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ANOTACE 

SEDLÁČKOVÁ, E., Malováno tancem. /závěrečná diplomová práce/ Praha 2014. Univerzita 

Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 106 stran (78 normostran) 

Diplomová práce Malováno tancem se zaměřuje na rozvoj tanečně pohybového projevu 

žáků v rámci výuky výtvarné výchovy. Rozvádí formy zacházení s tělem a hledá jejich 

uplatnění jako svébytného vyjadřovacího prostředku. Poukazuje na abstraktní výrazové 

možnosti využitelné pro osobnostně sociální rozvoj autorů. Poznatky a závěry se opírají o 

několikaleté zkušenosti v oblasti taneční průpravy a jsou konfrontovány s vlastní 

zkušeností i uplatněním v praxi. 
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SEDLÁČKOVÁ, E., Painted by dance. Prague 2014. Charles University in Prague, Faculty of 

Education, Department of Art. 106 pages (78 norm pages) 

The dissertation Painted by dance is focused on the development of dance-movement 

exposure of the pupils during the art education. It amplifies forms of body usage and finds 

out its’ application as the expression means. The dissertation points on abstract expression 

opportunities usable for personal and social development of the authors. The findings and 

conclusions are based on the long term experiences at the field of dance training and are 

confronted with the own experiences and practical usage. 
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ÚVOD 

 

V této diplomové práci se zabývám tanečně pohybovým vyjádřením ve výtvarném umění. 

Fascinace tancem mne zasahuje nejen v podobě, ve které jej sama vytvářím a prožívám. 

Láká mne jeho vizuální estetická podoba, stopy, tvar a práce s tělem, zkoumání vlastních 

hranic. Je pro mne důležitým komunikačním nástrojem, neboť v pohybovém vyjádření 

člověka je snazší číst, než v jiných výtvarných jazycích či v řeči. Nonverbální komunikace je 

upřímná, bezprostřední a má schopnost odrážet vnitřní prožívání člověka. Zlepšování 

schopnosti rozpoznávání těchto signálů je pro mne jako osobnost, ale především pro mou 

úlohu pedagoga, velice důležitá. V oblasti tanečně pohybové výchovy se navíc potkávají 

oba dva obory mého studia a umožňují mi uplatnit poznatky z jedné oblasti ve druhé.  

Některé informace opírám o své zkušenosti z vedení hodin cvičení pro děti předškolního 

věku (2 - 6 let), které vedu čtvrtým rokem. Mé univerzitní vzdělání je zaměřeno na žáky 

druhé stupně základní školy a střední školy, ale možnost konfrontovat chování této věkové 

skupiny s malými dětmi nabízí větší prostor pro porozumění vývoje tanečně pohybových 

schopností. Děti v předškolním věku považuji za bezprostřednější v oblasti reakcí a 

ovlivněné menším množstvím zkušeností, které tanečně pohybové projevy zkreslují. 

V práci užívám jednotného označení „žák“, přestože jsem si vědoma zaběhnutého 

používání výrazu žák pro děti docházející do základní školy a student pro školu střední. 

Tento ústupek obyčeji činím kvůli jednotnosti textu, protože má specializace je zaměřená 

jak na žáky základního vzdělávání, tak na studenty středních škol. 

 

Text je průběžně doplněn odstavci s názvem Perličky z praxe. V nich se obracím 

k poznatkům, jež s cílem práce přímo nesouvisí, ale rozvádějí kontext zkoumané 

problematiky. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Lidské tělo 

Na lidské tělo můžeme nahlížet z mnoha úhlů a perspektiv. Takto širokou oblast není 

možné pojmout jedinou vědní disciplínou, proto zůstává součástí biologie, kineziologie, 

filosofie, teologie, psychologie a dalších. Jednotlivé obory a vědní disciplíny pak fungují ve 

vzájemném diskurzu, středem jehož zájmu je právě lidské tělo. Tuto interdisciplinaritu se 

budu ve své práci snažit zachovat. Domnívám se totiž, že jednostranné nahlížení jakékoliv 

problematiky je v rozporu se snahou jí komplexně porozumět a uplatnit ji v praxi. 

Přesto, abychom byli schopni vidět a rozumět tělu jakožto celku uplatňujícího se ve 

výchovně vzdělávacím procesu, je nezbytné nahlédnout na něj z pohledu jednotlivých 

oblastí. 

 

1.1.1. Tělo jako stroj 

Nejprve se zaměřím na lidské tělo z pohledu anatomie a fyziologie. To jsou základní 

dispozice, od kterých se následně odvíjí veškeré naše možnosti. Primární předpoklady jsou 

vrozené geneticky determinované dispozice. Na jejich základě jsem schopni stavět naše 

další schopnosti a dovednosti, stejně tak rozvíjet ty stávající.  

Vnitřní řízení těla je členěno podle funkce na jednotlivé soustavy. Ty jsou vzájemně 

propojeny do složitého systému - organismu. Přestože i v lidském těle platí, že vše souvisí 

se vším, zaměříme se na soustavy, které přímo souvisejí s plánováním a vykonáváním 

pohybu.  

Základní částí hybného aparátu je soustava kosterní. Ta je oporou pro měkké orgány a 

některé její části poskytují ochranu jiným orgánům (hrudní koš, páteř, pánev, lebka). 

(Machová, 2008, s. 34) Kostra se zakládá, podobně jako všechny orgány, v průběhu 

prenatálního vývoje. Přestože u novorozence je většina kostí již osifikována 1, zůstávají na 

                                                 
1
 osifikace = kostnatění, Proces, během něhož se přeměňuje chrupavka na tkáň kostní. 
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dlouhých kostech (například kosti končetin) takzvané růstové chrupavky. Díky těmto 

tenkým ploténkám je umožněn následný růst kosti do délky a tím i vývoj výšky postavy 

člověka. Růstové ploténky se uzavírají u dívek kolem 16. a u chlapců kolem 18. roku života. 

(Machová, 2008, s. 36) 

Z pohledu pedagoga je důležité vědět, že v průběhu prakticky celého vzdělávacího 

procesu naše činnost může ovlivňovat i takové aspekty žákova života, jakým je správný 

růst. Vývoj a osifikace kostí závisí na ukládání vápníku v nich. Tomu výrazně napomáhá 

dostatek pohybu, především skákání, běhání či jemné vibrace. V rámci výuky je proto 

vhodné podporovat různorodou fyzickou činnost. Ve Výtvarné výchově by to mohla být 

právě například volba tanečně pohybových vyjadřovacích prostředků. 

Pohyblivost a kompaktnost kosterní soustavy jsou zajištěny kloubními spojení2. V tomto 

místě se stýkají dvě nebo více kostí a tvoří tak mechanické spojení. Klouby mají různou 

míru rozsahu pohybu, která je dána jejich tvarem. Můžeme rozlišovat následující:  (Čihák, 

2011) 

- kulovitý (např. ramenní kloub, kyčelní) 

- válcový (např. články prstů) 

- elipsovitý (např. zápěstí) 

- sedlový (např. kloubní spojení záprstní kosti palce a jednou z karpálních kostí) 

- čepový (kosti předloktí) 

- plochý (např. obratle krční páteře) 

 

  

                                                 
2
 dále jen „klouby“ 

Obr. č. 1  

Ukázka kloubních spojení: 1 - kloub 

kulovitý, 2 - válcový, 3 - elipsovitý,  

4 - sedlový, 5 - čepový, 6 - plochý   
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O funkční pohyb kloubů se stará svalová soustava. Respektive pouze svaly, které na 

základě mikroskopické stavby označujeme jako příčně pruhované. Ostatní druhy - sval 

srdeční a svaly hladké (nachází se například ve stěnách trávicího ústrojí) - podléhají 

jinému způsobu řízení. Pracují na základě automatizovaných pohybů a nelze je 

ovládat vůlí. Kosterní svaly se přes klouby upínají v protilehlém postavení a působí 

při pohybu kloubu vždy proti sobě - jeden sval se stahuje (fázický) a jemu protilehlý se 

natahuje (tonický). Tato součinnost zajišťuje flexibilitu a sílu pohybu.  (Eliška, Elišková, 

2009, s. 68)  

Při nedostatečném nebo nevyváženém pohybu mají tonické svaly tendenci ke zkracování. 

Současně s tím ochabují svaly fázické a vzniká tak svalová disbalance, která může vést ke 

špatnému držení těla, někdy i nevratným kvalitativním změnám. Největší rozvoj svalové 

hmoty z hlediska objemu a zpřesnění koordinace nastává v období staršího školního 

věku.3 (Machová, 2008, s. 56) Tím je v nepřímé podobě kladen důraz na okolí dítěte, 

pedagoga nevyjímaje, aby podporovalo a reflektovalo potřebu všestranného pohybu a 

snahu omezit či narušit pohybové stereotypy.4 

 

Perličky z praxe 

Přestože každý člověk má vlastní geneticky dané dispozice, je vidět nedostatek všestranného 

pohybu i u dětí předškolního věku. Ze zkušeností s touto věkovou skupinou mohu potvrdit, že 

i děti ve věku kolem tří let věku, trpí zkrácením a ochabnutím pohybového aparátu. 

S ohledem na psychosomatický vývoj dětí se ukazuje, že volba tanečně pohybové výchovy je 

vhodným prostředkem ke kompenzaci pohybového stereotypu, jelikož je schopná 

kombinovat prvky hry a zábavných technik. Pozitivní vliv na kvalitu fyzických schopností 

využívají také pedagogičtí pracovníci a vychovatelé pracující s tělesně a mentálně 

postiženými. (Tanec a handicap) 

                                                 
3
 Odpovídá docházce na 2. stupeň základní školy- tj. 12 - 16 let věku.  

4
 Ve smyslu opakujících se na sebe navazujících pohybů, které pravidelně opakujeme s minimální obměnou. 

Například, z vany vylézáme vždy stejnou nohou. 
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Obr. č. 2  

Andy Goldsworthy, Rain shadow, 1989 

 

Obr. č. 5 

Tělo promítané do sněhu - V letu, 2012 

Obr. č. 3 

Tělo promítané 

do sněhu - 

V zemi, 2012 

Obr. č. 4  

Otisk chodidla (odhadované stáří 1,5 

milionu let), ilustrační foto 
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1.1.2. Řízení pohybového aparátu 

Pro plynulou funkci pohybového aparátu je nezbytná koordinace všech jednotlivých částí 

do harmonického celku. O tuto část procesu se stará centrální nervový systém5. Ten 

přijímá informace v podobě elektrických impulsů nervovou soustavou z jednotlivých částí 

těla do mozku do takzvaných korových center. Zde se impulzy analyzují, vyhodnocují a 

zpět je vyslána informace o následné reakci. Vyšší nervovou činnost (nazývanou též 

asociační), kterou je například řeč, myšlení, učení a paměť, zmíním v další kapitole.  

Aby mohl být provedený určitý pohyb, je potřeba shromáždit informace o tom, kde se tělo 

a jeho jednotlivé části nacházejí. Ke sběru těchto „dat“ slouží smyslové orgány. Každý 

receptor přijímá podněty z jiného prostředí. Exteroreceptory sbírají informace z vnějšího 

prostředí. A to jak z bezprostředního (receptory hmatu - bolest, chlad, teplo, dotyk, tlak; 

receptory chuti), tak i ze vzdáleného (zrak, sluch, čich). Interoreceptory zachycují 

především chemické změny vnitřního prostředí (osmotický tlak, vnitřní pH, okysličení krve 

aj.) a činnost jednotlivých orgánů. Pro práci s tanečně pohybovými aktivitami jsou důležité 

vedle exteroreceptorů zajišťujících informace o našem okolí, také proprioreceptory. Ty 

jsou umístěny v kloubech, svalech a šlachách a jsou hlavními zdroji informací při určování 

polohy a pohybu těla. (Machová, 2008, s. 149) 

Mluvím-li o funkcích receptorů, je třeba vzít v úvahu i jejich dysfunkci nebo dokonce 

afunkci. S těmi se nezřídka setkáváme v pedagogické praxi, jako důsledkem integrace dětí 

s tělesným postižením6 do běžného kolektivu. Nároky na práci pedagoga se tak rozšiřují. 

Je důležité znát omezení, která pro žáky z jejich zdravotního stavu plynou a přizpůsobit jim 

koncept výuky. 

  

                                                 
5
 dále jen „CNS“ 

6
 nebo s tělesným znevýhodněním 
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Perličky z praxe 

S jedním takovým příkladem jsem se sama setkala. Na hodiny cvičení s předškoláky (věková 

skupina 4 - 6 let) docházela holčička s retinopatií.7 Konkrétní omezení se u ní projevovalo 

ztrátou částečného zorného pole a výrazně zhoršenou ostrostí vidění. Díky pozitivnímu 

přístupu rodičů se bez větších problémů začlenila do hodin, přestože to vyžadovalo větší 

úpravu celého připraveného harmonogramu. Jako prvotní změnou konceptu hodiny byly 

výrazně větší nároky na slovní vyjádření lektora. Při zadávání pohybových úkolů jsem 

musela velice podrobně popsat činnost tak, aby ji byla schopna pochopit a provést. 

V takovémto případě nelze říci: „Podívejte se na mě… takhle to dělejte.“ Dalším příkladem 

bylo překonání problému s bezpečností při běhání. Otázka zněla: Jak zajistit, aby se holčička 

mohla aktivity účastnit a nezranila sebe ani ostatní? Inspiraci jsme převzali od nevidomých 

sportovců a vytvořili pro dívku vlastního „traséra“.8 Její kamarádka, se kterou cvičení 

navštěvovala, nosila na hodiny reflexní vestu, která byla pro slabozrakou dívku dobře 

viditelná, a dohodly jsme se, že bude běhat za ní. Jako pozitivní považuji i to, že na dalších 

hodinách se ostatní děti také chtěli podílet na pomoci jako traséři. K čemuž jsme po 

vzájemné dohodě a stanovení pravidel nakonec přistoupili. 

 

Projevy řízení pohybu CNS můžeme pozorovat na několika úrovních. Nepodmíněné 

reflexivní pohyby9 jsou patrné už u novorozenců a v různé míře přetrvávají po celý život, 

případně se prohlubují ve stáří. Takovými pohyby je například sevření prstů nohy při 

stimulaci chodidla10, sací reflex, mrknutí či cuknutí před horkým tělesem. Tyto reflexivní 

pohyby mají především funkci ochrannou a probíhají vždy po stejné neurologické dráze. 

Projevy nepodmíněných reflexů můžeme pozorovat u všech jedinců stejného živočišného 

druhu identické.  

                                                 
7
 retinopatie = patologické změny sítnice oka v důsledku cévních onemocnění nebo špatné koncentrace 

kyslíku v inkubátorech nedonošenců 
8
 nevidomí lyžaři jezdí ve volném závěsu za tzv. trasérem, který jim vytyčuje bezpečnou cestu. 

9
 Dále jen „nepodmíněné reflexy“ 

10
 Tento reflex je pozůstatkem fylogenetického vývoje člověka a odpovídá úchopovému reflexu nohy mláďat 

primátů. 
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Druhým typem reflexivních pohybů jsou takzvané podmíněné reflexy. Spadají do činnosti 

vyšší nervové soustavy a jsou nástrojem pro adaptaci jedince v měnících se životních 

podmínkách. Vytváří se během života a vzniká při nich reakce vázaná na konkrétní 

opakující se jev, ať už příčinný (př. Ivan Petrovič Pavlov a jeho zkoumání reakce psů na 

světelný podnět předcházející potravu) nebo následný (př. odměny a tresty). Takovéto 

reakce jsou výsledkem učení jedince a nebudou proto u všech probíhat stejně. (Machová, 

2008, s. 143)  

Oba typy reflexivních pohybů jsou zajišťovány reflexivními oblouky a nevyžadují vyšší 

mozkovou aktivitu nebo zapojení vyšších korových center. (Kulka, 2008, s. 174) Existují však 

také pohyby, které vyžadují výrazný podíl větší zapojení myšlenkových procesů 

(soustředění, kalkulace, koordinace), k nimž se vrátíme v kapitole zabývající se pohybem 

celkově.  

Při vykonávání jakéhokoliv pohybu jsme v první řadě závislí na svých individuálních 

fyzických možnostech. Hranice těchto možností ovšem nemusíme, a pravděpodobně ani 

nemůžeme, znát okamžitě na začátku svého pohybového rozvoje. Musíme se k nim 

postupně propracovávat, objevovat je a zdokonalovat. Souhrn všech jednotlivých aspektů 

z nás dělá neopakovatelnou bytost. Natolik jedinečnou, že jsme schopni i letmým 

pohledem v davu rozeznat osobu nám blízkou jen podle chůze či držení těla. I při snaze o 

přetvářku nebo zakrytí vlastního pohybu „prosakují“ naše skutečné pohyby, neboť nelze jít 

proti základním fyzickým možnostem vlastního těla. 

 

1.1.3. Tělo myslící 

Podmíněné reflexy tak, jak jsem je formulovala v předchozí kapitole, odpovídají 

Gardnerovu pojetí inteligence.11 Podle jeho přístupu je možné inteligenci rozdělit na 

několik specifických druhů: jazykovou, hudební, logicko-matematickou, prostorovou, 

tělesně pohybovou a personální. (Gardner, 1999) Rozvíjení inteligence se uskutečňuje 

skrze učení. (Piaget, 2000) Nejinak je tomu i v případě tanečně pohybového způsobu 

                                                 
11

 „Inteligence je schopnost řešit problémy, nebo vytvářet produkty, které mají v jednom nebo více kulturních 

prostředích určitou hodnotu.“ (Gardner, 1999, s. 10) 
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vyjadřování. Bylo by však mylné se domnívat, že jsme v pohybovém učení závislí pouze na 

informacích získávaných z vnějšího prostředí. Tanci ve všech jeho podobách je společné 

jedno - je pravděpodobné, že k podobnému pohybovému výsledku dojdeme různými 

cestami. Proto lze nalézt společné znaky tanečního výrazu napříč různými kulturami, i když 

se jejich pojetí v mnohém liší. (Landischová, 2007) Výstižně to shrnul Mikuláš Bryan12 při 

výkladu o folklorních a kruhových tancích: „… ono, se dvěma rukama a dvěma nohama 

toho moc jiného nevymyslíte.“13 Nacházení těchto základních pohybových prvků je 

součástí většiny metodik pracujících s psychologickým rozměrem tance. Nejvýrazněji je lze 

pozorovat v pohybovém výrazu lidí, kteří nejsou ovlivněni nějakým typem tanečního 

vzdělání. 

Pro tanec můžeme považovat za důležitou zcela jistě inteligenci tělesně pohybovou.14 

Pohybová inteligence spočívá v kvalitě, s jakou jsme schopni řídit volní (záměrnou) 

motorickou aktivitu. Nestačí totiž pohyb pouze myslet - představovat si jej. Je třeba vyslat 

signál mozku k zahájení pohybu a v jeho průběhu jej přesně korigovat na základě 

zpětnovazebních mechanizmů. (Gardner, 1983, s. 233) Díky rozvoji těchto inteligenčních 

kvalit se pro člověka stává pohyb snadnějším. Jsme schopni se naučit pohybům v kratším 

čase a s menším úsilím. Dokážeme si je zapamatovat při menším počtu opakování a 

vybavit si je i po poměrně dlouhé době.  

Porovnám-li vedle sebe těchto šest druhů inteligencí a nahlédnu na ně z hlediska evoluce, 

jeví se mi základy tělesně pohybové inteligence jako jedny z nejstarších. Lze je totiž 

dohledat i u nižších15 živočišných druhů. I proto je učení se pohybu pro člověka snazší, než 

naučit se používat řeč. Každý se sice nestane tanečním velmistrem, ale odkáže zvládnout 

                                                 
12

 Mikuláš Bryan (*1982): Tanečník a teoretik v oblasti historických tanců a divadelních věd. 
13

 seminář Bal folk jinak, aneb historické tance v Evropské lidové tradici, konaný 22. - 23. 3. 2014 v Kroměříži. 
14

 Gardner o ní říká: „Při mapování základních součástí tělesné inteligence se tedy zaměřím jak na mistry 

tělesného pohybu, jako jsou tanečníci nebo plavci, tak i na mistry manipulace s objekty … vynálezce a na herce. 

Musíme si však připomenout, že u posledně jmenovaných hrají důležitou roli i inteligence jiné. Úspěšní herci 

nebo zpěváci například nezbytně potřebují personální formy inteligence, neobejdou se ani bez inteligence 

hudební či jazykové.“ (Gardner, 1999, s. 230) Přestože jeho popis tělesně pohybové inteligence považujeme 

za výstižný. S tímto výrokem bychom si ve spojitosti s pojetím tance v naší práci dovolili nesouhlasit. Tanec 

jako nástroj komunikace tanečníka s okolím nebo vyjadřovací prostředek se neobejde bez přítomnosti 

dalších inteligencí (prostorovou, hudební, personální). 
15

 Myšleno ve významu biologického členění, nikoliv jako podřadných vůči člověku. 
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základní pohybové úkony, jako je chůze, běh, rotace, plazení nebo používání nástrojů. 

Vývojová psychologie také řadí senzomotorické období před období vzniku řeči. (Piaget, 

2000) 

Bohužel se samotnou tělesně pohybovou inteligencí v tanečně pohybovém vyjádření 

nevystačíme. Taneční proces zahrnuje také další aspekty. Až na výjimky je tanec spojený 

s hudbou. Je tedy potřeba určitá míra hudební inteligence. A to jak její rytmické, tak 

melodické oblasti. Jak si později upřesníme, je tanečník vázán také v určitém místě 

v prostoru a čase a musí s nimi alespoň v základní rovině pracovat. Navíc pokud chápeme 

tanečně pohybové vyjadřovací prvky jako nástroj určité osobní výpovědi, jsou nutné také 

dovednosti personální. Najednou se začínají stírat hranice v hierarchii mezi jednotlivými 

druhy inteligence a jejich pořadí se mění podle aspektu, na který se v daný okamžik 

soustředíme. 

 

1.1.4. Tělo oduševnělé - Tělesnost 

Pokud chceme tělo postihnout celistvě, nemůžeme se spokojit pouze s anatomickým 

popisem jeho funkčních částí. Ty jsou sice pro záměry tanečně pohybového vyjádření a 

všechno ostatní se od nich odvíjí, ale samostatně by neměli příliš velký význam. Pokud 

budeme pracovat s jakoukoliv taneční technikou pouze v její čistě mechanické a řídící 

podobě, jakkoliv dokonalé, připravíme tanec o to nejdůležitější - významy. To je také jeden 

z mých argumentů, proč nenechat tanečně pohybovou výchovu jen v tělocvičnách a 

tanečních sálech. Až příliš často zde pojetí tance spadá do nácviku techniky či přípravy 

vystoupení a odstupuje od individuálních vyjadřovacích prostředků. Taneční performance 

se tak stává „jen“ esteticky zpracovanou choreografií nebo přepisem přepisu 

choreografových vyjádření. Ohrožení spatřuji v tomto v případě ve výchově tanečníků, 

kteří neumějí tanec vytvářet, nýbrž pouze reprodukovat.16 

V přístupu k tělu se opírám o pojetí, které zastává Anna Hogenová. Její přístup vychází z 

fenomenologické filozofie a opírá se o zkušenosti z tělesné výchovy a sportu. Je pro mne 

                                                 
16

 Tento postih můžeme pozorovat při zadání volné improvizace zkušeným tanečníkům. Většinou začnou 

replikovat části naučených tanečních sestav a choreografií. 
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východiskem jednak kvůli již zmiňovaným praktickým zkušenostem, které mnohdy u jiných 

teoretiků postrádám, ale také pro návaznost na oblast vzdělávání. Toto pojetí tělesnosti, 

které zde předkládám, nejvíce odpovídá mému osobního názoru a považuji ho za 

odpovídající cílům svého přístupu. 

Tělo obsahuje vedle fyzické schránky a neurologických procesů ještě jednu instanci. Její 

přesné pojmenování není snadné ani jednoznačné. Fenomenologické pojetí člověka dělí 

tělo na tři části: tělo ve smyslu sóma - tělesný tvar, sarx - vnitřní orgány, a tělo ve smyslu 

péxis - tělo pociťované, tělo prožívané. Já jej budu nazývat tělem oduševnělým. Toto tělo 

je nám dáno přirozeně. Jeho vnímání je však možné pouze skrze skryté výkony17, neboť 

reflexivní analýza, ani objektivní pozorování na něho uplatnit nelze. (Hogenová, 2002, s. 

43) Vlastní váhu člověk nedokáže poznat z prostředí svého těla. Je zapotřebí nějakého 

dalšího ukazatele, díky němuž se projeví - například stoupnutí si na váhu. 

Skrze své tělo je člověk zasazen do světa, který prostřednictvím smyslů vnímá a 

komunikuje s ním. Tělo a svět jsou v neustálém dialogu, komunikaci, v němž jedno 

ovlivňuje druhé. Skrze své tělo vnímáme vše kolem nás a díky mozku tomu rozumíme. 

(Linhartová, 2010) Svět se tak stává světem jevů, které, aby mohly být pochopeny a 

zpracovány, nabývají povahy abstraktních pojmů. (Dytrtová, 2006) Tyto abstraktní 

představy nejsou nutně vázány na konkrétní smyslové receptory. Je omyl myslet si, že 

například vzdálenost se dá poznat pouze zrakem. Do vnímání prostoru je možné zapojit i 

jiné smysly. Díky tomu jsou slepí lidé schopni převádět svou prostorovou zkušenost 

(představu) do vizuálních odpovídajících prezentací - například modelováním. Nebo 

hluché modelky jdoucí do rytmu hudby, kterou nemohou slyšet, ale vnímají vibrace 

hlubokých tónů. Asi nejznámějším příkladem je skladatelská činnost Bedřicha Smetany po 

ztrátě sluchu. Celoživotní zkušenosti a bohatě rozvinutá hudební inteligence mu umožnily 

komponovat hudbu i v období, kdy už byl hluchý. Tato hudba je na základě sluchu 

                                                 
17

„Pexis je dáno stejně jako je dána voda rybě. O vodě ví ryba jen tehdy, je-li na suchu, jinak si vody ani 

nevšimne, není otevřena pro toto vnímání a stejně je to s námi.“ Hogenová, K fenomenologii těla a pohybu 

[online] 
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kvalitativně hodnotitelná. O zastupitelných úlohách18 jednotlivých smyslů se přesvědčíme, 

až pokud jsme této potřebě vystaveni. 

