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ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá hudebně pohybovými činnostmi zacílenými na 

zpřesňování a kultivaci některých druhŧ lokomoce předškolních dětí v mateřské škole. 

Výzkum ve dvou etapách sleduje a vyhodnocuje osvojování tanečních krokŧ: pochodu, 

cvalu stranou, tanečního běhu a kroku dvojposkočného. Výzkum probíhal v běţné 

mateřské škole ve třídách dětí ve věku čtyři aţ pět let. 
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ANNOTATION: 

This bachelor thesis deals with music and movement activities targeting the 

cultivation and refinement of certain types of  locomotor movements of preschool 

children in kindergarten. Two stages of research monitors andevaluates learning the 

dance steps: march, side gallop, running and double hop-step. The research took place 

in a normal kindergarten classroom with children aged four to five years. 
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Úvod 

Mateřská škola je pro mnohé děti první sociální skupinou, do které se dostávají 

z jediného dosud poznaného prostředí rodiny a blízkých přátel. Zde si zvykají na nové 

prostředí, kamarády a dospělé osoby. Dítě je v mateřské škole rozvíjeno po všech stránkách  

a často se zde setkává s činnostmi a předměty doposud nepoznanými. Jednou z těchto činností 

mohou být i hudební činnosti. 

Pokud dítě pochází z hudebně málo podnětného rodinného prostředí, mŧţe se poprvé 

setkat s ţivým hudebním doprovodem, a dokonce i zpěvem teprve aţ mateřské škole. Učí se 

zde instrumentální hře na hudební nástroje, zpěvu a také hudebně pohybovým činnostem, 

kterým se věnuje celá bakalářská práce. 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu hudebně pohybové činnosti, konkrétně 

hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce předškolních dětí. Hlavním cílem této práce 

bylo aplikovat získané teoretické poznatky z odborné literatury na dané téma do praxe 

s předškolními dětmi a tuto aplikaci podrobně vyhodnotit v rámci výzkumu. 

V teoretické části práce se zabývám rozvojem hrubé motoriky a lokomočních pohybŧ 

od kojeneckého období do vstupu dítěte do školy. Popisuji rozdílnost lokomočních pohybŧ 

z hlediska hudební a tělesné výchovy. Dále uvádím význam hudebně pohybové výchovy a její 

významné představitele let minulých i současných v české zemi. Hlavním tématem práce jsou 

hudebně pohybové činnosti, přičemţ se zabývám jejich dělením, zpŧsobem jejich rozvíjení 

u předškolních dětí a jejich pojetím v RVP PV. Lehce se zde dotýkám i hudebního rozvoje 

dětí. 

Praktická část práce se zabývá aplikací teoretických poznatkŧ do praxe. Terénní 

výzkum je zaměřený na rozvoj, kultivaci a zpřesnění některých tanečních krokŧ, konkrétně 

pochodu, cvalu stranou, tanečního běhu a kroku dvojposkočného u dětí ve věku  

4 – 5 let. Součástí výzkumu je i vytvoření vlastního souboru hudebně pohybových her  

a činností, který je následně pouţit během pěti měsícŧ na výzkumném vzorku dětí.  

Ve výzkumné části práce vyuţívám metodu zúčastněného pozorování. Celá druhá etapa 

výzkumné části vychází z předvýzkumu, tedy první etapy výzkumu, který byl uskutečněn jiţ 

před rokem. 



 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 Časný vývoj dítěte 

Po narození dítěte nastává v dětském vývoji obrovský zlom. Dítě se setkává s naprosto 

novým prostředím, kterému se začíná postupně přizpŧsobovat. Vyvíjejí se základní reflexy, 

jako je plačící, mrkací, sací. Zpočátku věku je dítě odkázáno ve svém vývoji především  

na matku. Po prvním roce ţivota nastává u dítěte batolecí období. Toto období je velice 

podstatné pro vývoj motoriky.  

1.1 Vývoj hrubé motoriky u dětí do začátku školní docházky 

Kaţdý rodič i odborník pracující s dětmi musí brát v potaz, ţe kaţdé dítě je jiné  

a u kaţdého probíhá vývoj v jiném tempu. Nelze tedy přesně určit začátek a konec daného 

období dle určitého času, ale podle dovedností, kterých jiţ dítě dosáhlo. Je nutné si uvědomit, 

ţe vývoj dítěte mŧţeme urychlit cvičením a rŧznými hrami, ale téţ musíme mít na paměti, ţe 

jednotlivá vývojová stádia nelze přeskakovat.  

Vývoj jemné a hrubé motoriky má velký vliv na rozvoj myšlenkových operací  

a duševní vývoj dítěte, je spojen se smyslovým vnímáním a rozvojem rozumových 

schopností. Lokomočními pohyby se rozvíjí vnímání okolního prostředí dítětem, například 

pomocí lezení nebo chŧze dojde k rozšíření okruhu vnímaných předmětŧ a k zlepšení kvality 

poznání díky moţnosti přesunu a uchopování hraček.  

1.1.1 Novorozenecké období 

Novorozené dítě pohybuje všemi částmi těla, avšak vykonávání pohybŧ je 

neuvědomělé. Záměrné a úmyslné vykonávání pohybŧ se objevuje aţ postupně s přibývajícím 

věkem, souvisí s rozvojem nervové soustavy a mozkové kŧry. Hlavním prostředkem dítěte při 

seznamování se světem a vlastním tělem je spontánní pohyb, je tedy nutné, abychom dítěti 



 

 

poskytli vhodné podmínky, jako například dostatek prostoru, volné nebo nejlépe ţádné 

oblečení, lehké přikrývky apod.
1
 

1.1.2 Kojenecké období 

Kojenecké období datujeme od druhého měsíce po jeden rok věku dítěte.  V tomto 

období je dítě odkázáno na pomoc dospělých osob, převáţně na pomoc matky. Dítě nabývá 

hodně na váze a roste rychle do délky, je to doba nejintenzivnějšího vývojového úseku 

v celém ontogenetickém vývoji.
2
 

Rozvoj motoriky dítěte postupuje cefalokaudálně, tedy od hlavy k pohybŧm dolních 

končetin. Kolem tří aţ čtyř měsícŧ mŧţeme pozorovat zvedání a otáčení hlavičky, díky čemuţ 

dítě pozoruje prostředí a zachycuje směr zvukových podnětŧ. Také se začíná převalovat  

a o pár měsícŧ později si začíná sedat, a tím dochází k esovitému zakřivení páteře.  

Další motorický vývoj probíhá proximodistálně, tedy od centra těla k periferiím, vyvíjí 

se svaly, zápěstí, prsty a chodidla, připravuje se na lezení a časem dochází ke stavění se  

na nohy. Toto období končí vzpřímenou chŧzí a počátkem řeči. 

1.1.3 Batolecí období 

Pro batolecí období je typická pohybová aktivita, jeţ je pro samotné dítě velice 

zajímavá. „Proto batolata se svými pohybovými dovednostmi různým způsobem 

experimentují. Schopnost ovládat vlastní tělo je jednou z forem autoregulace. Je novou 

zkušeností, které se dítě nemůže nabažit, což se projevuje neustálým opakováním těchto 

aktivit, a tím i jejich procvičováním a zdokonalováním.“
3
 

Pro toto vývojové stadium je charakteristická vzpřímená chŧze a počátky řeči. Dítě od 

jednoho do dvou let nazýváme mladším batoletem a dítě od dvou do tří let starším batoletem. 

Nyní dochází k velkým tělesným změnám, které jsou hlavní příčinou fyzické neobratnosti 

                                                 
1
 Koch Jaroslav, Výchova kojence v rodině: příručka pro rodiče, Praha: AVICENUM, 1986 

2
 Šimíčková-Číţková Jitka, Přehled vývojové psychologie, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,  

  2010 
3
 Vágnerová Marie, Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání, Praha: Karolinum, 2005, s. 119. 



 

 

batolete. Mění se celková anatomická stavba těla, přibývá na váze. Také se zdokonalují 

funkce tělesných orgánŧ, zpevňuje se kostra. Vyrovnává se dispozice hlavy a trupu.  

Dítě se učí ovládat své tělo. V tomto stadiu začíná opouštět lezení, které je nahrazeno 

chŧzí. Chŧze je ještě neobratná, dítě často padá, teprve aţ kolem třináctého aţ patnáctého 

měsíce se dítě samostatně rozejde, ujde pár krokŧ bez přidrţování a zase se zastaví bez pádu. 

Dítě se batolí, chodí s nohama od sebe, aby udrţelo stabilitu. Od jednoho a pŧl roku dovede 

neobratně utíkat.
4
 

1.1.4 Předškolní období 

Od tří do šesti let věku dítěte dochází k výrazným změnám v rozvoji a činnosti nervové 

soustavy, coţ se odráţí do tělesného rozvoje. Dochází ke zdokonalení pohybŧ a především  

k uvědomělé koordinaci pohybŧ. S přibývajícím věkem mizí typická dětská baculatost, 

prodluţují se kosti, dítě roste do výšky, přibývá na váze, osifikují mu kosti. Dotváří se 

koordinační funkce svalŧ, a tím se zlepšuje orientace v prostoru a koordinační schopnosti. 

Podle Josefa Langmeiera a Dany Krejčířové je období předškolního dítěte z hlediska hrubé 

motoriky vyznačováno takto: „Tříleté dítě zakončilo důležitou etapu, v níž se naučilo chodit  

a pohybovat se už plně po způsobu dospělých: Chodí i běhá po rovině stejně dobře jako po 

nerovném terénu, padá jen velmi zřídka, chodí do schodů i ze schodů bez držení… V celku 

bychom motorický vývoj mohli označit jako stálé zdokonalování, zlepšenou pohybovou 

koordinaci, větší hbitost a eleganci pohybů.“
5
 

1.2 Druhy lokomočních pohybů z hlediska vývojové psychologie od 

kojeneckého věku 

Lokomoční pohyb „spočívá v přemísťování těla v prostoru a může být velmi 

různorodý. Pro dítě je to nejprve plazení a lezení, potom v životě nejběžnější chůze, běh, ale 

také poskoky a skoky a jejich různé kombinace, i převaly „sudy“. Každá tato dovednost má ve 

vývoji dítěte své nezastupitelné místo, není proto vhodné některý z vývojových kroků přeskočit, 

                                                 
4
 Langmeier Josef, Krejčířová Dana, Vývojová psychologie, Praha: Grada, 2006 

5
 Langmeier Josef, Krejčířová Dana, Vývojová psychologie, Praha: Grada, 2006, s. 88. 



 

 

ale naopak pro každý je třeba vytvářet optimální podmínky. Dovednosti se s věkem postupně 

zdokonalují, některé jsou překonány a ustupují, jako třeba lezení.“
6
 

Během ţivota prochází dítě rŧznými vývojovými stádii a s přibývajícím věkem se 

mění tělesné proporce těla, dále se vyvíjí kosti, klouby, svaly, a tím se mění postavení páteře. 

Všechny tyto aspekty ovlivňují drţení těla a jeho následné pohyby v prostoru. „Osvojování 

záměrného pohybu je ve své podstatě vytváření pohybové dovednosti, jež se uskutečňuje 

v souhře složitých podmíněných reflexů, ve vytváření dynamického stereotypu. Při ovládnutí 

pohybových dovedností vznikají v mozkové kůře mnohotvárná spojení mezi oblastí pohybovou, 

akusticko-řečovou, zrakovou atd. Jejich vytváření probíhá v podstatě ve třech fázích.“
7
 

V první fázi se často vyskytují nadbytečné pohyby. Celkový projev je nejistý, pomalý  

a opatrný. V nadcházející fázi se nadbytečné pohyby odstraňují, pohyby jsou jistější  

a zpřesňují se. Ve třetím stadiu se mluví o úplném zautomatizování pohybŧ, které se 

vyznačují lehkostí jejich provedení.
8
 Je třeba, aby tyto pohyby získaly na kultivaci. Správné 

pohybové projevy bývají nejvíce podporovány v rodinách dodrţujících zdravý ţivotní styl. 

Mateřské školy se snaţí správné pohybové projevy podporovat i v případech, kdy je dítě 

v tomto ohledu zanedbáváno v rodinném prostředí, a zároveň hlouběji rozvíjet u dětí  

s určitým nadáním. 

„Lokomoce má i svůj sociální význam. Je pojímána jako symbol úspěšného vývoje, 

jako jasný důkaz přechodu na vyšší úroveň. Stimuluje změnu chování rodičů, popřípadě 

dalších lidí, a zvyšuje sociální status dítěte.“
9
 

1.2.1 Kojenecké období 

Přibliţně tři měsíce před dovršením jednoho roku nastává u dětí první aktivní 

lokomoční pohyb - lezení. Dítě objevilo moţnost dostat se záměrně k nějaké věci, kterou vidí. 

Lezení umoţňuje dítěti pohyb celého těla, který zaměstnává všechny svalové oblasti těla. 

Lezení poskytuje moţnost větší samostatnosti a poznávání světa, téţ se zmocňovat předmětŧ. 

Dalším lokomočním pohybem je chŧze, která je zpočátku velmi nekoordinovaná, dítě se musí 

přidrţovat nábytku nebo rukou blízkých osob. 

