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Abstrakt 

 

Název:  Problematika hudebnosti v gymnastických programech na UK FTVS 

 

Cíl: Posoudit změny úrovně hudebnosti studentů vlivem výuky intervenčního 

programu předmětů Rytmická gymnastika, Gymnastika I – Tance a 

Pohybová výchova a tanec a prezentovat výsledky testování. 

 

Metody:  V práci je použita analyticko-syntetická metoda založená na studiu 

dostupných materiálů v písemném formátu i audio formátu, jejich utřídění 

v obsahových a časových souvislostech. Dále je v práci použita 

experimentální metoda spojena se sběrem dat a jejich vyhodnocováním. 

Praktická část je pojata formou testování. 

 

Výsledky: Popis výsledků testu hudebnosti. 

 

Klíčová slova: Hudebnost, výška tónů, melodická paměť, souzvuky, rytmická paměť, 

A. Bentley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title:  The issue of musicality in gymnastics programs at UK FTVS 

 

Objectives:  Qualify changes in the level of musicality on students due to the 

intervention program of subjects Rhythmic gymnastics, Gymnastics I - 

Dance and Adapted movement and dance pedagogy at UK FTVS and 

present results of testing. 

 

Methods:  In my thesis I mostly used analytic and synthetic method based on 

consolidation of data from written and video sources and their organization 

in content of my thesis and context of time period. The thesis also used an 

experimental method associated with data collection and their evaluation. 

The practical part is conceived as testing. 

 

Results:       Description of the musicality test results. 

 

Keywords:  Musicality, height of tones, melodic memory, harmonies, rhythmic memory, 

A. Bentley. 
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1 Úvod 

 

Člověk je bio-psycho-sociální bytost a jeho život je ovlivňován ze všech sfér 

charakterizovaných tímto souslovím, přičemž jednotlivé sféry se vzájemně překrývají  

a souvisí spolu. Vezměme za příklad oblast kultury a oblast sportu, respektive spojitosti  

a rozdílnosti pojmů balet, gymnastika a cirkusové umění. Jedním ze společných rysů těchto 

pojmů je „prožitkovost“, která spojuje uměleckou a sportovní sféru. Prožitek bývá spojen 

s emocemi a jedním z výrazných faktorů, které hloubku prožitku ovlivňují je hudba 

(Maroušková, 2014).  

 

Hudba ve spojení s pohybem vyvolává emoce a umocňuje prožitek jak u samotných aktérů, 

tak u diváků. Význam spojení hudby a pohybu přesahuje sféru umění a sportu  

a uplatňuje se i ve zdravotní oblasti, například v muzikoterapii. Muzikoterapie  

je klinické a na důkazech založené použití hudebních intervencí k dosažení individuálních 

cílů v rámci terapeutického vztahu s důvěryhodným profesionálem, který dokončil schválený 

program muzikoterapie. (Dostupné z: http://www.musictherapy.org/) 

 

Výzkum prokázal hluboký vliv hudby na naše tělo i psychiku. Oblast zdravotní péče, která 

využívá muzikoterapii, tedy hudbu k léčení, vysoce stoupá. Hudba v dnešní době pomáhá  

při léčbě pacientům s rakovinou, dětem s ADD (hyperaktivní a nepozorné děti) a jiným.  

I nemocnice začínají používat hudbu a muzikoterapii při bolestech u pacientů, proti depresím, 

k podpoře hubnutí, k uklidnění pacientů, ke zmírnění svalového napětí a kvůli dalším 

výhodám, které může muzikoterapie přinést. Hudba ovlivňuje tělo a mysl mnoha způsoby. 

(Dostupné z: http://stress.about.com/od/tensiontamers/a/music_therapy.htm) 

 

Propojením hudby a pohybu vznikají umělecké nebo sportovní prostředky pro vyjádření 

příběhů či myšlenek. Jedním z těchto útvarů mohou být například pohybové skladby  

– v rámci moderní gymnastiky, teamgymu či všesokolských sletů a další. Hromadná 

vystoupení na hudbu jsou v dnešní době velmi populární i v nesoutěžních formách.  

Pro diváky je prezentace spojení hudby s pohybu stále víc populární.  

Tato diplomová práce se zabývá testováním hudebnosti studentů Fakulty tělesné výchovy  

a sportu na Univerzitě Karlově. Během svého studia absolvují studenti FTVS UK několik 

gymnastických programů. Jedním z nich jsou předměty Rytmická gymnastika, Tance  
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či Pohybová výchova a tanec, ve kterých je, mimo jiné, jedním z úkolů hudebnost studentů 

ovlivňovat. Nacvičuje se v nich rytmizace pohybu, taneční kroky do hudby, cvičení s náčiním, 

pohybové skladby a další rytmické prvky. Studenti těchto tří předmětů byli na začátku  

a na konci semestru otestováni pomocí testu hudebnosti dle Arnolda Bentleye. Výsledky testů 

byly analyzovány a vzájemně porovnávány. Záměrem bylo posoudit, jak semestrální  

(popř. půl semestrální) výuka gymnastického předmětu ovlivní hudební vnímání studentů  

a jejich výsledky v testu.  

 

Já sama se gymnastice, potažmo Teamgymu, věnuji aktivně již od dětství, kde mám možnost 

vnímat disciplínu pohybové skladby z pohledu cvičenky, z pohledu člověka, který může 

tvůrčím způsobem vstupovat do tvorby pohybové skladby, a také z pohledu diváka. Hudba 

 a rytmus můj pohybový projev vždy významně ovlivňovaly a naplňovaly. Již předtím,  

než jsem zahájila svou trenérskou činnost u družstva teamgymu, zajímalo mě,  

zda je hudebnost dětí či studentů významně ovlivnitelná nebo je dána od narození a ovlivnit  

ji nelze. Proto jsem si jako téma své diplomové práce vybrala Problematiku hudebnosti  

v gymnastických předmětech oboru Gymnastika na UK FTVS. Diplomová práce ve velké 

míře vychází ze starší literatury, převážně z minulého století, protože v současnosti  

se výzkumem hudebnosti ve vztahu k pohybu buď mnoho autorů nezabývá, nebo nejsou 

výsledky jejich práce dostupné. Dovolím si předpokládat, že by se tato diplomová práce 

mohla stát východiskem pro další výzkum tohoto problému, důležitého pro optimální 

pohybový projev i zvládnutí dané sportovní techniky.  
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2 Vymezení základních pojmů 

 

V práci jsou používány pojmy, které se objevují jako odborné termíny v různých oborech.  

Jde o pojmy, které jsou vlastní hudební vědě a ve spojení hudby s pohybem nabývají svůj 

další specifický význam v kinantropologii. Stávají se tak součástí terminologie oboru 

Gymnastiky, zejména Rytmické gymnastiky a Hudebně-pohybové výchovy. Proto je nutno 

pro tuto práci vymezit obsah základních pojmů tak, jak budou v práci používány.  

 

Hudebnost 

Helfert (1938) definuje hudebnost jako vlastnost určující poměr našeho psychického života  

k hudebnímu umění. Sedlák (1974) pak chápe hudebnost jako komplexní schopnost jedince 

integrovat dílčí hudební schopnosti. Je to svérázný psychologicko-sociologický jev, jehož 

strukturu tvoří soubor schopností k hudebnímu vnímání, chápání a prožívání hudby,  

k hudební reprodukci a k elementární činnosti hudebně produkční (Kos, Mihule, 1978). 

 

Rytmická gymnastika (RG) 

Novotná (2011) definuje rytmickou gymnastiku z hlediska struktury oboru Gymnastika  

jako jeden z druhů gymnastiky. Z hlediska tradičního pojetí vzdělávacího systému je RG 

nejpropracovanější metodou hudebně pohybové výchovy s gymnastickým zaměřením, z hlediska 

charakteristiky obsahu je programem cvičení s hudbou, kdy hudební předloha je podnětem  

pro ztvárnění pohybu. 

V rytmické gymnastice je hudebně pohybová vazba funkčním spojením, které je podstatou 

jejího obsahu i cíle (Šťastná, Mihule, 1993). Základem přípravy je záměrné utváření 

esteticko-koordinačních dovedností založených na osvojování uvědomělého řízeného 

estetického a optimálně rytmizovaného pohybu s cílem formování kultivovaného pohybového 

projevu. Podněcování pohybové tvořivosti při cvičení s hudbou vede k vlastní tvorbě pohybů  

a k pohybové improvizaci (viz „improve“ = individuální zlepšení původní dovednosti)  

až k vlastní tvorbě pohybové skladby jako hudebně pohybové kompozice. Obsah rytmické 

gymnastiky rozdělujeme na čtyři části, kterými jsou: 

- hudebně pohybová výchova (počítací doba, metrum, metrické modely, tempo, rytmus, 

dynamika, agogika, tektonika) 

- cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty, vlny, 

rotace, akrobatické tvary) 
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- cvičení s náčiním (švihadlo, míč, obruč, kužele, stuha, závoj, praporce, netypizované 

náčiní a pomůcky)  

- taneční výchova (gymnastické aplikace různých tanečních technik, stylů a druhů 

tanců). (Novotná, 2011) 

  

Rytmus 

Z grafické tabulky typů not a pomlk je patrné, že zde existuje pravidelné matematicky přesné 

dělení: nota celá má 4 doby. Do jejího trvání se „vejdou“ 2 půlové, nebo 4 čtvrťové,  

nebo 8 osminových či 16 šestnáctinových hodnot. Tyto hodnoty se mohou v jednotlivých 

dobách různě kombinovat a obměňovat a tím vzniká rytmus. Rytmus je pak střídáním různých 

tónových délek v rámci zvoleného metrického modelu.  

Dochází-li k pravidelnému návratu určitého rytmického modelu (např. v doprovodu), 

hovoříme o tzv. charakteristickém rytmu. Existují ještě další modifikace délky tónu, jako jsou 

tečka vedle noty, triola a synkopa.  

 

Tón 

Tón je uváděn jako základní stavební kámen hudby. Je to zvuk, který vzniká pravidelným 

chvěním potřebných komponent (strun, vzduchového sloupce v nástroji či hlasivek apod.)  

a má konkrétní, měřitelnou výšku. Zvuk, který vzniká nepravidelným chvěním a nemá 

měřitelnou konkrétní výšku, není tónem, ale pouze šramotem. 

Základní vlastnosti tónu jsou: 

- Výška – je závislá na počtu kmitů zvučícího komponentu (tělesa). Čím vyšší počet 

kmitů, tím vyšší tón a naopak. Jakýmsi základním tónem v tomto smyslu je tón, který 

se nachází zhruba uprostřed klaviatury piana a nazývá se „komorní a“. Na této 

vlastnosti tónu je založena především nauka o melodii a harmonii.  

- Délka – je závislá na době trvání kmitů. Rozeznáváme tedy tóny různých délek  

(krátké, střední, dlouhé). Tóny různých délek řazené do konstantních časových celků 

(taktů) pak tvoří základ rytmické struktury hudebního celku. 

- Síla – je závislá na šířce (amplitudě) kmitu. Čím širší amplituda, tím silnější tón a 

naopak. Tato vlastnost tónu evokuje nauku o dynamice a pro nás důležitou možnost 

rozlišení tónů dle důrazu (akcentu) na tóny přízvučné a nepřízvučné. 

- Barva – je závislá na materiálu nástroje a počtu alikvotních tónů. 
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Akord 

Akordem rozumíme souzvuk tří a více tónů uspořádaných podle určitého systému.  

Může to být například současný stisk tří nebo více kláves na klavíru. Podle počtu tónů  

v akordu rozeznáváme trojzvuky, čtyřzvuky, pětizvuky, šestizvuky a sedmizvuky. 

 

Melodicko-rytmická paměť 

Na základě melodicko-rytmické neboli sluchové paměti se můžeme více oddávat interpretaci 

hudby a nechat se vést naším sluchem. Čím více je melodie či rytmus skladby výraznější,  

tím snadnější je si ji zapamatovat. V gymnastice může mnohdy výrazná melodie doslova vést. 

Sluchová paměť pak pomáhá při tvorbě skladeb a zapamatování si sledu pohybů spojených  

s hudbou. 

 

3 Teoretická část 

3.1 Gymnastické sporty 

Gymnastiku podle Novotné (2009) chápeme jako fenomén ovlivňující životní styl jedince, 

který může uspokojovat jeho potřeby a ovlivňovat jeho životní styl. Spolu s tím je však tento 

fenomén ovlivňován nároky společnosti na člověka, na jeho zdatnost a výkonnost.  

 

V angloamerické oblasti a severských zemích je pojem gymnastika používán v širším 

významu než u nás. Zastupuje větší množství tělesných cvičení zajištujících tělesnou 

výchovu. Miroslav Tyrš užil pro toto širší pojetí tělesných cvičení název „tělocvik“.  

Vlivem sovětské teorie u nás došlo po druhé světové válce k dělení tělesné výchovy  

na gymnastiku, sporty, hry a turistiku. Díky tomuto rozdělení vznikly názvy gymnastických 

sportovních odvětví i specifické vnímání pojmu gymnastika jako určitého druhu cvičení. 