Jako pozitivní krok v přibližování této problematiky široké veřejnosti spatřuji rostoucí 

počet výstav, workshopů a edukačních programů. Například Neviditelná výstava19 v 

Novoměstké radnici na Praze 2 nebo projekt Jedeme v tom s vámi20 občanského sdružení 

Asistence o. s. Teprve osobní prožitek takového handicapu dovolí lépe si představit 

smyslovou souvztažnost.  

Osobní zkušenost - prožitek - je velice důležitým prvkem poznávání a poznání. Hogenová 

říká, že „není možné sdělit evidentně to, co druhý není schopen sám prožít.“ (2002) Aneb jak 

říká české přísloví: „Sytý hladovému nevěří.“ Zkušenost jako taková je nesdělitelná a nelze 

ji verbálně zprostředkovat. Obecně platná zásada nabyde ještě hlubšího významu, 

vztáhneme-li ji na oblast umění. Pokud se pokoušíme někomu zprostředkovat umělecké 

dílo skrze náš výklad, předáváme pouze vlastní interpretaci autorovy interpretace nějakého 

významu. Umění není možné plnohodnotně vnímat ve zprostředkované podobě. Proto 

není od věci chápat rozumění ve výtvarném umění tak, jak s ním zachází artefiletika. Totiž, 

že „rozumět“ odpovídá významu „prožít“, a „dorozumět se“ je ekvivalentem „společně se 

zúčastnit“. (Slavík in Prostory porozumění - výchova, umění, sport, 2003) 

Jaký to má význam pro pedagogickou činnost? Ukáži to na příkladu akční malby. Pokud 

chci žáky přivést k poznání/porozumění, co je to akční malba, nevystačím si pouze s jejím 

popisem. Je potřeba, aby ji sami mohli vidět, a to jak ve výsledné podobě, tak i v procesu 

jejího vzniku. Ovšem ani s tím bych se neměla spokojit, protože, pokud chci, aby žáci 

danému tématu skutečně porozuměli (a ne pouze interpretovali naše pojetí, byť svými 

vlastními slovy), musí jej sami prožít. Teprve pak budou schopni s tímto pojmem 

odpovědně pracovat a využít jej v dalších myšlenkových operacích.21 Na základě vlastního 

posouzení budou moci zaujmout stanovisko k představované technice. Záměrně zde 

uvádím neutrální termín „stanovisko“, protože něčemu porozumět neznamená souhlasit 

                                                 
18

 Nikoliv jejich nahraditelnosti v  plném rozsahu. 
19

 www.neviditelna.cz  
20

 http://www.asistence.org/Jedeme-v-tom-s-vami-studenti  
21

 Viz. například Bloomova taxonomie výukových cílů. 

http://www.neviditelna.cz/
http://www.asistence.org/Jedeme-v-tom-s-vami-studenti
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s tím. Také je třeba zdůraznit, že tento postoj se vlivem nových zkušeností a poznatků 

v průběhu života proměňuje. Nicméně tento přístup je v rámci výtvarné výchovy 

uplatňován skrze proud nazývaný artefiletika. 

 

 

 

1.2. Tělo ve světě  

 

„Tanec je matkou všech umění. Hudba a poezie existují v čase, malířství a architektura v 

prostoru. Ale tanec žije jen jedenkrát v čase a prostoru.“  - Curt Sachs - 

 

1.2.1. Časovost těla 

Prožívání světa skrze vlastní hmotné Já (tělesnění) se uskutečňuje skrze tělesné schéma. 

To je v neustálém spojení s časem. (Hogenová, K fenomenologii těla a pohybu) Ať už je 

jím čas vnější, determinovaný měřičem na dané úseky (hodiny, týdny, roky) nebo 

přírodními cykly. Nebo čas vnitřní, pociťovaný, který my sami prožíváme a který je 

nezávislý na fyzikálních jednotkách. Že si tyto dva časy neodpovídají, můžeme pociťovat 

sami na sobě. Při zahloubáni se do činnosti, která nás nějakým způsobem upoutává, 

vnímáme čas vnitřní jako menší (kratší) než čas vnější (např. hodiny). Z toho je také zřejmé, 

že vnitřní čas není postižitelný - jinak než vlastním prožitkem, svým časovým tělesněním.  

Jaký význam má časové tělo ve vztahu k poznávání a prožívání? Jeho propojení s časem se 

netýká pouze přítomnosti. Tělo si přítomnost ukládá ve formě zkušenosti do paměti a tyto 

retence neustále nosí s sebou22. Všechny tyto informace se promítají do jeho vnímání 

přítomnosti a skrze intencionální oblouk23 vytváří protence = předočekávání o blízké či 

vzdálení budoucnosti. (Hogenová, 2002) Na základě zvnitřnění těchto zkušeností pak 

                                                 
22

 Přítomnost všech těchto retencí si málokdy uvědomujeme. Projevují se až tehdy, dostaneme-li z přítomného 

dění nějaký impuls, který nám umožní se k dané a dávno zasunuté vzpomínce vrátit.  
23

 Propojení vzpomínek se současností a vytvoření očekávání na základě zkušeností. 
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stavíme při tvorbě vlastních postojů a názorů. (Dytrtová, 2006) V oblasti výtvarné výchovy 

hovoříme o prekonceptech - předporozumění. Při pohledu na umělecké dílo se v nás 

odehrává složitý proces, během něhož se do jeho vnímání zapojují všechny renetnce. Ty 

mohou být různé povahy, ale vedle kvality je podstatná také jejich kvantita. Zde se 

projevuje význam teoretických znalostí výtvarné kultury. Máme-li k dispozici ve svém 

tělesném schématu velké množství informací, které mohou být v daný okamžik vyvolány 

(retendovány), budeme schopni uvažovat o výtvarném díle lépe, než člověk, který tak 

bohatou zásobu nemá.  (Slavík, 1993) Tyto vazby inencionálního oblouku (minulost - 

přítomnost - budoucnost) se vždy vytváří nově, znovu a znovu, protože do něho vstupují 

nové „vzpomínky“. (Hogenová, K fenomenologii těla a pohybu) 

V prostředí pohybově výtvarných aktivit je tato schopnost retendovat předchozí 

zkušenosti poměrně výrazná. Již na prvních hodinách při práci s novou skupinou je patrné, 

které děti se s cílenou pohybovou průpravou setkaly. Jejich předchozí zkušenosti se 

projevují v přítomném tělesném projevu. U dětí předškolního věku je snadnější pozorovat 

tyto jevy, než u dětí například na druhém stupni, kde jsou známky pohybové schopnosti 

„překrývány“ nebo spíš kompenzovány zkušenostmi z jiných oblastí. 

 

1.2.2. Rytmus 

S retencemi úzce souvisí opakování. Znovu prožívané podobné situace nám dávají pocit 

jistoty, předvídatelnosti. Postupně se procesem odosobnění stává z opakované události 

„vzor“, podle kterého je možné se (s určitou tolerancí vůči výjimce) řídit. (Dytrtová, 2006) 

Díky podržení uplynulých zkušeností prostřednictvím časového těla nám vzniká 

významová návaznost. Stejný proces „podržení“, neboli znovu-vyvolání, probíhá také 

během sledování tanečního vystoupení nebo poslechu hudby. (Bláha, 2012)  

Opakování neboli rytmus, však neznamená neměnnost. Dytrtová ve své práci Čas, prostor, 

hudba a výtvarné umění (2006) popisuje rytmus jako „návrat podobného“ nebo 

„dávkování“, ve kterém hraje úlohu vzájemné propojení mezi prvky opakování a obměny. 

Tento pohled na rytmus je pro mne velice zajímavý, protože počítá s variabilitou 

opakovaného a neomezuje se pouze na reprodukci stejného obsahu. Tím dává v umění 
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prostor, pro hledání vyváženého, který se snaží naplnit jak požadavek celistvosti (skrze 

opakování), tak rozvíjení námětu, ať už pro vlastní prožívání vývoje nebo pro estetický 

prožitek.  

Primárně bývá rytmus spojován s hudbou. To nevnímám jako zásadní chybu, ale cítím 

potřebu toto tvrzení rozvést. Spíš než hudbu bych za hlavního jmenovatele označila sluch. 

Už před narozením je dítě v těle matky vystaveno rytmickým zvukům: tlukot srdce, zvuk 

krve proudící cévami, peristaltické pohyby nebo proudění vzduchu v plicích. Vnímání 

rytmických podnětů sluchem je tak jedním z prvních, se kterými se ve svém životě 

setkáváme. 

 

Perličky z praxe 

Dovolím si zde uvést jeden malý experiment, který se neplánovaně vynořil během zkoumání 

problematiky rytmu. Rychlý rytmus v nás vyvolává pocit přívalu energie, radosti, ale se 

zrychlováním se tyto pocity mění až do nepříjemných pocitů - napětí, úzkosti, nebezpečí, 

neklidu. A to jak u dospělých, tak u malých dětí. V souvislosti s tvrzením, že pohybový druh 

inteligence je společný různým živočišným druhům, se nabízí otázka, zda vnímání 

pohybového rytmu není jeho součástí. Tato schopnost by se uplatnila zejména ve stádovém 

chování, které by signalizovalo hromadný úprk před predátorem. Pokud by tomu tak bylo, 

bylo by možné tuto senzibilitu nalézt i u jiných živočišných druhů. Pro experiment jsem si 

zvolila koně. Je to zvíře, které žije ve stádě, v němž nalézá bezpečí a patří do skupiny zvířat, 

která se primárně brání únikem (útěkem). Samotný experiment spočíval v práci za země24 

v kruhové ohradě.25 Kůň obíhající plynule vymezený prostor si zvolí takový rytmus kroku, 

který mu je v danou chvíli nejpohodlnější. Pokud je ovšem ovlivněn jiným rytmem 

(rychlejším/pomalejším) například tleskáním, velmi rychle mu přizpůsobí svůj krok. Naše 

domněnka tedy spočívá v tom, že vnímání rytmu je důležité z hlediska zachování druhu, 

například při útěku před predátorem.  

                                                 
24

 Způsob práce, kdy jezdec nesedí na koni, ale komunikuje s ním pomocí verbálních a neverbálních projevů ze 

vzdálenosti. 
25

 Specifický typ vymezení pracovního prostoru využívaný pro techniky přirozené komunikace člověka s koněm. 
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Nicméně sluch je pouze jedním ze způsobů jak rytmus vnímat. Člověk, je schopen 

pohybovat se tělem v rytmu, který vnímá skrze smysly jako je zrak nebo hmat. Rytmus 

můžeme vidět v opakování prvků uměleckých dílech, kdy oko „načítá“ rytmizované celky - 

oproti hudbě však vlastním tempem. Nebo jej cítit hmatem při pohybu dlaně po vlnitém 

plechu. (Dytrtová, 2006)  

Obr. č. 6, 7  

Vnímání rytmu u koně - 

záznam experimentu, 

práce ze země 
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1.2.3. Pohyb 

Pohyb je ve vědní oblasti fyziky definován nejenom jako změna polohy, ale také tvaru, 

velikosti a dalších vlastností. Důležité je, že všechny tyto změny se dějí v čase a v určitém 

prostoru. V kontextu života jej můžeme sledovat na různých úrovních, od pohybu protonů 

v atomových jádrech až po pohyb společensko-dějinný. Pro záměry této práce bude 

nejdůležitější sledování pohybu na úrovni jedince. 

Jak jsem uvedla výše, pohybový aparát podléhá řízení CNS. Reflexivní pohyby jsou buď 

vrozené, nebo naučené, a můžeme je označit jako pohyby mimovolní. Vedle nich pak 

existují pohyby volní, které vyžadují vyšší míru psychické kontroly a jejich hlavní počáteční 

impuls vychází z naší vůle. Ten je motivován nějakou vnitřně pociťovanou potřebou, 

kterou se snaží naplnit konkrétním cílem a k jeho dosažení volí vhodný úkon. Volní pohyby 

vyžadují jak impulz k jejich zahájení, tak průběžnou kontrolu. Neustále probíhá 

komunikace mezi smyslovými receptory a řízením pohybového aparátu, aby bylo 

dosaženo zamýšleného výsledku. Každá odchylka v plánovaném a promýšleném procesu 

je zpracovávána a případně upravena. Tento proces si sami uvědomujeme jako 

soustředění se na činnost. Důležitost zaměření se na cíl demonstruje Dana Rovenská ve 

své diplomové práci na jednoduchém cvičení. Člověk soustředěný na určitý cíl/záměr je 

schopen fyzicky kompenzovat změny těžiště tak, aby zůstala zachována jeho stabilita. 

(Rovenská, 2012, s. 12) Ten samý princip využívají tanečníci při provádění vícenásobné 

piruety.26 Aby si dokázali udržet stabilitu i při větším množství otoček a neztratili 

prostorovou orientaci, fixují svůj pohled na konkrétní bod. Tato soustředěnost a orientace 

„na cíl“ jim dává dostatečné aktivní zpevnění těla a tím i udržení těžiště v rotaci. 

V průběhu života se některé volní pohyby pravidelným opakováním stávají určitým 

schématem. Tyto zautomatizované pohybové celky jsou prováděny bez plného zapojení 

vůle. (Kulka, 2008, s. 175) Můžeme je nalézt v denním životě každého z nás v podobě 

rutinně vykonávaných činností - čištění zubů, chůze, profesní pohybové úkony. Lidé s 

rozvinutou pohybovou inteligencí (tanečníci, hudebníci, herci, sportovci) mají ještě jednu 

podobu automatizovaných pohybů. Jsou schopni ukládat si nacvičená pohybová schémata 

                                                 
26

 Otáčení tanečníka kolem své svislé osy na jedné stojné noze. 
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do paměti a následně je provádět bez velkého psychického úsilí. V praxi má tato 

schopnost i svá negativa. Lidé, kteří se naučili určitou sekvenci pohybů do té míry, že se 

pro ně stane zautomatizovanou, se obtížně vypořádají se situací, kdy nastane uprostřed 

tohoto schématu změna. Ve výuce se s takovým typem dětí setkávám běžně. Náprava 

spočívá především v rozvíjení pohybových schémat ve volném provedení, odstup od 

konkrétních choreografií a tanečních sestav. Kulka této návazné reakci říká „dynamické 

stereotypy“. (Kulka, 2008, s. 175) 

Právě z hlediska paměti je pohyb velice zajímavý. Pohybová paměť pracuje 

s psychosomatikou27 člověka. Emocionální stavy mají své fyzické projevy nejen 

v hormonálním a neurobiologickém systému, ale také v tělesném schématu člověka28. 

Použitím obráceného postupu můžeme skrze pohybové prostředky připomenout nebo 

navodit citové naladění. Tak můžeme rozvzpomínat i obtížně pojmenovatelné emoční 

stavy a události či emoce před vytvořením jazykové paměti. (Payneová, 1999) Tato tělesná 

paměť je rozkrývána různými podněty - emoční naladění, hudbou, vůní a mnoha dalšími. 

Tanec má schopnost odkrývat skryté či zapomenuté emoce a činit je viditelnými. (Martha 

Graham, in The modern dance, 1969) 

 

1.2.4. Prostor 

Tanec je stejně jako jiné formy pohybu vázaný na konkrétní místo v čase a prostoru. 

Ovšem samo chápání prostoru není jednoduché. Pro svůj přístup k tanečně pohybovým 

vyjádřením použiji rozdělení na tři základní.  

Nejlépe uchopitelný je vnější prostor, ve kterém se tanečník fyzicky nachází. Může to být 

taneční sál, tělocvična, pódium, ulice, nástupiště metra, jednoduše jakékoliv místo. V rámci 

tohoto prostoru se tanečník - performer pohybuje a je limitován jeho fyzikálními 

dispozicemi29. Ty ovlivňují jeho možnosti užití výrazových prostředků. Vedle hmotných 

                                                 
27

 Souvisení psychické a fyzické složky člověka. 
28

 Například míra svalového tonu - napětí/uvolnění; „utěšující doteky“ tváří, ušních lalůčků, zátylku; chránění si 

těla založenýma rukama; výskoky radosti; objemná prostorová gesta a podobně 
29

 Jako je velikost, prostornost, dispozice překážek, terén, struktury a materiály ploch. 
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dispozic hraje roli také společensko-kulturní rozměr prostoru30, který určuje významový 

kontext díla. Všechny tyto aspekty se podílejí na utváření určité podoby tanečně 

pohybového vyjádření a nezáleží, zda jde o umělecké ztvárnění určené publiku, nebo 

neplánované poskočení pro vlastní potěšení. V případě uměleckých vyjádření se často 

pracuje s vnějším prostorem v rámci kontextů, ať už ve smyslu souladu (baletní 

představení v divadle) nebo kontrastu (scénický tanec v ulicích). 

  

                                                 
30

 Sem bychom mohli zařadit ostatní uživatele prostoru, sociální nepsaná pravidla a zvyklosti a v neposlední 

řadě také kulturní pozadí konkrétní společnosti.  

Obr. č. 8  

Edgar Degas, Dancer Tilting, 1883 

Obr. č. 9  

Dane Shitagi, 

Ballerina project 

- Sara, 2011 

Obr. č. 10  

Den tance 2014, 

piazzeta 

Národního 

divadla (Praha) 
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Druhým typem je vnitřní prostor, který je definován tanečníkovým pohybem. Váží se 

k němu termíny: objemnost gest, velikost pohybu, pohybový rozsah, plasticita a další. 

Tento prostor tanečník vytváří v průběhu celého svého pohybově tanečního projevu. 

Jednotlivé figury a pohyby ohraničují prostor, ve kterém se tanečník pohybuje a který 

využívá. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostorem můžeme pozorovat na příkladu 

tanečníka v prázdné tovární hale. Vnějším prostorem je tovární hala o rozloze několika 

desítek krychlových31 metrů. Tak velký prostor není v tanečníkových silách pohybově 

obsáhnout. Proto svou choreografii provede pouze v části tovární haly. Prostor, který 

tanečník využil, je vnitřním prostorem jeho pohybového díla. Základem pro budování 

tohoto prostoru je tělesný tvar32, do něhož tanečníkovo tělesnění vstupuje. Jedná se o 

polohu jednotlivých tělesných částí vůči svému celku. Jejich změnou - přecházením 

z jednoho tvaru do druhého, vzniká tanečníkův vnitřní prostor. V každém okamžiku se 

nachází v kompozičním vztahu vůči okolí i vůči sobě (respektive jeho jednotlivé části). 

S vnitřním prostorem také úzce souvisí třetí prostor - imaginativní, významový, který 

tanečník svým pohybem znázorňuje. Tento prostor sice více spadá do oblasti dramatické 

výchovy, ale v tanci s ním pracujeme též. Tanečník se v okamžiku tance přeměňuje 

z postavy tanečníka do vyjadřované role. Jeho vlastní tělo se stává tělem sémiotickým - 

nesoucím významy. (Linhartová, 2010, s. 20) Ovšem pohybově taneční vyjádření tímto 

prostředkem znázorňuje nejen postavy, ale také místa, situace a vztahy - tedy vytváří 

prostor, který zasazuje význam předváděných znaků do kontextů. 

Každý performer - tanečník ve svém projevu pracuje se všemi těmito prostory. Poměr 

jejich užití je však vždy jedinečný bez ohledu na to, zda jde o taneční vystoupení, 

tréninkovou hodinu nebo spontánní pohybové kreace na procházce lesem.  

  

                                                 
31

 Tanec pracuje se všemi třemi dimenzemi prostoru.  
32

 Nikoliv ve smyslu somatotypu postavy, ale z hlediska polohově estetického. 
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1.3. Tanec jako umění 

 

„Tanec je skrytý jazyk duše.“ - Martha Graham - 

 

Tanec, chápaný v nejširším slova smyslu, je součástí lidské kultury od nepaměti. Nejčastěji 

jako součást duchovních rituálů. Snažit se proto přesně definovat počátek tance jakožto 

uměleckého díla nelze. O tanci jako o míře uměleckého aktu hovoříme v případě, že je 

kladen důraz na výslednou estetickou podobu. (Payneová, 1999) To pro dnešní chápání 

tance v umění však nestačí. Existují umělecké styly a přístupy, jejichž hodnota spočívá jinde 

než v estetické kvalitě - konceptuální umění, performance a další.  

Kritérium, které spatřuji jako uplatnitelné na taneční umění, vychází z teorie výtvarného 

umění. Je jím komunikace autora skrze umělecké dílo s okolím. (Kulka, 2008, s. 186 - 

188) Komunikačním specifikem tanečně pohybových, dramatických a hudebních 

výtvarných prostředků je narušení typické rovnice: autor - divák/posluchač. Do těchto 

uměleckých vyjádření vstupuje často ještě další element v podobě zprostředkovatele - 

primabaleríny, hudebníka nebo herce. (Dytrtová, 2006) Každý takový jedinec vnáší do 

uměleckého díla svůj vlastní potenciál (hlasový rozsah, pohybové dovednosti) vlastní 

představu o způsobu zpracování díla a své emoce. 

 

1.3.1. Tanec jako cíl 

Tanečně pohybové vyjádření zaměřené na prezentaci pohybu jako takového nalezneme v 

dramatickém umění hodně. Klasický balet a taneční choreografie jakou součást divadelní 

tvorby několik století. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století začaly tyto možnosti 

překračovat. Na vybraných případech si dovolím ukázat některé s přístupů. 

Taneční představení využívající tradiční výrazový prostředek v nevšední formě vzniklo za 

spolupráce Pabla Picassa, Léonida Massine33 a Erika Satie. V roce 1917 byl představen 

                                                 
33

 Rodným jménem Leonid Fyodorovich Myasin. 
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balet Parade (Průvod)34, pro který Picasso navrhoval oponu a kostýmy. Neobvyklou taneční 

choreografii založil Massine sice na technice klasického baletu, ale pojatým dosti volně. 

Výrazové prostředky tanečníků musely odpovídat náročným kostýmům, které některým 

postavám omezovaly možnosti pohybu.  Pohyb postav vyjadřoval expresivitu a určitý 

vnitřní neklid vycházející z nepřirozenosti. Tanečně pohybové vyjádření zde není hlavním 

nositelem významů, ale podstatnou měrou dotváří celý koncept díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Schlemmer je německý malíř, sochař, skladatel, tanečník a choreograf. Během 

svého působení na škole Bauhausu ve Výmaru spolupracoval s Paulem Hindenmithem na 

produkci představení s názvem Triadický balet35. Představení o třech dějstvích napsaný pro 

dva muže a jednu ženu zaujme především vysokou stylizací. Ta se projevuje jak v pojetí 

                                                 
34

 Záznam rekonstrukce tanečního představení vzniklého v rámci projektu Europa Danse - část záznamu 

dostupná na 

https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&index=8&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR  
35

 Záznam rekonstrukce představení 

https://www.youtube.com/watch?v=87jErmplUpA&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR&index=5  

Obr. č. 11 

Pablo Picasso, kostým k představení 

Parade, 1917 

Obr. č. 12 

Pablo Picasso, opona k představení 

Parade, 1917 

https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&index=8&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR
https://www.youtube.com/watch?v=87jErmplUpA&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR&index=5
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scény a tak kostýmů, tak v pohybech tanečníků. Prostor, v němž se tanečníci pohybují, se 

stává neutrálním dějištěm pohybujících se obrazů. Schlemmer této absence prostoru 

dosahuje splynutím podlahy a pozadí do jedné barvy. V takovém prostředí vynikají 

stylizované, ale objemné kostýmy v minimalistických pohybových variacích. Jednotlivé 

postavy mají definovaný pohybový charakter, v rámci něhož se projevují. V této 

geometrické stylizaci zůstává i při práci s dalšími skladateli jako například s Igorem 

Stravinskym (opera Slavík nebo balet Lišák).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O posun ve vnímání tance se zasadili především tanečníci samotní. Začali své tělo 

osvobozovat. Od náročných kostýmů divadelních postav se přesunuli k jednoduchým 

oděvům zdůrazňujícím lidské tělo v jeho tvarově čisté podobě, od dějových příběhů 

k expresionistickým vyjádřením, od výpravných kulis k prázdné scéně. V přístupu k pohybu 

jsou mohutné tendence ke snaze o uvolnění tanečníka z předepsané techniky. Jeho 

pohybový výraz tak získává na větší expresivitě. Zároveň „legalizuje“ použití dalších 

výrazových prvků - pády, válení se na zemi, nedotaženost pohybů, které do té doby nebyly 

považovány za svébytným tanečním prostředkem. 

Obr. č. 13 

Oskar Schlemmer, kostýmy 

k představení Triadische Ballet, 1938 

Obr. č. 14 

Oskar Schlemmer, skica kostýmu 

k představení Triadische Ballet, 

1938 
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Martha Graham ve svém pojetí tance zanechává tanečníka na holé scéně, v jednoduchém 

kostýmu a se světly. Tanečník se nesnaží o dokonalost pohybu - krásné tvary, plynulost, ale 

o vyjádření vnitřní emocionální zkušenosti. Od klasické techniky ustupuje a rozvíjí vlastní 

metodiku pohybu36. Vychází z perkusních (úderných) pohybů spočívajících ve střídání 

směrů a prudké změně rychlosti. Celý taneční projev je v dynamickém vztahu napětí, 

strnulosti a uvolnění, švihu. Ostrost pohybu vycházející ze zpevnění těla obrací pozornost 

na individuální cítění každého z tanečníků a s tím související výslednou rozdílnost pohybu. 

Nesnaží se docílit univerzálního krásného tvaru, ale prezentuje vlastní pojetí tématu, které 

často odráží psychická emoční hnutí. Tanec je zde velmi expresivním vyjadřovacím 

prostředkem vázaným především na svou citovou a prožitkovou složku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečník a choreograf Merce Cunningham posunul klasické vyjadřovací prostředky jiným 

směrem. Ponechává tanci jeho atletickou čistotu, ale o to více pracuje se zpomalení a 

zastavením a přesností vedeného pohybu. K tanci využívá hudby experimentálních 

                                                 
36

 Dnes na uměleckých školách nazývaná lidově „grahamka“. 

