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ABSTRAKT 

Ve své práci přednáším metodické postupy, ve kterých se zaměřuji na 

zprostředkování emočního prožitku při aktivním poslechu hudby prostřednictvím 

pohybových činností. Zaměřuji pozornost především na rytmické cítění a jeho vnitřní 

členění. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vlastní podobu učebního plánu 

vytvořenou s ohledem na rozvoj příslušných hudebních schopností na věk dítěte. 
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ABSTRACT 

In my work I discuss the analysis of metodical procedures where I focus on the 

arrangement of emotional experience through active listening to music while performing 

physical activities. I mainly focus my attention on the feeling of the rythm and its' inner 

devision. The aim of my bachelor work is to suggest my own version of  

a teaching plan which is created with attention to the developement of relevant music 

abilities and to the age of the child. 
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ÚVOD 

Hudba je nedílnou součástí každé kultury a provází člověka celým životem. Ale 

bohužel se stalo, že se v našem životě omezuje na pasivní poslech nebo dokonce zvukovou 

kulisu. Doby, kdy si lidé zpívali při práci a děti při hře, jsou dávno pryč. Lidové zvyky jsou 

přežitek a většina maminek svým dětem nezpívá. Dovolím si tvrdit, že tento mýtus 

podporuje i systém našeho vzdělávání. Na základní škole je pro hudební výchovu 

vyhrazena pouze jedna hodina týdně, navíc není prostor věnovat se individuálně těm, kteří 

to potřebují. Hudebně pohybové hry s dětmi dělá málo pedagogů. Většinou jsou 

praktikovány v mateřských školách. V dnešní době se umožňuje na základních školách 

vyučovat taneční výchova, ale ředitelé škol nejsou dostatečně informováni o kvalitách 

předmětu. Právě tento chybějící článek mne přivedl k tématu bakalářské práce, které jsem 

si zvolila. Chtěla bych rozvíjet hudební vnímání a vyjadřování dětí pomocí tance a ukázat 

kolegům učitelům a vychovatelům, že tancem se hudba vnímá úplně jinak. 

Cílem mé práce je vytvořit vzorové hodiny taneční výchovy pro pedagogy  

a vychovatele v mateřských školách, školních družinách, v DDM, ZUŠ, ZŠ a jinde, kteří 

takto chtějí rozvíjet vnímání hudby u dětí. V České republice, ale i jinde, je tanec dobrý 

pomocník k řešení tohoto problému. Předškolní a mladší školní věk je nejvhodnější doba 

pro začátek učit děti vnímat hudbu. Tanec je přirozený pohyb, při kterém se děti učí 

poznávat hudbu, ale nevnímají to jako záměrný proces učení. 

V teoretická části se chci zaměřit na hudební a pohybovou ontogenezi. Popíši v ní, 

co je to hudba, tanec, stručná historie jejich spojení a vazby mezi nimi. V práci objasním 

charakteristiku základních pojmů v hudbě. Živá hudba umocňuje rozvíjení jejího vnímání  

a je nedílnou součástí taneční hodiny. A proto popíši spolupráci hudebního a tanečního 

pedagoga. Skladbu vyučování taneční hodiny rozeberu na závěr teoretické části bakalářské 

práce. 

Praktickou část rozdělím na čtyři vyučující bloky. Nejprve se budu zabývat dětmi 

předškolního věku, protože toto období je velice důležité k podchycení hudebnosti. Budu 

se snažit naučit děti vnímat hudbu tak, aby jim pomohla k pohybu. Dále se jim pokusím 

vysvětlit základní hudební pojmy. Druhý blok bude určen pro děti mladšího školního věku, 

ale pouze pro 1. – 2. třídu základní školy. Děti se budou učit dělit hudbu na takty, a že na 

každý takt budou dělat jiný taneční pohyb. Také použiji taneční hry, kde děti budou 



 

poznávat hudební fráze a měnit pohyb současně s novou frází. Na konec hodiny zařadím 

taneční improvizaci se smysly. Děti popíší slovy hudbu, na kterou chtějí tančit. Třetí blok 

zaměřím na děti 3. – 4. třídy. Budou pracovat se vztahem k prostoru, ke spolužákům  

a k rekvizitě. Jako rekvizitu použijí nafukovací balónky. Pokusí se spojit vztah 

dynamiky hudby s dynamikou pohybu. V posledním čtvrtém bloku děti 5. třídy budou 

tvořivě pracovat s hudbou. Nejprve na známou lidovou píseň vytvoří společně krátkou 

choreografii. Následně taneční variaci rozvrhnou individuálně do hudby. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Hudební a pohybová ontogeneze jedince 

Hudební vývoj je proces, během něhož se kvantitativně a kvalitativně mění hudební 

schopnosti jedince. Dochází k rozvoji poznávací a rozumové složky, představivosti, 

temperamentu, paměti a se spojením s pohybem k rozvoji osobnosti a socializace jedince. 

Průběh hudebního rozvoje ovlivňují vnitřní a vnější činitele. Mezi vnitřní činitelé patří 

hudební vlohy a anatomicko-fyziologické změny a mezi vnější hudebně výchovné 

působení rodiny, školy a médií.(9) 

František Sedlák (11) rozdělil hudební schopnosti a dovednosti do pěti skupin  

a to: 

• období od narození do tří let dítěte  

• období předškolního věku (od 4 do 6 let)  

• období mladšího školního věku (od 6 do 11 let)  

• období středního školního věku (od 12 do 15 let)  

• období staršího školního věku a dospělosti (od 15 do 20-22 let) 

Vývojovým obdobím středního školního věku, staršího školního věku a dospělosti 

probereme pouze okrajově, protože to není cílová věková skupina této bakalářské práce. 

1.1 Období od narození do tří let dítěte 

Hudební vývoj v této fázi je již spojen s ostatními funkcemi psychiky a tvoří 

nedílnou součást psychického vývoje dítěte. Je založen na senzoricko-motorické jednotě  

a souvisí především s rozvojem fonematického sluchu a s rychle se rozvíjející zvukovou  

a tónovou diferenciací, s činností motorického a zrakového analyzátoru. První hudební 

projevy jsou součástí biologické adaptace organizmu k vnějšímu prostředí a mají velký 

význam pro další hudebně vývojové etapy.(11) 

Pro toto období jsou charakteristické tyto znaky (9): 

• V počátcích rozvoje sluchového aparátu se dítě otáčí k mluvící nebo 

zpívající osobě. 
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• Kolem šestého měsíce můžeme sledovat prvopočátky dětského smyslu pro 

rytmus motorickou reakcí na vnímanou hudbu. 

• V období prvního roku dítě realizuje své první „pěvecké pokusy“, snaží se 

přidat k našemu zpěvu. 

• Kolem druhého roku se objevují první pokusy o spontánní projev, tzv. 

mluvo-zpěv, v němž dítě projevuje své touhy a nálady. 

• Ve třetím roce života pozorujeme pokusy o jednoduchou vokální imitaci 

dětských písní. Je vhodné upevňovat čistou intonaci častým zpěvem písní 

spolu s dítětem. 

Na konci batolecího věku po pohybové stránce děti zvládají chůzi dozadu, umí se 

rychle zastavit a také otočit. Později začínají chápat rytmus a dokonce můžeme říci, že 

tančí. Běhání jim nedělá žádné problémy, ale neumí ještě zpomalit a otáčet se v běhu. 

Dokážou již dělat podřepy, dřepy a poskakují snožmo. Tyto pohyby jim dělají nesmírnou 

radost. Mají dostatečnou stabilitu a chození po špičkách není problémy. Na pár vteřin umí 

stát na jedné noze. Společné tančení dětí a rodičů na hudbu navozuje pěkné chvíle. Rodiče 

jsou velký vzor a v tomto období děti většinou napodobují pohyby dospělých. Pohupují se 

v kolenou, tleskají do rytmu a zpívají. 

1.2 Období předškolního věku 

V tomto věku většina dětí navštěvuje mateřskou školu, která poskytuje hudební 

rozvoj dětí. Pro toto věkové období od 3 do 6 let jsou u nás různé kroužky z hudebně 

pohybovou aktivitou. Od pátého věku dítěte základní umělecké školy nabízejí přípravnou 

taneční výchovu. Uplatňuje se zde úloha kolektivní výchovy. Pedagogové i odborníci 

považují tento věk za rozhodující pro utváření přístupu k hudbě, proto doporučují co 

nejčastější a nejširší kontakt s hudbou nejen v mateřské škole a jiných institucích, ale  

i v rodině. Během tohoto období dochází k intenzivnímu rozvoji sluchového, hlasového  

i pohybového aparátu, čímž dochází ke zlepšení koordinace pohybu s hudbou.(9) 

Mezi základní schopnosti a dovednosti, které děti v tomto věku zvládají, 

zahrnujeme zdokonalenou pohybovou koordinaci, zejména hrubé motoriky, a dále je dítě 

schopno vykonávat těžší pohybové dovednosti. Pracujeme s chůzí, s během, s rovnováhou, 

s lezením přes různé překážky, aj. Chůze na začátku tohoto věkové období může být ještě 
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nerytmická, ale napomáhá chůze se zpěvem nebo rytmickými říkadly. V pozadí nezůstává 

ani jemná motorika, zahrnující drobné svaly prstů. Můžeme použít taneční hru na dešťové 

kapičky. Drobnými pohyby prstů naznačují déšť. Děti jsou ve fázi, kdy jsou pohyby více 

zautomatizované a jsou tak schopny vykonat složitější úkony. Silný je prožitek z pohybu. 

Vede k poznání vlastního těla, ale i okolního světa. Prožitek děti mají z jednoduchých 

hudebně pohybových her, z pohybu s náčiním nebo z kontaktu s jinými dětmi, paní 

učitelkou. 

Důležitá součást 3-4 roku dětí je fantazie. Děti v tomto věkovém období představy 

používají skoro všude, ale hlavně ve hře. Fantazie se týká všech smyslů, a tedy i sluchu. 

Kolem pátého roku děti citliv ě vnímají zvuky a tóny. Mají-li možnost slyšet ve škole 

mateřské nebo doma hudbu a zpěv, nejlépe v živém podání, brzy si samy zanotují písničku, 

zopakují krátký nápěv nebo si jej samy vytvoří. Muzikálnost dětí, její rozvoj a praktické 

uplatňování má mnohem širší souvislosti s jejich životem, než se až dosud uvádělo. Smysl 

pro tempo,rytmus, intonaci a pro zabarvení hlasů a tónů dítěte pomáhá po celý život umět 

se vnitřně vyladit, zharmonizovat své prožívání a vztahy k ostatním a lépe jim rozumět. 

Předškolní období je typickým věkem hry. Hra je v něm pro děti základní potřebou. 

Pomáhá jim zdravě rozvíjet řadu cenných schopností a vlastností a přináší jim radost, 

kterou jiným způsobem není možno získat. Hudebně pohybové hry a taneční hry vychází z 

rytmické deklamace říkadel, rozpočitávadel, pořekadel a jsou patřičnou součástí dětských 

kolektivních her. Hudebně pohybové hry jsou u dětí velmi oblíbené. Přibližují jim hudbu, 

jako živí svět. Děti si hrají, přičemž si neuvědomují, že se učí vnímat hudbu. Učí se vnímat 

tempo, výšku a hloubku tónů úplně přirozeně.(9) 

Po celou dobu práce s dětmi dbáme, aby zadávané úkoly byly splnitelné  

a zachovávaly jistou posloupnost. Jen úspěšné dítě neztratí zájem s námi 

spolupracovat.Každé dítě má své tempo rozvoje. Respektujme ho. Buďme trpěliví, 

chvalme děti za sebemenší pokrok nebo snahu. Jejich radost ze zpěvu bude pro nás 

odměna. 

Při nástupu do školy by šestileté dítě mělo mít tuto úroveň hudebních schopností. 

Děti se orientují v melodii a rozlišují její pohyb klesání nebo stoupání. Rozlišují výškový 

rozdíl tónů. Děti rozeznávají ukončenou melodii od neukončené. Poznávají  

a pojmenovávají známé písně.Dokážou vyjádřit hudbu pohybem, a to chůzí, během, 

poskoky. Hudební paměť je rozvinutá natolik, že děti jsou schopny si vybavit  
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a reprodukovat zahraný melodický úryvek či tóny. Také jsou schopny samostatného zpěvu 

známých písní.(9) 

1.3 Období mladšího školního věku 

Tato etapa hudebního vývoje dítěte se časově kryje s povinnou školní docházkou 

prvního stupně základní školy. Vstup dítěte do školy je důležitým mezníkem v jeho 

psychickém a sociálním vývoji. Důležitý mezník je to i v jeho hudebním rozvoji a to 

vlivem soustavné hudební výchovy. Kvalitní hudební výchova podmiňuje a urychluje 

nejen hudební rozvoj, ale působí kladně i na psychiku dítěte. Z hudebního hlediska dochází 

v tomto období k velkému posunu. Zdokonalují se hudební představy dětí, rozvíjí se 

hudební vnímání, smysl pro rytmus i tonální cítění. Zdokonaluje se sluch, zároveň se 

formuje hudební myšlení a estetické cítění. Děti si získávají řadu vědomostí a základních 

hudebních znalostí. Prostřednictvím hudebních činností se rozvíjí jeho hudební 

schopnosti.(9) 

Mladší školní věk se v hudebních schopnostech a dovednostech dá rozdělit do dvou 

skupin a to 1. – 3. ročníku I. stupně základní školy a 4. – 5. ročník I. stupně základní školy. 