 

Podle přístupu jednotlivých osobností či autorů gymnastických systémů se liší pojetí obsahu  

a dělení gymnastiky. I v praxi se díky tomu můžeme setkat s rozdílnými pohledy, různými 

názvy a charakteristikami obsahu uváděných druhů gymnastiky. „V nejširším pojetí chápeme 

gymnastiku jako otevřený systém uspořádaných, přesně určených gymnastických činností  

s cílem pozitivně ovlivňovat a rozvíjet pohybový projev cvičence, podílet se na pohybové, 

estetické a společenské kultivaci člověka“ (Novotná, 2009). 
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            Obr. č. 1 Dělení gymnastiky (Novotná, 2009) 

 

K většině gymnastických druhů a sportů hudba neodmyslitelně patří. Některé by bez ní ani 

nebyly možné, jiné ji naopak nevyužívají vůbec. Hudba jako hudební doprovod nebo hudební 

předloha často plní funkci motivační a regulační. Usnadňuje tak optimální provedení pohybu, 

určuje tempo pohybu a jeho rytmizaci. U gymnastických druhů – základní gymnastiky, 

rytmické gymnastiky a aerobiku, hudbu ve většině případů používáme. Existují ale například  

i pomalé formy aerobního cvičení, kdy hudba není ke cvičení nutná, ale někdy se používá 

pouze pro navození příjemné atmosféry. V Rytmické gymnastice a pohybových skladbách  

je využívána i další funkce hudby, dramaturgická.  

 

Institucionální zajištění gymnastiky 

Mezinárodní gymnastická federace FIG je nevyšším správním orgánem pro všechny 

gymnastické sporty. V rámci svých odborných komisí rozhoduje o změnách pravidel 

sportovních odvětví, systému soutěží, formách prezentace činnosti apod. 

Základní strukturu tvoří technické komise jednotlivých sportovních odvětví:  

- sportovní gymnastika mužů,  

- sportovní gymnastika žen,  

- rytmická gymnastika,  

- skoky na trampolíně,  

- gymnastický aerobik,  
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- akrobatická gymnastika,  

- gymnastika pro všechny.  

Gymnastické sporty rozdělujeme na olympijské a neolympijské. Spojuje je především 

„gymnastická motorika“, pro kterou je typické spojení statických výdrží, vedených  

a dynamických pohybů v jeden pohybový celek (sestavu), příslušnost ke koordinačně-

estetickým sportům a relativní shoda kritérií k ohodnocení sportovního výkonu. 

V gymnastických sportech se ohodnocení výkonů vztahuje k obtížnosti předváděného 

pohybového obsahu, k jeho technické dokonalosti a estetické čistotě. Vzhledem k estetickým 

kritériím lze označit způsob držení těla a jeho segmentů za nepřirozený, což se projevuje 

především propnutými špičkami, respektive zvýšenou tonizací centrálních i periferních 

segmentů.  Oproti sportovním hrám nebo atletickým disciplínám není hodnocení 

v gymnastických sportech omezeno pouze na kvantifikaci hodnoty výkonu ve smyslu 

dosaženého počtu bodů nebo času, ale ve velké míře se berou v potaz kvalitativní 

charakteristiky, především pak průběh pohybu a způsob držení těla. Mezi olympijské 

gymnastické sporty se řadí sportovní gymnastika mužů a žen, moderní gymnastika a skoky  

na trampolíně. Historicky nejstarší je sportovní gymnastika mužů, jejíž historie se odvíjí  

od prvních novodobých olympijských her v roce 1896. Zařazení moderní gymnastiky mezi 

olympijské sporty se datuje od roku 1984. Nejmladším olympijským gymnastickým sportem 

jsou skoky na trampolíně, které byly do programu OH zařazeny až v Sydney v roce 2000. 

Hudba je využívána pouze u sportovní gymnastiky žen při prostných a moderní gymnastiky. 

Muži na hudební doprovod necvičí a u skoků na trampolíně se hudba také nevyužívá. 

 

Mezi neolympijské gymnastické sporty patří sportovní aerobik, gymnastický aerobik, 

sportovní akrobacie, akrobatický rokenrol a další, respektive jejich výčet není konečný, 

protože je neustále rozšiřován o nově vznikající sporty gymnastického charakteru.   

(Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/gymnastika/texty/g1_1.-2.lekce.pdf) Tyto sporty 

hudbu většinou využívají. Prezentace Gymnastiky pro všechny na veřejnosti je realizována 

prostřednictvím pohybových skladeb, které by bez hudby postrádaly smysl. „Hudební složka 

skladby spoluvytváří celkový estetický dojem a je stejně důležitá jako složka pohybová.  

Už sama hudební předloha může sloužit jako významný motivační podnět k pohybové 

aktivitě“ (Novotná, Brtníková a Lesmerises, 2009). „Vhodně zvolená hudba podněcuje  

k pohybovému ztvárnění, pomáhá vyjádřit myšlenku skladby a vyvolává emoce. Emoce,  

které hudba vyvolává, je vždy těžké slovně vyjádřit. Mohou být však ztvárněny stylizovaným 

pohybem“ (Novotná, 2012).  

http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/gymnastika/texty/g1_1.-2.lekce.pdf
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Jedním z neolympijských gymnastických sportů je Teamgym, jehož součástí je právě 

pohybová skladba, kde hudba funguje jako emocionální prvek, který významně ovlivňuje  

jak vyjadřovací, tak prožitkovou sféru. Podle pravidel se musí jednat pouze  

o instrumentální hudbu a bývá pro ni typické, že jsou použity střihy, kdy se v rámci jedné 

skladby vícekrát mění rytmus pohybového doprovodu a tím i dynamika pohybového obsahu 

(Maroušková, 2014). 

 

Gymnastické druhy se svým obsahem vzájemně ovlivňují a částečně se prolínají.   

 

Obr. č. 2 Gymnastické druhy (Novotná, 2004) 

 

Gymnastické druhy, i když jsou vymezeny celkem 3, jsou v mnohém společné.  

Do společného obsahu se řadí činnosti gymnastické gramotnosti, správné držení těla, základní 

cvičení bez náčiní, ladné vedení pohybu, efektivní technika pohybu. Společné mají také 

cvičení s hudbou. Využívají ji jako hudební předlohu, či hudební doprovod.  

Rytmizace pohybu je díky cvičení na hudbu tedy dalším společným znakem. 

 

Základní gymnastika je systém základních gymnastických cvičení zaměřených na celkový, 

všestranný, tělesný a pohybový rozvoj. „Základní gymnastika v různých kombinacích svého 

obsahu plní požadavek účinného pohybového programu pro optimální vývoj jedince  

s důrazem na získání, udržení a zvýšení tělesné zdatnosti i celkové kultivace člověka.“ 

(Skopová, Zítko 2005). Cílem cvičení základní gymnastiky je uvědomělé individuálně 

optimální provádění základních poloh a pohybů vedoucích k harmonickému rozvoji 
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organismu (Novotná, 2011). 

Obsahem základní gymnastiky jsou:  

1. cvičení prostná (cvičení jednotlivce, dvojic, skupin) 

2. cvičení s náčiním (tyče, švihadla, míče aj.) 

3. cvičení na nářadí (lavičky, bedny, žebřiny, šplhadla aj.) 

4. užitá cvičení (běhání, skákání, lezení, překonávání překážek aj.) 

5. akrobatická (motoricko-funkční) příprava (cvičení odrazová, rotační, zpevňovací aj.) 

6. cvičení z oblasti hudebně – pohybových vztahů (prvky rytmické gymnastiky a tance) 

7. pořadová cvičení (organizování cvičenců – nástupy, postoje, pohyby, obraty aj.) 

 

Pro všechna tato cvičení bývá hudební předloha či hudební doprovod využíván velmi často. 

Hudba plní v základní gymnastice funkci motivační a regulační. Usnadňuje tak optimální 

provedení pohybu, určuje tempo pohybu a jeho rytmizaci. 

 

Rytmická gymnastika je nejpropracovanější metodou hudebně pohybové výchovy  

s gymnastickým zaměřením. Hudebně pohybová vazba je v rytmické gymnastice funkčním 

spojením, které je podstatou jejího obsahu i cíle (Šťastná, Mihule, 1993). Základem přípravy 

je záměrné utváření esteticko-koordinačních dovedností založených na osvojování 

uvědomělého řízeného estetického a optimálně rytmizovaného pohybu s cílem formování 

kultivovaného pohybového projevu. 

 

Cvičení v rytmické gymnastice dělíme na cvičení s náčiním, cvičení bez náčiní,  

hudebně-pohybovou výchovu a tanec. Všechna tato cvičení bez úzké vazby s hudbou 

v podstatě neexistují.  

 

Rytmickou gymnastiku bychom obsahově mohli charakterizovat jako program cvičení 

s hudbou, kdy hudební předloha je podnětem pro ztvárnění pohybu. Cvičení na hudební 

předlohu vyvolává pak v gymnastce pohybovou odpověď. Hudební předloha má kromě 

funkce motivační a regulační zdůrazněnou funkci dramaturgickou (dějovou), kdy myšlenkový 

a emocionální obsah hudební předlohy ovlivňuje výběr pohybového řešení. Spojování pohybů 

do větších celků (pohybových motivů), úzká vazba mezi pohybem a hudbou, účelné propojení 

struktury hudební předlohy (hudební fráze, věty) s odpovídajícím pohybem, soulad  

při vytváření hudebně pohybového motivu zvyšují kvalitu tělovýchovného procesu.  

Formy cvičení s hudbou podněcují tvořivost a směřují ke tvorbě pohybové skladby,  
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buď účelově zaměřené sestavě, hudebně pohybové etudě nebo rozsáhlejší hudebně pohybové 

kompozici (Kolektiv, 2009). 

 

Aerobik je druh gymnastiky zahrnující aerobní cvičení vyvolávající adaptační změny  

v organismu, zejména u rozhodujících svalových skupin podmiňujících pohyb. Zatěžováním 

kardiovaskulárního a respiračního systému ovlivňuje aerobní zdatnost. Tréninkový efekt  

je vyvoláván prostřednictvím opakování typických pohybových vazeb lokomočního,  

případně tanečního charakteru, doplněných periferními pohyby paží (Novotná, 2011). 

Aerobik dělíme na kondiční cvičení (s náčiním nebo bez náčiní) a na taneční aerobik 

(choreografie).  

 

Vazba pohybu na dynamickou hudební předlohu je typickým rysem aerobiku komerčního  

i sportovního. Kvalitu pohybového projevu vytváří právě dokonalost vzájemné souhry hudby 

a pohybu. Ta umocňuje i estetické a emocionální působení cvičení na cvičence i diváka. 

K žádoucí úrovni soutěžní sestavy se bez hudebně pohybového souladu nelze dopracovat.  

V tréninku je nezbytné se zabývat speciální hudebně pohybovou průpravou navazující  

na propracovanou didaktiku rytmické gymnastiky a tance. Zvolený hudební doprovod musí 

pohyb podpořit, vést a provokovat a svým tempem musí umožnit správnou techniku pohybu. 

Pro odpovědný výběr hudby, podněcující tvořivost v konkrétní sestavě, je třeba znát základy 

hudební teorie. Je potřeba vědět, že tempo a rytmus jsou hybným prvkem pohybu,  

že dynamika a žánr vyvolávají citové a estetické působení a že melodie a forma umocňují 

celkový dojem choreografie (Hájková, 2006). 

 

V oblasti sportu pro všechny, ve výuce na vysokých školách a v komerční sféře to jsou aerobní 

programy, které vedle různých druhů aerobiku mají specifickou koncepci podle obsahu  

a zaměření cvičení. Většina těchto tanečních a gymnastických programů je neoddělitelně 

spojena s typickými hudebními žánry, které podporují prožívání pohybu a pohybovou 

tvořivost s intuitivním respektem ke generačnímu zájmu a estetickému vkusu. Programy,  

ve kterých se hudební doprovod neužívá, akcentují přesnost provedení jednotlivých cviků  

s důrazem na rytmus pohybu, na adekvátní rytmizaci cvičení v souvislosti se správnou 

technikou dýchání. Většinou jsou cílevědomě zaměřeny na ovlivňování tělesné zdatnosti  

a na zdravotní prevenci (Novotná, 2012). 

Programy aerobní gymnastiky (různé druhy aerobiku) jsou nejčastěji rozdělovány  

podle fyziologické účinnosti cvičení, např. na Hi/Low aerobik. Ve vysokoškolské tělesné 
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výchově je možno, pro potřebu charakteristiky spojení pohybu s hudbou, je dělit na "rychlé"  

a "pomalé" (Buzková, 2006). Při rychlých programech je hudební doprovod v úzké vazbě  

s pohybem, podílí se na regulaci pohybu a na vytváření hudebně-pohybových motivů.  

V pomalých programech je průběh pohybu uvědoměle řízený, vazba případného propojení  

s hudebním doprovodem je volná, hudba je převážně motivačním a emocionálním podnětem. 

 

Hudební doprovod pro základní formu aerobiku je založen na zvýraznění jednotlivých dob  

v dynamicky silném monotónním nepřetržitém proudu. Hudba se volí rytmická, se změnami 

tempa podle formy programu. Jednodobé pohyby jsou seskupovány do schémat členěných  

po osmi dobách (dva 4/4 takty). Pro cvičební lekce se vytvářejí speciální nahrávky  

s výraznými metrickými impulsy. Pravidelné metrum hudby stimuluje pohyb i cvičenku.  

Lekce aerobiku jsou realizovány většinou v početně větších skupinách za doprovodu 

reprodukované hudby. Dobrovolné společné sdílení kolektivního rytmu a tempa zvyšuje 

emotivnost pohybu (Novotná, 2005). 