Obr. č. 15 

Martha Graham, Letter to the World, 1940 

Obr. č. 16 

Martha Graham, Lamentation, 1937 
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skladatelů jako například Johna Cage, nebo Erika Satie s níž zachází jako s podněty 

k improvizaci, ze kterých případně vyvstávají choreografie. Hudba (i v podání nehudebních 

zvuků), tvoří ucelený prvek s liniemi a tvary vytvářenými pohybem. S prostorem pracuje 

tak, aby vynikl jak objem taneční plochy, tak i vnitřní prostor tanečníka. Scéna bývá 

minimalistická, často jde jen o volný prostor, který nechává vyvstávat tanečníka v plné 

pozornosti. Pohyb je uměleckým přechodem těla mezi jednotlivými tvary, jejichž provedení 

je mnohdy balančně náročné. Ve skupinových scénách uplatňuje synchronizaci pohybů 

s rozdílným směrováním37 tanečníků, čímž divákovi nabízí více pohledů na jeden a ten 

samý prvek. Jeho pojetí těla a tance spočívá ve sledování jeho estetické hodnoty více než 

významové pozadí. Jedním z takových představení je například  Four walls (1944) nebo 

Second hand (1970)38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Orientace pohybu v rámci prostředí jevištního prostoru. 
38

 Záznam z nového nastudování prezentovaného na Next Wave Festival 2011 dostupný zde  

http://youtu.be/-FwiMlDQ7rI  

Obr. č. 17 

Merce Cunningham,  Second 

hand, 1970 - nastudování 2011 

Obr. č. 18 

Merce Cunningham, Letní prostor / Summerspace, 1958  

http://youtu.be/-FwiMlDQ7rI
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1.3.2. Tanec jako nástroj 

Tělo slouží jako prostředek k vytváření uměleckého díla téměř ve všech případech. Jeho 

fyzické dispozice umožňují uskutečnění umělcových vizí, emocí či záměrů ve fyzickém 

světě. Otiskování jeho jednotlivých částí (obr. jeskyně, Yves Klein…), ovládání nástrojů a 

manipulace s předměty (ilustrační foto), zachycování jeho tvarů (Adriena Šimotová), 

prezentace názorů i extrémní zasahováním do vlastního těla (Chris Burden, Přibitý, 1974). 

Pro zkoumanou problematiku však bude důležitá především oblast umění, která s tělem 

pracuje skrze jeho dynamickou pohybovou složku. Využití velkých gest a práce celým 

tělem může mít jak svou expresivní, tak i meditativní polohu. Tendence ve výtvarném 

umění se k těmto technikám dostávala postupně skrze jejich jednotlivé složky vrcholících 

ve dvacátém století. V oblasti tělesnosti se pojetí posunulo od zobrazovaného objektu 

k tělu jako uměleckému aktu v konceptuálním umění, pojetí pohybu v různých podobách - 

futurismus, kinetické umění, akční malba, animace. A v neposlední řadě různé přístupy k 

fenoménu času a prostoru až k abstrakci. 

Georges Mathieu pracuje v malbě s velkými formáty a obrovskými gesty. Do gest, která 

ovládají štětce s tekutou barvou je vložena energie z celého těla díky rozeběhům a 

rozmachům. Švihový způsob práce mu umožňuje využití náhody. Každé gesto, každý 

pohyb zůstává na plátně v podobě barevné stopy, které udal základní energii, ale její 

výslednou podobu nemůže výrazně ovlivnit. Pohyby vedené přímo po plátně mají 

dynamiku a pevnost plynulého pohybu, stříkance energii švihu. Skutečnost, že nejen dílo 

samotné, ale i proces jeho vzniku je pozoruhodný, je patrná na zájmu veřejnosti sledovat 

umělce v procesu realizace. Georges Mahtieu k umocnění dojmu na těchto produkcích 

nezřídka používal kostýmy39, nebo hudební doprovod40.  

 

 

 

                                                 
39

 Například převlek japonského bojovníka při tvorbě obrazu Pocta generálovi Hydeyoshimu (1957). 
40

 Spolupráce s hudebníkem Vangelis https://www.youtube.com/watch?v=a8Ai_iRqzQk  

Obr. č. 19 

Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV 

par l'archevêque Anno de Cologne, 1954 

https://www.youtube.com/watch?v=a8Ai_iRqzQk
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Další podobu záznamu výrazného gesta představuje Hans Hartung. Ten sice nepracuje 

s tak velkými formáty jako Mathieu, ale výrazná gesta násobí použitím nevšedních nástrojů 

- košťata, hřebeny, smetáky, hrábě… Jedno gesto pak za sebou zanechává vícero stop a 

vyvolává pocit rytmicky opakovaného pohybu. Právě pocit/dojem je to, co by podle 

Hartunga měl pozorovatel primárně vnímat. Z toho důvodu také svá díla nazýval pouze 

písmeny a čísly.  

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 20 

Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV 

par l'archevêque Anno de Cologne, 1954- postup 

práce 

Obr. č. 21 

Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV 

par l'archevêque Anno de Cologne, 1954 - 

postup práce 

Obr. č. 22 

Hans Hartung, bez názvu, 1970 
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Heather Hansenová je současná americká umělkyně zabývající se kinetickou kresbou. Na 

obrovské plochy papíru položené na zemi zaznamenává symetrické pohyby těla. Linie 

vytvářené pohybem na samé hranici dosahu končetin a rozsahu kloubů pokládá na plátno 

v plynulých tvarech. Postupným přecházením z jedné polohy těla do druhé posouvá 

tvarování celku. Veškeré tahy jsou velikostí a tvarem antropometrické - zcela závislé na 

možnostech lidského těla. Jsou tedy poměrně přesnou mapou lidským pohybových 

možností. Symetrii výtvarného díla vycházející z pravolevé vyrovnalosti, často umocňuje 

zopakováním kreativního procesu na ploše v pootočení. Tak vznikají geometrické obrazce 

zrcadlené v jedné či více osách. Ve tvorbě uplatňuje Helen Hansenová poznatky, jak z 

předchozí malířské a sochařské práce, tak především poznatky plynoucí z tanečních a 

choreografických zkušeností41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Videozáznamy procesu práce dostupné online http://vimeo.com/hhansen  

Obr. č. 24 

Heather Hansen, Emptied Gestures 
Obr. č. 23 

Heather Hansen, Emptied Gestures 

Obr. č. 25 

Heather Hansen, Emptied 

Gestures 

 

http://vimeo.com/hhansen
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Jiný pohled na tanec jako nástroj výtvarného umění zastupuje Klaus Obermaier. Tento 

rakouský umělec ve svém díle kombinuje prvky tance, hudby a obrazu do multimediálního 

zážitku. Předpřipravené choreografie tanečníků synchronizované s hudebním 

doprovodem, světelnými a projekčními efekty dokázaly posunout vyjadřovací limity 

lidského těla. Tento princip však posunul ve svém díle Zjevení / Apparition ještě dále. 

Vyvinul interaktivní technologický systém, který snímá pohyb tanečníků a podle něho 

pracuje s audiovizuální projekcí v reálním čase. Díky tomu se v díle prolínají tři soudržné 

úrovně: projekce obrazovkou, projekce tělem a samotná choreografie. Lidské tělo se pak 

stává zadavatelem vstupních informací pro řídící počítačový systém, který podle 

přednastavených algoritmů upravuje vizuální podobu projekce. Kromě živých představení 

využívá těchto technik také u instalací, čímž se do procesu tvarování uměleckého díla 

zapojuje sám divák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 

Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004 - repríza 

Brighton festival 2012 

Obr. č. 27 

Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004  

Obr. č. 28 

Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004  

Obr. č. 29 

Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004 - repríza 

Brighton festival 2012 
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1.4. Tanec jako cesta 

 

„Tanec: nejvyšší inteligence ve svobodném těle.“ - Isadora Duncan - 

 

Využívání pohybových principů prostředku poznávání není ničím zvláštním. Je to přesně 

ten proces, který využívají malé děti během svého psychomotorického vývoje. Natahování 

se za předměty, rozmachování se, převalování, uchopování a přitahování dolních končetin 

- to jsou jenom některé z mnoha pohybových procesů, které často v první fázi mají funkční 

charakter a následně se proměňují do podoby her. Takovéto zaujetí vlastním pohybem 

prožívá v určitém věku každý. Zakoušení vlastních možností - jak daleko doskočíme, jak 

rychle se umíme zatočit, po kolika otáčkách se nám zamotá hlava, kam až se natáhneme, 

kolik sudů42 uděláme, než se skutálíme dolů z kopce. Skrze tyto experimenty poznáváme 

nejen okolní svět, ale především své tělo.  

V předchozí kapitole jsme definovali uměleckou funkci tanečně pohybového vyjádření jako 

prostředek komunikace autora s okolím. V kontextu funkce poznávací je zachován proces 

komunikace, ale mění se v komunikaci autora se sebou samým. Není jeho cílem předat 

divákům nějaké sdělení a neočekává odezvu okolí. Naopak, přítomnost dalších 

pozorovatelů může být velice nepříjemná a ve výsledku na obtíž, neboť tělesnost 

prožívaná, není totéž, co tělesnost sledovaná. (Hogenová, 2002) Pokud experimentujeme 

se svou tělesností, je toto objevování často zastaveno, pokud si uvědomíme, že nás někdo 

sleduje. Proč je však v jednom případě divák praktiky překážkou, když v druhém jej 

potřebujeme? Protože tanečně pohybový projev v tomto pojetí je výpovědí o našem 

vnitřním prožívání, o nás samých: v surové podobě, bez kontroly a korekce chyb. Naše 

zkušenost nás v průběhu života naučila, že ne všechny stránky naší osobnosti jsou 

společností oceňované nebo tolerované a jejich odhalení by mohlo změnit nazírání našeho 

okolí na nás. Tím spíš, jsou-li to věci, u kterých sami pociťujme nejistotu nebo rozpaky. 

(Thun, 2005) 

                                                 
42

 Válení sudů je pohybový prvek, ve kterém se tělo pohybuje po podložce vleže přetáčením podél osy páteře.  
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1.4.1. Výchovně vzdělávací funkce tance 

Vedle poznávání vlastních fyzických hranic a učení se bytí ve vlastním těle má tanečně 

pohybové vyjádření prostředky rozvíjet v člověku poznávací funkce. Využívání tanečně 

pohybových technik obrací pozornost člověka do sebe, směruje ho ke koncentraci a 

vnímavosti vůči vlastním potřebám a počitkům. Tak mu poskytuje zpětnou vazbu a 

zároveň před něho klade otázky a odhaluje jeho hranice. Tím, že se na ně člověk snaží 

nalézt odpovědi a posouvá své limity, se dozvídá sám o sobě. Učí se na základě poznatků, 

které mu přinesla prožitá zkušenost, přistupovat k problémům jinými cestami. (Slavík, 

1993, s. 5) Učí se jinak o věcech přemýšlet. Pokud tuto kapitolu vztáhneme k výtvarné 

výchově, pak právě takovéto přínosy tanečně pohybové gramotnosti má význam 

podporovat, protože mohou pozitivně ovlivnit rozvoj kognitivních schopností a celý 

vzdělávací proces. Ovšem i zde bychom měli zůstat realisty a vyhnout se dojmu, že 

tanečně pohybová výchova je jediným nebo snad univerzálním prostředkem rozvíjejícím 

osobnostní a vědomostní obzory člověka za každé situace a v plné míře. Tak tomu 

pochopitelně není a ani si to za cíl nedává. Nicméně její zařazení do vzdělávacího procesu 

jistě patří, protože každý žák má unikátní vnímání světa a jeho poznávací potřeby mohou 

být naplněny právě prostřednictvím tanečně pohybových aktivit.  

 

1.4.2. Terapeutická funkce tance 

V kapitole o poznávání prostřednictvím tanečně pohybových prostředků zmíním okrajově 

také oblast terapie. Pojem terapie zde není používán ve významu „léčba“, ale jako „každý 

odborný postup, který pomáhá dosahovat výchovných a vzdělávacích cílů a současně má 

také léčebný efekt.“ (J. Slowík, Speciální pedagogika, str. 54) 

Tanec, podobně jako další formy uměleckého vyjádření, používá specifický vyjadřovací 

jazyk. Proto může být vhodným komunikačním nástrojem pro lidi, kteří mají problémy 

s verbálním vyjadřováním, bez ohledu na to, zda se jedná o funkční poruchu nebo 

psychický stav. Specifika tanečních vyjadřovacích prostředků spočívají v práci s tělesným 

schématem, jehož projevy jsou člověku blízké. Psychické stavy a pocity se do tělesného 

schéma promítají v podobě svalového napětí, gest, grimas, držení těla, pohybů… Jelikož 
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s fyzickými projevy doprovázejícími jednotlivé emoční stavy máme osobní zkušenost, je 

pravděpodobné, že pro nás bude vyjadřování skrze tyto fyzické projevy snazší a také je 

dokážeme snadno rozklíčovat.  

Základy taneční terapie se opírají o práci Rudolfa Labana, maďarského tanečníka a 

choreografa, který se zabýval podrobnou analýzou lidského pohybu. Věřil, že pohybový 

projev je odrazem vnitřního prožívání tanečníka, čímž podpořil snahy tehdejších tendencí 

rozvoje moderního tance. Hlavními pozorovanými fenomény jsou napětí a prostorové 

vztahy. Významy těchto prvků posuzoval podle jejich polohy v rámci trojrozměrného 

modelu, délky trvání, užitého napětí… (Billingham, 2009) Těmto zkoumaným fenoménům 

však připisoval uměle kosmologické významy, které neodrážely tanečníkům vnitřní 

psychologický svět a okolní kontext. (Landischová, 2007, s. 43) Nicméně jeho nahlížení 

tance jako specifického vyjadřovacího prostředku, který má určité zákonitosti, jež je možné 

na základě podobností srovnávat a vyhodnocovat, položilo důležité základy pro rozvoj 

taneční terapie. Propojení psychologie a taneční praxe umožnilo pracovat s klienty 

komplexně. I umělecky cílený pohyb totiž může mít terapeutické účinky, ovšem jeho 

působením je přinejlepším nahodilé a postrádá komplexní přístup. 

 Pro veškerou terapeutickou práci (léčebnou i poznávací) je důležitý rozvoj improvizačních 

schopností. V improvizaci totiž vzniká prostor pro spontánní projev, který Landischová 

(2007, s. 8) nazývá „autentickým pohybem“. Tento pohyb je řízen tanečníkovou vůlí, ale 

jeho význam spočívá především ve výpovědní hodnotě o emocionálním stavu tanečníka. 

K těmto pohybovým strukturám je však třeba dojíst postupně. Většina metodologií pracuje 

s objevováním těchto struktur skrze postup fyzických dovedností v ontogenetickém 

vývoji43. Tak klienti (studenti) mohou postoupit od jednotlivých pohybových her až 

k samotnému tanečnímu vyjádření. (Payneová, 1999) V pedagogické praxi to znamená, že 

je důležitá snaha rozvíjet přirozený pohybový projev, kterým by studenti byli schopni 

vyjádřit vlastní emoční ladění a své pocity. Přestože prvky taneční terapie lze ve výuce 

                                                 
43

 Od poloh v lehu, přes jednotlivé fáze vývoje: převalování, sezení, lezení, vstávání, chůze, běh a dalších. Hlavní 

myšlenkou je, že člověk ve svém životě těmito fázemi prošel a pod odborným vedením je může prožívat 

znovu v uvědomělém procesu a překonat tak případné nesrovnalosti ve vlastním vývoji. Takováto volba 

postupu obsahuje ještě jednu důležitou složku - pohyby na sebe vzájemně navazují obtížností, jeden pohyb 

rozvíjí základy pro ty další. (Payneová, 1999) 
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využít, nikdy by neměla snaha pedagoga překročit hranice výchovně vzdělávacích cílů a 

pedagogových kompetencí.  

V současné době, kdy se terapeutická stránka tance stává lákadlem mnoha komerčních 

kurzů tance, je možné nalézt kvalitně vedené projekty. Jedním z nich je například projekt 

Jitky Semotamové s názvem Tanec a handicap. Tento projekt probíhající od roku 2010 

pracuje jak s rovinou terapeutickou, kdy se snaží pomoci lidem s různými druhy postižení 

s rehabilitací a integrací v kolektivu, tak i s uměleckou hodnotou kombinovaných44 

tanečních souborů. V rámci projektu je zaměřena pozornost na podporu vzniku tanečních 

souborů pro postižené a lektorská pomocná práce. Ve svých projektech u nás i v zahraničí 

pracuje Mgr. Jitka Semotamová s moderními technologiemi založených na podobném 

principu jako nalezneme v práci například Kaluse Obermeiera. Tanečníkovy pohyby jsou 

zaznamenávány snímací technologií a následně za pomoci počítačových programů 

podávají zpětnou vazbu ve vizuální nebo zvukové podobě. Jednou z využívaných 

technologií je The MotionComposer Roberta Weschlera, který umožňuje na základě 

snímání tanečníkových pohybů ovládat hudbu45.  

  

                                                 
44

 V rámci jednoho souboru vystupují tanečníci jak s postiženími, tak bez nich. 
45

  Záznam ze závěrečného workshopu 2013 https://www.youtube.com/watch?v=s-Y4YlWDVdM  

Obr. č. 30 

Workshop v rámci projektu Tanec a handicap 2014 

Obr. č. 31 

Workshop v rámci projektu Tanec a handicap 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=s-Y4YlWDVdM
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2. PSYCHODIDAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Tanečně pohybová výchova 

 

Výchovu v oblasti pohybových a tanečních dovedností46 dnes zastávají především základní 

umělecké školy a zájmové kroužky. Tyto instituce se věnují přednostně věkové kategorii 

dětí v průběhu základního vzdělávání. Mnoho z nich rozšiřuje svou činnost i na děti 

předškolního věku a zejména taneční oddíly pořádají mnoho kurzů pro dospělé. 

Zájem o tanečně pohybové aktivity obecně stoupá pod vlivem celospolečenských změn v 

nahlížení na člověka. V dnešním pojetí je ideálem zdravý jedinec. Zdraví je chápáno jako 

stav bio- psycho- sociální pohody. Pod tímto heslem se skrývají hodnoty, které pojímají 

člověka v jeho komplexnosti a kladou důraz na celostní péči o něj. Tím se vedle 

materiálních měřítek začínají oceňovat také kvality související s odpovědným chováním 

k sobě a ke svému okolí, hodnoty duchovní, uvědomělost a všestranný rozvoj. Na tento 

společenský vliv reaguje také vzdělávací sektor prostřednictvím projektů podporujících 

zdraví - například Zdravá škola, Škola podporující zdraví, Zdravá pětka, Výživa dětí nebo 

Normální je nekouřit. V souvislosti s touto tendencí jsou v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání47 formulovány cíle vzdělávání tak, aby byl žák rozvíjen 

komplexně a v oblasti Člověk a zdraví pro druhý stupeň zaměřený předmět Výchova ke 

zdraví. V tomto kontextu je pak vznik TVP jako samostatného předmětu více zřejmý, jelikož 

pracuje jak s fyzickou, tak i osobnostní stránkou žáka. 

 

2.1.1. Tanečně pohybová výchova ve školách 

TPV je od září roku 2010 spolu s Filmovou/audiovizuální výchovou součástí RVP ZV jako 

další doplňující vzdělávací obor oblasti Umění a kultura. Přestože doplňující vzdělávací 

obory „nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze 

doplňují a rozšiřují“, (RVP ZV, s. 87) dokládají posun ve vnímání prostředků a úlohy 
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 Dále jen TPV = tanečně pohybová výchova 
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 Dále jen RVP ZV 
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výtvarné výchovy. Podporují tak skutečnost, že výtvarná výchova nemá funkci pouze 

esteticko-výchovnou a obsahově vzdělávací, ale také osobnostně sociální. Spolu 

s doplňujícími vzdělávacími obory zaštiťuje v RVP ZV vzdělávací oblast Umění a kultura 

výtvarné umění, hudbu, dramatiku, film a tanec, a tvoří tak ucelený koncept.  

Zařazení TPV do základního vzdělávání poukazuje na skutečnost, že tanec není jen 

sportovně pohybovou aktivitou, jejímž hlavním cílem je rozvoj fyzických schopností dětí, 

ale také svébytným funkčním vyjadřovacím prostředkem. Zavedení TPV do praxe běžného 

vyučování ovšem nebude jednoduché. Mezi otázky hodinových dotací, vhodných prostor a 

celkového konceptu výuky vstupuje jedna z hlavních, a to: Kdo bude daný předmět 

vyučovat? Z hlediska nároků vzdělávací oblasti v takovém rozsahu, na jakém se shodli 

odborníci i pedagogická veřejnost na otevřené internetové diskusi48, vyžaduje TPV 

dostatečnou odbornou kvalifikaci pedagoga. Takovouto kvalifikací měl být například 

čtyřsemestrální vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) na Hudební akademii múzických umění49 s názvem Taneční propedeutika. Tento 

obor by byl odbornou nadstavbou v oblasti TVP pro absolventy vysoké školy 

pedagogického zaměření a pedagogy tanečně pohybových aktivit s praxí v oboru. Jde o 

studium v prezenční formě, která je bohužel pro největší skupinu zájemců - učitelů v praxi 

- špatně naplnitelná spolu s pracovním úvazkem. Nicméně první studijní program oboru 

Taneční propedeutika na jaře v roce 2014 úspěšně někteří studenti dokončili, ale jakékoliv 

informace o jeho průběhu nebo záměru v něm pokračovat není možné z oficiálních 

veřejně přístupných zdrojů k 3. červnu 2014 dohledat. Skutečnost, že přijetí TPV je zatím 

pouze na úrovni legislativních dokumentů a její zavádění do praxe není za současné 

situace proveditelné, podporuje také absence odborných i laických diskuzí. Na 
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 „Dne 30. listopadu 2009 se v prostorách Konzervatoře Duncan centre konala závěrečná panelová diskuze ke 

vzdělávacímu obsahu taneční a pohybové výchovy (TPV). Diskuze se zúčastnil tým autorů vzdělávacího obsahu 

TPV (Eva Blažíčková, PhDr. Romana Lisnerová, Bohumíra Cveklová) a pedagogové ze škol (Radim Klásek, ZŠ a 

MŠ Praha 5 – Slivenec; Lucie Plachá, ZŠ Praha 4 – Braník; Petra Blau, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary; Ludmila 

Rellichová, Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou; Zora Breczková, ZUŠ 

Klášterec nad Ohří). Východiskem pro panelovou diskuzi, kterou moderoval Jiří Lössl, byly závěry z elektronické 

diskuze, která probíhala ve dnech 15. června – 15. října 2009 v prostředí Metodického portálu.“ in PASTOROVÁ, 

M., Taneční a pohybová výchova – metodická podpora dostupné online 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8017/tanecni-a-pohybova-vychova-metodicka-podpora.html/ [cit. 2. 6. 2014] 

diskuze dostupná na http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=149&sid=212257f846786674e4f066ee23ff4178  
49

 Dále jen HAMU. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8017/tanecni-a-pohybova-vychova-metodicka-podpora.html/
http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=149&sid=212257f846786674e4f066ee23ff4178
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metodickém portálu pro učitele www.rvp.cz vznikla široká základna cílená na pedagogické 

pracovníky napříč celým vzdělávacím systémem, speciální školství nevyjímaje. Toto 

virtuální prostředí umožňuje sdílení zkušeností, poznatků, metodických postupů a 

odborných článků. K problematice tanečně pohybové výchovy je však možné nalézt pouze 

již zmiňovanou elektronickou diskusi (kde ovšem utichla většina rozpravy ke konci říjnu 

roku 2009), a tři články (poslední vyšel ke dni 21. 6. 201150). Od té doby, jakoby problém 

přestal existovat. Jedinou viditelnou činností v oblasti problematiky TPV je založení 

Asociace pedagogů tanečně pohybové výchovy ke dni 25. dubna 2013, na němž se 

podílely Ludmila Rellichová, Zuzana Smugalová a Lenka Jíšová. Asociace na začátku roku 

2014 uspořádala první veřejnou schůzi v Pardubicích51 a dále připravuje jednotlivé kroky 

k podpoře TPV a jejích pedagogů.  

Ve světle těchto zjištění se nabízí otázka, jaký další vývoj má zavedení TVP na základních 

školách. V současnosti jediné studium, které by pokrývalo požadavky na kvalifikaci 

pedagogů je v takové podobě, že pro většinu poptávajících je nedostupné a jiné 

alternativy zatím neexistují. Pro pedagogy chybí fungující podpůrná platforma či 

poradenský servis, podobně jako jednotný informační kanál.  
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 PASTOROVÁ, M., Taneční a pohybová výchova: Obohacení vzdělávacího obsahu základního vzdělávání v 

oblasti Umění a kultura. Dostupné online na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-

vychova-obohaceni-vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/ [cit. 2. 6. 2014] 
51

 http://www.tanecniaktuality.cz/asociace-pedagogu-tanecni-a-pohybove-vychovy-zve-k-setkani-tuto-

sobotu-v-pardubicich/  

http://www.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-vychova-obohaceni-vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-vychova-obohaceni-vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/
http://www.tanecniaktuality.cz/asociace-pedagogu-tanecni-a-pohybove-vychovy-zve-k-setkani-tuto-sobotu-v-pardubicich/
http://www.tanecniaktuality.cz/asociace-pedagogu-tanecni-a-pohybove-vychovy-zve-k-setkani-tuto-sobotu-v-pardubicich/


37 

 

2.1.2. Prvky tanečně pohybového vyjádření ve výtvarné výchově 

Techniky a principy tanečně pohybové výchovy nalezneme formulované také přímo 

v učivu 2. stupně  oboru Výtvarná výchova52. (RVPZV, 2010, s. 70 - 71)  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

 prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 

kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 

průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 

statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 

vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 

barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

ve statickém i dynamické vyjádření 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vědomé 

vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 

uměleckých druhů (hudebních, dramatických)  

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a 

variace ve vlastní tvorbě 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY  

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 

vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace 

 typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, 

                                                 
52

 podrtžené v textu 
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vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro 

vlastní tvůrčí záměry  

Využití vlastního těla ve výtvarném umění je jedním ze způsobů vyjádření a výtvarná 

výchova poskytuje možnosti, jak na tuto skutečnost reagovat pomocí vlastní tvorby žáků. 