1.3.1 Děti v 1. – 3. ročníku 

Děti by měly splňovat požadavky úrovně hudebních schopností pro šestileté děti, 

avšak školní připravenost pro hudební výchovu je zcela individuální a závisí na množství 

pozitivních podnětů a hudebních zkušeností z předešlých vývojových etap. Po třech letech 

pravidelného hudebního vzdělávání již dosahují určitého stupně hudebního vzdělání.  

V oblasti vnímání již děti dokážou plně vnímat délku, sílu a barvu tónu. Globální vnímání 

se mění v analytické, tzn., že se jim daří pod vedením učitele pronikat do hudební 

výstavby. Děti v tomto období analyzují hudební prvky a dokážou je pěvecky 

reprodukovat, stejně tak vnímat a reprodukovat rytmus. Pozornost dětí přechází z bezděčné 

v záměrnou. Prodlužuje se její doba, ale stále je nutné střídat hudební činnosti a formy 

práce. Vědomostní poznatky je nutno zprostředkovávat různými konkrétními příklady, 

zatím převládá konkrétní myšlení nad abstraktním. Vyvíjí se hudební paměť, jsou schopni 

zapamatovat si a interpretovat jednoduché neznámé melodie. V tomto věku jsou děti hravé, 

spontánní, zvídavé. Přirozeně touží po činnosti a seberealizaci. Již uspokojivě koordinují 

pohyb s hudbou.(9) 
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Děti vnímají správné držení těla ve smyslu statickém i kinetické. Prožívají základní 

prostorové pojmy a půdorysné dráhy pohybu. Rozlišují základní dynamické stupně pohybu 

a členění času, to také platí u použití různého tempa. Děti umí základní druhy kroků pro 

pohyb z místa a dokážou je správně používat. Aktivně umějí vnímat hudební doprovod, 

reagují na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební melodii. Vytančí hudební fráze. 

Jsou schopni jednoduché krátké pohybové improvizace vedené pohybovým, hudebním 

nebo tematickým zadáním. Zvládají základní prvky obratnosti. Přijímají a respektují 

pravidla her hudebně pohybových a tanečních.(20) 

Hudebně pohybová hra „u čí senzomotorické koordinaci, prohlubuje vnímání, 

trénuje paměť, rozvíjí fantazii, vede k pozornosti, má příkladný vliv na mravní výchovu, 

především je ale hra činnost, která má silnou motivaci.“ (2, s. 40) 

Hudebně pohybové hry a taneční hry vychází z rytmické deklamace říkadel. Je 

přiměřená dovednostem dětí mladšího školního věku. Melodická stránka vychází  

z dětských rozpočitávadel. Po rytmické stránce je hudebně pohybová hra jednoduchá. Ani 

po pohybové stránce není tato hra složitá, vyjadřuje obsahovou stránku, a uplatňuje se v ní 

přirozená hravost dítěte. Do této skupiny se řadí hry, které vycházejí z rozpočitadel, říkadel 

a z pohybového projevu vytvořeného dramatizací textu.(8) 

Taneční hry vycházejí z prakticky stejného základu jako hry hudebně pohybové, 

jsou rozdílné pouze v zaměření. Melodie zůstává jednoduchá, výrazové prostředky jsou 

bohatší, hudební a pohybové složky jsou vyvážené. Základní pohyb zachycuje formální 

stránku písně a je konkrétně rozpracován do prostoru. Tanečních her je celá řada, což 

poukazuje na jejich oblibu v minulosti a na jejich mnohaletou tradici. Skoro všechny mají 

tyto společné prvky: „Nápěv písně je intonačně jednoduchý, existuje celá řada pohybových 

variant, mezi základní pohybové prvky patří rytmická chůze, kroky poskočné, cval stranou 

a podupy, z prostorového vyjádření se využívá pohyb v kruhu, zástupu a řadě a ke všem 

tanečním hrám je možné vytvořit hudební doprovod na nástroje Orffova instrumentáře.“ 

(8, s. 33) 

Taneční hry ve spojení s dalšími hudebními činnostmi slouží žákům k procvičování 

a upevňování dalších hudebních dovedností. Pohybové prvky je možno kombinovat podle 

obsahu a zaměření hry a provádí se v různých prostorových podobách. U starších žáků je 

příhodné doplnit taneční hru o hru na hudební nástroje, což podporuje rozvoj 
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harmonického cítění a učí tvořit doprovod k písni, případně vhodně zvolit hudební nástroj 

k určitému typu hudební skladby. 

1.3.2 Děti v 4. – 5. ročníku 

Žáci jsou v tomto období vnímavější, zkvalitňuje se jejich sluch, upevňuje se 

tonální cítění i smysl pro přesnou intonaci. Tříbí se jejich smysl pro rytmus. Zájmy žáků 

jsou sice ještě proměnlivé a nevyhraněné, ale děti se rády zapojují do všech činností a učí 

se čemukoliv. Formuje se jejich vkus a estetické cítění. Děti přirozeně touží po činnostech, 

ale pouze tehdy, jsou-li přesvědčeni, že je zvládají, jsou aktivní, ochotní spolupracovat  

s učitelem i spolužáky, touží po společenském uplatnění a uznání.(9) 

Po taneční stránce v tomto věkovém období děti uplatňují správné návyky 

používání svého těla. Rozumějí pojmu přirozený, neboli správný, zdravý pohyb. V pohybu 

aplikují základní prostorové vztahy. Vědomě rozlišují základní dynamický stupeň pohybu. 

Po hudební stránce vyjadřují pohybem dvoudobost, třídobost a čtyřdobost a slyší a tančí 

jednoduché rytmické modely. Navazují vzájemně pozitivní vztahy i ve větších celcích  

a skupinách. Improvizují na jednoduché náměty podpořené hudebním doprovodem.(20) 

1.4 Období středního školního věku 

Je to období druhého stupně ZŠ (12–15 let), kde probíhají nejen anatomicko-

fyziologické změny, ale také změny psychické a sociální. To vše ovlivňuje i vztah žáků  

k hudbě. Typickým průvodním znakem je hlasová mutace, což je změna hlasové výšky, 

síly, barvy. Z tohoto důvodu jsou pěvecké činnosti omezeny, ale zpěv při dodržování zásad 

hlasové hygieny může průběh mutace urychlit. Více se prohlubuje hudební vnímání  

a zájmy žáků směřují k různým žánrům populární hudby. Můžeme sledovat projevy 

hudební taneční improvizace a prvky tvoření jednoduchých tanečních etud na kratší 

hudební motiv.(11) 

1.5 Období staršího školního věku a dospělosti 

Tato etapa je poslední fází vývoje mezi dětstvím a dospělostí. Dochází v ní  

k uklidnění tělesného růstu. Fyziologické procesy se projevují i v charakteru hlasového 

orgánu a jeho funkcích. Ustaluje se jeho konečná poloha, výška a barva. Získává sílu  

a typický charakter mužského nebo ženského hlasu.(11)  
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2 Vztah mezi hudbou a tancem 

2.1 Hudba 

Velmi důležitou roli v životě člověka hraje hudba, která je schopna vyvolávat 

citové reakce, od deprese až po extázi. Hudba může pozitivně působit na rozvoj 

poznávacích schopností, má vliv na zdraví a napomáhá k rozvoji inteligence, což uvádějí 

nejnovější poznatky vědců. Ve středu zájmu v posledních desetiletích je zkoumání vlivu 

hudby na psychickou vyrovnanost. Při tanci a sportu nastoluje hudba pocit uvolnění  

a soustředění, které podporují učení.(10) 

Hudba motivuje k pohybu, kterému dává jakýsi řád a ovlivňuje jeho vykonávání, 

má schopnost vzbuzovat, regulovat a zvýrazňovat pohybový projev, z estetického hlediska 

napomáhá zlepšovat kvalitu pohybového projevu, dává pohybu rytmus a tempo, sjednocuje 

a podporuje realizaci pohybu, ale hlavně motivuje. Hudba napomáhá k uvolnění nebo 

vybuzení. Hudba má velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte.(10) 

2.1.1 Působení hudby na člověka 

Zvuky a hudba provází lidstvo již od počátku jeho existence. Sílu působení hudby 

znal i biblický David, který hrou na harfu zbavoval krále deprese. V Egyptě za vlády 

Kleopatry hudbou léčili neplodnost. A Homér ve svém vyprávění líčí, jak hudba zachránila 

řecká vojska pod Trójou před morem. I starověcí filozofové Platón a Aristoteles tvrdili, že 

hudba utváří osobnost člověka a rozvíjí prospěšné vlastnosti jeho duše.(16) 

Melodické zvuky působí na naše emoce, ale mohou vyvolat i stavy hypnózy  

a formy halucinací. Proto hudby využívaly všechny druhy náboženství jako součásti rituálů 

i duchovních iniciací.(16) 

Hudba je ve své podstatě organizovaný systém zvuků. Kvalitu, funkci a estetické 

působení hudby určujeme především výběrem zvuků, jejich rytmickým členěním  

a uspořádáním. Samotná hudba ovlivňuje vegetativní funkce, ke kterým patří srdeční 

rytmus, dýchání, krevní tlak, svalový tonus, termoregulace a další.(17) 
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2.2 Tanec 

„Tanec je, a měl by také být uznáván jako nezávislé umění – nezávislé i na hudbě. 

Tato dvě umění mají ale tak organický vztah, že využíváním toho mohou obě umění mnoho 

získat. Hudba patrně vznikla z tance z rytmických podnětů člověka, přejala rytmický tvar  

i stavbu.“(2, s. 32) 

Tanec je určitá forma výrazu, v rámci kterého využíváme rytmické pohyby těla  

a většinou bývá doprovázen hudbou. Jednoduše se dá říci, že tanec je pohybová forma 

vyjádření pocitu a všeobecně se považuje za nejpřirozenější reakci našeho těla na hudbu. 

Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. 

Každý má vrozenou schopnost tančit, protože se umí pohybovat, má vrozený cit, 

představivost, smysl pro rytmus, schopnost rozvíjet se, myslet a jednat. Pokud dáme  

i nejméně nadaným dětem možnost uplatnit své tvůrčí úsilí, může být pro ně 

s psychologického hlediska stejně důležité, jako pro děti velmi nadané. Tanec je umění, 

které vyjadřuje citové hodnoty pohybem. Tanec umožňuje všímat si zážitků z pohybujícího 

se vlastního těla, soustředit se na rytmus, pracovat s pochopením jeho významů  

a uplatňovat je. 

2.3 Vzájemné vazby hudby a tance 

Vzájemné vazby hudby a tance jsou těsné. Pohybové naladění záleží na citlivosti  

a k tomu přispívá každá rytmická nebo melodická proměna nebo každý výrazný 

akord.Hudba i tanec dávají citový ohlas myšlenkám, věcem a událostem, ale přímo je 

nepopisují. Proto je potřeba probudit vztah k hudbě už od útlého věku. 

V živé práci s hudbou a tancem učíme slyšet proměny rytmu, konce a předěly 

hudebních frází, orientovat se ve drobných dvoudílných a třídílných hudebních 

forem.Funkce hudby je při pohybové a taneční výchově mnohotvárná a během výchovné 

práce nabývá různých podob.(7) 

• Hudba, jako složka podbarvující – hudba vytváří jakési zvukové pozadí 

pohybu. Pohybová složka se všemi zákonitostmi zcela dominuje. 
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• Hudba, která doprovází – vztah pohybu a hudby je vyvážen, hudební 

doprovod vychází zcela podle potřeb pohybu. Vytváří souvislý celek, který 

sleduje pohyb a akcentuje jednotlivé detaily. 

• Hudba, která napomáhá pohybu – hudba v určitých chvílích vystupuje 

výrazněji akcentem, výdrží, dynamickou vlnou napomáhá plastickému 

provedení jednotlivých cviků nebo tanečních pohybů. 

• Hudba, která řídí – hudba má aktivní úlohu, zejména při větších 

pohybových sledech. Učíme děti rychle a správně reagovat na hudební 

podměty a okamžitě je převést do pohybu. 

• Hudba, která inspiruje – na základě hudby vzniká taneční improvizace nebo 

hotová taneční forma. Nebo hudba a pohyb se inspirují navzájem. Tanec 

čerpá tvořivé impulzy z hudby, ale i naopak.(7) 

2.4 Náhled historie tance a hudby 

Tanec je nezávislé umění, dokonce i na hudbě, ale přesto jsou si velmi blízké. 

Tanec byl součástí vzniku hudby. Z člověka a jeho vnitřních podnětů převzala hudba 

rytmický tvar i stavbu. 

První zmínky o tanci jsou z období pravěku a to díky archeologickým 

objevům.Malby na stěnách, někdy i desítky metrů pod povrchem, znázorňovaly symboly 

obživy a plodnosti. Tanec byl součástí magických obřadů, měl zajistit výsledek lovu nebo 

sběru, plodnosti zvířat, ale i lidí, počasí a úrody. Při tanci vydávali pravěcí lidé různé 

zvuky, zvuky radosti, žalu, strachu, nářků. Boucháním kamenů o sebe, proutěnými tyčkami 

s otvory vydávali první rytmy. Chtěli odvracet různá neštěstí, zajistit vítězství nad 

nepřítelem, léčit, vyhánět zlé duchy. Smysl tance a hudby byl věcí společenství, neměl 

funkci uměleckou.Základem byla rytmika, která byla sounáležitá s pohybem tanečníků. 

Tón a rytmus, to byla první hudba. Když se vyvinula řeč, vznikla píseň. Spojením melodie  

a básně vznikl v hudbě nový trav a stala se samostatným uměním. Když se vyvinulo slovo, 

mohlo být nezávislé od hudby a tím vznikla tři nezávislá umění hudba, tanec a poezie. 

