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I. ÚVOD
"Slyším a zapomenu, vidím a zapamatuji si,

udělám

a pochopím".
M. Montessori

smyslům

Díky našim

svět,

jsme schopni vnímat

jsme schopni pozorovat

a poznávat, smyslové vjemy vyhodnocovat a ukládat je jako zkušenosti. Našich
5

smyslů

nám zprostředkovává, chcete-li, dává, možnost zažit a prožit zkušenost tohoto

světa.

Smysly nás plni poznáním.
V

lůně

matky jsme vnímali její hlas, tlukot jejího srdce, cítili teplo jejího

těla,

vnímali

houpavý pohyb. Po narození tentýž hlas tišil náš pláč, zpíval nám, cílili jsme dotyk
a hlazení, vnímali konejšivé kolébání. Byl to bezesporu prožitek jistoty a
zážitek spojení v mateřské lásce. Celý život potom hledáme "ono
způsobem zprostředkovalo
čelíme smutkům

byli

klidněni

a

ten pocit

bezpečí.

připomíná tlukot matčina

tančíme

co by stejným

A tak schouleni v embryonální poloze

stavům opuštěnosti, uklidňujeme

u prsu matky;

něco",

bezpečí,

se s cigaretou, tak jako kdysi jsme

v extatickém rytmu techna, který svou rytmikou

srdce; zapomínáme na všední starosti.

Smysly nás plní bezpečím.
Vyrosteme a

dospějeme. Naučíme

začneme přeceňovat

možná, že

se využívat všech svých

jejich význam, že se

právě

smyslů, věřit

jim a dost

smyslové prožívání stane

jakýmsi naším zlatým teletem. Jakousi parafrází na Descartovo "Myslím, tedy jsem",
"Konzumuji, tedy jsem".
Smysly se stávají neřízeným koňským spřežením.
Přeplněné ledničky,

podněcující

S touto

programů, úspěchy

módních

návrhářů,

smyslovost, neukojitelné požitkářství, jako jediný zdroj blaha a uspokojení.

skutečností

kde jsme

sledovanost televizních

začínali

pak kontrastuji mnohdy studené a mdlé zážitky ze školních lavic,
"pobírat rozum", a kde najednou pro smyslové prožíváni nebylo

(anebo nezbylo?) místo.
Smysly vnesly do našich životů jakýsi smysl.
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Co však dělat, když nějaký z našich smyslů ztratíme. Říkáme: "ztratila jsem
zrak, nevidím, už to není ono, má to

nějaký

smysl?" A

přitom svět

je plný lidí a

dětí,

jejichž smysly nejsou jaksi kompletní, v pořádku, říkáme: "Jsou postižení, chudáci.
Nevidí, jak je
jak je

svět

svět

krásný." A

krásný? Víme to?

můžeme
Svět

my, co máme zrak v pořádku

je individuálním bohatstvím každého z nás,
vyjadřujeme

že vidíme,

je totiž krásný až v okamžiku, kdy jej prožijeme.

Kdy vnímáme, cítíme a zážitek, prožitý všemi smysly, se stane naší

snad proto jej

říci,

sdělitelný

součástí.

slovy velmi

Prožitek

neohrabaně,

snáze umělecky.

(O)Smyslnit svůj život prožíváním.
Ti,

kteří

své smyslové vnímání mají

nějakým způsobem

limitováno; možná neslyší to,
srovnatelně plnohodnotně

co my, nevidí to, co ostatní, prožívají sebe i okolí naprosto
s námi. Snad jen jinak.
své smysly

světu vně

i

Důležitým
uvnitř,

momentem je

naučit

se vidět,

naučit

se slyšet, otevřít

využít jich k tomu, aby náš prožitek sebe sama a

světa

kolem dal smysl našemu bytí zde.
Najít cestu k řeči našich smyslů.
umění

Smysly jsou bránou k naší komunikaci. A
že

tvoříme,

se

tvorbou samou, komunikujeme s našimi

může

stát jejím nástrojem. Tím,

vnitřními

obsahy, a tún co se stane

projeveným - dílem, tento projevený obsah sdělujeme okolí.
Často říkáme: "tak to není, nevidíš ty věci správně." Skutečně? Možná, a možná

že jsme zde

právě

proto, abychom své poznání a zkušenosti navzájem konfrontovali,

zážitky sdíleli, spoluprožívali,
s postižením. Vidím jako

předávali

a

učili

důležité učit

se

se od sebe. Nejinak je tomu i u

"vidět",

prožít a

rozumět viděnému,

aby se ony staly nám a my jim rovnocennými partnery na cestě za krásami tohoto
A

umění

pro ostatní

dětí

světa.

je jednou z nejsnadnějších forem, jak promluvit, když naše slova jsou

těžko

srozumitelná, když naše smysly vnímají realitu tohoto

trochu odlišně, specificky.
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světa

možná

II. CÍL PRÁCE
"A teda

člověk,

takový jaký má v celém svém

životě

být, ten se hned, jak tělo a duše

v něm vznikne, musíformovat. "
J. A. Komenský (Informatorium školy mateřské IV/1)
Cílem této práce je metodou dlouhodobého pozorování

ověřit

platnost níže

uvedených hypotéz, které se zabývají otázkou vlivu umělecké tvorby (s více smyslovým
prožitkem) na edukaci a zejména komunikaci

dětí

s kombinovanými vadami. Dalším

úkolem této diplomové práce je navrhnout a uvést v praxi inovované koncepty
umělecké

práce pro

děti

s vícečetným postižením. Uvedené postupy, zejména pak ty,

které využívají hudbu, budou sloužit k podpoře rozvoje

komunikačních

dovedností

a vytvoření předpokladů pro uplatnění žáků v každodenním životě.
Nežli přistoupím v teoretické části k vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících
s uměleckou tvorbou, dovolím si uvést, proč jsem si vybrala, pro svou diplomovou práci
problém, zabývající se komunikací a kreativitou dětí s kombinovaným postižením.
Komunikace je jednou z nejdůležitějších životních
při

významnou roli
při

dětí

s kombinovaným postižením dochází v důsledku

kombinace senzorického, mentálního a
komunikační

možnosti vzniku
či

náhradního

tělesného

postižení k různému stupni narušení

schopnosti. Nedojde-li u takto postiženého jedince k minimalizování
komunikačního

komunikačního

deficitu a k včasnému
kanálu, vede

sociálně

(např. společným

jako

výběr

nového

podpůrného

rozvoj komunikace nejen

může

také dojít k deprivaci

psychické oblasti.

Spjatost motoriky a

ovlivnila

vytvoření

zpožděný

k prohlubování deficitu v kognitivních funkcích, ale
v úrovni

Zaujímá

rozvoji osobnosti každého jedince a má své nezastupitelné místo

jeho socializaci a edukaci. U

této

potřeb člověka

řeči

a dále také velká podobnost hudby a

rytmem, tempem, melodií, harmonií, dynamikou

vhodného média, kterým se stala

uměleckého prostředku,

právě

či přízvukem)

hudba. K výběru hudby,

mne také vedla možnost neverbálního

se a v neposlední řadě i obliba dětí hrát si s hudbou.
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řeči

vyjadřování

III. TEORETICKÁ ČÁST
V této

části

mé diplomové práce bych ráda

dostupné literatury, která sleduje problematiku
objasňuji

umělecké

rešerši a kompilaci

tvorby a kreativity. V úvodu

a definuji základni pojmy, které s uvedenými tématy souvisí. V

teoretické

části

se pokusím shrnout problematiku

Zejména pak vyzdvihnu jejich specifika, která jsou
přístupu

předložila

dětí

závěru

této

s kombinovaným postižením.

důležitá

pro

zohlednění

vhodného

a postupů uplatňovaných v rámci jejich kreativní tvorby.

1. Definice základních pojmů souvisejících s uměleckou tvorbou

1.1. Smyslové prožívání

V jakékoliv oblasti umělecké

činnosti,

hudební či výtvarné, je důležitou součástí

procesu tvorby smyslové vnímání a prožívání. Člověk je smyslovou bytostí.
JIRÁSEK (2001) uvádí, že smyslovost, je určení, které ho odlišuje od neanimálních
živých jsoucen a tvorba od ostatních živočichů.
ANZENBACHER (1989, cit. v NOVOSAD, 2002, s.34) charakterizuje smyslovost
třemi

vlastnostmi.
Smyslovým pománím: jde o

určení

estetické (senzorické).

Patří

sem

počitky

a vjemy. Vnější se jimi stává vnitřně přítomným.
Smyslovou snaživostí:

hovoří

se o

určení

apetentním nebo afektivním.

Živočichové nejen pomávají vnějšek, ale také k němu zaujímají postoj: cítí,

snaží se, žádají, pudově vyhledávají.
-

Vlastním pohybem: jde o určení motorické.

Všichni

živočichové

jsou díky smyslovému pomávání a vlastním "apetitem"

motivováni k tomu, aby se ve svých životních prostorech pohybovali
specifickým

způsobem

druhově

(jde o spojení senzoriky a motoriky, které máme pod pojmem

senzomotorika).
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1.2. Umění

Základem umělecké tvorby je potřeba "vnímané a prociťované" převést, projevit
do vlastního estetického díla.
o

člověku

Umění

je tak vlastně manifestaci lidské

činnosti,

vypráví

a jeho prožitkovém-pocitovém světě.

V ALENTA (1999) zastává Freudův názor, že s tvůrčí činností umělce
je srovnatelná dětská hra. Říká, že stejně jako umělec při práci lidský jedinec při hře
přetváří

realitu v nové formy prostřednictvím představivosti a konkrétní fyzické

činnosti.

A jako

umělec

i on používá hravé

prostředky

k vytvoření

pořádku

ve všem

zmatku a mnohoznačnosti (VALENTA, 1999, s. 25).
Umění je

z filozofického hlediska vyjádření

člověka

v jiném modu, než je slovo,

v modu smyslového vnímání (ZELEIOVÁ, 2008).
Umění

se stalo stálým

průvodcem člověka

na jeho

cestě

v

čase.

Je specifickým

dokumentem jeho aktivity a myšlení, logiky a intuice. Odráží jeho projevy víry
v pravdu a jejího hledání.
Umění

se jeví jako zvláštní forma zobrazení -

zeslyšitelnění, zviditelnění

a zhmatnění toho, co člověk prožívá a vnímá.
Zároveň

smysly.
umění

jednotlivé druhy

Přirozeně

tak vyplývá

umění

skutečnost

navzájem

spolupůsobí, stejně

neodmyslitelné propojenosti

tak, jako naše

např.

hudebm'ho

s výrazovými médii literárm'ho, dramatického, výtvarného a pohybového

umění.

Často se v oblasti výtvarného umění setkáváme se silnou inspirací hudebními díly

a naopak.
Právě

síla synkretismu verbálních a neverbálních médií jednotlivých

umění,

jejich mnohostranná schopnost vzájemné inspirace a stimulace, kreativity dokáže
působit

jako živá voda na

člověka

i

prostředí,

v kterém žije. Synkterismus hudebního

umění s ostatními uměními se zakládá na smyslovém poznání, jak uvádí KOMENSKÝ
(Předmluva

k Orbis sensualium pictus): "Základ každého

učení

je, aby

věci

smysly

podané, smysly správně představované byly tak, aby se daly pochopit.", dále ve Velké
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Didaktice

(XX/6,

7,

pokračuje:

8)

"Poznání

od

smyslů

ať

je pro žáky zlatým pravidlem, aby se vše podávalo všem možným smyslům.

