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1 Úvod 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na využití hudebně pohybových činností v mateřské 

škole. Má práce přináší několik tematických námětů, které mohou být inspirací, jak 

pracovat s dětmi předškolního věku při hudební chvilce. Během studia jsem si uvědomila, 

že z komplexu hudebních činností, které bych měla v mateřské škole dělat, jsou hudebně 

pohybové činnosti ošizeny. Jako učitelka v mateřské škole vím, že tyto činnosti je těžké 

realizovat s celou třídou. Jelikož jsem momentálně na rodičovské dovolené, využila jsem 

příležitosti věnovat se hudebně pohybovým činnostem v mateřské škole alespoň 

s vybranou skupinou dětí a své poznatky zachytit v této bakalářské práci. Výzkum byl 

prováděn v mateřské škole, kde jsem tři roky - před nástupem na mateřskou dovolenou - 

pracovala. Své hodiny plné zpěvu, poslechu a her na nástroje Orffova instrumentáře jsem 

se tedy rozhodla zpestřit pohybem. 

Hlavním záměrem práce bylo zachytit a zhodnotit míru zapojení dětí do hudebních činností 

s akcentem na činnosti hudebně pohybové. Dalším úkolem bylo pozorovat úroveň vnitřní 

motivace dětí a zároveň sledovat jejich reakce na motivaci vnější. Činnosti byly vybírány 

tak, aby ovlivnily vztah dětí nejen k hudbě, ale i k pohybu. V každé hodině jsem se 

zaměřila na dětskou psychiku, kdy mým cílem bylo sledovat, zda se děti dokážou během 

aktivit uvolnit, vnímat nejen sebe, ale i své kamarády. Zajímalo mě i to, zda děti plně 

prožívají své pocity. 

Za výstup bakalářské práce můžeme považovat program sestavený na základě 

experimentálního vyučování, v němž jsem využívala vlastní aktivity a aktivity čerpané 

z literatur pro děti předškolního věku. Vyučování probíhalo s vybranou skupinou dětí 

navštěvujících jednu mateřskou školu. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) je zaměřena  

na teoretické znalosti z oblasti hudební výchovy a okrajově i z oblasti výchovy tělesné. 

V části praktické se zaměřuji na hypotézy práce, vybrané výzkumné metody, 

charakteristiku mateřské školy a respondentů. Nechybí zde samozřejmě jednotlivé 

tematické celky pro hudební chvilky, ve kterých nalezneme popis těch realizovaných 

činností, které děti nejvíce zaujaly. 
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V závěru práce jsou shrnuty výsledky vzhledem k hypotézám, klady činností a samozřejmě 

i zápory, se kterými jsem se setkala.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Hudební výchova 

Hudební výchova má podněcovat, rozvíjet a kultivovat bezprostřední nezbytnost dětí 

setkávat se s hudbou. S hudbou se paralelně rozvíjí pohybové dovednosti a prvky výtvarné 

výchovy, jako je například tvořivost a fantazie. (Kulhánková, 2010) 

Karla Havelková a Blanka Chládková (1994) uvádějí, že hudebně výchovný proces je 

základem pro hudební vzdělávání a měl by přispět k celkovému utváření osobnosti dítěte. 

Skrze hudební aktivitu se rozvíjí žákova hudebnost na úrovni hudebních schopností  

a dovedností, návyků a hudebního myšlení. Cílem je vychovat aktivního muzikanta nebo 

alespoň poučeného posluchače, kterému je hudba blízká a je pro něj celý život potřebná. 

2.1.1 Motivace 

Už v předškolním věku, a to nejen v hudební výchově, se setkáváme s problémem 

motivace. Je-li v početné třídě více dětí, které se obtížně motivují k společné řízené 

činnosti, je řízení výchovně vzdělávacího procesu pro učitelku obtížné. A to beze sporu 

platí pro organizaci celého spektra hudebních činností. Podle mého názoru je ztížená 

motivovanost dětí spojena se špatnou sluchovou pozorností. Je špatná sluchová pozornost 

důsledkem dnešní uspěchané doby? Mají rodiče čas si s dětmi dostatečně povídat 

a vyprávět a číst jim pohádky? Je tento případný nedostatek dostatečně kompenzován 

v mateřských školách? Má každé dítě omezen přístup k audiovizuální nebo počítačové 

technice? Na tyto otázky by si měl každý jedinec zvládnout odpovědět sám podle svého 

uvážení. 

Pavel Kopřiva a kolektiv (2012) rozdělují motivaci na vnitřní a vnější. Upozorňují na fakt, 

že sice děti na počátku jejich vývoje nemají mnoho informací, návyků ani dovedností, ale  

i přes to mají chuť a zájem se vše naučit, mají tedy vnitřní podnět. Vnitřní motivace 

vychází ze základních lidských potřeb. Díky vnější motivaci děláme to, co bychom jinak 

nedělali, co nevychází z našich potřeb. Dále se zmiňují o problému souvisejícím s vnější 

motivací. Tato motivace může vést až k tomu, že jedinec čeká na pokyn či signál  

od druhých, aby něco udělal, má problém udělat něco z vlastní iniciativy.  
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Prožitky a aktivita spolu úzce souvisejí - aktivita vyvolává prožitky, které jsou spojeny 

s emocemi, a ty souvisejí s vnitřní motivací, zájmem a účelnějším zapamatováním obsahu. 

Motivační stimulace je pro děti předškolního věku důležitým činitelem při realizování 

vzdělávacích procesů. (Průcha a Koťátková, 2013) 

Je také důležité s dětmi mluvit na jejich jazykové a mentální úrovni, aby byly schopné 

všemu dobře porozumět. Libuše Kurková (1971) upozorňuje na to, že děti se při 

pohybových aktivitách setkávají s abstraktními pojmy jako například diagonála, oblouk 

atp. Tyto pojmy sice vedou dítě k rozvoji představivosti a tvořivosti, ale obzvláště pro malé 

děti jsou mnohem bližší představy sluníček, hraček apod. Z toho vyplývá, že v pohybové 

průpravě často postrádáme motivaci a jiné hravé způsoby podání.  

2.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program (RVP) je s Národním programem vzdělávání (NPV) 

kurikulární dokument na státní úrovni. RVP se dále dělí podle jednotlivých etap na RVP 

pro předškolní vzdělávání, základní, a střední vzdělávání. Druhou, školní, úroveň 

v systému kurikulárních dokumentů představují školní vzdělávací programy, tzv. ŠVP, 

které si utváří každá škola samostatně podle daných zásad v příslušném RVP. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) má vzdělávací obsah 

rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí: biologická (Dítě a jeho tělo), psychologická (Dítě 

a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost), 

environmentální (Dítě a svět). (Smolíková, 2004) 

Hudebně pohybové činnosti prostupují všechny oblasti RVP PV. Pro úplnost uvádím 

ke každé výše zmíněné oblasti několik příkladů. Pohybové činnosti jsou zahrnuté 

v biologické oblasti, kdy si dítě musí uvědomit svoje tělo a polohu jeho jednotlivých částí 

apod. Tyto činnosti lze však spojit i s dětskou psychikou, kdy dítě pracuje správně 

s dechem, rozumí tomu, co mu je říkáno, orientuje se v prostoru, snaží se hodnotit svoje 

prožitky atp. V určitém typu hudebně pohybových činností – konkrétně v hudebně 

pohybových hrách a tancích s pravidly (příloha č. 4) – děti dodržují, pokud si hru 

nevymyslely samy, pravidla, která jsou již pevně stanovena, proto můžeme říci, 

že hudebně pohybové činnosti jsou zastoupeny i v oblasti interpersonální. Oblast sociálně-
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kulturní je zastoupena tehdy, když se děti při spojení písně s pohybem rozdělí na dvě 

skupinky (diváci a tanečníci) a v této hře uplatňují návyky a pravidla společenského 

chování. Oblast environmentální je zaměřena na svět kolem nás, proto je v hudebních 

chvilkách zastoupena v případě, že se zabýváme živočichy, přírodními jevy, ročním 

obdobím, dopravou atp. 

Libuše Kurková (1989) mnou výše vypsané příklady shrnuje: Hudebně pohybové hry 

a tance dětem přinášejí estetické a kulturní hodnoty a za jejich pomoci se rozvíjejí 

senzomotorické schopnosti, hudební a pohybová paměť, dochází k rozvoji myšlení a řeči, 

představivosti a fantazie. 

2.2.1 Dítě a jeho tělo 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat 

růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových  

i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým 

životním návykům a postojům.“(Smolíková, 2004, s. 16) 

V této oblasti je hlavním vzdělávacím cílem pedagoga rozvoj pohybových schopností  

a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, jedná se především  

o koordinaci a rozsah pohybu, dýchání, koordinaci ruky a oka apod. Vedle toho musí 

pedagog dbát na všestranný rozvoj a zvyšování fyzické a psychické zdatnosti. Pedagog 

vede dítě k tomu, aby si uvědomilo vlastní tělo, aby si osvojilo věku přiměřené praktické 

dovednosti, a rozvíjí u dětí užívání všech smyslů. 

Ve vzdělávací nabídce pro mateřské školy nalezneme lokomoční pohybové činnosti, což je 

chůze, běh, poskoky a skoky a lezení, a dále nelokomoční pohybové činnosti jako 

například změny poloh a pohybů těla na místě. Nabídka by měla zahrnovat i jiné činnosti: 

turistiku, gymnastiku, sezónní činnosti aj. Pedagog dětem nabízí činnosti seznamující děti 

s věcmi, které je obklopují, a vede je k praktickému používání těchto věcí. Dále zařazuje 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním a nářadím, 

materiálem. V mateřské škole by se děti měly setkávat se zdravotně zaměřenými činnostmi 

(uvolňovací, protahovací, vyrovnávací relaxační a dechová cvičení) a činnostmi 

relaxačními a odpočinkovými, které zajišťují zdravou atmosféru a pohodu prostředí. 



13 
 

Podstatnou součást této oblasti RVP PV tvoří smyslové a psychomotorické hry a činnosti 

zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí. Velký význam pro celkový rozvoj dítěte 

mají hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. 

Na konci předškolního období dítě zpravidla zachovává správné držení těla, koordinuje 

lokomoci a další polohy a pohyby těla, nedělá mu problém vědomě napodobit jednoduchý 

pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. Dítě dokáže sladit pohyb s rytmem  

a hudbou, ovládá dechové svalstvo a sladí pohyb i se zpěvem. Vnímá a rozlišuje pomocí 

všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů a jiné 

specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.). Také dokáže pojmenovat 

části těla a zná některé základní pojmy, které jsou užívány ve spojení se zdravím, sportem 

a pohybem. (Smolíková, 2004) 

2.2.2 Dítě a jeho psychika 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní 

pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, 

poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, 

jeho kreativit a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností 

a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.“ (Smolíková, 2004, s. 18) 

Jednou z „podoblastí“psychologické oblasti RVP PV je Jazyk a řeč, kdy pedagog u dítěte 

podporuje rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu a vyjadřování). Dalším podstatným vzdělávacím cílem je rozvoj komunikativních 

dovedností, verbálních i neverbálních, a kultivovaného projevu. Pedagog u dítěte 

podněcuje osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 

rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 

hudební, pohybové, dramatické). 

Pedagog dítěti nabízí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 

hádanky, vokální činnosti. Dále se pedagog věnuje společné diskuzi, rozhovorům 

a skupinovým rozhovorům, kdy děti vyprávějí svoje zážitky, povídají o skutečnostech 

nebo vymýšlejí příběh podle obrazového materiálu. V neposlední řadě poskytuje pedagog 
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dětem možnost zazpívat si, je zařazen i přednes či recitace a dramatizace. Ve vzdělávací 

nabídce nalezneme i hry a činnosti, které jsou zaměřeny na poznávání a rozlišování zvuků. 

Na konci předškolního věku od dětí očekáváme, že umějí správně vyslovovat, ovládat 

tempo a intonaci řeči a svůj dech. Zvládají vést rozhovor tak, že naslouchají druhému  

a vyčkají, až dokončí vlastní myšlenku, a dokážou se ptát. Dítě se dokáže naučit nová slova 

a aktivně je používat. Pokud nějakému slovu nerozumí, zeptá se. Umí reprodukovat 

říkanky či písničky, což souvisí se zapamatováním si krátkého textu. Děti v tomto období 

zvládají vytvořit jednoduchý rým. Děti mají osvojené sledování očima zleva doprava. 

Rozlišují některé obrazové symboly a rozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci 

(jsou to například piktogramy, orientační a dopravní značky apod.). Děti projevují zájem  

o knížky, soustředěně poslouchají četbu, hudbu, sledují divadlo aj. 

Další „podoblastí“ oblasti Dítě a jeho psychika jsou Poznávací schopnosti a funkce, 

představivost a fantazie, myšlenkové operace, kdy pedagog u dítěte podporuje rozvoj, 

zpřesňování a kultivaci smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti a kultivaci představivosti 

a fantazie. Rozvoj tvořivosti je dalším vzdělávacím cílem pedagoga. Učitel napomáhá 

posilovat dítěti jeho přirozené poznávací city jako např. zvídavost, zájem a radost 

z objevování. Pedagog povzbuzuje dítě k vytváření pozitivního vztahu k intelektovým 

činnostem a k učení, podporuje a rozvíjí zájem o učení. 

Pedagog děti motivuje k manipulaci s předměty a zkoumání jejich vlastností. Nabízí dětem 

spontánní hru, volnou hru a experimenty s materiály a předměty. Dále využívá smyslové 

hry a různorodé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání. Podněcování 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. najdeme ve vzdělávací nabídce 

pedagoga také. Učitel děti provází hrami rozmanitého zaměření podporujícími tvořivost, 

představivost a fantazii. Jsou jimi například kognitivní, tvořivé, výtvarné, hudební, taneční 

a dramatické aktivity. Pedagog nabízí hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti, dále hry 

a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině. Zařazuje i činnosti zaměřené 

na poznávání jednoduchých obrazově zrakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, 

symboly apod.). 
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Na konci předškolního období očekáváme, že se dítě dokáže záměrně soustředit a udržet 

svoji pozornost. Dále že dítě chápe prostorové pojmy, jako například vpravo a vlevo, 

nahoře a dole, za, vedle, uprostřed atp. Dítě se zvládá naučit nazpaměť krátké texty, které 

si zpětně vybaví. Dítě umí řešit problémy, úkoly a situace, myslí kreativně a své „nápady“ 

se nebojí předložit. Očekáváme, že dítě vyjadřuje svoji fantazii a představivost v tvořivých 

činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). 