                                                 
6
 Dvořáková Hana, Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání, Praha: Raabe, 2011, s. 33. 

7
 Mišurcová Věra, Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku, Praha: SPN, 1965, s. 16. 

8
 Mišurcová Věra, Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku, Praha: SPN, 1965 

9
 Vágnerová Marie, Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání, Praha: Karolinum, 2005, s. 121. 



 

 

1.2.2 Batolecí období 

Kolem prvního roku ţivota dítě zvládne chŧzi, dokáţe samostatně stát, rozejít se  

a zastavit. Pomocí pohybu se pohybuje v prostoru, který mu umoţňuje další poznávání. Touto 

dobou ovládá pohyby rukou, nohou a trupu, které se spojují s chŧzí. V tomto období dítě 

pozoruje prostředí a osoby ve svém okolí, tím je schopno napodobit i jednoduché lokomoční 

pohyby, avšak ještě ne příliš koordinovaně.  

V rámci pohybové aktivity dochází k rozvoji dalších forem lokomotoriky: chŧzi po 

schodech nahoru zvládnou děti kolem druhého roku bez přidrţování s přísunem nohy. Často 

od dvou a pŧl roku zvládnou nohy střídat. Samostatnou chŧzi po schodech dolŧ zvládnou děti 

aţ kolem tří let.
10

 Časem dochází k osvojování skákání, otáčivých pohybŧ, prolézání, 

zdolávání překáţek a dalších dovedností. 

Batole je schopno reagovat pohyby na základní hudebně výrazové prostředky, jako je 

například pulzace, metrum, rytmus, dynamika. „Narůstá schopnost pozorovat a napodobovat 

pohyby dospělých, zvyšuje se účinek slova, kterým lze pohyby motivovat (jak chodí medvěd, 

čáp, jak skáče zajíček).“
11

 

1.2.3 Předškolní období 

V období od tří do šesti let dochází ke zdokonalení pohybových funkcí v závislosti  

na rozvoji mozkové kŧry. Jak jiţ bylo zmíněno, zdokonaluje se hrubá motorika, orientace  

v prostoru a automatizuje se koordinace rukou a nohou při tělesných pohybech, hlavně při 

chŧzi a běhu.
12

 V této době dítě dokáţe sladit skok s rozběhem. Josef Langmeier a Dana 

Krejčířová popisují v knize Vývojová psychologie, ţe dítě čtyřleté aţ pětileté zvládne rŧzné 

přemísťovací pohyby těla, jako je hbité utíkání, seskakování ze zvýšené plochy, téţ udrţí 

rovnováhu na jedné noze, leze po ţebříku, hopsá a skáče.
13
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„Po čtvrtém roce se vyhraňuje převaha jedné ruky, snižuje se počet „obouručných“. 

Dominance jedné ruky je podmíněna převahou jedné mozkové hemisféry nad druhou, pokud je 

činnost obou hemisfér stejná, mluvíme o ambidextrii – nevyhraněná lateralita.“
14

 Stejně tak 

dochází k vyhranění i dalších párových orgánŧ, jako například jedné nohy, oka, ucha a dalších 

párových orgánŧ. Během vlastní pedagogické praxe jsem se setkala s tím, ţe v tomto období 

opravdu dochází k vyhranění jednoho z párových orgánŧ, coţ zkoumám ve výzkumné části 

této práce, konkrétně u cvalu stranou.  

1.3 Dělení lokomočních pohybů z hlediska hudební a tělesné výchovy 

Lokomoční pohyby se dají rozdělit z hlediska tělesné a hudební výchovy. Avšak 

v mateřských školách se však tyto výchovy navzájem ovlivňují a prolínají, a proto je od sebe 

nelze oddělovat. Hudebně pohybová (taneční) a tělesná výchova se společně zaměřují  

na správné drţení těla, na cvičení pro uvolnění svalstva a v neposlední řadě také na kultivaci  

a koordinaci pohybŧ.
15

 Tyto výchovy bývají také spojovány s dalšími estetickými výchovami, 

jako je například literární, výtvarná a dramatická výchova. Ve spojení hudebně pohybové  

a dramatické činnosti „využívame metódu interpretácie, t.j. spôsob stvárnenia nejakej úlohy, 

piesne, skladby, básničky, kde je východiskom napodobňovanie, ktoré nevylučuje tvorivé 

alebo netradičné postupy, keď deti sami majú vybrať tempo, ktoré by sa hodilo k piesni alebo 

zvýrazniť jeho zmeny.“
16

 

 „Z hlediska psychologie je pohyb s hudbou složitá činnost, týkající se motoriky, 

hudebních a estetických činností i ostatních stránek lidské osobnosti. V oblasti motoriky náleží 

pohyb s hudbou k pohybům volním.“
17

 Jedná se tedy o cíleně prováděné pohyby, kterým se 

děti postupně učí. 

Hana Volfová a Ilona Kolovská řadí do lokomočních dovedností z hlediska tělesné 

výchovy plazení, lezení, chŧzi, běh, poskoky a skoky. Dále potom převaly, obraty a pořadová 
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cvičení, pod kterými si mŧţeme představit například řazení v zástup, do řady, do kruhu, 

pohyb ve formacích apod.
18

 

V oblasti hudebně pohybové výchovy se nesetkáváme s termínem lokomoční pohyby, 

nýbrţ s pojmem taneční kroky. Kaţdému takovému kroku odpovídá určitý hudební rytmus, 

přičemţ některé taneční kroky se hodí pro více rytmŧ a naopak. 

 Eva Binderová řadí do tanečních krokŧ chŧzi, taneční běh, krok přísunný, kvapík 

(cval), krok přeměnný, krok sousedské, trojdup a trojnatřásák, čtyřdup a čtyřnatřásák, krok 

mazurkový, krok poskočný, krok dvojposkočný, krok obkročákový (obkročák), kroky skočné 

(krok skočákový), poskoky řezankové a dvojřezankové, krok oklepákový (oklepák).
19

 

Zajímavé je, ţe ve své knize nepopisuje jeden ze základních tanečních krokŧ - pochod. 

Taneční kroky 

Pochod 

Při pochodu dochází k přenášení váhy z jedné nohy na druhou. Chodidlo vykročené 

nohy přilne na zem nejprve špičkou a poté patou. Koleno vykročené nohy svírá pravý úhel. 

Ruce jsou nataţené a jdou proti pohybu nohou. 

Kvapík (cval) 

„Kvapík vlastně tvoří krátké a rychlé přísunné kroky. Můžeme jej tančit vpřed, 

stranou, vzad. Výkrok obvykle mírně zdůrazníme, přísun se provádí nadnesením (hladký 

kvapík) až skokem (skočný kvapík).“
20

 

Běh 

„Taneční běh vychází ze základní taneční chůze, našlapujeme však při něm většinou  

na přední část chodidla. Tvoří ho následné, v lidovém tanci převážně kratší skoky (přeskoky 

z nohy na nohu) na předních částech chodidel s mírným pérováním v kotnících a kolenou. 

Všechny skoky jsou stejně dlouhé, pohyb je plynulý.“
21

 Při tanečním běhu tanečník drţí ruce 
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nejčastěji v upaţení
22

 (na hlavě, ve vzpaţení, na ramenou apod.) Úkolem paţí je vyvaţovat 

celkový pohyb, nikoliv vykonávat protipohyb, jako při sportovním běhu. 

Krok dvojposkočný 

„Základem kroku dvojposkočného je rovněž spojení kroku a poskoku, od kroku 

poskočného se však liší provedením, rychlejším tempem a tečkovaným rytmem. Vycházíme 

z chůze přes polochodidlo, kroky jsou však kratší.“
23

 Krok dvojposkočný bývá v mateřských 

školách často nazýván jako „poskok“.  

2 Hudebně pohybová výchova 

„Pohyb s hudbou je osobitý způsob hrové činnosti v předškolním věku. Projevují se 

v něm typické zákonitosti této základní aktivity dítěte a jeho duševního života.“
24

 

           Libuše Kurková 

Pohyb je základní dětská potřeba, která je ve spojení s hudbou přirozenou proţitkovou 

reakcí vyjadřující radost z pohybu. Správně vyučovaná hudebně pohybová výchova a vhodně 

volené činnosti rozvíjí u dětí řadu hudebních a nehudebních schopností a dovedností. Dále 

rozvíjí volní vlastnosti, řečový a pěvecký projev, myšlení, koordinační dovednosti a ladný 

pohyb. Téţ podporují logické myšlení, hudební a pohybovou paměť, představivost, tvořivost 

a fantazii. Současně se dítě učí ovládat a soustředit.  

Pohyb opíráme o dětské představy a fantazii. Dítě má eidetické představy, kde v jeho 

rukách i očích vše oţívá. Dokáţe se vcítit do větru, skály, krále, či do jiných pohádkových 

postav jakoţto i jiných neţivých předmětŧ. V tomto ohledu je dítě schopno napodobit jejich 

pohyb, coţ je dost často vyuţíváno pedagogy při rŧzných činnostech.  
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2.1 Významné osobnosti, jež se podílely na rozvoji hudebně pohybové 

výchovy v Československé republice 

Hudebně pohybová výchova má v naší zemi dlouholetou tradici. Je součástí 

mateřských škol jiţ od jejich zaloţení, coţ dokazuje řada odborných knih, jako například spis 

„Školka“ (1839) od Jana Vlastimíra Svobody, sbírka „Dětské hry a zábavy“, jejichţ autorem 

je Štěpán Bačkora. První zmínka o potřebě hudebně pohybové výchovy dětí předškolního 

věku je obsaţena uţ v knize J. A. Komenského Inforamtorium školy mateřské. 

V 19. století začaly vznikat sbírky písní s pohybovými skladbami a dramatizací, které 

vznikly na základě potřeb mateřských škol pro besídky a veřejná vystoupení, jeţ byly 

dŧleţitou součástí pro získání finančních prostředkŧ pro mateřské školy. Autoři těchto sbírek 

byli: P. Biliánová, B. Hakl, K. Hanušová, B. Studničková, J. Tykač.  

V prvním desetiletí 20. století se v mateřských školách začaly zavádět lidové tance, 

kterými se zabývala I. Jarníková, K. Oháňková, J. Poš a další. Přibliţně do poloviny  

20. století byla hudebně pohybová výchova na nízké úrovni, jelikoţ byla náměty nevhodná  

a náročnost nepřiměřená dětským věkovým zvláštnostem. Tou dobou osnovy vyuţívané pro 

mateřské školy měly nedostatečně rozpracovanou metodiku hudebních činností v mateřských 

školách. Osnovy nepopisovaly dovednosti, kterých by měly děti v určitých stupních vývoje 

dosáhnout, nebyly posloupné a chybělo v nich doporučení na hudební doprovody, útvarové 

formace, pokyny pro správné drţení těla apod. Touto problematikou se začaly zabývat hlavně 

autorky Jana Berdychová, Věra Mišurcová a Helena Tatrová. Prosazovaly pohyby a hry  

v prostoru mimo dlouhá sedavá zaměstnání. Šlo jim především o odstranění nedostatkŧ 

v osnovách a propojení jednotlivých hudebních činností, jeţ zaručovaly estetický proţitek 

z činnosti. V návaznosti vytvořily jednoduché sbírky her a činností s námětem blízkým pro 

děti.
25

  

Věra Mišurcová vydala knihu Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku 
26

. 

Spoluautorky Jana Berdychová a Helena Karásková přispěly hudbě a tanci v mateřské škole 

knihou Dětské taneční hry 
27

. 
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Mezi významné hudební pedagogy, kteří se zaslouţili o hudebně pohybovou výchovu 

v naší zemi, patří řada autorŧ. Zde popisuji pouze nejznámější z nich. 

Významnou představitelkou hudebně pohybové výchovy je pedagoţka Boţena 

Viskupová, jeţ před necelými dvěma roky oslavila své sté narozeniny. Celý ţivot se věnovala 

hudebně pohybové výchově dětí a mládeţe. Věnovala se výuce studentŧ na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Také pořádala semináře pro pedagogy všech typŧ škol. 

Spolupracovala s významnými osobnostmi, jako je například Ilja Hurník, Vladimír Poš, Pavel 

Jurkovič, Petr Jistel a další. Výsledkem její mnohaleté práce je velké mnoţství skript, učebnic 

a metodických příruček, jeţ se plně vyuţívají ke studiu na pedagogických školách  

a v předškolních zařízeních. Ráda bych uvedla knihy, z kterých jsem čerpala ve své práci, 

Hudba a pohyb 
28

 a Hudebně pohybová výchova a zpěv 
29

. 

Další významnou pedagoţkou hudebně pohybové výchovy je Libuše Kurková, která se 

ve svých dílech zabývá propojením a sladěním hudby s pohybem, s písní a se slovy. Probouzí 

a rozvíjí hudebně pohybovou tvořivost u dětí, která je podmíněna radostí z pohybu a tvořivým 

aktivním přístupem. Během svého ţivota vydala mnoho odborných publikací zabývajících se 

hudebně pohybovou výchovou. Mezi její tvorbu patří např. Tanec a hudba 
30

, Hudebně 

pohybové hry v mateřské škole 
31

, a další. Libuše Kurková je spoluautorkou několika knih 

spolu s Petrem Ebenem. Mezi jejich společné publikace patří například Hudebně pohybová 

výchova 
32

, V trávě 
33

, Hrajeme si s obrázky 
34

. 

Snad kaţdý pedagog mateřské školy musí znát osobnost Evy Jenčkové, která bohatě 

zásobuje knihovny nejen mateřských škol metodickými publikacemi s bohatou tematikou pro 

rŧzné náměty. Mimo mnoho metodických publikací vydala i další knihy, jako například 

Hudba a pohyb 
35

. Společně s Jaroslavem Herdenem a Jiřím kolářem vydala vysokoškolskou 

učebnici pro studenty 1. stupně základní školy Hudba pro děti 
36

. Eva Jenčková je významnou 

hudební pedagoţkou, jeţ v současné době pŧsobí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 
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Králové, kde učí hudební pedagogiku a didaktiku hudebně pohybové výchovy. Často pořádá 

kurzy a semináře pro pedagogy. 