Ve starověku a v antice byli tancem a hudbou uctíváni bohové. Slavností se 

zúčastnilo mnoho tanečníků, zpěváků a hudebníků. Každé toto umění už bylo samostatné, 

ale navzájem spolupracovali. Tancem a hudbou uctívali své bohy. Oslovit diváky, soutěžit, 



 16

být lepší. Z antiky se nám dochovaly spisy od známého filosofa Platóna, který tanci  

a hudbě přikládá velkou funkci a to výchovnou. 

Ve středověku byl tanec křesťanskou církví zakázán. Bylo to něco nepřípustného. 

Jediný tanečník, zpěvák a herec v jedné osobě byl jokulátor – trubadůr – truvér – 

minnesänger. Byla to osoba, která přechovávala umění v této těžké době. Ale byl to  

i vypravěč a posel zpráv. Bohužel i nosič nemocí. Sociálně začleněný jokulátor byl dvorní 

šašek. Koncem středověku se začínají objevovat kolové tance, u kterých byl doprovodem 

vlastní zpěv. Posléze s doprovodem jednoduché hudby v pomalých sudých taktech. Rychlý 

tanec nemá ani svoji melodii, ale užívá zrychlenou verzi pomalé Suity. 

V renesanci byly tanec i hudba velice oblíbeny. Návrat k antice obnovil krásu 

pohybu.Na dvoře Kateřiny Medičejské v polovině 16. století vzniká balet. Hudba je vždy 

skládána k tanci. Spolupracoval skladatel s choreografem.V této době souběžně exceluje 

v hudbě opera, která je v Itálii úzce svázána s baletem, ale tanec je pouze doplňkem. 

V 17. století byl rozkvět tanečního umění. Stupňující náročnost na pohyb 

vyvrcholila v baletu na dvoře Ludvíka XIV. Tanec pronikl na divadelní jeviště do opery, 

stal se divadlem. Je obecně známým faktem, že Ludvík XIV. byl sám vášnivým a zdatným 

tanečníkem a že tanec považoval za důležitý prostředek v rámci společenské, ba i politické 

prezentace sebe a svého dvora. Byla založena Královská akademie tance. Analýza i třídění 

pohybového materiálu se dotýkala nejen vizuální podoby tanečního pohybu, ale i složky 

rytmické. Tanečníci museli držet krok s prudkým rozvojem hudebního myšlení. 

V éře klasicismu se začal tanec uplatňovat jako svébytné umění tzv. dějový balet. 

Pohádkové libreto, dokonale technicky zvládnutý tanec a originální hudba, to vše 

figurovalo v romantickém baletu. Vše tvořilo jeden celek a každá složka byla důležitá. 

Hudba byla složena speciálně pro ten daný kus.Předním skladatelem této doby byl Petr 

Ilji č Čajkovskij(1840–1893). (Labutí jezero, Louskáček,Šípková Růženka, atd.). 

Přelom 19. a 20. století a hlavně začátek 20. století byl zcela reformní, jak 

v divadle, tak i v hudbě a tanci. 

Francoise Delsarte (1811–1871) zkoumá princip trinity – propojení pohybu, mysli  

a emoce. Představa jednotlivého pohybu, vnitřní citlivost jedince a emocionálně vykreslená 

hudba pohybem je dokonalý vztah tance a hudby. 
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Emilé Jacques-Dalcroze (1865–1950) připravil systém rytmicky gymnastické 

cvičení a hudebně pohybové improvizace, které napomáhají hudebníkům cítit hudbu. 

Předpokládal totiž, že všechny hudební projevy a zážitky procházejí celým tělem a je 

možné je znázornit odpovídajícími pohyby. Rytmus je tělesná fyzická záležitost. Rytmus 

se dá cítit srdečním tepem, dechem nebo motorickým chováním a to hlavně chůzí. 

Pohybový nácvik vede k hudebnímu vědomí, každý pohyb vyžaduje čas a prostor. Prostor 

je rytmická plastičnost. 

Carl Orff (1895-1982) byl německý skladatel a pedagog, který ve svém díle Das 

Schulwerkuvádí různá říkadla, písně, rytmicko-melodická cvičení, instrumentální skladby, 

které mají rozvíjet všestrannou hudební a hudebně pohybovou výchovu. Orff pokládá 

tělesné pohyby za nedílnou součást komplexní hudební výchovy, ve které se nesmí 

opomínat dětská tvořivost a spontánnost.(12) 

Oba tyto systémy měly své příznivce i mezi českými pedagogy. Například: F. Krch 

(1881-1973) a J. Křička (1882-1969) čerpali z díla Jacques-Dalcroze. Rysem jejich 

metodických postupů bylo přirozené propojování hudebního rytmu s pohybem, zároveň 

využívaly říkadla a pohybové hry v hudební výchově žáků první třídy obecné školy. Jejich 

velkým přínosem byla snaha o zavedení komplexní estetické výchovy. Do roku 1948 se 

více věnoval rytmickému výcviku a pohybovým dovednostem J. Křička (1882-1969). 

Další léta se v osnovách hudební výchovy prvky tvořivé činnosti neobjevovaly vůbec. Až  

v osnovách z roku 1960 se učitel mohl podílet tvůrčím způsobem na výuce hudební 

výchovy, přičemž hlavním nedostatkem tohoto pojetí bylo to, že nedocházelo k propojení 

esteticky výchovných předmětů, především hudební a tělesné výchovy. V tělesné výchově 

se pak vyučovalo pouze nácviku jednoduchých tanečků, kdy se většinou ani nevycházelo  

z hudebního doprovodu.(8) 

Isadora Duncan (1877–1927) v začátcích své kariéry a příležitostně i později tančila 

bez hudby nebo za doprovodu recitace. Zvláštní význam postupně připadl v jejím tanci 

hudbě. Zde dochází k novému použití hudby. Svým tancem vyjádřila náladu hudby  

a vnitřní myšlenky. Tvořila taneční koncertní čísla na živou klavírní hudbu, ale i na celý 

orchestr. Proslula taneční interpretací významných hudebních děl, většinou neurčených pro 

tanec. K tomu ji nevedlo jen její dobré hudební vzdělání, ale také teoretické důvody. 

Taneční interpretace uznávaných hudebních děl měla dokázat schopnosti a rovnocennost 

tanečního umění. Používala vážnou hudbu Ludviga von Beethovena, Christopha 
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Willibalda Glucka, Franze Liszta, Fryderyka Chopina, ale i velkého skladatele 

romantických baletů Petra Iljiče Čajkovského. 

Obrázek č. 1: Isadora Duncan 

Zdroj: http://www.danceconsortium.com 

Mary Wigman (1886–1973) řadu svých prací tvořila na ticho, hudba ji byla 

rušivým elementem, ale postupem času tvořila na malý rytmický doprovod. 

Marthy Graham (1894–1991) spolupracovala s Liosem Horstem. Jeho hudba 

vznikala současně s pohybem Marthy Graham. 

Merce Cunningham (1919–2009) zastával názor, že hudba, kostým, dekorace, 

světla a tanec mají vlastní oddělenou logiku a identitu.Hudba, tanec a ostatní složky 

choreografie se vytvářely odděleně a potom se při vystoupení sešly. Jeho pohyb nebyl 

vůbec závislý na hudbě.  
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3 Hudební průprava 

3.1 Co je to zvuk 

Všechno, co slyšíme, jsou zvuky, které vznikají chvěním hmoty. Příkladem zvuků 

jsou hluk motorů, troubení, pískání, šumění vody aj. 

„Chvějící se těleso rozechvívá okolní vzduch a ten rozechvívá sluchové ústrojí 

v našem uchu; toto chvění v uchu vnímáme jako zvuk.“(15, s. 9) 

Zvuky dělíme na dvě základní skupiny a to na tóny, mezi které patří zvuky 

hudebních nástrojů a samohlásky lidských hlasů. Druhou skupinou jsou hluky, které 

představují šumy, praskání, skřípání, ale také mezi hluky patří souhlásky lidské řeči. 

Tóny vznikají pravidelným a stále stejně rychlým chvěním hmoty. Mají přesnou 

výšku, kterou můžeme napodobit hudebními nástroji nebo zpěvem. Slyšíme-li tón hraný na 

housle, můžeme jej zahrát i na kytaru, klavír nebo zazpívat. Tyto tóny se liší barvou, ale 

výška zůstává stejná. 

Hluky vznikají nepravidelným a nestejně rychlým chvěním hmoty. Jsou to všechny 

ostatní zvuky např. šumy, skřípání, rány, praskání aj. Mají neurčitou výšku, nicméně občas 

se dá určit, zda znějí vysoko nebo hluboko. Výška těchto zvuků není přesně daná, proto ji 

nemůžeme zazpívat ani zahrát. 

Kolísání v síle nebo výšce zvuků a změny v jejich barvě, může způsobovat 

nepravidelné chvění hmoty. Některé zvuky jsou složité a skládají se z většího počtu 

jednotlivě rozlišitelných zvuků.(15) 

V hudbě se využívá převážně tónů, ale i některé hluky např. zvuky trianglu, 

bubínků nebo činelů.(15) 

3.2 Vlastnosti tónů 

Rozlišujeme čtyři základní vlastnosti tónů a to délku, sílu, barvu, výšku. Různou 

délku tónů rozlišujeme podle toho, jak dlouho znějí např. krátké, dlouhé, stejně dlouhé atd. 

Dále můžeme mluvit o tónech slabých a silných, kdy rozlišujeme jejich různou sílu. Barvu 

tónů rozlišujeme podle jejich původu. Tóny hudebních nástrojů, tóny ženských, mužských 

nebo dětských hlasů nebo tóny sirén, klaksonů. Jestliže tóny znějí jasně, ostře, dutě, 



 20

sametově atd. popisujeme sluchový vjem tónu. Tóny hluboké a vysoké určují výšku. 

Výška tónů se určuje přesně podle počtu kmitů tělesa za sekundu. Kmitočet kolem 20 

kmitů mají nejhlubší tóny, naopak i několik tisíc kmitů za sekundu mají tóny vysoké.(15) 

S dětmi sledujeme a rozlišujeme v zahrané skladbě výšku a hloubku tónů. Zda je 

ukázka hrána ve vysokých či hlubokých tónech. Děti předškolního, ale i mladšího školního 

věku si rádi představují konkrétní tvary, proto pedagog před provedením úkolu motivuje 

hlasem. Povídání o přírodě: ptáčci, motýlci létají vysoko a medvěd, želva, slon dupou nebo 

drží se při zemi, pohybují se pomalu, těžkopádně. V jaké poloze učitel ukázku zahrál, žáci 

svou představu, dojem a pocit z poslechu vyjádří pohybem. 

3.3 Metrum 

Metrum je v hudbě rytmické členění tónů. Je to jakási základní míra, podle níž  

v hudbě měříme čas. Je vnitřní tep hudby, ale také vnitřní tep tance. Jedná se o schéma 

obecně platné založené na střídání stejného počtu přízvučných a nepřízvučných 

slabik.Stálé metrum v hudbě je pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných (těžkých  

a lehkých) dob. Dále dělíme metrum na základní a složené. Základní metrum je dvoudobé 

nebo třídobé a všechny ostatní jsou složené. Nepravidelné střídání dob se nazývá metrum 

proměnlivé.(1) 

„Vnímání metra nám dává podklad pro společné pohybové ztvárnění všech 

hudebních složek.“(1, s. 9) 

3.4 Rytmus  

Rytmus je zvláštní element, který je naší součástí. Všichni jej máme v sobě jako 

tzv. biorytmy: údery srdce, tep, puls, dech, všechny tělesné procesy probíhají 

v pravidelných časových intervalech. Rytmus je i kolem nás. Je v pravidelném střídání dne 

a noci, práce a odpočinku, ročních dob. Rytmus je jedna z prvních věcí, kterou dítě vnímá 

ještě v matčině lůně. Vypráví se, že když se má narodit dítě indiánské mamince, začnou 

kolem ní bubnovat přesně v rytmu jejího srdce. Dítě přicházející na svět je tímto známým 

rytmickým zvukem doprovázeno a uklidňováno v průběhu porodu a ještě i po svém 

příchodu na svět. Plačící dítě můžeme i později snáze ukonejšit pravidelnými zvuky  

a pohyby, houpáním, kolébáním, natřásáním.(4) 
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Rytmus je tedy nezbytnou potřebou lidské bytosti a jistá pravidelnost, rytmičnost 

pohybů, ale i našich životních cyklů je základní podmínkou harmonického rozvoje 

osobnosti. Děti mají velkou potřebu rytmických činností, neboť při nich mohou nejlépe 

upotřebit a realizovat svoji obrovskou zásobu energie.(4) 

Rytmus se v hudbě i mimo hudbu používá v různých, ne vždy zcela přesně 

vyhraněných významech. Ve skupině tónů je vždy některá doba těžká a některá lehká. 

Kolem přízvučných tónů se vytvářejí větší nebo menší skupiny tónů, které můžeme chápat 

jako drobné celky. Nazývají se rytmické motivy. Stejné rytmické motivy se ve skladbě 

častěji opakují.(18) 

Rytmus je nejvýznamnější složka v hudbě, ale i v pohybu. Hudební rytmus 

vyvolává reakci, která je pohybem interpretovaná. Jestliže je rytmus složitý nebo má 

výraznou funkci v pohybu, je potřeba ho s dětmi nejprve vytleskávat nebo vydupávat.(18) 

3.4.1 Rytmické cítění u dětí 

Pedagogové často zjišťují, že děti se neumí projevovat rytmicky. Nedokážou se 

v určitém tempu rytmicky pohybovat, neslyší přízvučné doby, zrychlují nebo zpomalují 

tempo apod. Mnohdy o takových dětech říkáme, že nemají rytmus, že nejsou hudební. 