Poslední uvedená „podkapitola“ je Sebepojetí, city a vůle. Pedagog u dětí podporuje 

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, rozvoj schopnosti 

sebeovládání, rozvoj schopnosti citové vztahy utvářet a rozvíjet. Dále je pozornost 

zaměřena na plné prožívání citů. Dalším vzdělávacím cílem pedagoga je, aby dítě zvládalo 

vyjádřit svoje pocity, získané dojmy a prožitky. Pedagog napomáhá dítěti rozvíjet 

a kultivovat jeho mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání a povzbuzuje ho 

v získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

Pedagog dětem nabízí činnosti přinášející spokojenost a radost a které vyvolávají veselí  

a pohodu. Dále to jsou aktivity, které jsou přiměřené silám a schopnostem dětí, a úkoly 

s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné. Ve vzdělávací nabídce 

nalezneme činnosti různého zaměření umožňující samostatné vystupování dítěte, vedoucí 

ke správnému vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení. Pedagog dává dětem prostor pro 

hry rozvíjející vůli, vytrvalost a sebeovládání a zařazuje estetické a tvůrčí aktivity 

(slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové aj.). Ve vzdělávací nabídce 

nalezneme také cvičení na projevování citů (obzvláště kladných), na sebekontrolu 

a sebeovládání (zvláště emocí záporných – hněv, zlost atp.). V neposlední řadě je 

vzdělávací nabídka naplněna činnostmi vedoucími dítě k identifikaci sebe sama 

a k odlišení se od ostatních. 

Na konci předškolního období od dítěte očekáváme, že si dokáže uvědomit svou 

samostatnost, že má vlastní názory a postoje a umí je vyjadřovat, zvládá rozhodovat 

o svých činnostech a uvědomovat si svoje limity (své silné a slabé stránky). Ve známých  

a opakujících se situacích, kterým dítě rozumí, umí ovládat své city a přizpůsobovat jim 

svoje chování. Dítě dokáže vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení  

a následně prožívat radost z poznaného a zvládnutého. Dítě na konci předškolního věku by 
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mělo respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla a přijímat vyjasněné  

a zdůvodněné povinnosti. Dítě si uvědomuje příjemné, ale i nepříjemné citové prožitky 

jako soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek apod., prožívá a dětským způsobem 

dává najevo, co cítí, a snaží se ovládat afektivní chování. Dítě dokáže zachytit a vyjádřit 

svoje prožitky, a to slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo 

dramatickou improvizací apod. (Smolíková, 2004) 

2.2.3 Pohybové kompetence dítěte v předškolním věku 

V této kapitole uvádím výtah pohybových kompetencí, které uvádí Hana Dvořáková 

a které se vztahují k tělesné a hudebně pohybové výchově. (Hana Dvořáková (2013), 

„Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: Pohybové kompetence dítěte v předškolním 

věku“ (cit. 20-5-2015). Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17085/pohybem-a-

hrou-rozvijime-osobnost-ditete-pohybove-kompetence-ditete-v-predskolnim-veku.html/) 

Pohybové dovednosti 

Pohybové dovednosti jsou všechny volně, ale i mimovolně naučené pohyby, které člověk 

nebo dítě dokáže realizovat. Vrozené předpoklady ovlivňují úroveň dovedností. Pohybové 

dovednosti dále dělíme na lokomoční, nelokomoční a manipulační. (Dvořáková, 2000) 

Lokomoční dovednosti: 

• pohybovat se různými způsoby (chůze, běh, lezení, plazení, krok poskočný, taneční 

kroky aj.) v prostoru všemi směry (podle pokynů), 

• poskakovat a skákat (různými způsoby a v kombinacích), 

• pohybovat se různými způsoby s různými polohami nebo pohyby částí těla (upažit, 

tleskat, …), 

• pohybovat se s kamarádem, ve skupině a vzájemně spolupracovat, 

• podvolit lokomoci rytmu a hudbě, 

• pohybovat se v prostoru. 

Nelokomoční dovednosti: 
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• zaujmout různé polohy těla podle pokynů, nápodoby – znát názvy jednotlivých částí 

těla, základní polohy a pohyby těla (upažit, vzpažit, připažit, podřep, klek, leh, 

rozkročit, aj.), 

• dokázat podřídit hudbě pohyby těla. 

Tělesná zdatnost 

Zdatnost je schopnost vyrovnávat se s nároky, co nejefektivněji. Tělesná zdatnost je tedy 

schopnost vyrovnávat se s nároky v tělesné oblasti. (Dvořáková, 2000) 

• dokázat se po delší dobu pohybovat základními lokomočními pohyby (chůze, běh,…); 

zvládat přiměřenou fyziologickou zátěž, 

• dokázat uvolnit nebo zpevnit tělo podle návodu, 

• dokázat protáhnout své tělo podle návodu. 

Kognitivní a afektivní oblast 

• znát části těla a umět je pojmenovat, 

• znát směry vzhledem ke svému tělu, 

• vědět o činnosti srdce a jeho reakci na tělesné zatížení; vědět, že jeho trénování 

pohybem prospívá zdraví, 

• vědět, že pohyb je realizován díky síle svalů, 

• vědět, že pružnost těla přispívá k jeho zdraví a pohyblivosti, 

• znát užívané pojmy spojené s pohybem a prostředím, 

• dokázat dodržovat domluvená pravidla, 

• spolupracovat ve hře a činnosti, 

• respektovat ostatní ve skupině, 

• nebát se vyjádřit svůj názor, 

• mít radost z pohybu. 

2.3 Hudební vývoj dítěte 

František Sedlák a Hana Váňová (2013, s. 355) ve své knize Hudební psychologie pro 

učitele definují hudební vývoj dítěte: 
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„Hudební vývoj chápeme jako proces utváření poměrně stálých a nevratných změn 

v psychických strukturách a funkcích jedince, který je závislý na jeho osobní vybavenosti, 

komunikaci s hudebním prostředím, na intenzitě a kvalitě hudebně výchovných podnětů…“ 

Dále uvádějí některé charakteristické rysy a zákonitosti hudebního vývoje člověka, které 

vytyčili na základě výzkumu: 

• Dítě se rodí již s určitými předpoklady k projevu hudebních schopností a jejich dalšímu 

rozvíjení. 

• Všechny tělesně a duševně zdravé děti lze hudebně rozvíjet a vychovávat. 

• Hudební vývoj je zákonitý jev, kdy se rozvíjí strukturální a funkční vlastnosti 

analyzátorů a nervového systému a je podmíněný kladným vztahem jedince k hudbě. 

Pedagog jej může řídit a urychlovat svým působením. 

• Identifikace žákovy hudebnosti, hudebního prožívání a chování je zachycení aktuálního 

stavu. Je zapotřebí chápat, že tyto kritéria jsou prvkem neustálého toku hudební 

komunikace a jejích jdoucích proměn. 

• Hudební vývoj je neoddělitelnou složkou lidské osobnosti a je součástí její kultivace. 

Je spojován s ostatními vlastnostmi jedince i s vývojovými změnami psychické 

činnosti během života. 

• Hudební vývoj nese podmínku zrání nervových struktur, závisí nejen na faktorech 

genetických, ale také na prostředí a učení. V každém vývojovém období vytváří zrání 

možnosti pro vznik a rozvoj jistých hudebních schopností a operací, proto můžeme říci, 

že hudební vývoj je etapového typu. 

• Hudební vývoj je podporován faktory lidské osobnosti spojenými s dispozicemi 

hudební i nehudební povahy, motivací, potřebami a zájmy jedince, cíli, kterých chce 

dosáhnout. 

• Pedagogickým požadavkem je podněcovat u dětí přitažlivě zájem o hudební činnosti  

a pozitivně je motivovat k dalšímu hudebnímu jednání. Tento požadavek je podstatný, 

protože utváření hudebnosti vyžaduje zvýšené volní úsilí, koncentraci a vytrvalost 

v překonávání obtíží při vzrůstajících nárocích – hudebních i výchovných.  
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2.3.1 Vybrané vývojové etapy dítěte 

Ovšem následující dělení kapitol je podle knihy Františka Sedláka a Hany Váňové (2013), 

kdy hudební ontogenezi dělí pouze na 4 etapy: 

• předškolní věk 

– období nemluvněte a batolete (0 – 3 roky) 

– období návštěvy mateřské školy (4 – 6 let) 

• mladší školní věk, prepubescence (6 – 11 let) 

• střední školní věk, pubescence (12 – 15 let) 

• starší školní věk, postpubescence, dospělost (15 – 20/22 let)  

Z hlediska zaměření mojí práce dále popíši pouze první etapu trvající prvních 6 let života 

dítěte.  

2.3.1.1 Období nemluvněte a batolete 

Hudební vývoj je už v tomto životním období spojen s dalšími funkcemi psychiky. 

Sluchový analyzátor začíná pracovat již několik dní po porodu a tehdy může zpracovávat  

i hudební podněty. Pohled autorů na výskyt tzv. sluchové dominanty je rozličný. Jedni 

zastávají názor, že zaujímá svou polohu již ve dvou týdnech života, jiní se přiklánějí 

k verzi, že až mezi třetím a čtvrtým měsícem po narození. Sluchovou dominantu můžeme 

zpozorovat tehdy, když se dítě při zvucích střední síly zklidní a při silných zvucích sebou 

škubne. Mezi druhým až pátým měsícem dítě reaguje dříve na hlas a zpěv matky 

než na hudební nástroje. Díky tomu se dítě dokáže matčiným zpěvem zklidnit při pláči 

a po šestém měsíci reagovat úsměvem. Autor se dále zmiňuje o tzv. kritickém nebo 

senzitivním období, které probíhá asi mezi druhým a šestým měsícem. V tomto časově 

omezeném období si dítě vytváří nezvratitelné pouto k jedné osobě, nejčastěji k matce. 

Tato vazba je ve vývoji dítěte významná. Narušení vazby se nepříznivě odrazí v dalším 

vývoji dítěte. Sociální vazbu s dítětem posiluje právě i zpěv matky, který přináší přísun 

citových a senzorických podnětů. (Sedlák, Váňová, 2013) 

Podle Marie Vágnerové (2000) dítě již od čtvrtého měsíce života začíná produkovat zvuky, 

tzv. broukání. Tuto reflexivní aktivitu můžeme pozorovat i u dětí vrozeně neslyšících. 

Na rozdíl od slyšících dětí, které se svým hlasem experimentují, děti neslyšící nemají 
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zpětnou vazbu, proto broukání vyhasíná. Mezi šestým a osmým měsícem začíná dítě 

žvatlat, což znamená, že opakuje podobné slabiky. Děti v tomto období napodobují řečové 

zvuky. Při této nápodobě je podstatný i zrak, protože dítě odezírá, napodobuje pohyby rtů, 

jazyka atp. Na konci kojeneckého období dítě začíná slabiky kombinovat. Ke konci 

prvního období života děti začínají používat první slova, které již nesou význam. Ovšem 

porozumění lidské řeči lze sledovat již dříve.  

„Vlivem častých hlasových experimentací, které vyúsťují až v tónové hry s hlasivkami  

a slabikami, dochází přibližně v polovině druhého roku života dítěte ke kvalitnější 

reprodukci.“ (Kodejška, 2002, s. 47) 

Miloš Kodejška a jeho spolupracovníci (2002) shledávají na základě dlouholetého 

sledování dětí předškolního věku, že kdejaké dítě zvládá již čistě a rytmicky správně zpívat 

již ve starším batolecím období. Dítě zpěvem „vlastních písní“ vyjadřuje své nálady  

a představy. Rádo se doprovází hrou na tělo, nebo na Orffovy hudební nástroje. Můžeme 

tedy říci, že dítě v tomto období začíná pohybově reagovat na hudebně výrazové 

prostředky, jako jsou třeba metrum, pulzace, rytmus atp. Pokud dítě vyrůstá v hudebně 

podnětném prostředí, je jeho hudební projev kvalitnější. 

2.3.1.2 Období navštěvování mateřské školy 

Velká většina dětí ve věku od čtyř do šesti let navštěvuje mateřskou školu, proto je v tomto 

období uplatňována kolektivní výchova. Nejlepší hudební podněty dítě získává tehdy, jde-

li kolektivní výchova v mateřské škole paralelně s výchovným působením rodiny. (Sedlák, 

Váňová, 2013) 

Do šesti let dvojnásobně vzrůstá kvalita diferenciačních sluchových schopností. V tomto 

období je významným činitelem hra, která přináší nové dovednosti, poznatky a podporuje 

aktivitu a soustředění. Děti se nejprve seznamují s jednoduchými písňovými útvary, 

instrumentálními doprovody atp. Jejich tvořivost a nápodoba jsou podněcovány 

dosavadními hudebními vědomostmi a vyvolávanými hudebními představami. Pěvecké 

činnosti jsou uskutečňovány rytmizací a melodizací slov, slovních spojení a říkadel. Zpěv 

je často doprovázen hrou na nástroje z Orffova instrumentáře a tzv. hrou na tělo. Pěvecké 

činnosti jsou v tomto období uskutečňovány především v kontaktu dítěte s dospělým, 

nejčastěji s učitelkou v mateřské škole. Instrumentální činnost dítěte se již stává funkční 
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hrou na Orffovy nástroje. Dítě přechází od počáteční „hry na tělo“ ke hře na rytmické 

nástroje a později na nástroje melodické. Zprvu zachycuje slovní rytmus, poté již i hudební 

rytmus, metrum, pulzaci atd. Hudebně pohybová činnost slučuje hudbu a pohyb do celku, 

kdy se spojují tělesné cviky s hudbou, scénicky se zachycuje obsah písní, hrají se hry  

se zpěvem, improvizuje se pohyb podle hudby atd. (Kodejška, 2002) 

2.4 Hudební vlohy 

Hudební vlohy jsou kategorií biologickou (jsou vrozené), kdežto schopnosti, dovednosti 

a návyky jsou kategorií psychologicko-sociální (jsou získány v průběhu hudebního vývoje 

člověka). Jsou základem pro citlivost k hudbě, prostředkem hudebního vnímání, ovlivňují 

úroveň hudební aktivity i celkový přístup k hudbě. Hudební vloha se může za příznivého 

vnějšího působení změnit v hudební schopnost (jedná se o smíšení vrozeného a získaného 

výchovou). Vlohy mohou v málo podnětném prostředí zakrnět a nemusejí se rozvinout. 