Nesmíme opomenout ani významnou taneční a hudební pedagoţku Evu Kulhánkovou, 

která přispěla řadou metodických knih pro předškolní i školní výuku a i nadále je velice 

aktivní spisovatelkou. Stále vydává další publikace, jako například Písničky a říkadla 

s tancem 
37

, Taneční hry s písničkami 
38

, Hudebně pohybová výchova 
39

, Řemesla ve hře  

a písni 
40

, Cvičíme pro radost 
41

. 

Lenka Pospíšilová se zabývá hudební výchovou, kterou propojuje s hudebně 

pohybovou výchovou s prvky dramatiky. Je lektorkou mnoha seminářŧ nejen v Čechách, ale  

i v cizině. 

2.2 Odborná připravenost učitele z hlediska hudebně pohybové 

výchovy 

Hudebně pohybová výchova klade na pedagoga velké nároky z hlediska jeho odborné 

připravenosti. Vyučující by měl mít určité nadání, znalosti a dovednosti, dále potom kladný 

vztah k hudbě, tanci i zpěvu, protoţe jedině tak mŧţe být dobrým vzorem pro své ţáky. 

Boţena Viskupová klade velký dŧraz na nutnost promýšlení postupŧ a cílŧ, jichţ chce 

vyučující dosáhnout. Dále také poukazuje na taktní zapojení všech dětí do činností a nalezení 

pro ně vhodného uplatnění.
42

 

Umění pedagogického pŧsobení na rozvoj dětí je závislé na určitých podmínkách. 

Kaţdý pedagog by měl brát zřetel na individuální zvláštnosti jednotlivých dětí, v návaznosti 

na to by měl volit vhodné vyučovací metody, motivaci a organizaci. Jednou ze základních 

zásad pedagogického pŧsobení je zásada posloupnosti, proto by měl pedagog navazovat  

na předem získané dovednosti dětí. Další dŧleţitou podmínkou pro hudebně pohybovou 

výchovu je výběr hudby, která podněcuje a ovlivňuje jeho nácvik těchto her a činností, téţ 

mŧţe přinést estetický proţitek všem zúčastněným. 

                                                 
37

 Kulhánková Eva, Písničky a říkadla s tancem, Praha: Portál, 1999 
38

 Kulhánková Eva, Taneční hry s písničkami, Praha: Portál, 2006 
39

 Kulhánková Eva, Hudebně pohybová výchova, Praha: Portál, 2007 
40

 Kulhánková Eva, Řemesla ve hře, písni a tanci, Praha: Portál, 2009 
41

 Kulhánková Eva, Cvičíme pro radost, Praha: Portál, 2011 
42

 Viskupová Boţena, Hudebně pohybová výchova a zpěv, Praha: SPN, 1989 

 



 

 

3 Hudebně pohybové činnosti 

 Při hudebně pohybových činnostech dochází k rŧzným druhŧm tělesných pohybŧ 

prováděných v souladu s hudbou, zpěvem či říkadly. Činnosti mohou být individuální, 

párové, skupinové či frontální.  

Hudebně pohybové činnosti jsou vedle pěveckých, instrumentálních a poslechových 

činností dŧleţitou součástí hudební výchovy v mateřských školách. Hudebně pohybové 

činnosti mají velký vliv na rozvoj osobnosti po všech stránkách. Hudba stejně jako další 

umění pŧsobí na člověka emocionálně. „Čím hlubší a bohatší jsou city, jež vzbuzuje, tím se 

pohyb stává oduševnělejším, ušlechtilejším a výraznějším. To předpokládá do značné míry 

rozvinuté cítění hudební a estetické.“
43

 Kaţdé dítě má přirozenou potřebu pohybu, která mu 

umoţňuje se plně vyjádřit a tím uspokojit své estetické potřeby. Během pohybové činnosti 

mohou děti proţít estetický záţitek, který mŧţe být doprovázen hrou na melodické i rytmické 

instrumentální nástroje, zpěvem nebo při doprovodu hudebního díla.
44

 Prostřednictvím 

hudebně pohybových činností dochází k psychickému a pohybovému uvolnění, jímţ dítě dává 

najevo své proţitky. „Hudební řeč upoutává dítě svými výrazovými prostředky, vyvolává 

v něm adekvátní pohybové reakce, které jsou doprovázeny citovým prožíváním.“
45

 

Hudebně pohybové činnosti rozvíjí u dětí zodpovědnost z týmové spolupráce, 

vzájemný respekt, toleranci i úctu. Zároveň děti zaţívají pocity sounáleţitosti, uspokojení  

a radosti z pohybu. Dále přispívají k uvědomění si vlastního těla a orientace v prostoru. 

Dŧleţité jsou pro osvojování jemné i hrubé motoriky a přispívají k ladnosti a koordinaci 

pohybŧ.  

Prostřednictvím hudby a tance dochází k osvojování národních kulturních hodnot. 

Úkolem mateřské školy je pomoci ke kultivovanosti pohybu a jeho estetického provedení. 

3.1 Dělení hudebně pohybových činností 

Hudebně pohybové činnosti mŧţeme rozdělit na hudebně pohybovou prŧpravu, dále 

potom hudebně pohybové hry a tance s pevně stanovenými pravidly a improvizovanými 
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hudebně pohybovými hrami. Podle zmíněného dělení v sobě hudebně pohybová prŧprava 

zahrnuje jak prŧpravu pohybovou, tak prŧpravu taneční.  

Cílem pohybové prŧpravy je vést děti ke správnému návyku drţení těla, ke zvládnutí 

uvolněného pohybu a citlivým reakcím na vlastnosti hudby. Boţena Viskupová poukazuje  

na utváření správného návyku drţení těla v rŧzných polohách, které jsou dŧleţité nejen pro 

hudebně pohybovou výchovu, ale pro celé období ţivota jedince. Je nutné, aby byly 

jednotlivé procvičované polohy vhodně motivovány. Dětem bude provedení pohybu jasné  

a srozumitelné.
46

 Taneční prŧprava dále rozvíjí správné provedení tanečních krokŧ, jako je 

chŧze, běh, krok poskočný, krok přísunný, cval a další. Toto dělení zahrnuje nácvik pohybŧ 

na místě i v prostoru. U mladších dětí je moţné u některých krokŧ začínat s nácvikem pohybŧ 

na místě „na značkách“, a poté kolem nich. Kdyţ se pohyb zautomatizuje, je moţné zařazovat 

hudebně pohybovou a taneční prŧpravu například v kruhu, po přímce, po elipse, v diagonále, 

v řadě, v zástupu, za ruce apod. Je třeba střídat nácvik pohybŧ v rŧzných formacích, aby 

nedocházelo k upevnění návyku pouze u jedné formace, poté by se návyk těţko odbourával. 

Děti se téţ učí pohybŧm trupu, paţí, hlavy doprovázejícím pohyb na místě a tím se snaţí 

pohybově ztvárnit rŧzné emoce, jeţ vyţaduje melodie. Tím rozvíjí svou osobnost, estetické 

cítění a vytváří si základy pro tvořivou improvizaci.
47

 

 V mnoha odborných textech, jako například v knize Hudebně pohybové hry 

v mateřské škole 
48

, se mŧţeme setkat s názory, ţe pro nácvik ve výše zmíněných hudebně 

pohybových činností je třeba ţivé hudby pro moţnost přizpŧsobení se potřebě dětského 

tempa, zastavení či opravení pohybu. V tomto však s těmito autory nemohu souhlasit, neboť 

z vlastní praxe mohu potvrdit, ţe pokud je ve třídě v době nácviku pouze jedna učitelka, není 

to realizovatelné z hlediska toho, ţe učitelka je pro děti vzor a je nutné, aby s dětmi cvičila, 

měla volné ruce i ústa pro moţné komentáře. Dítě ji napodobuje, a tak si nemŧţe v době 

nácviku dovolit sedět za klavírem a hrát, kdyţ děti nemají pohyby osvojené  

a zautomatizované. Je tedy potřeba pořídit si vhodné nahrávky nebo citlivě vybírat 

reprodukovanou hudbu, která bude odpovídat fyziologii dětí. 

K hudebně pohybovým činnostem neodmyslitelně patří také hudebně pohybové hry  

a tance s pravidly. Do těchto činností patří lidové hry a tance se zpěvy, kterým by vţdy měla 

předcházet hudebně pohybová prŧprava, popsaná v textu výše. „Hudobná hra využívaná 
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v edukačnom procese by mala mať jasne stanovený cieľ, mala by byť premyslená, zameraná 

na rozvoj zručnosti, schopnosti a návykov, mala by rozvíjať emocionálny svet dieťaťa.“
49

 

Pro hudebně pohybové hry a tance s pravidly vyuţíváme rŧzná říkadla, písně či verše, 

jeţ jsou podrobně popsány v jednotlivých sbornících, které nám určují pravidla, tedy přesné 

provedení pohybŧ. Nácvik těchto činností je dlouhodobá záleţitost, nelze se je naučit během 

jednoho dne, ale je třeba se postupně seznamovat s hudebně pohybovou prŧpravou, textem  

a melodií písně, a teprve po zautomatizování daného pohybu a zpěvu se zabývat samostatným 

nácvikem dané pohybové hry či tance. Postupujeme tedy od jednoduchých písní a námětŧ ke 

sloţitějším, avšak u jednoduchých říkadel či písní mŧţeme nacvičovat všechny dovednosti 

najednou, neboť jsou dětem blízké svým námětem, a tak si je často velmi rychle osvojí.  

Cílem těchto činností je snaha o krásně provedený pohyb a estetické ztvárnění pohybu 

tanečním vyjádřením. „Děti při hrách získávají nové hudební zkušenosti: poznávají a osvojují 

si písně charakteru žertovného, veselého, lyrického a tanečního; zároveň prakticky poznávají, 

že charakter hudby odpovídá charakteru pohybu, že při změně motivu v písni se mění 

pohybový motiv, že s přerušením hudby je nutno přerušit pohyb atd.“
50

 

 Třetí dělení hudebně pohybových činností jsou hudebně pohybové hry  

a improvizované tance, které kladou velký dŧraz na předchozí hudebně pohybovou prŧpravu. 

Uţ z názvu improvizované tance je patrné, ţe jde o tance, jeţ nemají stanovená pravidla. 

Dochází k rozvíjení vlastní tvořivosti dětí, a dítě tak má moţnost být samo sebou. Aby mohlo 

dojít ke kultivovanému a zároveň estetickému proţití pohybu, často vyuţíváme náměty, se 

kterými se děti dokáţou lehce ztotoţnit. Vhodné jsou například pohádkové náměty 

doprovázené hudbou a mluveným slovem.
51

 Improvizované pohyby je třeba v dětech rozvíjet 

jiţ od útlého věku, kdy se děti nestydí, nemají zábrany a přijde jim to naprosto přirozené.  

Těmito hudebně pohybovými činnostmi děti získávají rŧzné dovednosti, jejichţ 

osvojování není spontánní, ale musí se jim naučit. 

Všechny hudebně pohybové činnosti by měly být prováděny formou hry, která je 

dětem velmi blízká a podporuje radost z pohybu. Téţ by měly vycházet z pohybových potřeb 

dětí, jejich předchozích zkušeností a dovedností. Dalším dŧleţitým kritériem je uzpŧsobit 
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prostor, v němţ budeme činnosti provádět. Pro děti je dŧleţité, aby se na sebe při pohybu 

nemačkaly a také aby nikde nepřekáţel nábytek, vytvořené stavby a hračky. Pokud splníme 

všechna tato kritéria, děti získají ke hře nebo k tanci vztah a budou se chtít k činnostem vracet 

nejen v programu řízeném učitelkou, ale téţ při spontánních hrách.  

3.1.1 Pomůcky pro rozvoj hudebně pohybových činností 

Před samotným zařazením pomŧcek do hudebních činností bychom se měli dostatečně 

věnovat správným návykŧm drţení těla, tedy hudebně pohybové prŧpravě popsané výše  

v textu a teprve poté zařazovat do her a činností pomŧcky. 

Do nácviku hudebně pohybových činností patří také manipulace s předměty, které 

napomáhají k osvojení hudebně pohybových činností, oţivují hru, koncentrují pozornost  

a přináší chuť k činnosti. Dále také rozvíjí celkovou koordinaci pohybu, orientaci v prostoru  

a mohou přinášet estetické obohacení prováděné činnosti. 

Předměty a pomŧcky mohou plnit i funkci zástupnou nebo je mŧţeme vyuţít jako 

ohraničení či rozčlenění prostoru, popřípadě jako značky pro pohyb v prostoru i na místě.  

Do těchto pomŧcek mŧţeme zahrnout rŧzné hudební nástroje, cvičební náčiní, jako 

jsou například stuhy, šátky, obruče, švihadla, míče, plastové, papírové nebo dřevěné tyče.  

Je moţné vyuţívat padák. K hudebně pohybovým činnostem mŧţeme pouţít i jiné pomŧcky 

denní potřeby, jako například vařečky, šály, čepice, plastové láhve s vodou, plastová víčka, 

knihy, polštáře, přírodniny a další. 