Totiž

(nebot' nic není v rozumu, co by

věci

viditelné zraku, slyšitelné uchu,

a hmatatelné hmatu; a když je možné
ať

tím nebylo ve smyslech). Proto

čichatelné čichu,

některé věci

chutnatelné chuti

současně

vnímat

více smysly,

se podávají současně více smyslům."
Jde o zapojení všech

se

před

začínat

musí

vytvářejí

nové aspekty

současně umožňuje

vidění,

do procesu edukace a výchovy,

přičemž uměním

odhalování, poznávání, chápání a posuzování
světa uzavřenosti

vysvobození pro postižené zjejich

uměleckého

Mnohostrannost
způsoby

smyslů

vnímání

podmiňuje

a samoty.

sebevyjádření

kreativní

světa,

a nové

komunikace.

Hudební

umění

Je jednou z forem této aktualizace a konkretizace skrz

mnohonásobné vztahy zvuku a rytmu. Základní lidskou dispozicí je transformovat
skutečnost

prožívanou

a vlastní (sebe)zkušenost do

znějících tvarů

a naopak tyto zvuky

a rytmus zpětně prožívat (skrze sebe) ZELEIOVÁ (2007, s. 16).
právě

Snad

proto je hudební

umění

již od pradávna spojováno s kultovní,

smyslovou funkcí, která měla zpočátku magický, rituální a mediální charakter.
1.3 Význam umění a smyslového prožívání

Pro

kořeny

dříve

a nyní

lidské kultury je díky propojení

příznačná jednota umění, léčitelství

a náboženství. V současnosti se akcentuje smyslová funkce hudby, která je spojovaná
s konzumem,

ať

už všedním (masmédia), nebo elitářským (koncerty), nemělo by se ale

zapomínat na původní propojení hudby s náboženským a léčitelským rituálem.
Sociální život etnika se v minulosti (ale i dnes)
vyslovování
způsobem,

co nás

určitých

slov, opakování gest, manipulace

vyjadřoval

skrze rituál:

předměty

předepsaným

což způsobovalo určité spojení s čímsi nadzemským,

přesahuje

a u

něhož

bylo hledáno

útočiště,

nadpřirozeným, něčím,

pomoc, v životně

okamžicích, významných událostech (narození, smrt, nemoc,

důležitých

dospělost

apod.).

Tyto úkony byly provázeny hudbou (typickým rytmem a tancem navozujícím stav
transu) -

coby možným komunikátorem (mediální funkce hudby) a mimo

to i výtvarným projevem (natíráním masek, oblékáním do barevných
a dalšími výhradně smyslovými stimuly (vůně,
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chuť,

hmat apod.).

kostýmů)

Většina

učení

náboženství a filozofických
umocnění

smyslového vnímání k

pracuje a využívá tohoto více

zážitku, k vytržení (transu) a navození

určitého

"nábožného", obřadného naladění se. Snad proto se pálí kadidlo, aby pokaždé
se vstupem do chrámu

člověk

obrátil své vnímání od

věcí světských

k věcem

náboženským.
Jedním z příkladů, který

viditelně

demonstruje spojení více smyslového

prožívání s ritualizovaným chováním, je čajový obřad.
Čajového obřadu, mimořádně propracovaného a poměrně časově náročného

rituálu, se

účastní

snad všechny naše smysly.

Chuť

hudby

tradičních nástrojů (např.

čajové

nádobí a zenové zahrady (kde se v rámci

vybavení čajoven (polštářky),
čajový obřad

Popsat

je

bambusové flétny), zrak -

speciálně

poměrně

Cesta

obřadu

umělecky

propracované

chvíli rozjímá), hmat- textilní

upravované čajové šálky (glazury, raku, apod.).

složitá záležitost. Jeho výuka v Japonsku trvá

asi 3 roky. Každý pohyb, sebemenší gesto, se
adeptům

a vůně čaje, sluch- jemné ambientní

řídí přesně určenými

pravidly, jež musí

cesty čaje vejít pod kůži.

čaje

je objevování krásy v těch

nejpřirozenějších věcech

a

dějích,

které nás

obklopují, za účasti celého smyslového vnímání.
Můžeme jen hádat, proč

se v

současné době těší právě čajovny takové oblibě.

1.4 Rituál

Tuto kapitolu

zařazuji

proto, že

dětská

hra,

stejně

tak jakýkoliv

tvůrčí

proces

a nakonec i proces vzdělávací, má rituální složku.
V ALENTA (1999, s. 26) h'ká, že rituál je symbolická
předepsaným způsobem,

činnost

opakovaná

aby zvěčnila daný stav, aby upevnila běžný svazek mezi

komunity a ochránila jedince nebo skupinu

před nebezpečím.

členy

Rituál je konzervativní

činnost.

V rituálech

původních

která se využívá v

kultur je

současných

zřejmá společná

terapeutických

struktura -

přístupech, neboť

téměř

archetypální,

odpovídá dynamice

lidské práce (ZELEIOVÁ, 2007, s. 17).
Dle DECKER-VOIGTA, KNILLA a WEYMANNA (1996, s. 88; cit.
v ZELEIOVÉ, 2007, s. 16) je struktura rituálů třífázová:
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1. fáze a

příprava:

zvnitřnění.

Prostřednictvím

rituálních

úkonů

se navodí koncentrace,

Používá se k tomu askeze, vyznání z hříchů,

očistných

očista

a zápalných úkonů,

kontemplace. V této fázi hudba plní funkci jednotícího prostředku a uvádí do atmosféry
rituálu.

2. fáze - realizace: Inscenace rituálu se
požití drog,
zpěv

přeřt'kání

děje

pomocí zapáleného

ohně, přinesení oběti,

modliteb a zaklínadel. Tyto formy rituálu doprovází ominózní

a tanec. Bubnování má přísně cyklický charakter. I když se zdá, že hudební figury

se obměňují, komplexní gradace je vyvolaná vrstvením statických hudebních tvarů.
kromě

Hudební "statika v dynamice" nebo "dynamika ve statice" je
nehudebních příčin

(např.

používáním omamných látek, drog) zdrojem pro fyziologické

reakce, které navozují trans, extázi, (sluchové) halucinace,
vědomí

a vedou k transcendentním

zážitkům,

příp.

změněného

jiné stavy

nebo naopak k překážkám, které brání

v prožitku. Podle kultum.I'ho kontextu je celý rituál podroben

přísným pravidlům

s pevnou strukturou, nebo se improvizuje podle daných pravidel, která individuální
přístup

povolují.
Periodicita a neustálé opakování stejného tvaru má funkci psychického

stabilizátoru,
Ve

změněném

důraz

Při

neboť

navozuje pocity jistoty a

pocity

něčeho

známého.

stavu vědomí má ochrannou funkci. Ve fázi vykonávání rituálu se klade

na sounáležitost.

Společnost

svou intimitou a

rituálech stanovuje sociální role a hierarchii,

dimenzi

bezpečí,

během

hudby. Hudba tak

přebírá

důvěrností zajišťuje bezpečí.

rozděluje zodpovědnost

nejen ochrannou, ale také

za

časovou

stimulační

funkci.

Podporuje a reprezentuje pocit sounáležitosti. To se dodnes nezměnilo.

3. fáze - vyhodnocení, reflexe: Účastníci se navzájem podělí o zkušenost z rituálu
a zhodnotí ho

buď verbálně, např. vyprávěním,

pomocí jiného ztvárnění, např.

nástěnné

lidovou slovesností,

malby, sochy.

Daný efekt umožňovaly zprostředkovat následující hudební elementy:
bubnování jako receptivní hudba, která indukovala trans
společný zpěv,

hraní a tanec v tradičních formách
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zpěvem,

nebo

2. Prožitek a jeho využití v prožitkové pedagogice
,,Skutečnost,

jež není vyjádřitelná, ale nýbrž jen prožita. "

K. Čapek
Známe pojem prožitek, oproti tomu, ale mluvíme i o zážitku. Tato diference
zřejmě

je

možná vzhledem k existující škále aktivita - pasivita,

Slovem prožitek je vnímána a
a

především

(tělesné

je

důležitý

jeho

označována

přítomnostní

přítomnost

- minulost.

více aktivita než pasivita prožívání

charakter. Pro okamžik

přítomné

aktivity

i myšlenkové) je tedy vyhrazeno slovo prožitek (,.výchova prožitkem"). Jestliže

však tento prožitek uplyne do minulosti a my se k
v racionální analýze apod.),

můžeme

němu

označit

tento modus

vracíme (ve vzpomínce,
jako zážitek a teoretické

postižení oboru jako ,.zážitkovou pedagogiku".

VASILnJK (1988, s. 23)

říká,

že prožívání je

proces, jehož prostřednictvím se subjekt vztahuje ke

především činnost,

světu

tj. samostatný

a jenž řeší jeho reálné životní

problémy, a nikoli zvláštní psychická ,,funkce" stojící v jedné řadě s pamětí, vnímáním,
myšlením, představivostí nebo emocemi."

Při

porovnání termínů v cizím jazyce je slovo ,.prožít" užíváno:
ve

slovenštině:

(1. ve smyslu

se používá sloveso

zůstat

,.prežiť"

jak ve významu prožít, tak

přežít

naživu, nezahynout, ale i 2. získat zkušenost, naplnit

čas

obsahem)
stejně

i ruština uplatiíuje sloveso v obou těchto významech

anglické ,.experience"

označuje

jak zážitek, tak i zkušenost, je etymologicky

propojena se slovy expert a experiment (úzké propojení se smyslovým
vnímáním
a smyslovými vjemy)
řecké

ekvivalenty: ,.eforan" - prožívání, prohlížení, pozorování
"pathéma" - zkušenost, ale také vášeň, vzrušení, utrpení
"aisthésis" - pozorování, poznání, cítění, cit
(JIRÁSEK, 2001, s. 7)
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KRATOCHVÍL (cit. v JIRÁSKOVI, 2001, s. 13) předpokládá, že poJem
prožívání vystihuje

právě řecký

termín "pathos",

o všem, co souvisí s proměnlivostí

stavů

neboť

a vztahů v duši.

se jedná o prožitkovost duše,
Určitá

pasivita v tomto pojmu

znamená, že jsme v moci něčeho jiného, že s námi při prožívání něco hýbe.

či méně vědomých obsahů

Prožívání je "procesuálnf modalita více
představujících
především

kontinuální proud (tok) duševního

dění,

psychiky

v němž jsou akcentovány

emocionální a volní kvality.
Malá československá encyklopedie (1987, s. 135)
či méně

Prožitek je zpravidla dostupný introspekcí a je vykazatelný více

může

odpovídajícími psychologickými popisy. Je pojmem diskutabilním, protože
znamenat téměř všechno, a tím pádem skoro nic.