Naše tělo je nám nejpohotovějším nástrojem. Nejsme v jeho užití omezeni závislostí na 

dalších pomůckách jako například u kresby nebo malby. Možnost vyjádření se vstupem do 

pohybu je okamžitá, bezprostřední. Jeho výrazové prostředky jsou nám blízké a dokážeme 

je snadno rozeznat.  

 

2.1.3. Mimoškolní vzdělávání tanečně pohybových aktivit 

TPV není pouze záležitostí školského vzdělávacího systému na základních a základních 

uměleckých školách. Pomineme-li oblast masové marketingové nabídky či výkonnostních 

tanečních a sportovních klubů, vyniká zde ještě další oblast zaměřená na tanečně 

pohybové vyjadřovací prostředky. Tou oblastí je galerijní edukace. Z mnoha programů, 

které jsou v tomto odvětví uskutečňovány, jsem se zaměřila na vzdělávací cyklus Centra 

choreografického rozvoje SE. S. T. A. s názvem Tanec v galerii53. V tomto projektu je vedle 

podpory mladých umělců kladen důraz také na komunikaci s publikem, jednak skrze 

taneční performance, tak i skrze netradiční kontexty - prostory galerií, výstavní plochy. 

Hlavními partnerskými galeriemi jsou Národní galerie v Praze, Wannieck Gallery v Brně a 

Dům umění města Brna. Návštěvníky se snaží nejen obohatit o zajímavý kulturní zážitek, 

ale také jim poskytnout nové obzory při nahlížení na umělecká díla a nové způsoby 

poznávání. V rámci tohoto cyklu se uskutečnilo několik velice zajímavých počinů, z nichž si 

dovolím jmenovat například: Pohyb jako prostředek pro vnímání výtvarného umění 

(výtvarná pohybová dílna uskutečněná 16. - 17. března 2013 ve Veletržním paláci k výstavě 

Huga Demartiniho konaná pod vedením americké pedagožky Marthy Moore), Nechť 

galerie tančí (taneční pohybově-výtvarná dílna). Východiskem, kvůli kterému jsem si 

vybrala právě tento projekt, je zaměřenost na širokou cílovou skupinu a to především 

z hlediska věku. Pracuje totiž nejen se žáky druhého stupně základní školy, ale také 
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 dostupné na http://www.se-s-ta.cz/cs/tanecni-festivaly-projekty/tanec-v-galerii  

http://www.se-s-ta.cz/cs/tanecni-festivaly-projekty/tanec-v-galerii
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se studenty středních škol a dospělou galerijní veřejností. Poslední dvě jmenované jsou v 

oblasti TPV specifikem právě především mimoškolního vzdělávání. Neméně význačným 

aspektem je vysoká odborná úroveň v tanečně pohybové oblasti. To je významný přínos 

jak pro tanečníky a choreografy, tak i pro pedagogy a odborníky z oboru výtvarného 

umění. Právě v takovéto mezioborové spolupráci spatřujeme smysluplný přínos v rozvoji 

tanečně pohybových vyjádření jako svébytného uměleckého a pedagogického nástroje.  

 

2.1.4. Abstrakce a expresivita 

Tanečně pohybová výchova se v mnohém překrývá s výchovou dramatickou. Pracuje 

s improvizací, inscenací, vstupováním do role, rozvíjí osobností a sociální stránky žáka. Proč 

tedy zařazovat do vzdělávání vedle dramatické i tanečně pohybovou výchovu? Rozdílnost 

tkví především v používaných námětech. V dramatické výchově je hlavním námětem práce 

s rolemi. Žáci vstupují z postavy do postavy a přejímají tak různé charaktery. Zkoumají 

gesta, mimiku, emoční projevy, ale zůstávají ve figurativním ztvárnění. 

Naproti tomu TPV skýtá širší možnost abstrahování. Odpoutáním se od zobrazování 

konkrétních věcí se otevírá mnohem širší pole pro vlastní interpretaci. Rozvíjí schopnost 

rozpoznávat rozdílný charakter tvorby, bez ohledu na to, v jakém médiu je užitý. Žáci si tak 

rozšiřují svůj výrazový slovník a receptivní schopnosti. Pro práci s uměleckými díly i vlastní 

tvorbu žáků je schopnost rozumět abstraktnímu a expresivnímu vyjádření důležitá.  

 

2.2. Realizace výuky 

 

V samotné výuce je vedle běžných faktorů, které ovlivňují její průběh, také několik 

specifických. Z těch obecných bych mohla jmenovat prostory pro výuku (osvětlení, 

vzdušnost, estetické přizpůsobení, velikost či stavební dispozice), materiální zajištění, 

hodinová dotace předmětu, osobnostní profily žáků a vyučujícího, integrace žáků 

s postižením a mnoho dalších. V případě, že všechny obecně platné aspekty jsou naplněny 
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způsobem, který je pro výuku vhodný nebo ji v zásadě neomezuje, vyvstanou na povrch 

specifické otázky realizace.  

2.2.1. Skutečnosti negativně ovlivňující výuku 

Mým cílem ve výuce je za pomoci TPV rozvíjet žákovy osobnostně sociální schopností. 

Výsledkem tohoto procesu by měly být kvalitativní změny dlouhodobého charakteru. 

Vedle budování hodnot, empatie, respektu k druhým, schopnosti reprezentovat a obhájit 

svůj názor, rozvoje percepčních schopností nebo komunikačních dovedností, se jedná také 

o přijetí vlastní tělesnosti. Pozitivní přijetí vlastního těla ve smyslu akceptace nedostatků, 

vyzdvihování předností a pochopení odpovědnosti vůči sobě samému, spatřuji jako velice 

důležité. Obzvláště v období dospívání je téma vlastního těla velice citlivá. Hrají zde roli jak 

tělesné změny spojené s vývojem sekundárních pohlavních znaků, tak i včleňování se do 

společnosti dospělých a tím i do determinované role.  

Aby bylo možné takto komplikovaného a těžko ověřitelného cíle dosáhnout 

prostřednictvím tanečně pohybového vyjádření, je nezbytné aktivizovat činnost žáků 

v oblasti autentického pohybu54. Bez upřímnosti, kterou takový pohyb obsahuje, nelze 

docílit změny. Cestu k autentickému pohybu nám však ztěžují některé okolnosti. Dovolím 

si je zde uvést tak, jak je popsala Landischová55 (2007, s. 9). Její formulace totiž nejvíce 

odpovídá poznatkům nasbíraným v průběhu vlastní pohybové praxe.  

 emoce tanečníka (například strach z hodnocení okolím - nastupuje vědomě 

řízená kontrola) - Toto je pravděpodobně nejtěžší část performativních 

činností. V každém kolektivu panuje určitá míra ostychu, který pohybové projevy 

svazuje. S tím je sice možné pracovat a uvolňovat, ale nikdy se jej nezbavíme 

úplně. Vývoj ostychu je patrný při práci s více věkovými kategoriemi. U dětí 

kolem tří let věku není tanec téměř omezen obavami z okolních přihlížejíích. U 

některých se ovšem začne projevovat - především v přítomnosti rodičů (děti 

nechtějí samy tancovat, dokud jim rodič neposkytne pozitivní zpětnou vazbu a 

neuklidní je slovním hodnocením, že jim to jde, nebo že to dělají dobře). 
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 viz kapitola 1.4.2. Terapeutická funkce tance 
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 v textu vyznačeny tučně 
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S postupem věku a začleňováním se do různých sociálních skupin se efekt studu 

ještě umožňuje. Z vlastní zkušenosti si troufám říci, že nejvíce stydliví jsou 

dospělí, kteří v ostychu předčí dokonce i adolescenty (většinou označované jako 

velmi senzitivní na hodnocení okolí). Ovšem v praxi to není tak zřetelné, protože 

v dospělosti člověk navštěvuje lekce z vlastního zájmu a je s performativní 

povahou tanečně pohybových aktivit do jisté míry smířen. Nicméně stud není 

jedinou emocí brzdící autentický pohyb. Svou roli zde hraje celkové emoční 

ladění v konkrétní situaci. 

 nesoustředěnost, psychická nepřítomnost - Výstižně tento problém popisuje 

formulace „člověk je tam, na co myslí“. Zaujetí žáka a jeho vtažení do hodiny je 

základ úspěšné vzdělávací práce. Bez soustředěnosti a koncentrace žáků na 

problém pozbývá další aktivita význam, neboť její působení bude náhodné a ve 

výsledku neefektivní. 

 neschopnost tanečníka se zbavit vědomě řízené a rozumové kontroly - 

S tímto problémem se potýkají především lidé, kteří prošli výukou některé 

taneční techniky. V takové výuce často chybí komplexní rozvíjení tanečních 

schopností. Je upřednostňováno osvojování hotových výrazových prvků taneční 

techniky na úkor objevování vlastního pohybového jazyka. Tyto dvě složky by 

měly být v ideálním případě v rovnováze - jak tanec ve smyslu esteticky 

zajímavého vizuálního podnětu (taneční technika), tak i v osobnostně citové 

rovině vyjadřování. Z osobní zkušenosti vím, že absence předpřipravené sestavy 

nebo volné užití tanečních figur je pro takového tanečníka velice nepříjemná a 

vyvolává pocity bezradnosti. Překonání tohoto problému úzce souvisí 

s pozitivním sebepřijetím a sebeakceptací.  

 nízká úroveň schopnosti introspekce (koncentrace na vlastní nitro) - Během 

svého působení ve skautingu jsem při práci s rovery a rangers56 zjistila, že nejsou 

výjimkou lidé, kteří se sebepoznávacím činnostem přímo brání. Velká část 

realizovaných programů s adolescenty je ve skautu introspektivní povahy. V nich 
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 Chlapci (roveři) a dívky (rangers) ve věku od patnácti do osmnácti let ve skautské organizaci. 
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se v rámci reflexe objevovalo tvrzení, že podobně zaměřené aktivity jsou jim 

nepříjemné a nestojí o hlubší zkoumání vlastního nitra. Toto zjištění beru 

v úvahu jako jedno z možných rizik výuky. 

 pohybová „neupřímnost“ (důraz na efekt pro okolí převažuje nad osobní 

spokojeností z tance) - Tato neupřímnost je často podporovaná samotnou 

pohybově taneční výukou. Kladení důrazu na krásný tvar a snaha napasovat 

tanečníka s jeho individuálními vlastnostmi do unifikované formy v důsledku 

negativně ovlivňuje přirozené cítění pohybu. V tanečních sálech jsou téměř vždy 

na stěnách zrcadla. Jejich hlavním cílem je umožňovat vizuální kontrolu 

tanečníkům při nácviku konkrétních prvků. Pro potřeby autentického pohybu 

jsou naopak na překážku. I malé děti mají tendenci se na sebe dívat při tanci do 

zrcadla a korigovat podle něj svůj pohyb. Takto řízený tanec postrádá upřímnost 

přirozenost.  

 mechanické opakování pohybu druhé osoby, při kterém schází vlastní 

prožitek - Důvody, které k tomu tanečníka vedou, mohou být různé. Od 

nejistoty vlastního pohybu, bezradnosti, líbivostí pohybu nebo sociální 

strukturou vztahu. Obzvláště poslední jmenované je hodně zjevné u malých dětí.  

 

 

 

Perličky z praxe 

Skutečnost, nakolik je u nich viditelné vnímání autority-vzoru, mne zaujala. Při společné 

improvizaci, kdy jsem se zapojila i já jako lektorka, téměř všechny děti opakovaly mé pohyby 

- paní učitelka se totiž musí poslouchat. Jakmile jsem se aktivity zdržela a zapojil se místo 

mne některý z rodičů, napodobovaly ho pouze děti, které s ním měly zkušenost jako 

s autoritou - vlastní děti, nebo jejich kamarádi. Pro ostatní děti zde nebyla vazba na 

dospělého jako toho, kterého by měly poslouchat. V případě, že děti zůstaly v aktivitě úplně 

samy, vybrali si ti nejmenší za vzor někoho ze starších.  
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2.2.2. Nároky kladené na pedagoga 

Učitel žádného předmětu se nevyhne jisté míry dramatizace (ve smyslu expresivity) svého 

projevu, pokud chce žáky zaujmout a vzbudit jejich pozornost. Člověk vnímá nonverbální 

sdělení (modulace hlasu, držení těla, energie pohybu, gesta) se stejnou pozorností, jakou 

věnuje sledování verbálního sdělení. Proto učitel jen těžko motivuje zájem žáků například 

o převratnosti objevu parního stroje, pokud svůj výklad uskuteční odměřeným hlasem 

zpoza katedry. V hodinách „výchov“ toto pravidlo platí dvojnásob. Pedagog by si měl 

uvědomit, že bez vlastního zaujetí bude mít o mnoho větší práci dosáhnout v hodinách 

požadovaného výsledku. Ve výuce Výtvarné a Tanečně pohybové výchovy se přímo nabízí 

využití scénických schopností učitele - hlasový a tělový výraz, mimika, dramatické 

gradování příběhu…  

Z hlediska specifických nároků spatřuji ještě jednu významnou záležitost. Je to přímé 

zapojení pedagoga při aktivitách. To je podle mne podstatný rozdíl tanečně pohybových 

vyjádření od jiných druhů. K běžné motivaci žáků používáme obrazovou, hudební, literární 

nebo slovní podporu. Pokud pracujeme s pohybově taneční aktivitou, je slovní popis i 

obrazová motivace důležitá, ale pravděpodobně s ní nevystačíme. Aktivní zapojení 

pedagoga je pro první rozhýbání aktivity zásadní. Pomáhá „prolomit ledy“ a uvolnit 

atmosféru, která může být zpočátku žákům nepříjemná. Tím, že sami vstupujeme do 

společného tvůrčího prostoru, ukazujme, že je takové jednání bezpečné, normální. Rizikem 

pro přílišné vstupování do samotného procesu je podsouvání vlastního řešení výtvarného 

problému žákům. Ti mají přirozenou potřebu napodobovat jednání autorit, jak jsem uvedla 

výše, a byl by oslaben jejich přirozený projev. Je tedy na uvážení učitele, kdy a v jaké míře 

je vhodné se zapojit a kdy by jeho přítomnost byla naopak omezující. Z vlastních 

zkušeností mohu potvrdit, že „bezpečné“ zapojení je možné v rozcvičovacích etudách.  

V nich po žácích není vyžadována vlastní invence a slouží k uvolnění č rozpohybování.  

 

 

 



44 

 

2.3. Didaktický projekt 

 

„Vnímám tanec jako komunikaci mezi tělem a duší, jako vyjádření toho, pro co je těžké 

nalézt slova.“ - Ruth St. Denis -  

 

Vlastní didaktickou část jsem realizovala ve dvou vlnách. První byla praxe v rámci 

navazujícího magisterského studia, kterou jsem pojala jako pilotáž ve zkoumané 

problematice. Na základě její reflexe jsem postupovala při přípravě dalšího projektu. Ten 

byl sice proveden s jinou věkovou skupinou, ale některé prvky zůstávaly stejné. 

V přípravách využívám poznatky z odborné literatury, podklady z odborných předmětů a 

poznatky z vlastní praxe. Ke všem realizacím si vytvářím myšlenkové mapy a dokumentaci, 

která by mi umožnila se k těmto odučeným hodinám vracet.  V reflexivních částech 

doplňuji text zpětnými poznámkami57, které mi pomáhají utřídit a rozvinout některé 

myšlenky.  

 

2.3.1. Didaktický projekt A 

V rámci školní praxe navazujícího magisterského studia jsem realizovala projekt cílený na 

performativní způsoby vyjadřování. Hodinu jsem odučila na pražském gymnáziu Omská. 

Souběžně s tímto jsem realizovala ještě projekt zaměřený na fenomén pohybu. Ten byl 

upraven pro potřeby návaznosti na celoroční téma s názvem Člověk a stroj a zaměřen na 

provázání s přírodními vědami (fyzika, chemie, biologie). Díky odklonu od původní 

koncepce se jím zde zabývat nebudu. 

Výuka proběhla ve druhém ročníku víceletého gymnázia. Třída, se kterou jsem pracovala, 

je podle slov jejich paní učitelky Mgr. Šárky Habětínové vyrovnaná, dobře spolupracuje, ale 

dělá jim problém veřejný projev. Hodinová dotace výuky je 2x45minut týdně. Původně 

jsme byly domluveny s paní učitelkou na dvou blocích (tj. 2x 90 minut), ale kvůli posunům 

                                                 
57

 psané modře kurzívou 
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v navazujícím harmonogramu byla nakonec má výuka omezena jen na jeden 

dvouhodinový blok. V ročníku mají výtvarnou výchovu rozdělenou na poloviny. Skupina, 

která se mnou absolvovala odučený projekt, čítala 13 žáků - šest chlapců a sedm dívek. 

Skutečnost, která mne mrzí je, že z této hodiny neexistuje záznam. Neměla jsem vlastní 

fotoaparát a s paní učitelkou jsme byly domluvené, na zapůjčení školního. Ten ale, jak jsme 

před hodinou zjistily, měla zapůjčený studentka vyššího ročníku k realizaci jiného 

výtvarného úkolu. Bohužel se nám za něj v krátkém čase nepodařilo najít náhradu.  

 

2.3.2. Příprava projektu A 

Při zpracování tématu zadané diplomové práce a úvahách o jejím převedení do hodiny 

vyvstala zásadní otázka. Je nezbytně nutné začínat od úplného primárního rozpohybování, 

(existuje-li pravděpodobnost, že žáci základní pohybové projevy ovládají) když tato hodina 

nebude součástí ucelené postupně se rozvíjející výtvarné řady? Ve výsledku jsem si na ni 

odpověděla kladně. Považuji za důležité, aby žáci začali pracovat s výrazovým pohybem od 

základů, protože se tím srovná úroveň, ze které můžeme vycházet. Jejich předchozí 

zkušenosti se liší, čímž by byli žáci postaveni do nerovné začínající pozice. Jako určení 

základní úrovně jsem zvolila práci s pohybovým vyjádřením emocí, které je pro všechny 

srozumitelné.  
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PŘÍPRAVA NA HODINU - projekt A 

námět způsoby komunikačních možností výtvarného díla 

téma konkrétní a abstraktní projev emoce - hledání společné 

charakteristiky  

motivace  brainstorming, obrazová podpora 

výtvarný problém ztvárnění vlastního pojetí vybrané emoce do plošného 

vyjádření na základě charakteristik vyplývajících z pohybového 

projevu 

technika pantomima, kresba 

výtvarná kultura abstraktní umění, expresionismus, barokní sousoší 

jiné kontexty mimika, gesta, mezilidské vztahy, přídavná jména (slovní 

zásoba), nonverbální komunikace 

vzdělávací cíl komunikační role výrazů a gest ve výtvarném umění, 

emocionalita abstraktního vyjádření 

osobnostně sociální cíl překonání studu, empatie, spolupráce ve skupině 

materiál obrazová dokumentace, uhly, papíry formátu B0 

 

Rozvržení hodiny 

- představení se, seznámení s programem, objasnění cílů 

- úprava prostoru třídy 

- motivace: brainsotrming, připomenutí návštěvy Karlova mostu, obrazová podpora 

- pohybové etudy: mimika, gesta, pantomima 

- uvolnění pohybového aparátu 

- rozvoj nepopisného pohybu 

- kresba 

- závěrečná reflexe 
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2.3.3. Reflexivní bilance projektu A 

Před začátkem hodiny jsme s paní učitelkou znovu rozebíraly postup práce. Paní učitelka si 

během konzultace vzpomněla, že žáci byli přede dvěma dny na exkurzi na Karlově mostě 

v rámci hodin dějepisu. Vzhledem k tomu, že na Karlově mostě se nachází řada barokních 

soch s typickými expresivními výrazy, nabízelo se propojení s plánovanou hodinou. 

Protože jsem o této skutečnosti nevěděla předem, měla jsem pro žáky připravenou na 

úvod jinou motivaci. V zájmu návaznosti jsem se ale rozhodla ji na poslední chvíli 

pozměnit. S paní učitelkou jsme vybraly z knihovny kabinetu publikace s reprodukcemi 

barokních soch nejen z Karlova mostu.  

Na úvod jsem se žákům zběžně představila (žáci mne znali z předchozích hodin, kde jsem 

byla na násleších) a seznámila je s plánem dnešní hodiny. Nejprve jsme si uzpůsobili 

rozložení třídy pro potřeby pohybového vyjadřování. Stoly jsme posunuli po obvodu třídy 

tak, aby nám vznikl společný prostor. Usadili jsme se do kruhu, kde jsem žáky začala 

připravovat na následující hodinu skrze otázky:  

- Co jsou to emoce? 

- Jak se projevují? 

- Které ukazatele při rozpoznávání emocí sledujeme? 

Žáci správně označili emoce a v podobě brainstormingu začali rozvádět jednotlivé 

ukazatele, podle nichž můžeme emoční ladění člověka pozorovat. Často si žáci při popisu 

pomáhali fyzickými náznaky - napodobovali krčení, předváděli založení rukou, narovnání 

postavy, napětí a další. Úmyslně jsem zůstala pouze u potvrzení jejich tvrzení a 

nerozváděla jsem je dál, protože jsem chtěla, aby se sami pokusili odhalit nadřazené 

termíny jako gesta, mimika, proxemika, posturika… K tomu nám posloužily obrazové 

podklady z donesených knih. Rozevřeli jsme si je před sebe na zem tak, aby na ně každý 

viděl. Pak jsem vyzvala žáky k pozornému prohlédnutí jednotlivých soch: „Podívejte se na 

obrázky soch. Pokuste se na základě toho, co jsme si právě řekli o fyzických projevech emocí, 

určit jaké city prožívá znázorněná postava. Poté si to mezi sebou řekneme.“ Již během 

přípravy někteří správně poznali, že jde o sochy z Karlova mostu a proběhla krátká porada 

mezi nimi ve stylu: Ukaž? - No, jo! Protože jejich projevy zůstaly v mezích slušné 

komunikace a nenarušily činnost, nezasahovala jsem, pouze jsem upřesnila, které konkrétně 
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to jsou. Po vypršení času na samostatnou aktivitu, každý žák ukázal ostatním obrázek 

z knihy a interpretoval, jakou emoci podle něho postava vyjadřuje a podle čeho ji tak určil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškerý popis se dal shrnout do následujících kategorií: 

- zloba, zlost, vztek: zamračení, otevřená ústa ve výkřiku, velká gesta rukou, 

napětí v těle i ve tváři, rozmach zbraně 

- utrpení, bolest: přivřené oči, stažené svaly ve tváři, tvar úst, křečovité držení 

těla, zhroucení do sebe, skrčení 

- obdiv, zbožnost: pozdvižené obočí, otevřená ústa, poklek, sepnuté ruce, 

natahovaná ruka, pohled vzhůru, ruka na srdci 

- dále pak užívali výrazy jako: pýcha, namyšlenost, opovržení, zasněnost 

Tři žáci uvedli, že nevěděli, jakou emoci pod tím mají určit, ale dokázali popsat základní 

vyjadřovací prostředky. Společně jsme se pak snažili na základě jejich popisu danou emoci 

pojmenovat, což se nám až na jednu povedlo. U této poslední jsme se nedokázali 

shodnout.  Zde jsem si udělala poznámku, že v příští realizaci bych měla mít hlouběji 

specifikované vlastnosti emocí. U některých jsou projevy podobné - například: opovržení, 

Obr. č. 32 

Jeroným Kohl, Sv. Juda Tadeáš, 1708 detail 

Obr. č. 33 

Matyáš Bernard Braun, 

Sv. Ludmila s malým 

Václavem, 1720 detail 
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znechucení nebo překvapení, ohromení. Během celého popisu žáci bohatě gestikulovali, a 

někteří nabírali velmi energický způsob vyjadřování. 

V další části jsme odsunuli židle k lavicím na okraj třídy a postavili se k sobě čelem do 

kruhu. Podle varování paní učitelky, že jde o stydlivější žáky, jsem byla připravená na 

introvertní skupinu, která bude potřebovat více motivovat k překonávání studu. Ale soudě 

dle toho, jak rychle se připravili na aktivitu a jaké zaujali postavení v rámci daného prostoru, 

bylo vidět, že je následující akce zajímá. Zde jsem se zapojila nejen slovně, ale hlavně 

fyzickým přednesem. Tím, že sama vstoupím do procesu, jsem chtěla podpořit žáky a 

zmírnit pocit studu. Nejprve jsme zcitlivěli obličej promnutím oběma rukama, proklepáním 

prsty a protažením obličejových svalových skupin. Zadání další aktivity znělo: „Snažte se 

nejprve napnout obličej ve všech jeho svalech a následně co nejvíce uvolnit.“  Po tomto 

uvolnění jsem přešla ke krátké etudě, jejímž smyslem bylo aktivizovat jejich performativní a 

interpretační dovednosti. Každý žák si vybral jednu emoci (mohly se opakovat), kterou měl 

předvést mimikou. Žáci měli problém se rychle rozhodnout a celá aktivita hrozila 

rozpadnutím, takže jsem je začala slovně povzbuzovat. Po jednom kole následovaly ještě 

dvě, už o poznání svižnější. Další kolo jsme se zaměřili už na celé tělo (gesta, proxemika, 

posturika). Teď už šlo žákům vyjadřování lépe, protože měli k dispozici mnohem více 

možností, jak emoci ztvárnit.  

Při výkladu jsem se pozastavila u tématu gesta jako projevu osobnosti: „Každý člověk si za 

svůj život vytvoří nějaký pohybový návyk/zlozvyk. Dokázali byste si uvědomit, který to je? 