Pro docílení maximálního pohybového a tanečního rozvoje mŧţeme vyuţít vlastní 

výrobu rŧzných kostýmŧ a doplňkŧ (sukně, klobouky, koruny obličejové masky, křídla apod.) 

Pro děti je to vítaná aktivita, která má smysl a následné další vyuţití. Díky kostýmŧm opadá 

ostych a zábrany. Děti se dokáţou naplno vţít do své role, a přináší jim to proţitek z činnosti, 

který si budou dlouho pamatovat. 

Dŧleţité je mít na paměti, ţe kostýmy a doplňky nesmí překáţet a omezovat děti 

v pohybu. V tomto případě by byl výsledek z činnosti spíše záporný neţ pozitivní a radostný. 



 

 

3.2 Způsoby rozvíjení pohybových činností v MŠ 

Během dne se v mateřské škole střídají činnosti spontánního a řízeného charakteru 

provázané aktivitou a odpočinkem dětí. Rozvoj dětí je závislý především na učitelkách dané 

třídy, ty tak mohou ovlivňovat hudební poznávání a rozvoj dětí během celého pobytu v MŠ.  

Řízené hudebně pohybové činnosti vycházejí z předchozích vědomostí a dovedností  

a také z aktuální situace a potřeb dětí v daném okamţiku. Učitelka zvaţuje, které hudebně 

pohybové činnosti vyuţije. Při seznamování dětí s pohybem se učitelka opírá o dětské znalosti 

a představy. Nutná je zásada názornosti, kdy učitelka nebo určené dítě předvádí správné 

provedení pohybu ostatním dětem. Při předváděném pohybu, učitelka popisuje slovy 

vytvářený pohyb. Popis má být stručný a poutavý pro získání zájmu dětí. Pro lepší pochopení 

a motivaci mŧţeme vyuţít obrázkový výklad. Tyto činnosti mŧţe učitelka zařazovat během 

cvičení. Při rušné části mŧţe s dětmi procvičit rŧzné druhy tanečních krokŧ. Dále mŧţe 

zařadit na konci cvičení hudební hru nebo tance se zpěvy. Řízené činnosti mohou být 

vyuţívány i při pobytu venku, nebo jako hudební chvilka při čekání v šatně nebo před 

obědem.  

Aby došlo k upevnění naučených návykŧ a dovedností, je třeba zařazovat opakované 

procvičování i v delším časovém odstupu. Pedagog by měl obměňovat hry a motivaci, aby 

nedošlo k mechanickému procvičování, jehoţ dŧsledkem je činnost bez záţitku a přestává děti 

bavit. 

 Velký význam pro rozvoj hudebně pohybové výchovy má také spontánní hra dětí, kdy 

učitelka taktně ovlivňuje hudební prostředí dětí při hře a tím nenásilně ovlivňuje hudební 

rozvoj a poznání dětí. Patří sem například vytvořený hudební koutek s hudebními nástroji  

a jejich samostatné pŧjčování a vyuţívání během spontánních her. Následně mŧţe dětem 

poskytnout rŧzné pomŧcky, jako jsou stuhy, šátky, sukně, rŧzné národní kroje apod. Záleţí  

na moţnostech dané školy a jejich vyuţití učitelkami. Pokud mají ve třídě televizi, je moţné 

dětem pouštět rŧzná videa s tanci a zpěvy rŧzných národností. Pedagog mŧţe téţ ovlivňovat 

prostředí třídy pouštěním rŧzných stylŧ hudby. Při spontánních hrách je nutné vymezit prostor 

pro hudebně pohybové činnosti, aby nedocházelo k rušení ostatních hrajících si dětí.  

 Toto mám osvědčené i ze své pedagogické praxe. Pokud poskytnu dětem prostor, 

pomŧcky, moţnost výběru aktivity a času (kdy bude dítě danou činnost provádět), teprve 



 

 

tehdy je dítě aktivní, účastné činnosti a dochází k maximálnímu a efektivnímu rozvoji dítěte. 

Činnosti však musí být také řízené učitelkou, aby docílila rozvoje v určitých aktivitách  

i u dětí, které nemají potřebu se jich účastnit spontánně. 

Nejdŧleţitější je motivace, kdy pedagog mŧţe motivovat děti vlastní činností, 

vyprávěním nebo návštěvou muzikálu pro děti. 

3.3 Pojetí hudebně pohybových činností v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní výchovu 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní 

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato 

pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích 

zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání  

v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních 

potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol.“
52

 To souvisí s odbornou znalostí  

a připraveností učitelŧ předškolního vzdělávání ve všech oblastech RVP PV. Nutností 

pedagogického pŧsobení je znalost a praktické uplatňování metodických postupŧ při 

vzdělávání dětí. Dŧleţitá je pedagogická tvořivost a kreativita pro vytvoření vhodného 

výchovně vzdělávacího programu, v němţ se budou prolínat všechny oblasti RVP PV. Obsah 

vzdělávání je nutno přizpŧsobit konkrétním podmínkám dané školy, individuálním 

zvláštnostem a potřebám dětí. Teprve tehdy mŧţe vhodně a efektivně rozvíjet schopnosti  

a dovednosti dětí. 

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání stanovuje nutné propojení 

všech vzdělávacích oblastí tj. biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní  

a environmentální. Tyto oblasti se vzájemně prolínají, a proto je od sebe nelze oddělovat. 

Dále se v této kapitole budu věnovat hudebně pohybovým činnostem a jejich propojení 

s RVP PV.  
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Hudebně pohybové činnosti rozvíjí dítě v souladu s RVP PV, rozvíjí ho po všech 

stránkách, tedy po stránce fyzické, psychické i sociální, v činnostech by se měly propojovat 

všechny jiţ výše zmíněné oblasti. 

RVP PV uvádí v kaţdé vzdělávací oblasti očekávané výstupy, tedy to, co by mělo dítě 

zvládnout na konci předškolního období. Jedním z očekávaných výstupŧ ve vzdělávací oblasti 

biologické - Dítě a jeho tělo - je: „Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit 

pohyb s rytmem a hudbou.“
53

 Z tohoto cíle vychází celá má teoretická i praktická část 

bakalářské práce. Marie Lišková ve své knize shrnula význam a moţnosti rozvoje dětské 

osobnosti v hudebně-pohybových činnostech v MŠ: „Prostřednictvím hudebně-pohybových 

aktivit se děti seznamují s částmi lidského těla, prostorovou orientací, učí se vědomě 

napodobovat pohyb, zacházet s náčiním – stuhy, šátky. Pro hudební výchovu je typická 

kultivace pohybu, jeho sladění s rytmem a hudbou. Pohybová výchova má velmi úzký vztah 

k rozvoji rytmického cítění dětí, v neposlední řadě vede i k aktivnímu vnímání hudby.“
54

 

Oblast psychologická je dŧleţitá zejména z hlediska psychické pohody dětí. Hudebně-

pohybové činnosti mŧţeme vyuţívat jako relaxační techniku k uvolnění psychického napětí  

a při rŧzných stresových situacích. Pokud dítěti poskytneme moţnost spontánního 

improvizovaného pohybu při doprovodu hudby, umoţníme mu tímto nonverbální vyjádření 

nálady, proţitkŧ, pocitŧ i dojmŧ. Pokud jsou hudebně pohybové činnosti dobře vedeny, dítě 

zaţívá radost z pohybu, rozvíjí volní vlastnosti jako například vytrvalost, sebeovládání  

a soustředění, ale i paměť. Během těchto činností téţ dochází rozvoji prosociálního cítění  

a citových vztahŧ mezi samotnými dětmi, ale i mezi dětmi a učitelkou.
55

 

Oblast sociálně-kulturní - Dítě a společnost. V této oblasti seznamujeme děti 

s národními i mezinárodními lidovými tanečními zvyky a vedeme je k pozitivním vztahŧm 

k vlastní kultuře. Vyuţíváme hudebně-pohybových her týkajících se národních svátkŧ, jako 

např. Vánoce, Velikonoce apod.  

Se sociálně-kulturní oblastí úzce souvisí oblast environmentální – Dítě a svět. Dílčí 

vzdělávací cíl z RVP PV podporuje „Poznávání jiných kultur.“
56

 Seznamujeme děti s hudbou 
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a tanci jiných národŧ. Mŧţeme vyuţít nahrávky programní hudby a procvičit (pochod, taneční 

běh, cval stranou, poskok, ale také mŧţeme zařadit taneční improvizaci. Pomocí pohybu 

rozvíjíme u dětí hudební schopnosti, jako jsou citlivost pro hlasitost, citlivost pro trvání délky 

tónŧ, citlivost pro barvy tónŧ a citlivost pro výšky tónŧ. 

Nutné je zmínit i oblast interpersonální - Dítě a ten druhý. Tato oblast je nezbytně 

nutná pro učení se dětí spolupracovat mezi sebou. Vedeme je ke schopnosti komunikovat, 

dohadovat se mezi sebou a ke vzájemné domluvě. Bývá vyuţívána při párových  

a skupinových tanečních hrách. 

  



 

 

4 Hudební rozvoj dětí 

Hudební rozvoj dětí je závislý především na hudebně podnětném prostředí v rodině, 

protoţe právě zde děti získávají první poznatky a zkušenosti s hudbou jiţ od útlého dětství.  

Rodiče mohou ovlivňovat hudební rozvoj dětí několika formami. Jednou z nich je 

například domácí muzicírování, kdy se sejde celá rodina a společně si zazpívají s doprovodem 

hudebních nástrojŧ, přičemţ je moţné zapojit i hru na předměty denní potřeby, coţ zvládne  

i malé dítě. Téţ mohou zapojit taneční doprovod. Takovéto činnosti přináší uvolnění, 

odpočinek, odreagování a pocit sounáleţitosti celé rodiny. Pro další hudební rozvoj mohou 

rodiče dětem pořídit hudební nástroje ve formě hraček, audionahrávky s hudbou odpovídající 

dětskému věku, zájmŧm a potřebám. Téţ mohou rodiče vyuţít rŧzné hudební pořady  

z komunikačních prostředkŧ. Velký vliv na hudební rozvoj dětí má téţ ukolébavka, kterou 

reprodukuje samotný rodič. Dále potom návštěvy dětských oper a muzikálŧ nebo hudebních 

krouţkŧ. Aby mohlo dojít k plnému rozvinutí hudební výchovy u dítěte, je nutné ho podpořit 

a umoţnit mu plné uskutečnění hudebního rozvoje.
57

 

4.1 Působení hudby na psychiku dítěte 

Hudba a především zpěv matky pŧsobí citlivě na osobnost dítěte od nejranějšího 

dětství. „V pátém měsíci plod začíná slyšet a v šestém měsíci reaguje na celou řadu 

zvukových podnětů, zaznamenává tedy i matčin hlas.“
58

 

 „Emocionální reakce na hudbu vyvolávají řadu změn ve strukturální, dynamické  

i charakterové sféře osobnosti. Podněcují aktivitu, pozornost, tvořivé schopnosti, ovlivňují 

racionální pochody, mohou přinášet i psychoterapeutické účinky. Posilují oblast estetického 

cítění dítěte.“
59

 Téţ rozvíjí mravní hodnoty dítěte. Hudba vyvolává v dětech spontánní 

pohybové reakce, které vychází z vnitřního proţitku jedince.  

Hudba ovlivňuje náladu jedince, ale také celé skupiny. Je dŧleţité, aby pedagog 

mateřské školy měl k hudbě kladný vztah, aby dětem zpíval a rozvíjel tak citový vztah mezi 
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ním a dětmi. Hudba nebo zpěv se dá také vyuţít jako určitý rituál, kterým chce učitel dát 

dětem vědět nějakou skutečnost například jako upozornění, ţe se blíţí čas úklidu hraček, 

odchod ven apod. Děti jsou na určité rituály zvyklé a myslím si, ţe tyto melodie jsou 

výstiţnější neţ tisíce slov. Hudbu vyuţíváme téţ pro uvolnění atmosféry při malbě, kresbě 

nebo jako ukolébavku před spaním pro navození příjemné atmosféry a vnitřního klidu dětí. 

4.2 Pohybové reakce dítěte na hudbu 

Dítě reaguje pohybem na zvukové podněty a zpěv matky jiţ v prenatálním období, coţ 

dokazuje vytvořenou schopnost sluchového vnímání hned po narození.
60

 

„Tělesná reakce na hudební metricko-rytmické podněty, rozvíjející se na základě 

funkční činnosti organismu a biologických rytmů (srdečního tepu, dýchání), se u dítěte 

probouzejí velmi brzy. Výrazně a pravidelně rytmizovaná melodie tance či pochodu zbystří 

pozornost již u půlročního dítěte. V půl druhém roce reagují mnohé děti tělesně (rukama, 

nohama, hlavou, trupem) velmi živě na výrazný rytmus vnímané hudby. Tyto tělesné pohyby 

nebývají z počátku zcela synchronizované s hudebním metrem a rytmem. Zpřesňují se teprve 

ve třetím roce, kdy jimi dítě vyjadřuje i radost z hudby a pohybu.“
61

 Těmito pohybovými 

reakcemi na hudbu dítě vyjadřuje svŧj vnitřní svět a své momentální pocity a nálady, ale 

časem si je začne uvědomovat a vnímá tempo, rytmus i melodii hudby, podle které se 

pohybuje a projevuje značnou radost. Po čase přizpŧsobuje výrazné pohybové reakce tempu 

pomalé a rychlé hudby. Klidná hudba u dítěte probouzí pozornost. Miloš Kodejška vysvětluje 

pohybovou reakci na hudbu takto: „Vlivem hudebních podnětů vznikají ve vnitřním uchu 

nervové vzruchy, které procházejí složitou cestou nervových drah a vyvolávají určité svalové 

reakce, které jsou signálem k danému pohybu.“
62
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Teoretickou část bych ráda zakončila výstiţnou myšlenkou Libuše Kurkové: „Dítě, 

hudba a pohyb patří k sobě. V dnešním světě techniky, civilizačních tlaků a neustálém 

nedostatku času je oázou pohádkového vidění, barevnou duhou věcí dětem blízkých, štěstím, 

které dovede umění tak štědře a nezištně rozdávat.“
63

 

Libuše Kurková 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 CÍLE VÝZKUMU 

1. Vést předškolní děti k osvojování, zpřesňování a kultivaci některých tanečních krokŧ. 

2. Soustavným pozorováním a realizováním pravidelných cvičení získat informace  

o prŧběhu osvojování tanečních krokŧ předškolními dětmi. 