 

V posledních letech je aerobik ovlivňován i bojovými sporty. Sestavy pohybů odlišných druhů 

bojových sportů jsou bez záměrné choreografie. Skupinové cvičení je prováděno ve velmi 

vysokém tempu (150 BPM). Vznikají tak nové formy bojového aerobního cvičení  

se specifickou rytmizací. Příkladem je zvýrazněné odpočítávání jednotlivých dob v pohybovém 

programu tae-bo. Zpravidla je cvičení rozloženo do dvou fází. V první, nazývané intro,  

se v pomalém tempu učí pohybové struktury, trénují se jednotlivé kombinace a technika 

provedení. Pohyb se postupně zrychluje. Ve druhé fázi jde především o kondiční trénink,  

ve kterém hraje velmi důležitou stimulující roli dynamická a rychlá hudba vedoucí k vysoké 

intenzitě cvičení (Novotná, 2012).  

 

Taneční druhy aerobiku se od sebe odlišují stylem tance a hudebním doprovodem.  

Na základě obliby latinsko-americké hudby a tance byl vytvořen např. program Zumba.  

Lekce zahrnuje tanec i kondiční cvičení propojující latinsko-americké rytmy s tanečními 

pohyby. Dynamická forma cvičení je v současnosti velmi populární.  

 

Dalším zajímavým hudebně – pohybovým programem je cvičení s náčiním bosu  

(balančně-stabilizační náčiní ve tvaru rozpůleného fit-ballu s pevnou základnou).  

Dynamické cvičení je spojeno s hudebním doprovodem, při balančních cvičeních slouží 

hudba k navození příjemné atmosféry jako podkres. 
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U „pomalých“ forem aerobiku je základní myšlenkou propojení těla a mysli a uvědomění  

si této jednoty. V těchto formách cvičení nebývá používán hudební doprovod, hudba  

jen někdy vytváří pouze nerušící kulisu cvičební jednotky. Průběh cvičení významně 

ovlivňuje rytmus a tempo pohybu. Adekvátní rytmizace pohybu v čase a prostoru vytváří 

podmínky pro optimální působení cvičení na organismus. Vhodně zvolený hudební doprovod 

by měl podporovat správnou rytmizaci pohybu a zmenšovat pocit námahy. Často je hudba 

používána na konci lekce jako podpora relaxačních cvičení.  

 

Mezi gymnastické programy někdy řadíme i cvičení bez hudby. Těmi jsou například 

gymnastické programy kondičního typu. Jiné gymnastické programy si ale bez hudby 

nedokážeme představit.  

 

3.2 Rytmická gymnastika 

Za účelem označení určité oblasti gymnastiky speciálně zaměřené na rytmus pohybu,  

vznikl termín rytmická gymnastika. V systému tělesné výchovy dětí si jako cíl ukládá 

rytmická gymnastika vzbuzení hudebně pohybových smyslů a jejich rozvoj, učení dětí 

koordinaci pohybu a jeho kráse v tělesném spojení s písní, hudbou, slovem, dále s jejím 

tempem, rytmem, melodií, dynamikou, agogikou, formou a charakterem. Tím přispívá  

k vypěstování pohybové kultury jako důležité složky osobnosti člověka (Jelínek, 1998). 

 

Mezinárodní gymnastická federace vysvětluje rytmickou gymnastiku jako kombinaci 

elegance baletu s dramatem divadla, plnou půvabu a kouzla. Rytmická gymnastika na vysoké 

úrovni prezentace boří hranice mezi sportem a uměním.  

 

Počátky rytmické gymnastiky popisuje Mezinárodní gymnastická federace již ve starověkém 

Egyptě, kde byl estetický projev člověka povzbuzen a krása povýšena na kultovní status. 

Starověká Egyptská keramika, hroby, hrobky a dokonce i fasády některých pyramid zobrazují 

důkazy o gymnastickém cvičení již v této době. Ženy jsou na nich znázorněny, jak tančí,  

ve skupinách s kulatým náčiním nebo provádějí mosty či jiné akrobatické prvky  

(Dostupné z: http://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=261). 

 

Za zakladatele nynější rytmické gymnastiky můžeme považovat E. J. Dalcroze, který ve svém 

díle říká: „Vše, co je v hudbě původu motorického, nezávisí pouze na sluchu, nýbrž také  
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na jiném smyslu, který jsem původně pokládal za hmat…Avšak reagování,  

které jsem pozoroval na jiných částech těla svých žáků při hře na klavír – podupávání nohou, 

kývání trupu a hlavy – přivedla mne k poznání, že hudební dojmy rytmického původu vznikají 

ze souhry svalů a nervů veškerého organismu.“ 

 

Dalcroze jako první objasnil podstatu rytmické gymnastiky, která směřuje k ukáznění nervové 

reakce, k vzájemnému sladění nervů a svalů a k žádoucímu souzvuku těla a mysli. Byl toho 

názoru, že hudebnost je složitý vztah pohybu a sluchového instinktu, vztah mezi harmonií 

zvuků a časem, mezi časem a sílou, prostorem a dynamikou, temperamentem a hudbou,  

mezi hudbou a tancem, hudebnost tedy nezávisí pouze na sluchu. 

 

Při uplatňování hudby v pohybu je vedoucím činitelem rytmus. Rytmus jako důležitý faktor 

nervové a svalové práce, je určen střídáním dynamických změn činnosti. Během vnímání 

rytmu zrakovými a sluchovými receptory se v centrálním nervovém systému vytvářejí stopy, 

které pak mohou působit jako podněty vnějšího prostředí a mohou se stát součástí 

mechanismů řídících pohyb. Tento fyziologicky podmíněný proces se díky opakování 

automatizuje, tudíž lze využít metrického podnětu jako metodického prostředku k utváření 

pohybů a pohybových struktur. Dle Appelta (1995) je rytmus pohybu opakující se průběh 

změn mezi počáteční, hlavní a závěrečnou fází pohybového článku, mezi napětím a uvolněním, 

které jsou dány funkčním a časovým uspořádáním svalových impulsů. Příbuznost pohybu  

a hudby je dána souměřitelným uspořádáním kvalitativně odlišných rytmických útvarů,  

které se při pohybu promítají do rytmického pozadí ve vědomí člověka, oběma složkám 

společného.“ 

 

Rytmus pohybu velmi napomáhá v didaktice při nácviku nových pohybů a zkvalitňování 

jejich provedení. Je důležitou kvalitou správně provedeného pohybu.  

 

Rytmická gymnastika sleduje více znaků pohybu než je jen rytmus. Zásadní je pro ni i krása  

a ušlechtilost pohybu. Z hlediska estetického lze hodnotit pouze pohyb, který vychází  

ze správného základního postoje. Ve veškeré gymnastice je proto základní podmínkou 

úspěchu správné držení těla nejen na počátku pohybu, ale i v průběhu celého cvičení  

(Jelínek, 1998). 
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3.3 Charakteristika hudebnosti 

Před uvedením charakteristiky daného pojmu je pro diplomovou práci velmi důležité  

se zamyslet nad tím, co to vlastně hudebnost je, jaká je to schopnost a co je pro ni příznačné. 

Jsou to otázky, jako kdo “muzikální” je a kdo naopak není. Jaké jsou rozdíly mezi hudebníky 

– komponisty, aktivními hráči na nějaký hudební nástroj, tanečníky, cvičenkami,  

které na hudební předlohu cvičí, pasivními posluchači, kteří hudbu vnímají a lidmi,  

které hudba nezajímá, ani jim nic neříká. 

 

Helfert (1938) se dívá na hudebnost jako na vlastnost, která určuje poměr našeho duševního 

života k hudebnímu umění. Jiný názor má na hudebnost Sedlák (1974), který ji chápe  

jako komplexní schopnost jedince integrovat dílčí hudební schopnosti. Podle něj je hudebnost 

svérázný psychologicko-sociologický jev, tvořený souborem schopností k chápání a prožívání 

hudby, k hudebnímu vnímání, k hudební reprodukci a k základní hudební produkci.  

Neméně důležité jsou také hudební zájmy a potřeby, jimiž je podle Sedláka vybaven každý 

tělesně a duševně zdravý jedinec, a to alespoň na základní úrovni. 

 

Souhrn kvalitních vrozených vloh, které jsou přirozeným předpokladem rozvoje hudebních 

schopností, je chápán jako hudební nadání. Talentem pak rozumíme nejvyšší projev 

hudebního nadání, který může v naprosto ojedinělých případech přerůst v genialitu.  

 

Z hlediska potřeb všeobecné praxe je pojem hudebnosti ve srovnání s hudebním nadáním 

významnější a častější. Má-li jedinec kvalitní vlohový základ, nejčastěji je jeho projev 

označován za hudební nadání, nikoliv za hudebnost. Neodmyslitelnou a nezastupitelnou 

složkou psychogeneze a harmonického rozvoje dítěte je jeho hudební vývoj. Emocionálně 

nejpůsobivější ze všech druhů umění je beze sporu hudba, a proto má značný společenský 

význam. Je důležité probouzet v jedincích již v raném věku hudební motivaci a aktivitu  

tak, aby se staly pevným rysem jejich osobnosti. Nejspolehlivější metodou k efektivnímu 

hudebnímu rozvoji dítěte je jeho výchova k tvořivosti. Každé zdravě se vyvíjející dítě 

předpoklady k tvořivosti má. Sice v elementární formě, ale toho se dá s úspěchem využít  

již u jedinců v předškolním věku. 

 

Názory odborníků na problematiku, zda je hudebnost schopnost vrozená či získaná, se od sebe 

značně liší. Část autorů (Lundin a další, 1953) je přesvědčena o tom, že hudebnost má každý 
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jedinec zcela vrozenou po rodičích. Věří tedy v „biologické dispozice”. Na biologických 

dispozicích staví a dědičné faktory uznává i nativistická teorie. Její vyznavači jsou toho 

názoru, že hudebnost je závislá absolutně pouze na vrozených faktorech. Tato teorie považuje 

vývoj člověka za samovolný, spontánní, nezávislý na cizích podnětech, podmíněný pouze 

endogenně. Z tohoto důvodu prý vývoj člověka nelze ovlivnit. Stejné pojetí duševního života 

najdeme též v neofreudismu a v tzv. rekapitulační teorii, která nám předkládá přehledný 

soubor vývoje člověka. 

 

Mjoen (1934) se zabýval studiem dědičnosti hudebního nadání a dospěl k zajímavým 

závěrům. Podle něho má průměrně polovina všech potomků rodičů pozitivně nadaných  

(ve smyslu aktivního hudebního projevu) jistotu, že budou rovněž pozitivně hudební.  

Zbylá polovina zůstane negativně hudební. Je-li situace ještě umocněna pozitivním hudebním 

nadáním prarodičů, je i výsledný počet hudebně nadaných vnuků podstatně větší. V případě, 

že jsou oba rodiče nehudební, dá se očekávat, že absolutně nehudební budou všechny jejich 

děti, pouze za předpokladu, že jsou zároveň negativně hudební i všichni čtyři prarodičové. 

Velice zjednodušeně se dají tyto poznatky ukázat u příbuzných v muzikantských rodinách  

a v celých rodech vynikajících hudebníků, například Bachů, Bendlů, Foersterů a dalších. 

Někdy se stane, že je v takových rodinách jedna generace přeskočena, hudební vlohy se u ní 

neprojeví.  

 

Příkladem může být rodina Sukova. Někteří hudební psychologové jako Révésze (1946)  

a Seashore (1938) přeceňují význam vloh jako jediných určujících prvků hudebního vývoje. 

Hudebnost člověka je podle jejich názoru vrozená a nedá se nijak ovlivnit výchovou  

ani prostředím. 

 

Zcela opačný názor mají vědci, podle nichž má na hudebnost člověka velký vliv prostředí  

a cílenou výchovou lze získat muzikálnost. Empirické teorie čerpající poznání ze zkušenosti, 

neuznávají žádné endogenní vlivy. Duševní život člověka podle nich probíhá a utváří  

se zásadně vlivem výchovy a prostředí. 

 

Protože v názoru na hudebnost nejsou vědci jednotní, je rozumné zvolit jakousi střední cestu, 

přijmout kompromisní řešení. Pokud nebudou vrozené předpoklady pro hudbu nadále 

rozvíjeny a podporovány, s největší pravděpodobností zcela zaniknou. V opačném případě  
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se mohou jedinci bez výrazných hudebních schopností částečně prosadit, pokud se jim 

dostane náležité péče a výchovy.  

 

Široká stupnice inteligence a nadání existuje na každé „normální” škole u jejích žáků.  

Ne jinak je tomu i s hudebním nadáním. Tempo hudební výuky dětí se různí.  

Některé pokračují rychle, zatímco jiné pomalu a některé vůbec ne. Rychlost a kvalita jejich 

hudebního vyspívání je velice individuální, závislá na několika činitelích. Vedle vrozených 

dispozic a vlivu prostředí nebo kombinace obou, nelze zanedbat ani kvalitu výuky,  

přístup k výchově a věk samotného dítěte.  

 

Na základě získaných poznatků o rozvoji hudební dovednosti lze konstatovat, že teorie dvou 

faktorů je kompromisem mezi dvěma protichůdnými stanovisky. Předpokládá součinnost 

obou činitelů: vlivu prostředí (hudební výuky), které působí na rozvoj vrozených vloh.   

Jako teorii konvergence (sbíhání) vnitřních dispozic s vnějšími podmínkami, s prostředím  

a výchovou, nám tuto koncepci předkládá Stern. 

 

Metafyzickou dualistickou koncepci obou faktorů – dědičnosti a prostředí – překonává 

dialekticko-materialistické pojetí psychogeneze. To je chápáno jako zákonitý proces,  

v němž převládá odrazová činnost mozku a funkční vlastnosti centrální nervové činnosti.  