Většinou to je nepravda, pramenící z toho, že pedagogové nemají zkušenosti 

s diagnostikou hudebních schopností ani s nápravou nehudebních projevů. Většina dětí má 

přirozené hudebních schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti  

a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti, a vrozený smysl pro rytmus. Co 

považujeme za arytmii, je pouze nedostatečně rozvinuté cítění metrických hodnot, doby. 

Toto vše se ovšem dá dobrou hudební výchovou rozvinout a zpřesňovat.(18) 

Dobrou činností pro upevnění rytmu je pochodování a chůze různými způsoby. 

Děti opět motivujeme slovně a snažíme se, aby pracovaly s představou (chůze jednotlivých 

zvířat, potichu jako kočka, hlučně jako slon, pomalu jako lenochod, rychle jako puma, 

malé kroky jako ptačí a velké jako pštrosí). Velký význam pro dobré cítění je u dětí 

předškolního a mladšího školního věku přirozený taneční pohyb a taneční kroky. Při 

taneční improvizaci děti nemusí vnímat jednotlivé pohyby, které provádějí a zde se nejvíce 

projeví, zda dítě správně slyší nebo neslyší hudbu. 
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Jásavé rozběhnutí ve volném prostoru, veselý výskok, poskoky, zatočení jsou první 

taneční kroky. Ve spojení s hudbou se pak radostný dětský projev silně umocňuje a vždy 

jsou použity do hudby správně.(7) 

3.5 Takt 

Takt se udává za notovým klíčem. Takt označujeme dvěma čísly nad sebou, kdy 

horní udává počet dob, spodní hodnotu rytmickou. U některých skladeb se může 

vyskytnout předtaktí, kdy skladby začínají neúplným taktem. Takty nejběžnější jsou: 

• C takt čtyřčtvrťový (celý) 

• 2/4 takt dvoučtvrťový 

• 3/4 takt tříčtvrťový 

• 3/8 takt tříosminový 

• 6/8 takt šestiosminový 

• 12/8 takt dvanácti osminový 

Přízvučná, neboli těžká doba je první doba v taktu a další jsou doby nepřízvučné 

neboli lehké. Jednotlivé taktové oddíly jsou odděleny svislými taktovými čarami.(14) 

Při práci s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku pracujeme nejčastěji 

s takty 2/4, 3/4 a 4/4. 4/4 takt je charakteristický pro taneční běh. Ale i pro velké skoky, 

jako jsou například dálkové skoky nebo skoky do výšky. Už z názvu tanečního kroku 

třídobý krok poznáme, že charakteristickým taktem je 3/4. Valčíkový krok je náročnější 

formou třídobého kroku a hudební doprovod je hrán taktéž v 3/4 taktu. 2/4 takt je 

charakteristický pro kroky poskočný, dvou poskočný a cval. I když pro větší děti pro cval 

můžeme použít hudební doprovod v 3/4 taktu. 

Velkou kapitolou pro práci s dětmi je přirozené cítění předtaktí a závěru skladby. 

Pro tanečníky je předtaktí neboli předehra doba, kdy žáci aktivují fyzickou, ale  

i psychickou stránku. Je to doba, která je také důležitá pro skoky. Při závěru předtaktí je 

pohyb veden do polo dřepu, aby na první dobu mohl být pohyb už ve výskoku.  

U přirozeného cítění závěru vedeme děti ke zklidnění. Pohyb musí doznít, stejně jako 

hudební nástroj. 
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3.6 Harmonie 

Harmonie je soulad v hudbě, neboli kladení jednotlivých akordů za sebou. 

Harmonie pro tanec není tak důležitá jako melodie a rytmus, ale nicméně její funkce je 

výrazně nápomocna emotivní proměně pohybu. Jednotlivé výrazné akordy nebo jejich 

spojení můžeme využít jako předěly v pohybu. 

3.7 Melodie 

Melodie patří spolu s rytmem a harmonií k základním prvkům hudebního projektu. 

Je to řada tónů seřazena vedle sebe. 

Melodie v tanci určuje celkový průběh pohybu. Celá melodická fráze spojuje 

obloukem sled drobných rytmických motivů. Tím pomáhá pohybu, aby se nerozdrobil na 

části, a aby jednotlivé rytmické prvky svázal.(7) 

Melodie stoupající a klesající je pro děti obtížnější úkol, ale opakuje-li hudební 

pedagog hudební melodii stoupající a klesající několikrát za sebou, děti se postupně 

s melodií vžívají. Pedagog použije opět slovní motivaci. Zkusí dětem přiblížit úkol 

k běžným činnostem v životě. Například chůze po schodech nahoru jako stoupající pohyb  

a naopak chůze ze schodů dolů jako melodie klesající. Vzhůru děti rostou jako rostlinka, 

sluníčko vychází, dolů děti naznačují padání sněhu, deště, uschlého listí. Děti samy jsou 

vločky, kapky a znázorňují padání pohybem celého těla. Hudební pedagog hraje dětem 

známé melodie, které si děti s hudebním doprovodem mohou zazpívat. Jako ukázku 

vzestupné a sestupné melodie můžeme melodizovat říkadlo „Šel zajíček brázdou“. Při 

zpěvu říkadla děti rukou naznačí pohyb melodie, kdy stoupá a kdy klesá. Velmi inspirující 

skladbou při stoupající a klesající melodii je skladba Jana Hanuše „S kopce do kopce“. 

Pohyb melodie odlišují např. polohou levé ruky melodie v nižší poloze a pravé ruky 

melodie ve vyšší poloze. 

Jindy necháme děti se zaposlouchat do hudby, aby promyslely a vyzkoušely, jak 

hudbu zatančit. Při takovémto cvičení s hudbou můžeme tanec jednotlivce nebo ve dvojici, 

trojici a malé skupině. Dětem zkoumají rozdílnou práci. 

Žáci také rozlišují, zda je skladba hrána v durové či mollové tónině. 



 24

3.8 Tempo 

Tempo v hudbě určuje rychlost pohybu v čase. Zcela přesně udává tempo 

metronom. Je to přístroj poháněný ocelovým perem na způsob hodin, který vynalezl 

vídeňský mechanik Jan Mälzel počátkem předminulého století. Přibližně se udává tempo  

a změny slovními výrazy, většinou mezinárodně platnými italskými, ale i českými.(19) 

Například: 

• široce = largo 

• pomalu, zvolna = adagio 

• vesele, rychle = allegro 

• rychle, úprkem = presto 

V taneční výchově je důležité zvolit pro každou pohybovou vazbu či větší celek 

správné tempo, aby se dodržel fyziologický průběh pohybu a jeho charakter.Při výuce dětí 

je velmi důležité udržet dané tempo a k tomu jim napomáhá hudebník, který je součástí 

taneční vyučovací hodiny.(7) 

3.8.1 Zrychlování a zpomalování 

Pro děti předškolního a mladšího školního věku je tento úkol zábavný. Není pro ně 

problém zrychlení a zpomalení ztvárnit pohybem. 

Př.: Děti pracují s představou třeba mořských vln. Děti sedí na zemi. Při pomalém 

tempu se pohupují ze strany na stranu. Vlny se zvětšují a pohyb dětí se také zvětšuje. Při 

velkém pohybu je děti dostávají až do stoje. Moře se uklidňuje a pohyb se zmenšuje až do 

malého pohupování v sedě na zemi. 

3.9 Hudební forma 

Hudební forma je vlastně stavební postup, jímž je možno sestavit smysluplný 

hudební celek. Při taneční výchově dbáme, aby formálním prvkům hudební struktury 

odpovídala i struktura pohybu. Pohybová vazba musí začít i skončit v souladu hudební 

formou. 
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3.10 Dynamika 

Dynamika v hudbě znamená stupňování či odstupňování tónů z hlediska síly, 

respektive hlasitosti. V notaci se vyznačuje dynamickými značkami. 

Dynamika je důležitý styčný bod pohybu. V hudbě je dynamika síla 

přednesu.Změny dynamického průběhu v hudbě napomáhají průběhu jednotlivých cviků  

i pohybových vazeb. Žáci se učí rozlišovat energii vkládanou do pohybu, protože 

dynamika v tanci je svalové, ale hlavně vnitřní napětí tanečníka.(7) 

Př.: Když hudebník hraje silně, tak děti dupou a mají rychlé silné pohyby jako by ze 

sebe chtěly něco vyhnat, a když hudebník hraje slabě, tak jsou lehcí, jemní, chodí jako po 

mechu, po pavučině nebo podle toho, co si každý sám představí. Celou hru řídí sám 

hudebník a mění sílu podle svého uvážení. 
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4 Spolupráce hudebníka a tanečního pedagoga 

Hudba je při taneční výchově tak důležitou složkou, že musíme dbát na kvalitu 

hudebního doprovodu. Chceme-li taneční výchovou přinést nějaké výsledky, musí bytí 

hudební složka hodnotná. Hudebník, který spolupracuje při taneční výchově, musí mít pro 

pohybovou práci smysl, dovede dobře improvizovat a přistupuje ke své práci tvořivě a ne 

mechanicky. Při práci v taneční hodině přednostně používáme živou hudbu (klavírní 

doprovod) před hudbou reprodukovanou.(7) 

Dobré je, když korepetitor umí při hudební improvizaci využít umělecké hudby 19. 

a 20. století nebo z hudby lidové tvorby. Nevyhovující je doprovod s melodicky a rytmicky 

napodobený z populární hudby. Děti jsou jimi až dost ovlivněny v běžném životě.Mezi 

hudebníkem a tanečním pedagogem by měl být co nejužší pracovní kontakt. Taneční 

pedagog musí vždy určovat tempo a má stanovit pro jednotlivé cviky i základní rytmické 

jádro. Při složitějších pohybových vazbách dobře propracujeme pohyb bez hudby a posléze 

spolupracujeme s doprovodem.(7) 

Dobrý hudebník se přizpůsobí tempu pohybu dětí. Ale pokud chceme držet stálé 

tempo pohybu, nesmí se nechat ovlivnit dětmi, ty mají tendenci zrychlovat. Úloha 

hudebního doprovodu roste při tanečních hrách a improvizací. Důležité je správně žáky 

hudebním doprovodem motivovat(děti sdělí hudebníkovi, co chtějí vyjádřit svojí 

improvizací, a hudebník tuto představu musí podpořit a ne zmařit). Pak záleží nejen na 

tempové a rytmické složce hudby, ale i na její emocionální bohatosti. Dobré je, když 

hudebník umí reagovat přímo na pohybové nápady dětí. U dětí musíme prohlubovat také 

hudební cítění. K tomu slouží jak pohybové prostředky, tak prostředky další, jako třeba 

tleskání a ťukání o dřívka, držadla u švihadel, ale i míčky.(7) 

Vnitřní součinnost hudby získáváme rovněž zpíváním slyšené melodie.Při pohybu 

si je děti mohou zpívat samy pro sebe, ale hlavně ne počítat. Hudba dává emotivní zážitek, 

který přetváříme na pohyb, napomáhá k tomu, aby pohyb nebyl samoúčelný, ale aby byl 

vyjádřen vnitřním pocitem.Každé dítě reaguje na hudbu jinak, a tak můžeme obdivovat 

neopakovatelné momenty. 
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5 Vyučující hodina 

„Žádné sebelépe vypracované osnovy ani sebedokonalejší učebnice nemohou 

zaručit dokonalou práci a dobré výsledky ve výuce tance. Záleží na učiteli, jeho přístupu 

k pedagogické práci, na jeho připravenosti a uměleckém cítění, na jeho vztahu k dětem  

a způsobu práce s nimi.“(7, s. 19) 

Při vyučovací hodině je třeba se bránit stereotypu a mechanickému opakování. 

Učitel musí při práci přemýšlet a stále ji rozvíjet. Hodina má být tvořivá, aby probudila 

děti k tvořivé práci. Učitel by měl přihlédnout k věku dětí, jejich tělesné vyspělosti, 

ke stupni vnímání, hudebnosti a tanečnosti. Hodina musí být připravena tak, aby citlivě 

vycházela z pozorování dětí i celého kolektivu. 

Prvky, které by měly tvořit obsah vyučující hodiny (7): 

Úvodní část 

• Zahřátí organismu a prokrvení svalů celého těla 

• Navození soustředění k nastávajícím činnostem 

Průpravná část 

• Procvičování všech svalových oblastí nejprve na zemi, pak u tyče a na 

volnosti 

• Cvičení hbitosti, obratnosti a rovnováhy 

Hlavní část 

• Rozvíjení hudebního cítění 

• Procvičení základních forem chůze, běhu, poskoků, cvalu, skoků, obratů  

a otáček 

• Prostorová cvičení 

• Pohyb s náčiním 

• Improvizace 

Závěrečná část 

• Uklidnění 
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Pečlivá příprava vyučující hodiny nezaručí kvalitní průběh. Často se připravená 

látka nevyčerpá, protože učitel se zastaví na nějakém cviku, zadaném úkolu, nebo se 

rozvine improvizační část a tato iniciativa žáků se musí podpořit. Velkou důležitost ve 

vyučující hodině je také hlas učitele, protože ve hlase se odráží jeho vnitřní ladění  

a ovlivňuje atmosféru v hodině. Také působí na soustředěnost dětí v hodině a je velkou 

motivací ke spolupráci dětí, jejich představivosti, fantazii a vůli.(7) 

Pedagog se musí věnovat všem žákům, nepreferovat vyvolené děti. Chyby  

a nedostatky je třeba neustále opravovat a podle potřeby znovu vysvětlovat. „Každé 

poctivé úsilí si zaslouží pochvalu.“(7, s. 19). Pedagog musí být taktní. Ovlivňuje také vztah 

mezi žáky, učí je k dobrým mezilidským vztahům.(7)  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Slyší mé uši? 