3. Vytvořit soubor hudebně pohybových činností pro osvojení pochodu, cvalu stranou, 

kroku dvojposkočného a tanečního běhu odpovídajících věku dětí, velikosti a sloţení 

skupiny ve třídě. 

4. Zapojit všechny děti do činností, podporovat jejich hudební a pohybové vyjádření. 

5. Rozvíjet u dětí rytmické a pohybové dovednosti.  

6. Na základě analýzy dat z první etapy výzkumu a pedagogické evaluace upravit 

metodiku v druhé etapě. 

  



 

 

6 PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

Předpokládám, ţe při pravidelném a častém opakování tanečních krokŧ, (pochodu, 

cvalu stranou, kroku dvojposkočného a tanečního běhu), dojde k jejich postupnému osvojení, 

zpřesnění a kultivovanému pohybovému projevu u dětí předškolního věku.  

Domnívám se, ţe po osvojení správného provedení tanečních krokŧ se podaří dětem 

zpřesnit soulad tanečních krokŧ s hudbou. 

Děti budou schopny sluchem rozlišit charakteristický rytmus těchto krokŧ a adekvátně 

reagovat pohybem. 

Předpokládám, ţe kdyţ vyuţiji vhodnou a rŧznorodou hudební motivaci a nápady dětí, 

dosáhnu tím velkého zájmu, který se odrazí i ve spontánní hře mimo řízenou činnost.  

 

  



 

 

7 METODY VÝZKUMU 

V praktické části výzkumné práce jsem pouţila metodu zúčastněného pozorování. Pro 

vstupní a konečnou diagnostiku bylo nutné vyuţít audiovizuální záznam. Následně jsem 

pomocí tohoto záznamu mohla individuálně ohodnotit kaţdé dítě do předem připravených 

pozorovacích archŧ dle stanovené škály hodnocení (viz přílohy č. 2, 4, 5 a 6). Data získaná při 

pozorování jsem v programu Microsoft Office Excel 2007 zpracovala do tabulek a grafŧ. 

  



 

 

8 PŘEDMĚT A PRŮBĚH VÝZKUMU 

Předmětem výzkumu je osvojování tanečních krokŧ (pochodu, cvalu stranou, kroku 

dvojposkočného a tanečního běhu) v rámci hudebně pohybových činností v mateřské škole.  

Terénní výzkum probíhal v přirozených provozních podmínkách ve třídě, na louce  

a na venkovní dopadové ploše na školní zahradě mateřské školy. 

Výzkumná část mé bakalářské práce je rozdělena do dvou etap. Předvýzkum probíhal 

od února 2014 do června 2014. Vlastní výzkum jsem realizovala od února 2015 do června 

2015. Výzkum byl prováděn vţdy s celou třídou dětí ve státní mateřské škole, ve které sama 

učím. 

8.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Předvýzkum jsem realizovala ve třídě s homogenním uspořádáním, s dětmi ve věku  

4 – 5 let. V počtu 28, z toho 15 chlapcŧ a 13 dívek. Tyto děti navštěvovaly mateřskou školu 

jiţ druhým rokem. Rozvoj tanečních krokŧ jsem realizovala vţdy s celou třídou, avšak 

součástí výzkumného hodnocení byly jen ty děti, které měly v prŧběhu pětiměsíčního 

pozorování alespoň 40% docházku. Tuto podmínku splnilo 26 dětí.  

Vlastní výzkum (2015) byl prováděn ve třídě Sluníček. Jednalo se o třídu  

s homogenním uspořádáním dětí ve věku 4 – 5 let, kde bylo na počátku 28 dětí, z toho  

16 dívek a 12 chlapcŧ. Tato skupina dětí navštěvovala mateřskou školu teprve prvním rokem.  

Z počátku bylo do výzkumu zařazeno všech 28 dětí, u nichţ jsem provedla výchozí 

pozorování a diagnostiku dle hodnoticí škály. Celá skupina děti se účastnila všech činností  

po celou dobu výzkumu, avšak do konečného hodnocení jsem opět zařadila pouze ty děti, 

které absolvovaly alespoň 40% docházky během pěti měsícŧ v prŧběhu výzkumu.  

Jednu dívku jsem musela z výzkumu vyloučit, protoţe odešla z mateřské školy a tím se 

nemohla výzkumu účastnit v plné míře. Místo této dívky nastoupily v dubnu dvě nové dívky. 

Jedna dívka docházela do mateřské školy pouze v pondělí a v úterý a druhá dívka od středy  

do pátku. Vzhledem k tomu, ţe pobývaly v mateřské škole pouze dva aţ tři dny  

a přišly v prŧběhu výzkumu, nebyly tyto dívky do výzkumu zařazeny.  



 

 

Celkový počet zúčastněných dětí v tomto pozorování byl 18, coţ je podstatně méně 

neţ v předvýzkumné skupině dětí. Vysoká absence těchto dětí byla dle mého názoru 

zapříčiněna prvním rokem pobytu v mateřské škole, neboť tyto děti se poprvé setkávaly 

s větším kolektivem, tedy i s vyšším výskytem infekčních onemocnění, a dosud neměly 

vytvořené potřebné protilátky. 

8.1.1 Škola, kde byl výzkum realizován 

Zřizovatelem mateřské školy je obec. Ze školního vzdělávacího programu s názvem 

„Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás“ vychází 10 tematických blokŧ k jednotlivým 

měsícŧm v roce, ze kterých si následně učitelky jednotlivých tříd rozpracovávají témata 

v třídním vzdělávacím programu. 

Výzkum byl realizován ve státní mateřské škole na okraji Prahy s kapacitou 168 dětí. 

V mateřské škole se nachází šest tříd s věkově homogenním uspořádáním dětí. V současné 

době jsou v mateřské škole tři třídy pro děti před nástupem do základní školy a pro děti 

s odkladem školní docházky. Věkové sloţení dětí v těchto třídách je 5 – 7 let. Další dvě třídy 

v této škole navštěvují děti ve věku 4,5 – 5 let a posledním oddělením s nejmladšími dětmi  

ve věku 4 – 5 let je třída, ve které učím. Vzhledem k vysokému počtu zapsaných dětí v této 

okrajové části Prahy nemohla naše škola přijmout mladší děti s věkem pod čtyři roky. 

Prostor kaţdé třídy se skládá ze tří částí, první část je pokryta omyvatelným linoleem 

se stolečky, které jsou určené pro výtvarnou a pracovní činnost, dále potom pro svačiny  

a oběd. Druhá část třídy je opatřena kobercem, nachází se zde mnoho herních koutkŧ  

a poliček pro úschovu hraček. Poslední část bývá vyuţívána jako herna, tělocvična a spací 

místnost se stohovatelnými lehátky. Se třídou sousedí kuchyň vydávající jídla, umývárna, 

sociální zařízení a šatna. 

Nedaleko školy se nachází les, pole, řeka, sportovní areál a spousta dětských hřišť. 

Vzhledem k takovémuto umístění budovy je mateřská škola sportovně a ekologicky 

zaměřena. Dále pak k budově přiléhá velká zahrada s rŧznými herními prvky pro rozvoj hrubé 

i jemné motoriky a také velká dopadová plocha pro pohybové hry. Při příznivém počasí bývá 

tato dopadová plocha vyuţívána k rannímu cvičení, jeţ řada učitelek s radostí vyuţívá.  



 

 

Nejnovější dvoutřídní budova, ve které učím, byla navrţena pro nejmenší děti 

s ohledem na vyuţívání těchto prostor k tělovýchovným jednotkám.  Vzhledem k tomu, ţe 

tělocvična základní školy je plně obsazená, mohou ji vyuţívat občas pouze děti z předškolní 

třídy, nikoliv děti mladší. Díky těmto prostorám nebyl problém zařazovat hry a činnosti 

vyţadující velký prostor. 

8.2 Předvýzkum 

V loňském roce jsem prováděla pětiměsíční výzkum, který se zabýval osvojováním, 

rozvojem, zpřesňováním a kultivací tanečních krokŧ, konkrétně cvalu stranou a pochodu  

u dětí předškolního věku. Tento výzkum byl realizován od února 2014 do června 2014. 

Na začátku předvýzkumu jsem se zaměřila na diagnostiku výchozí úrovně provedení 

pochodu a cvalu stranou. Pozorování probíhalo tři dny, vţdy během ranního cvičení v rozsahu 

15 – 20 minut. Celou skupinu dětí jsem během hudebně pohybových činností natáčela 

videokamerou a poté jsem jejich výchozí hudebně pohybové dovednosti individuálně 

hodnotila a zaznamenávala do záznamových archŧ s předem vytvořenou hodnoticí škálou  

(viz přílohy č. 1 a 3). 

Během pěti měsícŧ v prŧběhu mých ranních směn, tedy kaţdý druhý týden, jsem 

zařazovala do denního programu MŠ činnosti na rozvoj pochodu a cvalu stranou. Činnosti 

byly zařazovány jak při ranním cvičení, tak při pobytu venku. Po pěti měsících jsem pokroky 

dětí opět zaznamenala do hodnoticí škály a vyhodnotila jsem výsledky, kterých děti dosáhly. 

8.2.1 Závěry předvýzkumu 

Pokroky a výsledky dětí jsem pozorovala nejen na začátku a na konci předvýzkumu, 

ale i v prŧběhu pěti měsícŧ. Prŧběţně pořizované audiovizuální záznamy mi pomohly při 

sledování určitých vlivŧ pŧsobících na provádění tanečních krokŧ. Na jejich základě jsem 

postupovala při výběru činností, přizpŧsobovala prostor a pomŧcky pro prováděné aktivity. 

Téţ jsem pozorovala pohyby, které děti ještě neměly příliš osvojené, potřebovaly si je 

připomenout či individuálně zopakovat správnost provedení pohybu. Vnímala jsem reakce 

dětí na rŧzné hudební doprovody. Na základě těchto informací jsem se rozhodla, ţe  



 

 

i v následujícím výzkumu budu pořizovat videozáznamy nejen u vstupní a výstupní 

diagnostiky, ale i v prŧběhu nácviku tanečních krokŧ.  

Zjistila jsem, ţe některé děti sladí pochod s pulzací spíše při hudebním doprovodu 

bubínku, neţ při doprovodu hudební nahrávky. Z čehoţ vyplývá, ţe by se měly pro příští 

výzkum vyuţít nahrávky s výraznou rytmickou pulzací. Téţ jsem vypozorovala, ţe při 

pochodu nesmí mít učitelka v rukou ţádný předmět, který jí zabraňuje mít nataţené ruce  

a provádět přirozený protipohyb paţí při pochodu, proto bylo pro další výzkum nutné pořídit 

si audionahrávku bubínku, aby měly děti vhodný vzor pro nápodobu pohybŧ.  

Dalším dŧleţitým postřehem při cvalu stranou po obvodu kruhu bylo zjištění, ţe děti, 

které cválaly ve vnější části kruhu daleko od středu, byly nervózní z předbíhajících dětí 

pohybujících se blíţe ke středu kruhu. Tento jev byl zpŧsoben tím, ţe se děti ve vnějším 

kruhu chtěly vyrovnat rychlostí dětem pohybujícím se ve vnitřním kruhu. Tím se jejich cval 

měnil v běh. Pro další výzkum bylo tedy nutné provádět cval v jiném útvaru neţ v kruhu, jako 

například pohyb z jedné části herny na druhou nebo po obvodu herny v řadě bez moţnosti 

předbíhání. 

Na základě vyhodnocování výsledkŧ pětiměsíčního pozorování jsem zjistila, ţe je 

třeba rozšířit hodnoticí škálu pro pochod i cval stranou, která byla dosud málo konkrétní. Bylo 

třeba ji rozšířit o variace pohybŧ, které děti prováděly. 

V hodnoticí škále u pochodu chybělo hodnocení pro děti, které zvládly kultivovaný 

pochod s přirozeným protipohybem paţí, avšak mimo pulzaci.  

Hodnoticí škálu pro cval stranou bylo třeba rozšířit o další tři kritéria pro konkrétnější 

zjištění přesných údajŧ. Šlo například o schopnost vykonávání pohybŧ jinou nohou neţ 

dominantní, kterou porovnávám vzhledem k vyhraněnosti laterality ruky dětí. Výsledky 

tohoto předvýzkumu nebylo moţné vyhodnotit pro nedostatečně vypracovanou hodnoticí 

škálu, kterou bylo nutné pro další výzkum konkrétněji rozpracovat. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8.3 Průběh výzkumu 

Výzkumná část této práce vychází z předvýzkumu (dále „ předchozího výzkumu“), 

přičemţ tato etapa pozorování byla rozšířena o další dva taneční kroky, a to o taneční běh  

a krok dvojposkočný. Při osvojování tanečních krokŧ pochodu a cvalu stranou jsem vyuţila 

postřehŧ z předchozího výzkumu, které byly východiskem pro změny a moţnosti vyuţití 

ověřených metod nácviku jednotlivých tanečních krokŧ u druhého zkoumaného vzorku dětí. 