Ty se pak v aktivním spojení se sociálním prostředím přetvářejí. Sovětská psychologie kladla 

v otázce ontogeneze psychiky důraz na historicko-sociální podmíněnost vývoje lidské 

osobnosti. Endogenní vlivy tvoří spolu s exogenními vlivy jednotu. V procesu vzájemné 

interakce člověka se světem zde vnější faktory působí přes vnitřní a v důsledku vnějšího 

působení (dialektický vztah) se utvářejí samotné vnitřní podmínky (Rubinštejn 1961).  

 

Hudební vývoj všech fyzicky i duševně normálně vyvinutých dětí je reálný za předpokladu, 

že budou zajištěny vhodné a účinné podmínky a bude zachována dialektická jednota vnitřního 

a vnějšího. Duševní vývoj jedince neprobíhá plynule. Shoduje se na tom většina autorů 

zabývajících se pedagogikou. Podle nich má tento vývoj stupňovitou povahu.  

Jednotlivá období následující po sobě v určité zákonitosti a přechod mezi nimi se děje  

ve skocích. Přípravná evoluční fáze je vystřídána obdobím zrychleného vývoje,  

za nímž následuje období relativního klidu. V tomto úseku vývoje se předchozí dosažený 

stupeň zdokonaluje a zároveň se v něm vytvářejí předpoklady pro vývojově vyšší etapu,  

která bude následovat. Kvalitativní změny ve vývoji rozlišování a zobecňování přicházejí 
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podle Linharta (1961) na hranici třetího roku, dále pak kolem sedmého roku, kdy dítě 

pohybově dozrává a naposledy kolem jedenáctého, popř. dvanáctého, roku s příchodem 

puberty.  

 

Ohodnotit celkovou celostní „hudebnost” je velmi obtížné. Neexistuje žádná klasifikační 

stupnice, žádná specifická terminologie ani jednotka měření. Je to velice komplexní 

schopnost, která je výsledkem jak vrozených předpokladů, tak i speciální výuky.  

Její jednotlivé části lze analyzovat. „Hierarchie talentů” (Seashore, 1939), která odpovídá 

těmto komponentám, se může změnit, nemusí být trvalá. Toto měření však nikdy nepostihne 

hudebnost jako celek a má své hranice. Je vhodné šetření doplnit dlouhodobějším 

pozorováním. 

 

Předpokladem k vytvoření určité hudební dovednosti je hudební schopnost. Dovednost  

se váže k určitému hudebnímu úkonu, má speciálnější charakter. Vlastnosti a rysy osobnosti 

se projevují v hudebních schopnostech. Tyto vlastnosti a rysy se dají objektivně zjišťovat  

a jejich kvalitu lze postihovat a ovlivňovat vhodnými výchovnými zásahy a učením. 

 

Již celá řada hudebních teoretiků (Lýsek 1956, Těplov 1965, Michel 1966) a jiní se pokoušela 

o klasifikaci hudebních schopností. Sedlák (1974) je dělí na:  

1. Senzoricko – auditivní 

a) Sluchově analyzační, které umožnují vydělovat v hudebním vjemu jednotlivé 

hudební prvky, zvláště výšku, délku a sílu. 

b) Sluchově komparační, které provádějí srovnávání a rozlišování výškových vztahů 

v melodii. Bez těchto schopností sluchového analyzátoru není možné kvalitně 

vnímat a prožívat hudbu. Jsou nezbytnou podmínkou pro pěvecký a instrumentální 

projev i pro hudební tvořivost. 

2. Senzoricko - motorické 

Bez těchto smyslových a pohybových schopností bychom neměli možnost vnímat  

a prožívat rytmus. Jsou nezbytné pro inervaci hlasového ústrojí (tj. působení nervů  

v oblasti krku, které nutí k činnosti hlasové ústrojí při pěvecké činnosti)  

a pro pěveckou činnost. Potřebujeme je při hře na hudební nástroje, která vyžaduje 

jemnou motoriku prstů. Nepostradatelné jsou také pro pohybové vyjádření hudebního 

rytmu a v neposlední řadě i k tělesné obratnosti a zručnosti. 
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3. Hudební představivost a paměť 

Tyto schopnosti nutně potřebujeme nejen při hlasových cvičeních, pro správné 

nasazení tónu (vokální intonace), ale vůbec pro všechny druhy hudebních činností. 

4. Tonální cítění napomáhá správnému vnímání vztahu všech tónin, kterými skladba 

probíhá, k tónině základní (tonalita). Provozování vícehlasé hudby vokální  

i instrumentální je na této schopnosti zcela závislé. 

5. Harmonické cítění je stejně jako cítění tonální nepostradatelné pro hudební vnímání  

a produkci vícehlasé vokální i instrumentální hudby. 

6. Hudebně intelektové schopnosti 

a) Hudební fantazie a obrazotvornost pro správné vnímání a pro reprodukční  

i produkční činnost, například efektní zpracování cizích melodií, tvorba skladem 

volné formy, provedení hudební skladby. 

b) Citová vnímavost potřebná pro hudební reprodukci a prožívání hudby. 

c) Tvůrčí potence – tvořivá síla, schopnost, důležitá pro skladatelskou činnost  

i pro umělecký projev. 

d) Hudební myšlení – schopnost, na níž jsou závislé všechny druhy složitých 

hudebních činností, především činnost skladatelská. Potřebná je i pro přiměřené 

chápaní a prožívání hudby. 

 

Je třeba zdůraznit, že jednotlivé hudební schopnosti neexistují izolovaně, nezávisle na sobě 

jako oddělené prvky stejné důležitosti a hodnoty. Některé hudební činnosti vyžadují celý 

soubor dílčích schopností, které se nám jeví jako struktura se stupňovitými vztahy 

podřazenosti, nikoliv jako jejich pouhý součet, sjednocení. Dílčí schopnosti na sebe vzájemně 

působí a ovlivňují se, podle okolností s větší nebo menší intenzitou, rozsahem a trvanlivostí. 

Opět je třeba připomenout, že hudební schopnosti jsou výsledkem vývoje jedince. Tím, že se 

mění, dají se ovlivňovat výchovou, že je můžeme ohodnotit, ovládat a předvídat, máme  

i možnost připravit a naplánovat vhodné podmínky a předpoklady pro hudební rozvoj  

u každého člověka.  
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Testy a měření z oblasti hudby se podle Lehmana (1968) dělí na: 

1. Testy, které nám odhalí hudební nadání – hudebnost a talent. Tyto testy jsou sestavené 

tak, aby objektivně postihly (odhalily a ohodnotily) jednotlivé dílčí schopnosti:  

smysl pro čas, rytmus, rozlišování intenzity, barvy a výšky tónů, melodickou  

a rytmickou paměť, schopnost udržet tempo, harmonickou analýzu akordů, rozlišování 

metra (rytmické jednotky, jejichž opakováním vzniká rytmická řada), frázování 

(oddělování a členění jednotlivých frází, nejmenších částí skladby), atd. Spolehlivost 

těchto baterií (test C) se pohybuje mezi r = 0,80 až 0,95 a validita (platnost)  

mezi r = 0,75 až 0,90. Pro běžnou populaci mají tyto testy formu A, pro vybranou 

populaci, která je hudebně na vyšší úrovni – hudebníci, zpěváci, skladatelé – má test 

formu B.  

2. Testy hudební výkonnosti 

Tyto testy měří úroveň konkrétních hudebních činností, doplňují chybějící noty  

v akordech, pomáhají odhalovat chyby v rytmu, melodii, harmonii, výšce tónů  

a v notaci (v soustavě a způsobu notového zápisu). Testy přezkušují znalost hudebních 

symbolů a termínů, instrumentace, znalost hudebních skladatelů a výkonných umělců 

(historie) apod. Spolehlivost těchto testů je r = 0,80 až 0,96 a validita r = 0,50 až 0,90.  

3. Testy hudební dovednosti 

Jsou zaměřené především na ovládání jednotlivých hudebních nástrojů  

(Kos, Mihule, 1978). 

 

3.4 Metodika měření hudebnosti podle A.Bentleye 

Následující text nám přiblíží hlavní zásady (myšlenky, teze) měření hudebnosti  

podle A.Bentleye. 

 

U speciálně neškolených dětí lze měřit základní komponenty hudebnosti v celé jejich škále. 

Při tom musíme brát v úvahu, že tyto elementární schopnosti jsou nadále rozvíjeny ve škole,  

u některých ještě hraním na hudební nástroj nebo zpěvem ve sboru.  

 

Další zásadou měření je jeho časová nenáročnost. Metodou hromadných testů, umožňujících 

měření většího počtu osob, by mělo být proveditelné v běžných podmínkách. 
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Měření složek hudebnosti pro potřeby hudebního vzdělávání je třeba uskutečňovat již v útlém 

věku, a to z toho důvodu, že v dnešní době se začíná s hudební výchovou velmi brzo.  

Na písně své matky, později na dětská říkadla a říkánky, reaguje dítě zcela spontánně.  

Na podněty, navozené hudebním doprovodem ke cvičení, reaguje tělesným pohybem. 

V určité fázi vývoje začíná chápat nejdříve melodii a výšku tónu, o něco později začne 

rozlišovat jednoduché rytmické figury (např. krátký hudební motiv, pohybový prvek tance 

atp.). Přechází do stádia analýzy, kdy si začíná uvědomovat jednotlivé složky hudby.  

Vnímá hudbu a její komponenty, reaguje na hudební stimuly. 

 

Právě tyto reakce na objektivně měřitelné stimuly jsou předpokladem hromadného testování 

komponent hudebnosti. Protože v hudebních testech nesmějí převažovat čistě mentální, 

duševní schopnosti nad muzikálními, musíme předem účastníky k celé této činnosti správně 

motivovat. Testovací baterie nesmí být příliš náročná, musí být, jednoduchá,  

snadno zvládnutelná. 

 

Při testování bychom měli dodržet následující pořadí. 

1. Začínáme měřením schopnosti, zapamatování si melodie, protože ta se u dětí vyvíjí 

velice brzo. 

2. Zapamatování si rytmických vzorců je disciplína poněkud obtížnější, a proto ji měříme 

později. 

3. Následuje měření schopnosti rozlišování výšky tónů, která je vyvolána schopností 

vnímání melodie. Seashroe (1938) se domnívá, že schopnost rozlišování výšky tónu 

souvisí s vrozeným talentem. 

4. Později ještě k těmto třem základním složkám hudebnosti přistoupí analýza akordů, 

související s harmonií. (Sledujeme např. souzvuk několika tónů, stavbu akordů,  

jejich spojování a funkci). Révesz (1948) je toho názoru, že tato schopnost je rovněž 

vrozená a souvisí s celkovou muzikálností. 

Je ještě řada dalších komponent hudebnosti, které by bylo možné měřit. Např. harmonie, 

rytmický akcent, barva a síla tónu, intenzita, frázování. Ty ale Bentley neměří, soustřeďuje  

se pouze na základní, elementární složky hudebnosti, které jsou postižitelné v raném věku  

od 7 let a které se mohou stát základem celostního hudebního talentu. Pro další hudební 

výchovu má mimořádnou důležitost právě včasné rozpoznání tohoto talentu, bez něhož by byl 

jakýkoliv úspěch v této oblasti zcela nemožný. 
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Podobné testy jako Bentley používali již Kwalwasser (1931), Seashore (1939), Wing (1947), 

Revesz (1948) a další. Byly však určeny starší mládeži nad 10 roků. 

 

3.5 Baterie testů 

Test rozlišování výšky tónů 

 

Test rozlišování výšky tónů spočívá v rozlišování výšky dvou tónů – První, základní tón  

má 440 cyklů za sekundu. Oba dva tóny trvají 3 sekundy a následují hned za sebou. Druhý tón 

je buď stejný, nebo je nižší či vyšší. Rozdíly tónů se pohybují od 26ti cyklů/sek – největší  

– do 3 cyklů/sek – nejmenší. Do připraveného formuláře vpisuje testovaná osoba pro 20 párů 

tónů buď písmeno S – stejný – nebo V – vyšší, či N – nižší tón. Tóny o přesné frekvenci  

jsou nahrány přímo z oscilátoru v laboratoři na magnetofonovou pásku. Mezi dvojicemi tónů 

je pauza 6 sekund (Kos, Mihule, 1978). 

 

Test melodické paměti 

 

 

Obr. č. 3 Test melodické paměti (Kos, Mihule, 1978) 

 

Test melodické paměti se skládá z l0ti párů melodii. Každá melodie je složena  

z 5ti čtvrtinových not ve škále rozsahu dětských hlasů. V druhém páru, následující ihned  

za prvním, může být umístěna jedna nota níž či výš. Melodie, nahrané v tempu čtvrťová nota 

= 120 MM bez dynamických akcentů na varhanách, jsou zaznamenány na magnetofonový 
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pásek. Mezi páry melodií je pauza 6 sekund. Zkoušená osoba vpisuje do připravených rubrik 

1, 2, 3, 4, 5  - tj. která nota je změněna nebo S - tj. melodie je nezměněná, stejná  

(Kos, Mihule, 1978). 

 

Test analýzy akordů 

 

Obr. č. 4 Test analýzy akordů (Kos, Mihule, 1978) 

 

V tomto testu poslouchají zkoušející 20 akordů znějících 3 sekundy. Tyto akordy jsou složené 

z 2, 3 nebo 4 tónů, odlišujících se od sebe nejméně o 1/2 tónu. Mezi jednotlivými akordy  

je pauza 6 sekund. Akordy jsou přehrány z elektro-fonických varhan přímo (bez pomoci 

mikrofonu) na magnetofonový pásek. Zkoušená osoba má za úkol rozeznat, z kolika tónů  

je akord složen. Do předepsané rubriky vpisuje 2, 3 nebo 4 (Kos, Mihule, 1978). 