Výrazné hudební vlohy, které se projevují zřetelně v raném dětství, se často označují jako 

hudební nadání. Zvýšený zájem o hudbu, vyhledávání hudby a touha po hudební 

seberealizaci je pro příznivě uzpůsobeného jedince k hudbě naprosto běžným jevem. 

Projevem silných hudebních vloh je pak zvýšená motivace, snaha překonávat překážky 

a hudebně se prosadit i v nepříznivě působícím prostředí. Hudební vlohy nejsou založeny 

jen na dědičnosti, ale i na vrozenosti. Tyto dva pojmy mají vyzdvihnout rozdíl vzniku. 

Dědičné vlohy nesou předpoklad k úspěšným výkonům v oblasti hudby. Dědičnost je 

přenos anatomických a psychofyziologických zvláštností organismu z generace 

na generaci. Tím se rozumí, že potomci mohou získat vlastnosti, které měli jejich rodiče, 

prarodiče, někdy i vzdálení předkové. Vrozenost podtrhuje výskyt vlastností, které byly 

v organismu upevněny již v embryonálním a fetálním období těhotenství. Což znamená, 

že pokud byla matka v období těhotenství v celkové tělesné i duševní pohodě 

a vyhledávala kladné podněty (i hudební – např. v podobě zpěvu), tak lze předpokládat, 

že nervová soustava dítěte bude vyrovnaná a potomek bude duševně zdravý. (Sedlák, 

Váňová, 2013) 

2.5 Hudební schopnosti 

Hudební schopnosti jsou zařazovány do skupiny speciálních schopností, kam patří i např. 

schopnosti výtvarné apod. Hudební (specifické) schopnosti nemohou být ovšem odtrženy 
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od obecných (rozumových) schopností, protože jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují.  

U hudebních schopností není dosud vymezen pojem, ani jejich klasifikace. Hudební 

schopnosti jsou považovány za psychické struktury a vlastnosti jedince odpovídající 

nárokům hudebních činností a zajišťující úměrnou zdárnost. Jsou to vnitřní předpoklady 

pro vykonávání hudebních činností na co nejlepší úrovni. Hudební schopnosti se v průběhu 

vývoje jedince mění. Změna jejich kvality i kvantity závisí na vlohovém základu, 

na procesu zrání, na věku jedince, ale i na sociálních vlivech (prostředí a výchova). Vnitřní 

i vnější činitelé se prolínají a vzájemně ovlivňují. Pokud chybí účinné vlivy prostředí 

a soustavná výchova, tak se nerozvinou hudební schopnosti ani u těch, kteří mají výrazný 

dědičný základ. Pokud má jedinec silný dědičný vklad, což je pozorovatelné 

na individuálních rozdílech, proces hudební výchovy a rozvoj hudebních schopností je 

rychlejší a honosnější a na vyšší úrovni. (Sedlák, Váňová, 2013). 

Howard Gardner vypracoval prozatímní seznam sedmi druhů inteligence (jazyková, 

logicko-matematická, hudební, tělesně-pohybová, prostorová, interpersonální, 

intrapersonální). Poté usoudil, že inteligence ekologická a duchovní by měly tento seznam 

rozšířit. Dalšími kandidáty byla inteligence existenciální a morální. Hudební a tělesně 

pohybovou inteligenci přirovnává spíše k talentům. Uvádí, že hudební inteligence pracuje 

téměř paralelně s jazykovou inteligencí.  

(Smith, Mark K. (2002, 2008) „Howard Gardner and multiple intelligences“, the 

encyclopedia of informal education, http://www.infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-

intelligences-and-education, 15-10-2015) 

František Sedlák a Hana Váňová (2013, s. 62) uvádějí, jak lze tuto Gardnerovu skutečnost  

o složení těchto dvou inteligencí analyzovat podle určitých hledisek: 

• „ontogenetického – hudba i řeč znamenají pro dítě dorozumívání prostřednictvím 

zvuků (hudba i řeč mají společné znaky – své změny výšky, síly, barvy, rytmických  

a tempových prvků). Dítě zpočátku nerozlišuje, zda vnímá řeč či zpěv. … 

• neurologického – řada výzkumů v této oblasti prokázala spolupráci kognitivních 

struktur potřebných pro hudbu a jazyk. … 

• fonetického – nezbytnou součástí studia každého jazyka je jeho zvuková stránka – 

fonetika (jakási „hudba“ řeči). … 
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• pedagogického – vzhledem k velkému množství podobností mezi hudbou a jazykem 

lze vysledovat jejich obousměrné využívání. Tak nejenom hudební pedagogika 

vychází např. v deklamačních zákonitostech ze shody rytmu slovního a hudebního, 

hledá paralely mezi intonacemi otázek a odpovědí (předvětí a závětí apod.), ale 

naopak se též objevují nové druhy hudebně-lingvistických technik… 

„K základním hudebním schopnostem, které ovlivňují celkovou hudebnost, náleží: hudebně 

sluchové schopnosti, auditivně motorické schopnosti, rytmické cítění, tonální cítění, 

emocionální reakce na hudbu, hudební představivost a hudebně tvořivé schopnosti.“ 

(Kodejška, 2002, s. 11) 

František Sedlák ve své publikaci Hudební psychologie pro učitele (2013, s. 68) předkládá 

vlastní klasifikaci hudebních schopností, která je již obsažena v jeho původním díle 

Základy hudební psychologie: 

• hudebně sluchové, které zajišťují rozlišování vlastností tónů (výška, barva, délka, 

hlasitost) a jejich vztahů; 

• psychomotorické, které umožňují zachytit časové členění hudby (rytmus, metrum, 

hybnost, tempo) a psychicky řídit pohyby nejen při vokálních a instrumentálních 

činnostech, ale také při tělesných projevech reagujících na hudbu; 

• analyticko-syntetické, které utváří předpoklady pro rozlišování výrazových 

prostředků, hudebních tvarů a pro jejich slučování v uspořádané celky a hudební 

útvary. Tyto specifické struktury se formují na pozadí těchto schopností: 

– „hudební paměť jako vlastnost nervové soustavy uchovat vnímanou hudbu 

s její informací a vybavovat si ji v původní podobě; 

– tonální a harmonické cítění, umožňující orientaci v tonálních vztazích, 

v harmonii i polyfonii; 

– rytmické cítění umožňující chápat a prožívat faktory časového členění  

a artikulace hudby (rytmus, metrum, tempo, hybnost); 

– hudební představivost jako předpoklad pro registraci, přetvářní a záměrné 

operace s hudebními představami;“ 

• hudebně intelektové, které tvoří podmínku pro operace a činnosti percepční, 

interpretační (reprodukční) a hudebně tvořivé; 
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– „hudební fantazie, umožňující vytvářet nové hudební tvary a formy 

přepracováváním dříve získaných představ a prožitků; 

– hudební myšlení jako východisko pro myšlenkovou reflexi ve sféře hudby, 

průnik do její výstavby a abstrakci vjemové struktury.“  

Dále uvádí upravenou klasifikaci, která se osvědčila pro účely hudebně výchovné praxe: 

• „hudební sluch (schopnosti sluchově percepční a sluchově motorické); 

• hudební cítění neboli smysly pro hudebně výrazové prostředky (zejména rytmické, 

tonální a harmonické cítění); 

• hudebně intelektové schopnosti (hudební paměť, hudební představivost, hudební 

myšlení); 

• hudebně tvořivé schopnosti (fantazie, fluence, flexibilita, senzitivita, originalita, 

elaborace, integrace, apod.).“ 

Podstatné je zmínit, že hudební schopnosti jsou vyčleněny relativně do samostatných tříd, 

avšak nejsou izolované, ale naopak se v hudebních činnostech spojují, podmiňují  

a vzájemně na sebe působí. 

2.6 Hudební dovednosti 

Hudební dovednost lze chápat jako tréninkem a praxí získanou zručnost úspěšně 

provozovat hudební činnost. Za dovednost můžeme pokládat například motorický úkon 

na hudebním nástroji (provedení zvoleného prstokladu atp.), nebo ji můžeme pojmout více 

ze široka, kdy se spojuje i s vědomostmi (instrumentace hudební skladby). Hudební 

dovednosti umožňují při hudebních činnostech provádět rychlé a záměrně plynulé pohyby 

nebo myšlenkové operace nebo koncentrovat a velice rozšířit pozornost. 

Hudební dovednosti jsou často děleny podle hudebních činností, ve kterých se uplatňují 

(poslechové, pěvecké, nástrojové, intonační, hudebně pohybové apod.). Hudební 

dovednosti lze rozčlenit z hlediska psychologického podle jejich charakteru a druhu učení: 

• „percepční (vnímání a rozlišování tónových a hudebních kvalit); 

• motorické (pohybová zručnost a pohotovost, ovládání motorických funkcí při hře 

na nástroj, pohybu, zpěvu); 
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• senzomotorické (koordinace senzorických receptorů, výkonných orgánů a složek 

regulace jednotlivých hudebních úkonů); 

• hudebně intelektové (vědomá analýza hudebního materiálu a práce s hudebními 

pojmy při intonaci, poslechu, interpretaci, tvořivosti apod.); 

• sociální (regulace hudebního chování a jednání při kolektivním provozování 

hudby) apod.“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 73-74) 

Formování hudebních dovedností (hlavně motorických) prochází několika fázemi: 

• kognitivní – v této fázi je jedinec informován o hudebním úkonu. Postupně získává 

hudební vědomosti, které bude potřebovat (např. znalost notového písma, stupnic  

a intervalů atp.) a především se seznamuje s technickou stránkou úkonu; 

• fixační – v této fázi se hudební schopnost upevňuje a zdokonaluje; 

• automatizační -  v průběhu této fáze se odstraňují zbytečné pohyby a díky 

správnému rozložení svalového napětí se dovednosti stávají logickými, přesnějšími 

a automatizujícími. Dovednosti se v této fázi stávají návyky, které získávají 

odolnost vůči rušivým vlivům; 

• kontrolní (zpětnovazební) – tato fáze se má utvářet již od začátku tohoto procesu 

formování souběžně s předešlými fázemi. Poskytuje jedinci informace o průběhu 

úkonu a umožňuje mu provádět dílčí úkony správně.  

Kvalita hudebních dovedností může být posuzována podle správného provedení hudebního 

úkonu, snížení počtu chyb, podle rychlosti a přesnosti úkonu, podle snížení únavy  

a námahy při jeho provedení a podle zlepšení jeho průběhu.  

František Sedlák a Hana Váňová (2013, s. 151) se zabývají rozdíly a vztahy mezi 

hudebními dovednostmi a schopnostmi. Vytyčení není snadné. „Dovednost se tak stává 

navenek projevenou hudební schopností v hudební činnosti. Je tedy zřejmé, že základem 

jakéhokoliv hudebního projevu je neodlučitelná a funkčně propojená triáda schopnost – 

dovednost – činnost.“Díky hudebním schopnostem si jedinec osvojuje hudební dovednosti 

a platí to i obráceně, kdy upevňováním dovedností se dá zpětně navyšovat kvalita 

hudebních schopností. Tato závislost je právě tím důvodem, proč se mnohdy a nesprávně 

ztotožňují hudební schopnosti s hudebními dovednostmi. 
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2.7 Hudební prožívání 

František Sedlák a Hana Váňová (2013, s. 339) ve své publikaci uvádějí základní kategorie 

prožívání:  

• „psychické procesy (poznávací, citové, volní), které vedou ke vzniku různorodých 

psychických obsahů; 

• psychické stavy (nálady, napětí, únava, tréma, apod.), provázející psychické procesy; 

• psychické vlastnosti (výkonové, dynamizující, autoregulační, postojové, atd.), které 

vyrůstají s individuální zkušenosti a ovlivňují stav celé psychiky a průběh psychických 

procesů. 

Psychické procesy, stavy a vlastnosti se v psychice člověka současně prolínají. Prožívání 

ovlivňují vnější podněty, události a děje, představy, myšlenky, city, čili vnější svět, ale  

i stav a obsah vlastní psychiky a mysli. Prožitky tedy člověk vnímá vztažně k sobě 

samému. Prožívání může být ale i neuvědomělé, a přesto velmi silné, kdy příčiny  

a souvislosti jsou nám neznámé. Prožitek jako celek je vlastně utvářen vzájemně 

propojenými jednotlivými zážitky člověka. Hudba dovede navodit estetické zážitky, 

hluboce zasáhnout lidskou bytost, evokovat silné emoce, ideje a mravní postoje, což 

dovede takto rychle málokteré umění. V hudbě jsou včleněny zážitky, jako jsou pocity 

radosti, zármutku, očekávání nebo obdivu. Hudební prožitek vzniká v hudebních 

činnostech a kontaktech s hudbou, a to postupně s odvíjejícím se časovým průběhem 

hudby. Průvodcem hudebních aktivit je právě hudební prožitek. Hudební aktivity se 

navzájem ovlivňují a tvoří celek. Příkladem je jedinec, který je zároveň tvůrcem  

a interpretem a vlastně i posluchačem svého výkonu. Nejvíce se však setkáváme 

s rozdělením podle zaměření a funkce jednotlivých zúčastněných jedinců (skladatel, 

interpret a posluchač). Prožitek je u nich odlišný, je to dáno účastí různých účelných 

vrstev, zaměřením pozornosti, celkovým obsahem, silou a hloubkou emocí a hudebního 

myšlení. Kvalita prožitku je ovlivněna právě emocionálním naladěním a estetickým 

zaměření na komunikační situaci, schopnost se odreagovat a uvolnit od běžného života.  

Hudební prožívání zasahuje tedy celou osobnost - tady tkví všestranné výchovné působení 

hudbou a její „poslání“ utvářet kladný vztah jedince k okolnímu světu. (Sedlák, Váňová, 

2013) 
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2.8 Hudební aktivita 

2.8.1 Rytmické cítění 

Karla Havelková a Blanka Chládková (1994) uvádějí, že definice metra, rytmu a tempa 

nejsou pro žáky, ale pro učitele. Jak tedy poznáme, že děti uvedeným pojmům rozumějí? 

Jednoduše tak, že na ně dokážou reagovat a správně je používat. 

Pulzace 

Někteří autoři se ve svých publikacích zmiňují o pulzu, jiní zase o pulzaci, ale ve své 

podstatě se hovoří o tom samém. 

Pulzace vnáší do hry jisté pravidlo, což je pravidelné opakování se čtvrťových hodnot. 

(Raková, Štíplová, Tichá, 2012) 

„Prožitek pulzace počítacích dob je důležitým činitelem při vnímání hudebního rytmu. 