Nebo u vašich kamarádů? Předveďte.“ Přestože jsem nezadala práci v kruhu popořadě, 

vystřídali se žáci v klidu, bez dohadování nebo odmítnutí. Co se týče vlastních gest, bylo je 

schopno určit pouze pět žáků, zbytek si něco podobného neuvědomovalo. U gest 

kamarádů dokázal každý žák předvést alespoň tři. Dva chlapci se do aktivity tak pohroužili, 

že začali být poměrně hluční a přestali dávat pozor. Na to jsem je vyzvala, že i přes 

uvolněnou atmosféru jsme stále ve škole a pokud mají nějaké poznámky k hodině, tak ať 

je sdělí veřejně. Z výchovného důvodu tyto poznámky nezametám pod koberec, ale snažím 

se je vzít jako zpětnou vazbu pro sebe a výpověď o prožívání žáků. Je totiž velice 

pravděpodobné, že ke své nižší praxi mám jiná očekávání, než ve skutečnosti žáci jsou 

schopni naplnit. Řekli mi, že předváděli jednoho neoblíbeného učitele. Po hodině jsme se 
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od paní učitelky dozvěděla, že tento učitel není mezi žáky ani kolegy příliš oblíbený a často 

se stává terčem různého pobavení. To jsem považovala za dobrý způsob, jak aktivitu 

obměnit tématem, které iniciovali sami žáci. Protože ale mnoho z nich mělo potřebu 

zapojit do přednesu i učitelovy výroky a napodobování hlasu, připomněla jsem, že hlasové 

projevy mohou často zastřít pravý pohybový výraz, a proto se budeme držet pouze 

pantomimy. Tento apel žáci přijali a začali jmenovat jednotlivé učitele s výrazným 

gestickým projevem a následně je společně napodobovat. Zaujalo mne, že tento úkol žáci 

nepojali jako zesměšňování jednotlivých osob, přestože vládla uvolněná a veselá atmosféra. 

Žáci se sledovali navzájem a oceňovali přesnost vystižení u druhých. Tohoto rozměru jsem 

si všimla až v reflexi po odučené hodině. Považuji to za projev zdravého kolektivu 

s přirozenou mírou soutěživosti a empatie. Do tohoto okamžiku vstoupila i sama paní 

učitelka, která z hodiny pořizovala zápis pro zpětnou reflexi. Podotkla, že opravdu některé 

kantory poznává. Pak žáky požádala, zda by mohli předvést taky jí, že by jí to zajímalo. 

Takováto iniciativa mně příjemně překvapila. Žáci souhlasili a téměř na jeden povel 

předvedli gesto s jednou rukou založenou před tělem a druhou dlaní před úrovní krku 

napodobující pokrucování přívěsku na krku. To vyvolalo veselou reakci jak u žáků, tak i u 

paní učitelky. Sama jsem si během náslechů tohoto gesta také všimla. Třídu jsem uklidnila 

a poprosila žáky o rychlou reflexi uplynulé aktivity. Na konci reflexe během mého shrnutí a 

nástinu dalšího bloku akorát zazvonilo. Běžně mají obě hodiny spojené bez přestávky a o 

to dříve končí. Zde jsem však byla dohodnutá s paní učitelkou, že přestávku uděláme. 

Předpokládala jsem, že žáky bude vystupování před svými vrstevníky stát úsilí a překonávání 

se. To, jak se v praxi ukázalo, byla domněnka vycházející z hodnocení kolektivu paní 

učitelkou. Přesto jsem zůstala u původního rozvržení, abych měla čas nachystat materiály 

pro další výuku. Učinila jsem tak s vědomím, že se oslabí koncentrace žáků, ale po 

zkušenostech s jejich reakcí na aktivizaci, jsem se rozhodla to podstoupit. 

Po přestávce jsem v jedné větě shrnula návaznost projevů emocí do tělesného schématu a 

vyzvala žáky k rozcvičce celého těla. V předchozí hodině sice už zacházeli s celým tělem, 

ale teď jsem po nich potřebovala větší koncentraci. Rozhýbali jsme se přes uvolnění, 

pohybové možnosti kloubů až k celkovému protažení. Pak jsem rozvinula další pohybový 

problém: „K vyjádření emocí lze použít také abstraktnější pohybové projevy. Vidět to můžete 

například v tanci, kde tanečník využívá charakteristiky pohybu k vyjádření nálady nebo 
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navození pocitu. Předveďte některou z vámi vybraných emocí pomocí charakteristického 

pohybu. “ Žáci začali postupně předvádět58 pohybovou etudu. Tuto aktivitu jsem ovšem po 

třetí ukázce zastavila, protože žáci používali sice k vyjádření pohyb, ale v podobě 

přecházení z jednoho gesta do druhého, což nebylo mým záměrem. Zde jsem špatně 

odhadla srozumitelnost zadávaného úkolu. Ve skutečnosti žáci plnili to, co jsem řekla, ovšem 

co jsem chápala jinak. Omluvila jsem se jim za nepřesnost s tím, že to není jejich chyba a 

navrhla, abychom začali znovu. Požádala jsem žáky, aby se snažili přídavnými jmény 

popsat, jak se pohybuji. Sama jsem se postavila doprostřed kruhu a předváděla pohybové 

divadlo vyjadřující různé emoční stavy. Žáci správně reflektovali předváděný pohyb.  

Pak jsem přistoupila rovnou k připravované skupinové práci. Žáci libovolně vytvořili tři 

skupinky po třech a jednu po čtyřech. V této skupině se měli dohodnout (potichu, aby to 

ostatní neslyšeli) na jedné emoci a tu charakterizovat pomocí přídavných jmen. Ta měli 

sepsat na velké formáty papíru, které jsem jim do skupin rozdala. Když se shodli na 

popisech, následovala pohybově taneční prezentace pro ostatní. Zbylé skupinky na konci 

každé performance měli transformovat viděné zpět do slovního popisu. Samozřejmě se 

tyto interpretace v některých bodech lišily od záměrů aktérů. U druhé skupiny, kterou 

tvořili tři hodně energičtí chlapci, tato reflexe vyvolala silnou potřebu svůj přednes obhájit. 

Tak se rozpoutala velmi živá diskuse, kterou jsem musela utnout. Řekla jsem žákům, že 

rozdílnost názorů panuje téměř vždy, ale měli bychom se ji naučit respektovat. Není to 

kritika jich samotných, jako osobností, ale pouze dojem z jejich díla. Také jsou v životě 

situace, ve kterých nedostaneme možnost si svůj postoj obhájit, a v této chvíli nebylo 

naším cílem dojít společného názoru. Později mne paní učitelka Habětínová ujistila, že jsem 

situaci vyřešila dobře, protože s těmito žáky bývají v podobných situacích problémy. 

Dokončili jsme aktivitu bez dalších problémů. 

Nechala jsem žáky rozdělené v těch stejných skupinách, protože vše nasvědčovalo tomu, 

že se jim takto pracuje dobře. Pokud bych se třídou pracovala dlouhodobě, střídala bych 

systém utváření skupin. Pokud totiž žáky nechám, aby si vytvořili skupiny sami, sdružují se se 

                                                 
58

 V hodinách postupné předvádění používám poměrně často. Zapojím tak postupně všechny žáky a nejenom 

ty, kteří chtějí být středem pozornosti. Zároveň je tato forma přijatelná pro žáky samotné a vyhnu se tak 

podezření, že někomu nadržuji a jiné trápím. Považuji za nutné ještě dodat, že princip, podle kterého se 

posloupnost řídí, obměňuji. 
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svými kamarády, se kterými tráví čas i mezi vyučováním a práce je pro ně snazší, 

komfortnější, snadněji dosahují kompromisu. Tím bych ovšem nepodporovala jejich 

schopnost komunikace a dovednosti spojené se skupinovou prací, kterou považuji pro jejich 

školní i kariérní činnost důležitou. U jednorázové aktivity v kolektivu, který navíc takřka 

neznám, jsem to považovala za nepotřebné. Skupiny si otočily své papíry a požádala jsem 

je: „Vyjádřete linií, plochou, tvarem a kompozicí svůj dojem z vašeho prezentovaného 

výstupu. Zachyťte, jak by vypadal tento projev v kresbě uhlem. Dohodněte si ve skupině, jak 

budete postupovat.“ Vedle samotného pojetí mne zajímal také způsob, který si na danou 

aktivitu zvolí a jak se ve skupině dohodnou. Žáci se ponořili do vlastní práce a já jsem měla 

možnost obcházet jednotlivé skupinky a sledovat jejich postup. Každá skupina ke 

spolupráci přistoupila jinak. Dvě skupiny si formát rozdělily na části a ty přiřadily 

jednotlivým členům. Další pracovala současně na celé ploše, kdy si žáci navzájem 

zasahovali do prostoru. Tento postup mne hodně zaujal, protože jsem se s ním u dětí zatím 

nikde nesetkala. Sdílení „svého“ prostoru s ostatními, ochota podělit se s nimi o něj a navíc 

přijmout zde jejich zásahy, považuji přinejmenším za neobvyklé. Poslední skupinu tvořila 

trojice děvčat, která se nejprve dlouho radila a pak si rozdělila práci postupně, jedna začala 

a předala štafetu dál. Do procesu tvorby ovšem ostatní dvě přispívaly poznámkami a 

připomínkami. Zpětně si uvědomuji, že podobnou situaci bych měla příště posunout tak, 

abych omezila případný vliv vůdčího žáka. Pokud by se jednalo o dítě s velkým sociálním 

vlivem, bude výsledek práce víceméně jejím dílem a ostatní členové skupiny pouze naplňují 

jeho představu. Oproti svým očekáváním jsem musela zasáhnout pouze jednou v případě 

odklonu od abstraktního vyjadřování. 

Na konci hodiny jsme si sedli do kruhu tak, že skupinky seděly pohromadě a zahájili jsme 

společnou reflexi. Zde jsou shrnuté hlavní otázky a odpovědi: 

Jak se vám ve skupině pracovalo? 

- dobře, snadno jsme se dohodli 

- jo, docela dobře 

- chvíli nám trvalo se dohodnout, kdo co bude dělat, ale pak to šlo 

- bez problémů 

- nebylo mi to příjemný, chtěl jsem mít na papíře víc prostoru 
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- myslím, že jsme si každý dělali svoje a nepřekáželi si 

Jak se vám podařilo vystihnout emoci? Myslíte si, že vaše práce vystihuje přídavná 

jména na druhé straně? 

- snažili jsme se na to myslet, ale pak to přišlo tak nějak samo 

- no docela se nám to posunulo, ale něco by se podobného našlo 

- jo, my jsme se toho drželi celou dobu, napsali jsme si to na papírek před sebe, 

abychom to měli pořád na očích 

- myslím, že to celkem souhlasí 

- asi jo, teda já to v tom vidím 

Co bylo pro vás osobně nejtěžší?  

- ukázat se před ostatními 

- vymyslet, jak to budu dělat 

- předělání slov do pohybu, a pak taky kreslení 

- asi nic 

- nevím 

Co vás nejvíc zaujalo/bavilo? 

- když jsme vymýšleli ty učitele 

- kreslení 

- že jsme se mohli vyblbnout - dělat pantomimu a tak 

Z mého pohledu se od zadání odklonila akorát skupina dívek pracujících postupně. U nich 

byla kresebná výtvarná část podřízena velké touze po kontrolovaném estetickém výsledku. 

Vznikla tak soustředná kruhová kompozice s dostřednými paprsky, připomínající slunce. 

Dívky to tak samy označily s vysvětlením, že vzhledem ke zvolené emoci - radost - se 

slunce hodí, protože slunce znamená léto, prázdniny a pohodu. Zde jsem jim vysvětlila, že 

to, co zvolily jako cestu, není abstrakcí, ale používáním symboliky. Hledáním obrazného 

synonyma = symbolu, který má jinou funkci. Pak jsem vznesla otázku ke třídě, jak by ještě 

bylo možné jinak vyjádřit radost. Po krátké debatě jsem toto téma ukončila optimisticky 

s tím, že to nevadí a příště se jim to určitě podaří. Na závěr jsem shrnula uplynulou hodinu. 

Od toho, jak se naše pocity promítají v našem těle skrze nonverbální komunikaci (a to 
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bezpochyby ve výtvarné kultuře, protože například sochy jinou volbu nemají), jak může být 

emoce převedena do pohybu a jak pohyb můžu zaznamenat. Pak jsme začali uklízet třídu 

a do toho nám zazvonilo. 

Pokud bych měla k dispozici další vyučovací blok, zaměřila bych se na oblast výtvarného 

umění a různé přístupy k vyjadřování emocí. Přistoupila bych podrobněji k procesu 

proměny přístupu od konkrétního zobrazování emocí až k abstraktním expresivním 

způsobům. Vzhledem k vlastní prožité zkušenosti žáků, bych srovnávala prvky výtvarného 

umění s jednotlivými částmi uplynulé hodiny. V dalších navazujících hodinách bych se 

zaměřila ještě více na abstraktní umění a jeho interpretaci pohybovým vyjádřením. 

Velmi mě mrzí, že nejsem schopná doložit obrazovou dokumentaci k tomuto projektu. O 

jediné fotografie výsledných prací jsem přišla v důsledku zničení dat na vyhořelém 

harddisku. Opětovné nafocení možné není s ohledem na odevzdávání prací žákům na 

konci školního roku a delším časovým odstupem.  

Při zpracování své práce jsem, jako jeden ze studijních materiálů, použila také diplomovou 

práci Mgr. Dany Havlové Rovenské. Ta ve svém textu popisuje velice podobný projekt 

zaměřený na vztah pohybové interpretace a abstraktního umění. Tento materiál v době 

přípravy a realizace mnou odučeného pilotního projektu ještě nebyl dostupný a nemohla 

jsem na něj tudíž nijak reagovat. Tato duplicita však pro mne znamená jeden velice 

důležitý argument: využití pohybově tanečního vyjádření v hodinách výtvarné výchovy má 

své uplatnění i význam. Pokud dojdeme k podobnému výsledku (v tomto případě 

návaznosti pohybové interpretace a výtvarného umění) různými cestami, znamená to, že 

zde existuje patrná souvislost a předpoklady pro další rozvoj oblasti. Dalšími podklady 

k tomuto argumentu je pro mne rostoucí počet závěrečných a odborných prací, které se 

problematikou tělesnosti ve vztahu k výchově a vzdělávání zabývají i z jiného než 

anatomického hlediska.  
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2.3.4. Didaktický projekt B 

Druhý projekt jsem realizovala na Střední škole knižní kultury v Praze. Jde o malou školu, a 

tak skupinu žákyň tvořily dívky ze všech ročníků. Okolnosti realizace také ovlivňoval fakt, 

že na škole byla zrušena souvislá výtvarná výchova, ale uskutečňují se pouze příležitostné 

projekty. Svou výuku jsem zasadila do hodin tělesné výchovy v návaznosti na pohybově 

taneční průpravu, kterou zde v rámci rozšiřování pohybového spektra aplikují. Jejich paní 

učitelka Bc. Petra Bay mne během konzultací přípravy na hodinu upozornila, že ve skupině 

jsou také žákyně vyžadující specifický přístup - dívka s lehkým mentálním postižením a 

dívka s poruchou autistického spektra. Dohodly jsme se, že aktivitu v případě jakýchkoliv 

problémů pozastavíme a upravíme.  

Projekt byl koncipován do dvou samostatných bloků. V prvním bylo hlavním cílem 

objevování a rozvíjení vlastních pohybových možností, a ve druhém práce s pohybem jako 

svébytným vyjadřovacím prostředkem. V těchto hodinách jsem pracovala také s hudbou. 

Ta plnila především funkci zvukové kulisy, ale i tak jsem jí pro jednotlivé aktivity vybírala 

s ohledem na její charakteristiku. Z nepřeberného množství interpretů nejraději používám 

instrumentální skladby klasických nástrojů. Ovšem chtěla jsem použít hudbu, která by 

nebyla vzdálená vkusu žáků. Skladatele klasické hudby jsem uznala jako nevyhovující, 

protože k podobné tvorbě si musí člověk nalézt cestu sám. Vybrala jsem si britské hudební 

těleso The Piano Guys. Ve složení klavír, cello a případně perkuse59 zpracovávají moderní, 

klasickou i vlastní tvorbu do zajímavých aranžmá. S jejich tvorbou jsem obeznámena a lépe 

se mi k aktivitám vybírala. 

 

2.3.5. Příprava projektu B - 1. část 

S ohledem na specifikaci skupiny jsem se rozhodla koncipovat hodinu s důrazem na 

osobnostně sociální rozvoj. Zaměřila jsem se především na vlastní citové prožívání 

motivované různými druhy pohybového vyjádření. Obrácením postupu aplikovaného v 

pilotním projektu jsem chtěla ověřit svůj předpoklad: pohyb nejenom odráží citové 
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 bicí nástroje 
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rozpoložení člověka, ale má také schopnost toto emoční prožívání ovlivňovat. Toto pojetí 

také více odpovídá mému hlavnímu badatelskému zaujetí. V praxi znamenala orientace na 

rozvoj osobnostně sociální oblast větší důraz na reflektivní techniky.  

Celý projekt proběhl ve dvou dvouhodinových blocích v rozpětí čtrnácti dnů. Skupinu 

tvořilo 12 dívek, což považuji za adekvátní počet umožňující mi dostatečný prostor pro 

individuální přístup a přitom nabízí i možnost skupinové práce. Za čistě dívčí kolektiv jsem 

ráda, neboť z praxe vím, že přítomnost druhého pohlaví vyvolává větší ostych a snahu 

předvádět se, čímž by byly improvizační techniky zpomaleny. 

 

PŘÍPRAVA NA HODINU - projekt B, 1. hodina 

námět pohyb jako způsob výtvarného jazyka 

téma ovlivňování emočního prožívání skrze pohybovou formu 

motivace  prezentace (fotky + video) 

výtvarný problém převedení pohybového výrazu do plošného zobrazení 

technika kresba, pohybové vyjádření 

výtvarná kultura performance, experimentální balet, gestická malba, 

expresionismus, scénický tanec 

jiné kontexty fyzika - pohyb částic, videoklipy,  

vzdělávací cíl abstraktní vyjádření vlastního prožitku na základě sebereflexe  

osobnostně sociální cíl překonání ostychu, budování důvěry, tolerance k pocitům 

druhých 

materiál hudební přehrávač, skladby, notebook s prezentací, papíry 

velkého formátu, pastelky 

 

Rozvržení hodiny  

- představení se, seznámení s programem, objasnění cílů  

- aktivizace, rozpohybování  

- pohybové asociace - slovní, pouze pohybové 

- kontaktní improvizace na dálku - fyzická reakce na pohybovou akci  
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ostatních, souvislost: já jsem ovlivňován a zároveň ovlivňuji 

- motivace výtvarné části + reflexe videa 

- příprava materiálních pomůcek   

- improvizace „míjení“ - vytváření vnitřního prostoru skupiny skrze  

součet pohybu všech členů, respekt k ostatním (jejich prostor, pohyb),  

zodpovědnost za svůj pohyb v rámci skupiny + samostatná  

práce = záznam proběhlé aktivity + reflexe  

- zopakování „míjení“ - omezení pohybu na úsečky + samostatná  

práce = záznam proběhlé aktivity + reflexe  

- zachycení pohybu - práce ve dvojicích:  

tanečník - prezentace skrze vlastní tělo, orientace v prostoru, překonání 

  studu 

zapisovatel - převedení viděného pohybu do kresby, interpretace 

- reflexe  

 

2.3.6. Reflexivní bilance projektu B - 1. část 

Uskutečnění tohoto projektu jsem přesunula z třídy do tělocvičny. Jako prostor je pro 

pohybovou aktivitu vhodnější a ve výtvarné části nás v ničem neomezí. 

Na začátku hodiny mne paní učitelka představila a já jsem pak pokračovala v obeznámení 

žáků60 s projektem. Popsala jsem jim průběh chystané hodiny, jaký typ spolupráce je od 

nich vyžadován a že nikdo nebude hodnotit jejich pohybové výkony z hlediska estetické a 

technické kvality. S paní učitelkou jsem byla domluvená, že mi pomůže zachytit co nejvíce 

podnětů z reflexe, abych mohla věnovat pozornost žáků a neznervózňovala je zápisem 

během toho, co budou mluvit.  

Jako úvod do celého pohybového programu jsem zvolila zaktivizování těla „proplácáním“. 

Je to jednoduchý způsob jak nastartovat i čerstvě probuzený organismus (výuka probíhala 

v pondělí od osmi hodin ráno). Poklepávání planí rukou po celém těle se rozproudí krev a 
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 Jsem si vědoma, že s ohledem na genderovou korektnost bych měla užívat označení žákyně =v ženském 

rodě.  Ovšem záměrně zůstanu u zobecňujícího pojmu „žáci“. 
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zcitliví nervová zakončení. Abych žákům předvedla, že tato na pohled vtipná aktivita má 

svůj efekt, vyzvala jsem je k proklepání nejprve pravé poloviny těla. Pak jsem je nechala na 

několika pohybech vyzkoušet, jaký lze cítit rozdíl. Dokončili jsme poklepávání a zahájili 

práci s napětím a uvolňováním v těle. Abych žákům přiblížila výsledný pohyb, používala 

jsem přirovnání: zmuchlejte se jako papír do kuličky, napněte se jako plátno, padněte jako 

kámen, padněte jako šátek, představte si, že jste plechovka, na níž někdo šlápl…  Po 

počátečním ostychu se žáci uvolnili, ale bylo na nich vidět, že spíš než z vlastního pocitu 

vycházejí z pohybového pojetí ostatních. Proto jsem jim řekla, ať roztáhnou kruh, co 

nejvíce to půjde, a otočí se čelem ven. Tak na sebe neuvidí a díky zahnutí linie kruhu 

nemají ani možnost příliš opisovat od souseda. Příště tento způsob uplatním dříve. Žáci 

budou mít možnost se více koncentrovat na vlastní interpretaci beze strachu z posměšků 

nebo hodnocení vrstevníků. Pokračovali jsme ještě šesti zadáními a pak jsme se otočili zase 

čelem do kruhu. 

Navrhla jsem, abychom teď zvýšili obtížnost. Zahráli jsme si běžnou hru na asociace, kdy 

se lidé popořadě střídají, a každý reaguje slovní asociací na výrok předchozího. Předvedli 

jsme si, jak by taková návaznost vypadala a pak jsem dodala, že současně se slovem se 

pokusíme význam i předvést. První kolo jsem začala já slovem dům. Následovaly asociace: 

starej, bezpečí, pes, miska na žrádlo, zahrada, ptáček, postel, umyvadlo, ruce, zahradní 

hadice, příjezdová cesta. Jak je patrně z volených asociací, reagovali někteří na počáteční 

slovo a ne na slovo jejich předchůdce. Osvětlili jsme si správný postup a pokračovali dál.  

Další asociační řetězce: 

balón: veliký, skáče, kutálí se, náraz, zlomený nos, pajdat, berle, schody, mrzák, zvoník 

Panna Marie: kříž, Ježíš, Vánoce, dárky, stuha, Velikonoce, kostel, modlit, kněz 

láska: milenec, přátelství, objetí, ruce, prsten, šperk, šaty, pýcha, kniha, učebnice, škola 

 

V poslední asociaci už bylo vidět, že zacházení s tělem je pro žáky menší překážkou než na 

začátku. Proto jsem upravila zadání asociací pouze na kontaktní improvizaci. Ta spočívá 

v reakci na pohybový podnět jiného člověka a převedení jeho pohybu do vlastního těla. 

Pokusili jsme se o dvě návaznosti, ale žáci podle reakce netušili, co je jejich úkolem. Zde 
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jsem si uvědomila, že při plánování aktivity, musím mnohem více předpokládat rozdílnost 

v chápání samozřejmosti pohybu. To, co je pro mne základem a nenapadlo by mne se nad 

tím pozastavit, je pro jiného třeba úplně neznámé.  

Neúspěšné pochopení nedovolilo v aktivitě pokračovat, tak jsem transformovala princip 

do jednodušší formy: „Utvořte dvojice, v nichž jeden přebírá roli loutky a druhý vodiče. Vodič 

bude na dálku rozhýbávat tělo loutky, která by se měla podle jeho pokynů řídit. Ke 

komunikaci nepoužívejte slova, pouze pohyb. Pak si role vyměníme.“ Díky sudému počtu se 

rychle utvořily dvojice a začaly pracovat. Aktivita vyvolávala hodně povyku a tak jsem ji 

zkrátila dříve, než zašla příliš daleko. Navrhla jsem žákům, abychom si udělali krátkou 

přestávku. 

Během přestávky jsem připravila pomůcky: notebook s obrázky a videem, papíry, pastelky. 

Žáci se posadili na zem, aby viděli na monitor, kde proběhla motivační část. Představila 

jsem jim Hanse Hartunga, Cy Twomblyho, nebo Karla Malicha. Zařadila jsem také několik 

podkladů ze současné masové kultury - například počítačovou konstrukci lidského pohybu 

nebo videoklip zpěvačky Adele (Rolling in the deep) kvůli tanečním scénám. Záměrně jsem 

ustoupila od záměru použít některého z tanečníků experimentálního baletu, protože tuto 

oblast jsem považovala za žákům příliš vzdálenou. Navíc jsem přesvědčená, že by se měl 

člověk naučit vnímat kulturu, ve které žije, ve všech jejích podobách. Po zhlédnutí obrazové 

dokumentace měli uvést, jak na ně videoukázka působila: jaký byl pohyb tanečníka, jaké 

emoce jim to evokovalo. Pak si rozebrali papíry a rozmístili je po obvodu sálu, kde jim tak 

vznikla pracovní místa. Sešli jsme se uprostřed a začali hlavní pohybovou aktivitou.  

Zadala jsem jim, aby se na puštěnou hudbu libovolně pohybovali prostorem. Mohli měnit 

směr, vzdálenost i tempo, ale nesměli do nikoho vrazit. Po spuštění aktivity vznikl 

pohyblivý chumel, který je pro toto cvičení prostorové orientace běžný. Průběžně jsem 

zvyšovala obtížnost zrychlováním tempa až k běhu. Tato jednoduchá pohybová hra dobře 

aktivizuje vnímání prostoru a jeho sdílení s ostatními žáky. Také pomáhá odbourávat osobní 

bubliny, které si žáci mezi sebou při běžném kontaktu udržují. Žáci se pohybovali plynule, 

nenastala žádná kolize a vše proběhlo v klidu. Po skončení jsem jim řekla, aby si vzali 

papíry a tento pohyb a hlavně pocit, který z něho vycházel, zaznamenali. Zdůraznila jsem, 
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že by se měli vyvarovat konkrétnímu zobrazování a pracovat pouze s liniemi. Po 

vyčleněném čase jsme provedli reflexi aktivity samotné i následné tvorby. Ve zpracování 

výtvarné části většina žáků zůstala u snahy zachytit pohyb pomocí vyznačením tras 

jednotlivých členů skupiny. 