První ukázka metodického postupu taneční vyučovací hodiny je pro 3–5leté děti. 

Hodina je zaměřena na hudební průpravu. Hudba je něco, co pohybu napomáhá. Pracujeme 

s dětmi tak, aby hudbu poslouchaly a reagovaly na ni včas, vnímaly melodii, hudební fráze, 

přízvučné doby. 

6.1 Hra na sochy 

V úvodní části hodiny si děti zahrají na sochy. Cvičení je zaměřené na aktivaci 

celého těla a zahřátí svalů. Ale také na aktivní a soustředěný poslech hudby. 

Děti mají za úkol tanečně se projevovat, když hudba hraje. Taneční projev v tomto 

věkovém období je velice přirozený, takže si můžeme dovolit střídat hudbu v různém 

tempu. Děti většinou velmi dobře na hudbu reagují. Hudební doprovod střídáme s tichem, 

kdy děti mají za úkol hned po skončení hudebního doprovodu se zastavit v pozici, v které 

jsou, když hudba skončila. Po dobu nehraní hudebního pedagoga se děti snaží nehýbat. Zde 

děti procvičují zpevnění celého těla a to hlavně k udržení rovnováhy. 

Děti motivujeme k tomu, že musí dobře poslouchat, jestli hudební pedagog hraje či 

ne. Učí se včas zastavit, ale i začít se hýbat přesně s hudebním doprovodem. Toto cvičení 

je velice dobré k aktivaci pozornosti a soustředěnosti na celou dobu taneční hodiny. 

6.2 Hra s tóny 

V této části se budeme věnovat pohybové průpravě ve stoje a na zemi. Hodina je 

vytvořena pro děti předškolního věku, proto ke každému cvičení ponecháváme kratší 

časový úsek a to z důvodu neudržení dlouhé pozornosti. 

Hudební doprovod volíme jednoduchý a výstižný. Můžeme dětem zadat pohyb  

a mají se samy řídit hudbou, jak cvičení provést. Jestliže jejich reakce na hudbu odpovídá 

zadání, potom jsme volili hudební doprovod správně.(13)  
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6.2.1 Tah vzhůru za temenem hlavy 

Hra na stromy 

Děti se chodidly odtlačují od země přes propnutá kolena, aktivují svaly hýždí  

a břicha, vytahují se z pasu a mají lehký hrudník. Vytažení je skrz krční páteře až k temeni 

hlavy, kde nekončí a vychází z hlavy ven. „Správného a citlivého nesení hrudníku docílíme 

představou, že ve středu hrudi (těžiště hrudníku) svítí světýlko.“(13, s. 9) 

Hudební pedagog hraje na klavír jeden tón. Když tón dozní, nastane uvolnění. 

Pozor dáváme na přílišné napětí v celém těle. Většinou vzniká velké napětí v oblasti hrudi 

a horních končetin. Děti opravujeme dotekem. Necháme je vydechnout, dotekem  

a hlazením ruky směrem vzhůru v oblasti těžiště (v podbřišku) navodíme aktivaci břišních 

svalů. Při velkém napětí horních končetin pomůže prohmatání. Nezapomeneme na ruce. 

Nesmí být paže pevná, ale přirozeně měkká. 

Důležitá je motivace s představou. Jak už bylo zmíněno v teoretické části 

bakalářské práce, děti v tomto věkovém období mají velice živé představy. 

Př.: „Stromy rostou v lese. Kořeny pevně drží v zemi. Kořeny jsou vaše chodidla, 

celou váhu vašeho stromu přeneseme dopředu nad prsty, ale pozor, paty musí být na zemi, 

jinak by strom nedostával cenné živiny ze země. Ze země strom bere takovou sílu a může 

vyrůst co nejvíce ke sluníčku, které ho hřeje v koruně. (Koruna představuje temeno hlavy). 

Sluníčko přestalo svítit, nastává uvolnění.“ To celé se několikrát opakuje. 

Na podobné bázi pracujeme u cvičení na protažení horních končetin vzhůru. 

V polohách na zemi vytahujeme dolních končetin do dálky nebo protahujeme celé těla za 

hlavou a dolními končetinami na zádech nebo na břiše. 

Hra na květiny 

Děti sedí v sedu zkřižmo. Mají hluboký předklon. Pří vzrůstající melodii rostou 

jako kytička za sluníčkem. Při klesající melodii se vracejí zpět do hlubokého předklon. 

Klesající melodie je zahraná v rychlejším tempu, květina uvadá. Květina je zalita a celé 

cvičení probíhá znovu. 

Se stejným hudebním motivem, jako jsme použili v předchozím cvičení, můžeme 

pracovat nadále.  
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Šnek nebo housenka 

Děti sedí na zemi. Dolní končetiny mají přitaženy k sobě a hlavu schovávají za 

kolena. Při vzrůstající melodii protahují dolní končetiny do dálky a temeno hlavy směrem 

vzhůru. Při klesající melodii se schovají zpět za kolena. 

Př.: „Šnek je schovaný v ulitě, pomalounku vylézá a chce se podívat na svět. Ale 

lekne se kapky deště, která mu dopadla na růžky a rychle se vrátí do ulity.“ 

Př.: „Housenka leze po zemi, rychle se schoulí do klubíčka, protože vidí kosa.“ 

Po hudební stránce se děti učí vnímat vzrůstající melodii, dynamiku v hudbě, která 

je spojena s dynamikou pohybu. Děti se učí vnímat hudbu jako něco, co jim pomáhá. 

Hudba by neměla být jen jako kulisa, jak je zmíněno na začátku kapitoly. Příloha č. 5. 

Ke sluníčku 

V tomto cvičení si děti zopakují vnímání vzrůstající a klesající melodii. Hudební 

doprovod bude hrán v různém tempu. Děti musí včas reagovat na zrychlení nebo 

zpomalení. 

Děti volně leží na zemi, po zahrání předehry se dostávají do volného sedu, do kleku 

až do stoje. Motivujeme děti opět sluncem. Nastavují hrudníčky sluníčku. Na hrudníčku 

mají světýlka, která potřebují dobít od sluníčka. 

Po procvičení tohoto cviku necháme děti ve stoje, protože následuje část hodiny, 

která je zaměřena na pohyb z místa. 

6.3 Přirozená chůze a běh s rytmizovanou řečí 

V hlavní části hodiny děti procvičují taneční chůzi a běh. Chůzi a běh spojíme 

s rytmickou řečí, pro lepší představu spojení hudby a pohybu. Ve hře „Na ptáčky“  

a „Šneček“ zapojíme problematiku řešení základního prostoru a orientace v něm. Děti se 

učí přirozené cítění předtaktí a závěru. Ve hře „Šneček“ učíme děti vnímat hudební fráze. 

Na závěr hlavní části hodiny zvolíme taneční improvizaci, kde děti mají možnost uplatnit 

veškeré hudební poznatky z předchozích cvičení. 
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6.3.1 Vznášení se prostorem 

„Chůze, přirozený pohyb člověka, je základním prvkem taneční průpravy. Zvládnutí 

principu tanečního kroku: držení těla, spojení chůze s hudbou, s cítěním půdorysu  

i prostoru a vypěstování vzájemných vztahů, je dlouhodobý pedagogický úkol.“(7, s. 80) 

Dalo by se říci, že chůze je jednoduchá, ale opak je pravdou. Nejčastějšími chybami 

jsou: nedostatečné vytažení do výšky, skleslá ramena, posunutí těžiště dopředu se 

neuskuteční nebo se vyskytuje prohnutí v bedrech. Na vyvarování těchto chyb použijeme 

jednoduché cvičení. Děti se na předehru vytáhnou vzhůru. Jednou rukou si uchopí oděv na 

hrudi (na světýlku) a druhou rukou se chytnou v oblasti podbřišku, těžiště, a na první tón 

hudebního doprovodu se za tyto bodu zatáhnou, volným přepadem vyjdou dopředu. 

Hudební pedagog přestane hrát a děti se zastavují. Cvičení se několikrát za sebou opakuje. 

V tomto cvičení děti také procvičují přirozené cítění předtaktí a závěru. 

Chůzi se snažíme zařazovat do každé cvičební hodiny s různými obměnami. 

Uplatňujeme chůzi s tleskáním nebo volnými pohyby paží. 

Obrázek č. 2: Notový zápis pro hru s chůzí 

Zdroj: (13, s. 12) 

Po průpravném cvičení chůze bude následovat hravé cvičení taneční chůze  

s rytmickou řečí. Děti na první hudební frázi chodí na místě, tleskají a na druhou hudební 

frázi chodí z místa. Vše se opakuje. Hudební říkanka obrázek č. 2. 

Děti motivujeme hrou. Použijeme hru na dirigenta a orchestr. Děti udělají skupinku, 

která bude orchestr. Jedno dítě je dirigent, to jde před orchestrem. Ukazuje pažemi, že 

diriguje. Orchestr jde hrát do vedlejší vesnice. Chůzí a tleskáním tam dojdou. Mohlo by se 

stát, že děti se soustředí na vlastní hru a nesoustředí se na látku, kterou chceme danou hrou 
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probrat. Proto musíme stále dbát na správné provedení chůze a poslechu hudby. Ve vesnici 

mají koncertovat. Korepetitor hraje skladbu a děti dělají, že hrají na hudební nástroje. 

Někdy se děti snaží pouze napodobovat hru na hudební nástroj, proto jim můžeme říci, aby 

tu hru roztančili po prostoru nebo zkusili zatančit tóny, které hudební nástroje vydávají. 

Dbáme na to, aby se všichni děti vystřídali v roli dirigenta. Děti se učí vnímat rytmus jak 

pohybem, rytmickou řečí, ale i tleskáním. Spojením těchto tří částí je pro vnímání hudby 

velice efektivní.(13) 

6.3.2 Hra na ptáčky 

„Živé tempo běhu odpovídá dětské mentalitě a přináší mnoho vzruchu a podnětů 

k novým pohybovým zážitkům, dětskému projevu a taneční hře.“(7, s. 83) 

Taneční běh chápeme jako plynulý pohybový proud, proto i hudební doprovod 

musí být plynulý. Nezdůrazňujeme dopady, tím by se celý pohyb přerušil. Dbáme na 

dodržování tempa. 

Začneme rozběhem po diagonále. Dětí se připraví do stoje spatného a přenesením 

váhy nad chodidla přepadávají vpřed. Nositelem pohybu je trup, který vede děti vpřed do 

prostoru. Pohyb dolních končetin je samovolný, lehký, kroky nezdůrazňujeme. Paže 

ponecháme volně podél těla nebo je dáme do upažení a děti mohou létat jako ptáci. 

Hudební pedagog zahraje předtaktí, děti zvedají paže, křídla, a na vlastní hudební motiv 

přepadají  

a běží na konec diagonály, kde pták přistane, už neletí a dá paže, křídla zpět k trupu. Tímto 

cvičením se děti učí opět přirozeně cítit předtaktí a závěr. Každé dítě má svůj hudební 

motiv na provedení cviku. 

Podobné cvičení na procvičení tanečního běhu a hudebního předtaktí a závěru je 

Hra na ptáčky. Dětem rozdáme malé kroužky. Položí si je na zem a dřepnou si do nich. 

Kroužek představuje hnízdo. Děti na předtaktí se zvedají, roztahují křídla, přepadem se 

rozeběhnou  

a letí po prostoru. Když hudba zpomaluje, ptáčci si pomalu vyhledávají hnízdo, do kterého 

si s hudbou usedají. Tuto hru můžeme hrát na vyřazování. Ubíráme po každém hudebním 

motivu jeden kroužek. Ten, který nestihne dosednout do hnízda, vypadává. Posléze má za 

úkol odebrat ze hry jeden kroužek. Příloha č. 8. 
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6.4 Šneček 

Krátká taneční hra Šneček, učí děti vnímat hudební fráze. Děti vytvoří kroužek. 

Jedno dítě je uprostřed, je šneček. Na první hudební frázi děti sedící v dřepu v kruhu se 

pomalu zvedají. Pažemi směrem vzhůru kreslí vlnky. Šneček je schoulený na zemi. Na 

druhou hudební frázi děti stojící v kruhu tlesknou na přízvučnou dobu a dělají podřepy. Na 

slovo „hajdalák“ se s hudbou vrací do dřepu. Dítě, jako šneček, na tuto hudební frázi 

nesměle vykukuje ze schoulené pozice. Hudební motiv se opakuje, děti v kruhu zůstávají 

ve dřepu. Šneček na první frázi vylézá nahoru, vystrkuje růžky. Na druhou frázi se šneček 

pohybuje v kruhu sunnou chůzí. Ukazuje paží na děti v kruhu. Na které ukáže, to se rychle 

postaví a rychle se vrátí zpět do dřepu. Když hudební skladba končí, děti se mění. Šneček 

se zastaví u jednoho dítěte v kruhu a to se převalením dostane do středu a je šneček on. 

Vše se opakuje, než se děti vystřídají. Bohužel pokud je na taneční hodině hodně dětí, není 

možné všechny děti vystřídat, a proto dbáme na to, aby ty děti, které se nedostanou na 

řadu, byly více zapojeny v hodině do jiného cvičení. Nebo může být šnečků v kruhu více. 