Velký sociologický slovník, (1996, s. 873)

DlLTHEY (1980) definuje prožitek jako
intencionální,

jedinečnou,

nedefinovatelnou,

průnik

verbálně

jedince a

nepřenositelnou
úhlů

komplexní událost. Strukturu prožitku nahlíží ze dvou základních

světa,

jako

přitom

a

pohledu, jimiž

je jeho hodnotová zakotvenost a časovost.
Hodnotová zakotvenost vychází z kulturní a

civilizační podmíněnosti

prožitku

Oinak bude např. fenomén smrti vnímat Evropan a jinak Ind).
Dle JIRÁSKA (2001) se prožitek vyznačuje:
-

komplexností
verbální

nepřenositelností (při

transferu - který však nedokáže

přenést

plnou

originalitu prožitku- jsou úspěšnější mýty a umění než věda)
-

nedefinovatelností (nezbytné vlastnosti jazyka, jehož stálý pojmový aparát stírá
plnost originality prožitku v defmičnfm vymezení)

-

jedinečností Oedinečná událost v

intencionálním

zaměřením

širším prožitkovém proudu)

(prožitek je

neoddělitelný

sounáležitost prožívajícího jedince a události)
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od svého obsahu,

V

současné době

se v pedagogice objevují alternativní

integrují principy zážitku a prožitku.
Waldorfské školství, artefiletika,
volnočasové

Patří

různé

mezi

ně např.

směry,

které v sobě

školní systém Montessori,

arteterapie v širším slova smyslu, outdorové

aktivity apod.

Cílem výchovy prožitkem je získání
jejíž výsledky

můžeme

určité

trvalejší podoby prožité události,

uplatnit i v jiných situacích. Tuto formu pak

můžeme

nazývat

zkušeností (zkušenosti nezískáváme pouze přímým prožíváním; naopak, většina
zkušeností i

poznatků

pramení ze sociálního sdílení a komunikace, z

přejímání

zkušeností druhých).
Obdobně

pedagogika plné
příroda,

jako

např.

soustředění

buddhistická fundace
přítomnou

na

přítomnosti

nabízí i zážitková

chvíli použitím svých

prostředků:

hra,

emocionální i racionální aktivita, výzva zvoucí k překonání.

Zážitková pedagogika umožňuje v konfrontaci s jinými lidmi, se sebou samým
přírodním

i s

a kulturním okolím

uvědomovat

si autenticitu své existence, být sám

sebou jako celistvý, nikoliv na konzumní obstarávání zaměřený.

2.1. Estetická výchova
Smyslem estetické výchovy je, dle READA (1967):
-

zachování přirozené intenzity všech způsobů čití a vnímání

-

koordinování různých způsobů čití a vnímání mezi sebou a ve vztahu k okolí

-

vyjadřování
vyjadřování

citu sdělitelnou formou
mentální zkušenosti, jež by jinak

neuvědomená, sdělitelnou

-

vyjadřování

zůstala zčásti,

formou

myšlenek žádanou formou.

Podle READA (1967, s. 19) má praktická estetická výchova tyto formy:
a) zraková výchova OKO
b) tvárná výchova HMAT

a)+ b) =kresba
c) hudební výchova UCHO - hudba
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nebo zcela

d) pohybová výchova SVALSTVO - tanec

c) + d) = rytmika
e) slovní výchova ŘEČ
f) konstruktivní výchova MYŠLENÍ

e) + f) = dovednosti
Výchova je podporování

růstu;

tělesné,

avšak nehledíme-li na dospívání

je

růst

patrný jen ve svém projevu - ve slyšitelných nebo viditelných znameních a symbolech.
Výchovu lze defmovat jako
i

dospělých

jak

tvořit

myšlenkové, logické,

pěstování růmých způsobů

projevu- tj.

zvuky, obrazy, pohyby, nástroje a
paměťové,

nářadí.

Všechny schopnosti

citové a intelektuální jsou v takových procesech

zastoupeny a žádná stránka výchovy v nich nechybí. A ve všech
je zastoupeno

umění, neboť umění

vyučování dětí

těch

procesech

není nic jiného nežli tvoření dobrých zvuků a

obrazů

READ (1964, s. 10).

3. Hudba jako zdroj prožitku
Pro pochopení a uvedení do problematiky

působení

hudby na

člověka

je nutné

se v krátkosti dotknout základních dimenzí hudby, jimiž jsou rytmus, melodie
tři

a harmonie. Všechny tyto
který je nutné zohlednit

složky v

při výběru

sobě

nesou specifický terapeutický potenciál,

a sestavování jednotlivých lekcí

(vyučovacích

hodin).

RYTMUS (z
je pravidelné

řeckého

střídání

fázi

plynutí, toku, pohybu a

slova rhythmos nějakého děje,

vlnění.

pořádek,

rytmus, takt, pravidelnost),

který je možné definovat jako

Rytmus je jedním ze základních

organismu, je to proces neustálého pohybu, který se

nepřetržitý

projevů

způsobem napětí

a

stav

živého

uvolnění

realizuje v čase a prostoru.
Rytmus je všude kolem nás, vnímáme ho jako
a klidu,

střídání

dne a noci,

ročních

období; to vše se

srdeční činnost, střídání

děje

v nějakém rytmickém vzorci.

Rytmus hudby má velmi silný a okamžitý vliv na rytmy
psychickou a somatickou podstatu.

Příkladem
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práce

člověka,

zasahuje jeho

mohou být námořníci na lodích, aktivita

(veslování) byla

usměrňována

může působit stimulačně

uspávánky. Rytmus
i

rozlaďovat.

či

údery bubny

naopak kolébavý pomalý rytmus
upokojivě, může

nebo

harmonizovat

I těžce poškozený jedinec má zachovanou schopnost vnímat rytmus a jeho

pravidelnost. Rychlost s jakou

vytváří

pravidelný pohyb je

různá

a

představuje

jeho

vlastní tempo.
C. HOLTHAUS (cit. v MAŠUROVI, 1971) tvrdí, že existují aktivizující rytmy
a rytmy vedoucí k pasivitě. Aktivizující rytmy se vyvíjejí z nízkého
(nejjednodušší forma je jamb . -). Rytmy vedoucí k pasivitě

napětí

směřují

k vysokému

z vysokého

napětí

k nízkému (nejjednodušší forma je trochej - .). Regulující rytmy - meziformy
pohybující se mezi póly bez zvláštních

extrémů

(nejjednodušší formou je amfibrachys

• - .). Člověk má náklonnost porovnávat se s každou rytmickou strukturou, s kterou
se potká a

převzetí

rytmického vzorce

účinkuje

masku a jednal podle toho, co maska
mimořádný

význam

socializační

na

člověka podobně,

představuje.

jako by si nasadil

Z pedagogického hlediska má

aspekt rytmu, zejména ve skupinovém

dění.

Rytmem

lze cíleně ovládat, usměrňovat a dynamizovat.
Těsné

propojení rytmu a pohybu, to je základní princip

hudebně

rytmické

výchovy.
G. COMPAGNONOVÁ (cit. v DVOŘÁKOVÉ, 2000) tvrdí, že rytnůcká pohybová
výchova

podmiňuje

kulturu

těla

a sluchu, kterým

a transponuje ho do pohybu a gest svého

těla.

se zdokonalují somatické danosti svého
čím

dítě

vnímá a chápe rytmus hudby

Poznává dysmelii svého

těla,

těla, současně

rozvíjí se smysl pro rovnováhu,

se jeho pohyby stávají ladnějšími- tělo je pružnější a pohyblivější. Dále se u

vyvíjí odhad vzdáleností, své pohyby a gesta

dítěte

instinktivně přizpůsobuje rozměrům

a tvaru prostoru. Kultura svalového smyslu pro rytmus se má

bezprostředně

proHnat

s kulturou sluchové percepce, která je základní bází stimulace rytmického pohybu
v prostoru a čase.

Dítě

tak poznává hodnotu časového dění.

Problematikou rytmické výchovy se v Česku více zabývali O. Chlup,
B. Zelenka, J. Štancel a F. Kábele, který široce rozpracoval metodiku jak tělesné
výchovy, tak pohybových her a rytmických
opatření

cvičení,

které

doporučil

jako preventivní

správného vývinu motoriky a rozvoje psychických schopností zdravých,

ale i postižených dětí.
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Rytmicko-pohybová výchova s hudbou se velmi osvědčila u dětí s cerebrálním
poškozením, jak uvádí MAŠURA (1971). Motorika těchto dětí je velmi omezená
a nekoordinovaná
ovlivňovat

Prostřednictvím

subkortikálně

řízené

rytmicko-pohybové výchovy je možné

pozitivně

pohybové funkce.

uspořádat

Rytmus pomáhá

nekoordinované pohyby takto postižených dětí a doprovodná hudba vede k harmonizaci
jejich

pohybů

a k radostnému prožívání. Dále zvyšuje schopnost koncentrace

a celkovou aktivitu.
U

dětí

s motorickým neklidem lze dosáhnout

prostřednictvím uvolňovacích

rytmických cvičení při hudbě zklidnění a zlepšení koordinace motoriky.
Významnou roli hrají rytmická

cvičení při řečových

a sluchových vadách.

Bohaté zkušenosti v této oblasti má např. Z. MÁTEJOVÁ (1980), která jich využívá
ve své logopedické praxi.
U

mentálně

postižených

dětí

se s úspěchem aplikuje instrumentální

činnost

s využitím bubnů, která zajišťuje dostatečný prostor pro odreagování a "ventil".

MELODIE je charakterizovaná frekvencí, barvou a intenzitou.
S výjimkou

několika

mimoevropských hudebních kultur

(např.

Afriky) je melodie

základní stavební složkou hudby. Melodie je řada tónu objevujících se postupně v čase,
ne však každou řadu tónů považujeme za melodii, říká FRANĚK (2007, s. 53).
Důležité je,

aby tato řada vytvářela hudební smysl a působila jako celek.

Dle MAŠURY (1971) má melodie dominantní místo v působení hudby na vitální
procesy, zejména tlak, puls a EKG (zejména emotivní dynamická hudba).

HARMONIE
formu

představuje

výškové rozložení

společného znění představuje

simultánně znějících tónů.

sonance dvou

tónů -

Nejjednodušší

základru'ho a

přidruženého,

které mohou být konsonantní nebo disonantní, to záleží na jejich akustickém splývání,
které je možné vyjádřit matematicky celými čísly.
Harmonie je nejvyšším

stupněm

hudební komplexnosti,

zazníváním - sonancí zvukového tvaru složeného z více
Harmonie

představuje zároveň

vyjádřené současným

tónů,

výškové rozložení jednotlivých

které

tónů

tvoří

akord.

akordu v prostoru

a čase. Podle toho, jak se interferují jednotlivé tóny akordu, mohou vzniknout zvukové
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sladěné,

celky, které jsou konsonantní -

rozladěné

anebo disonantní -

(dle zákonu

někdy

akustiky). Individuální kritérium konsonance a disonance se

vysvětluje

subjektivními pocity a dojmy, které jsou vyvolány poslechem jednotlivých akordů nebo
větších celků (příjemný - nepříjemný,

krásný - ošklivý). Disonance, která v

moderní

hudbě převládá je

odrazem konfliktů, krizí a

zátěží,

člověka.