Stejně jako u předchozího výzkumu jsem se nejprve zaměřila na celkovou úroveň 

dosaţených dovedností v tanečních krocích (pochod, cval stranou, krok dvojposkočný  

a taneční běh). Z dŧvodu získání co nejpřesnějších výsledkŧ trvalo celé pozorování týden. Pro 

diagnostiku jsem vytvořila soubor her a činností (viz kapitola 8.3.1).  

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o zúčastněné pozorování, nahrávala jsem děti pomocí 

videokamery celý první týden během ranního cvičení. Kamera byla umístěna, tak aby zabírala 

celkovou taneční plochu třídy. Tudíţ jsem nahrávala vţdy všechny děti najednou. Následně 

jsem pořízené videozáznamy individuálně vyhodnotila a výsledky zaznamenala do předem 

vytvořené hodnoticí škály, kterou jsem na základě předchozího výzkumu rozšířila  

a konkretizovala (viz příloha č. 2, č. 4, č. 5, č. 6). Kaţdý druhý týden během mých ranních 

směn jsem zařazovala do vzdělávacího programu hudebně pohybovou prŧpravu a po jejím 

zvládnutí i rŧzné hudební hry a činnosti.  

Hudebně pohybové činnosti probíhaly nejčastěji během ranního cvičení v rušné části, 

popřípadě v řízené činnosti. Celý nácvik tanečních krokŧ začínal hudebně pohybovou 

prŧpravou, jejímţ cílem bylo děti seznámit se správným provedením vybraných tanečních 

krokŧ v sudém metru. Během počátečního seznamování se s tanečními kroky bylo nutné 

pohyby hodně popisovat a postupovat posloupně. Nácvik tanečních krokŧ postupoval od 

jednoduchých pohybŧ ke sloţitějším a od pomalého odvíjení chodidel k rychlejšímu. Výuka 

probíhala vţdy hromadně, avšak ve volných chvílích jsem se věnovala dětem individuálně. 

Zpočátku tato prŧpravná cvičení trvala maximálně 3 - 5 minut a postupně se doba 

procvičování prodluţovala. První týden jsem se věnovala nácviku pochodu, další týden jsem 

s dětmi cvičila cval stranou a k pochodu jsme se občas vrátili a zopakovali ho. Takto jsem 

postupovala i při nácviku tanečního běhu a kroku dvojposkočného. Při hudebně pohybové 



 

 

prŧpravě jsem čerpala především z knih: Hudba a pohyb 
64

, Hudebně pohybová výchova  

a zpěv 
65

 a Taneční prŧprava 
66

. 

Kdyţ děti zvládly pohybová prŧpravná cvičení, zařazovala jsem střídání činností, jako 

například jeden den cval a pochod, další den cval a běh apod. Do pohybové prŧpravy jsem téţ 

zařazovala rŧzné hry pro učení se orientaci v prostoru.  

Pochodová prŧpravná cvičení jsme prováděli nejprve na místě, stejně jako poskok. 

Cval stranou a taneční běh jsme nacvičovali v kruhu po obvodu herny. Teprve kdyţ se 

pohyby dětem zautomatizovaly, vybírala jsem cvičení ve sloţitějších formacích. Pro lepší 

orientaci v prostoru jsem vyuţívala barevnou lepicí pásku, kterou jsem nalepila na koberec 

jako opěrné body a linie. Téţ jsem vyuţívala mety a kuţely. Zpočátku jsem vyuţívala ţivý 

hudební doprovod (bubínek, dřívka, drhlo a hlavně flétnu). Časem jsem zařazovala krátké 

hudební nahrávky lidových písní. Při této části nácviku bylo nutné, abych s dětmi cvičila  

a aby měly taneční vzor, podle kterého se budou pohybovat. Nebylo tedy moţné v tuto chvíli 

hrát dětem na klavír.  

 Poté, co děti zvládly hudebně pohybovou prŧpravu, jsem mohla zařazovat jednoduché 

taneční hry a činnosti s vyuţitím hudebních nahrávek písní, veršŧ a jednoduchých klavírních 

skladeb. Zhruba po čtyřech měsících bylo moţné zařadit písně a hudební skladby 

rozsáhlejšího charakteru, jako například písně od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, 

Michaely Rŧţičkové, Inky Rybářové. V závěru výzkumu jsem zařadila i Pochod z baletu 

Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského a Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho úryvek 

z části Jaro. V mnoha hrách a činnostech jsem se nechala inspirovat knihami: V trávě 
67

, 

Cvičíme s malými dětmi 
68

, Hrajeme si s písničkou 
69

, Hudebně pohybová výchova 
70

, Dětské 

taneční hry 
71

. Často mě inspirovaly samotné děti, které dokonce vymýšlely rŧzné obměny 

tancŧ. Vycházela jsem tedy z jejich zájmŧ a potřeb. Hry byly vţdy tematicky zaměřené dle 

právě probíhajícího tematického bloku, jenţ byl určen třídním vzdělávacím programem.  
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Všechny pomŧcky pro potřebnou činnost či hru jsem měla vţdy včas připravené, a tak 

nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám.  

Cvičení probíhalo v dostatečně prostorné a vyvětrané místnosti. Při příznivém počasí 

jsem vyuţívala i venkovní dopadovou plochu na školní zahradě. Dále jsem tyto činnosti 

zařazovala při pobytu venku na velkých prostranstvích, kde bylo moţné vyuţít hudebního 

doprovodu z Orffova instrumentáře a často také flétnu.  

Jiţ od začátku výzkumu se činností účastnily všechny děti. Soudím, ţe se tak dělo díky 

vhodné motivaci, jeţ je dokázala vtáhnout do děje.  

Dŧleţitou součástí nácviku byla tvořivá improvizace dětí. Vţdy, kdyţ jsem s dětmi 

procvičovala taneční kroky s hudebním doprovodem, který byl dětem blízký, pouštěla jsem 

jim tuto hudbu během ranních a odpoledních spontánních her v zadní části herny. Děti, které 

měly chuť a zájem, se k hudebním činnostem scházely v zadní části herny a tím nebyly rušeny 

děti zabývající se jinými činnostmi. Dětem jsem poskytla Orffovy hudební nástroje, šátky, 

stuhy, obruče a jiné náčiní, a tím byl vytvořen prostor k samostatné improvizované taneční 

choreografii společně s moţností proţít si celou činnost nebo hru znovu. Tato improvizace 

dětí mě inspirovala k dalším nápadŧm a vytváření her. Nutno podotknout, ţe jsem musela být 

poblíţ dětí zabývajících se hudebně pohybovými činnostmi, protoţe jakmile jsem se vzdálila, 

tanec se změnil v rychlou honičku a hlučné dovádění. 

V předchozím výzkumu se mi osvědčilo nahrávat děti i v prŧběhu pětiměsíčního 

pozorování, proto jsem tak učinila i nyní. Audiovizuální záznamy mi pomohly zaměřit se  

na jednotlivé děti. Z těchto záznamŧ vyplynula dŧleţitá zjištění pro další práci a výběr 

činností. Záznamy mi téţ slouţily pro evaluaci mé pedagogické činnosti. Pozorovala jsem 

rŧzné reakce dětí na hudební doprovody, motivaci a zásadní chyby, kterých se dopouštěly při 

pohybových činnostech. 

 

 



 

 

8.3.1 Pozorované hry a činnosti 

Pro diagnostiku i osvojování sledovaných tanečních krokŧ jsem vytvořila soubor 

hudebně pohybových her a činností. V této kapitole jsou uvedeny jen některé z nich. 

 

Cesta ke zlé čarodějnici 

Motivace: Ţilo, bylo kdysi dávno jednou jedno království, kde vládl král Mírumil. Nebylo to 

obyčejné království, kam se mohl přijít kdokoliv podívat. Bylo to království v pytli uzavřené 

kouzelným zaříkávadlem, které znal jenom král Mírumil a jeho oddaný šašek. Proto se do 

toho království nemohl dostat nikdo cizí a zlý. Lidé tak mohli ţít klidným a veselým ţivotem. 

Tento pytel byl uloţený na bezpečném místě ve skále, která se otvírala jen jednou za rok. 

V této skále bylo uloţeno mnoho dalších pokladŧ, jeţ si tam uloţila Studánková víla. Jednoho 

dne kolem otevřené skály letěla zlá čarodějnice Zimbaba. Čarodějnice si pytel i ostatní 

bohatství ze skály odnesla do své chýše proto, aby získala veškeré bohatství. Chtěla pytel 

otevřít a podívat se dovnitř, jenomţe neznala kouzelné zaříkávadlo, nepomohly ani její čáry  

a máry a tak jí to rozzlobilo, ţe pytel hodila do kouta. To ale nevěděla, ţe děti ze školky uţ 

jsou na cestě pro bohatství studánkové víly. 

Pomůcky: Maňásek čarodějnice, maňásek studánková víla, látkový pytel. 

Cíl: Zjistit úroveň zvládnutí tanečních krokŧ pochodu a cvalu stranou. 

Organizace: Rozdělení dětí do pěti skupin po 5 - 6 dětech. Pochod a cval stranou přes taneční 

plochu. 

Obsah: Děti musely zdolat dlouhou cestu, protoţe jeţibaba bydlela v baţině, ke které vedla 

pouze cesta utvořená jenom z kamenŧ. Děti musely zdolat celou trasu cvalem stranou 

s odrazem o kameny. Kamenŧ bylo v baţině málo, a tak děti vymyslely, ţe pŧjdou za 

čarodějnicí po skupinách utvořených podle barvy stolu, u kterého sedí. (hudební nahrávka Pec 

nám spadla). Kdyţ uţ byly v blízkosti bydliště čarodějnice, musely se dostat skrz vojáky, kteří 

vypadali jako lesní skřítkové. Děti ale napadlo, ţe se za takové vojáky převlečou. Vyuţily 

listy, bláto, větve, a aby si jich vojáci nevšimli, cestou k chatrči pochodovaly jako vojsko. 

(hudební doprovod melodie Tluče bubeníček, bubínek). 



 

 

Hádanková 

Motivace: Včera večer jsem uklízela na pŧdě jednoho starého domu. Kdyţ jsem v temném 

rohu našla tento kouzelný pytel. Děti, chtěly byste vědět, co je v tom pytli? Zavřete si oči, a aţ 

uslyšíte zvuk trianglu, mŧţete oči otevřít. 

Pomůcky: Látkový pytel, látková šaškovská čepice, papírová královská koruna, dřevěná tyč, 

látkový raneček s buchtami, dřevěný kŧň na tyči, hudební přehrávač s nahrávkami. 

Cíl: Zjistit úroveň zvládnutí tanečních krokŧ pochodu a cvalu stranou. Reagovat na slyšený 

podnět. 

Organizace: Děti sedí v kruhu kolem kouzelného pytle se zavřenýma očima. Na vyzvání 

učitelky děti předvádí pohyb v prostoru herny po obvodu kruhu. 

Obsah: Učitelka vytahuje postupně z pytle všechny předměty, které znázorňují určitou 

pohádkovou postavu, a tím zároveň motivuje děti pro další činnost. Během vytahování 

předmětŧ z pytle mají děti zavřené oči a po zaznění trianglu je mohou otevřít a hádají, o jakou 

postavu jde. Následně si děti s učitelkou o pohádkové postavě vypráví, navrhují moţnosti, 

jakým zpŧsobem se určitá pohádková postava chová a pohybuje. Následně si děti tyto pohyby 

vyzkouší. První pohádkovou postavou byl šašek, kdy děti mohly ztvárnit jakékoliv chování  

i pohyby. Jednalo se tedy o samostatné improvizované pohyby dětí. Další pohádkovou 

postavou byl král. Děti předváděly vznešenou chŧzi s představou koruny na hlavě, kdy se 

snaţily při chŧzi narovnat hlavu i záda. Třetí postavou byl Hloupý Honza, který si na svou 

dalekou cestu do světa nesl raneček buchet, a aby mu cesta utíkala, zpíval si do kroku  

a pochodoval za doprovodu písně z hudebního přehrávače „Jedna, dvě, Honza jde“. Poslední 

pohádkovou postavou byl kŧň. Děti napodobovaly cval koně za doprovodu hudební nahrávky 

„Pec nám spadla.“ Cval stranou probíhal na obě dvě strany. Hra byla ukončena deštěm  

na slova „prší“. Děti se seběhly u učitelky a společnými silami hru zhodnotily. 

 

 

 

 



 

 

Dešťové kapičky 

Motivace: Rozhovor na téma počasí. 

Pomůcky: Rozprašovač s vlaţnou vodou. 

Cíl: Procvičit taneční běh. Zjistit úroveň provádění tanečního běhu v pulzaci. 

Organizace: Sed na zemi v kruhu, jedno dítě stojí z vnější strany kruhu a představuje mrak. 

Obsah: Děti sedí v kruhu se zavřenýma očima a odříkávají rytmizovanou báseň. 