Taneční hrou Šneček se děti také učí prostorovému cítění. Děti se snaží udržet pravidelné 

rozestupy v kruhu. Důležité je také vnímat střed kruhu, který by měl být uprostřed třídy. 

V tomto prostoru by se měl pohybovat šneček. 

„Zatímco motivace u průpravných cviků často obměňujeme, u tanečních her 

setrváme delší dobu a snažíme se o co nejlepší a nejpřesnější zvládnutí všech detailů.“ (13, 

s. 17) 

6.5 Pampelišky 

Hra „Pampelišky“ je připravena jako taneční improvizace, která umocňuje u dětí 

hudební vnímání, ale hlavně vyjadřování. Při taneční improvizaci dbáme na to, aby pohyb 

u dětí byl již estetický. Improvizaci vždy předchází představa, pak následuje vlastní pohyb. 

„Dodržením této zásady předejdeme všem vnějškovostem a pohyb dětí bude pravdivý.“ 

(7, s. 152) 

Děti se rozestoupí v prostoru, schoulí se na zem. A pedagog motivuje děti 

povídáním  

o pampelišce. Děti leží a poslouchají. A po dovyprávění příběhu začne hrát hudba a děti 

improvizací ztvární příběh pampelišky. 
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Slovní motivace pedagoga: „Představte si, že jste semínko pampelišky a jste 

zahrabáni v zemi. Na jaře svítí sluníčko a zahřívá zem, kde je semínko pampelišky. 

Semínko se probudí po dlouhém zimním spánku a začne klíčit. Pomalinku prolézá klíček 

zeminou, až vykoukne na světlo. Malá rostlinka začne růst a sílit, až vyroste a žlutě kvete. 

Žlutý květ odkvétá a promění se ve velkou bílou kouli, která je plná nových semínek. 

Začne foukat vítr, foukne do koule a semínka se rozletí po krajině a dopadají zlehounka na 

zem. Tam se opět dostanou pod zeminu a celý příběh semínka se opakuje.“ 

Děti můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina tančí a druhá se dívá. Děti 

motivujeme tím, že jsou v divadle. Jedna skupina jsou interpreti a ti druzí diváci. Pak se 

skupiny vymění. Důležitou složkou po improvizace je reflexe a diskuze o daném úkolu. 

S dětmi se bavíme o tom, jak se jim úkol dělal. Jestli se jim podařilo doopravdy vcítit do 

role pampelišky, jestli viděli něco zajímavého na druzích. Děti by měli dostat prostor se 

slovně vyjádřit. 

Taneční improvizací se prohlubuje vztah k hudbě, proto je velmi důležitý citlivý 

hudební doprovod. Jako hudební doprovod můžeme zvolit skladbu „Pampeliška“ (6), 

příloha č. 1 a č. 7 

6.6 Rozloučení s hodinou 

Po taneční improvizaci rychle postavíme děti na nohy. Hudební pedagog zahraje 

hudební motiv v rychlém 2/4 taktu a děti vesele poskakují po celé třídě. Pažemi mávají  

a loučí se s paní učitelkou i hudebním pedagogem. Po otevření dveří poskakují až do šatny 

a taneční hodina končí. 
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7 Co je hudba? 

Tato hodina je určena pro děti 1. – 2. třídy ZŠ. Děti v tomto věku jsou vnímavější. 

Proto budeme při tvorbě taneční hodiny používat více tanečních her s říkadly. Zaměříme se 

také na 2/4, 4/4 a 3/4 takt, na durovou a mollovou melodii a na improvizaci z poslechu 

hudby. 

7.1 Pomalu a rychle 

Začátek vyučovací hodiny opět je na zahřátí a rozcvičení celého organismu. Děti 

v této části hodiny nebudeme opravovat. Necháme je vyjadřovat hudbu vlastním pohybem. 

Hudební doprovod střídáme v různém tempu a taktu. Děti mají sami reagovat. Jen je 

upozorníme, že každý dělá pohyby podle sebe, aby nenapodobovaly pohyby od spolužáků. 

Všímáme si, jak děti na hudební doprovod reagují, zda jejich pohyb k danému doprovodu 

odpovídá. Většinou reagují na hudbu velice dobře. Po úvodní části hodiny je necháme 

ulehnout na zem. 

7.2 Podchycení pánve 

V průpravné části hodiny pracujeme s podchycení těžiště. Jako hudební doprovod 

převážně používáme skladby v 3/4a 4/4 taktu. Důležité je naučit děti vnímat skladbu tak, 

že je složena z taktů a následně propojovat jednotlivé takty s pohybem. 

7.2.1 Hra s těžištěm 

Dětí leží na zádech, paže mají protažené nad hlavou a dolní končetiny směřují do 

dálky. Bederní část zad mají přiloženou k zemi. Rychlým impulzem v pánvi odlepují páteř 

od země, trup a stehna se následně přidají, až leží na boku. Pomalu se pokládají zpět na 

zem a vše se opakuje na druhou stranu. Hudební doprovod volíme v 3/4 taktu. Na znělou 

dobu vždy začíná první pohyb. Děti několikrát opakují toto cvičení. Pedagog chodí mezi 

dětmi a doteky rukou opravuje. 

Při zvedání pánve děti také leží na zádech, ale dolní končetiny mají pokrčené ve 

stříšce. Paže mají podél těla a směřují do dálky. Opět použijeme hudební doprovod v 3/4 

taktu. Na první takt zvedají pánev nahoru až do jedné linky stehna s trupem. Na druhý takt 
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přikládají pánev k zemi. Dbáme na to, aby pánev ulehla na zem jako poslední. To celé opět 

několikrát opakujeme. 

Obě cvičení můžeme spojit v jedno. Vytvoříme tím krátkou taneční variaci: 

• Předehra: děti leží na zemi, paže a dolní končetiny vytahují do dálky. 

• 1. – 8. takt: provádějí rotaci pánve na pravý bok a zpět na záda. To samé 

provedou do levé strany. Opakuje se to ještě jednou. 

• 9. takt: přisunou dolní končetiny do stříšky. 

• 10. takt: horní končetiny obloukem po zemi převedou k tělu a přitisknou 

bederní část zad k zemi. 

• 11. – 14. takt: děti zvedají pánev až do vodorovné linie zad se stehny a zpět 

pokládají pánev na zem. To celé ještě jednou opakujeme. 

• 15. takt: protahují dolní končetiny zpět na zem. 

• 16. takt: zvedají obloukem po zemi paže nad hlavu. 

Celou variaci děti zatančí několikrát po sobě. Dbáme na to, aby pohyb, vždy začínal 

na přízvučnou dobu a aby pohyby byly přesně dělány do taktů. 

7.2.2 Vyset na šňůře 

Cvičení je zaměřené na procvičené svalů pánve. Z kleku vzpřímeného děti 

podsazením pánve dosedají na paty a opět podsazením pánve se zvedají do kleku. 

Motivujeme děti tím, že jsou připevněny kolíčky na šňůře jako prádlo. Kolíčky je nechtějí 

pustit, ale nakonec kolíčky povolí a jim umožní dosednout na paty. Hudební doprovod 

volíme ve 4/4 taktu. Pohybový motiv několikrát opakujeme. Nejčastější chybou je, že děti 

dosedají pánví jako první, ale ta má přicházet do sedu jako poslední. Je to velká zátěž na 

stehenní svaly, a proto dbáme po dokončení tohoto cvičení na protažení těchto partií. 

Obdobným cvičením je dosedání vlevo nebo vpravo od pat na zem. 

Obě tyto cvičení propojíme v taneční variaci: 

• Předtaktí: děti se postaví do kleku a ruce dávají v týl. 
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• 1. – 4. takt: podsazením pánve dosedají na paty a zpět do kleku, to udělají 

ještě jednou. Na 4. takt s pohybem do kleku zvedají paže z týlu směrem 

nahoru. 

• 5. – 8. takt: dosedají vlevo od pat a zpět do kleku a následně dosedají 

vpravo  

a zpět. 

• 9. takt: převalením přes zem se dostávají na jiné místo v prostoru. 

• 10. takt: postaví se do kleku, ruce dají v týl a celé mohou zatančit znovu. 

Upozorňujeme děti, aby variaci zatančili, ne cvičili. K tomu nám napomůže vhodně 

zvolený hudební doprovod (příloha č. 2). 

7.2.3 Trakař 

Taneční hra „Trakař“ je zaměřena na zpevnění celého trupu a pánve. Hudební 

skladba je ve 3/4 taktu (příloha č. 3) Děti rozdělíme na 2 skupiny. 1. skupiny dětí sedí na 

patách na zemi a zpívají text písně. Zpěvem a pohybem dělají, že volají na hospodáře. 

2. skupina dětí jsou ve dvojicích. Jeden z dvojice udělá vzpor ležmo na rukách a ten druhý 

ho uchopí nad koleny, aby váha na paže nebyla tak velká. Jeden dělá trakař a ten druhý 

hospodáře. Hospodář se také zapojuje do zpěvu. Když se ho sedící děti zpěvem ptají, co to 

veze v trakaři, odpovídá: „Vezu, vezu obilí, ve mlýně jsme za chvíli.“ Děti ve dvojici se 

vymění a taneční hra se tančí znovu. Následně se vymění obě skupiny a celé se tančí ještě 

2x.(5) 

7.3 Pestrá hlavní část hodiny 

V hlavní části hodiny si s dětmi opakujeme ve „Hře na louce“ taneční chůzi a běh. 

Pracujeme s rekvizitou a s hudební frází. Hudebním pedagogem začlení do hodiny hudební 

nauku. „Hra ze čtyř roků“ je zaměřena na procvičení kroku poskočného a na hudební fráze. 

Dbáme na to, aby změna pohybu byla v souladu s hudební frází. Hlavní část hodiny 

zklidníme taneční improvizací, ve který využijeme vnímání smysly. Pracujeme 

s vyjadřováním dětí o hudební skladbě. 
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7.3.1 Hra na louce 

Vstaneme ze země. Dbáme na to, aby děti pouze vstaly a nerozutekly se po 

prostoru. Museli bychom je znovu motivovat do práce. Necháme je zavřít oči a rozdáme 

dětem do rukou jarní květy. Otevírají oči a prohlížejí si kvítí. Jemným pohybem ruky 

rozdělíme děti na dvě poloviny. Jedna polovina stojí rozestoupena v prostoru, udělá 

dvojice a drží kvítí v ruce. Druhá skupina chodí na první sloku skladby „Louka“ (6),příloha 

č. 4,a vznešeně nosí kvítí v dlani. Na refrén běží a podbíhají pod zvednutými pažemi dětí 

první skupiny. Běhají za sebou, jako by zaplétaly věneček. Po skončení první sloky  

s refrénem se děti zastaví a skupiny se hned vymění. Dvojice děti dělají s nejbližším 

kamarádem. Po hudební stránce je hra zaměřena na propojení vnímání zpěvu s pohybem. 

Děti vyjadřují pomalou hudbu chůzí, která je plynulá a ladná. Rychlý refrén je typický pro 

běh. Skladba je ve 2/4 taktu. Ve slokách jsou noty čtvrťové a v refrénu noty osminové. Po 

taneční hře hudební pedagog si zavolá děti ke klavíru a ukáže jim zapsanou skladbu 

v notách a vysvětlí jim notový zápis. Potom si skladbu znovu zazpívají a vytleskají každou 

notu.(6) 

7.3.2 Hra ze čtyř rohů 

Čtyři děti postavíme na rohy čelem ke středu čtverce. Určíme, která z dvojic proti 

sobě je první a která je druhá. První dvojice 8 poskočnými kroky tančí do středu, postupně 

zvedají pravé ruce. Uprostřed čtverce se setkají, kde si podají ruce a 8 poskočnými kroky 

se točí kolem středu čtverce. Dalšími 8 poskočnými kroky se dostávají zpět na svá místa  

v rozích. Pravou paži ukazují na partnera z dvojice, kterého opouštějí. Druhá dvojice 

nastupuje, když první dvojice opouští střed čtverce. Při dalším setkání si děti podávají levé 

paže a pak obě paže. Při čtvrtém setkání se děti nechytají za paže. Osmi poskočnými kroky 

se obcházejí ve středu čtverce. Na závěr taneční hry dáme dětem možnost improvizačně 

dokončit taneční hru. Mají přiměřenou formou vytvořit každý sám závěr skladby. 

Vyměníme čtveřici dětí a celá hra se opakuje. Taneční hra je zaměřena na dodržování 

hudebních frází. Dbáme na to, aby děti začínali přesně na hudbu a neřídily se pouze 

počtem poskoků, protože se může stát, že se zrychlí (7). My používáme například skladbu 

„Cib, cib, cibulenka“. 
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7.3.3 Improvizační hra se smysly 

Po taneční hře necháme děti stát na místě, kde skončily. Připravíme si věci, 

s kterými budeme dráždit smysly dětí. Záleží na tom, v kterém ročním období improvizaci 

děláme. Na podzim můžeme použít kaštany ještě s pichlavou slupkou. Přistoupíme 

k jednomu dítěti a vložíme mu kaštan do ruky. Necháme mu ho osahat a potom mu ho 

vezmeme. Vyzveme ho, aby otevřelo oči a šlo k hudebnímu pedagogovi. Má za úkol se 

pokusit mu nastínit, co cítilo, když mělo v ruce něco píchavého. Korepetitor vede  

o hudebním doprovodu s dítětem diskuzi. Mělo by zkusit popsat hudbu, zda má být rychlá, 

ostrá, jemná, něžná aj. Stačí svými slovy, nemusí odbornými názvy, protože jsou to děti. 