Disonance dnešní hudby tak stimuluje životní síly mladého

současné

které doléhají na dnešního
člověka

a pomáhá

mu řešit životní problémy.
Významnou úlohu
a postižených

klientů,

se usuzuje, že durové
radost a veselost.

při

aplikaci hudebních skladeb u ohrožených, nm1:1šených
Všeobecně

má správné využívání durové a mollové tonality.

uspořádání

Působí

má aktivizující, budivý, extrovertní

účinek.

Vyvolává

na výdechovou fázi dýchání. Mollová tonalita naopak.

Upokojuje, vyvolává introverzi, unavenost, melancholickou náladu až smutek.

Působí

na nádechovou fázi. MÁTEJOVÁ (1980) uvádí, že rytmus hraný v durové stupnici
vyvolává u psychicky postižených

klientů

psychické

uvolnění,

osvobození,

zklidnění;

mollová stupnice téhož rytmu zatěžuje a vyvolává úzkost.
ZELEIOVÁ (2008) uvádí několik způsobů, jakými může hudba působit:
1. Magické paradigma:
Představuje

jakousi víru v ozdravnou moc hudby. Soudobou

řečí

bychom mohli

říci

hudební placebo efekt. Lze tvrdit, že do nástupu humanitních a přírodních věd byla víra
v magii dominující, lze však také tvrdit, že
disciplínu, což lze docela
"terapií" a
účinku

"léčitelských

dobře

metod"

svůj léčebný "potenciál"

demonstrovat

(účinky

můžeme

a serióznosti se

vědecko-technický
poměrně

silným zastoupením

poslechu hudby na

jen dohadovat.

rozvoj nevymítil tuto

léčení

Nemůžeme

však

různých

rakoviny?) o jejichž
nevidět,

že víra má

a je považována za nespecifický terapeutický faktor.

2. Matematické paradigma:

Hudba je chápána jako odraz kosmického řádu a v určitých kulturách (Čína, Indie,
Egypt) je spojována s číselným
a

přísně vypočítány

intervalům

jsou

z

vyjádřením.

číselných poměrů

připisovány

Systém

a proporcí

tónů

a

ladění

přírodních úkazů.

zvláštní vlastnosti podle toho, jaký
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jsou odvozeny
Jednotlivým

poměr

frekvencí

vyjadřují.

Harmonie

představuje pořádek -

kosmu (musica mundata), lidského ducha

(musica humana) a hudby (musica instrumentalis). Základní myšlenkou pro

léčbu

hudbou je, že pořádek (harmonie) uspořádává to, co je v nesouladu (dishannonii).
přispívá

Harmonie hudby

k lidské harmonii a
částmi

k hudební, pokud se dodrží proporce mezi

podobně

kosmická harmonie

nástroje, délkou strun,

řazením

intervalů

apod. Využívá se fYzikálního fenoménu rezonance. Vibrující struny rozechvějí

části těla

a ty

Příkladem

zpětně ovlivňují

vegetativní procesy.

Léčba

ducha tak probíhá skrze tělo.

tradice vycházející z matematického paradigmatu je gregoriánský chorál.

3. Medicínské paradigma:

Izopaticky používaná hudba byla v antickém Řecku díky svému katarznúnu účinku
na

tělo

a duši dobrou

pomůckou

duševní hygieny. Izopatickým využitím hudby

se mínilo (v protikladu k alopatickému: hudební souzvuk, harmonie,

zpětně

nastolující

harmonii v těle) hraní takové hudby, která svým tempem, rytmem, dynamikou, barvou
a konsonancí co nejvíce odpovídala danému psychickému rozpoložení. Katarze
spočívala

v tom, že vnitřně depresivní

člověk

se neutěšoval veselými zvuky, ale hudbou

s mollově zabarvenými mody (dle LINKY, 1997).
která odpovídala
hudba

náladě

postupně měnit,

nemocného, tím se
a to

způsobem,

Nejdříve

vytvořil důvěrný

se hrála hudba,

kontakt. Potom se

začala

který ovlivnil chování a emocionální prožitky

nemocného žádaným směrem. V současnosti se tento princip používá stejně.
4. Psychologické paradigma:

Má-li hudba

působit

efektivně,

Fyziologický a psychický
napětí,

účinek

to záleží na vztahu

posluchače

k této

hudbě.

hudby spolu souvisí. Hudba se používá k redukci

vyvolává určité emoce (podle afektové teorie) s cílem umožnit komunikaci nebo
zaměřuje

prohloubit zážitky nemocného. Tento výklad hudby se

na psychické

problémy, jejich příčiny a následky (symptomy). Vegetativní reakce jsou při uvedeném
způsobu léčení

hudbou sekundární.

Důležité

je dodržet kritérium indikace - komu,

za jakým čelem, s jakým cílem a jaká hudba bude nabídnuta.

Práce s hudebně výrazovými prostředky podporuje rozvoj rovin:
-

tělesnou

a senzomotorickou (míra, se kterou klient vnímá okolí, vstupuje

s okolím do kontaktu, pohybuje se v daném
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prostředí

a

vyjadřuje

se skrze něj)

sociální a emocionální (míra socializace a komunikace)
-

kognitivní (míra a kvalita pozornosti a paměti, schopnosti imitovat a učit se)

Současné využití hudby ve speciální pedagogice (MAŠURA, 1971):

utlumení účinků postižení: při stereotypii, echolalii, automutilaci, spasticitě apod.
stimulaci nepoškozené cerebrální arey: které odpovídají smyslovým funkcím
a motorice
optimalizaci komunikace
emocionální abreakce a volná relaxace: u stresových situací (ústavy, nemocnice)

3. Řeč a komunikace
Dle KRAHULCOVÉ (2007) je řeč specifická činnost některých živých organismů,
pomocí které komunikují. Pro obsahové vymezení pojmu

řeč člověka

existuje

řada

definic, které dokumentují složitost jejího pojetí:
-

řeč

je specificky lidská

činnost

založená na používání slovních i neslovních

výrazových prostředků v procesu komunikace
schopnost a proces používání

relativně uzavřeného, zobecněného

souboru verbálních znaků k dorozumívání
který vychází ze složité soustavy
zvuků

-

uvnitř

sociální

reflexů umožňujících

a ustáleného

společenské

struktury,

tvorbu artikulovaných

spojených s konkrétními obsahy (vjemy)

způsob sdělování obsahů vědomí

sdělovací

pomocí artikulovaných zvukových znaků

proces zahrnující receptivní, centrální nástroj myšlení a komunikace

příslušníků určitého společenství

-

jazyk

-

způsob

-

hovor.

mluvení

Dle KLENKOVÉ (2002) termín komunikace (z lat.communicatio - spojování,
sdělování)

znamená

obecně

k vytváfení, udržování a
sdělování

lidskou schopnost užívat výrazových

pěstování

mezilidských

a dorozumívání. Lidé si v průběhu

vztahů.

Je to

informací,

společné činnosti nevyměňují

informace, ale také představy, myšlenky, nálady, pocity, postoje atd.
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výměna

prostředků

pouze

LECHTA (1994, s.53) h'ká., že
lidským schopnostem. Schopnost
jazyk jako složitý

komunikační

komunikační

řečové

schopnost

patří

komunikace je schopnost
maků

systém

a

symbolů

k nejdůležitějším
vědomě

používat

ve všech jeho formách.

Komunikace může probíhat na dvou úrovních, verbální a neverbální.

Verbálnl komunikace
Pod pojem verbální komunikace

můžeme zařadit

které se vykonávají za pomoci hlasité nebo psané
patří

fenomény, jako

např.

řeči.

všechny komunikační procesy,
K

řečové

produkci

hlasitost, výška hlasu nebo individuální

samostatně

řečové

návyky,

se zařazují jako paralingvistické maky oblasti neverbální komunikace.

Neverbálnl komunikace
Zahrnuje komunikační procesy, které využívají jiné cesty než je řeč. Je to zejména:
-

dorozumívání se očima

-

dotyky
neartikulované zvuky hlasivkové i mimo hlasivkové

-

údery a poklepy

-

tleskání, pleskání

-

hra na nástroje (Orffův instrumentář)

-

napodobení hry na nástroje za použití růmých předmětů

-

umělá,

Pro

vymyšlená řeč ("svojština").

původ

a vývoj lidské

řeči

byly

vytvořeny

mnohé teorie. Ty jsou

odvozeny od afektivních a napodobovacích hlasových
lidského zrodu. Mezi

původní

komunikační

projevů

prostředky

převážně

lidí v dávné historii

tedy zejména

patřily:

onomatopoie (zvukomalebné výrazy, napodobení

přírodních zvuků),

vyjadřující

citoslovce:. expresivní, emocionální,

nálady, city a

vůli mluvčího, později

kontaktová, onomatopoická) a pantomima (kdy je informace

interjekce (zvuky

vyjadřována

mimickými,

mestickými, pohybovými prostředky).
Řeč v historickém vývoji zřejmě vznikla z interjekcí (citoslovcí), tj. z výrazů
vyjadřujících

důležité

náhlé vzrušení. Byly to reflexní výrazy provázející afekty, zejména jako

výrazy, jež jsou spojeny s posuňky rázu pantomimického. Je tedy možné,

že v dávné historii lidstva byl

původně posuněk
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provázen zvukem, zvuk časem přejal

význam

posuňku,

dorozumívacím

a stal se tak spolu s interjekcionálními a onomatopoickými elementy
prostředkem.

Podle toho by jazykové zvuky (i onomatopoie

a interjekce) byly zvukové posunky. (SOVÁK, 1978)
Stadia fylogenetického vývoje řeči vymezil SOVÁK (1978, s. 228-230) takto:
-

vývojová
tak

složka

projevová:

individuálně

1

je

základní

komunikace

charakteristická

jak

vyjádřením

skupině,

ve

různých

zvuku

a modifikovanou hybnou reakcí, vytvářením hlasových projevil, jimiž lidská
bytost projevuje své pocity, jako jsou hlad, bolest, radost, úzkost, strach.
Významově

-

se jedná převážně o vyjádření sebe sama.

vývojová složka vybavovací: je vyšší složkou vzhledem k tomu, že lidská bytost
svými projevy již

ovlivňuje

jiné

členy

skupiny.

Nejčastěji

jsou to varovné

signály se sociálně komunikačním významem.
-

Vývojová složka dorozumívací: je nejvyšší vývojovou složkou, kdy se lidská
bytost hlasovými projevy a dalšími výrazovými
lidem své myšlenky - obsah

vědomí,

prostředky

snaží

a také vnímat to, co jí

sdělovat

sdělují

jiným

jiné lidské

bytosti.
Řeč se podílí na rozvoji každého člověka, ovlivňuje rozvoj jeho poznávacích,

citových i volních vlastností, je nástrojem myšlení, má vliv na rozumový vývoj jedince
(PIPEKOVÁ, 1998, s. 70).
Vývoj

řeči

u

dítěte

neprobíhá jako samostatný proces, ale je

ovlivňován

vývojem

senzorického vnímání, motoriky, myšlení a také jeho socializací
(KLENKOVÁ, 2000, s. 36).
Řeč je jedna z výlučně lidských schopností, která není vrozená. Dle LECHTY

(2000) na jejím ontogenetickém vývoji participuje

několik

faktorU, mezi nimiž existuje

složitá vzájemná souvislost na bázi vícenásobné zpětné vazby.
Pro rozsah této práce stačí, když budou uvedeny následující faktory.

a) Myšlení
Vztahu myšlení a

řeči

si myslitelé všimli už ve

starověku.