„Dešťové kapičky dostaly noţičky. Běhaly po plechu, dělaly neplechu.“ 

Dítě představující mrak běţí v rytmu básně okolo dětí. V rukou nad hlavou si nese malý 

rozprašovač. Kdyţ děti odříkají báseň, mrak se zastaví a nějakému dítěti stříkne 

rozprašovačem vlaţnou vodu za krk. Toto dítě se musí rychle zvednout a honí mrak. Pokud 

mrak dohoní, znovu je mrakem. Pokud se mrak stihne schovat mezi děti do kruhu, mrakem se 

stává vybrané dítě. Hra se několikrát opakuje. 

 

Pochod z baletu Louskáček od P. I. Čajkovského 

Motivace:  

1. Víte, kdy ptáčkové pořádají koncerty? Pořádají je časně z rána, ještě kdyţ lidé spí. Zkusíme 

si zahrát na ptáčky tanečníky. 

2. Děti, víte o tom, ţe se dá kreslit šátkem? Pojďte, vyzkoušíme kreslit šátkem podle melodie 

hudby (vysoko, nízko, rychle, pomalu, spirály, kolečka,…) 

Pomůcky: 1. barevný padák, 2. látkové šátky. 

Cíl: Sladit pohyb s rytmem a hudbou. Reagovat pohybem dle slyšené melodie. 

Organizace: Taneční běh po obvodu kruhu. 

 

 



 

 

Obsah: 

1. Taneční běh s padákem – děti představují ptáky a reagují pohybem dle slov učitelky  

a hudebního doprovodu. Vlnění padáku oběma rukama. Taneční běh ruce jsou v upaţení  

a znázorňují let ptákŧ. Několikrát se opakuje. Přijde liška, děti se schovají pod padák  

a poslouchají hudbu. Poté opět na určený melodický motiv poletují – taneční běh. Hra končí 

seskupením dětí a učitelky uprostřed padáku se zvednutými okraji, jeţ znázorňuje ptáky 

v hnízdě. 

2. Taneční běh s šátky – Kaţdé dítě má jeden látkový šátek. Děti pohybují podle tempa 

melodie šátky dle učitelky, moţno vyuţít samostatné improvizace (nad hlavu, k zemi, točení 

kolem své osy na místě). Na známý melodický motiv drţí děti při tanečním běhu šátek oběma 

rukama před tělem a provádí taneční běh. 

Pochod z baletu Louskáček od P. I. Čajkovského je vyuţíván k pochodu. Vzhledem 

k jeho rychlému tempu ho nebylo moţno zařadit do pochodu v mateřské škole, proto jsem ho 

vyuţila k nácviku tanečního běhu. 

 

Kluci, kluci s klukama (hudba a text Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř) 

Motivace: Děti, poznáte podle hudby, kdy by bylo vhodné pochodovat a kdy poskakovat? Já 

nejprve pustím nahrávku a vy si to vyzkoušíte, ale nic mi neříkejte. Zeptám se vás aţ po 

skončení písně. 

Pomůcky: Kulatý červený koberec, hudební nahrávka Kluci, kluci s klukama - Zdeněk  

Svěrák a Jaroslav Uhlíř.  

Cíl: Zjistit úroveň zvládnutí poskoku a pochodu. Pozorovat schopnost dětí rozlišit dle  

sluchu druh tanečního kroku. 

Organizace: Po obvodu kruhu kolem červeného kulatého koberce. 

Obsah: Děti pochodují s šátky dle melodie písně po obvodu kruhu. Při refrénu poskakují 

krokem dvojposkočným po obvodu kruhu. Děti reagují změnou hybnosti dle charakteru 

doprovodu písně. 



 

 

Jarní probuzení  

Motivace: Jakou mají asi radost včelky na jaře, kdyţ rozkvetou první jarní květiny? Zkusíme 

si na takové včelky zahrát. 

Pomůcky: Kuţely. 

Cíl: Procvičit cval stranou a pochod. Osvojit si taneční choreografii k písni. 

Organizace: V kruhu kolem kuţelŧ. Děti se nesmí předbíhat. 

Obsah: 

Slova z písně:        pohybové ztvárnění: 

1.  

Cink, cink, cink, cink jaro uţ se probudilo.                     – cval stranou 

Cink, cink, cink, cink na vrbičky zazvonilo.                          – cval stranou 

Na zvonečky sněţenkám, malým bílým panenkám,         - na místě točení se kolem    

    své osy za L rukou 

Co schovaly sukýnku pod sněhovou peřinku.                      - na místě točení se kolem   

                                                                                                               své osy za P rukou 

2. 

Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk                                          - stoj na místě, tleskání 

 ťuká jaro na vrbičky.                                      - pochod na místě     

Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk                                           - stoj na místě, tleskání 

na ty jarní píšťaličky.                                                             - pochod na místě 

Všem zpěváčkŧm na hlásky, potŧčku na oblázky.                 - Točení se v kruhu za 

U lesa na studánku, obloze do červánkŧ.                                   ruce 

 



 

 

Semafor na louce 

Motivace: Rozhovor na téma hmyz. 

Pomůcky: Barevné plastové květiny, dřívka, tamburína, bubínek, drhlo. 

Cíl: Procvičit rŧzné druhy lokomoce, sluchovou a zrakovou pozornost i paměť. 

Organizace: Děti jsou rozděleny do čtyř skupin dle barev (modří, zelení, červení a ţlutí). 

V kaţdém rohu místnosti bydlí určitý druh hmyzu dle barvy. 

Obsah: Zahrajeme si na dopravní provoz hmyzu. Při této hře je nutné, aby děti sledovaly 

očima „semafor“ barevné kytičky, které učitelka dává na magnetickou tabuli. Kdyţ je  

na tabuli ţlutá květina, pohybuje se v tanečním prostoru pouze ţlutý hmyz. Kdyţ tam bude 

zelená květina, ţlutý hmyz se vrací do svého domečku a pohybuje se zde zelený hmyz. Pozor, 

na semaforu mŧţe být i více barev. Hmyz se pohybuje dle domluveného signálu: dřívka – 

chŧze, tamburína – běh, bubínek – pochod, drhlo – cval stranou. 

 

Travička zelená 

Motivace: Rozhovor na téma tráva, louka. 

Pomůcky: Kulatý koberec, obruče. 

Cíl: Reagovat odpovídajícím pohybem na slova z písně. Procvičit krok dvojposkočný. 

Organizace: Ve skupinách po pěti okolo obručí. 

Obsah: 

Travička zelená, to je moje potěšení.   - poskoky v rytmu hudby 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Kdyţ si smyslím, na ní sednu.   - sednout si na zem  

Kdyţ si smyslím, na ní lehnu.   - lehnout si na zem 

Travička zelená, to je moje peřina.   - stoupnout si a utvořit kruh 



 

 

Na procházce 

Do hudebně pohybových her jsem často zařazovala píseň Na procházce od Boţeny Viskupové 

z knihy Hudebně pohybové hry, 1997.  

Motivace: Kdo má doma pejska, ví, jak je dŧleţité se o pejska starat. Je nutné ho krmit, cvičit 

a taky venčit. Chtěli byste si na takové pejsky zahrát? 

Pomůcky: Bubínek – pulzace, tamburína hraje akcenty v sudém metru. 

Cíl: Reagovat dle slyšených slov pohybem a sladit lokomoční pohyby s hudbou. Procvičit 

pochod, poskok snoţmo, chŧzi v pulzaci.  

Organizace: Ve dvojicích po kruhu. 

Obsah: 

Věta A  - Pochod dvojic za sebou po kruhu (pán a pejsek vedle sebe), pejsek ve   

vnějším kruhu. 

Věta B – poskoky snoţmo směrem podle slov, na slova „hopsa“ 

Věta C – pán – chŧze po obvodu kruhu, pejsek – běh po vnějším obvodu a nebo dát 

moţnost odběhnout od pána do volného prostoru, a na povel „k noze“ musí pejsek 

doběhnout ke svému pánovi. 

 

  



 

 

9 Výsledky pozorování ve vztahu k pracovním hypotézám 

Hypotéza č. 1: 

Předpokládám, ţe při pravidelném a častém opakování tanečních krokŧ (pochodu, 

cvalu stranou, kroku dvojposkočného a tanečního běhu), dojde k jejich postupnému osvojení, 

zpřesnění a kultivovanému pohybovému projevu u dětí předškolního věku.  

Na počátku diagnostiky prováděla velká část dětí cval popředu, tento jev se podařilo 

eliminovat na minimum. Také se podařilo odbourat pochod po špičkách bez opory chodidla 

na patě u některých dětí.  

Na konci sledovaného období byly děti schopny vykonávat taneční běh s rukama 

v poţadované poloze a propnutýma nohama, avšak ţádné dítě nedosáhlo vykonávání pohybu 

v souladu s hudbou. Dŧvodem nejniţších dosaţených dovedností u tanečního běhu, je dle 

mého názoru nezralost centrální nervové soustavy. Tempo tanečního běhu je příliš rychlé  

a děti ve věku 4 – 5 let ho nejsou schopny vykonávat v daném tempu, kdeţto většina starších 

dětí ano. Děti ale převáţně odlišily charakter tanečního a sportovního běhu, coţ je výsledek 

přiměřený věku.  

Některé děti na počátku diagnostiky prováděly místo poskoku běh či cval, nedokázaly 

pohyb napodobit. Postupným a častým opakování poskoku si děti tento pohyb osvojily.  

Pomocí vhodné motivace a častého zařazování nácviku tanečních krokŧ do 

vzdělávacího programu se mi podařilo odbourat u dětí přebytečné pohyby hlavy, dolních  

i horních končetin v tanečních krocích. Velká část dětí dosáhla zpřesněného a kultivovaného 

pohybového projevu, z čeho vyplývá, ţe tato hypotéza byla naplněna. Osvojování krokŧ bylo 

postupné a dětem přirozené, probíhalo formou hry, která je dětem velmi blízká.  

 

 

 

 

 



 

 

Hypotéza č. 2: 

 Domnívám se, ţe po osvojení správného provedení tanečních krokŧ se podaří dětem 

zpřesnit soulad tanečních krokŧ s hudbou. 

 Dětem se podařilo správně si osvojit provedení tanečních krokŧ, došlo k vytvoření 

nových pohybových stereotypŧ, které se časem zautomatizovaly. Tyto taneční kroky byly 

propojeny v souladu s hudbou pouze u malé části dětí ve vybraných krocích (viz tabulka č. 1). 

U pochodu, cvalu stranou a skoku dvojposkočného bylo sladění pohybu s pulsací úspěšnější, 

neţ u tanečního běhu. Aby došlo k dosaţení cíle u většího počtu dětí, bylo by zapotřebí  

i nadále rozvíjet a procvičovat celkový hudební rozvoj dětí, především smysl pro plynutí 

pulzace v delším časovém úseku. Věřím tomu, ţe kdybych tyto děti učila i příští rok, většinu 

z nich bych dovedla k lepším výsledkŧm neţ doposud.  

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně.  

 

Tabulka č. 1 

Taneční kroky v souladu s hudbou 

Název tanečního kroku Bez sladění s hudbou Částečné sladění s hudbou Úplné sladění s hudbou 

Pochod 13 dětí 0 dětí 5 dětí 

Cval stranou 16 dětí 0 dětí 2 děti 

Taneční běh 15 dětí 3 děti 0 dětí 

Krok dvojposkočný 12 dětí 0 dětí 6 dětí 

Tabulka ukazuje, kolik dětí zvládlo sladit taneční kroky v souladu s hudbou. 

 

 

 

 



 

 

Hypotéza č. 3: 

Děti budou schopny sluchem rozlišit charakteristický rytmus těchto krokŧ a adekvátně 

reagovat pohybem. 

Při hromadném provedení reagovalo několik dětí s jistotou na změnu 

charakteristického rytmu obměnou tanečních krokŧ. Ostatní se nápodobou přizpŧsobovaly. 

Nemohu však vyloučit, ţe i některé další děti slyšely změnu tempa, mohlo jít pouze  

o neschopnost vybavit si příslušný pohyb. Také mohlo dojít k upadnutí sluchové pozornosti  

a v dŧsledku toho děti vykonávaly stejný pohyb aţ do té doby, neţ zrakově zaznamenaly jiné 

pohyby kamarádŧ.  

Bylo by zajímavé ověřit si reakci dětí na změnu rytmu tanečních krokŧ individuálně. 

Takovéto testování nebylo z organizačních dŧvodŧ v takto velkém počtu dětí moţné.  

Také mě zajímalo, zda děti budou reagovat změnou tanečního kroku lépe na ţivou 

hudbu s doprovodem bubínku, drhla, tamburíny, flétny, nebo s doprovodem audionahrávky. 

Pro hodnocení audionahrávky jsem vyuţila hudbu a písně, které děti znají z předešlých her  

a činností. Potvrdilo se, ţe děti reagovaly pohybovými změnami tanečních krokŧ stejně  

na ţivý hudební doprovod i audionahrávky. 

Hypotéza se částečně vyplnila. 

 

Hypotéza č. 4: 

Předpokládám, ţe kdyţ vyuţiji vhodnou a rŧznorodou hudební motivaci a nápady dětí, 

dosáhnu tím velkého zájmu, který se odrazí i ve spontánní hře mimo řízenou činnost.  