Taneční pedagog během diskuze korepetitora se žákem vydává hlučné zvuky, aby ostatní 

děti neslyšely, co si povídají. Většinou se děti přidají k pedagogovi, necháme je, velice je 

to baví. Hudební doprovod pro každé dítě by měl být přiměřeně dlouhý, asi kolem půl 

minuty, aby celá hra nebyla příliš dlouhá. Po zaznění prvních tónů hudebního doprovodu 

ostatní děti otevřou oči a sledují spolužáka, který pomocí tance ztvárňuje pocit z kontaktu 

s předmětem. Ostatní děti mají hádat, co to mohlo být. Dbáme na to, aby děti 

nevykřikovaly odpovědi během tance, ale až po skončení výstupu spolužáka. To ujasníme 

na začátku improvizační hry. Dítě necháme usadit do prostoru k ostatním dětem a opět je 

vyzveme k zavření očí. Vybereme si jiné dítě, kterému nabídneme jiný předmět. Ze smyslů 

používáme hmat a čich. Do rukou vkládáme dětem na podzim listy, zmíněné kaštany se 

slupkou nebo bez slupky, navozují jiné pocity. Můžeme použít ovoce, jehličí, prostě to, co 

by mohlo vyvolávat nějaký pocit z doteku nebo vůně. V zimě můžeme použít sníh nebo 

rampouchy. Na jaře květy, byliny a jiné. Pro čich používáme vůně libé (ovoce, květin, 

voňavek), ale i nelibé, s těmi opatrně. Tato improvizační hra má za úkol naučit děti popsat 

hudbu, kterou potřebují, slovy. Ale také improvizačně vyjádřit pocit, který měly. K tomu 

jim pomůže ta hudba. Po skončení improvizační hry si děti sednou do kolečka a necháme 

prostor každému, aby slovně vyjádřil pocity, které měl. Můžeme se bavit o problémech při 

zadávání hudebního doprovodu a zkoušet nabídnout dětem jiná slova. Diskuze se účastní  

i hudební pedagog. 

Tuto hodinu zakončíme rychlým během dětí okolo třídy a odchodem do šatny. 
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8 Taneční hry s balónky 

Tato hodina je připravena pro děti ve věku 8 – 9 let. Budeme pracovat s takty 2/4, 

4/4 a 3/4 a s charakterem pohybu na jednotlivé takty. Procvičíme klesající a stoupající 

melodii. V tanci budeme pracovat s prostorem a se vztahem. 

8.1 Rozpohybuj své tělo 

Na začátek hodiny děti trochu vyzkoušíme. Hudební pedagog střídá doprovod ve 

2/4  

a 3/4 taktu. Děti na doprovod ve 2/4 taktu se pohybují v prostoru. Mají použít 

charakteristická pohyb pro 2/4 takt. Na doprovod v 3/4 taktu provádějí pohyb na místě. 

Korepetitor nejprve střídá doprovod pravidelně, ale po nějaké době každou část hraje různě 

dlouhou. Toto cvičení má tří hlavní cíle. První je prostorový. Dbáme na to, aby se žáci 

pohybovaly po celém prostoru třídy. Často se objevuje, že některé dítě tančí v jedné části 

prostoru a nepoužívá celý. Děti motivuje tím, že musí během pohybu pošlapat celou 

podlahu třídy. Pohyb na místě většinou nedělá problémy. Druhý cíl je použít pohyb 

charakteristický k danému hudebnímu doprovodu a třetí cíl je velmi dobře poslouchat 

hudbu. Musí měnit pohyb včas se změnou doprovodu. 

8.2 Vztah k prostoru a spolužákům 

V průpravné části hodiny pracujeme s hudební průpravou, ale také s prostorem  

a vztahem ke skupině. V části „Já a prostor“ neuvědoměle procvičujeme svaly v oblasti 

pánve, břicha a zad. To posléze uplatníme v části „Já a skupina“, kde děti vytváří vlastní 

pohyby s technickou správností. Po hudební stránce děti učíme rozeznávat hudbu, aniž by 

ji musely počítat. 

8.2.1 Já a prostor 

Použijeme melodii stoupající a klesající. Při melodii klesající má být malý prostor, 

který děti znázorní schoulení, zabalení na zemi. Při stoupající melodii se děti rozletí do 

prostoru a velký prostor znázorní otevřenými pažemi. Po nějaké době dětem 

určíme prostoru, kde se mají zabalit. Tento prostor určíme položením jednoho balónku. 
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Děti by měly být co nejblíže u balónku, ale nesmějí se s ostatními spolužáky postrkovat  

a prát o nejbližší pozici u něho. Není to boj o místo. 

8.2.2 Já a skupina 

Hudební doprovod je hrán ve 4/4 taktu a děti se budou pohybovat v prostoru chůzí, 

která bude na 16 dob. Na dalších 16 dob improvizačně tančí jedno dítě. Ostatní děti jeho 

pohyby opakují. Po uplynutí 16 dob v prostoru opět chodí. Na další hudební frázi tančí jiné 

dítě. Celé cvičení se provádí tak dlouho, než se vystřídají všichni děti ve třídě. Žáci mají za 

úkol vnímat 16 dob, ale bez počítání. Pro tanec současný není vhodné počítání si hudby. 

Hudba se má vnímat. Už od malého věku dětem hudbu nepočítáme. Říkáme ji, že mají 

sledovat délku hudební části nebo pozorovat změny v hudbě a podle toho se řídit. Před 

úkolem je dobré hudební skladbu dětem zahrát, aby věděli předem jaká je. Během 

tanečního úkolu se může stát, že začnou tančit děti dvě. Pokud se k němu přidají nějací 

spolužáci, pokračuje, ale pokud zjistí, že jeho pohyby nejsou ostatními dělány, připojí se 

k ostatním. 

8.3 Mým partnerem je balónek 

V hlavní části hodiny pracujeme s taneční variací, v které děti pracují s prostorem, 

vztahem a mění taneční pohyby na takty v hudbě.  

Skončí hudební doprovod předchozího cvičení a rozložíme nafukovací balónky 

v prostoru. Děti si je zatím neberou. Během rozdávání balónků vedeme s nimi diskuzi, jaký 

je a jak se k němu budeme v následujících cvičení chovat. Je slabí a snadno může 

prasknout. 

Děti naučíme taneční variaci s balónkem. Ta je zaměříme na střídání plynulých 

pohybů s rychlými ostrými pohyby. Tyto pohyby spojíme s dynamikou v hudbě. Balónek 

plní funkci partnera a vztahu k němu. Taneční pedagog variaci nejprve ukáže. Při tanci 

brouká melodii, aby korepetitor věděl, jaký doprovod má hrát. Posléze přistoupíme 

k nácviku dětí. Předvedeme část variace, kterou se děti naučí, a potom přidáváme další 

části. Po nacvičení necháme nějaký čas dětem, aby se s variací vžily. Napomáháme při 

nejasnostech a opravujeme technické nedostatky. 
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Rozdělíme děti do skupin po čtyřech. Položí si do prostoru na zem balónek. Postaví 

se do stran třídy a vyčkají na hudební doprovod: 

• Na předehru děti volně podle svého uvážení dotančí ke svému balónku. 

Jemně ho uchopí. 

• 1. – 2. takt: děti se točí okolo svého místa, kde měly položený balónek. 

Nejprve doprava a posléze do leva. 

• 3. takt: na první dobu provedou vysoký poskočný krok s balónkem, který 

drží oběma rukama. A potom běží volně po prostoru. 

• 4. takt: děti pokračují v prostoru taneční chůzí a na poslední dobu v taktu se 

zastaví. 

• 5. takt: děti tančí houpavým pohybem do stran. Houpají s balónkem  

a přenáší váhu z jedné nohy na druhou. Na poslední dobu v taktu děti dělají 

velký kruh pažemi. 

• 6. takt: děti tento pohyb ještě jednou opakují. Akorát začínají na druhou 

stranu. 

• 7. – 8. takt: děti položí balónek na zem, výpadem na pravou dolní končetinu 

se dostanou na zem a převalí se přes záda na levý bok. 

• 9. takt: na první dobu v taktu provedou děti rychlé zabalení. Pohyb je ostrý  

a rychlý. Na zbylé doby v taktu z velkého napětí v těle nastává uvolnění. 

• 10. – 11. takt: vstávají přes pravou dolní končetinu a volně běhají okolo 

balónku, který je stále položený na zemi. 

• 12. – 13. takt: běží po úseku půdorysné dráhy a roztočí se drobnými krůčky  

a spirálovým pohybem trupu. Paže na konec směřují vzhůru a děti jsou ve 

výponu. 

• 14. – 15. takt: uvidí balónek, ustoupí levou nohou vzad a přejdou do 

mírného záklonu s měkkým upažením a pohledem k balónku. 

• 16. – 17. takt: děti vykročí levou nohou dopředu, předkloní se, paží přejdou 

do zapažení, přesunem pravé nohy udělají výpon. Paže zvedají do vzpažení  
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a lehce zatleskají rytmus hudby. Pohyby by měly mít podtext výzvy 

partnera ke hře. 

• 18. – 19. takt: dalším lehkým krokem levou nohou a následně taneční chůzí 

se přiblíží děti k balónku. Skloní se k němu a jemným dotykem pravé ruky 

se ho dotknou. Děti si mají představit, že balónek si s nimi nechce hrát. 

• 20. takt: odrazem se dotknou balónku podruhé. Hudební doprovod je 

dynamičtější. 

• 21. – 22. takt: stupňují čtyřmi dotyky až do odrazu balónku od země.  

Ve vztahu k partnerovi je to velká výzva ke hře. 

• 23. – 24. takt: silným pinkáním do balónku se vztah k němu velice mění, 

neposlouchá. 

• 25. – 30. takt: následuje dynamická část, kde děti do balónku pinkají 

různými částmi těla: (hlava, ruce, hřbety horních končetin, kolenem aj.). 

Jsou na partnera rozzlobeni. 

• 31. – 32. takt: děti balónek pinknou vysoko nad sebe a doběhnou rychle do 

pravého zadního rohu třídy. Jsou otočeny k balónku zády. 

• 33. – 36. takt: hudební doprovod je hrán slaběji. Nastává usmíření. Děti se 

pomalu otáčejí ke svému balónku. Začínají projevovat lítost nad situací, 

která se stala. 

• 37. – 40. takt: děti jdou k partnerovi. Nastává usmíření. Berou balónek do 

rukou. 

• 41. – 56. takt: následuje čas na volnou improvizaci dětí. S partnerem jsou 

usmířeni. Zkoušejí a objevují nové pohyby s ním. Různé překulování  

a chytání balónku. Taneční variaci každé dítě skončí podle svého, ale mají 

za úkol ukončit s projevy lásky k partnerovi. 

Nemůžeme chtít po dětech už v první hodině, aby taneční variaci tančily po 

technické i prožitkové stránce dobře. Nejprve si musí pohyby zapamatovat, jak jdou za 

sebou, správně reagovat na hudbu a potom můžeme přistoupit k nácviku prožívání. Tato 

variace může být použita jako ukázka pro rodiče. Také ponecháváme více tvořivosti dětem. 

Oni mohou vymýšlet pohyby, které by se do variace hodily. Měli bychom toto dětem 
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umožnit, někdy mají lepší nápady, než pedagog. Vytvoříme si u nich důvěru. A hlavně 

v nich probudíme pocit, že i oni jsou rovnocennými partnery v tvoření choreografií. 

Po předvedení taneční variace může nastat diskuze, kde děti hodnotí jednotlivé 

výkony spolužáků. Učíme je nejprve chválit a říkat dobře provedené situace a posléze aby 

komentovaly chyby. Měly by si pomáhat v učení. Vysvětlit spolužákovi, jak pohyb provést 

správně. Příloha č. 9. 

8.4 Hra na slepou bábu 

Na odlehčení závěru hodiny použijeme hudební hru na slepou bábu. Hra je 

zaměřena na frázování hudební skladby. Na každou hudební frázi dětí mají provádět různé 

úkony. 

Dítě, které drží v ruce šátek, vede celou skupinku dětí, až utvoří kruh, kde zůstanou 

stát a otočí se čelem k sobě. Dítě se šátkem provádí živé pohyby na rozpočitadlo nebo se 

řídí jednoduchým hudebním doprovodem. Na koho rozpočitadlo padne, ten je slepá bába. 

Ta posléze klekne do středu kruhu a dítě, které mělo šátek, nebo taneční pedagog, mu 

uváže šátek kolem očí. Podá mu roku, slepá bába vstane a ve dvojice se roztočí. Na konci 

hudební fráze děti volají: „Slepá bábo, chytej nás!“ Slepá bába naslouchá, protahuje citlivě 

paže, chytá kolem sebe, zrychluje nebo zpomaluje kroky podle hudebního doprovodu. Na 

silný přízvuk v hudby se rychle otočí a chytí nejbližšího spolutanečníka. Děti tančí živě 

kolem slepé báby. Když někoho chytne, strhne si šátek. Obě děti se chytí za ruce a vesele 

se zatočí. Ostatní děti tleskají do rytmu. Chycené dítě se stane tím, který vede celou 

skupinu dětí znovu po prostoru a celá hra se opakuje. 

Po skončení hry se s dětmi rozloučíme. Nevolíme nějaký taneční pohyb. Pohybů 

v této hodině bylo použito dost. 
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Obrázek č. 3: Hra na slepou bábu 

Zdroj: (7, s. 149) 
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9 Tvoření na hudbu a s hudbou 

Tato hodina je zaměřena pro děti ve věku 10 – 11 let. V tomto věku děti už zvládají 

tvořit krátké taneční variace. Mají pracovat s hudbou, jako že je součástí choreografie  

a hlavně hudba má napomáhat k tvoření pohybové části. Pracujeme s hudbou, aby 

dokreslila a umocnila prožitek z tance. 