"Logos" bylo v řečtině

společným označením pro "slovo", "myšlenku", ale i "rozum" a "zákon".
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řeči

VYGOTSKIJ (1971, cit. v LECHTA, 2000, s. 17) tvrdil, že ve vývoji

existuje předintelektuální stadiwn a ve vývoji myšlení předřečové stadiwn. Oba procesy
mají odlišné

kořeny

2. roku se však

a do

obě

určitého věku

probíhá jejich vývoj nezávisle na

linie protnou a myšlení se stává verbálním a

Pro rozvoj myšlení je tedy nutný rozvoj

řeči

řeči

a s rozvojem

řeč

sobě.

Kolem

intelektuální.

(slovní zásoba) se dále

mohou rozvíjet kognitivní funkce.
b) Motorika
Specifická motorická schopnost
palcem a

ukazováčkem)

a

(vzpřímené chůze,

současně

schopnosti držet

specifická schopnost

předměty

vědomé řečové

mezi

komunikace

jsou nejtypičtějšími lidskými maky.
Podle LECHTY (2000, s. 19) je možné proces mluvení chápat jako mechanický
při němž

akt,

jde o

precizně

koordinovaný proces jemné motoriky

Dialektická vazba motoriky a řeči je patrná např. u
u nichž pozorujeme
schopností

(např.

opožděný řečový

s dysfázií

či

dětí

aparátu.

s narušeným vývojem motoriky,
dětí

vývoj a u

s narušenou

často zjišťujeme

dyslalií) zase

řečového

komunikační

sníženou

úroveň

motorických dovedností.
c) Senzorická sféra

Zrakem se využívá 70 - 80% informací. Dle LECHTY (2000, s. 22) je pro vývoj řeči
zrakové vnímání významné z následujících důvodů:
-

zrakové

podněty

jako takové provokují

dítě

k vokalizaci,

později

k žvatlání

a řečovým projevům (dítě reaguje hlasem na to, když vidí matku)
odezírání pohybů mluvidel, respektive mimických pohybů od dospělých přispívá
k osvojení si artikulace a neverbální komunikace

Sluch má pro rozvoj

řeči

reaguje na sluchové

podněty,

Při

vrozené

hluchotě,

primární význam. Již v intrauterinním období života
jako je

např.

dítě

rozlišení hlasu matky od ostatních.

bez existence sluchu, se nemůže spontánním způsobem rozvinout

mluvená, zvuková řeč. Pro vývoj

řeči je

ze sluchového vnímání významné:

lokalizace sluchového podnětu (otáčení hlavy ve směru zvuku)
diference akustických signálů (sluchová analýza)
schopnost aktivního záměrného poslouchání (souvisí s koncentrací)
vlastní sluchová kontrola při napodobování zvuků
schopnost fonematické diferenciace (rozlišení fenoménů mateřského jazyka)
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4. Kombinované postižení
"Povíš: A

přece

se najde tak

jsou tupé hlavy, do kterých

zašpiněné

zrcadlo, že by

nemůžeš

nějakým způsobem

sotva se najde tak drsná tabule, aby se na ni nemohlo
A

přitom

když je zrcadlo

znečištěné

když je tabule drsná, je

potřeba

nic vtlouct. Odpovím: Sotva
nemohlo zachytávat obrazy;

nějakým způsobem něco

prachem a skvrnami, je potřeba ho

napsat.

nejdříve utřít;

ji vyhladit; jenom tak jich bude možné použít.

A tak je to i s mládeží.".

J. A. Komenský (Velká didaktika XII/16)
Termínem
mnohočetné,

kombinovaná

vada

označujeme

několikanásobné

vícenásobné) postižení jedince, tedy postižení

více defekty. Jedná se o kombinaci smyslového,

(vícečetné,

nejméně dvěma, případně

tělesného

a mentálního postižení

(EISOVÁ, 1982, s. 7).
SOVÁK (1986) chápe pod pojmem kombinované vady sdružování několika
postižení u jednoho jedince, které se ale navzájem
se

kvalitativně mění.

nedostatků

ovlivňují

a

během

vývoje jedince

Kombinované vady vnímá jako složitý celek psychosociálních

a deformací, jež jsou vzájemně podmíněné a podléhají vývojovým změnám.

JANKOVSKÝ (2001) uvádí, že se jedná o komplikovanou situaci, jejíž řešení
je závislé jednak na vlastní kombinaci postižení u daného jedince a dále na tom, které
z těchto postižení jej nejvíce

znevýhodňuje.

Na

těchto skutečnostech

pak závisí

léčba

(rehabilitace), sociální péče a v neposlední řadě též edukace.
Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se za postiženého s více
vadami považuje

dítě/žák

postižený

dvěma

nebo více na

postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a

sobě

nezávislými druhy

důsledkům opravňovalo

k zařazení do základní školy speciální příslušného typu. (Věstník MŠMT ČR, 1997)

27

4.1. Etiologie
Etiologie kombinovaných vad je velmi rozmanitá a
ve všech případech určit, ale v

zásadě

příčiny

nelze

jednoznačně

lze hovořit o dvou velkých skupinách příčin:

Klasifikace příčin vzniku vad a poruch (SLOWÍK 2007):

Exogenni (vnějši) faktory

prenatální

perinatální

postnatální

všechny faktory negativně ovlivňující
vývoj jedince v období od početí do
porodu, zejména vlivy:
fyzikální (úraz, škodlivé záření apod.)
chemické (působení jedů, některých léků,
drog apod.)
nutriční (nesprávná výživa)
biologické (virové a bakteriální infekce)
psychické a sociální (stres, sociálně
patologické prostředí)
všechny negativní a rizikové okolnosti
probíhající při porodu nebo v období
krátce po narození- mezi nejčastější patří:
mechanické poškození plodu
nedostatek kyslíku (hypoxie, asfyxie)
infekce
jiné komplikace
všechny reálné možné příčiny vzniku vad a
poruch v období po narození -jde o stejné
negativní vlivy jako v prenatálním období,
které však už působí na organismus
jedince přímo (nikoli skrze organismus
matky)
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Endogenní (vnitfní} faktory

genetické

chromozomální
aberace
(poškození
chromozomálnf výbavy nezávislé na
dědičných
vlivech - např. Downův
syndrom)
genové mutace (dědičně přenosná změna
genetických informací; vady mohou být
dědičné
autozomálně
např.
fenylketonurie, nebo vázané na pohlaví např. daltonismus)
dispozice (většinou dědičné, projeví se
však pouze při výskytu určitého
spouštěcího vlivu)
změněná
reaktivita (změna citlivosti
jedince na běžné podněty - např. alergie,
anafylaxe, astma)
problémy imunity (celkově snížená
obranyschopnost organismu)

ostatní

Podle EISOVÉ (1982) jsou pro vznik kombinovaných vad významné všechny
výše uvedené faktory. A

přestože

u mnohých kombinovaných vad rozpoznáme

příčinu

vzniku, není znám mechanismus, jakým k tomuto mnohočetnému postižení dojde.

5. Charakteristika jednotlivých postižení
FISCHER (2008) klasifikuje znevýhodnění podle druhu postižené oblasti na:
a) poruchy tělesné (somatické)

Do této kategorie
onemocnění,

patří různé

poruchy, defekty a handicapy vzniklé v důsledku

úrazu nebo ztráty hybnosti a mobility.

b) poruchy komunikace

K poruchám komunikace
podnětů,

patří

velká

řada problémů

s jejich zpracováním a s následnou reakcí. Do této kategorie

v oblasti vnímání smysly (zrak a sluch) a poruchy
můžeme

spojená s vnímáním,

i problematiku specifických poruch učení.

29

řeči. Zařadit

přijímáním

patří

poruchy

do této kategorie

c) poruchy mentální
patří růmé

Do této kategorie

handicapy a

znevýhodnění

v oblasti rozumových

schopností. Jedná se například o důsledek vrozených defektů (mentální retardaci)
a o defekty a poruchy získané v průběhu života (demence).

d) poruchy chováni
Do této kategorie

patří růmé

závažné odchylky ve vzorcích chování, které jsou

z hlediska sociokulturní normy, psaných i nepsaných pravidel
pro danou společnost nežádoucí,

nechtěné

společenského

soužití

nebo až nepfijatelné.

5.1 Poruchy tělesné (somatické)

Zákon č. 56112004 Sb.,

zařazuje tělesné

postižení (vedle mentálního, zrakového,

sluchového postižení, vad řeči apod.) jako jednu z forem zdravotm'ho postižení.
GRUBER a LENDL (1992, citv FISCHEROVI, 2008, s. 35) vymezují
přetrvávající

postižení jako

tělesné

nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech

se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony.
VÍTKOVÁ (1999) chápe tělesné postižení jako vady pohybového a nosného
ústrojí, tj. kostí,

kloubů,

šlach i

svalů

a cévního zásobení, jakož i poškození nebo

poruchy nervového ústrojí, které se projevují porušenou hybností.

V

současné době

je

nejvýznamnější příčinou tělesného

postižení

dětská

mozková

obrna (DMO).
DMO je

zastřešující

pojem pro

označení

skupiny chronických

onemocnění

charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika
prvních letech života (max. do 4. roku života), a která se zpravidla v dalším

průběhu

nezhoršuje. FISCHER (2008)
Dětská

mozková obrna (DMO)

postižením, projevuje se

především

patří

k nejzávažnějším a také k nejnápadnějším

v poruchách centrální regulace hybnosti jako

kombinované postižení. KLENKOVÁ (2000)
Dětská

mozková obrna nemá jednotnou

příčinu,

neprojevuje se jednotným

definovatelným postižením a nemá tedy jednotný klinický obraz.
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Podle LEHOVSKÉHO (1989) je lepší DMO označovat jako syndrom
představující

a sama o

sobě

soubor

příznaků. Přestože

není stacionární, nemá znaky vývoje nemoci

neohrožuje ostatnf funkce organismu a neohrožuje život postižených.

FormyDMO:
Formy spastické
•

vyznačuje

Diparetická forma se

zvýšeným svalovým tonem.

je zvýšení napínacího reflexu ve flexorech,
po

špičkách, nůžkovitá

koleny po

špičkách,

(s

pokrčenými

v nejtěžších

někdy

koleny), "

případech

i v extenzorech.
lidoopí"(kývavě

Příznakem
Chůze

bývá

s ohnutými

nemohou postižení chodit

vůbec.

Hornf končetiny nevykazují žádné změny.
•

Hemiparetická forma je
hornf i dolní

nejčastější

končetiny

formou DMO. Jedná se o spastickou obrnu

jedné poloviny

těla.

v loketnfm kloubu, v pronaci předloktí a flexi

Hornf

zápěstí.

končetina

bývá ve flexi

Postižení hornfch končetin

bývá větší než postižení končetiny dolnf. Časté jsou kombinace hemiparetické
formy s diuretickou. Ve vývoji mohou nastat situace, že na postižené ruce
se objeví atetotické dyskinéze nebo jiný druh
se

může

nepotlačitelných pohybů,

postižená ruka stát hypotonickou až atonickou.

nebo

Nejtěžším stupněm

je forma hemiparetická oboustranná, kdy je pohyb hornfch končetin znemožněn.
Téměř

vždy je

přidruženo těžké

mentální postižení a asi jedna

třetina

postižených trpí epilepsií.
•

Kvadruparetická forma: jde o spastickou obrnu, kdy jsou postiženy všechny čtyři
končetiny.