Ukázka reflektivních otázek: 

- Jaké pocity jste prožívali, během střetávaní s ostatními v takovémto chaotickém 

prostoru? 

- Jak byste popsali celkový dojem z pohybu?  

- Co vám bylo nepříjemné a jak by se to mohlo změnit? 

Mezi nečastější výrazy patřila: volnost, plynulý pohyb, zmatek v řádu, svoboda, rytmus, 

tajemný. Vzhledem k tvorbě mne pak zaujala četnost, s jakou žáci uváděli „snahu o pěkný 

výsledný efekt“.  Upřesnila jsem, že na prvním místě jde o zaznamenání vlastního dojmu. 

Po reflexi jsme aktivitu zopakovali, ale tentokrát se zadáním, že smějí chodit pouze po 

úsečkách. Opět jsme postupovali od pomalejšího tempa k rychlejšímu. Toto zadání už pro 

ně bylo na pohled složitější, ale zvládli jej dobře. Následovalo opět vystižení pohybu a 

reflexe. Důležité zde pro mne bylo srovnání mezi těmito dvěma styly pohybu, jak se jejich 

charakter podílel na emočním prožívání.  

Srovnání pohybu v aktivitách 

 libovolný po úsečkách 

 příjemný omezený 

 volnější obtížnější (nepříjemné, co se po ní chce) 

 estetika matematika/rýsování 

  svazující, sebrání osobního prostoru 

 uvolnění napínavý 

 příjemný nedostatek klidu 

 neorganizované problém udržet myšlenku 

 pocitové ustanovené 

 přirozený nucený 
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Obecně se žáci shodli, že první pohyb (plynulý, libovolný) jim byl příjemnější než pravidly 

svázané zadání. Prakticky ve všech dílech se oblevil kontrast vlnící si linie a rovných čar 

s ostrými úhly.  

Poslední aktivitou bylo vyjádření vlastního pohybového chtění v rámci prostoru. Žáky jsem 

rozdělila do dvojic. Jeden z dvojice měl úkol zapisovatele a jeho hlavním cílem byla 

kresebná interpretace pohybu jeho společníka. Druhý ve dvojici se pohyboval prostorem 

způsobem, který se mu pocitově zamlouvá - rychle, pomalu, táhle, energicky, uvolněně, 

strnule... Nemuseli používat žádné jiné pohybové prvky než chůzi. Většina žáků však 

zapojila celé tělo. Toto pohybové zapojení jsem nečekala. Předpokládala jsem, že pro ně 

bude mnohem snazší pouze chodit a k celkovému pohybu je budu muset výrazně motivovat. 

Pak se ve dvojici vyměnili. Každá dvojice k úkolu přistoupila jinak - někdo se dohodl, 

někdo se řídil intuicí. Mezi kreslícími byly patrné dva základní přístupy. V jednom případě 

žáci střídavě sledovali pohybujícího se partnera a zakreslovali jeho pohyb, ve druhém 

neustále upírali zrak na společníka a zároveň s tím kreslili. Druhé pojetí aplikovaly sice 

pouze dvě skupinky, ale nečekala jsem to. Na druhou stranu je tím eliminována snaha o 

estetickou kontrolu výsledného záznamu a příště bych tento postup zahrnula určitě do 

samotného zadání. Podobným způsobem pracuje také například v motivaci zmiňovaná 

umělkyně Morgan O´Hara.  

Konečná reflexe se opírala hlavně o srovnání osobního prožívání těchto dvou aktivit.  

V porovnání mezi zakreslováním a vlastním pohybem jednoznačně žáci označili jako snazší 

kreslení. Pohyb pro ně byl příliš volným zadáním a cítili se v něm bezradní. Hodně žáků 

uvedlo, že v kresbě jim scházelo vystižení rychlosti pohybu - zpětně nejde poznat, která 

čára byla udělaná rychle a která pomatu, takže se z energického zápisu stává statická věc. 

Vedle introspektivních otázek mne ještě zajímalo, jak by se aktivita měla pozměnit, aby jim 

byla příjemná. Mezi hlavní odpovědi patřilo: možnost vyzkoušet si to nanečisto, bez 

sledování ostatních, mít určené nějaké taneční kroky. Důvod, proč žáky k podobným 

otázkám obracím, je ten, že přes slovní formulaci si mohou lépe uvědomit vlastní pocity. 

Přemýšlení nad možnými změnami za účelem pocitu vlastního pohodlí je zase navádí 

k hledání řešení problémů jinak než odmítnutím nebo bojkotováním, které jsou u 

adolescentů častým východiskem z nepříjemných situací.  
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Ze zpětné reflexe paní učitelky Bay vyplynulo, že na žácích pozorovala vysokou míru 

zaujetí, což mne osobně překvapilo, jelikož jsem z toho sama takový pocit neměla. Ujistila 

mne, že pokud by je aktivita nezaujala, rozhodně bych to na jejich chování poznala. Podle 

jejích slov je patrné, že výtvarně tvořivý jazyk žákům schází a proto tento projekt dobře 

přijali. Obě jsme se shodly, že nás potěšilo, jak na pohybové kreativní činnosti reagovala 

především dívka s poruchou autistického spektra, která má tendence propukat v záchvaty 

zlosti pramenící z nejistoty v nových úkolech. Tady se zapojila do všech aktivit s nadšením 

a v projevu patřila mezi ty odvážnější.  

Výsledné práce žáků nesou hodně podobných prvků. Přestože jsem u prvního kresebného 

úkolu zadala, že se mají zaměřit na emoce, které jim taneční ukázka evokovala. Část žáků 

zůstala u kresebného vyjádření stylizované postavy s naznačenými pohyby, které 

odpovídaly choreografii. Při záznamu aktivity „míjení“ je velká podobnost v barevném 

vyznačení jednotlivých drah a tvarům, které jakoby odpovídají záznamu jednotlivých drah 

pohybu. U posledního úkolu - vzájemného záznamu pohybu - se tato „trasa“ objevuje 

také. Celkově na mě tyto kresby působí tak, že žáci nejsou schopni hlouběji pracovat 

s výtvarným zadáním, což by odpovídalo stavu na škole (absence výtvarné výchovy, 

jednorázové projekty zaměřené spíš na tvorbu plakátů z exkurzí). Při prohlížení výsledných 

kreseb, mi došlo možné odůvodnění, proč se žáci při řešení úkolů obraceli k poněkud 

povrchnímu vyjadřování. Chybí-li systematická výuka předmětu, který vedle výtvarných 

schopností rozvíjí i smyslovou receptivitu a pojmové spektrum, postrádají žáci jednotné 

rozumění terminologii. Je tedy pravděpodobné, že výsledek je zapříčiněn nepochopením 

požadavků. Při přípravě hodiny jsem předpokládala, alespoň základnímu rozumění pojmů: 

abstraktní (používá se i teorii českého jazyka), expresivní, emoce…  
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2.3.7. Příprava projektu B - 2. část 

Ve druhé části projektu jsem se zaměřila na práci s jednotlivými prvky tanečně 

pohybového vyjádření. Tento blok byl z důvodu ředitelského volna posunutý o týden. 

Z toho důvodu jsem se obávala ztráty návaznosti a potřebu většího rozpomínání na 

minulou aktivitu.   

 

PŘÍPRAVA NA HODINU - projekt B, 2. hodina 

námět pohyb jako způsob výtvarného jazyka 

téma (moje) JÁ v tanci 

motivace  má vlastní performance 

výtvarný problém pohybová interpretace vybraných emočních stavů, zachycení 

trvání pohybu v čase 

technika pohybová improvizace, fotografie 

výtvarná kultura performance, experimentální balet,  

jiné kontexty kontaktní improvizace, introspektivní reflexe vlastního 

emočního prožívání 

vzdělávací cíl chápání pohybu jako komunikačního prostředku a jeho 

specifické prvky 

osobnostně sociální cíl respekt k potřebám druhých, překování osobního 

diskomfortu, sebepřijetí 

materiál hudební přehrávač, skladby, obrazová dokumentace, papíry z 

minula, pastelky 

 

Rozvržení hodiny  

- připomenutí předchozího bloku, obeznámení s cíli a náplní dnešní hodiny 

- rozcvičení, rozpohybování - poklepávání, „míjení“ 

- „míjení“ - pohyb celým tělem -  osamostatňování pohybu + reflexe 

- motivace - má vlastní performance 

- pohyb jako nositel obsahu - exprese pohybu (3 - 4 motivy)+ reflexe 
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- příprava na další aktivitu  

- pohybová improvizace na téma + reflexe 

 

2.3.8. Reflexivní bilance projektu B - 2. část 

Na začátku druhého bloku jsem žákům zopakovala, jakého projektu se účastní, a shrnula 

jsem, čím jsme se zabývali předchozí hodinu. Postavili jsme se do kruhu a rozhýbali se 

stejně jako minule. Na základní osmělení a seznámení se s prostorem jsme zopakovali 

aktivitu „míjení“ po libovolné trase.  

Následovalo protažení a první pohybová improvizace. Zadání znělo: „Při míjení se 

v prostoru využívejte pohybu celého těla, nejenom chůze. Před chvíli jsme si v rozcvičce 

vyzkoušeli hranice pohybu končetin a těla a nyní je využijeme v praxi. Můžete se pohybovat 

libovolně, musí však zůstat zachována zásada změny směru a nevrážení do sebe.“ Žáci byli 

zpočátku rozpačití, ale pak se do aktivity ponořili. Sama jsem se zapojila jenom na jejím 

začátku a pak jsem z dění odstoupila. Nechala jsem žákům volný prostor, pro to, co chtějí 

zkoušet a sledovala je bokem. To však úplně nefungovalo a tak jsem jim zadávala 

postupně jednu část těla za druhou, kterou měli nechat vést pohyb celého těla. Po 

skončení skladby jsem je svolala do kruhu k první reflexi:  

Jaké z této aktivity máte pocity? 

- bylo to šílený 

- připadala jsem si hrozně trapně 

- nevěděla jsem moc, co mám dělat 

- bylo tolik možností, že jsem si nemohla vybrat, tak jsem jen stála 

- pomohlo mi to zadávání, pak jsem věděla, že budeme vypadat všichni stejně blbě 

- při zadání to bylo snazší 

Co pro vás bylo největším problémem? 

- že mě ostatní sledují 

- že nevím, co mám dělat 

- připadala jsem ti trapně 
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Co vás naopak bavilo? 

- že si můžu dělat, co chci 

- volnost 

- asi nic 

- vidět, že v tom nejsem sama 

Protože jsem pozorovala, že z této aktivity jsou žáci nesví a v rozpacích, rozhodla jsem se 

před další aktivitou pro uvolňovací relaxační techniku. Nechala jsem žáky položit se na záda 

se zavřenýma očima, dlaněmi vzhůru a mírně od těla. Za podkresu hudby jsem je vedla 

postupně uvolněním celého těla. Zaměření pozornosti na jednu tělesnou část a vizualizaci 

jejího pohybu je osvědčená metoda pro nácvik nového pohybového schématu, kterou 

využívají i výkonoví sportovci a profesionální tanečníci.  

Po skončení relaxace jsem žáky požádala o pozornost. Ujistila jsem je, že se můžeme od 

libovolné improvizace, která má za cíl zkoumání pohybových možností, přejít ke 

složitějšímu úkolu: „I nadále zůstaneme u improvizací, ale tentokrát nebudu omezovat váš 

pohyb žádnými pravidly o tom, na kterou část se máte zaměřit. Spojíme to s aktivitou, 

kterou jsme se zabývali minule během rozcvičky - pohybovým vyjádřením určitého obsahu.“ 

Abych upřesnila, co je jejich úkolem, požádala jsem je o vybrání nějakého tématu. To pro 

mne bylo výchozím zadáním improvizace. Žáci přišli s motivem „zaspala jsem do školy“. 

Takovéto konkrétní určení přesně vyhovovalo mým potřebám, protože jsem na něm mohla 

předvést špatný a správný přístup. Pro nás v této situaci byl nevhodný přístup pracující 

s předváděním činností. Proto jsem nejprve předvedla pantomimickou scénu s příběhem: 

nezazvoní budík, rychlé oblékání, domácí shon, úprk na tramvaj. A pak i pojetí vycházející 

s přepisu emocí do pohybových variací. Nepředváděla jsem úkony spojení s touto situací, 

ale směs pocitů, které v takovou chvíli prožívám: úlek, shon, odhodlání, odevzdanost. 

Zmínila jsem, že první způsob také patří mezi umělecké způsoby vyjádření, ale často 

inklinuje ke komickému pojetí. Navíc v porovnání s naším problémem nepřináší takovou 

výzvu ve snaze o jeho vyřešení. Z hlediska podstaty je jasné, že se v tomto případě bude 

pohybový výraz jednotlivých žáků od sebe lišit už jenom rozdílným spektrem emocí, které 

k těmto situacím žáci přiřazují.  
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Dohodli jsme se, že napřed zkusíme nějaké výrazné city, které bývá snadnější vyjádřit. 

Prvním byla zloba. Pustila jsem hudbu a znovu se na začátek aktivity zapojila. Rozdíl byl 

patrný na první pohled. Dříve se žáci hodně poohlíželi po ostatních, nyní byla velká část 

jejich pozornosti zaměřená do sebe. Výrazně se soustředili na vlastní podání. Pohled měli 

zaměřený do neurčita a většinu svých pohybů několikrát za sebou zopakovali, což je častý 

projev nacházení správné polohy pohybu. Během aktivity, která měla kolem sedmi minut 

(v závislosti na skladbě), jsem ještě změnila motiv na radost, konejšení/starost a na závěr 

jedno ze složitějších - nečekaný dárek. Téměř všichni žáci zůstali koncentrovaní až do 

konce aktivity. Jedinou výjimkou byly tři dívky, které řekli, že si pak už nevěděly rady. 

Reflexe, která následovala, mě zaskočila. Všichni žáci se vyjadřovali ve smyslu: líbilo se mi 

to, bylo to dobý, super, bavilo mě to. Taková shoda v odpovědích není častá a zvlášť 

s ohledem na jejich předchozí odpovědi v reflexích (mnozí pociťovali jistý diskomfort) se 

zdá nepravděpodobná. Později mne napadlo, zda se neprojevila touha po kolektivním 

přijetí, skrze demonstraci stejného názoru. Dotyčný, který sdílí odlišný názor, by se mohl cítit 

ze skupiny vyloučený a tak raději navenek projevuje souhlas s většinou skupiny. Napadlo 

mne, zda by se tomu příště dalo předejít jinou formou žákovské reflexe (třeba sepisováním si 

odpovědí na papír) a vyhnout se veřejné prezentaci odpovědí. To sebou ovšem nese riziko, že 

někteří žáci nebudou motivováni si reflexi pro sebe sepsat a může to zdržovat průběh 

hodiny.  

Po provedení jsem se rozhodla přistoupit k další aktivitě. Zaměřila jsem se na podobný 

výtvarný problém (respektive jeden z nich), jaký jsem uplatnila ve své výtvarné části. 

Zachycení pohybu v jeho časovém úseku na statické médium. Důvodem, který mne k tomu 

vedl, byla snaha usnadnit žákům snímanou improvizační činnost. Už tak pro ně byly 

stávající podmínky nepříjemné: cizí člověk ve výuce, pod dohledem paní učitelky a její 

kolegyně, netypické zadání, nesrozumitelné požadavky, stud… Za těchto okolností se jevilo 

snímání fotoaparátem na dlouhou expozici jako vhodné východisko jak pro studenty 

z hlediska komfortu, tak jako prostředek k naplnění výtvarného záměru. Podobné by pro 

mé cíle posloužilo také například stínové divadlo, tanec před projekční stěnou, použití 

jednotného oděvu nebo maskování tváří (buď přímo maskou, nebo malováním). Ani jedna 

z těchto podmínek však nebyla v této situaci uskutečnitelná. 
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Rozdala jsem žákům nastříhané reflexní gumičky, které si umístili kolem zápěstí. Mým 

záměrem bylo odpoutání pozornosti žáků od nich samých jako individualit zodpovědných 

za výsledný pohyb. Vycházela jsem ze zkušenosti z taneční praxe, kdy se tanečníkům 

pomáhá s pohybovým projevem skrze značky na těle. Hlavně u malých dětí tato technika 

skvěle funguje. Představa pohybu ruky kolem hlavy je pro ně složitá, ale úkolu, že mají 

červenou tečkou obletět kolem sebe jako beruška, rozumí. Podobně s tím zacházejí i 

profesionální tanečníci. Rozdělila jsem žáky na tři skupiny a ke každé jsem přidělila jednoho 

člověka vybaveného foťákem. Jedním z nich byla paní učitelka, další dvě byly slečny 

omluvené z tělesné výchovy. Jednotlivé skupinky se rozmístily v prostoru tak, aby si 

nepřekážely. Požádala jsem žáky, o pohybové vyjádření emocí, které se jim vybaví při slově 

volnost. Před objektivem se velká část ostychu žákům zase vrátila, ale i přesto vznikaly 

zajímavé pohybové variace. Často využívali výskoků, objemných gest rukama vyplývajících 

z energického pohybu těla a volné rotace. Po skončení skladby jsem dala pár minut na 

odpočinutí a promyšlení dalšího improvizačního bloku.  

Výtvarný záměr s pohybem zachyceným dlouhým nastavením závěrky však neměl 

požadovaný efekt. Fotoaparát jsem sice zkoušela nastavit předem doma, ale protože to 

není profesionální fotoaparát, byly jeho možnosti omezené. V tělocvičně bylo na tuto 

techniku příliš mnoho světla a neměli jsme možnost, jak zatáhnout závěsy. Fotky proto 

vycházely hodně přesvětlené, aniž by na nich byl výrazně patrný požadovaný efekt. I přes 

to se na některých povedlo sledovaný problém zachytit.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34, 35, 36, 37, 38 

Projekt B 2. část - skupina III. 

Dívky v pohybu nejvíce uplatňovaly vířivé 

pohyby rukama v kombinaci s výskoky, oproti 

tomu nechávaly poměrně statický trup. 

Prakticky během celého projevu se natáčely 

obličejem k objektivu a sledovaly, zda jsou 

sledovány. To mohlo být způsobeno velkým 

pocitem ostychu, kdy se člověk ujišťuje, že 

dělá věci správně a hledá oporu. K práci 

přistupovaly sice se zlehčením, ale jevily snahu 

zadání splnit. 
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Obr. č. 39, 40, 41 

Projekt B 2. část - skupina I. 

Tato skupina přistoupila k zadání velmi povrchně. 

Přestože byla snaha jedné z dívek o zajímavé 

pohybové pojetí, nejvýraznější z nich vše převedla 

do rozpačitých pohybových klišé. Nemyslím, že by 

šlo z její strany o omyl, záměrně tuto aktivitu 

odbývala. Možná vlivem nepochopení, možná 

z lenosti nebo snahou ukázat se před ostatními. 
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Obr. č. 42, 43, 44, 45, 46 

Projekt B 2. část - skupina II. 

Výtvarné zadání pojala druhá skupina 

nejodvážněji. V projevu dívek vznikalo jen málo 

prostojů. Většina času byla naplněna pohybem, 

který si troufnu nazvat autentickým. Při tanci 

byly pohroužené do sebe, okolí si příliš 

nevšímaly. Využívaly pohyb celého těla, včetně 

velkých pohybů nohama a trupu. Dynamicky 

střídaly jak směrování, tak změnu rychlosti.  

 

Ve druhém bloku fotografka poznamenala, že 

modrá čára na zemi vytváří spolu se sloupkem 

pro síť předěl mezi prostorem jedné a druhé 

části. Dívky se té myšlenky ujaly jako hranicí 

zadané volnosti a napětí. Protože ale k tomuto 

motivu přistoupila každá z jiné strany, výsledek 

byl spíš pro ně významový, než pozorovatelný 

divákům. 
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Ve druhém bloku jsem ponechala zadání stejné. Další téma jsem považovala nadbytečné. 

Měla jsem v úmyslu opakovat tanečně pohybový blok celkem třikrát. Po druhém už bylo 

ale na žácích vidět známky únavy. Ukončila jsem tedy improvizaci, vybrala si fotoaparáty a 

vyzvala žáky, aby si znovu lehli na záda. Opět jsem je provedla relaxací a vizualizací celého 

těla. Záměrně jsem tuto činnost zařadila před závěrečnou reflexi. Zajímaly mne skutečné 

pocity a prožitky, pokud možno oproštěné afektovaných argumentů na základě 

podráždění aktivitou. 

Jak na vás celá aktivita působila? 

- bylo to dobrý, ale nepřišla jsem si připravená 

- dobře, když to člověk na začátku přemůže 

- nevěděla jsem, co mám dělat 

- já jsem to věděla, ale styděla jsem se 

- bylo mi hrozně trapně 

- necítila jsem se dobře 

Byly zde nějaké pozitivní emoce?  

- jo, bylo dobrý si z toho dělat srandu 

- mohly jsme blbnout 

- volnost 

- radost z pohybu 

- nespoutanost 

Našli bystě okamžik, kdy jste se nějak překonali? 

- jo, v tom, že jsem překonala stud 

- normálně tancování nesnáším, takže tohle byl na mě výkon 

- jako přišla jsem si blbě, ale přežila jsem to 

Prožíváte někdy stav, kdy se potřebujete nutně začít hýbat - skákat, křepčit, točit se - 

abyste překonali pocit, že jinak vybuchnete? 

- jo a docela často (většina) 

- jenom, když mě u toho nikdo nevidí 
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Co v takové chvíli děláte? 

- jdu do lesa ven se psem, kde můžu blbnout 

- zavřu se u sebe do pokoje 

- zalezu pod peřinu a tak sebou mlátím, dokud to nepřejde 

Jaké pro vás bylo představení si emoce do pohybu? 

- záleží, jak které. Třeba radost nebo zlost je dobrá 

- hodně zlost vztek, ty mám docela často, tak si to ani nemusím moc představovat 

- mě šly ty kladný emoce 

- žádný, bylo mi to nepříjemný 

- spíš ty pěkný, rozhodně je vyjadřuji radši 

  

 „Na další otázky odpovídat veřejně nemusíte, ale byla bych ráda, kdybyste se nad nimi 

zamysleli. Pomohla vám dnešní zkušenost dozvědět se něco o sobě? Pokuste se pojmenovat, 

co to bylo? Jak můžete toto poznání uplatnit ve svém životě?“ Tyto otázky jsem pokládala 

pomalu a nechávala jsem mezi nimi čas na rozmyšlenou. Neočekávám, že by jedna 

nárazová aktivita dokázala změnit například stud při vystupování před ostatními. Takové 

cíle jsem si ani nekladla. Jsem ale přesvědčená, že pokud se podobné zkušenosti a 

především poznatky s nimi spojené v člověku střádají, tak mají ve výsledku možnost jej 

ovlivnit. Podobně jako samotná perla neutvoří šperk, ale střádáme-li je k sobě, jsme 

schopni je spojit v náhrdelník. 

Celá výuka byla zaměřená na tanec jakožto svébytný vyjadřovací prostředek a jeho 

zpětnovazební možnosti. Původní záměr - obrátit postup působení emocí skrze tělo - jsem 

zde nedodržela. Důvodem byly podmínky plynoucí ze zkušeností žáků. Ti sice ve výsledku 

zadaný úkol naplnili, ale nebyla jsem schopna je dovést v rámci hodiny k hlubšímu 

výsledku.  
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2.3.9. Návrh dlouhodobého projektu 

Nevýhodou projektů zaměřených na pohybově taneční způsoby vyjádření je, že vyžadují 

více času pro realizaci. Výuku je často nutné rozšířit o rozvíjející prvky pohybového schéma 

a uvolňování vyjádření směrem k autentickému pohybu. Proto zde uvedu nástin 

dlouhodobého projektu, jehož součástí by odučené hodiny byly. Realizace v jeho plném 

rozsahu nebyla možná, protože nejsem zaměstnána jako učitelka a nemám možnost 

naplnit jej ve svých hodinách.    

Projekt je navržen pro druhý ročník čtyřletého gymnázia. Je součástí celku věnovanému 

různým způsobům uměleckého vyjádření a konkrétně se věnuje pohybovým vyjadřovacím 

prostředkům. Časová náročnost by byla 8 - 9 dvouhodinových bloků. Předpokládá 

základní znalosti tradičních přístupů v kresbě, malbě, prostorové tvorbě a architektuře.  

 

Pohyb ve výtvarném umění 

Úvodní hodina projektu se zaměří na seznámení žáků s problematikou pohybu ve výtvarné 

kultuře. Soustředí se především na tradiční plošné i prostorové techniky (kresba, malba, 

socha, architektura). Jejím cílem je naladit žáky na vnímané aspekty v otázkách tance 

(pohyb, prostor, čas, tanec, tělo…) a naučit je pomocí nich rozeznávat jednotlivé přístupy. 

Žáci budou pracovat ve skupinách, kde budou mít k dispozici připravený „klíč“ 

s jednotlivými prvky pohybu a jejich možným pojetím. Podle něj se pokusí přiřadit 

charakteristiky ke složce obrazového materiálu, který bude součástí zadaného úkolu. Zde 

budou různá díla přistupující k pohybu podle nějakého konkrétního způsobu. Ten budou 

mít žáci za úkol odhalit. Po fázi rozklíčování vyrobí na velký formát koláž z obrazových 

materiálů a popíší hlavní myšlenku daného přístupu. Výsledkem bude několik plakátů 

shrnujících různé způsoby zacházení s pohybem, které zůstanou viset ve třídě jako 

paměťová opora. 
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Umělecké tělesné pohybové vyjádření 

Navazující lekce bude teoretického charakteru ve formě přednášky. Hlavní těžiště bude 

v obrazové dokumentaci, na které demonstruji různé způsoby zacházení s tělem v rámci 

tanečně pohybového vyjádření. Cílem bude rozvinout chápání uměleckého vyjádření žáků 

o nové možné přístupy. Následnost bych volila následující: dramatická tvorba (divadelní 

scénické formy prezentace), pohybový přístup k dramatu (pantomima), klasické formy 

tanečního vyjádření (balet), moderní pojetí tance (scénický tanec), experimentální přístupy 

k tanci (M. Cunningham, M. Graham). V rámci přípravy bych založila seznam použitých 

ukázek na některém z internetových serverů, aby měli žáci možnost dohledat konkrétní 

ukázky. Na výklad bude totiž navazovat domácí samostatná práce v podobě krátké eseje. 