 

Test rytmické paměti 

 

Test rytmické paměti pozůstává z 10 párů rytmických vzorců ve 4/4 taktu.  

Některé jsou stejné, jiné jsou rozdílné v 1., 2., 3. nebo 4. počítací době. Rytmické vzorce jsou 

nahrány na varhanách v tempu: čtvrťová nota = 72 MM notami o stejné výšce  

na magnetofonový pásek. Mezi páry je pauza 6 sekund. Zkoušená osoba vpisuje do rubrik  

1, 2, 3 nebo 4 - tj. která počítací doba je změněna nebo S - tj. oba rytmické vzorce jsou stejné.  

Celá baterie testů je tedy nahrána na magnetofonový pásek. Současně před každým 

jednotlivým testem jsou nahrány i slovní pokyny k provedení testu i s praktickým příkladem 
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(experimentátor se navíc zeptá před každým testem, zda testovaní jednici rozumějí  

a zda přesně vědí, co mají sledovat a co vpisovat do předem připravených rubrik).  

Před každou jednotlivou položkou testu se ozve z magnetofonu i její číslo, aby nedošlo  

při zapisování do rubrik k omylu. 

 

Vyhodnocení baterie testů 

Samotný test trvá asi 20 minut, s přípravou a rozdáním záznamních listů musíme počítat 

s třiceti minutami. Každá správná odpověď v každém testu se hodnotí jedním bodem. Součet 

dosažených bodů v jednotlivých testech tvoří jednotlivý výsledek. Maximum je 60 bodů. 

Zkoušející může posoudit dosažený výkon svých svěřenců podle tabulek orientačních norem 

dovednosti III. jako vynikající, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, nebo slabý. 

Převedením na tzv. T-body je možno porovnat dosažený výsledek v tomto testu s ostatními 

výkony respondentů např. v moderní gymnastice podle norem všeobecné tělesné přípravy 

(viz. Metodický dopis: Kritéria úrovně všeobecné tělesné přípravy závodnic v moderní 

gymnastice).  

 

a) Validita – platnost 

Pomocí uvedené baterie testu byly výsledky měření hudebnosti porovnány Bentleyem 

s výsledky zkoušek, které byly provedeny ve škole na konci školního roku. Stejné děti 

byly podrobeny zkoušce z praktických muzikálních činností. Konkrétně: ze zpěvu 

podle hrané melodie, ze zpěvu podle notového záznamu, ze zápisu rytmických  

a melodických figur podle slyšené předlohy. Zkoušku podstoupili 12ti letí chlapci  

(n = 171) a získaný koeficient validity byl r = 0,84 byl značně vysoký. 

 

b) Reliabilita – spolehlivost 

Baterie testů hudebnosti byla prověřena dvakrát za sebou v intervalu čtyř měsíců. 

Zkoušky se zúčastnili jedenáctiletí chlapci i dívky n = 19. Rozdíl mezi oběma 

měřeními se u jednotlivých jedinců pohyboval kolem dvou bodů, to je 3%. 

Spolehlivost testu, vyjádřená koeficientem kolerace r = 0,84 byla vysoká. 

 

c) Interkolerace mezi jednotlivými testy baterie 

Provedená interkolerace mezi jednotlivými testy baterie u zúčastněných 

jedenáctiletých chlapců a dívek n = 191 byla statisticky významná, ale měla poměrně 

nízkou úroveň, ne více než r = 0,401. To je důkazem toho, že výběr jednotlivých testů 
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baterie byl správný. Nepatrná závislost sice mezi nimi byla, ale každý test měřil jinou 

komponentu hudebnosti. 

 

d) Srovnání hudebnosti u chlapců a dívek 

Bentleyem bylo zkoumáno 590 chlapců a 566 dívek. Jejich věk se pohyboval mezi 

osmým a dvanáctým rokem. Aritmetický průměr dosažený v baterii testů se příliš 

nelišil. U chlapců to bylo 30,1 bodů, u dívek 30,2 bodů. Rozdíl mezi oběma průměry 

byl statisticky nevýznamný. Dívky byly nepatrně lepší. 

 

e) Vztah IQ a hudebnost 

U 166 dětí obojího pohlaví bylo Bentelyem osvědčenou metodou zjišťováno IQ jako 

ukazatel inteligence. Korelace mezi IQ a hudebností, která byla měřena baterií testů, 

byla sice významná statisticky, ale její úroveň r = 0,38 byla nízká. Nízkou hodnotu 

měl i vztah mezi IQ a úrovní hudebních schopností vyjádřený známkou z hudební 

výchovy. IQ totiž ovlivňuje především verbální schopnosti žáka, se kterými hudební 

schopnosti bezprostředně nesouvisí.  

 

f) Chronologický věk a hudebnost 

Výsledky testů ukázaly, že hudebnost se u dětí běžné populace vyvíjí úměrně s věkem. 

Za jeden rok stoupne asi o 3 body (to je o 5%). Ve čtrnácti letech je vlivem rozvíjející 

se nervové soustavy a procesu dospívání přibližně dvakrát lepší než v sedmi letech. 

Ale u dospělých jedinců byla pouze jen o něco lepší než u dětí. Ukazatelé hudebnosti, 

jak naznačily výsledky provedených testů, byly u normální populace ve značném 

rozptylu. Každá věková skupina měla jak jedince slabé, podprůměrné a průměrné,  

tak i jedince nadprůměrné a vynikající. Výsledky těchto vynikajících jedinců 

v normální populaci byly srovnatelné s výsledky profesionálních hudebníků. Skupiny 

specialistů, jako např. zpěváci, tanečníci, hráči na hudební nástroj, moderní gymnastky 

apod., měly výsledky hudebnosti v průměru o 10% lepší než běžná populace. 

 

g) Hudební věk 

Hudební věk vyplyne z výsledků testu. Dělíme-li výsledek testu třemi, dostaneme 

přibližný kalendářní věk dítěte. Variační rozpětí u hudebního věku je v porovnání 

s věkem kalendářním větší. Z hlediska hudebnosti může tedy být každý jedinec mladší 

nebo starší než je jeho skutečný věk. 
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h) Srovnání výsledků dosažených u nás a v jiných zemích 

Při porovnání výsledků měření hudebnosti pomocí baterie testů podle Bentleye u naší 

mládeže (Kos, 1977) s výsledky měření provedenými stejnou metodou (Bentleyem)  

u mládeže v Anglii, bylo zjištěno, že byly přibližně na stejné úrovni. Na Novém 

Zélandu (Osborn), v Maďarku a Polsku (Lewandowská, 1976) byly výsledky měření 

poněkud nižší. 

 

i) Interpretace výsledků testů 

Zařazení jedinců do příslušné skupiny (vynikající, nadprůměrné, průměrné, 

podprůměrné a slabé) vůbec nemusí být trvalé, neměnné zejména ne u mládeže.  

Vývoj hudebnosti může podléhat větším či menším změnám. Např. v Bentleyově 

měření si po jednom roce udrželo stejnou skupinu 43% dětí, zbývajících 57%  

se přesunulo do sousední skupiny nahoru nebo dolů. 

 

3.6 Výzkum v oblasti hudebně-pohybové výchovy 

Mnoho odborníků se již dříve zabývalo otázkou hudebně-pohybové výchovy a vymezením 

testové baterie pro měření hudebně-pohybových schopností a dovedností. Nebyla však 

zveřejněna a výzkumně ověřena vhodná baterie testů pro diagnostiku takových kompetencí, 

které lze krátkodobým působením ovlivnit. Testy, které se používají v současné době,  

byly vytvořeny již na počátku dvacátého století a nezahrnují nové poznatky ze souvisejících 

oborů, jako je obor hudební, psychologický, apod. Navíc jsou určeny pouze pro osoby,  

u kterých děláme diagnostiku percepčních schopností. Další testy, které souvisejí s námi 

zvolenou tématikou, se zabývají pouze diagnostikou úzké podskupiny hudebně-pohybových 

dovedností, ne však diagnostikou hudebně-pohybových kompetencí jako celku (např. testy 

rytmických schopností, testy koordinace, rovnováhy apod.).  

Mnoho vědeckých zahraničních prací pojednává o faktu, že testové baterie z počátku 

dvacátého století jsou ve své původní podobě, či po menší úpravě, používány v nejnovějších 

měřeních z oblasti hudebně-pohybové výchovy (např. Shmulevich, Povel, 2000; Moseley, 

2004; Grühn aj., 2003 a mnoho dalších). Z teoretických prací, které se zabývají vědeckým 

konstruktem tanečních dovedností (např. Giurchescu, 1986) navíc plyne, že tuto oblast nelze 

diagnostikovat pouze pomocí testů rytmické percepce či testů jednotlivých pohybových 

schopností. 
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Sandra Hockey (1986) ověřovala svůj nový přístup k taneční výuce po dobu sedmi let  

na sedmi místech Velké Británie. Za toto období realizovala celkem sedm projektů. Na konci 

každého z nich si udělala analýzu a následující program, na základě této analýzy, vylepšila. 

Před realizací programu hudebně-pohybové výchovy (dále jen HPV) bylo uskutečněno 

školení učitelů tanečními umělci. Poté byla HPV realizována ve škole, a to v rámci tělesné 

výchovy. Studenti navíc dostali nabídku účastnit se ve svém volném čase tréninků místní 

umělecké taneční skupiny i jejich vystoupení. To se stalo pro mnohé větší motivací 

v hodinách, což vedlo k intenzivnější pohybové aktivitě a na základě toho se zlepšil i přístup  

k experimentu. Výsledky celé studie byly získány na základě rozhovorů s učiteli i studenty, 

dále pomocí videonahrávek všech akcí a případovými studiemi pěti projektů. Ze získaných 

výsledků bylo zřejmé, že inspirace ze strany tanečních umělců přiměla učitele k aktivnější  

a kreativnější práci v hodině TV (Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012). 

Z těchto rozhovorů vyplynulo, že kvalitnější práci učitelů tělesné výchovy (dále jen TV) nelze 

očekávat bez jejich předchozí motivace a zkušenosti. Pro celý výzkum bylo významným 

závěrem zjištění, že studenti motivovaní kontaktem s uměleckou taneční skupinou prokázali 

zlepšení v tanečních dovednostech. V rozhovorech hovořili o zvýšeném prožitku, zapálení  

pro tanec, entuziasmu a motivaci. Učitelé konstatovali pozitivní překvapení z přístupu 

studentů k výuce a jejich pokroku v tanečních dovednostech. Ve výsledcích těchto projektů 

jsou uváděny pouze dívky, přestože se účastnili i chlapci, a to z toho důvodu, že množství 

testovaných chlapců nebylo dostačující a v některých ročnících dokonce chyběli. 

Nejužitečnějším výsledkem celého longitudinálního projektu se podle autorky stal nový 

přístup k výuce HPV a množství materiálu, které může být využito i v budoucnu. 

Sue Harrison (1986) realizovala výzkum, kde během programu HPV nechala hodinu TV 

střídavě řídit učitelem a profesionálním tanečníkem. Přestože tanečník postrádal  

pedagogicko-psychologické znalosti, brzy si je na základě účasti v hodinách vedených 

učitelem osvojil. Učitel naopak ovládal principy učení, ale chyběla mu základna pestrých 

tanečních aktivit a taneční technika. Tanečník navíc do této taneční skupiny přinesl nové 

taneční poznatky a zefektivnil tím tak trénink. Učitel získal zkušenosti s pestrou taneční 

náplní jednotlivých hodin a ke konci programu již začal uplatňovat svou tvůrčí činnost. 

Autorka celý projekt shrnula pozitivními závěry. Vyzkoušela, jak mohou profesionálové obou 

oblastí zlepšit svoji práci na základě spolupráce. Poukázala tím tak na potřebu, obohatit 

proces vzdělání ve škole uměleckou činností. Záleží na jednotlivých institucích (školách), 

jaké nadstavbové vzdělání poskytnou svým učitelům, pro zkvalitnění a zefektivnění jejich 

práce.  
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Oproti tomu Jacqueline Smith-Autard (1994) varuje před zařazováním specifických tanečních 

technik do výuky, jako např. Marthy Graham. Pokud realizujeme příliš specializovanou 

taneční techniku do výuky, dává jen velmi malý prostor k osvojení jiných tanečních technik. 

Smith-Autardová doporučuje, abychom hledali jiné cesty, namísto úsilí o nejvyšší úroveň 

jedné techniky. Navrhuje, nezaměřovat se na výsledek učení (zdůrazňující trénované tělo, 

stylisticky definované pohyby, autoritativní formu učení), ale na způsob učení  

(rozvíjet kreativitu, individualitu, vyjadřování studentů a využívat problémové formy učení). 

Edward Warburton (2004) se zabýval rozvojem kritického myšlení prostřednictvím tance. 

Snaží se poukázat na fakt, že cílem HPV nejsou pouze taneční dovednosti, ale také nové 

vědomosti, zkušenosti a znalosti, které by měl učitel usměrňovat k rozvoji kritického myšlení 

studentů. Měli by být schopni smysluplně kriticky hodnotit choreografické dílo, stejně jako 

tanečníci, diváci či autoři skladeb.  

Larry Lavender (1996) doporučuje zavést přímo do tanečních hodin vzájemné hodnocení  

a kritiku ze strany studentů. Dále by neměla chybět otevřená diskuse o procesu taneční tvorby 

a choreografově práci (Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012).  