Zajišťuje, že vnímání časového členění hudby je posluchači srozumitelné i tehdy, když je 

porušena výstavbová pravidelnost hudebního útvaru.“ (Sedlák, Váňová, 2013, s. 137) 

Metrum 

Metrum je střídání se těžkých a lehkých dob v taktu. Rozlišujeme liché a sudé metrum. 

V hudbě se tedy setkáváme s dvoudobým a třídobým metrem. 

Rozvoj metrického cítění je jedním ze základů rytmicko-pohybové výchovy. S dětmi 

v předškolním věku je vhodné základy metra procvičovat. Nejprve vycházíme 

z mluveného slova – čtyřslabičná slova jsou nejvhodnější, protože děti mají dostatek času 

zafixovat si snadné pohybové provedení tleskáním, dupáním, luskáním a pleskáním. 

Slabiky nejdříve přenášíme do „hry na tělo“, později do pohybů paží, nohou, trupu, 

do úderů na bicí nástroje, do improvizačních tanečních pohybů a improvizované zpívané 

melodie. Podstatné je, aby metrum nebylo nikdy přerušeno, aby pravidelně a plynule 

navazovalo. (Viskupová, 1987) 

Metrická pulzace je spojení pulzu s metrem. Tímto sloučením vznikne stále se opakující 

forma, kdy se rovnoměrně střídají přízvučné a nepřízvučné doby. Metrická pulzace 

je základem prožívání metra. (Kodejška, 2002) 
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František Sedlák a Hana Váňová (2013) ve své knize Hudební psychologie pro učitele 

uvádějí, že metrická pulzace je ovlivňována ostatními hudebními prvky jako např. tempem, 

délkami tónů a jejich vztahy, celistvou intenzitou, melodickou a akordickou výstavbou 

a témbrovými složkami, a to proto, že vnímání tónu jako akcentovaného není jen vlastností 

separovaného tónu, nýbrž je často výsledkem mnoha souvislostí (trvání, intenzity, atp.). 

Rytmus  

 „Rytmus tvoří různé délky not a pomlk, které jsou uspořádány do taktů (2/4, 3/4, celý 

neboli 4/4 atd.) Takty jsou zápisem metra (dvoudobého, třídobého, čtyřdobého atd.)“ 

(Raková, Štíplová, Tichá, 2012, s. 16) 

Definice rytmu dětem předškolního věku zpravidla nic neříká. Proto je nejsnadnější 

seznámit je s ním tak, že rukama vytleskají to, co zpívají ústa. Dále je vhodné dát těm 

dětem, které neudělají ve vytleskávání chybu, některý z nástrojů Orffova instrumentáře, 

aby píseň doprovodily.  

 (cit. 11-6-2015) Dostupné z: 

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?identifik=kat_hv_6773_t&

id_kurz=&id_kap=6&id_teach=&kod_kurzu=kat_hv_6773&id_kap=6&id_set_test=&sear

ch=&kat=&startpos=2 

Tempo 

Miloš Kodejška (2002, s. 17) uvádí, že „tempo je často charakterizováno jako rychlost 

průběhu hudební interpretace projevující se střídáním základních metrických dob  

a absolutní délkou počítací doby v taktu.“ 

Božena Viskupová (1987) uvádí 5 stupňů pocházejících z italského názvosloví, které určují 

přibližné tempo: pomalé – volné – mírné – rychlé – velmi rychlé. Ovšem přesné tempo 

označuje metronomické označení skladby. Pokud skladba postrádá toto označení, snadno 

se tempo přežene, zejména při pohybovém ztvárnění. 

Děti v předškolním věku mají tempo spojené se základními pohybovými projevy, jako jsou 

pochod, poskoky, běh a později taneční pohyby a hudebně kreativní pohybové reakce  

na hudbu. Pokud děti byly již dříve seznamovány s pohybovými představami (např. 

pochod vojáků, kolébání panenky, atp.) jsou schopny dobře reagovat na tempové kontrasty 
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a na konci předškolního období zvládají pohybově vyjadřovat výrazně odlišné změny 

tempa, a to bez návodu. (Kodejška, 2002) 

2.8.2 Hudba a pohyb 

Možnosti pro všestranný rozvoj osobnosti přináší právě spojení pohybu, hudby a slova. 

(Kurková, 1971). 

V publikaci Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme, zmiňuje Libuše Kurková (1971,  

s. 15) úvodní studii Věry Mišurcové (1965): „Dít ě s oblibou vyhledává takové činnosti, 

v nichž jsou spojeny všechny výrazové prostředky (pohyb, hudba, slovo, mimika) a jež mu 

umožňují plně se vyjádřit, jak je k tomu vede jeho přirozenost.“ 

U dětí se setkáváme se spontánní hrou, kdy mlátí různými předměty o sebe, cinkají, chřestí 

a doprovází to houkáním a pokřikováním. Stejně jako tyto zvukové projevy je  

pro děti přirozený pohyb. Děti se nepotřebují pohybovat za nějakým účelem. Svévolně 

běhají, poskakují, pohybují se do hudby. Spojení hudby s mluveným projevem a pohybem 

je tedy přirozené. (Kurková, 1971) 

Vedle rozvíjení smyslu pro rytmus rozvíjíme i smysl pro melodické cítění, dynamiku, 

hudební formu, barvu zvuku, prostorové členění pohybu, zvukovou kvalitu slova atp. 

(Kurková, 1971) 

2.8.3 Hudební činnosti 

Školní hudební výchova uspořádává hudební aktivity nejen podle hlediska 

psychologického, ale i podle pedagogických záměrů. Zásluhou toho jsou hudební činnosti 

děleny takto: 

• pěvecké (vokální); 

• poslechové; 

• instrumentální (nástrojové); 

• hudebně pohybové. 

Ve vztahu dítěte k hudebnímu dílu můžeme vysledovat trojí přístup, což platí pro všechny 

hudební aktivity, kromě poslechových činností. První přístup je percepční, kdy dítě sleduje 

ostatní osoby provozující hudební činnost, a zásluhou pozorování získává prvotní 
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zkušenosti se zpěvem, hrou na nástroj nebo s pohybem. Druhý přístup je reprodukční, kdy 

dítě zpěvem písně, hrou na dětský i klasický nástroj nebo pohybově realizuje již zvládnuté 

učivo. Třetí přístup je produkční, kdy dítě samo pěvecky, instrumentálně i hudebně 

pohybově improvizuje. Kvalita hudebních činností je spjata s psychickými i fyzickými 

strukturami, které tvoří předpoklady k jejich úspěšné realizaci. (Sedlák, Váňová, 2013) 

2.8.4 Hudebně pohybové činnosti v mateřské škole 

Vedle zpěvu, instrumentální hry a tanečního pohybu v hudebně pohybové výchově 

užíváme mluvené slovo. (Kurková, 1971) 

V hudebně pohybových činnostech propojujeme použití hudebních nástrojů z Orffova 

instrumentáře, nebo zapojujeme tzv. hru na tělo, tělesná cvičení s hudbou, vyjádření 

obsahu zpívaných písní, taneční hry a tance a hry se zpěvem. (Kodejška, 2002) 

„V hudební výchově je hudba podstatnou složkou, která má pohyb vyvolávat, řídit a vedle 

techniky ovládnutí pohybů vést na přiměřené úrovni ke kultivovanému a citlivému 

vyjadřování hudby.“ (Kurková, 1989, s. 11) 

Díky tomuto hledisku můžeme rozdělit hudebně pohybové činnosti na: 

„a) hudebně pohybovou průpravu, 

b) hudebně pohybové hry a tance s pevně stanovenými pravidly, 

c) improvizované hudebně pohybové hry.“ (Kurková, 1989, s. 11) 

Hudebně pohybová průprava 

Složkami hudebně pohybové průpravy jsou pohybová a taneční průprava. Jde zde o rozvoj 

pohybové kultury, muzikálního cítění v prosté a jednoduché formě. U dětí v předškolním 

věku provádíme průpravná cvičení proto, aby si děti uvědomovaly pohyb a ten byl 

co nejcitlivější. Základní taneční průprava obsahuje prosté taneční kroky jako chůze, běh, 

krok poskočný, krok přísunný, cval aj. Taneční průprava se neodehrává pouze na místě, ale 

i v prostoru, kdy se žáci učí pohybovat v prostoru různými směry (vpřed, vzad, stranou 

atp.). U mladších dětí by mělo převažovat cvičení volně v prostoru, protože ani základní 

kroky nejsou zautomatizované. Teprve když děti dokážou svůj pohyb koordinovat, 

můžeme přestoupit ke cvičení ve dvojicích, řadách atp. (Kurková, 1989) 
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Do hudebně pohybové průpravy patří i reakce na hudební kontrasty a změny, jako je 

například rychle – pomalu, zpomalování a zrychlování, dále silně – slabě, zeslabování  

a zesilování a v neposlední řadě vysoko - nízko, snižování a zvyšování. Tyto kontrasty  

a změny souvisejí se sluchovým vnímáním a senzomotorickou koordinací a se zvládáním 

pohybu. Jako další můžeme uvést kontrasty výrazového vyjádření (vesele – smutně; rázně 

– opatrně atp.) nebo pohyby vyjadřující charakter hudby (probouzení se, úlek, hledání 

apod.). Tato cvičení jsou významná pro celkový rozvoj osobnosti dítěte a jeho estetického 

cítění. (Kurková, 1989) 

Hudebně pohybová průprava bývá doprovázena učitelkou hrou na dětské hudební nástroje, 

klavír, ale i na jiné hudební nástroje, ovšem i děti mohou doprovázet. Z důvodu 

přizpůsobení se dětskému pohybu je lepší živý doprovod. U mladších dětí tím dochází 

k sociální komunikaci a navození hlubšího vztahu k hudbě. (Kurková, 1989) 

Hudebně pohybové hry a tance s pravidly 

Dětské hry můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny patří hry, které 

si děti samy vymyslí na základě svých prožitků a dojmů, do druhé skupiny patří hry, které 

si již děti osvojují hotové, mají jasně vytyčený obsah a stanovená pravidla. Do této skupiny 

patří i hry se zpěvem. (Mišurcová, 1973) 

Hudebně pohybové hry a tance dětem přinášejí nejen estetické a kulturní hodnoty, ale  

i rozvíjejí senzomotorické schopnosti, hudební a pohybovou paměť, dochází k rozvoji 

myšlení a řeči, představivosti a fantazie. Do těchto činností spadají zejména lidové hry  

a tance se zpěvem. Všechny hry mají poskládanou hudební složku, kam patří říkadla  

a písně a popis pohybů, což je typ pravidel. Při jednoduchých říkadlech a písních můžeme 

pohyb ihned připojit, ale pokud je píseň složitější, je lepší se ji nejdříve naučit, a teprve 

poté obohatit pohybem. Ovšem vždy se musíme podřídit úrovni dovedností a zkušeností 

dětské skupiny. Není vhodné očekávat, že si děti píseň a pohyb osvojí naráz, a ani není 

vhodné pohybovou hru nacvičovat, protože tím ztratí povahu hry. (Kurková, 1989) 

Pro děti jsou taneční hry mnohem přirozenější a přitažlivější než například formálně řešené 

pohybové etudy. Jsou pro ně nejen tancem, ale i hrou. Většinou se s nimi setkáváme  

ve spojení se zpěvem. Prvky taneční jsou často spojeny s prvky napodobujícími  

a znázorňujícími plynutí děje nebo určité věci. (Kurková, 1971) 
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Hry se zpěvem nesou výchovný význam a mají vliv především na estetický rozvoj dětí. 

„S jakou nevšední vynalézavostí, postřehem a vtipem je v nich zobrazen okolní svět ve své 

bohatosti a kráse, jak hluboký vztah k přírodě a k lidem je v nich vyjádřen, kolik 

ušlechtilého citu, radosti a životního optimismu přinášejí! Přitom je vše vyjádřeno 

nejprostšími a nejjednoduššími výrazovými prvky literárními, hudebními i pohybovými, jež 

tvoří podivuhodně jednotný a vyvážený celek.“ (Mišurcová, 1973, s. 7) Autorka dále uvádí, 

že hry se zpěvem v dětech pěstují estetické cítění a rozvíjejí cit pro krásu v hudbě, řeči, 

pohybu, a to proto, že díky těmto hrám přicházejí do styku s uměleckým zobrazením 

některých jevů a dějů ze skutečnosti a jsou uváděny do hudební a taneční kultury našeho 

národa.  

Mluvené slovo je, mimo písní s hudebním doprovodem i bez něho, doprovodem ke hrám  

a tancům. Libuše Kurková (1971) uvádí, že s dětmi často používáme říkadla, hádanky, 

rozpočitadla atd. a často jim pokládáme určitý rytmus. Tento způsob přednesu nestavíme 

proti recitaci básní, protože nejde o veršování, ale o rytmizované skupiny slov.  

Od mluveného slova postupujeme k písni, někdy doprovodu, a dále k realizaci pohybu. 

Rytmus mluveného slova je pro děti lehce zachytitelný.  

Doprovod bychom měli dětem poskytovat v živém provedení. Vybíráme si takové nástroje,  

od kterých je na děti dobře vidět nebo se kterými se lze alespoň částečně pohybovat. To je 

podstatné hlavně ve stadiu nácviku, dále je již možné použít vlastní nebo profesionální 

nahrávku, protože ta přináší dětem vzor hudebního provedení a obohacení o nástrojovou 

složku. Ovšem, jak jsem se již výše zmínila v kapitole o hudebně pohybové průpravě, 

můžeme se setkávat s takovým problémem, že se nahrávka nepřizpůsobí dětem, jak by 

mnohdy bylo zapotřebí. Proto se doporučuje nahrávku použít tehdy, když děti mají hru 

dostatečně osvojenou. (Kurková, 1989) 

Hudebně pohybové hry a improvizované tance 

Nejprve se pozastavíme nad improvizovaným principem, o kterém se zmiňuje ve své knize 

Hudba a pohyb Božena Viskupová (1987). Autorka zmiňuje fakt, že děti nemají problém 

s interpretací, tedy se něco naučit, ale mají problém s improvizací, čili s tvořivostí. 

Je zapotřebí vést děti od začátku hudební výchovy k improvizaci, kdy mohou vyjádřit 
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nejen vlastní cítění. Je možné improvizovat zpěvem, bicími nástroji, pohybem, ale 

i na klavíru. 