U této formy je

častý

výskyt epileptických

záchvatů

i mentálního

postižení.

Formy nespastické
Mezi tyto formy patří:
•

Hypotonická forma, která se projevuje snížením svalového tonu, zpravidla
výrazněji

se

na trupu a dolních končetinách. Je centrálního původu a projevuje

většinou

do

tří

let

věku dítěte,

pokud přetrvává, je provázena těžkou mentální

retardací.
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•

vyznačuje

Dyskynetická forma se

vůlí

nepotlačitelnými

pohyby, které

doprovázejí každý pokus o volní pohyb. Pohyby jsou atetotické (vlnovité,
při činnosti),

hadovité, pomalé v klidu i
balistické (velké, rychlé,

často

celých

choreatické (malé, prudké, trhavé),

končetin),

svalstva). U této formy není intelekt

myoklonické (trhavé záškuby

většinou příliš

poškozen a epilepsie

se vyskytuje jen výjimečně.
•

Smíšená

forma:

řadíme

sem

kombinace

forem

nejen

spastických,

ale i tzv. kombinované vady, kdy hybné postižení provázejí např. poruchy zraku,
sluchu či těžší mentální defekty, které k vlastnímu syndromu DMO nepatří.
(KLENKOVÁ, 2000)
S DMO se pojí

některá

další postižení,

hovoříme

proto o kombinovaném postižení.

Jedná se o:

-

mentální retardace, která

významně

proces edukace a profesm'ho

zhoršuje možnost socializace, zhoršuje

uplatnění,

v kombinaci s těžkou MR jsou jedinci

odkázáni celoživotně na pomoc druhých.

epilepsie, která se v určité míře vyskytuje u všech forem DMO
-

poruchy

řeči,

ovládajících
způsobené

které bývají

řeč

a

způsobené

porozumění,

jednak postižením mozkových center

zejména u kvadruparetické formy DMO a dále

narušenou svalovou koordinací, jako je tomu u dyskinetické formy

DMO

-

smyslové

poruchy

a

poruchy

učení,

které

se

vyskytují

u hemiparetické formy DMO.

Výskyt poruch řeči u postižení DMO (dle Klenkové, 2000):

Porucha řeči

Výskyt

dysartrie

19,6%

anartrie

2,8%

dyslalie

10,2%

opožděný

vývoj

řeči

6,4%

koktavost

1,9%

palatolalie

1,8%
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zejména

5.2 Poruchy komunikace
Příčiny

narušené

komunikační

vývojové odchylky, aberace
receptorů

schopnosti jsou

chromozomů,

různé. Patří

mezi

ně nejrůznější

genomové mutace, orgánová poškození

centrální nervové soustavy i efektorů a nejrůznější nepříznivé vlivy prostředí.

PIPEKOVÁ (1998) využívá u narušené komunikační schopnosti následující
dělení:

1. Vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), kterou
Jde o specificky narušený vývoj
verbálně

sníženou schopností

řeči,

jenž se

může

řadíme

k centrálním poruchám.

projevovat neschopností nebo
vytvoření

komunikovat, i když podmínky pro

této

schopnosti jsou dobré. Porucha má systémový charakter a zasahuje impresivní
i expresivní složky
rámec

řečové

grafomotoriky,

řeči

v různých jazykových rovinách. Vývojová dysfázie

přesahuje

poruchy, setkáváme se s deficity i v oblasti jemné motoriky,
paměti,

pozornosti. Dysfatici jsou lehce unavitelní, objevuje se u nich

i narušení emocionální, zájmové a motivační sféry.

2. Zfskaná orgánová nemluvnost (afázie), což je centrální porucha

řeči

organického

původu, ke které dochází na základě lokálního poškozeni mozku. Řeč byla již plně

vyvinuta a na

základě

náhlých mozkových

poškození dominantní hemisféry mozku

přl'hodách, při

k porušeni komunikativní funkce

řeči.

krvácení do mozku,

při

nádorech, úrazech,

zánětech

apod., dochází

Jedná se o složitou poruchu, dochází k narušeni

celé psychické, emocionální, volní sféry postiženého člověka.

3. Zfskaná neurotická nemluvnost (mutismus, elektivnf mutismus, surdomutismus)
a)Mutismus psychotickém

oněmění,

podkladě

ztráta řečových projevů na neurotickém nebo

(úlek, šok, stres,

vyčerpáni).

Mutismus není

podmíněn

organickým poškozením CNS.
b) Elektivní mutismus - ztráta řeči, oněměni, které je vázané na určitou situaci,
prostředí či

osobu.

c) Surdomutismus -na neurotické bázi se projeví ztráta řeči (oněměm') i ztráta
schopnosti slyšet (hystericky podmíněný projev labilní osobnosti).
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4. Poruchy zvuku řeči (rinolalia, palatolalia)

a) Rinolalia (huhňavost) -patologicky snížená nebo zvýšená nazalita (nosovost)
v mluvené

řeči,

porucha zvuku jednotlivých hlásek

sliznice patologicky zvýšená,

hovoříme

při

artikulaci. Je-li nosní

o otevřené huhňavosti, je-li patologicky

snížená, jde o huhňavost zavřenou.
b) Patolalia - termín označuje narušenou komunikační schopnost, jejíž primární
příčinnou

je vrozená vývojová vada -

rozštěp

patra (tj. orgánové vrozené

vývojové anomálie, které postihují pevné útvary
od

dutiny nosní nebo orgány patrohltanového

charakteristické

změny

uzávěru).

dutinu ústní

Pro palatolálii jsou

rezonance (zvýšená nebo deformovaná nazalita),

porušená artikulace, mimika, neverbální chování. U
s opožděním ve vývoji

oddělující

řeči, časté

těchto dětí

jsou poruchy sluchu,

může

se setkáváme

být deformován

i hlas.
5. Poruchy plynulosti řeči (balbuties, tumultus sermonis)

a) Balbuties (koktavost) - je možné ji pokládat za syndrom komplexního
narušeni koordinace

orgánů

participujících na mluvení. Projevuje se

křečovitým

zadrháváním, zástavami v promluvě s křečovitými nádechy, opakováním slabik
s nemožností

usměrněni.

Mluvený projev doprovázejí tzv.

součiny-

grimasy, pohybové stereotypy (rukama) nebo celková strnulost
obličeje.
napětí

Mohou se objevit i

změny

posunky,

včetně

výrazu

v oblasti vegetativní a emocionální (poceni,

apod.) U koktavého se objevuje strach z řeči, vyhýbá se jí a může dojít až

k agofobii.
b) Tumultus sermonis (breptavost) - porucha plynulosti mluvy, pro niž je
charakteristické

překotné

řeči,

tempo

dochází

k vynechávání

slabik,

k deformaci slov, je narušené dýchání, dochází k hlasovým poruchám; artikulace
je narušená a nepřesná.
6. Poruchy článkován(, artikulace (dyslalie, dysartrie)

a) Dyslalie (patlavost) - porucha artikulace, neschopnost nebo porucha používat
jednotlivé hlásky nebo skupiny hlásek v procesu komunikace podle
zvyklostí a norem
komunikačních

příslušného

jazyka. Je to

schopností.

34

nejrozšířenější

řečových

porucha

b) Dysartrie - porucha procesu artikulace jako celku
CNS.

Kromě

při

poruchy hláskování jsou narušeny v různé

organickém poškození

míře

i proces respirace,

fonace, rezonance a taktéž se vyskytuje dysplodie (narušení melodie, tempa,
rytmu,
např.

přízvuku).

DMO, ale

zánětech

S dysartrií se setkáváme

může

nejčastěji

při

jít i o získané obtíže,

u vývojových poškození

degenerativních

onemocněních,

mozku apod.
řeči

7. Symptomatické poruchy
průvodním příznakem

- poruchy

komunikační

schopnosti, které jsou

(symptomem) jiného, dominantm'ho postižení (senzorického,

motorického, mentálního)

8. Poruchy hlasu -

při

nichž dochází ke

jeho akustických kvalit. Mluvíme o

funkčních

změně

individuální struktury hlasu,

poruchách - dysfonii nebo úplné

ztrátě

hlasu (afonii). PIPEKOVÁ (1998)
Do poruch komunikace

řadíme

i smyslové vady, vzhledem k tomu, že

dochází k poruše příjímání nebo vnímání podnětů,

či

při

nich

k problémům s jejich zpracováním

a následnou reakcí.
Smyslové vady se vyskytují často v kombinaci s DMO, dle JANKOVSKÉHO
(2001), velké množství
o

amblyopii

dětí

s mozkovou obrnou trpí zrakovými obtížemi. Jde

(tupozrakost),

refrakčními

a nystagmem (rychlé mimovolní pohyby

očí).

zejména u dyskinetické formy a poruchy

poruchami,

strabismem

např.

(šilhavost)

Dále se mohou objevit poruchy sluchu -

řeči.

Jde

např.

o vývojovou dysfázii, afázii,

dyslalii, anartrii či dysartrii.

Poruchy zraku
Zrakové vady:
•

Dítě

se ztrátou zrakové ostrosti

obtíže s rozlišováním

detailů,

(refrakční

vadou) nevidí

zřetelně.

Bude mít

ale nemusí mít obtíže s identifikací velkých

předmětů. (VÍTKOVÁ, 1998)

•

Postižení zorného pole znamená omezení prostoru, které

se

může,

dítě

vidí.

ale nemusí projevit omezení zrakové ostrosti. Pokud má

v jeho centru, bude mít problémy při pohledu
stranou, aby vidělo zřetelněji.
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přímo před

Při
dítě

této

vadě

výpadek

sebe a bude se dívat

Výpadek periferního
části. Při

vidění

se

dítě

pohybu v prostoru naráží

zrakového pole. Mohou se u

může

něj

do

objevit v jeho horní, dolní nebo postranní
předmětů

na té

straně,

kde má výpadek
případně

projevit potíže s rozlišováním barev,

se zhoršuje vidění za šera a při adaptaci na změnu osvětlení. (VÍTKOVÁ, 1998)

•

Okulomotorické poruchy (strabismus) se projevují problémy
pohybu očí. Sleduje-li dítě pohybující se předmět,

•

jedno a pak teprve druhé oko - tedy ne
předmět

se

může

jedno oko

obě oči

stáčet dovnitř

často

při

koordinaci

k tomu používá nejprve

najednou.

Při

pohledu na blízký

nebo do strany. Takto

poměrně

nápadný jev nazýváme šilhání (strabismus). Bývá doprovázen obtížemi
při

vykonávání

pohybů

přesnost,

vyžadujících

uchopování

předmětů.

(VÍTKOVÁ, 1998)
•

Děti

s kortikálním postižením zraku, tzv. korovou slepotou, mají problémy

se zpracováním zrakové informace, i když není poškozena sítnice ani zrakový
nerv. U

dětí

se projevují problémy s interpretací zrakové informace a jejím
při vytváření

spojením s ostatními smyslovými vjemy

zrakového obrazu.