Otázkou začlenění chlapců do HPV v rámci školní TV se zabýval J. A. Pool (1986):  

Došel k závěru, že taneční výchova je často dívčí záležitostí a noví učitelé toto "pravidlo"  

s postupem času pasivně akceptují, takže nikdo ani neuvažuje o snaze chlapce do HPV 

začlenit. Jen v ojedinělých případech se stane, že chlapci tančí s dívkami. Podle něj,  

je nejčastějším důvodem bariéra učitele, vybudovaná na základě představy, že tanec je pro 

dospívající chlapce neakceptovatelná aktivita. Toto tvrzení však nepodkládá žádnými fakty. 

Díky různým kurikulům vzdělávání (po celém světě) je tanec automaticky doporučován pouze 

pro dívky (stejně i v Rámcových vzdělávacích programech ČR). Je popisován více jako 

projev umění než jako zajímavá estetická zkušenost. Pool popisuje tanec jako mezi kulturní 

symbol a zdůrazňuje jeho sociální vliv na osobnost tanečníka, o který by neměli být chlapci 

ve výchově ochuzeni, protože tanec je jediná tělovýchovná činnost, která v sobě spojuje 

kulturní, sociální, historickou, estetikou a hudebně-pohybovou činnost. Pro svoji výjimečnost 

v komplexním rozvoji dospívajícího člověka je tanec velmi důležitý, a proto by měl být 

alespoň částečně zařazen do TV chlapců.  

Projekt, uskutečněný mezi skandinávskými zeměmi a Jižní Afrikou (Waterman, 1999), 

demonstruje mezinárodní spolupráci při zkvalitňování výuky tance. V roce 1999 došlo  

k výměnnému pobytu několika učitelů tance z obou oblastí. Díky zcela odlišnému kulturnímu 

zázemí, bylo poskytnuto obrovské množství rozdílných přístupů i činností při HPV. Postřehy 

a závěry byly diskutovány během následujících seminářů a příspěvky na různá témata typu 
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HPV a tradice, tanec pro všechny, budoucnost HPV, tanec a demokracie, tanec ve vědeckém 

výzkumu a další byly publikovány.  

Pamela S. Musil (1999) se zabývala zkoumáním taneční činnosti v TV, z pohledu stylu 

výuky. Vycházela z toho, že pasivní učení, při němž učitel využívá prostředků převážně 

příkazového stylu, je méně efektivní, než problémová výuka, při níž student řeší zadaný 

problém. Tato forma totiž vyžaduje ze strany studenta experimentování, zkoumání a hledání 

nových poznatků v rámci procesu učení. Tím je zvýšen rozvoj schopností vyřešit zadaný 

problém, zvědavost, kreativita, svoboda v rozhodování a pozitivní pocity z pohybové činnosti. 

Problémová výuka vyžaduje něco víc ze strany studentů než pouhé pozorování  

a napodobování tanečních kroků. Musilová proto navrhuje v HPV využít tzv. model 

formování společné choreografie, při němž výsledné dílo vzniká na základě tvůrčí činnosti 

studentů i učitele. Učitel vybere vhodnou hudbu, která se vyznačuje pravidelnými frázemi. 

Jednotlivé malé skupiny studentů dostanou za úkol vymyslet krátkou pohybovou variaci 

například na 16 dob. Učitel vytvoří vhodný začátek skladby a na základě prezentace 

jednotlivých dílů studenty se rozhodne, v jakém pořadí je do výsledné skladby seřadí.  

Mezi dvěma částmi někdy vytvoří vhodný přechod, aby se tanečníci stihli vrátit do výchozí 

polohy pro novou část. Učitel ve spolupráci se studenty vymyslí závěr a dovrší tím společnou 

prezentaci tvůrčí činnosti.  

Takové choreografické dílo studenty sbližuje a vytváří v nich pocit sounáležitosti a důležitosti 

v dané skupině. Skupina autorů jednotlivých částí choreografie pak učí svou část ostatní, 

takže se vžije do role učitele, včetně zpětné vazby. V HPV uplatňujeme model formování 

společné choreografie v pokročilejších stadiích, kdy už studenti mají základní znalosti, 

zkušenosti s taneční technikou a principy tvorby choreografie.  

Časté zavedení problémového výukového stylu do hudebně-pohybové výchovy pro rozvoj 

kreativity studentů, zvyšující úroveň tanečně improvizačních schopností, podporuje i Ann 

Green Gilbertová (1992). Improvizační schopnosti se formují během celého období HPV  

a jsou základem pro vlastní tvůrčí činnost studentů. Studenti získávají základnu dovedností, 

tanečních prvků, různé znalosti o principech taneční tvorby a nové zkušenosti. To vše  

se podílí na zkvalitnění vyjádření hudby pohybem. Podobně píše o improvizaci Petišková 

(2005): "Improvizace je pro každého studenta cestou tvůrčího hledání a ověřování, pro učitele 

důležitou zpětnou vazbou a informací o stavu studentova poznání. Schopnost improvizovat  

i správně interpretovat improvizaci se dá rozvíjet. Improvizace předpokládá koncentraci  

na daný úkol, odpoutání od vnějších podnětů, proměnu duševní i fyzické atmosféry."  
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Důležitost improvizace v taneční výuce potvrzuje Curtis Carter (2000), který říká,  

že improvizace překonává hranici mezi existujícími konvencemi a novým rozvojem tanečního 

umění. Umožňuje objevování něčeho nového, co nemůže být objeveno v systematickém 

konvenčním (tradičním) prostředí. Improvizace zajišťuje neustálý zdroj originálního a nového 

tanečního materiálu a zabraňuje stagnaci tanečního umění. Časté zařazování improvizace  

a vlastní tvůrčí činnost studenta v hodinách TV podporuje jeho vyjádření osobnosti.  

Tím zaniká ostych z individuálního projevu a student se snaží vyjádřit své myšlenky 

prostřednictvím svých dovedností. To se hodí pro budoucí život studenta i mimo oblast 

umělecké sféry.  

Kreativitu a její nepostradatelnou roli v tanci shrnuje Cheryl Willisová (1995).  

Cílem kreativního programu HPV je podle ní naučit studenty vytvořit a předvést tanec, 

kterým vyjádří myšlenky a pocity pomocí pohybu, a to jak individuální tak ve skupině.  

Dále uplatnit umělecké elementy jako čas, tvar, prostor, energii apod., rozvinout schopnosti 

kritického myšlení a propojit jedince do světového kontextu tance z hlediska historického, 

kulturního i sociálního (Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012).  

 

Z pohledu dalších oborů studovala tanec Susan Koffová (1998). Snažila se využít poznatků 

vědních oborů, jako jsou fyziologie, kineziologie, lékařství a dalších, a to k diskusi o struktuře 

programu HPV a z toho vyplývajících doporučení pro učitele TV, věnujících se modernímu 

tanci. Šlo jí především o zkvalitňování procesu výuky tance na základě zavedení tanečních 

programů s prevencí proti zranění. Vycházela z přirozených funkcí jednotlivých částí lidského 

těla a tancem se snažila podpořit jejich správné funkce. Moderní tanec postavila do opozice 

proti tradičnímu baletu, který často nereflektuje přirozený lidský pohyb. V taneční výuce 

Koffové dále chybí více případových studií, ze kterých se jednotlivý učitel nejlépe poučí  

a využije úspěšné tendence a styl výuky.  

Docheff (1990) přišel s novou metodou jednoduchého, ale efektivního nácviku nové 

pohybové dovednosti. Nazval ji „Feedback sandwich“ ("metoda sendviče "). Tato metoda 

pomáhá učitelům smysluplně naučit studenty nový prvek a zároveň je motivovat. Skládá se ze 

tří fází:  

1. upevňovací fáze (A reinforcement phrase) - učitel ujistí studenta, že směřuje správným 

směrem k osvojení nové pohybové dovednosti; 

2. informační fáze (An information phrase) je hlavní náplní ("masem sendviče")  

a poskytuje technickou kritickou informaci, nezbytnou pro správné provedení nového 

prvku;  
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3. motivační fáze (Amotivational phrase) - pochvalou učitel povzbudí studenta k další 

činnosti. Taková forma posílení motivace se taneční výchově svou formou přímo 

nabízí a je velmi vhodná zejména pro studenty s nízkou úrovní tanečních dovedností 

(Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012).  

 

Zajímavý nápad pro obohacení HPV ve školní TV přinesla Panagiota Klentrou (1998).  

Ve své studii se opírá rovněž o přístup problémového učení a navrhuje, aby při cvičení  

s náčiním měli studenti možnost vybrat si náčiní podle své volby i fantazie. Zvládnutí 

manipulace s náčiním bere jako prvním krok. Cvičení s náčiním je technické, a proto  

je vhodné, aby si studenti postupně osvojili základní techniku všech vybraných náčiní.  

V pokročilejší fázi, jako je tvorba pohybové skladby, je však velmi zajímavá možnost nechat 

studenty zvolit jimi preferované náčiní, i kdyby to znamenalo, že ve skladbě bude figurovat 

několik druhů náčiní. Aby byla vhodně skloubená různá náčiní při cvičení, je již na šikovnosti 

pedagoga, který může navíc, z jejich variability, udělal v konečném efektu přednost.  

Jako další zkvalitnění HPV by se mohlo stát zavedení videa do hodin TV. Svea Beckerová 

(1993) se touto inovací zabývala v USA. Její myšlenka by se dala rozšířit i do našich 

podmínek. Studenti by byli více motivováni videoukázkami tanečního stylu, který se budou 

učit a rovněž by se dali natáčet na video taneční skladby tak, aby se studenti mohli na svůj 

výkon podívat. Snadněji by tak sami pochopili, který pohyb dělají špatně, nebo se rozhodnou 

o formaci, ve které budou cvičit. Munroe et al. (2000) vidí užitečnost využití videa v rámci 

tělesné výchovy především v sebehodnocení a motivaci studentů. Tím, že se studenti mohou 

zpětně podívat, na své pohyby a následně se vyvarovat vlastních pohybových chyb, je dalším 

krokem vpřed. Zlepšují si také vlastní představivost a získávají lepší přehled o vlastním 

úspěchu. Video můžeme použít i ve vyučování a dosáhnout tak efektivnějšího učení,  

protože zejména v raných fázích nácviku pohybové skladby se učitel nemůže věnovat 

každému studentovi individuálně. Pokud se však podívá na video, tak je z něj patrné,  

na kterou část (prvek) skladby by se měl při nácviku zaměřit. Zavedení videa přináší dobrou 

zpětnou vazbu pro všechny studenty a zároveň podněcuje k individuální samostatné práci  

při pohybovém tréninku. S videem nemusí studenti pracovat jen samostatně, ale i ve dvojicích 

či skupinách a to tak, že jeden předvede vybraný úsek skladby a druhý (nebo celá skupina)  

ho opravuje. Následně stejný student provede stejný úsek ještě jednou, ale tentokrát již po 

korekci chyb. Poté se role vymění. To zaručí každému studentovi jak individuální přístup,  

tak i zpětnou vazbu. To všechno i v případě, že učitel nemá k dispozici video. Naopak zpětná 
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vazba od učitele se používá při hromadném nácviku, aby studenti zůstali koncentrovaní  

a motivovaní na společně prováděnou pohybovou činnost (Rink, 1996).  

Využití skupinové činnosti v TV doporučují také Dunn a Wilson (1991) Společná činnost 

podle nich umožňuje jedinečnou příležitost pozitivních dojmů v oblasti kognitivní, 

emocionální a psychomotorické. Dávají studentům možnost organizovat skupinu a tím je 

vedou k zodpovědnosti a vzájemné korekci chyb. Dále mají motivaci spolupracovat na řešení 

zadaného problému. Kagan (1992) a Slavin (1996) dodávají, že společná činnost v TV je také 

přínosem pro zlepšení výkonu, společenských vztahů ve skupině, schopnosti spolupracovat  

s ostatními a zvýšení sebeúcty.  

Dyson (2001) uvádí pět komponent, které by učitelé TV měli zvažovat:  

1. vytvoření skupin – skupiny by měly být smíšené dle pohlaví, rasy a ekonomického 

statusu;  

2. pozitivní vzájemná závislost – probíhá ve skupině, jakmile se každý člen naučí 

spoléhat na skupinu a spolupracovat při řešení úkolu;  

3. individuální zodpovědnost – každý student by měl být schopný sám prezentovat,  

čemu se ve skupině naučil;  

4. pozitivní společenské vztahy - učitel musí verbálně i ukázkou upozornit studenty  

na způsob komunikace a řešení problému (např. naslouchání názorům ostatních členů, 

zprostředkování zpětné vazby, řešení konfliktů, povzbuzování ostatních, střídání se, 

vyjádření spokojenosti s úspěchem ostatních);  

5. skupinová práce – tato forma nastává po zadání úkolu a dává studentům možnost  

se vyjádřit. Specifickou zpětnou vazbu pak poskytuje samotnému učiteli. Všechny 

poznatky a klady skupinové práce v TV lze velmi efektivně využít v HPV. Skupinová 

práce je nejčastější formou výuky. Uplatňuje se při tvorbě a nácviku choreografií, 

vzájemném opravování chyb (zpětné vazbě), formování společné choreografie  

a mnoha dalších tanečních činnostech. Vliv společné činnosti prostřednictvím HPV  

je zřejmí a velmi pozitivní (Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012).  

 

Dle Christine Hanrahanové (1995) by nezbytnou součástí taneční výuky měla být práce 

s představivostí v rámci vědeckého výzkumu. Došla k závěru, že využití představivosti 

studentů usnadňuje proces učení nových pohybů a zdokonaluje jejich provedení. To vše na 

základě ideomotorického tréninku, který je v taneční i sportovní praxi velice platný,  

ale především napomáhá k osvojování nových tanečních pohybů pomocí známých vzorců. 