Hudebně pohybové hry a tance nemají pevně stanovena pravidla pohybu. Základem je 

dějový námět, který je doprovázen a dotvářen slovem, pohybem a hudbou (nejen zpěvem, 

ale i hrou na dětské hudební nástroje). Předpokládáme však, že děti před těmito hrami 

prošly určitou pohybovou průpravou. Obsahem her jsou nejen pohádkové příběhy, ale  

i příběhy z dětského života a přírody. V mateřských školách jsou improvizované hudebně 

pohybové hry a tance zařazovány méně, než je potřebné. Je zapotřebí, aby děti vedla 

taková učitelka, která hledá nové možnosti, které by obohatily nejen činnost její, ale 

i tu dětskou. Prostřednictvím těchto her a hudebně pohybové výchovy vůbec jsou děti 

vedeny k cílům výchovy, jako je probouzení a rozvíjení tvořivosti. (Kurková, 1989) 

Jak jsem již zmínila v kapitole Hudba a pohyb, instrumentální hra vychází z touhy tlouci 

jakýmikoliv znějícími předměty a přechází do hry na malé bicí nástroje. Když se děti 

s nimi setkají, potýkají se s touhou s nimi tlouci, chřestit, cinkat, bubnovat, jak je jen 

napadne. Podstatné je, abychom děti před hrou na malé bicí nástroje s nimi seznámili, 

ukázali jim, jak se drží v rukou a jak je nejlépe rozezvučet. Význam nese i usměrňování 

hry, aby zvuky nástrojů nepřehlučovaly zpěv apod., proto je vhodné pro děti zvolit takové 

nástroje, které mají relativně slabší zvuk (čínské tyčky, lahvičky s vodou, víčka od PET-

lahví atp.). Dalším základem je správné držení těla. Nejde jen o estetický požadavek, ale 

o dobrou a pohotovou hru dítěte. (Kurková, 1971) 
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3 Praktická část práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bylo zachytit a zhodnotit míru zapojení dětí do hudebních 

činností s akcentem na činnosti hudebně pohybové, především u dětí s nízkou motivací 

k hudebním činnostem. Dalším cílem bylo postihnout vliv těchto činností na aktuální 

psychosomatický stav dětí. 

3.2 Hypotézy 

Následující dvě hypotézy popisují moje vlastní přesvědčení, které se vztahuje k hudebním 

činnostem a které jsem si tímto výzkumem chtěla ověřit. 

U každého sledovaného dítěte lze zvýšit zájem o hudební výchovu za pomoci hudebně 

pohybových činností. 

Zájem dítěte o hudebně pohybové činnosti odráží jeho aktuální psychosomatický stav. 

3.3 Charakteristika školy a dětí 

3.3.1 Charakteristika školy 

Můj vlastní výzkum byl prováděn v Mateřské škole Korálky Havlíčkův Brod,  

na odloučeném pracovišti Příčná 189. 

Tato mateřská škola je jednou z devíti dalších mateřských škol, které mají jednu společnou 

paní ředitelku. Má celkem čtyři třídy, z toho tři třídy jsou přímo v budově školy a jedna je 

v sousední budově ředitelství. Celková kapacita školy je 89 dětí. Každá z jednotlivých tříd 

umístěných ve škole má kapacitu 24 dětí. Odloučená třída disponuje kapacitou 17 dětí. 

Mateřská škola Příčná nese dlouholetou tradici a historii, protože je nejstarší mateřskou 

školou v Havlíčkově Brodě. Její umístění je velmi výhodné, protože se nachází v blízkosti 

náměstí, městského parku a dvou základních škol. Nedaleko je i sportovní areál, kulturní 

dům, krajská knihovna, galerie a muzeum. 

Jedna z devíti mateřských škol, spadajících pod jednoho zřizovatele, má upravený 

vzdělávací program pro děti se zdravotním postižením (zrakové a sluchové vady, autismus, 
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DMO, ADHD/ADD, poruchy chování, rozštěp, breptavost, koktavost, opožděný vývoj 

řeči, vývojová dysfázie, dyslálie aj.). 

Naše Mateřská škola Příčná kooperuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Havlíčkův 

Brod. Spolupracujeme především s paní Mgr. Kamilou Krondráfovou, která naši MŠ 

navštěvuje jako logoped a pracuje jednotlivě s dětmi, které mají nějakou řečovou vadu 

(samozřejmě po předchozí domluvě s rodiči). 

Rodiče mohou navštívit i Speciálně pedagogické centrum v Havlíčkově Brodě, které spadá 

pod Základní školu a Praktickou školu U Trojice. Nachází se na nedalekém odloučeném 

pracovišti. 

3.3.2 Charakteristika sledovaných dětí 

Před samotným výzkumem jsem si zadala kritéria ve výběru deseti dětí, které budu 

v následujících čtyřech měsících sledovat. Nejprve jsem chtěla vybrat 5 dětí, které mají 

snížený zájem o hudební činnosti, a proto jsou hůře motivovatelné, a 5 dětí, které mají  

o tyto činnosti zjevný zájem. V „mé“ skupině se sešly 2 děti s poruchou řeči (dyslalie),  

1 dítě od SPC potvrzeným opožděným vývojem především v oblasti řeči, 1 dítě s dosud 

nediagnostikovanou poruchou chování.  

Výběr dětí podle počátečního kritéria byl pro mě relativně snadný, protože po dobu mého 

tříletého působení v této mateřské škole jsem byla vždy u dětí nejmladších, proto mohu 

říci, že mi téměř všechny děti, které navštěvují tuto školu ve školním roce 2014/2015, 

„prošly rukama“. Po dvou návštěvách školy do skupiny vybraných dětí přibylo další dítě, 

které bylo odkázáno do PPP/SPC na základě doporučení učitelek, které se domnívaly, že se 

u tohoto dítěte jedná o problém mutismu. 

Na samém počátku mého výzkumu bylo nejmladšímu dítěti 3 roky a nejstaršímu 5 let. 

Abych neporušila ochranu osobních údajů a zároveň pro mne bylo snadné v práci rozeznat 

jednotlivé děti od sebe, rozhodla jsem se pro následovné zakódování údajů  

o dítěti. 1. písmeno v kódu (D/H) označuje, zda se jedná o dívku nebo hocha, další  

2 písmena udávají iniciály dítěte a poslední dvě číslice zaznamenávají rok narození. Kód  

může tedy vypadat například takto: DSB11/HSK10.  
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Dále uvedu moji pedagogickou diagnostiku pěti dětí, jejichž „problémy“ byly již výše 

zmíněny. U všech dětí v naší mateřské škole je zachycován vývoj formou kresby lidské 

postavy (od školního roku 2014/2015 kresba domečku), což je zaznamenáváno 

do pozorovacích archů několikrát v průběhu školního roku. 

3.3.2.1 Pedagogické diagnostiky dětí s poruchami řeči 

Pedagogická diagnostika HAP09 

Rodinná anamnéza  

Chlapec pochází z úplné rodiny, má staršího bratra, který již třetím rokem navštěvuje ZŠ. 

Jeho otec (41) je strojník a jeho matka (35) pracuje na poště. Otec je vyučen a matka má 

maturitu. Podle rodičů jsou rodinné vztahy dobré a na výchově se rovnoměrně podílejí oba 

rodiče.   

Osobní anamnéza  

Matka prošla normálním těhotenstvím, které bylo plánované. Porod proběhl o 3 týdny 

dříve, porodní váha dítěte byla 3450 g, délka 50 cm. Chlapec byl kojen do 6. měsíce. 

Od narození do šestinedělí trpěl novorozeneckými třesy (hospitalizace v Okresní 

nemocnici Havlíčkův Brod, poté převezen do Thomayerovy nemocnice v Praze – 

po vyšetření lékaři uznali za související ještě se šestinedělím, protože byl nedonošený). 

Postupně třesy ustaly.  

Dítě začalo sedět v 6 měsících a chodit (první kroky) v 1 roce.  

V 7. měsíci věku proběhl u chlapce zánět středouší s obrnou lícního nervu (hospitalizace 

v Krajské nemocnici v Pardubicích) – následně sluch v pořádku. V roce 2010 chlapec 

podstoupil operaci tříselné kýly – po operaci byl v pořádku.  

Do mateřské školy chlapec nastoupil ve 3 letech, adaptace byla dobrá, ale dítě zpočátku 

nemluvilo ani s dospělými, ani s dětmi. Důvod jsme přičítali adaptaci, ale po dvou týdnech 

s námi dítě začalo komunikovat „skřeky“, popř. slabikami. Jeho jemná i hrubá motorika 

byla velmi špatná. Následně jsme si začaly s kolegyněmi všímat, že pokud  

na dítě mluvíme za jeho zády, vůbec na nás nereaguje (potřebovalo přímý vizuální 

kontakt). V říjnu 2012 jsme si rodiče pozvali na konzultaci do MŠ, kde jsme se ptali na řeč 
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a sluch dítěte v prostředí domova a blízkých, rodiče ovšem nespolupracovali. Na konci 

října 2012 nás navštívila klinická logopedka, která s dětmi pracuje (většinou od jejich 

4 let - pokud uznáme, že řeč je nepřiměřená věku, tak si paní logopedka popovídá i s dětmi 

tříletými).  Na základě doporučení klinického logopeda bylo provedeno vyšetření v SPC 

10. 10. 2012, ale zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření byla od rodičů do MŠ 

předána až 4. 1. 2013. Dospělo se k diagnóze opožděného vývoje, především v oblasti řeči. 

Z mého pohledu je dnes tělesný vývoj a zdravotní stav dítěte v normě. Práceschopnost je 

také na běžné úrovni.  Poznávací funkce jsou stále opožděné (podle SPC především 

v oblasti vývoje řeči), proto má chlapec odklad školní docházky. Emocionálně- sociální 

zralost je přiměřená věku.  

Pedagogická diagnostika HVŠ09 

Rodinná anamnéza 

Chlapec je členem úplné rodiny, má o 3 roky staršího bratra, který navštěvuje základní 

školu. Jeho otec (31) se živí jako podnikatel a matka (29) jako profesionální fotografka. 

Oba rodiče mají ukončené vzdělání maturitou. Podle rodičů jsou rodinné vztahy 

v naprostém pořádku a na výchově se snaží podílet oba rodiče. 

Osobní anamnéza 

Matka prožila normální těhotenství, které bylo plánované. Porod proběhl v termínu, kdy 

porodní váha dítěte byla 3430g a délka 51 cm. Chlapec byl kojen do 12 měsíců, neměl 

žádné závažné problémy, což platí až do současnosti. Sedět začal kolem 6. měsíce a první 

kroky provedl okolo 12. měsíce. Žvatlání se u něho objevilo okolo 7. měsíce života a první 

slova nesoucí význam ve 12 měsících. 

Chlapec nastoupil do mateřské školy ve 3 letech, adaptoval se bezproblémově. 

Komunikace s učitelkami i s vrstevníky probíhala velice dobře. Pro učitelky bylo horší 

dítěti rozumět, protože měl poruchu řeči (podle našeho mínění se jednalo o dyslalii). 

V druhé polovině chlapcova prvního školního roku (2012/013) v mateřské škole se k nám 

chystala paní logopedka, a proto jsme se s rodiči domluvili, že by bylo vhodné, aby toto 

dítě „viděla“.  Po této návštěvě dostali rodiče doporučení, jaké tvoření hlásek s dítětem 

procvičovat, a postupem času se chlapcova řeč mnohonásobně zlepšila. Pokaždé, když nás 
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dále paní logopedka navštívila ve školce, šel k ní chlapec na terapii. Zda rodiče s chlapcem 

navštěvovali PPP, nám nebylo známo. 

Podle mého názoru jsou od nástupu do mateřské školy poznávací funkce, tělesný vývoj, 

práceschopnost a emocionální zralost dítěte na běžné úrovni. 

Chlapec nastoupil do základní školy řádně v září 2015. 

Pedagogická diagnostika DMF10 

Rodinná anamnéza 

Dívka pochází z úplné rodiny. Její otec (34) je živnostník a matka (31) asistentka u notáře. 

Její bratr navštěvuje třetím rokem základní školu, nastoupil v řádném termínu. Rodinné 

vztahy jsou v pořádku, děti vychovávají oba rodiče a zapojují se občas i prarodiče. 

Osobní anamnéza 

Těhotenství probíhalo v pořádku a bylo chtěné. Dívka se narodila v termínu, kdy porodní 

váha byla 3060g  a délka 48 cm. Zdravotní obtíže žádné neměla. Byla kojena do 9. měsíce 

života. Sedět začala v 6 měsících a první kroky provedla asi v 10 měsících. Počátky 

žvatlání matka nedokáže upřesnit, ale první slova byla zachycena ve 13. měsíci. 

Dítě nastoupilo do mateřské školy ve 3 letech. Adaptace proběhla bez sebemenšího 

problému. Ve srovnání s vrstevníky však byla velmi špatná řeč dívky, měla problémy 

s tvořením určitých hlásek. Proto jsem se s matkou dívky domluvila, že až nás navštíví 

logopedka, tak za ní dívku pošleme, aby provedla diagnostiku řečové vady. Rodiče dostali 

následně doporučení, které hlásky s dítětem procvičovat, a spolupracovali s paní 

logopedkou i bez prostřednictví mateřské školy. Zlepšování řeči dívky pro mne bylo velmi 

snadno pozorovatelné, protože jsem dívku neslyšela mluvit každý den, nýbrž jen dvakrát 

do měsíce. 

Tělesný vývoj, emocionální zralost, práceschopnost a poznávací funkce dívky jsou 

na běžné úrovni. 
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Pedagogická diagnostika HMF10 

Rodinná anamnéza 

Chlapec pochází z neúplné rodiny, žije pouze s matkou a s výchovou jí pomáhá babička. 

Matka (39) pracuje jako učitelka na základní škole na druhém stupni. 

Osobní anamnéza 

Těhotenství bylo plánované a probíhalo bez problémů. Chlapec se narodil o 2 týdny dříve, 

ale jeho následný tělesný stav byl v pořádku, netrpěl žádným závažným onemocněním. 

Chlapec byl kojen přibližně do 10. měsíce. Sedět začal v 7 měsících a první kroky udělal 

ve 13 měsících. Období žvatlání si matka nepamatuje. První slova chlapec vytvořil 

mezi 12. a 14. měsícem – matka neví přesně. 

Chlapec nastoupil do mateřské školy ve 3 letech. Byl velice tichý, po matce si stýskal 

v koutě s tichým pláčem. Nechal se lehce převést na činnost, u které se rozptýlil. 

Komunikoval pouze pohledy a úsměvy, ale slovní komunikace nikdy neproběhla. 