9.1 Kolo mlýnský 

V úvodní část hodiny použijeme lidovou píseň „Kolo mlýnský“, příloha č. 6. 

Korepetitor hraje tuto skladbu a děti se pohybují v celém prostoru, jak chtějí. Po skončení 

písně hudební pedagog je vyzve, aby šly ke klavíru, a naučí se píseň zpívat. Je to jiná 

verze, než zná každý z nás. Taneční pedagog jim sdělí, jaké taneční kroky mohou použít 

např.: chůze s pevně akcentovanými kroky, drobné krůčky v podřepu, krok dvoj poskočný, 

krok poskočný, krok cvalový a zatočení. Posléze rozdělíme děti na dvě skupiny a každá 

skupiny má na danou skladbu vytvořit tanec. Ponecháme jim časový limit 10 – 15 minut. 

Posléze tanec ukazují. Kontrolujeme, zda dodržují hudební fráze. Během vlastní tvorby 

taneční pedagog sleduje, zda tvoří všechny děti ve skupině, nebo se alespoň něčím podílejí. 

Slovy se snažíme na tuto věc upozornit, že je to skupinová práce a nemůže někdo tvořit  

a někdo se pouze vést. Sice to tak bývá i v životě, ale kde jinde se to mohou naučit.(3) 

9.2 Individuální práce s hudební předlohou 

V této části hodiny propojíme průpravnou část s hlavní. Jako průpravnou část 

můžeme považovat nácvik jednotlivých prvků taneční variace. Hlavní část hodiny je práce 

už s nacvičenou variací. Ta je zaměřena na procvičení jednotlivých částí těla a správně 

provedených cvicích po technické stránce. Taneční pedagog předvede variaci, brouká si 

melodii pro zadání hudebního doprovodu. Po jednotlivých částech žáky naučí pohyby. 

Ponecháme jim 10 – 15 minut na procvičení. Pokud nastane problém s nějakým tanečním 

prvkem, můžeme ho nacvičit. Variaci neučíme přesně do taktů a frází hudební skladby. 

Ponecháme žákům volnost, že si variaci začlení do hudebního doprovodu sami. Každý žák 

bude mít po časové stránce variaci jinak uspořádanou. Ale skončit by měly s hudebním 

doprovodem všichni stejně. Je velice zajímavé pozorovat děti, že někdo si ponechá více 

času na jeden prvek, ale druhý žák ten samý taneční prvek provede rychleji. Samozřejmě 

by měly pracovat s hudbou tak, aby taneční motiv končit s taktem nebo frází v hudbě. Ale 
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to jim většinou nečiní problémy. Dbáme také na to, aby začaly tančit další taneční pohyb 

ve chvíli, kdy ten předchozí doopravdy dokončí. My tanečníci tomu říkáme, že mají pohyb 

doříci. 

Tanečním během posléze chůzí se dostávají v prostoru na místo, kde začíná taneční 

variace: 

• Pravou nataženou paží provedou pohyb do strany. Konečky prstů vedou 

pohyb paže dopředu a následně opět zpět do strany. Pravá paže vede, je 

iniciátorem úklonu trupu do levé strany a zpět. Úklon se provede znovu, ale 

nevrací se. Konečky prstů a temeno hlavy jdou první do otočení celého těla 

o 360°. 

• Pohyb pravé paže stále nekončí. Pokračuje tahem dolů, a když pohyb nelze 

dále bez napojení trupu, připojí se k paži, až strhne celé tělo do dřepu. 

• Prsty pravé ruky následně jedou po zemi do strany a celé tělo si lehne na 

pravém boku. V těle je ve velkém napětí. 

• Napětí povoluje a přetočením přes záda, přes levý bok se dostávají do sedu. 

• K pravé paži se připojí i levá a vedou pohyb malíkovou hranou po zemi 

podél dolních končetin až ke špičkám nohou. Pohyb se zrychluje a od 

špiček se dostává přes vytažení paží nad hlavou zpět do sedu. Pohyb je stále 

v rychlém tempu a dostanou se do zabalení. Trup, hlava a dolní končetiny 

schovávají paže. 

• Rychlým kotoulem vzad přes levé rameno se žáci dostanou na břicho. 

Převalí se přes záda a bok. Odražením paží od země se dostávají do sedu. 

Paže pokračují a položí je na zem. 

• Odrazí se pravou nohou od země a váhu těla přenesou na paže. Levá dolní 

končetina je natažená a směřuje nahoru ke stropu a pravá je pokrčená 

v koleni. 

• Žáci se vrátí na nohy a třemi kroky vzad se dostanou na jiné místo 

v prostoru. 

• Odrazí se od obou nohou, vyskočí a otočí se o 180° vpravo. Obě paže mají 

v upažení. 
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• Po dopadu běží do pravého zadního rohu třídy, zastaví se a následně se točí 

po spirále doprava. Impulz pohybu začíná na temeni hlavy. Točí se rychleji, 

až se dostanou do výpadu na pravou nohu. 

• Od temene hlavy provedou hrudní vlnu, přenesou váhu na pravou nohu a 

levou dolní končetinu přitáhnou k pravé. 

• Přepadem dopředu vyběhnou 3 kroky po diagonále a 4 vysokými 

poskočnými kroky dále postupují vpřed. Posledním poskokem se zastaví 

v levém předním rohu a pravou paži vytáhnout nahoru nad hlavu. 

• Pokračují jedním švihovým pohybem trupu vpřed a jedním do pravé strany 

a následně udělají velký úkol doleva. Pravou paži kreslí velký oblouk nad 

hlavou. Zatažením pravého loktu do strany se roztočí doprava o 180°. 

Pravým loktem pokračují v pohybu k břišní stěně. Tento pohyb vyvolá 

zabalení trupu v podřepu. 

• Rychlým impulzem se zpět postaví a pomalým pohybem se vrací do 

zabalení. To opakují třikrát. S třetím impulzem dělají hrudní záklon. Záklon 

se prohlubuje, až do velkého záklonu. Podchycují pohyb těsně nad zemí  

a dopadají na zem. 

• Leží na zádech. Chvíli si ponechávají čas na zklidnění. Potom vlastní 

volbou vstávají ze země. Chodí jemně po prostoru, až kontaktují tanečníky, 

kteří jsou s nimi v prostoru. Citlivě si podávají ruce, a když vystřídají 

všechny, opět chodí sami v prostoru. V tomto okamžiku začíná chodit 

v prostoru druhá skupina tanečníků, která má tuto variaci právě tančit. 

Dbáme na to, aby variace byla dobře zažita. Aby žáci všechny taneční prvky uměly 

a neměly při tanci nějaké nejasné situace. Když nastane tento čas, mohou pracovat na 

projevech. Hledat u sebe vnitřní motiv, který budou svým tancem vyjadřovat. Současný 

tanec je o emocích a náladách, které tanečních svých tanečním projevem vyjadřuje. Měli 

bychom tento prožitek u dětí docílit, aby jednotlivé taneční prvky nekladly pouze za sebou. 

To není úkol na jednu hodinu. Je důležité se vracet k nacvičeným variacím i v následných 

hodinách. Příloha č. 10. 
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9.3 Veselé skoky přes krabice 

Po náročné taneční variaci volíme oddechovou část hodiny. Malé i větší děti rády 

skáčou. Budeme procvičovat skok dálkový. Zvolíme jednu diagonální linku třídy. Nejprve 

položíme do středu prostoru jednu papírovou krabici, která není moc vysoká. Lze ji 

zaměnit za švihadla, která položíme souběžně vedle sebe. Jejichž vzdálenost při nácviku 

postupně zvětšujeme. Děti chodí jednotlivě za sebou. Přepadem vyběhnou, rozběhové 

kroky před odrazem zrychlí, po odrazu se odrazová noha protáhne vzad a výkročná noha 

v před. Ve výskoku musí oddálit co nejvíce paty obou nohou. Pro každé dítě zvolíme jednu 

hudební frázi, která se pro další děti opakuje. Dbáme na to, aby začínaly přesně a nevběhly 

do prostoru na hudební frázi kolegy před ním. Pokud začnou špatně, necháme je nástup 

opravit. 

Po zvládnutí základní techniky procvičujeme skoky v různých kombinací. Můžeme 

použít dvě nebo tři krabice na diagonále, např.: 

• Opakování krok a dálkový skok po celé diagonále. 

• Střídání dvou běhových kroky a dálkového skoku s bočným kruhem paží 

nebo střídavými čelnými oblouky paží. 

• Čtyři běhové kroky a dva dálkové nebo výškové skoky. 

„P ři skocích používáme často náčiní (stuhy, šátky, lehké míčky). Skoky 

procvičujeme nejprve jednotlivě, později ve dvojicích, trojicích, skupinách.“(7, s. 87) 

Pro odlehčení můžeme cvičit skok do výšky tím, že použijeme více krabic nad 

sebou. Pokud dítě vysoký skok nezvládne, krabice je zchozena. Dohlížíme na bezpečnost. 

Děti by měly tančit, běhat a skákat bosy. Minimalizujeme možnost úrazu, ale také mají 

větší a lepší kontakt s podlahou, který je velmi důležitý pro tento druh tance, který 

používáme v hodinách. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vzorové hodiny pro rozvoj hudebního 

vnímání a vyjadřování dětí pomocí tance. Materiál by měl inspirovat učitele v základní 

škole, základní umělecké škole, vychovatele v družině, v DDM aj. 

V teoretické části jsem se věnovala hudební a pohybové ontogenezi. Ve zkratce 

jsem shrnula dovednostmi jednotlivých věkových kategorií. Zaměřila jsem se převážně na 

období předškolního a mladšího školního věku, protože hlavní orientace mé práce byla na 

tuto věkovou skupinu. Potom jsem navázala na charakteristiku hudby a jejího působení na 

člověka. Stejně tak jsem popsala pojem tanec a jeho vzájemnou vazbu na hudbu včetně 

historického hlediska. Další kapitolu jsem věnovala hudební průpravě. Závěrem jsem 

vysvětlila spolupráci hudebního a tanečního pedagoga včetně skladby taneční hodiny. 

Celou teoretickou část jsem stylizovala pro správnou tvorbu taneční hodiny a tomu se 

věnuji v praktické části. 

Praktickou část jsem zpracovala do čtyř vyučujících hodin pro rozdílné věkové 

kategorie. V první hodině jsem pracovala s předškolními dětmi. Použila jsem jednoduché 

cvičení a taneční hry k pochopení základních pojmů hudby. Celou hodinu jsem 

koncipovala na vnímání rytmu, melodie a přízvučných dob. Děti s danou látkou neměly 

problém. Druhou hodinu jsem zaměřila na děti 1. - 2. třídy základní školy. Připravila jsem 

hudebně pohybové hry s říkadly. Učila jsem děti tempu v hudbě a 2/4, 3/4 a 4/4 taktu. Do 

hlavní části hodiny jsem zařadila taneční improvizaci se smysly. Děti měly za úkol popsat 

hudební předlohu pro korepetici ke své improvizaci, s čímž měly menší potíže. Třetí 

hodinu jsem navrhla pro děti 3. - 4. třídy. Vymyslela jsem pro ně cvičení, kde pracovaly se 

vztahem k prostoru, ke spolužákům a k rekvizitě. Jednotlivé pohyby měly dělat v souladu  

s takty. Poslední hodinu jsem věnovala dětem 5. třídy. Děti pracovaly s hudbou jako  

s inspirující složkou. 

V praxi takto postavená hodina ne vždy fungovala na děti, které jsem vyučovala. 

Musela jsem pohybový materiál přizpůsobit dané situaci. Stalo se mně, že jsem všechna 

cvičení dětem nestihla nabídnout. V následující hodině, kdy už měly děti materiál zažitý, 

jsem si mohla dovolit neprobrané cviky zařadit. Když probírám taneční materiál s dětmi 

opakovaně, zjišťuji, že necvičí, ale tančí. A tím lépe vnímají a cítí hudbu, kterou mohou 

správně rozeznávat i po stránce hudební průpravy. 
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Tanec jsem si zvolila, protože jsem učitelka tanečního oboru v základní umělecké 

škole a v občanském sdružení. Z vlastní zkušenosti vím, že tancem se hudba vnímá 

automaticky a děti s tím nemají problémy. Pohyb napomáhá hudbu poznat a číst. Pokud se 

tanec správně učí, netrváme tolik na výkonu, ale jde nám o prožitek z hudby, můžeme děti 

o to více zaujmout. Je mnohem důležitější, jak se člověk cítí a zda si tanec užívá, než jak 

při něm vypadá. Vyzkoušela jsem si to na dětech při vykonávání pedagogické praxe ve 

školní družině a v mateřské škole. Zařadila jsem několik hudebně pohybových her  

a tanečních her pro děti, které netančí. I ti neposední pracovaly se zájmem. Také jsem 

chtěla přesvědčit kolegy hudebníky, aby si zkusili hudbu vnímat tancem. Pár kolegyň jsem 

přemluvila, i když to bylo spíše z důvodu hýbat se. Všimla jsem si, že mají problém s tím, 

jak při pohybu vypadají. Po pár lekcích to pro ně nebylo nejdůležitější. Hudbu si užívaly. 

Byly mezi nimi dvě kolegyně, které vyučují hudební nauku. A ty by rády se mou 

spolupracovaly při tvorbě hudebně pohybových her do hodin hudební nauky. 
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