Představivost se nejefektivněji uplatňuje při jednoduchých pohybech, méně efektivní  
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je používat přirovnání při složitých pohybových vazbách. Hanrahanová (1995) upozorňuje  

na osm kroků procesu využití představivosti (přirovnání): 

1. určit část (nebo části) těla, která se bude pohybovat, a směr pohybu;  

2. ujasnit si pozitivní a specifický cíl nového pohybu;  

3. identifikovat správné provedení pohybu a jeho dynamiku;  

4. najít stejný stupeň dynamiky v již osvojeném pohybu (prvku);  

5. pochopit, na kterém místě v těle pohyb začíná a odkud primárně čerpá energii;  

6. určit přesun (tok) energie během celého pohybu;  

7. vymyslet přirovnání s žádaným tvarem a energií pohybu;  

8. ujistit se, že představa nemá jiné či přímo negativní účinky (Brtníková, 2012  

in Novotná a kol., 2012).  

 

Představivost může pozitivně ovlivňovat schopnost učení a pohybového vyjádření,  

a tím ovlivňuje důležité vlastnosti osobnosti: sebedůvěru a sebehodnocení, rovněž úsilí  

a motivaci, jak již dokázaly mnohé výzkumy (Martin, Moritz, Hall, 1999; Martin, Hall, 1995 

a další). Jedním z nejúčinnějších typů je vizuální představivost (Short, Afremow a Overby, 

2001). Proto je vhodné, aby učitel vždy pohybově ztvárnil výsledný pohybový prvek  

a tím zefektivnil učení studentů, kteří si tak mohou rozvíjet vizuální představivost.  

Při prezentaci pohybových prvků či celé kompozice, se projevuje kinestetická představivost, 

jež je následnou fází a souvisí s hudebně-pohybovou pamětí. Je třeba ji opakováním zlepšovat 

(Short, Afremow, Overby, 2001). Naproti tomu metaforická představivost (nepřímá) 

umožňuje propojit myšlenky a objekty s pohybovým vyjádřením. Záměrem využití 

metaforické představivosti je zvýšení kvality pohybu přirovnáním k charakteristice podobné 

věci (Gassner, 1999).  

Z praxe zkušených učitelů HPV je zřejmé, že studentům lze značně usnadnit proces 

osvojování nového tanečního pohybu využitím jejich fantazie nebo přirovnání. Tento prvek  

je velmi užitečný pedagogický nástroj, který má přednosti také v tom, že jehož účinek  

lze aplikovat v tanečním tréninku dětí již od velmi nízkého věku až po dospělé.  

Proto při nácviku tance s nejmenšími dětmi využíváme přirovnání ke známým zvířátkům  

či předmětům (např. zvedáme nohy jako čáp, schoulíme se do klubíčka apod.). U malých dětí 

nemůžeme využívat abstraktního myšlení, které ovšem v o to hojnější míře můžeme využít  

u dospělých (zejména při vysvětlování myšlenky skladby, např. boj dobra se zlem apod.). 

Technika představivosti se nejvíce využívá při nácviku neobvyklých pohybů (např. úkrok 

doprava s upažením pravé paže, pravá ruka ohnuta vzhůru, jako bychom se opírali o zeď, 
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apod.). Při problémovém způsobu výuky je fantazie ze strany studentů přímo vyžadována. 

Proto se preferuje až v pokročilejších lekcích HPV, kdy již studenti mají nejen určitou zásobu 

tanečních pohybů, ale i zkušenosti s nácvikem a znají práci s představivostí, kterou dokáží 

využívat a převést do vyjádření pohybem.  

Tématika zkvalitnění výuky tance ve školní TV je v posledních několika desítkách let zájmem 

mnoha odborníků, protože právě v rámci školy se tanec dostává ke všem studentům (v České 

republice zejména k dívkám). Důvodem je, že touto cestou se účinky HPV ve sféře pohybové, 

hudební, kulturní i sociální dostávají blíže ke studentům samotným. Odborníci se domnívají, 

že pro svůj komplexní pozitivní vliv taneční výchovy na rozvoj osobnosti, znalostí  

a dovedností je vhodné zahrnout tanec pravidelně do hodin TV. Tyto hodiny by měli být  

na základě zkušeností o nových poznatcích vedeny, ať už přímo nebo na základě konzultací,  

s dalšími pedagogy a vědci, kteří tak přispívají k celosvětovému vývoji tance i v České 

republice. V historii můžeme dohledat jen velmi málo příspěvků českých odborníků  

na mezinárodní scéně. V současné době můžeme navíc pozorovat úbytek rytmické 

gymnastiky a tance v hodinách TV, přestože HPV je zahrnuta v osnovách a nechybí  

ani v Rámcových vzdělávacích programech. Tanec je velmi rozmanitý a variabilní. 

Nevyužívání variabilních výsledků hudebně-pohybové tvorby je velkým nedostatkem  

právě proto, že pohyb s hudbou má mnoho inspirativních podob. Hudebně-pohybová tvorba, 

má takřka neomezenou možnost variant, a tak zdaleka nejsou ještě všechny objevené.  

Proto by se mělo mnohem více využívat rozvoje kreativity a motivovat k vlastní tvůrčí 

činnosti. Kvalita taneční tvorby by se tím zvýšila a zajistil by se neustálý vývoj celého oboru 

ve sféře edukační i umělecké. V neposlední řadě by se významnou měrou přispělo k rozvoji 

tvůrčího potenciálu mladé generace (Brtníková, 2012 in Novotná a kol., 2012). 
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4 Praktická část 

4.1 Cíl a úkoly práce, vědecké otázky  

 

Cílem práce je ověřit míru ovlivnění hudebně-pohybových schopností studentů UK FTVS 

prostřednictvím výuky vybraných předmětů gymnastiky pomocí Bentleyho testu hudebnosti.  

Pro výzkum byly vybrány předměty, ve kterých je výuka pohybu spojena s hudbou: Rytmická 

gymnastika a Pohybová výchova a tanec.  

 

Úkoly práce: 

- Provést literární rešerši dostupných materiálů ve vztahu k hudebnosti, rytmické 

gymnastice a pohybu. 

- Otestovat studenty předmětu Rytmická gymnastika na FTVS UK. 

- Zpracovat a interpretovat výsledky testů hudebnosti podle Arnolda Bentleyho. 

 

Vědecké otázky: 

- Zlepší se výsledky v testu hudebních schopností podle Bentleye po absolvování výuky 

gymnastiky podle tematických plánů vybraných předmětů? 

- Dojde ke stejné změně ve všech částech testu?  
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4.2 Metodika práce 

 

Popis sledovaného souboru 

Testování se zúčastnili studenti UK FTVS. Jednalo se o studenty, kteří docházeli na předměty 

Rytmická gymnastika, Gymnastika I - tance a Pohybová výchova a tanec.  

Rytmická gymnastika je předmětem, který absolvují studenti oboru Tělesná výchova a sport 

ve studijním plánu 2. ročníku. Studenti oboru Fyzioterapie dochází v prvním ročníku studia  

na povinný předmět Gymnastika I – tance. Předmět Pohybová výchova a tanec je realizován 

pro studenty oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami v 1. ročníku. 

Měřením prošlo celkem 151 studentů.  

 

Obsah předmětu Rytmická gymnastika rozšiřuje teoretické a didaktické poznatky ve všech 

oborech gymnastiky se specifickým zaměřením k výuce různých forem gymnastiky ve školní 

tělesné výchově. Absolvent předmětu je způsobilý vytvářet, realizovat a vyučovat programy 

gymnastických cvičení v souladu s hudbou, zaměřené na kultivování pohybového projevu  

a podněcování pohybové tvořivosti. Rytmická gymnastika jako forma hudebně pohybové 

výchovy je zaměřena na osvojování esteticko-koordinačních dovedností. Využívá cvičení  

bez náčiní a s náčiním. Rozvíjení tvořivosti směřuje k tvorbě pohybových skladeb. Obsahem 

předmětu je teorie a didaktika hudebně pohybových vztahů, osvojení vybraných okruhů 

pohybových dovedností cvičení bez náčiní a zvládnutí základní techniky cvičení s náčiním. 

Dalším cílem předmětu je uplatnění získaných poznatků v hudebně pohybové tvorbě.  

Jedním ze zápočtových požadavků je tvorba, proces realizace pohybové skladby, která je pak 

předváděna ve sportovní hale na UK FTVS. Teorie hudebně-pohybových vztahů  

je v každé lekci aplikována do praktických cvičení (Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=01495ecacc1be6fdb2912523063ecb27&tid

=&do=predmet&kod=PGYM106) 

 

Cílem předmětu Gymnastika I – Tance je osvojit si uvědomělé provádění gymnastických  

a tanečních pohybů. Pochopit zákonitosti souladu pohybu s hudbou. Zvládnout gymnastické  

a taneční dovednosti. Získat základní didaktické dovednosti při výuce gymnastiky a tance  

na příkladech vybraných gymnastických činností, charakteristických rytmů a tanců.  

Znalost základního gymnastického názvosloví (postoje, pohyby) (Dostupné z: 
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https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=01495ecacc1be6fdb2912523063ecb27&tid

=&do=predmet&kod=PGYM044C). 

 

Obsahem předmětu Pohybová výchova a tanec je také hudebně-pohybová výchova,  

která je zaměřena na rozvoj vnímání rytmu hudby v souladu s rytmem pohybu  

a na osvojování esteticko-koordinačních dovedností. Využívá cvičení bez náčiní a s náčiním. 

Rozvíjení tvořivosti směřuje ke tvorbě hudebně-pohybové kompozice (motivů, etud, skladeb). 

Další součástí je motivační práce s imaginací pro osoby se speciálními potřebami.  

Výuka oboru tanec rozšiřuje poznatky o různých formách cvičení s hudbou. Poznávání  

a nácvik lidových tanců je součástí výchovy k národnímu uvědomění a studiu kulturní tradice 

našeho prostředí. Další tance, taneční techniky a tanečními styly zvyšují počet znalostí oboru, 

přispívají k hudebně pohybové výchově a podněcují pohybovou tvořivost.  

Cílem předmětu je osvojit si vybrané tance, vytvářet taneční variace, rekonstruovat  

tance ze sbírek a připravovat je pro výuku. Dále také zvládnout didaktické  

zákonitosti při výuce tanečního pohybu. (Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=01495ecacc1be6fdb2912523063ecb27&tid

=&do=predmet&kod=PGYM024) 

 

Tematické plány těchto předmětů jsou pro všechny vyučující stejné. Příprava na jednotlivé 

hodiny a jejich obsah a průběh už se ale samozřejmě u každého učitele liší. Žádný z těchto 

předmětů se nezaměřuje přímo na rozvoj hudebnosti. Vše jsou jen intervenční programy,  

ve kterých mají studenti šanci více propojit své pohybové nadání s hudbou. Vždy záleží  

na hudbě, kterou vyučující zvolí i na pohybu, který má následovat.  

 

Použité metody 

Baterie testu hudebnosti podle A. Bentleye bude použita v první lekci výuky – pretest  

a v poslední lekci - posttest. Baterie se skládá ze 4 komponent hudebnosti – test rozlišování 

výšky tónů, test melodické paměti, test analýzy akordů a test rytmické paměti.  

Testované skupině pustím nahrávku, vysvětlím jednotlivé testy a studenti následně vyplní 

testovací formulář. K získání výsledků je využita empirická metoda – měření.  

Výzkum je kvantitativního charakteru – probíhá zde tedy testování, zpracování výsledků 

z testování a jejich následná interpretace.  
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Sběr dat 

Pro sběr dat pro diplomovou práci bude využit začátek úvodní výukové lekce v letním 

semestru a pro závěrečné testování začátek poslední hodiny letního semestru. Po domluvě  

s vyučujícími v těchto předmětech budou na začátku hodiny vysvětleny principy testu  

a záměr, proč testování bude probíhat.  Budou rozdány formuláře k zaznamenání odpovědí, 

před každou částí testu budou jednotlivé úkoly objasněny respondentům, budou uvedeny 

příklady. Podle nahrávky vyplní studenti výsledkové formuláře.  

 

Analýza dat 

Vyhodnocování testů proběhne ruční formou. V programu excel bude připravena šablona,  

do které budou postupně zapisovány výsledky 1. i 2. testování (pretestu a posttestu). Výsledky 

odpovědí budou hodnoceny dvěma způsoby.  

 

Prvním způsobem bude hodnocení podle výsledků uvedených A. Bentleyem. Ze získaných 

dat budou následně vypočteny T-body obou měření pro každého studenta a výsledky budou 

zaznamenány do grafů.  Výsledky budou východiskem pro posouzení hudebnosti studentů  

a případných změn vzniklých vlivem programu výuky. 

 

U výsledků získaných pomocí T-bodů může díky počítání s průměrem výsledků všech 

testovaných dojít ke zkreslení výsledků. T-body pracují s celou skupinou testovaných a tudíž  

i výsledky jsou počítány v rámci celé skupiny s jejím průměrem v daném měření. Aritmetický 

průměr testované skupiny se u druhého testování výrazně zlepšil. Pokud se ale jedinec zlepšil, 

minimálně byl ve výsledku na škále hodnocení T – bodů horší.  