Ta by se měla týkat konkrétního díla, které žáky nejméně zaujalo (nelíbilo se jim) a měla by 

obsahovat vystižení důvodů, které jsou toho příčinou.  

Další dva učební bloky by odpovídaly odučenému projektu., tedy rozvíjení vlastní 

pohybovosti a zkoumání možností takového vyjádření. Vnímání individuálního přístupu 

k problematice a její možná východiska. 

 

Jiné přístupy k vlastnímu pohybu 

Osobní zkušenost s vlastní prezentací před ostatními a možnosti pohybu, by byly 

předstupeň k posunutí tématu. Tam se obrátíme k jiné podobě tělesnění a to k umění akce 

- performance. Zde by vznikl prostor pro konceptuální pojetí umění a jeho prezentace 

skrze nejpohotovější nástroj - tělo. Po úvodním výkladu, v němž by byly představeny 

některé ze známých autorů akcí: Karel Miler, Jiří Kovanda, Chris Burden, Andy Goldsworthy, 

Darina Alster. Jejich přístupy se v mnohém liší a tak jsem přesvědčená, že by poskytli 

dostatečný vhled do problematiky. Ve druhé polovině hodiny, bych věnovala čas 

naplánování vlastního projektu s tématem, které se žáků dotýká. Tento vstup do akce 

bychom uskutečnili v další hodině ideálně v nějakém veřejném prostoru, ovšem s ohledem 

na bezpečnost a kultivovanost. 
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Zachycení tanečně pohybového vyjádření 

Předposlední hodiny by se věnovaly možným způsobům zachycení akce. Zde vzniká 

propojení s multimediální výchovou, které by v případě větší časové dotace bylo možné 

posílit skrze postskripci (následnou počítačovou úpravu). Hlavními výtvarnými otázkami 

bude sledování proměn jednotlivých fenoménů pohybu a volba média odpovídající 

záměru. Aby bylo co snímat, budu mít pro žáky připravené krátké pohybové etudy, které 

by měly pomoci s docílením vhodného pohybového výrazu. Pokud to bude jen trochu 

možné je samozřejmé, že nechám žákům v pohybovém vyjádření volnost. 

 

Uzavření projektu 

Protože žáci vždy pracují různě rychle, bude poslední dvouhodinový blok rozdělen na dvě 

části. V první bude ponechán čas na společné dokončení rozpracovaných projektů. Ve 

druhé části shrnu, jak projekt proběhl, které cíle se nám podařilo naplnit a které nikoliv. 

Hlavním těžištěm ale bude rozdělení se na skupinky z první hodiny, v nichž by měli podle 

svého plakátu reflektovat vlastní změny v přístupu. Zda to, co připravili na začátku, 

odpovídá i nyní jejich přesvědčení nebo dojmu. Jak se změnilo jejich nahlížení na tanečně 

pohybové vyjádření a která jeho podoba je oslovila. 

 

Přestože nastíněný projekt je z pohledu oblastní výtvarné kultury dynamický. Poskytuje 

rozvíjení hlavní myšlenky, kterou je pochopení tanečně pohybového vyjádření jako 

specifického výtvarného jazyka. V rámci jednoho školního roku je možné uskutečnit 

přibližně tři takovéto projekty. Během nich se různé oblasti budou prolínat vždy s ohledem 

na sledovaný problém. Tak se budou opakované vracet do pozornosti žáků. Takovéto 

cyklické opakování učiva je velmi efektivní vzdělávací proces.    
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3. VÝTVARNÁ ČÁST 

 

Výtvarný projekt diplomové práce volně navazuje na mou předchozí tvorbu vycházející z 

fascinace tancem. Jeho podoba se však během práce radikálně měnila. S procesem jak 

přibývaly a rovnaly se informace a podněty, jak myšlenky obrušovaly kostrbaté nástřely na 

papír, se měnila také podoba projektu a především jeho cíl. Od první myšlenky k jeho 

realizované podobě se velmi posunul. Plánování, přípravy i samotný proces realizace mi 

daly novou zkušenost a v každém bodě nechaly vyvstávat další otázky. Snahou o nalezení 

odpovědí je mohu rozvíjet a především nechat se rozvíjet. 

 

3.1. Malováno tancem 

 

„Tanči pro sebe. Když ti někdo porozumí, je to dobře. Když ne, nevadí. Dělej správně to, co 

baví tebe a nepřestávej s tím, dokud o to budeš mít zájem.“ - Louis Horst -  

 

Hlavní pojící myšlenkou výtvarného projektu mi byla neposlušnost. Jednání uvědomělého 

překročení hranic pramenícího z vlastního pocitu omezení - pravidly, konvencemi, 

zákonitostmi. Tlak, který přichází nejen z vnějšího světa, ale který si pěstuji v sobě i já sama 

- snaha dělat věci „správně“, pěstovat silnou vůli, podporovat svou náladou ostatní, 

rozhodovat se na základě pečlivých uvážení, neriskovat, být konformní. Přestože nic z toho 

není přetvářkou či lží a vychází to z mé vnitřní touhy, najdou se okamžiky, kdy mne tyto 

tendence omezují ve vlastním svobodném vyjádření. Jedním z prostředků, jak uvolnění 

docílit je překročení těchto budovaných hranic. Necítím však potřebu zasahovat 

osvobozením svého Já nikoho dalšího. Tato záležitost není určena veřejnosti. Je to intimní 

vzpoura, která má pro mne nejen symbolický ale i duchovní rozměr. Název Malováno 

tancem odráží toto překročení pomyslné hranice prostřednictvím změně běžně 

rozuměného obsahu. Je pro mne malým vzepjetím se konvenci.  
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3.1.1. Východiska 

Zde se vrátím k jednotlivým složkám tance, které jsem zmínila v teoretické části. Na 

formulaci těchto aspektů jsou má východiska zcela závislá. Umožnila mi promýšlet jejich 

vztahy a zákonitosti, se kterými jsem následně mohla vědomě i pocitově pracovat.  

Tanec se uskutečňuje skrze tanečníkovo tělo. Lidské tělo je základním rozměrem 

veškerého pohybu, který se v tanci děje. Tělo dává každému pohybu tvar a podobu - délka 

paže vymezuje velikost kružnice, kterou je schopna pohybem opsat. Svalové dispozice a 

koordinace určují výšku výskoku. Aktivní zapojení jednotlivých částí a práce s rovnováhou 

umožní konkrétní počet otoček. Pohyb nepřesáhne hranice fyzických možností, ale ani se 

neodpoutá se od vnitřního prožívání tanečníka. Ve všech okamžicích projevu se promítá 

tanečník do podoby díla. Jak se změní taneční dílo, pokud potlačím postavu tanečníka? 

Tanec se odehrává v prostoru. V trojrozměrném prostoru zasahuje pohyb do všech 

rovin. Libovolně mezi nimi přechází, kombinuje je a nechává je všechny setkat ve svém 

těle. Výchozím bodem každého pohybu je tanečníkovo centrum. Toto centrum můžeme 

lokalizovat přibližně pod úrovní pasu mezi břišní stěnou a páteří. Zde se stahuje největší 

energie pohybu a je odtud vysílán končetinami do prostoru. Toto těžiště se pohybuje 

prostorem taktéž, ale pokaždé zůstává základním bodem, od něhož vychází ostatní pohyb. 

Tanečník neustále vytváří vztahové souvislosti mezi sebou a vnějším prostorem. Tato 

dynamická kompozice je znovu a znovu proměňována. Bez tohoto vztahu pozbyde tanec 

výrazné součásti dynamiky. Tato prostorovost se týká nejen rozměrů - kompozice, ale také 

významu - kontextu.  Ta samá choreografie bude mít úplně jiné vyznění, zatančí-li se na 

poli mezi obilím, na tréninkovém sále, nebo v Národním divadle. Jak tedy tanec můžu 

oprostit od prostoru a zanechat jeho čistou pohybovou podobu?  

Tanec se odehrává v čase. Jednoduchá, ale podstatná pravda. Bez časovosti by se stal 

tanec sochou. Tvar těla v prostoru by beze změny postrádal pohyb. To je také problémová 

otázka zachycování pohybu. V plošných vyjadřovacích technikách je často pohyb 

znázorněn rozfázováním do různých stádií pohybového projevu, naznačen švihem či 

rozostřením, případně okolními znaky (rozevlátý šat, poletující vlasy okolo hlavy). Při 

snímání tance kamerou sice vznikne plynulý obraz, který není nutně závislý na reálném 
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čase - lze ho totiž pomocí techniky zpomalovat a zrychlovat oproti realizovanému tempu. 

Toto video je však také vázáno na čas, protože jeho sledování vyžaduje určitou dobu. Mám 

tedy vůbec možnost, jak zachytit časový úsek probíhajícího pohybu do statické podoby 

tak, aby zde časovost zůstala zachována? Pokud ano, jaké médium využít? Jak dlouhý 

časový úsek můžu zachytit? 

Tanec jako umění je tvořen s vědomím estetické hodnoty. Tento argument je hlavním 

rozdílem mezi pojetím tance v jeho umělecké a terapeutické podobě. Tanec jako umění 

má prvotně za cíl vytvoření výsledku, který by nesl určitou estetickou kvalitu61. Tanec 

v terapeutickém pojetí (v rozšířeném chápání tohoto termínu) je výsledkem fyzického 

projevu vycházející z vnitřní potřeby člověka. Nikde ovšem není řečeno, že tento proces 

estetickou hodnotu nemá. Já se v tomto „netvrzení“ rozhodla pokračovat otázkou: Lze 

nalézt estetickou hodnotu v tanci, jehož cíle jsou od estetické snahy vzdálené? 

Tanec je otázkou techniky. Tato otázka je především mou osobní záležitostí, než 

jakýmkoliv formulovatelným závěrem. Jsem typickým zástupcem tanečně pohybového 

volnočasového vzdělávání. Od tří let se věnuji tanci. Prošla jsem folklórními soubory, 

tanečními připravkami, baletní průpravou Národního divadla, dětským tanečním 

souborem, různými podobami soutěžního tance. Výsledkem je člověk, který sice své tělo 

ovládá, snadno si osvojuje nové prvky, ale na hrající muziku se nedokázal volně hýbat, 

protože mu nikdo neřekl kroky. Tanec byl pro něj především estetickou záležitostí 

uskutečňovanou pro potěchu okolí, bez ohledu na euforii, kterou při něm prožíval. 

Takovýchto lidí vychází z pohybově vzdělávacího systému mnoho. Nikdo v nich nepěstoval 

svobodnou volbu pohybu, nerozvíjel taneční myšlení. Pro naplnění cíle lekcí stačilo věrně 

zopakovat tančenou figuru. Naskládat své tělo do požadovaného tvaru. Rozhodně 

netvrdím, že je to celé špatně. Tyto zkušenosti bohatě rozšířily můj pohybový slovník a 

naučily mne hodně o disciplíně, píli a odpovědnosti za úspěch. Myslím si však, že mnohem 

větších úspěchů by podobné lekce dosáhly pěstováním tanečně pohybové inteligence 

v její celé šíři. Sama jsem toto omezení dokázala překročit až ve dvaadvaceti letech, díky 

                                                 
61

 Sama vím, že toto tvrzení není platné bezezbytku a má mnoho výjimek, ale pro základní rozdělení postačí. 

Formulovala bych jej spíše tak, že umělecká práce s tancem a kreativním pohybem očekává, vznik estetické 

kvality (třebaže v její záporné podobě), jako způsob jak komunikovat s divákem. 
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konfliktu, kterému mě vystavila Jitka Semotamová. Za tento, pravděpodobně nevědomý 

impuls, jí velice děkuji. Osobní otázkou tedy bylo: Jaký bude pohyb nedbající žádných 

zásad tanečních technik? Jaký bude pro mne pocitově a jak do něho vstoupím? Jaký bude 

navenek? 

 

3.2. Realizace výtvarného projektu 

Projekt jsem uskutečnila ve známém prostředí sálu patřící taneční škole, se kterou 

dlouhodobě spolupracuji. Zde jsem byla schopna zajistit podmínky, které byly nezbytné 

pro naplnění mých cílů. Přední pro mne byl dostatek soukromí. Přestože se budu zabývat 

výtvarným projektem, je to pro mne hodně osobní téma a přítomnost dalších osob by 

mohla její průběh narušit. Z toho důvodu jsem také o pomoc se záznamem projektu 

požádala svou sestru Anežku. Člověk, jehož přítomnost neohrozí pocit bezpečí, neomezí 

mne v upřímnosti vyjádření…  

 

3.2.1. Prostor - poznávání, příprava, počátek projektu 

Prvním krokem v realizaci byla volba prostoru, ve kterém svůj projekt uskutečním. Vybrala 

jsem si sál, na jehož vzniku jsem se sama podílela. Pomáhala jsem montovat zrcadla, 

pokládala jsem podlahu, uklízela po návalech vody. Tyto zkušenosti mi pomohly prostor 

poznat a vytvořit si k němu vztah. Jeho rozměry sice dalece převyšovaly mé prostorové 

nároky, ale ostatní dispozice zcela vyhovovaly. Sál je součástí většího komplexu, kde 

v době mého příchodu na vedlejším sále právě končily kurzy tanečních. Přítomnost 

ostatních lidí, které jsem vnímala přes tenké stěny, mne rozptylovala. Nemohla jsem se 

soustředit na myšlenky týkající se práce. Začala jsem si uvědomovat rostoucí nervozitu a 

obavy. Co když to, co dělám, je krokem úplně vedle? Co když se některá z částí pokazí, 

budu ji schopna na místě vyřešit? Jsem schopna překročit své obvyklé uvažování v uměle 

vytvořené situaci? Hromadící se napětí přerůstalo až do fyzické nutkavé potřeby pohybu a 

uvolnění. Začala jsem se tedy rozcvičovat. S prvními pohyby se mysl začala vyjasňovat, až 

zůstalo bílé prázdno, které se objevuje vždy, když se poddám nějaké aktivitě. Jakoby se 
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mysl odpojila od okolního světa a nechala mu jen tolik pozornosti, kolik je zapotřebí 

k nezbytnému pohybu v něm. V průběhu přípravy těla na pohyb se z prostor vytratili 

všichni ostatní lidé a já zůstala sama.  

Teprve, když jsem si zkontrolovala, že se v budově nenachází nikdo, kdo by mohl mou 

činnost narušit, vrátila jsem se k původní činnosti. Lehla jsem si na záda doprostřed 

místnosti a nechala prostor na sebe působit. Pod prsty jsem cítila mezery mezi prkny. 

Podlaha, kterou jsem pečlivě srážela dohromady, se rozjela vlivem miliónů tanečních 

kroků. Dech, který pomalu snižoval frekvenci, se vracel odražený od holých stěn. Zavřela 

jsem oči a pomalu se začala na zemi přetáčet, až jsem nahmatala stěnu. Ten přechod mezi 

horizontální a vertikální plochou mě zaujal. O kolik se mění vnímání věcí, když je 

poznáváme pohybem a ne zrakem. Orientace v prostoru bez koordinace zraku pro mne 

byla pro další tvorbu zásadní. Postavila jsem se, neustále udržovaný kontakt se stěnou, 

které jsem se dotýkala rukou, mi pomáhal s balancem. Od stěny jsem odstoupila a vnímala 

rozdíl, jaký přináší ztráta orientačního bodu.  Všechna pozornost se musí obrátit 

k drobným nuancím v napětí svalů a vnímání váhy. Očekávala jsem, že nejvýraznější změnu 

ve držení těla pocítím v okolí tělesného centra - těžiště. Proto mne překvapilo, když 

největší úlohu pro udržení rovnováhy přebrala chodidla. Více jsem vnímala informace o 

povrchu, po kterém se pohybuji - i slabé zaregistrování nerovnosti pod chodidlem přenesl 

váhu tak, aby to nebolelo. Ploska chodidla začala pracovat více podobně jako ruka. Při 

ztrátě rovnováhy se „chytala“ ve snaze jakoby sevřít podlahu. Efektivita této fyzické změny 

byla značná. Po chvíli přestal být pohyb poslepu problémem. Ozkoušela jsem nově 

nabytou schopnost ve složitějších pohybových variacích a sledovala, jak se prostor odráží 

v mém cítění. I bez zrakové kontroly jsem podle odražení zvuku a pohybu vzduchu věděla, 

v jaké vzdálenosti od stěn se pohybuji.  
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Překvapením pro mne bylo, když jsem po otevření očí zjistila, že se nacházím v jiné části 

sálu, než v jaké jsem předpokládala. Tento pocit dezorientace byl zvláštní. Jako když spíte 

na nové posteli a ráno si v polospánku nemůžete uvědomit, na kterou stranu máte slézt. 

Když jsem si prostor takto „osahala“, mé seznamování se s dalšími rozměry prostoru 

skončilo.  

 

Obr. č. 47 

Malováno tancem, 2014, 

příprava sálu 

 

Obr. č. 48 

Malováno tancem, 2014,  

slepá v prostoru 
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3.2.2. Tanec - témata, teorie, transformace 

Prostor 

Jak tanec oprostit od prostoru a zanechat jeho čistou pohybovou podobu? Při hledání 

odpovědí, jsem našla možné řešení ve tmě. Tma, nepřítomnost světla nás zbavuje 

možnosti zrakové kontroly daného prostředí. V tom, co jsme ještě schopni rozeznat 

zrakem, mizí vnímání vzdálenosti a hloubky. Na sále jsem zhasla všechna světla. Bylo to 

osvobozující kvůli intimitě, kterou tma umožňuje. Zároveň to bylo trochu znervózňující, 

protože oproti zkoumání prostoru se zavřenýma očima, teď nebylo možné dosáhnout 

kontroly pouhým otevřením očí.  

 

Tělo  

Jak se změní taneční dílo, pokud potlačím postavu tanečníka? Ve tmě moje tělo nejen že 

bylo potlačeno, ale zmizelo úplně. Tanec se stal pro ostatní neviditelný, přestože probíhal 

a bylo možné jej spíš vycítit díky poryvům vzduchu, který se rozvířil pohybem končetin a 

zvuku kroků či šustění oblečení.  

K vyznačení, kde končí okolní prostor a začíná mé tělo, jsem použila lightsticky - plastové 

trubičky se dvěma oddělenými tekutinami, které se po ohnutí smíchají a ve tmě svítí. 

Těmito světelnými prostředky jsem začala postupně zvýrazňovat své tělo. Nejprve jsem 

pospojované trubičky obtočila kolem tělesného centra - kolem pasu. Další jsem upoutala 

kolem krku. Tak se vyznačil směr, v jakém se pohybovala páteř a tvarovala tak celé tělo. 

Postupně jsem umisťovala body na končetiny k periferiím těla. Ve výsledku jsem měla 

označené oba kotníky, pravé stehno, pas, krk, obě zápěstí a levé nadloktí. Asymetrické 

umístění značky na stehně a nadloktí mi měly pomoci případně rozpoznat prostorovou 

orientaci. Neměla jsem v úmyslu umisťovat body přímo kolem kloubů, ale z hlediska 

fyzických dispozic se to ukázalo jako nejlepší způsob. Klouby nejsou obaleny objemnou 

svalovou, která by měnila své proporce podle způsobu zapojení, a upevnění na ně tudíž 

bylo snazší.  

Takováto transformace lidského těla do bodů, které se na první pohled jenom tak vznášely 

prostorem, byla osvobozující. Mezi umisťováním jednotlivých bodů jsem se zkoušela 
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pohybovat a zkoumala, jak se mění mé tělo z jednoho bodu na množinu, která je schopná 

vyjádřit pohyb jejích částí. Začala jsem tančit. Pro navození pocitu a udržení tempa jsem 

měla vybranou stejnou hudbu, jakou jsem použila ve výuce projektu B. Po pár krocích jsem 

ale došla k závěru, že mne naopak ruší. V tanci jsem totiž vnímala vnitřní rytmus a melodii. 

Navíc vnější hudba by do pohybu vnášela svůj vlastní odraz a to jsem považovala za další 

zbytečný rozměr. Hudební doprovod jsem vypnula a řídila se jen vlastní tušenou melodií.  

Do samotného tance jsem vstupovala vždy ze stejné pozice. Vzpřímený stoj 

s předkloněnou hlavou a rukama mírně odtaženýma od těla byl jakýmsi sebráním energie 

pro další vyjádření pohybu. Pohybové prvky jsem volila podle svého vnitřního pocitu a 

střídala je rytmicky v dynamických celcích. Natahování se do prázdna, výskoky do nicoty a 

s nimi spojená ztráta viděné kontroly byly osvobozující.  

Zvláštním momentem byl pohled do zrcadla. Jeho přítomnost jsem si uvědomila až po 

nějaké době ale pak už jsem jej nedokázala opustit. Můj odraz, který se měnil při změně 

vzdálenosti mne vůči zrcadlu, najednou tuto vzdálenost znásobil a vytvořil tak 

poloskutečný prostor. Přistoupením do rohu, kde se v pravém úhlu potkávala dvě zrcadla, 

se tento prostor ještě rozšířil. V pohybu pak každá z reflexních ploch odrážela jiný úhel 

pohybu a umožňovala tak vnímat pohyb ze tří pohledů současně. Pomocí těchto zrcadel 

jsem se přiblížila efektu, který uplatňuje Merce Cunningham v představení Second hand. 

Zde je také možné pohyb sledovat z vícero stran díky choreografii, která je směrována 

různě do prostoru (tanečníci provádí stejné prvky, ale s jinou výchozí prostorovou 

orientací). 

  

Obr. č. 49 

Malováno tancem, 2014,  

vyznačení těla 
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  Obr. č. 50, 51, 52, 53 

Malováno tancem, 2014,  

vstup do pohybu  
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Čas 

Mám možnost, jak zachytit časový úsek probíhajícího pohybu do statické podoby tak, aby 

zde časovost zůstala zachována? Jak dlouhý časový úsek můžu zachytit? Tato formulace 

otázek vybízela k využití fotografie a videa. Obě tato média měla úlohu jak dokumentární, 

tak výtvarnou ve smyslu hledání odpovědí. Videozáznam snímal fotoaparát na samospoušť 

umístěný na stativu. S fotoaparátem pracovala moje sestra Anežka. Kvůli velkému vlivu 

náhody bylo třeba měnit nastavení v průběhu procesu a tak jsme celý postup práce 

průběžně konzultovaly.  

Mou hlavní myšlenkou v této oblasti bylo zachycení pohybu v jeho časovosti (pohyb) na 

statické médium (fotografie). Toho jsem chtěla dosáhnout focením na dlouhou expozici. 

Dlouhý čas závěrky snímá pohyb v jeho průběhu, ale zobrazí jej najednou. Podobný 

princip se využívá například při snímání fireshow62 kde je velká část prvků založená právě 

na výsledném splynutí v obrazec. Jiný přístup využívá fotograf Shinichi Maruyama. Ten ve 

své práci Nude fotí pohyb nahé tanečnice v sekvenci 10 000 snímků, které pak navrstvením 

na sebe zobrazí stopu celého pohybu.  

Estetický cíl 

Lze nalézt estetickou hodnotu v tanci, jehož cíle jsou od estetické snahy vzdálené? 

Odpověď na tuto otázku jsem si formulovala kladně už před začátkem projektu. To co 

mne zajímalo, jak se promění můj osobní přístup k pohybu, když nebudu usilovat o jeho 

estetický výsledek, jsem potřebovala ozkoušet v praxi. Nicméně podmínky, tak jak jsem si 

je nastavila, tento rozměr vyřešily za mne. Tma, tělo vnímatelné pouze prostřednictvím 

svítících bodů a efekt náhody pořizované fotografie mi nedovolili plánovat estetický 

výsledek. Neměla jsem ani možnost jej nějak ovlivňovat, protože mi chyběla představivost 

založená na zkušenosti s danými podmínkami.  

Estetickou hodnotu jsem posuzovala až zpětně u prohlížení fotografií a videa. Vzniklé tvary 

a obrazce působí na diváka nejen vizuálně (kompozice, dynamika), ale je možné v nich 

spatřovat významy, které člověku evokují. Pro mne mají ještě jeden rozměr. Jsou to zápisy 

mých prožitků v tělesnění. U některých jsem schopná zpětně rozklíčovat pohyb, který je 

                                                 
62

 performance žonglérského a tanečního umění s využitím hořících pomůcek 
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vytvářel. Pocit, že výsledný efekt nebudu pravděpodobně já, ani nikdo jiný zopakovat, 

vzbuzoval pocit jedinečnosti okamžiku.  

  

Obr. č. 56 

Malováno tancem, 2014, 

iniciála 

 

Obr. č. 54 

Malováno tancem, 2014, 

zachyceno v (p)ohybu 

 

Obr. č. 55 

Malováno tancem, 2014, 

všechna má Já 
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3.2.3. Závěry - zakončení, zhodnocení 

Výsledkem mého projektu je přesvědčení, že otázky, které jsem si na počátku položila, se 

mi podařilo zodpovědět. Nicméně tyto odpovědi rozhodně nejsou jediné možné nebo 

snad definitivní. Přístupů a tedy i odpovědí, které lze zvolit je nespočet. Během realizace 

vyvstávaly další a další. Ne všechny jsem zvládla zachytit, abych se k nim měla možnost 

vrátit. Některé zůstanou zapomenuté, jiné se možná vrátí časem.  

Hmotným výsledkem projektu je série fotografií, ve kterých zůstanou útržky tance 

zaznamenány. Pohyb, jenž zachycují, zůstává tancem, přestože jsem změnila podmínky, 

které jsou jeho obvyklou definicí. Tanečník je zde přítomen skrze pohybující se body, které 

vyznačují jeho tělo. To je však ve svém tvaru, tak jak jsme zvyklí ho vnímat, skryté. Přestože 

rozumem chápeme, že se vše odehrává v prostoru, o jeho vlastnostech nevíme zhola nic. 