S kolegyní jsme braly v potaz, že každé dítě má jinak dlouhou adaptační dobu, proto jsme 

na chlapce netlačily, aby s námi komunikoval. Komunikace probíhala spíše jen z naší 

strany. Chlapec byl tak nenápadný, že se mu těžko zařazovalo do již se utvářejícího 

dětského kolektivu. Teprve v březnu 2014 se začal kamarádit s dvěma chlapci, ale měla 

jsem pocit, že s nimi příliš verbálně nekomunikuje. Proto jsem nespočetněkrát poslouchala 

jejich dětskou hru, zda se v ní sledované dítě projeví verbálně. Postupně jsem začala 

zachytávat pouze jakési zvuky a za několik dní jednotlivá slova. Další pokrok jsem již 

nezachytila a po mém odchodu na mateřskou dovolenou ani má kolegyně. Maminka 

s babičkou nám tvrdily, že chlapec doma mluví dobře a i já jsem tomu jednou byla 

svědkem v šatně, kdy v přítomnosti matky chlapec povídal na výbornou. Proto se kolegyně 

v květnu 2014 domluvila s matkou, že by bylo vhodné navštívit odborníka v pedagogicko-

psychologické poradně. Do konce roku se o spolupráci s PPP matka nezmínila. V tomto 

školním roce však matka sdělila třídní učitelce, že navštěvuje se synem logopeda, 

a to každý týden. V mateřské škole ovšem žádnou pozitivní změnu neshledávají. Může se 

tedy jednat o elektivní mutismus. 
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Tělesný vývoj a emocionální chlapce jsou na běžné úrovni. Práceschopnost a kognitivní 

funkce jsou na úrovni nižší, než je jeho fyzický věk. 

3.3.2.2 Pedagogická diagnostika dítěte s nediagnostikovanou poruchou chování 

Pedagogická diagnostika HAR10 

Rodinná anamnéza 

Chlapec pochází z úplné rodiny. Od roku 2014 má mladší sestru. Jeho otec (36) pracuje 

jako lékař a matka (30) je na rodičovské dovolené. Podle rodičů jsou rodinné vztahy 

v pořádku a na výchově se podílejí oba rodiče. 

Osobní anamnéza 

Těhotenství probíhalo v pořádku a bylo plánované. Chlapec se narodil v řádném termínu 

s porodní váhou 3325g a délkou 49 cm. Dítě nemělo žádné vážné zdravotní problémy 

v průběhu celého prožitého dětství. Chlapec byl kojen do 7 měsíců. Okolo 6. měsíce začal 

sedět a první kroky se objevily kolem 11. měsíce. Žvatlat začal asi někdy v 8. měsíci  

a první slova vyřkl po 12. měsíci života. 

Dítě nastoupilo do mateřské školy ve 3 letech. Protože je narozeno koncem podzimu, 

nastoupilo, jak se říká, do rozjetého vlaku. Některé děti díky pozdějšímu nástupu  

do mateřské školy zvládají začlenění lépe, protože veliká část dětí je adaptována, ale pro 

jiné děti je adaptace za takovýchto podmínek obtížnější, protože je pro ně těžší zapojit se  

do kolektivu. Chlapcova adaptace probíhala přiměřeně. Stýskalo se mu po mamince, ale  

po chvíli se zapojil do dětské hry s vrstevníky a byl veselý. Potřeboval ovšem větší 

individuální přístup a vyžadoval si častý kontakt s dospělou osobou. Plně se adaptoval 

až na přelomu školního roku. Když byla chlapcova matka těhotná, pořád vyprávěl, jak se  

na sestřičku těší. Přes prázdniny se mu sestra narodila a na začátku školního roku o ní již 

nevyprávěl. Začal o sourozenci povídat asi až po 3 měsících a začaly se objevovat 

problémy v chování. Chlapec odmlouval, nadával ve školce mamince před vrstevníky  

a pracovníky, a to i v její přítomnosti. Maminka téměř nereagovala. Pokud přece jen 

reagovala, tak chlapci s úsměvem řekla, že se takhle o mamince nemluví. Když si třídní 

učitelka pozvala rodiče v lednu 2015 na konzultaci ohledně chlapcova chování, maminka 

začala vyprávět, že chlapec doma neuklízí, neposlouchá, je vulgární, sestry si nevšimne 



41 
 

a ke všemu začal čůrat do svých hraček. Chlapec nerespektuje ani svého otce. Proto došlo 

k dohodě, že pokud by se chování dítěte nemělo zlepšit do konce školního roku, půjdou 

rodiče za odborníkem. Tento školní rok je chlapec v předškolním věku (předškolák) 

a podle výpovědi matky, ale i třídní učitelky, se chlapcovo chování vrátilo do normálu. 

Pokládám za nutné podotknout, že při mých návštěvách ve školce a při práci s dětmi jsem 

nebyla svědkem chlapcova problémového chování. 

Poznávací funkce, tělesný vývoj, emocionální zralost a práceschopnost chlapce jsou dnes 

na běžné úrovni. 

3.4  Výzkumné metody 

Jako primární metodu jsem si zvolila zúčastněné pozorování, kdy jsem sledovala úroveň 

vnitřní motivace dětí se sníženým zájmem o hudební činnosti a jejich reakce na vnější 

motivaci. Pořízené videozáznamy jsem využila pro zpětný rozbor a sledování zapojení se 

zúčastněných dětí do aktivit. Před samotným experimentálním vyučováním jsem si 

vytvořila záznamové archy, kategorie pozorování a k tomu hodnotící škály. Pro hodnocení 

vlastních pocitů a nálad samotnými dětmi jsem vytvořila tzv. smajlíky.  

 



42 
 

Nakonec jsem provedla analýzu dat a za pomoci tabulek a grafů jsem veškeré mnou 

posbírané informace vyhodnotila. 

Za spolupráce pedagogických pracovníků z konkrétní mateřské školy jsem učinila 

pedagogickou diagnostiku dětí, u kterých je zjevná porucha řeči nebo dosud 

nediagnostikovaná porucha chování. 
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3.5 Vlastní výzkum 

Řízené hudebně pohybové činnosti probíhaly po dobu čtyř měsíců (listopad 2014 až únor 

2015) dvakrát v jednom měsíci, aby byla větší pravděpodobnost, že pokud nějaké 

ze sledovaných dětí bude v mateřské škole nepřítomné, tak ho při druhé měsíční návštěvě 

zastihnu (abych mohla vyplit záznamový arch pro daný měsíc). 

Mým předpokladem bylo, že mnou vybrané děti vstoupily již před mým výzkumem, 

a to alespoň částečně, na cestu osvojování si základních technik a prvků hudebního 

a pohybového vyjadřování. Odhadovala jsem, že děti prošly alespoň nějakou hudební 

a pohybovou průpravou. Na druhou stranu jsem brala v potaz, že dítě, které nastoupilo 

v letošním školním roce do mateřské školy, je teprve na začátku této dráhy.  

3.5.1 Popis činností 

Každá etapa výzkumu měla stejné části, i když občas nepatrně přehozené. Začali jsme 

úvodní částí, kdy jsem děti svolala do kroužku vítací písničkou: „Zpívejme si, zpívejme“ 

ze zpěvníku Jaroslavy Horáčkové, Zpívejme si, zpívejme I. Dále jsme s dětmi 

prostřednictvím smajlíků vyobrazovali svoji náladu před jednotlivými výzkumnými 

pasážemi a seznámili se povídáním si o jednotlivých tématech. Následně jsme s dětmi 

většinou zpívali umělou či lidovou píseň k danému tématu. Dětem jsem písničku nejprve  

přednesla za doprovodu klavíru, a teprve potom jsme se ji učili společně. Často jsem 

využívala imitační metodu. Dále jsme k písničce připojili pohybový doprovod (občas byl 

daný, ale mohl být dětmi upraven, či si jej děti vymyslely úplně samy) – někdy to bylo 

i naopak. Naše pásmo pokračovalo „hrou na tělo“ a potom hrou na nástroje z Orffova 

instrumentáře. Při hře na hudební nástroje si děti několikrát vyzkoušely práci s dynamikou, 

kdy měly např. hrát na ozvučná dřívka slabě (jako když kape slabý deštík) a následně měly 

zesílit do forte (prudkého deště). Před samotným závěrem hudebního setkání jsem zařadila 

poslechovou část. V této části měly děti často za úkol reagovat na hudební kontrasty, 

především na změny tempa, dynamické změny a změny ve výšce tónů. S dětmi jsme se 

zaměřili také na barvu tónu. Někdy měly děti za úkol pohybově improvizovat na hudební 

etudy (např.: Kurková, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Etudy 25. Hudba: 

Jindra Nečasová). Na závěr jsem si zvolila písničku „Když jsi kamarád“ (Příloha 4), 
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po které jsme s dětmi opět rozložili smajlíky a hodnotili znovu svou náladu po celém 

pásmu. 

Každá má návštěva v mateřské škole měla jiný tematický nádech. Při prvním setkání jsme 

se seznamovali nejen mezi sebou, protože byly děti smíchány ze všech 4 tříd, ale i s úvodní 

a závěrečnou písničkou, smajlíky, s nástroji z Orffova instrumentáře, se správnou 

technikou zpěvu atp. Další jednotlivá témata jsem se snažila přizpůsobit tematickým 

celkům třídního vzdělávacího plánu třídy Sluníček, protože většina dětí z výzkumné 

skupiny navštěvovalo právě tuto třídu.  

Při mé druhé návštěvě jsme se zaobírali podzimem. V této lekci děti nejvíce zaujalo hraní 

na čínské tyčky (náhrada dřívek z důvodu redukce hlučnosti), při kterém zachycovaly „sílu 

deště“, jak jsem se již zmínila v odstavci výše.  

Třetí téma bylo zvoleno podle prosincové české tradice příchodu Mikuláše. Já jsem se však 

zaměřila spíše na čerty. Písničku jsem si zvolila od paní Boženy Viskupové – Strašidlo. 

Děti nejvíce zaujala hra na čínské tyčky, kdy jsem dětem ukazovala obrázky a ony měly 

za úkol zahrát dynamické kontrasty (obrázek čerta = silně, obrázek anděla = slabě).  

Tématem dalšího hudebního setkání byla doprava, kdy jsem se zaměřila na vlaky. Děti 

zaujal zpěv, ale ještě více přidání pohybového doprovodu, na jehož vymýšlení se děti 

podílely. Děti přemýšlely i nad textem písně „Vlak“ (Jistel, 1980). Byla jsem upozorněna, 

že „rychlík“ jezdí rychleji než vlak osobní a nákladní a že bychom tedy měli u této sloky 

zrychlit tempo. Protože jsem byla dětmi upozorněna, že „rychlík“ jezdí rychleji než vlak 

osobní a nákladní, musela jsem tedy hrát u každé sloky rozdílné tempo, i když autory písně 

bylo dáno tempo jedno. Potom si děti vyžádaly i přeházení slok od nejpomalejšího tempa 

po nejrychlejší. 

Pátá návštěva byla pro děti, podle jejich zpětné vazby, nejzajímavější. Tentokrát byla 

tématem flétnička. S dětmi jsme si o tomto hudebním nástroji povídali, ukazovala jsem 

jim, jak lze flétnu rozebrat a hrát na ni, když je v tomto stavu. Dále měly děti za úkol 

rozpoznat, kterou lidovou písničku jim hraji, a následoval společný zpěv písně („Kočka 

leze dírou“). V tomto bloku jsme se dále učili písničku „Flétna a myš“ (Jistel, 1996). Děti 

se samy zapojily do vymýšlení pohybu k písni. Ovšem úplně nejvíce se jim líbil samotný 
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poslech, při kterém měly děti za úkol reagovat na mou hru podle předem domluvených 

pravidel. Nejvíce jsem zařazovala kontrasty v délkách tónů, jako „bonus“ zvládaly některé 

děti zachytit ve hře i trylek.  

Šesté téma reagovalo na příchod zimy, kdy jsem si opět vypůjčila písničku včetně 

rozepsaného pohybu od paní Boženy Viskupové „Mráz a sníh“. Tato část z mnou 

vytvořeného celku děti nejvíce bavila. Dalším zajímavým přínosem byla hra na tělo, kterou 

vymýšlely děti samotné a střídaly se po dvou taktech ve vymýšlení. Poprvé se nám zpěv 

lehce zadrhával, protože děti nebyly schopné plynule na sebe navazovat, ale podruhé bylo 

provedení písně mnohem plynulejší.  

Sedmá návštěva, zaměřená na pohádkové bytosti, byla dětem velice blízká. Zvolila jsem si 

písničku s pohybem „Šípková Růženka“ (Příloha 3), kterou jsem převzala od mé kolegyně,  

ale nepodařilo se mi dohledat autora. Jak jsem se již v předchozí kapitole zmiňovala, téměř 

všechny děti jsem měla ve své třídě, většina z nich tuto písničku tedy znala. V této hudebně 

pohybové hře jsou tři hlavní postavy (princezna Růženka, princ, bába zlá), proto, jak jsem 

předem předpokládala, se tato hra protáhla, protože si chtělo téměř každé dítě zahrát 

alespoň jednu z těchto zmíněných pohádkových postav. Jako poslech jsem si vybrala tři 

etudy od paní Nečasové („Princezna“, „Šašek“, „Král“), které jsou uvedeny v publikaci 

Libuše Kurkové „Hudebně pohybové hry v mateřské škole“. Děti reagovaly na barvu tónu 

(rolničky = šašek, triangl = král, kastaněty = princezna), což pro ně bylo zajímavé. 

Pohybové improvizace na jednotlivé pohádkové bytosti byly velmi originální, přesné 

a snadno rozpoznatelné.  

Námět osmé a zároveň mé poslední návštěvy byl věnován užitkovým zvířatům. Konkrétně 

jsme se zaměřili na ovce. Děti byly při úvodním rozhovoru nenásilně dovedeny právě 

k ovcím. Jako hlavní písničku jsem si vybrala lidovou píseň „Pásla ovečky“, k níž byl 

přidán klasický taneček, který děti znaly od svých třídních učitelek. Po prvním tanečku 

jsme se rozdělili na polovinu a zahráli jsme si na divadlo, což děti velmi bavilo. Jedna 

polovina dětí byla tanečníky a druhá diváky. Potom se děti vyměnily. Jeden chlapec se ujal 

i uvádění do „sálu“ a přivítání obecenstva na vystoupení. 

Kompletně sestavený přehled hudebních činností je možné naleznout na konci této práce  

v přílohách. 
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3.5.2 Popis chování dětí obecně 

První reakce dětí na mou přítomnost byla velmi pozitivní. Měly velký zájem se mnou 

pracovat a radovaly se, že budu docházet v několika etapách.  