 

Testovaní přicházejí do hodin, kde jsou měřeni, v malých skupinách, výzkum trvá relativně 

krátkou dobu. Přesto, že obsah předmětu je dán pro všechny paralelní skupiny stejný,  

výuka se liší podle přístupu a způsobu výuky jednotlivých vyučujících. Druhým způsobem 

pro zpracování výsledků je tedy porovnání individuálního zlepšení, zhoršení či uchování 

stejného počtu bodů v obou testech. 
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4.3 Výsledky a diskuse 

Analýza dat byla provedena ruční formou. Data byla zaznamenána do programu excel,  

byly vypočítány T-body a následně vytvořeny přehledné grafy.  

Výsledky byly posouzeny dle Bentelye:  

vynikající: nad ( x̄ + 1,5 s) tj. nad 65 T bodů, 

nadprůměrné: mezi (x̄ + 0,5 s až x̄ + 1,5 s) tj. mezi 55 a 65 T body, 

průměrné: mezi (x̄ - 0,5 s až x̄ + 0,5 s) tj. mezi 45 a 55 T body, 

podprůměrné: mezi (x̄ - 1,5 s až x̄ - 0,5 s) tj. mezi 35 a 45 T body, 

slabé: pod (x̄ - 1,5 s) tj. pod 35 T bodů. 

 

1. měření 

 

V prvním měření, které probíhalo na začátku letního semestru (únor) se do škály hodnot 

určující vynikající úroveň dostali pouze 4 studenti (2,6 %). 40 studentů (26,5 %)  

mělo výsledky nadprůměrné a 63 (41,7%) průměrné. Do podprůměrné části se zařadilo  

28 studentů (18,5 %) a 16 studentů (10,6 %) z celkových 151 bylo slabých. 

 

 

Graf č. 1: Výsledky 1. měření 
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2. měření 

 

Ve druhém měření na konci semestru (květen) už byly výsledky lepší. Mezi vynikající 

studenty patřilo 9 testovaných (5,9 %). Nadprůměrných bylo celkem 47 (31,1 % 

z testovaných) a průměrných 54 studentů (35,8 %).  Počet podprůměrných studentů zůstal 

stejný – tedy 28 (18,5 %) a slabých testovaných bylo o 3 méně, než na začátku semestru  

– tedy 13 (8,6 %).  

 

 

 

Graf č. 2: Výsledky 2. měření 
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Další způsob interpretace výsledků porovnává zlepšení, zhoršení či žádný pokrok studentů 

mezi prvním a druhým měřením. Důvod pro další interpretaci výsledků je možnost jejich 

zkreslení pomocí výpočtů s T-body. Díky tomu, že T-body počítají s průměrem celé skupiny 

– v daném měření – mohou být výsledky zkreslené. Testování proběhlo v malých skupinách, 

výzkum byl relativně krátký. Zpracování výsledků – zlepšení, zhoršení či stagnace  

– u jednotlivých studentů nám může ukázat zajímavé a přesnější výsledky.  

 

Následující graf ukazuje, že během jednoho semestru se zlepšilo 96 testovaných studentů,  

13 zůstalo se stejným výsledkem a 42 se zhoršilo. Můžeme konstatovat, že výukové lekce 

rytmické gymnastiky a tanců většinou pozitivně rozvíjely hudebnost jedinců. 

 

 

Graf č. 3: 151 testovaných 
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4.3.1 Obor: Tělesná výchova a sport 

 

Během absolvování jednoho semestru Rytmické gymnastiky pro obor Tělesná výchova  

a sport se zlepšilo 64 studentů, 6 zůstalo na stejné úrovni a 33 studentů se ve vnímání hudby 

zhoršilo. Díky obsahu předmětu, kde se neustále pracuje s propojením hudby a pohybu  

se mohlo právě tolik studentů zlepšit. V každé hodině vymýšlí studenti malé pohybové 

skladby a snaží se vnímat hudbu a pohyb jako celek.   

 

 

Graf č. 4: Obor tělesná výchova a sport 
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4.3.2 Obor: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

 

Předmět Pohybová výchova a tanec pomohl 12ti studentům ve zlepšení jejich hudebních 

dovedností. 3 studenti se naopak zhoršili a 1 z celkových šestnácti zůstal se stejným 

výsledkem. 

 

 

 

Graf č. 5: Obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 
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4.3.3 Obor: Fyzioterapie 

 

Na začátku a konci semestru bylo testováno celkem 32 studentů studující obor fyzioterapie, 

kteří docházeli na předmět Gymnastika I – tance. 20 z nich se během celého semestru 

zlepšilo. U 6ti studentů se v testech prokázalo zhoršení a 6 jich zůstalo s výsledkem stejným 

jako v úvodu semestru. 

 

 

Graf č. 6: Obor Fyzioterapie 
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4.3.4 Výsledky měření bez 3. testu  

 

Dle výsledků vidíme, že se 96 studentů (63,6 %) za 1 semestr gymnastického programu  

ve vnímání hudby zlepšilo. Během testování a následně pak i během vyhodnocování výsledků 

jsme si povšimli, že jeden ze 4 testů v baterii je významně složitější než ostatní. 3. test – test 

rozlišování souzvuků – dělal studentům největší problémy. Jedním z důvodů je, že nahrávka 

Bentleyova testu je už celkem stará a nevyzní v ní vše tak, jak čistě bychom to dokázali nahrát 

v současnosti. Dalším důvodem je, že 3. test už je velmi složitý na průměrnou úroveň 

hudebnosti. Rozlišování souzvuků je náročný úkol a měl by patřit spíše do hudebních testů  

u hudebníků (bez spojitosti s pohybem). 

Díky tomu, že byly výsledky, kvůli 3. testu významně horší než bez něj, zpracovala jsem  

do grafů i výsledky z testů číslo 1, 2 a 4.  

 

V následujícím grafu vidíme, že bez zařazení 3. testu do výsledků se zlepšilo celkem  

114 studentů (75, 5 %). 17 studentů (11,2 %) mělo stejný výsledek jako v prvním testování  

a 21 testovaných (13,9 %) se zhoršilo.  

 

 

Graf č. 7: 151 testovaných 
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4.3.4.1 Obor: Tělesná výchova a sport 

 

Předmět Rytmická gymnastika napomohl 74 studentům oboru tělesné výchovy a sport  

ke zlepšení v testování. 11 studentů dosáhlo stejného výsledku v únoru i v květnu.  

Celkem se zhoršilo 18 testovaných. 

 

 

Graf č. 8: Obor Tělesná výchova a sport 
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4.3.4.2 Obor: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

 

V oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se po absolvování semestru 

pohybové výchovy a tance se zlepšilo celkem 11 studentů. Stejný výsledek měli 4 testovaní 

jedinci a 1 student z celkových 16ti se zhoršil. 

 

 

 

Graf č. 9: Obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 
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4.3.4.3 Obor: Fyzioterapie 

 

Z 32 testovaných studentů oboru Fyzioterapie se celkových 29 v testování zlepšilo.  

Pouze 1 student zůstal se stejným výsledkem a jen 2 se během semestru zhoršili. 

 

 

 

Graf č. 10: Obor Fyzioterapie 
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4.4 Souhrn diskuze 

 

Výsledky výzkumu ukázaly, že velký počet studentů se během letního semestru díky 

absolvování gymnastického programu na UK FTVS zlepšil v testech hudebnosti.  

Již po prvním testování se ukázalo, že 29 % studentů patří do skupiny nadprůměrných  

či vynikajících. V druhém testování patřilo do těchto dvou skupin už 37 % studentů.  

Naopak ve slabé skupině bylo na začátku semestru 10,6 % testovaných a na konci semestru  

to bylo o 2 % méně – tedy 8,6 % testovaných.  

 

V kapitole výsledky jsou výsledky testování prezentovány v několika formách. Jednou z nich 

je škálování dle A. Bentleye. Další je počet studentů, kteří se během semestru zlepšili, zhoršili 

či zůstali na stejné úrovni. V posledních grafech jsou prezentovány výsledky bez 3. testu 

z baterie testů. Důvodem redukce hodnocení výsledků byla velká specifická obtížnost 3. testu 

- rozlišování souzvuků a tím výrazně horší výsledky než v ostatních třech částech baterie. 

Celkové výsledky ukázaly při započítávání jen tří částí baterie vyšší podíl zlepšení. U všech 

výsledků bylo ale znatelné, že studentům semestr gymnastiky ve vnímání hudby pomohl.  

 

Všechny tři předměty, které testovaní jednici absolvovali, probíhaly s hudbou, obsahovaly 

výuku rytmizace pohybu, tančení kroky a další rytmické prvky. Předměty byly vyučovány 

různými vyučujícími. Výuka byla rozdílná dle příprav a přístupu jednotlivých učitelů. Někteří 

používali k výuce pouze audio nahrávky, jedna učitelka měla k dispozici klavírní doprovod, 

díky němuž bylo možno mnohem názorněji rozvíjet hudebnost studentů. Hudebně-pohybové 

motivy, taneční variace, pohybové sestavy a tance si každý z vyučujících vytváří a sestavuje 

sám, proto studenti v jednotlivých předmětech absolvovali odlišné programy hudebně-

pohybové výchovy. Srovnání výsledků v testech je ukázkou stávajícího stavu úrovně 

hudebnosti skupin studentů ve vybraných předmětech gymnastiky na UK FTVS.  

Pro průkaznější výsledky by bylo nutno připravit výzkum hudebnosti založený na jasně 

vymezeném intervenčním programu zaměřeném na jednotlivé složky hudebnosti měřené 

použitou baterií testů a posouzení rozvoje dalších hudebně-pohybových dovedností. 
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5 Závěr 

 

Určitá úroveň hudebně-pohybových schopností a předpoklad zvládnutí optimálně 

rytmizovaného pohybu jsou významnou okolností celkového pohybového projevu  

i neopominutelnou podmínkou pro osvojení si správné techniky provedení pohybu  

při různých pohybových a sportovních aktivitách. Studenti UK FTVS jsou připravováni  

na vlastní pedagogickou činnost, a proto je nutno, aby získali co nejvíce podnětů pro svou 

budoucí praxi. Znalost správně rytmizovat pohyb a případně jej vhodně spojovat s hudbou  

by mělo patřit k základním kompetencím absolventů studia na naší fakultě.   

 

Další oblastí uplatnění hudebně-pohybových schopností je dovednost připravit tělovýchovné 

vystoupení, která jsou v dnešní době pro diváka velmi atraktivní. Populární jsou i různé 

přehlídky pohybových skladeb, akrobatická vystoupení a mnoho dalších. Výsledný dojem  

je ovlivněn efektivním propojením pohybu s hudbou, hudebně-pohybovým souladem.  

Proto je pro cvičence důležité, aby byl schopen hudbu vnímat, pochopit a interpretovat.  

 

O podporu hudebnosti studentů usiluje několik předmětů během studia na UK FTVS, zejména 

gymnastických. Rytmická gymnastika, Gymnastika I – Tance, Pohybová výchova a tanec  

a v několika dalších je hudba využívána v každé lekci a vyučující se snaží o to, aby byla 

hudba studenty pochopena a aby byli oni sami schopni vybrat si pro své pohybové programy 

hudbu, která jim bude blízká a stane pro jejich pohyb vhodnou hudební předlohou. Studenti  

se seznamují se všemi funkcemi hudby – motivační, regulační, dramaturgickou a dalšími, 

které jim mohou pomoci při vytváření různých souborů cvičení.  

 

Odpověď na vědecké otázky: 

- Zlepší se výsledky v testu hudebních schopností podle Bentleye po absolvování výuky 

gymnastiky podle tematických plánů vybraných předmětů? 

- Dojde ke stejné změně ve všech částech testu?  

 

Výzkum diplomové práce využil baterii testů Arnolda Bentleye pro testování hudebnosti 

studentů v předmětech gymnastiky na UK FTVS. Studenti byli měřeni na začátku semestru  

a následně po absolvování předmětu na konci semestru. Výsledky testů ukázaly, že semestr 

gymnastického programu studenty v jejich úrovni hudebnosti pozitivně ovlivnil.  
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Velký počet se za 14ti týdenní semestr (1 lekce 90 minut týdně) cvičení s hudbou ve vnímání 

hudby zlepšil (63,6 %). Velmi malé procento (8,6 %) studentů zůstalo na stejné úrovni, jejich 

pretest a posttest měl stejný počet bodů. Malá část studentů (27,8 %) se ale během semestru 

v testování zhoršila, důvod nebylo možno zřetelně určit. Celkové výsledky ukázaly, že většinu 

studentů ovlivnila výuka v předmětech Rytmická gymnastika, Gymnastika I – Tance  

a Pohybová výchova a tanec, z hlediska jejich hudebnosti, pozitivně. 

 

Diplomová práce vychází ze závažných důvodů ve velké míře z literatury vydané v minulém 

století. V současnosti se výzkumem hudebnosti ve vztahu k pohybu buď mnoho autorů 

nezabývá, nebo nejsou výsledky jejich práce dostupné. Doufám, že se výsledky a poznatky 

předložené práce stanou podnětem pro další výzkumy zabývající se touto problematikou 

podrobněji. Provedený výzkum přinesl pouze ilustrativní výsledky a může být východiskem 

pro další systematický výzkum ovlivňování hudebnosti studentů UK FTVS. 
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Výsledky 1. a 2. testování u oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými 
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Výsledky 1. a 2. testování u oboru Fyzioterapie 
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Výsledky 1. a 2. testování bez 3. testu u oboru Tělesná výchova a sport 
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Výsledky 1. a 2. testování bez 3. testu u oboru Tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami 
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Výsledky 1. a 2. testování bez 3. testu u oboru Fyzioterapie 
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