Skrze odrazy v zrcadlech se sice prostor stane konkrétnějším, ale neprozradí svou 

pravdivou podstatu - jsou to tři postavy, kde začíná a končí jejich prostor, která z nich je 

skutečná a která odrazem? Fotografie navíc posouvá svou obvyklou formu „díla okamžiku“ 

na „díla okamžiků“. V jedné fotografii je totiž zachycena vteřina a půl života (v závislosti na 

rychlosti závěrky).  

Celý projekt byl pro mne poučný. Původní překračování hranic jako projev vlastní svobody 

se změnil. Jeho novou podobou je pochopení, že vše je podřízeno formulaci, s jakou 

pracujeme. Dovolím si to shrnout větou, která mne provází od pvního ročníku z hodin 

pana docenta Pavla Šamšuly: “Vše je otázkou perspektivy.“ Pokud změníme úhel, z jakého 

nazíráme na tanec, změní se i výsledek, aniž bychom ho museli porušit, zničit, nebo 

omezit. Pouze jej pozměníme. 
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Obr. č. 57, 58 

Malováno tancem, 2014, Horizontála, vertikála - dvě dimenze prostoru 

 

Obr. č. 59 

Malováno tancem, 2014, Minulost - přítomnost - budoucnost = Já 
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3.3. Přesahy do výtvarné výchovy 

 

Jak už jsem psala výš, během projektu vyvstávaly další podněty k zamyšlení. Dovolím si 

zde uvést ty, které spatřuji jako důležité nebo přínosné pro výtvarnou výchovu. Nacházení 

inspirace ve světě kolem sebe a tedy i ve vlastní tvorbě, je podle mne jedním z důležitých 

aspektů učitelova rozvoje.  

Způsob zvýraznění bodů na těle a jejich sledování v pohybu se velmi přibližuje k animační 

technologii motion capture63. Ta se využívá především pro počítačové hry a filmy. 

Největším počinem byl zatím asi film Avatar (2009), jehož většina hereckých výkonů byla 

uskutečněna právě pomocí motion capture. Pohyb herce snímá pomocí senzorů 

umístěných na jeho těle a v počítači pak tyto body umístí ta virtuální model postavy. Tím je 

možné dát animované postavě realistické pohyby a není potřeba vyrábět složitě ovládané 

masky. Velkou výhodou je možnost převedení pohybu na jiné fyzické proporce postav. 

Metodou, kterou jsem sama použila ve výtvarném projektu, by bylo možné přiblížit tuto 

technologii žákům v rámci výtvarné výchovy. Zvýraznění tělesných bodů důležitých pro 

vnímání pohybu a jejich následné sledování by mohly například propojit vzdělávací oblasti 

(v RVP TV) Taneční a pohybové výchovy a Filmové/audiovizuální výchovy.  
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture  

Obr. č. 60 

Anežka Sedláčková,  

ledshow, 2011 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture
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Jednou z původních myšlenek byl záznam pohybu tak, jak se odráží na zemi. Do 

současného tanečně pohybového projevu spadá i práce na zemi (floorwork - rozvíjený 

například Marthou Graham). Tohoto principu jsem ve svém projektu využívala také, ale 

efekt nebyl tolik patrný. Zajímavým podnětem k podobné práci jsem našla například 

v zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Pekingu. V jedné jeho části malovali 

tanečníci svým pohybem na plátno pod sebou. Výsledkem pak byla malba krajiny 

odkazující na tradiční čínské umění a kaligrafii. Moci žákům nabídnout podobnou 

zkušenost s velikým formátem, kde musejí využít celé své tělo, by byla velice přínosná. 

  

Obr. č. 62 

Michaela Černá, Houpání na boku, 2011 

 

Obr. č. 61 

Michaela Černá, Kotrmelec 2, 2011 
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ZÁVĚR 

 

 

„Tanec je pohyb a pohyb je život.“ - Ludmilla Chiriaeff -  

 

Těžiště této práce se zaměřuje na pohybově taneční vyjádření v rámci výtvarné výchovy. 

Doplňuje tak poměrně širokou oblast performativních vyjadřovacích systémů, které je 

možné uplatnit v rámci výuky výtvarné výchovy. Zaměření práce odráží mé zkušenosti 

s tancem a pohybovou průpravou. Čerpám zde jak z vlastního tanečního rozvoje a 

performativních zkušeností, tak i ze znalostí a dovedností nabytých za dobu vedení kurzů 

pohybové přípravy předškolních dětí a vůdcovské praxe ve skautingu.  

 

Snažila jsem se zde popsat základní pojmy, se kterými pracuji v takovém rozsahu, jenž je 

nezbytný pro správné pochopení kontextu práce. Bohužel se mnohdy jedná o tak široká 

témata, že nebylo možné je postihnout hlouběji. V didaktické části jsem převáděla do 

praxe předpoklady o možnostech rozvoje tanečně pohybového vyjádření. Jejich potvrzení 

nebo naopak mylnost mi poskytly zpětnou vazbu a pomohly mi v ujasnění informací, které 

budu moci uplatnit v další pedagogické praxi. Ve výtvarné části realizuji projekt vycházející 

z mé vlastní formulace tance a jeho záměrem bylo nalezení odpovědí a ověření vlastních 

prekonceptů. 

 

Tanečně pohybová výchova je jenom jednou z mnoha přístupů, kterými lze rozvíjet žákovu 

osobnost nejen po stránce vědomostí. Aktuálnost tématu je možné pozorovat na množství 

prací týkající se podobné problematiky a společensko-kulturním zájmu. K naplnění tohoto 

tématu vidím v hodinách výtvarné výchovy příležitost, neboť ta má prostředky a možnosti, 

jak přibližovat umění i kulturu běžného života dětem.  
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Úsilí a čas věnovaný zpracování diplomové práce se mi vrátil v podobě navázání kontaktů 

se zajímavými lidmi, se kterými mám rozjednané možnosti další spolupráce. V neposlední 

řadě také spatřuji v podstatném rozšíření svých obzorů a zkušeností. Ty, jak doufám, budu 

nadále rozvíjet ve své pedagogické praxi, ať už na základní škole či jiné výchovně 

vzdělávací instituci. Jedno je ovšem jasné: tanec z mého života nevymizí. 

Každý může tančit. 

 

 

  



92 

 

LITERATURA 

BILLINGHAM, L. A., The Complete Conductor's Guide to Laban Movement Theory. Chicago: 

GIA Publications, 2009. ISBN 978-1-57999-697-0. 

BLÁHA, J., Výtvarné umění a hudba, Tvar prostor a čas I/1. Praha: Togga, 2012. ISBN 978-

80-87258-69-9. 

COHEN, S. J., The modern dance, Seven Statements of Belief. Middletown: Wesleyan 

University Press, 1969. ISBN 0-8195-6003-0 

ČIHÁK, R., Anatomie 1. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 

ISBN 978-80-247-3817-8 

DYTRTOVÁ, K., Čas, prostor, hudba a výtvarné umění. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-765-6. 

ELIŠKA, O., ELIŠKOVÁ, M., Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry. Praha: Galén, 

2009. ISBN 978-80-7262-590-1. 

FOULKES, J., L., Modern bodies: dance and American modernism from Martha Graham to 

Alvin Ailey. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. Cultural studies of the 

United States. 

GARDNER, H., Dimenze myšlení - teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 

80-7178-279-3. 

HOGENOVÁ, A., Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-580-9. 

HOGENOVÁ, A., PRÁZDNÝ, A., Prostory porozumění - výchova, umění, sport: sborník 

mezinárodní konference. Praha: Karlova Univerzita v Praze Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 

80-7290-124-9. 

HELUS, Z., Dítě v osobnostním pojetí. Praha: portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5. 



93 

 

KULKA, J., Psychologie umění, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada publishing, 

2008. ISBN 978-80-247-2329-7. 

LANDISCHOVÁ, E., Teorie a praxe arteterapie taneční a výtvarné formy. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-297-2. 

LANGMEIER, J., KREČJÍKOVÁ, D., Vývojová psychologie, druhé, aktualizované vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9. 

LINHARTOVÁ, K., Tělo – tělesnost - obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou. Praha, 

2010. Doktorská disertační práce. Karlova Univerzita v Praze Pedagogická fakulta, Katedra 

výtvarné výchovy. Školitel Pavel Šamšula. 

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-7184-867-

7. 

PAYNEOVÁ, H., Kreativní pohyb a tanec ve výchově; sociální práci a klinické praxi, Praha: 

Portál, 1999. ISBN 80-7178-213-0. 

PETIŠKOVÁ, L., VANGELI, N., Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř 

Duncan centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7. 

PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B., Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-407-9.  

ROVENSKÁ, D., Obraz pohybu - Pohyb obrazu. Praha, 2012. Diplomová práce. Karlova 

Univerzita v Praze Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí Kateřina 

Linhartová.  

SLAVÍK, J., Kapitoly z Výtvarné výchovy I. Zkušenost, dialog, koncept. Praha: 1993. 

SLAVÍK, J., Umění zážitku, zážitek umění I., Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická 

Fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8. 



94 

 

SLAVÍK, J., Umění zážitku, zážitek umění II., Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická 

Fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-499-0. 

SLOWÍK, J., Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing,2007. ISBN 978-80-247-1733-3.  

THUN, F., Jak spolu komunikujeme. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0832-9. 

VALENTA, Josef. Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika: časopis pro vědy 

o vzdělávání a výchově, 2010, 60 (2), s. 104-114. ISSN 0031-3815. 

 

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy. Dostupné online http://aptapv.cz/ [cit. 9. 

6. 2014] 

Diskuse k tématu Taneční a pohybové výchovy. Dostupné na 

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=149&sid=212257f846786674e4f066ee23ff4178 [cit. 

2. 6. 2014] 

HOGENOVÁ A., K fenomenologii těla a pohybu. Dostupné online na: 

http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova.htm [cit. 14. 1. 2014] 

Jedeme v tom s vámi. Dostupné online http://www.asistence.org/Jedeme-v-tom-s-

vami-studenti [cit. 18. 5. 2014] 

Neviditelná výstava, www.neviditelna.cz [cit. 9. 3. 2014] 

PASTOROVÁ, M., Taneční a pohybová výchova – metodická podpora. 2010. dostupné online 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8017/tanecni-a-pohybova-vychova-metodicka-

podpora.html/ [cit. 2. 6. 2014] 

http://aptapv.cz/
http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=149&sid=212257f846786674e4f066ee23ff4178
http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova.htm
http://www.asistence.org/Jedeme-v-tom-s-vami-studenti
http://www.asistence.org/Jedeme-v-tom-s-vami-studenti
http://www.neviditelna.cz/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8017/tanecni-a-pohybova-vychova-metodicka-podpora.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8017/tanecni-a-pohybova-vychova-metodicka-podpora.html/


95 

 

PASTOROVÁ, M., Taneční a pohybová výchova: Obohacení vzdělávacího obsahu základního 

vzdělávání v oblasti Umění a kultura. 2011. Dostupné online 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-vychova-obohaceni-

vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/  [cit. 28. 5. 2014] 

PROKOPOVÁ D., Tyflopedie, dostupné online http://specou.cz/wp-

content/uploads/2013/04/tyflo-prez.pdf [cit. 21. 2. 2014] 

MŠMT, Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, dostupné online 

http://www.nuv.cz/file/133 [cit. 3. 11. 2011] 

SE. S. T. A., Centrum choreografického rozvoje, Tanec v galerii. Dostupné online 

http://www.se-s-ta.cz/cs/tanecni-festivaly-projekty/tanec-v-galerii [cit. 2. 12. 2013] 

SCHLEMMER, O., http://www.answers.com/topic/oskar-schlemmer [cit. 12. 5. 2014]  

STYLIANOU, G., Klaus Obermaier Monography, 2011. Dostupné online 

http://de.scribd.com/doc/60107297/Klaus-Obermaier-Monography [cit. 9. 3. 2014] 

Tanec a handicap, dostupné online  www.tanecahandicap.cz [cit. 29. 4. 2014] 

Tanec dětem, dostupné online 

http://www.tanecdetem.cz/page/show/id/118/mn/74/page/118 [cit. 4. 6. 2014] 

Taneční propedeutika, informace k otevíranému čtyřsemestrálnímu studiu HAMU, 

dostupné online 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8

&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hamu.cz%2Fkatedry%2Fkatedra-

tance%2FTanenpropedeutika1.ppsx&ei=TfKSU7HxHuKg4gSF0oDYCQ&usg=AFQjCNEueTs

Ck6uV-zRtAgkg4V-XPSr3Bg&sig2=Ue_OxlDrmCMB8oLyp0K8KA [cit. 21. 5. 2014] 

Záznam rekonstrukce tanečního představení vzniklého v rámci projektu Europa Danse - 

část záznamu dostupná na 

https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&index=8&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o

6ldQ77GATMloR [cit. 12. 6. 2014] 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-vychova-obohaceni-vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13017/tanecni-a-pohybova-vychova-obohaceni-vzdelavaciho-obsahu-zakladniho-vzdelavani-v-oblasti-umeni-a-kul.html/
http://specou.cz/wp-content/uploads/2013/04/tyflo-prez.pdf
http://specou.cz/wp-content/uploads/2013/04/tyflo-prez.pdf
http://www.nuv.cz/file/133
http://www.se-s-ta.cz/cs/tanecni-festivaly-projekty/tanec-v-galerii
http://www.answers.com/topic/oskar-schlemmer
http://de.scribd.com/doc/60107297/Klaus-Obermaier-Monography
http://www.tanecahandicap.cz/
http://www.tanecdetem.cz/page/show/id/118/mn/74/page/118
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hamu.cz%2Fkatedry%2Fkatedra-tance%2FTanenpropedeutika1.ppsx&ei=TfKSU7HxHuKg4gSF0oDYCQ&usg=AFQjCNEueTsCk6uV-zRtAgkg4V-XPSr3Bg&sig2=Ue_OxlDrmCMB8oLyp0K8KA
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hamu.cz%2Fkatedry%2Fkatedra-tance%2FTanenpropedeutika1.ppsx&ei=TfKSU7HxHuKg4gSF0oDYCQ&usg=AFQjCNEueTsCk6uV-zRtAgkg4V-XPSr3Bg&sig2=Ue_OxlDrmCMB8oLyp0K8KA
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hamu.cz%2Fkatedry%2Fkatedra-tance%2FTanenpropedeutika1.ppsx&ei=TfKSU7HxHuKg4gSF0oDYCQ&usg=AFQjCNEueTsCk6uV-zRtAgkg4V-XPSr3Bg&sig2=Ue_OxlDrmCMB8oLyp0K8KA
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hamu.cz%2Fkatedry%2Fkatedra-tance%2FTanenpropedeutika1.ppsx&ei=TfKSU7HxHuKg4gSF0oDYCQ&usg=AFQjCNEueTsCk6uV-zRtAgkg4V-XPSr3Bg&sig2=Ue_OxlDrmCMB8oLyp0K8KA
https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&index=8&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR
https://www.youtube.com/watch?v=_Chq1Ty0nyE&index=8&list=PLL5XtiPce6ApBC0DjK0o6ldQ77GATMloR


96 

 

SEZNAM VYOBRAZENÍ 

 

Obr. č. 1 Ukázka kloubních spojení, ELIŠKA O., ELIŠKOVÁ, M., Aplikovaná anatomie pro 

fyzioterapeuty a maséry. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-590-1 s. 48 

Obr. č. 2 Andy Goldsworthy, Rain shadow, 1989, fotografie, 86 x 83.7 cm. 

http://www.boutwelldrapergallery.com.au/artwork-

detail.php?idImage=26642&idExhibition=620&idArtist=1668  

Obr. č. 3 Tělo promítané do sněhu - V zemi, 2012, archiv autorky 

Obr. č. 4 Otisk chodidla (odhadované stáří 1,5 milionu let), ilustrační foto. 

http://www.wired.com/2009/02/modernfeet/ 

Obr. č. 5 Tělo promítané do sněhu - V letu, 2012, archiv autorky 

Obr. č. 6, Vnímání rytmu u koně - záznam experimentu, práce ze země, archiv autorky 

Obr. č. 7 Vnímání rytmu u koně - záznam experimentu, práce ze země, archiv autorky 

Obr. č. 8 Edgar Degas, Dancer Tilting, 1883, patel, 69.2 x 51.8 cm. 

http://www.wikiart.org/en/edgar-degas/dancer-tilting  

Obr. č. 9 Dane Shitagi, Ballerina project - Sara, 2011, fotografie. 

http://ballerinaproject.tumblr.com/post/12251280892/sara-williamsburg-follow-the-

ballerina-project  

Obr. č. 10 Den tance 2014, piazzeta Národního divadla (Praha), foto Hana Smejkalová. 

http://www.tanecniaktuality.cz/oslava-tance-na-piazzete-narodniho-divadla/  

Obr. č. 11 Pablo Picasso, kostým k představení Parade, 1917. 

http://www.theartblog.org/blog/wp-content/uploaded/Picasso-Parade-Ballet.jpg  

Obr. č. 12 Pablo Picasso, opona k představení Parade, 1917. 

http://english.cri.cn/mmsource/image/2004-10-12/hua11.gif  

Obr. č. 13 Oskar Schlemmer, kostýmy k představení Triadische Ballet, 1938. 

http://vi.sualize.us/oskar_schlemmer_das_triadische_ballett_triadic_ballet_triadique_marc_w

athieu_bauhaus_dance_costumes_picture_39Bx.html  

Obr. č. 14 Oskar Schlemmer, skica kostýmu k představení Triadische Ballet, 1938, tužka na 

papíře, 29 x 21 cm. 

http://www.boutwelldrapergallery.com.au/artwork-detail.php?idImage=26642&idExhibition=620&idArtist=1668
http://www.boutwelldrapergallery.com.au/artwork-detail.php?idImage=26642&idExhibition=620&idArtist=1668
http://www.wired.com/2009/02/modernfeet/
http://www.wikiart.org/en/edgar-degas/dancer-tilting
http://ballerinaproject.tumblr.com/post/12251280892/sara-williamsburg-follow-the-ballerina-project
http://ballerinaproject.tumblr.com/post/12251280892/sara-williamsburg-follow-the-ballerina-project
http://www.tanecniaktuality.cz/oslava-tance-na-piazzete-narodniho-divadla/
http://www.theartblog.org/blog/wp-content/uploaded/Picasso-Parade-Ballet.jpg
http://english.cri.cn/mmsource/image/2004-10-12/hua11.gif
http://vi.sualize.us/oskar_schlemmer_das_triadische_ballett_triadic_ballet_triadique_marc_wathieu_bauhaus_dance_costumes_picture_39Bx.html
http://vi.sualize.us/oskar_schlemmer_das_triadische_ballett_triadic_ballet_triadique_marc_wathieu_bauhaus_dance_costumes_picture_39Bx.html


97 

 

http://www.moma.org/collection_ge/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo35

051&page_number=9&template_id=1&sort_order=5   

Obr. č. 15 Martha Graham, Letter to the World, 1940, foto Barbara Morgan. 

http://kristinarosta.net/wordpress/?attachment_id=735 

Obr. č. 16 Martha Graham, Lamentation, 1937, foto Herta Moselsio (1939). 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/at0234.2s.jpg  

 Obr. č. 17 Merce Cunningham,  Second hand, 1970 - nastudování 2011. 

http://thephoenix.com/boston/arts/131198-merce-cunninghams-long-goodbye/  

Obr. č. 18 Merce Cunningham, Letní prostor / Summerspace, 1958.  PETIŠKOVÁ, L., 

VANGELI, N., Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan centre, 

2005. ISBN 80-239-6412-7 s. 109 

Obr. č. 19 Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV par l'archevêque Anno de Cologne, 1954 

http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1237-1291-view-european-abstraction-

profile-mathieu-georges.html  

Obr. č. 20 Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV par l'archevêque Anno de Cologne, 

1954- postup práce http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-

saint-germain-en-laye-122390402.html  

Obr. č. 21 Georges Mathieu, L'abduction d'Henri IV par l'archevêque Anno de Cologne, 1954 

- postup práce. http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-

saint-germain-en-laye-122390402.html  

Obr. č. 22 Hans Hartung, bez názvu, 1970, lept 5/75, 52 x 79 cm. 

http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/hans-hartung-5-aguafuertes-las-

estampas-de-5664482-details.aspx  

Obr. č. 23 Heather Hansen, Emptied Gestures, foto Bryan Tarnowski. 

http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b

96d7/522159a6e4b0a07a98915bf1/1389509608283/_00C7891.jpg?format=1000w  

Obr. č. 24 Heather Hansen, Emptied Gestures, foto Bryan Tarnowski. 

http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b

96d7/52215920e4b0bc8ec5302f3b/1377970773730/_MG_6535.jpg?format=1000w  

Obr. č. 25 Heather Hansen, Emptied Gestures. 

http://i.vimeocdn.com/video/462361087_640.jpg  

http://www.moma.org/collection_ge/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo35051&page_number=9&template_id=1&sort_order=5
http://www.moma.org/collection_ge/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo35051&page_number=9&template_id=1&sort_order=5
http://kristinarosta.net/wordpress/?attachment_id=735
http://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/at0234.2s.jpg
http://thephoenix.com/boston/arts/131198-merce-cunninghams-long-goodbye/
http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1237-1291-view-european-abstraction-profile-mathieu-georges.html
http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1237-1291-view-european-abstraction-profile-mathieu-georges.html
http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-saint-germain-en-laye-122390402.html
http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-saint-germain-en-laye-122390402.html
http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-saint-germain-en-laye-122390402.html
http://stgermaincommerce.over-blog.com/article-georges-mathieu-a-saint-germain-en-laye-122390402.html
http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/hans-hartung-5-aguafuertes-las-estampas-de-5664482-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/hans-hartung-5-aguafuertes-las-estampas-de-5664482-details.aspx
http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b96d7/522159a6e4b0a07a98915bf1/1389509608283/_00C7891.jpg?format=1000w
http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b96d7/522159a6e4b0a07a98915bf1/1389509608283/_00C7891.jpg?format=1000w
http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b96d7/52215920e4b0bc8ec5302f3b/1377970773730/_MG_6535.jpg?format=1000w
http://static.squarespace.com/static/5212c3cae4b0c30757485ae6/5212e638e4b00cd5639b96d7/52215920e4b0bc8ec5302f3b/1377970773730/_MG_6535.jpg?format=1000w
http://i.vimeocdn.com/video/462361087_640.jpg
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 Obr. č. 26 Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004 - repríza Brighton festival 2012. 

http://www.exile.at/apparition/  

Obr. č. 27 Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004. 

http://wag.myzen.co.uk/thepolytechnic/?p=133  

Obr. č. 28 Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004. 

http://wag.myzen.co.uk/thepolytechnic/?p=133  

Obr. č. 29 Klaus Obermaier, Zjevení / Apparition, 2004 - repríza Brighton festival 2012. 

http://www.exile.at/apparition/  

Obr. č. 30 Workshop v rámci projektu Tanec a handicap 2014, foto Jiří Tashi Vondráček. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.1914708009

12842&type=3  

Obr. č. 31 Workshop v rámci projektu Tanec a handicap 2014, foto Jiří Tashi Vondráček. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.1914708009

12842&type=3  

Obr. č. 32 Jeroným Kohl, Sv. Juda Tadeáš, 1708, detail. 

http://www.m.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-judy-tadease.html  

Obr. č. 33 Matyáš Bernard Braun, Sv. Ludmila s malým Václavem, 1720 detail 

http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-ludmily-s-malym-

vaclavem.html 

Obr. č. 34 Projekt B 2. část - skupina III., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 4 

Obr. č. 35 Projekt B 2. část - skupina III., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 4 

Obr. č. 36 Projekt B 2. část - skupina III., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 4 

Obr. č. 37 Projekt B 2. část - skupina III., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 4 

Obr. č. 38 Projekt B 2. část - skupina III., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 4 

Obr. č. 39 Projekt B 2. část - skupina I., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 2 

Obr. č. 40 Projekt B 2. část - skupina I., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 2 

Obr. č. 41 Projekt B 2. část - skupina I., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 2 

Obr. č. 42 Projekt B 2. část - skupina II., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 3 

http://www.exile.at/apparition/
http://wag.myzen.co.uk/thepolytechnic/?p=133
http://wag.myzen.co.uk/thepolytechnic/?p=133
http://www.exile.at/apparition/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.191470800912842&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.191470800912842&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.191470800912842&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668873129839271.1073741829.191470800912842&type=3
http://www.m.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-judy-tadease.html
http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-ludmily-s-malym-vaclavem.html
http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/socha-sv-ludmily-s-malym-vaclavem.html
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Obr. č. 43 Projekt B 2. část - skupina II., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 3 

Obr. č. 44 Projekt B 2. část - skupina II., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 3 

Obr. č. 45 Projekt B 2. část - skupina II., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 3 

Obr. č. 46 Projekt B 2. část - skupina II., 2014, fotografie z výuky, viz. příloha č. 3 

Obr. č. 47 Malováno tancem, 2014, příprava sálu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 48 Malováno tancem, 2014, slepá v prostoru, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 49 Malováno tancem, 2014, vyznačení těla, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 50 Malováno tancem, 2014, vstup do pohybu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 51 Malováno tancem, 2014, vstup do pohybu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 52 Malováno tancem, 2014, vstup do pohybu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 53 Malováno tancem, 2014, vstup do pohybu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 54 Malováno tancem, 2014, zachyceno v (p)ohybu, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 55 Malováno tancem, 2014, všechna má Já, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 56 Malováno tancem, 2014, iniciála, vlastní fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 57 Malováno tancem, 2014, Horizontála, vertikála - dvě dimenze prostoru, vlastní 

fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 58 Malováno tancem, 2014, Horizontála, vertikála - dvě dimenze prostoru, vlastní 

fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 59 Malováno tancem, 2014, Minulost - přítomnost - budoucnost = Já, vlastní 

fotografie, viz. příloha č. 5 

Obr. č. 60 Anežka Sedláčková, ledshow, 2011. archiv autorky 

Obr. č. 61 Michaela Černá, Kotrmelec 2, 2011. archiv autorky 

Obr. č. 62 Michaela Černá, Houpání na boku, 2011. archiv autorky 
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