Nesetkala jsem se s tím, že by některé dítě odmítlo účastnit se mých hudebně pohybových 

lekcí. Jak jsem se již zmiňovala v předešlé kapitole, prvotně jsem si vybírala děti, které je 

těžké motivovat k hudebním činnostem. Proto mě velmi překvapilo, že všech 11 dětí zájem 

jevilo, a to při každé mé návštěvě. Ano, pokaždé byla míra jejich zájmu jiná, někdy byly 

zvídavé, o čem si budeme povídat a zpívat, někdy „prostě dělaly to, co se po nich chtělo“. 

Ale nikdy se nestalo, že by mi některé z dětí činnost narušovalo tak, že by se začala stávat 

nefunkční. Myslím si, že vysvětlení je prosté. Jako první mě napadá malý počet žáků 

ve třídě. Děti si byly dobře vědomy toho, že v takto nízkém počtu je vidět mnoho. A jako 

druhé mě napadá, že viděly kameru v koutě třídy, a proto se ostýchaly. Nebyla to celková 

nesmělost, protože první měsíc byly výsledky vyšší než ve druhém měsíci. 

Na videonahrávkách jsem mohla vidět, že děti si kamery všímaly pouze několik minut, 

většinou v době úvodního rozvorou, ale poté o ni již málokteré dítě zavadilo pohledem. 

Po uvítací písničce „Zpívejme, si zpívejme“ přicházelo na řadu hodnocení vlastních nálad 

dětí. Při první návštěvě se děti řídily opravdu svým úsudkem, ale při dalších návštěvách se 

mi stávalo, že chlapci s velkým úsměvem na tváři ukazovali „smajlíka“ smutného nebo 

rozzlobeného, a teprve poté, co jsem se začala doptávat na to, proč mají tak špatnou 

náladu, mi řekli, že si dělají legraci a sami od sebe ukázali na veselý papírový obličej. 

Děti se s velkým zájmem učily hrát na tělo a přišlo jim to velice zábavné. Postupně jsme se 

dopracovali k tomu, že děti jednotlivé prvky hry na tělo vymýšlely samy. Největší úspěch 

u dětí měly nástroje z Orffova instrumentáře, i když jsme je zpočátku zaměňovaly 

za předměty vydávající méně hluku. Bylo zřejmé na první pohled, že těmto dětem přijdou 

„hudební nástroje“ málokdy do rukou. 

Improvizace za poslechu hudby byla pro děti obtížnější. V záznamových arších lze vidět, 

že úroveň samostatné improvizace byla buď dobrá, nebo byla horší a postupně se 

„tréninkem“ vylepšovala. 
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Mladší děti měly občas potíže porozumět hudebně pohybovým hrám nebo tancům, ale díky 

heterogennímu uskupení se brzy připojily podle vzoru starších dětí. Každou další lekcí se 

jejich myšlení zlepšovalo díky zkušenostem. 

Mohu říci, že se děti chovaly tak, jak je znám z předchozích let, podle svých povah. 

3.6 Detailní výsledky 

Jak jsem se již výše zmínila, k hodnocení nálad dětí jsem využívala tzv. smajlíky 

v papírové podobě, kdy děti před zahájením a po ukončení hudební činnosti ostatní 

seznamovaly se svou náladou a pokoušely se o sebehodnocení. Převážně se děti cítily 

dobře, vesele, byly plné radosti a nadšení. U jednoho dítěte, konkrétně DMF10, jsem se 

setkala s tím, že dívka navenek působila šťastně, ale při hodnocení svých pocitů nám řekla, 

že je vlastně smutná, protože jejímu dědečkovi někdo ukradl motorku. U dalšího dítěte 

(HAR10) jsem narazila na to, že byl rozzlobený, protože má doma malou sestřičku, která 

celou noc proplakala, a on se proto špatně vyspal. Několik dalších dětí nemělo dobrou 

náladu, ale jen normální, a poslední skupinka dětí měla náladu rozradostněnou. 

Na zmíněném příkladu s dívkou DMF10 je vidět, že sebehodnocení nálady dětmi 

a hodnocení aktuálního psychosomatického stavu dítěte podle mého pocitu bylo občas 

rozdílné. S touto situací jsem se kromě zmíněné dívky setkala ještě u DSB11, HSK10, 

a to vždy před začátkem hudebně pohybové lekce.   

Před samotným detailním vyhodnocením ještě pokládám za podstatné podotknout, že  

i když jsem v mateřské škole pracovala s dětmi celkem osmkrát, mé výsledky jsou vždy 

zprůměrovány za jednotlivý měsíc.  

V mnou vytvořeném záznamovém archu má každá z kategorií pozorování své hodnotící 

škály (stále, převážně, občas, nikdy) pro každý ze čtyř měsíců. Všechny tyto škály jsou 

obodovány od nuly až po maximální tři body. U prvních pěti položek, které mají za úkol 

popsat míru případného nezájmu, získaly děti kladné body v případě, že se u nich tento 

postoj neobjevil. Vertikální hodnocení je součet bodů v dílčím měsíci za jednotlivé 

kategorie pozorování. Horizontální hodnocení je součet bodů za všechny čtyři měsíce 

u každé kategorie pozorování zvlášť. 
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4 Shrnutí výsledků ve vztahu k hypotézám 

V této kapitole bych se chtěla zaobírat tím, jak dopadly výsledky vzhledem k mým výše 

uvedeným předpokladům. 

Jako prví hypotézu jsem uvedla, že u každého sledovaného dítěte lze zvýšit zájem    

o hudební výchovu za pomoci hudebně pohybových činností. Tato má domněnka se 

ověřila. V mnou vypracovaném bloku jednotlivých témat si každý našel to svoje. 

Pohybově nadané děti si užívaly pohybovou chvilku, ve které jsme spojovaly pohyb 

s písničkou, nebo bez problémů pohybově reagovaly na poslech hudby. Další děti hudební 

nástroje. Myslím si, že tím, že jsem dětem dokázala, že hudební výchova nemusí být jen 

o „sezení u piána“, jsem u každého z dětí zájem o různorodé hudební činnosti zvýšila. Děti 

se mnou šly pracovat s nadšením, i když pořádně nevěděly, co se bude dít.  

U některých jedinců zápal opadl, když zjistili, že se jedná o hudební výchovu. Ovšem  

po skončení naší hudební chvilky si i tyto děti naučené písničky alespoň pobroukávaly, což 

pro mě bylo důkazem toho, že moje práce vede tyto děti ke stupňujícímu se zájmu  

o hudební výchovu. 

Jako druhou hypotézu jsem uvedla to, že zájem dítěte o hudebně pohybové činnosti odráží 

jeho aktuální psychosomatický stav. Potvrdilo se, že děti v předškolním věku mohou být 

uvedeným způsobem pozvolna vedeny k sebepoznávání a sebehodnocení. Děti měly 

převážně dobrou náladu, což je pro toto věkové období charakteristické. Jen ojediněle 

označovaly svůj aktuální psychosomatický stav jako nedobrý. Přesto bylo možné použitým 

diagnostickým materiálem zaznamenat v několika případech pozitivní vliv prožití hudebně 

pohybové lekce na náladu dětí.  

Míra zapojení těch dětí, které neoznačily v daný den svoji náladu jako optimální, byla nižší 

než v předešlých měsících. Obě tyto děti měly o hudební činnosti zájem, ale menší 

než v minulých setkáních. 
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5 Diskuze  

Spojením všech osmi jednotlivých příprav vznikl program (Příloha 1). Jednotlivá témata se 

odvíjela od třídního vzdělávacího plánu: Seznámení, Podzim, Mikuláš a čerti, Doprava, 

Flétnička, Zima, Pohádkové bytosti, Domácí zvířata. Tematické celky jsem rozdělila 

na části: úvod, zpěv písně, spojení zpěvu s pohybem, poslech, tzv. hra na tělo, 

instrumentální hra, závěr. Sestavením jednotlivých příprav na hudební jednotky, které 

obsahovaly hudební činnosti na sebe navazující, jsem chtěla prvotně ukázat dětem, že 

hudební chvilky nejsou pouze jednotvárným zpíváním za doprovodu klavíru, ale mohou 

být plné nejen zpěvu a poslechu, ale i pohybu a instrumentální hry a vlastní improvizace. 

V každém úvodě jsem děti svolala do kroužku „vítací“ písničkou a seznamovali jsme 

ostatní se svou náladou prostřednictvím „smajlíků“. V každém závěru celku jsme se 

s dětmi rozloučili písničkou a znovu jsme použili smajlíky pro hodnocení vlastní nálady. 

Dílčí části hudebních činností se tedy prolínají v jednotlivých celcích, které jsem pro práci 

s dětmi sestavila. 

Protože v mé skupině sledovaných dětí bylo dost dětí s vadou řeči, položila jsem si otázku, 

zda jsou pro ně hudební činnosti více nebo méně přitažlivější než u ostatních dětí  

ve skupině. Zjistila jsem, že děti s jakoukoliv poruchou řeči mají o tyto činnosti větší 

zájem. Jsou snáze motivovatelné, do činností jsou schopné hlouběji se ponořit a nenechají 

se lehce vyrušit. Při vyhodnocování záznamových archů k pozorování dítěte jsem byla 

v úžasu, když jsem zjistila, že děti s vadou řeči mají (až na výjimku HMF10) nejnižší počet 

bodů 10 z 12 u samostatné improvizace za poslechu hudby. Pro děti s vadou řeči byla 

improvizace za poslechu hudby, hra na tělo a hra na nástroje z Orffova instrumentáře 

daleko přitažlivější, než samotný zpěv. Ovšem v průběhu 4 měsíců, co jsem se s dětmi 

scházela v rámci hudebních aktivit, nárůst zájmu o zpěv se postupně zvyšoval. Děti 

s fyziologickým vývojem řeči se do všech hudebních činností zapojovaly relativně 

rovnoměrně. 

Všechny z výše uvedených hudebních činností jsem s dětmi sama vyzkoušela  

a zaznamenala na videozáznam pro mé snadnější vyhodnocování. Nejen tzv. hra na tělo  

a hra na dětské nástroje z Orffova instrumentáře byly pro děti nové. Zpočátku jsem se 

setkávala s nezdary u již několikrát zmíněné improvizace na hudbu. Děti se ostýchaly, 
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koukaly jedno po druhém, bály se cokoli udělat. Podle mě měly strach především 

z neúspěchu, že to udělají špatně. Nedokázaly se ponořit samy do sebe a vnímat hudbu. 

Proto jsem se několikrát uchýlila k tomu, že před samostatným volným pohybem jsme se 

položili zády na koberec, zavřeli oči a vnímali hudbu za pomoci sluchu. V této činnosti se 

děti postupně nerovnoměrně zlepšovaly, až byly schopny samostatně reagovat na hudbu. 

Ovšem mohu se zmínit, že už jen spojení hudby a pohybu v dětech vyvolávalo zájem 

a radost. 

Je známo, že děti jsou hravé, zvídavé a k hudbě mají velmi blízký vztah již od narození, 

kdy kladně reagují např. na zpěv matky. Některé jsou ostýchavější než druhé, v čemž má 

zajisté svůj podíl osobnost jedince. Proto není vhodné děti jakkoliv kritizovat, když se jim 

nedaří nebo když se jim něco nepovede. Podstatné je, aby učitelka byla trpělivá 

a láskyplná, a nechala děti ztotožnit se s něčím, co je pro ně zcela nové. Při svém výzkumu 

jsem se snažila děti vtáhnout do námětu, motivovat je. Děti byly s mírou chváleny 

i za drobné pokroky a byly neustále povzbuzovány. 

Zpětné vazby dětí mi dokázaly, že činnosti byly pro ně přitažlivé a dodávaly jim pocity 

radosti, což je možné zhlédnout i v jednotlivých záznamových arších. Děti se vždy těšily  

na další naše setkání a vyzvídaly, s jakým tématem budeme příště pracovat. 
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6 Závěr 

V teoretické části jsem pracovala s odbornou literaturou zaměřující se především  

na hudební činnosti/ hudebně pohybové činnosti a charakteristiku předškolních dětí. 

V praktické části jsem se zabývala mnou realizovaným výzkumem v mateřské škole. 

Sestavený záznamový arch umožnil detailně hodnotit děti podle mnou zadaných 

pozorovacích kategorií. Rozšířil a prohloubil moji pedagogickou diagnostiku. 

V hudebních chvilkách jsem chtěla vtáhnout děti do hudebně pohybových činností, které 

jsou v často v mateřských školách ošizeny. Chtěla jsem dětem ukázat, že není potřeba 

striktně rozdělovat pohyb a hudbu od sebe. Motivace byla přiměřená věku dětí v mé 

sledované skupině. Děti se do činností zapojovaly velmi lehce, vždy se nemohly dočkat, 

s jakým tématem budeme pracovat. Veliké zpestření pro ně byla hra na instrumentální 

nástroje a pohybová improvizace za poslechu hudby. 

Snažila jsem se děti vést k radosti z toho, co se jim povedlo, a netrápit se tím, co se jim 

naopak nepovedlo. I pro mě samotnou bylo velikým přínosem, když jsem viděla radost 

v našem malém kolektivu. Byla jsem velmi ráda, že děti byly aktivní a nezdráhaly se. Děti 

byly v mé přítomnosti přirozené. Měla jsem radost, že děti se viditelně zlepšovaly 

ať ve správném dýchání při zpěvu, nebo v pohybové improvizaci na hudbu. 

Obě vyslovené hypotézy se potvrdily. Děti s vadami řeči a potenciálně nižší motivací 

k hudebním činnostem se od začátku výzkumu živě zapojovaly do hudebně pohybových 

aktivit a v jeho průběhu vzrostlo i zapojení do pěveckých činností.  

Tento výzkum měl cenný přínos i pro mě samotnou. Byla to pro mě příležitost vyzkoušet si 

v menší skupině dětí některé hudebně pohybové činnosti, které jsou náročnější 

na organizaci. Po návratu z rodičovské dovolené zpět na mé pracoviště v mateřské škole 

uplatním nabyté zkušenosti, snad i ve větším kolektivu, a komplex hudebních činností 

nebude z mé strany ošizován, protože vidím, jak tyto jednotlivé činnosti děti dokážou 

naplnit. 

Věřím, že záměr mé bakalářské práce byl splněn, a že přiložený materiál bude přínosem 

pro práci v hudebně pohybové výchově.  



55 
 

7 Seznam použitých informačních zdrojů

1. BÖHMOVÁ, Zdenka, GRÜNFELDOVÁ, Arnoštka, SARAUER, Alois. Klavírní 

škola pro začátečníky. Praha: Supraphon. 1971, 122 s. 