Činností a her pro rozvoj tanečních krokŧ se účastnily vţdy všechny děti. Většina 

z nich se projevovala se zaujetím, soustředěním a vţitím do hrané role. Soudím, ţe se tak stalo 

především díky vhodné motivaci a zapojením dětí do přípravy pomŧcek. Během činností jsem 

děti vyzývala k vymýšlení obměn her dle jejich přání, čímţ jsem chtěla vtáhnout do činností  

a her i děti méně aktivní. V prŧběhu května, tedy po čtyřech měsících výzkumného šetření, 

jsem u dětí poprvé pozorovala zařazování tanečních krokŧ do spontánních her, především při 

pobytu venku. Děti si vymýšlely samostatně pohybové hry s říkadly a písněmi. Získané 



 

 

dovednosti děti vyuţívaly samostatně i během improvizovaného tance. Z toho vyvozuji, ţe se 

tato hypotéza potvrdila. 

9.1 Shrnutí postřehů a výsledků vlastního výzkumu  

Výsledky tanečních krokŧ ukazují po pětiměsíčním výzkumu značné posuny u všech 

dětí, rozdíly mezi dívkami a chlapci nejsou velké. Některé děti se dokázaly posunout 

v pohybových dovednostech ze stupně nula nebo jedna na stupeň v hodnoticí škále nejvyšší. 

Pokroky u tanečního běhu byly nejniţší vzhledem k ostatním tanečním krokŧm. 

 Při diagnostickém hodnocení jsem pozorovala cval stranou vzhledem k celkové 

vyhraněnosti laterality. Zjišťovala jsem, zda děti dokáţou cválat jak na stranu dominantní 

nohy, tak na stranu jinou neţ dominantní. Tři děti z výzkumu, z toho dva leváci a jeden 

pravák, na počátku diagnostiky prováděly pouze cval popředu. Při závěrečné diagnostice 

dokázaly cválat stranou, avšak pouze svou dominantní nohou, která navíc byla v těchto 

případech zkříţena vzhledem k dominantní ruce. Jedno dítě levák dokázalo cválat na počátku 

vstupní diagnostiky pouze na stranu dominantní nohy mimo pulzaci a ke konci diagnostiky 

zvládlo cval v pulzaci, ovšem opět pouze na stranu dominantní nohy. Výsledky tanečních 

krokŧ neovlivňuje vyhraněnost laterality, ale pečlivé pozorování mŧţe zpřesnit pedagogickou 

diagnostiku a upozornit na rizikovou zkříţenou lateralitu. 

Z grafŧ vyplývá, ţe celkové zlepšení rozdílu mezi dívkami a chlapci bylo velmi 

nepatrné a vţdy se jednalo o individuální zvláštnosti, dědičné vlohy dětí, jejich motivaci, 

potřeby a zájmy.  

Videozáznam natočených činností není součástí přílohy bakalářské práce z dŧvodu 

nesouhlasu některých rodičŧ.  

 

 

 

 



 

 

9.1.1 Pochod 

Graf č. 1 

 

Legenda (úroveň pochodu):  
  Úroveň 0 - Dítě nespolupracuje. 
  Úroveň 1 - Dítě se zapojuje, spíše chůze, převážně mimo pulzaci, je nesoustředěná/ý. 
  Úroveň 2 - Dítě pochoduje, nezapojuje přirozený pohyb paží, pohyb není sladěn s pulzací. 
  Úroveň 3 - Dítě pochoduje, zapojuje přirozeně pohyb paží, pohyb není sladěn s pulzací. 
  Úroveň 4 - Dítě pochoduje, pohyb je sladěný s pulzací, nezapojuje pohyb paží. 
  Úroveň 5 - Dítě pochoduje, pohyb je sladěný s pulzací, zapojuje přirozeně pohyb rukou. 
 
  Modrý sloupec – počáteční úroveň 
  Červený sloupec – konečná úroveň 
 
  D – dívka 
  Ch – chlapec 
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9.1.2 Cval stranou 

Graf č. 2 

 

Legenda (úroveň cvalu):  
  Úroveň 0 - Dítě nespolupracuje. 
  Úroveň 1 - Dítě spolupracuje, běh či chůze. 
  Úroveň 2 - Dítě spolupracuje, cval popředu. 
  Úroveň 3 - Dítě cválá pouze na stranu dominantní nohy, není sladěno s pulzací. 
                                       Úroveň 4 - Dítě cválá pouze na stranu dominantní nohy, je sladěno s pulzací, pohyb je sladěn s pulzací. 
  Úroveň 5 - Dítě je schopno vykonávat cval i druhou nohou než dominantní, není sladěno s pulzací. 
  Úroveň 6 - Dítě je schopno vykonávat cval i druhou nohou než dominantní, je sladěno s pulzací. 
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9.1.3 Taneční běh 

Graf č. 3 

 

Legenda (úroveň tanečního běhu):  
  Úroveň 0 - Dítě nespolupracuje. 
  Úroveň 1 - Pohyb je nekoordinovaný. Dítě nedokáže držet paže v poloze – vykonává protipohyb, jako při sportovním  
   běhu, převážně mimo pulzaci. 
  Úroveň 2 - Dítě se snaží napodobit taneční běh, částečně drží paže v požadované poloze, stále mimo pulzaci. 
  Úroveň 3 - Dítě provádí taneční běh, částečně drží paže v požadované poloze, částečně sladěno s pulzací. 
  Úroveň 4 - Dítě provádí taneční běh, vědomě drží paže v požadované poloze, pohyb je sladěn s pulzací. 
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9.1.4 Krok dvojposkočný 

Graf č. 4 

 

Legenda (úroveň poskoku):  
  Úroveň 0 - Dítě nespolupracuje. 
  Úroveň 1 - Dítě spolupracuje, běh či chůze, nerozumí zadání. 
  Úroveň 2 - Dítě zvládá poskok, nezapojuje přirozeně pohyb paží, mimo pulzaci. 
  Úroveň 3 - Dítě zvládá poskok, zapojuje přirozeně pohyb paží, mimo pulzaci. 
  Úroveň 4 - Dítě zvládá poskok, nezapojuje přirozeně pohyb paží, pohyb je sladěn s pulzací. 
  Úroveň 5 - Dítě zvládá poskok, zapojuje přirozeně pohyb paží, pohyb je sladěn s pulzací. 
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10 Diskuse 

V bakalářské práci jsem se zabývala hudebně pohybovými činnostmi při rozvoji 

lokomoce předškolních dětí. Dŧvodem výběru tohoto tématu byl mŧj osobní vztah k hudebně 

pohybové výchově, které jsem se věnovala od dětství.  

Během své prŧběţné i souvislé praxe při studiu i v zaměstnání jsem došla k názoru, ţe 

se v mateřských školách začíná od hudebně pohybových činností upouštět. To mŧţe být 

zpŧsobeno vysokými nároky základních škol na specifické dovednosti, negativním vztahem 

pedagogŧ k hudebně pohybovým činnostem, náročností na udrţení kázně a pozornosti dětí, 

popřípadě specializací jednotlivých tříd či škol.  

Co se týče vysokých nárokŧ základních škol, jsou tyto nároky zpŧsobeny velkým 

tlakem na pedagogy, kteří připravují děti na zvládnutí dovedností nutných pro školní výuku. 

Těmito dovednostmi jsou především rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických 

dovedností, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, logopedické prevence, smyslových her  

a dalších. Dbá se na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a poznávání okolního světa. 

V dŧsledku tohoto se hudebně pohybové činnosti posouvají do pozadí denního programu  

a často na ně nezbývá čas. Hudebně pohybové činnosti bývají zařazovány aţ těsně před 

vánočními a jinak tematicky zaměřenými besídkami pro rodiče a jiná veřejná vystoupení. 

Další příčinou absence hudebně pohybových činností mŧţe být také negativní vztah 

učitelek k těmto činnostem. Osobně jsem se setkala s pedagogy, kteří neuměli hrát na ţádný 

hudební nástroj, coţ u nich vedlo ke strachu z výuky hudebních činností. V řadách pedagogŧ 

bychom zajisté našli i učitele, kteří nemají vřelý vztah k hudbě (i z jiných dŧvodŧ, neţ ţe 

neumí hrát na ţádný hudební nástroj) nebo kteří v minulosti nebyli nijak rozvíjeni  

a podporováni ve vztahu k hudbě. Tito pedagogové pak mají tendenci hudebně pohybové 

činnosti z programu dne co nejvíce vytěsňovat, a tím dopomáhají k postupnému vytrácení 

těchto činností. Není nutno připomínat, ţe pedagog je pro děti vzor, a tudíţ od něho přejímají 

určitou část postojŧ. 

Nutno uvést, ţe hudebně pohybové činnosti v početné třídě (28 dětí) jsou náročné 

z hlediska udrţení kázně, bezpečnosti, sluchové pozornosti a hlasové hygieny ze strany 

učitelky i dětí. A i to mŧţe být dŧvodem vyhýbání se těmto činnostem v mateřských školách.  



 

 

Poslední z mnou uváděných moţných dŧvodŧ je odborná specializace jednotlivých tříd 

i škol. V poslední době dochází k jejich velkému rozmachu. Zaměření jednotlivých 

specializací má v tomto případě logicky za následek sníţení kvality ostatních výchov. Pokud 

jedna škola nebo třída vyuţívá více času na specializovanou výchovu, musí o tento čas 

ochudit ostatní činnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe existuje mnoho příčin pro sníţení objemu vyučování 

hudebně pohybových činností, coţ má za následek jejich častou absenci u mnoha pedagogŧ. 

Je třeba mít na paměti, co všechno rozvíjí hudebně pohybové činnosti (viz kapitola 3)  

a ţe pedagogové by je měli více zařazovat do denního programu mateřské školy.  

 Nejcennější poznatky jsem získala v první etapě výzkumu, na nich je zaloţena celá 

bakalářská práce. Došla jsem k určitým poznatkŧm, a tak jsem se v druhé etapě vyhnula 

zbytečným začátečnickým chybám při nácviku tanečních krokŧ. Dŧleţitou součástí byla 

hodnoticí škála, kterou jsem pro druhou etapu výzkumu rozšířila a konkretizovala, čímţ jsem 

dospěla k přesnějším výsledkŧm.  

Během první etapy výzkumu jsem si uvědomila, jak moc je dŧleţitá motivace, která 

bude vhodná jak pro dívky, tak pro chlapce. Stalo se mi, ţe jsem děti motivovala spíše 

holčičím tématem a chlapci se odmítli činností účastnit i po změnění motivace. Moţná to byla 

začátečnická pedagogická chyba, která uţ se nyní neopakuje při ţádné činnosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 Závěr 

Cílem celé této bakalářské práce bylo nasbírat odborné teoretické znalosti z odborných 

knih na téma hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce předškolních dětí a následně 

tyto vědomosti vyuţít v praktické části této práce. 

V bakalářské práci byly shrnuty hudebně pohybové činnosti, jejich dělení, moţnosti 

rozvoje u předškolních dětí a souvislosti s RVP PV. Získané poznatky z literatury byly 

vyuţity při výzkumném šetření, které se zabývalo rozvojem, zpřesňováním a kultivací 

vybraných tanečních krokŧ, tedy pochodu, cvalu stranou, tanečního běhu a kroku 

dvojposkočného. Součástí praktické části bylo vytvoření souboru hudebně pohybových 

činností a her, jeţ byly aplikovány na výzkumném vzorku dětí. 

Podařilo se naplnit všechny stanovené cíle teoretické i praktické části. Téţ jsem získala 

informace o prŧběhu osvojování tanečních krokŧ předškolními dětmi. Pracovala jsem se 

stanovenými hypotézami, jeţ se mi dvě zcela potvrdily a dvě pouze částečně. Vyzkoušela 

jsem rŧznorodou motivaci, hry a činnosti pŧsobící na pohybovou aktivitu dětí.  

 Všechny děti jsem dovedla ke značnému posunu při provedení tanečních krokŧ. 

Dosáhla jsem odbourání přebytečných pohybŧ hlavy a končetin a jiţ předem vytvořených 

špatných pohybových návykŧ. Došlo k zlepšení celkové pohybové koordinace. Dosaţení 

těchto výsledkŧ mě stálo velké úsilí při vymýšlení rŧznorodé motivace. Vyhodnotit výsledky 

všech dětí se podařilo díky vhodně vytvořené hodnoticí škále, která byla na základě 

předchozího výzkumu rozšířena a konkretizována. Dále se děti naučily přesnému  

a kultivovanému pohybovému projevu, avšak měly problém zkoordinovat taneční kroky 

s hudbou. Propojení pohybu s hudbou dosáhla menší část dětí, z čehoţ vyvozuji, ţe je třeba  

i nadále v dětech rozvíjet rytmické cítění a nadále zpřesňovat koordinaci pohybu s hudbou. 

Ověřila jsem si schopnost dětí rozlišit druh tanečního kroku dle hudby. Děti poznaly 

charakteristický rytmus, jak při hře na instrumentální nástroje, tak při audionahrávkách. 

Při hudebně pohybových činnostech a hrách jsem často vyuţívala starší odbornou 

literaturu a metodické příručky. Zjistila jsem, ţe hry a činnosti jsou stále aktuální a děti k  nim 

získaly velmi pozitivní vztah a rády se k nim vracely. 



 

 

 Tato práce mi přinesla mnoho pozitivních poznatkŧ a dovedností pro další 

pedagogické pŧsobení. I nadále budu zařazovat do mé výchovně vzdělávací práce hudebně 

pohybové činnosti a budu se snaţit do nich vtáhnout i své budoucí kolegyně. Bakalářská práce 

na téma hudebně pohybové činnosti v rozvoji lokomoce rozšířila a prohloubila mŧj osobní 

vztah k hudebně pohybovým činnostem. 
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