Zjištění pozorované skutečnosti je velmi obtížné. (VÍTKOVÁ, 1998)

•

Při

atrofii zrakového nervu, dochází díky

nervu k jeho

odumírání a

nedostatečnému

tím jeho

vyživování

schopnosti vést

zrakový

očm'ho

vjem

z oka do mozku. (PIPEKOVÁ, 1998)

•
Podle

Poruchy barvocitu (barvoslepost).
úrovně

zrakové ostrosti, nezávisle na typu zrakové vady vymezujeme jednotlivé

stupně vidění:

slabozrakost: snížení zrakové ostrosti obou očí, a to i s brýlovou korekcí
zbytky zraku: schopnost dolního

hraničm'ho

vnímání zrakem (ne u prostorové

orientace)
slepota (amauróza): neschopnost vnímat zrakem
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Poruchy sluchu
Sluch je pro
představuje nejtěžší

člověka

jedním z nejdůležitějších

bariéru v komunikaci a

osobnosti. Mluva a sluch jsou

při

následně

smyslů.

Sluchové postižení

se odráží do celého vývoje

lidské komunikaci nejobvyklejšími nástroji. Vada

sluchu se negativně odráží ve třech základních oblastech:
-

v oblasti poznávací (zahrnuje především různé formy pocitů,

zvuků, představ)

-

v oblasti vztahů k prostředí (zejména sociálnímu)

-

v oblasti osobnosti (zahrnují charakter, emotivní a volní sféru)

Z toho vyplývá:

-

špatná tvorba a pěstování mezilidských vztahů
člověk

trpí po duševní stránce

společenskou

izolací: vývoj

řeči

je omezen

a nevyvíjí se vnitřní řeč
projevy:
-

mluva při nedostatečné nebo chybějící sluchové kontrole je deformována

-

myšlení neslyšících

dětí

vzniká zcela nezávisle na

řeči,

není

řečí

formováno

a je proto statické a nepohotové
orientace v prostoru je omezena, popřípadě znemožněna.
( PIPEKOVÁ, 1998)
Typy sluchových vad

1) Periferní vady - mohou být jednostranné nebo oboustranné. Rozlišujeme 3 formy:
a) Převodní- induktivní:

způsobené

poruchou od zevního zvukovodu

k oválnému okénku střednťho ucha.
b) Nitroušní -percepční: je postižen blanitý labyrint vnitřního ucha, vláskové
buňky

c)

nebo sluchový nerv.

Smťšené-

kombinované

2) Centrální vady: jsou

způsobeny

poškozením centrálm'ho nervového ústrojí

sluchového analyzátoru.

Sluchová vada je stavem trvalým, který se

léčbou

nedá

změnit.

Jestliže

k ubývání sluchové schopnosti dochází v průběhu života, jde o progresivní vady sluchu.
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Stupně sluchových vad (PIPEKOVÁ, 1998) podle hloubky sluchového postižení

klasifikujeme sluchové vady na:

•

Nedoslýchavost: rozlišujeme typ převodní, kdy postižený slyší málo, ale dokáže
rozeznat zvuky lidské řeči a percepční, která se také projevuje zkresleným
vnímáním řeči.
a) Lehká (sluchová ztráta 20-40 dB)
b)

•

Těžká

•

muchota

Střední

(sluchová ztráta 40-70 dB)

(sluchová ztráta 70-90 dB)

a) Úplná (totální) znamená naprostou ztrátu sluchu
b) Praktická -vyskytují se zde pouze tzv. zbytky sluchu
Ohluchlost: je stav, kdy dochází ke
k ohluchnutí po
řeč

ukončení

se již neztrácí,

ztrátě

sluchu v průběhu života. Pokud dojde
řeči

základního vývoje

zůstává zachována,

(po sedmém roce života),

ale vyžaduje soustavnou péči.

5.3 Poruchy mentální
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (1 O. revize) je mentální retardace stav
zastaveného

či

neúplného duševního vývoje, který je zvláště charakterizován narušením

dovedností projevujících se

během

úrovni inteligence, tj. poznávacích,
Může

se vyskytnout

společně

vývojového období,
řečových,

přispívajících

pohybových a sociálních schopností.

s jakoukoli jinou duševní nebo

bez ní. Jedinci s mentální retardací mohou být postiženi celou
jejichž prevalence je u nich
Adaptační

přinejmenším

k povšechné

3-4 krát

chování je narušeno vždy, avšak v

častější

tělesnou
řadou

poruchou nebo

duševních poruch,

než v intaktní populaci.

chráněném

sociálním

prostředí

s dostupnou podporou není toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné.
V

současném

pojetí mentální retardace v české psychopedii je

zdůrazňován

překrývajícím způsobem

anatomické,

multidimenzionální fenomén, který postihuje

fyziologické, psychologické, pedagogické a sociální kvality jedince. Mentální retardace
je charakterizována individuálními zvláštnostmi psychických

činností při

dominantním

postižení v oblasti intelektové. Je to stav, který vzniká v různých vývojových obdobích
života jedince, odráží se v jeho chování a sociální
rozdílných schopnosti a kapacity (ČERNÁ, 1995, s. 13).
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přizpůsobivosti při

zachování

Podle MATULAYE (1986) je

nejrozšířenější

názor, kdy v důsledku mentální

retardace je narušen normální duševní vývoj ve smyslu nevyvinutosti rozličného
překonaných

vlivem genetických chyb anebo chorob

v graviditě,

během

stupně

porodu

a do dvou roků po narození, které zasáhnou mozek.
může

MATULAY (1986, s. 25) tvrdí, že vývojovým nedostatkem

být zastavený anebo

neúplný vývoj jako následek poškození mozku degenerativním procesem CNS
či

regresí zapříčiněnou psychosociálními faktory.

Každá porucha CNS, která se

později

projeví jako porucha rozvoJe intelektu,

se od počátku projevuje i omezením řečových výkonů.
MATULAY (1986) uvádí, že všechny dosud známé i
mentální retardace vyvolávají necelou
retardace
v

převážně

současnosti

platí, že sociokulturní
stupňů

činitelé

mají

původ.

Podle MATULAYE (1986)

největší

význam u lehké mentální

jsou v popředí genetické faktory, u

těžkých

forem

exogenní příčiny.

Mentální retardace se velmi
a

této poruchy. Až 80% případů mentální

v mírném pásmu má neznámý

retardace, u mírných
převládají

čtvrtinu

předpokládané příčiny

onemocněními.,

jako

např.

často

kombinuje s dalšími vážnými poškozeními

s dětskou mozkovou obrnou, poruchami zraku a sluchu,

epilepsií, apod.
Podle

Mezinárodní

klasifikace

nemocí

(1992),

zdravotnickou organizací se klasifikace mentální retardace
kategorií:
lehká mentální retardace
středně těžká mentální

retardace

-

těžká

-

hluboká mentální retardace

-

jiná mentální retardace

-

nespecifikovaná mentální retardace

mentální retardace
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zpracované
dělí

Světovou

do šesti základních

Specitlka dětí s mentální retardací
Bezprostřední poznání (smyslové)

1.

Podle RUBINŠTEJNOVÉ (1976) následující specifika percepce: zpomalenost
a snížený rozsah zrakového vnímání
perspektivu,
počitků

a

částečné překrývání

(při

vnímání obrazu neschopnost pochopit

kontur, rozlišování

vjemů - tvarů, předmětů,

barev,

zvláště silně

polostínů),

nediferencovanost

je narušena diskriminace figury

a pozadí.
Typická je inaktivita vnímání (porucha hloubky vnímání), nedokonalé vnímání
času,

špatná

koordinace

pohybu,

snížená

citlivost

u akustického analyzátoru opožděná a zkreslená diferenciace

hmatových

vjemů,

fonémů.

Zprostředkované poznání (myšlení, řeč)

2.

Myšlení je zatíženo

přílišnou

konkrétností,

nepřesností

a chybami v analýze

a syntéze, neschopností vyšší abstrakce a generalizace. Pojmy se
a úsudky jsou nepřesné.
analyzátorů

Příčinou jsou

tvoří těžkopádně

ve většině případů nedostatky v korových částech

a v integrátoru fatických funkcí.

Paměť

3.

Osoby s MR si vše nové osvojují pomalu až po
paměťové

Rychle zapomínají,

v praxi, typický je eidetismus
mechanická

paměť.

podmíněných spojů

stopy si vybavují
představ,

mnohočetném

nepřesně, vědomosti

nekvalitní

opakování.

neuplatní

včas

třídění paměťových

stop, spíše

činnosti,

z tendence

To vychází ze specifik vyšší nervové

vyhasínat rychleji než u intaktní populace.

4. Pozornost
Záměrná

pozornost vykazuje nízký rozsah sledovaného pole, nestálost a snadnou

unavitelnost, sníženou schopnost
výkonu

narůstá

i

počet

rozdělit

ji na více

činností.

S nárůstem kvantity

chyb. Maximální délka pozornosti je 15 - 20 minut. Pak musí

následovat relaxace.
5. Aspirace
Pro jedince s MR bývá

příznačný

nadhodnocování.
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výkyv k podhodnocování nebo naopak

6.

Vůle

vůle)

Specifickým rysem Je dysbulie (porucha

a abulie (nerozhodnost,

nedostatek vůle a neschopnost zahájit činnost, ztráta či snížení volních činností).
7. Řeč
Pozorujeme

opoždění, popř.

až omezení vlastního rozvoje

řeči,

které se projevuje

již na úrovni jednotlivých jazykových rovin, a tudíž se promítá i do oblasti
projevu. Tento

komunikační

proces je narušen,

senzorických nebo kognitivních bariér

(popř.

či

dokonce

znemožněn

a to v

řečového

důsledku

v nedostatku v oblasti jemné a hrubé

motoriky).
5.4 Poruchy chování

Dle V ÁGNEROVÉ (2004) můžeme poruchy chování vymezit jako takové
vzorce chování, které jsou v dané sociokulturní
nebo až

nepřijatelné.

v oblasti sociálních

normě

nechtěné

nežádoucí,

Z vývojového hlediska je lze pak charakterizovat jako odchylku
vztahů,

kdy jedinec není schopen respektovat normy a psaná

a nepsaná pravidla chování na úrovni odpovídajícího věku.
V případě

dětí

a dospívajících lze za poruchové chování

označit

takové

způsoby

chování, u kterých můžeme pozorovat tyto obecné znaky:
nerespektování platné

společenské

normy. O poruše chování

můžeme hovořit

tehdy, pokud jedinec normy a pravidla chápe, ale není ochoten je akceptovat,
nebo se jimi není schopen z různých
jedinec

normě

důvodů řídit (např.

impulzivita). Pokud

nerozumí, není schopen pochopit její význam, nelze mluvit

o poruše. Proto je velmi nutné posuzovat

při

hodnocení chování i

úroveň

mentálm'ho věku.
-

neschopnost navazovat a udržet přijatelné sociální vztahy, v

důsledku

nižší míry

empatie, egocentrismu a zploštělé emocionality.
-

bezohlednost

vůči

okolí,

zaměřenost

ohledu na druhé.
-

chybějící svědomí

a pocit viny.
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na uspokojování vlastních

potřeb

bez

Příčiny

vzniku a rozvoje poruch chování jsou multifaktoriální.