2. DVOŘÁKOVÁ, Hana. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí 

s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 2000, 96 s. 

ISBN 80-7290-005-6.  

3. HAVELKOVÁ, Karla, CHLÁDKOVÁ, Blanka. Didaktika hudební výchovy. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 118 s. ISBN 80-210-0865-2. 

4. HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Zpívejme si, zpívejme. I. vyd. Kroměříž: Přikrylová 

Milada Plus s.r.o., 2006, 29 s.  ISBN 978-80-87165-16-4. 

5. JASANOVÁ, Nadja. Hudba, pohyb, kresba, slovo. 2. vyd. Praha: SVOJTKA a 

VAŠUT, 1992, 87. s. ISBN 80-85521-08-3. 

6. JENČKOVÁ, Eva. HUDEBNÍ ŽERTY s Mikulášem a čerty. 2 díl. 1. vyd. Hradec 

Králové: Tandem, 2003, 52 s. Hudba v současné škole. ISBN 80-903115-1-2. 

7. JISTEL, Petr. Kolotoč her, písní a říkadel: zpěvník - muzikantský průvodce k 

barevnému hudebnímu kalendáři pro 3-8 leté děti. 1. vyd. Praha: Muzikservis, 

1996, 56 s. 

8. KODEJŠKA, Miloš. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002, 76 s. ISBN 80-7290-080-

3. 

9. KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2012, 

286 s. ISBN 978-80-904030-0-0. 

10. KULHÁNKOVÁ, Eva. Hudebně pohybová výchova: metodická příručka pro 

hudební výchovu ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, 135 s. ISBN 978-80-7367-

730-5. 

11. KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: učebnice pro 3. roč. 

studujících oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických 

školách. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 144 s. + 72 s. 

notové přílohy.  



56 
 

12. KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. 1. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 103 s. Knižnice metodické literatury. 

13. MIŠURCOVÁ, Věra. Hry se zpěvem: pro mateřské školy. 5. vyd. Praha: Státní  

pedagogické nakladatelství, 1973, 83 s. Na pomoc učitelům a vychovatelům. 

14. MIŠURCOVÁ, Věra. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 59 s. Na pomoc učiteli (Státní 

pedagogické nakladatelství). 

15. PRŮCHA, Jan, KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Předškolní pedagogika: učebnice pro 

střední a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 184 s. ISBN 978-80-262-

0495-4. 

16. RAKOVÁ, Milena, ŠTÍPLOVÁ, Ljuba, TICHÁ, Alena Zpíváme a tvoříme 

s malými. 1. vyd. Brno: Edika, 2012, 144 s. ISBN 978-80-266-0067-1. 

17. SEDLÁK, František, VÁŇOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. 2. vyd., 

přeprac. a rozš. v nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-

246-2060-2. 

18. SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004, ISBN 80-87000-00-5. 

19. ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk, TICHÁ, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. 1. vyd. 

Praha: Portál, 1999, 152 s., ISBN 80-7178-323-4. 

20. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2000, 528 s., ISBN  80-7178-308-0. 

21. VISKUPOVÁ, Božena. Hudba a pohyb: hudebně pohybová výchova. 2. vyd. 

Praha: Supraphon, 1987, 168 s. 

22. VISKUPOVÁ, Božena, JISTEL Petr. Skřivánek: sborník písní pro mateřské školy s 

doprovodem klavíru, eventuelně dalších (dětských) hudebních nástrojů. Vyd. 2. 

Praha: Panton, 1980, 93 s. 

23. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17085/pohybem-a-hrou-rozvijime-osobnost-ditete-

pohybove-kompetence-ditete-v-predskolnim-veku.html/ (20. 5. 2015) 

24. http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?identifik=kat_hv_6

773_t&id_kurz=&id_kap=6&id_teach=&kod_kurzu=kat_hv_6773&id_kap=6&id_

set_test=&search=&kat=&startpos=2 (11. 6. 2015) 



57 
 

25. http://www.infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences-and-education/ 

(15. 10. 2015) 

26. http://www.mshavrice.estranky.cz/clanky/s-pisnickou-jde-vsechno-lip./neni-drak-

jako-drak..html (10. 8. 2014) 

27. http://www.predskolaci.cz/mraz-a-snih/4676 (10. 8. 2014) 

 

 

  



58 
 

8 Seznam příloh 

1. Příloha 1 – Přehled hudebních činností (program) 

2. Příloha 2 – Tabulky s konkrétními údaji 

3. Příloha 3 – píseň s pohybem: „Šípková Růženka“ 

4. Příloha 4 – píseň: „Když jsi kamarád“ 

  



59 
 

Příloha 1 

 

 
1. Seznámení 2. Podzim 

3. Mikuláš 

a čerti 
4. Doprava 

Úvod 
Horáčková, J.: „Zpívejme si, zpívejme“; „smajlíci“; rozhovory k danému 

tématu; motivace. 

Hlavní píseň 

Horáčková, J.: 

„Zpívejme si, 

zpívejme“ 

Text: Pipková, 

E.: „Není drak, 

jako drak“ 

Viskupová, B.: 

„Strašidlo“ 

Bláha, V., 

Veselý, M: 

„Vlak“ 

Pohyb 
Spojení písně 

s pohybem. 

Spojení písně 

s pohybem. 

Spojení písně 

s pohybem. 

Spojení písně 

s pohybem, kdy 

se děti zapojují 

do vymýšlení. 

Poslech 

Nečasová, J.: 

„Za tmy a za 

světla“ 

Jasanová, N.: 

kapitola: 

„Dráček“ 

Sarauer, A.: 

„Strašpytel ve 

tmě“ – volná 

improvizace 

Sluchová 

reakce na 

bubínek, činely 

a tamburínu - 

čili na barvu 

tónu. 

„Hra na t ělo“ 
Seznámení se 

s touto činností. 

Zachycení 

metra. 

Zachycení 

pulzace. 

Rozdání 

bubínku, 

tamburíny a 

prstových 

činelů 3 dětem, 

které hrají na 1. 

dobu v taktu 

(výměna po 

sloce). 

Zbylé děti 

doprovází hrou 

Instrumentální 

hra 

Seznámení se 

s jednotlivými 

nástroji 

z Orffova 

instrumentáře. 

Hra na čínské 

tyčky, kdy děti 

zachycovaly 

sílu deště – 

dynamika. 

Hra na čínské 

tyčky, kdy děti 

reagují na 

obrázek čerta = 

silně; Mikuláše 

= slabě – 

dynamika. 

Rozdání 

trianglů a 

bubínků mezi 6 

dětí. Triangl zní 
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na 1. dobu a 

bubínek na 

poslední. 

na tělo dle 

svého uvážení. 

Závěr Písnička: „Když jsi kamarád“; „smajlíci“; zpětná vazba. 

 5. Flétnička 6. Zima 
7. Pohádkové 

bytosti 
8. Zvířata 

Úvod 
Horáčková, J.: „Zpívejme si, zpívejme“; „smajlíci“; rozhovory 

k danému tématu; motivace. 

Hlavní píseň 

Jistel, P., 

Vágnerová, M.: 

„Flétna a myš“ 

Viskupová, B.: 

„Mráz a sníh“ 

„Šípková 

Růženka“ 
„Pásla ovečky“ 

Pohyb 

Spojení písně 

s pohybem, kdy 

se do 

vymýšlení 

zapojují děti 

samy. 

Spojení písně 

s pohybem 

podle pí 

Viskupové. 

Spojení písně 

s pohybem – 

pevně stanovené 

pravidlo tance.  

Spojení písně 

s tradičním 

pohybem. 

Poslech 

Reakce na hru 

na flétnu – 

dlouhý tón = 

sed; tempo hry 

= chůze/běh; 

trylek = otočka. 

Nečasová, J.: 

„Ve sněhu“ 

Reakce na barvu 

tónu (rolničky = 

šašek; triangl = 

král; klapky = 

princezna). 

Nečasová, J.: 

„Ovečky jdou 

do kopce a 

z kopce“ Nečasová, J.: 

„Král“; „Šašek“; 

„Princezna“ 
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„Hra na t ělo“ 

3-4 děti 

dostanou 

hlavici zobcové 

flétny a hrají 

vždy 1. dobu 

v písni, ostatní 

děti doprovází 

„hrou na tělo“, 

kdy zachycují 

rytmus. 

Střídání se po 2 

taktech ve 

vymýšlení po 

kruhu. 

Střídání se po 

kruhu ve 

vymýšlení po 

čtyřech taktech. 

Střídání se po 

kruhu ve 

vymýšlení po 

dvou taktech. 

Instrumentální 

hra 

Rozdání 

různých 

instrumentálních 

nástrojů 

z Orffova 

instrumentáře, 

kdy děti hrají 

podle svého citu 

po dvou až třech 

dětech. 

 

Rozdání 

různých 

instrumentálních 

nástrojů 

z Orffova 

instrumentáře, 

kdy děti hrají 

podle svého citu 

všechny 

dohromady. 

Následně 

učitelka hru 

usměrňuje. 

Rozdání dvou 

zvonkoher pro 

děti 

s barevnými 

kameny. Jedno 

dítě hraje 

těžkou dobu 

([:A, A, E, A:] 

– pozn. A= 

fialová, E = 

žlutá). Po 

repetici 

nastupuje druhé 

dítě, které 4x 

zahraje na 

těžkou dobu E. 

Posléze hraje 

znovu první 

dítě. 

Závěr Píseň: „Když jsi kamarád“; „smajlíci“; zpětná vazba. 
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Příloha 2 

Konkrétní údaje ve vertikálním hodnocení dětí v záznamových arších: 

 Listopad 2014 Prosinec 2014 Leden 2015 Únor 2015 

Celkový 

počet 

bodů: 

Děti s potenciálně nižší motivací k hudebním činnostem 

26 2 - 1 - 

27 - - - - 

28 2 1 - - 

29 - 4 1 - 

30 1 - 2 - 

31 - 1 1 2 

32 - - 1 4 

33 - - - - 

Celkový 
počet 
bodů: 

Děti s běžnou vnitřní motivací 

26 - - - - 

27 - 1 - - 

28 2 - - - 

29 1 2 - - 

30 1 - - - 

31 - - 2 - 

32 - 1 1 3 

33 1 1 2 2 

 



63 
 

Konkrétní údaje v horizontálním hodnocení dětí v záznamových arších: 

Děti s potenciálně nižší motivací k hudebním činnostem 

 HAR10 HBK10 HMF10 DSS10 HVŠ10 HAP10 

Dítě se nechce účastnit 
HPČ. 

12 12 9 12 12 12 

Dítě nejeví zájem 
o HPČ a narušuje jejich 

průběh. 
12 12 9 12 12 12 

Dítě nejeví zájem 
o HPČ a nenarušuje 

jejich pr ůběh. 
12 12 9 12 12 12 

Dítě se zájmem sleduje 
HPČ, ale nezapojuje se. 

12 12 9 12 12 12 

Dítě se zájmem 
pozoruje ostatní děti 

při HPČ. 

Dítě se zapojuje do hry 
na tělo. 

7 8 9 9 12 8 

12 12 9 12 12 11 

Dítě se zapojuje 
do instrumentálních 

činností. 

Dítě je schopno 
samostatné improvizace 

za poslechu hudby. 

12 12 9 12 12 12 

10 9 8 7 11 12 

Dítě se zapojuje 
do zpěvu písní. 

8 12 7 12 12 12 

Dítě si naučené zpívá 
samo nebo s kamarády 

(mimo ŘČ). 
6 6 7 11 6 7 

Dítě rozumí pokynům 
a pravidlům hry. 

11 11 4 8 12 8 
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Děti s běžnou vnitřní motivací 

 DSB11 HSK10 DMF10 DVČ10 DJK09 

Dítě se nechce účastnit 
HPČ. 

12 12 12 12 12 

Dítě nejeví zájem 
o HPČ a narušuje jejich 

průběh. 
12 12 12 12 12 

Dítě nejeví zájem 
o HPČ a nenarušuje 

jejich pr ůběh. 
12 12 12 12 12 

Dítě se zájmem sleduje 
HPČ, ale nezapojuje se. 

12 12 12 12 12 

Dítě se zájmem 
pozoruje ostatní děti 

při HPČ. 

Dítě se zapojuje do hry 
na tělo. 

12 8 11 11 12 

12 12 10 12 12 

Dítě se zapojuje 
do instrumentálních 

činností. 

Dítě je schopno 
samostatné improvizace 

za poslechu hudby. 

12 12 11 12 12 

6 10 10 8 12 

Dítě se zapojuje 
do zpěvu písní. 

12 12 11 12 12 

Dítě si naučené zpívá 
samo nebo s kamarády 

(mimo ŘČ). 
11 8 12 12 12 

Dítě rozumí pokynům 
a pravidlům hry. 

7 10 9 11 12 



 

Příloha 3 

1. Děti utvoří kruh, který se točí okolo uprost

2.  Děti v kruhu tleskají a Růženka se stále to

3.  Bába dělá, že čaruje nad Růženkou h

 4. Růženka spí a děti stojící v kruhu p

5. Růženka stále spí, děti v kruhu se drží za ruce a pohupují se v kolenou, zvenku kruhu obíhá princ, jako 
když jede na koni. Na 5. takt rozsekne „trní“ rukou a vchází dovnit

6. Princ hladí Růženku po hlavě, Rů

7. Princ s Růženkou společně tancují uprost
5. takt začínají tleskat. 

8. Prostor pro samostatnou improvizaci
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čí okolo uprostřed stojící Růženky, která se také točí. 

ůženka se stále točí. Kruh zvenku obchází bába a na 5. takt vchází dovnit

ůženkou hůlkou, která pomalu usíná a ulehá ke spánku. 

kruhu předvádí odspodu nahoru, jak pomalu roste růžov

kruhu se drží za ruce a pohupují se v kolenou, zvenku kruhu obíhá princ, jako 
když jede na koni. Na 5. takt rozsekne „trní“ rukou a vchází dovnitř kruhu. 

ě, Růženka se pomalu probouzí a ostatní děti se točí na míst

č ě tancují uprostřed kruhu a drží se při tom za ruce. Ostatní dě

8. Prostor pro samostatnou improvizaci tance.  

 

 

í. Kruh zvenku obchází bába a na 5. takt vchází dovnitř kruhu. 

ůžové trní. 

kruhu se drží za ruce a pohupují se v kolenou, zvenku kruhu obíhá princ, jako 

čí na místě. 

i tom za ruce. Ostatní děti se točí okolo a na 



 

Příloha 4 
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