Působícími

faktory jsou psychické a sociální vlivy a dále vlivy biologické. K vrozeným
biologickým faktorům patří zejména úroveň mentálních schopností.
Poruchy chování mohou také s největší
s narušenou strukturou nebo funkcí CNS. U
syndromy ADHD a ADD. Ty

patří

také k

pravděpodobností

funkčních

vznikat u

jedinců

poruch se jedná o LMD a

nejčastějším

poruchám chování u

dětí

s kombinovaným postižením.
Porucha aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)

Syndrom hyperaktivity ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) nebo
také ADD (Attention Deficit Disorder)

patří

mezi hyperkinetické poruchy.

Jeho symptomy jsou popsány v Mezinárodní klasifikaci (1992).
Uvedená porucha má souvislost s lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD).
Nedostatky ve funkci CNS jsou
ovlivněny

příčinou změn

v distribuci energie. Tím jsou pak

prakticky všechny kognitivní funkce. Syndrom ADHD se nevyskytuje

většinou osamoceně.

Více než 40% jedinců trpí některou z dalších poruch, velmi

se jedná o specifické poruchy školních dovedností a poruchu motorické funkce.

často

Stejně

jako LMD také porucha aktivity a pozornosti nemá souvislost s úrovní mentálních
schopností.
Základní příznaky:
-

Deficit pozornosti.

reflexe

času,

Zaměření

na jeden problém má krátké intervaly, chybí

jedinci mají problémy s opakovanými nebo nudnými (nutnými)

úkony. S poruchou hyperaktivity souvisí poruchy motoriky Gemná i hrubá
motorika).

-

Impulzivita. Jedinci jsou
špatným
často

-

porozuměním

charakterističtí

vlastním

pocitům (častá

je neschopnost pocity popsat),

mívají tendenci k nižšímu sebehodnocení, mohou být vztahovační.

Hyperaktivita. Je charakteristická
manipulují s různými
dále je to zvýšený
své

rychlými, neadekvátními reakcemi,

činnosti

věcmi

řečový

často

neúčelnými, nadbytečnými

pohyby

(často

a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci),

projev (a to jak z hlediska hlasitosti, tak množství),

doprovázejí

FISCHER (2008, s. 134).
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různými

zvuky

a

komentují

je)

6. Diagnostika a terapie
V

současné době

stoupající možnosti
hraje také snaha
je to možné,

důraz

je velký

současné

medicíny, zejména pak oblast genetiky.

společnosti nesmiřovat

udělat

kladem na prevenci. Hlavní význam hrají

pasivně

se

vše proto, abychom se

Důležitou

roli zde

s existencí poruch a vad, a pokud

těchto deficitů

zbavili

(léčbou,

nápravou),

ale také se pokusili předejít a zabránit jejich vzniku.
Dle VYSOKAJOVÉ (2000) prevence představuje (z hlediska speciální
pedagogiky) souhrn
či

opatření,

předcházet

jejichž cílem je

vzniku mentálních, fyzických

smyslových poruch (primární prevence) nebo zamezit trvalému

funkčnímu

omezení

nebo postižení (sekundární prevence).
Prevence chce
Uskutečňuje

se

přitom

předcházet

jak vrozeným, tak získaným vadám a poruchám.

v několika vrstvách

či

stupních, které mají

různé

cíle, a realizují

se proto v poněkud rozdílných případech a situacích.
SLOWÍK (2007) rozděluje prevenci na:
Primární:

jejímž

záměrem

je

předcházet

vzniku

určitého

jevu tím,

že eliminujeme působení vyvolávajícího faktoru.
Smyslem sekundární prevence je ochránit

reálně

ohrožené osoby

před

vlivem

negativního jevu, který se v jejich životě objevil.
Terciární prevence: chce zamezit dalšímu zhoršování stavu jedinců, u kterých
patologický jev již působí.
Důležitým

momentem pro

včasnou

rehabilitaci a prevenci rozvoje handicapu

je včasná diagnostika, a to nejen z hlediska medicínského, ale dále i z hlediska speciálně
pedagogického.
Historii

speciálně

pedagogické

diagnostiky

můžeme

vysledovat

už v doporučeních, která jsou obsažena například v Komenském Informatoriu pro školy
mateřské,

v němž je posuzována vhodnost nástupu

dítěte

do školy. Posuzovány jsou

mimo jiné jeho schopnosti a zájmy.
Dle

RENTIÉROVÉ (2004) se speciálně pedagogická diagnostika zabývá

rozpoznáním podmínek,

prostředků

i efektivity výchovy,

vzdělání,

osobnosti, a také akulturace klientů - tedy osob s postižením.
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celkového rozvoje

Cílem diagnostiky pak nemusí být nutně stanovení
případech

přesné

diagnózy, v mnohých

je toto "zaškatulkování" klienta velmi obtížné až nemožné, ale

dílčí

hodnocení nebo důležitá prognóza jak bude vývoj dále pokračovat.
Diagnostika

ve

speciální

kdy spolupracují nejen odborníci
ale také rodina, škola,

přátelé

pedagogice
(lékaři,

zdůrazňuje

přístup,

komplexní

psychologové, speciální pedagogové),

- tedy všichni, kdo participují na dalším rozvoji daného

jedince.
Diagnostické metody:
-

anamnéza (osobní, rodinná, školní)

-

pozorování (záměrné i nezáměrné)

-

rozhovor

-

dotazníky, testy (psychologické, pedagogické, didaktické atd.)

-

metody ověřování vědomostí a dovedností (písemné i ústní zkoušení apod.)
výsledků činnosti

analýza

(rozbor zpracovaných

úkolů,

posuzování

výtvorů

jedince apod.)
-

přístrojové

Důležitými

metody (vyšetřování sluchu metodou audiometrie apod.)

při

kritérii

použití jednotlivých metod je jejich validita

(zda poskytují skutečné platné výsledky) a labilita (nakolikjsou spolehlivé a přesné).
Speciální diagnostika je
nejčastěji

je

prováděno

v

součástí

komplexního diagnostického

přístupu,

pedagogicko-psychologických poradnách pedagogy

a psychology, přičemž sledují:
motoriku

Gemnou,

orgánů,grafomotoriku,

tělového

oční

hrubou,

pohybovou

pohyby,

koordinaci,

motoriku

artikulačních

senzomotoriku,

vyšetření

schématu)

percepci (vestibulární, taktilní, kinestetická, zraková, sluchová, rytmická)
komunikaci(verbální,neverbální)
rozumové schopnosti (testy inteligence)
lateralita (dominantnost ruky a oka)
prostorová a časová orientace
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sociální faktory (rodinné zázemí, školní prostředí, vrstevnické vztahy apod.)
tělesné

a psychické charakteristiky (vývojové ukazatele, emoce, motivace,

zájmy, paměť atd.)
chováni
-

úroveň

schopnosti a dovedností (zejména školních dovedností, tj.

počítání

časově ohraničený

změnit

svůj

sociálněfunkční úrovně

život (ve smyslu dosažení vyšší

Pod pojmem rehabilitace
funkční

cílený proces, který má umožnit postiženému

dosáhnout optimální mentální, fyzické a

aby mohl

ztráty nebo

prostředky

psani,

apod.)

Rehabilitace je
člověku

čteni,

můžeme

funkčního

určené

opatření určená

zahrnovat také

omezení

k usnadnění

(např.

úrovně

technickými

společenské

nezávislosti).

pro kompenzaci

pomůckami)

adaptace

k tomu,

a

a další

readaptace.

(VYSOKAJOVÁ, 2000)
Terapie

(z hlediska speciální pedagogiky) je každý odborný postup,

který pomáhá dosahovat výchovných a

vzdělávacích cílů

a

současně

má také

léčebný

efekt. (SLOWÍK, 2007)
Úspěšnost

terapie

Je

závislá

včasném

na

rozpoznání

problému,

postižení - kvalitní komplexní diagnostika a na adekvátním přístupu ke klientovi.
SLOWÍK (2007) dále říká, že účinná terapie je výsledkem kombinace následujících
přístupů k

-

problému klienta:

kauzálního (hledáni příčin a souvislosti v klientově případu)
interdisciplinánn'ho (spolupráce odborníků)
systémového (problém neexistuje izolovaně, ale je součástí určitého systému)
sociointegračního

(poznáváni

klienta

v jeho

přirozeném

prostředí)

-

individuálního (respektováni klientových osobnosti)
fmálniho (stanovení cílů a postupů k nim)

-

aktivizujícího (nabídka přitažlivých podnětů a
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činnosti)

sociokulturním

Pro terapii narušené komunikace je důležité:

a) podpořit rozvoj motoriky
Podle ČERNÉ (1985) je praktické spojení člověka s okolním světem zajišťováno
pohybovou

činností.

V tomto smyslu pohybová

činnost

tvoří

základ rozvoje

psychických procesů.
Z hlediska

objasnění

vztahu rozvoje motoriky a rozvoje psychických funkcí

zdůrazňuje zejména následující poznatky (ČERNÁ, 1985, s. 49).

•

Jedinec prostřednictvím pohybové činnosti přichází do styku s rozličnými
předměty

•

a jevy svého okolí.

Motorika mu

umožňuje

vyhledávat nové jevy

a nalézat mezi nimi vzájemné vztahy.

Ovlivňuje

prostředí,

tak procesy myšlení.

•

Analýza a syntéza pohybů zkvalitňuje činnost mozkové kůry.

•

Motorická činnost spjatá se slovním vyjádřením rozvíjí řeč.

•

Působením

motorických

podnětů

se

ale také je vnímat

vytváří

v

kůře

ohniska optimální

vzrušivosti, dochází k indukci nervových pochodů, která je základem pozornosti

b) podpořit rozvoj smyslové percepce
c) podpořit rozvoj kognitivních funkcí
Přehled

speciálních terapií

arteterapie

metoda využívající terapeutické možnosti výtvarných
činností (má psychoterapeutický efekt, rozvíjí komunikační
schopnosti a možnost sebevyjádření klienta)
muzikoterapie
terapeutická metoda založená na efektech hudební
percepce 1 aktivní práce s hudbou (ve všech jejich
složkách)
dramaterapie
metoda založená na léčebném efektu dramatických postupů
zooterapie
speciální terapie využívající kontakt klienta a zvířete naJ#. hipoterapie, canisterapie
herní terapie
využití hry jako terapeutického prostředku (např.
v dětských léčebnách nebo nemocničních odděleních
metoda bazálm'ho rozvoj všech základních prvků vnímání a reakcí u klientů
dialogu
s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením
ergoterapie
terapeutické využití pracovních činností (podle možností a
schopností klientů)
biblioterapie
terapie využívající čtených textů: např. říkanky, pohádky,
texty písní apod.
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IV. PRAKTICKÁ ČÁST
V úvodu praktické části budou stanoveny hypotézy, které se zabývají otázkami
vlivu

umělecké

tvorby na rozvoj
části

postižením. V další
umělecké

komunikačních

schopností

žáků

s kombinovaným

budou shrnuty a charakterizovány inovované

prostředky

tvorby, které byly v experimentu použity. Doloženy budou také rozpracované

ukázky jednotlivých lekcí.

V závěru praktické části předložím získané výsledky z pozorování a jejich
hodnocení. Na základě rešerše dostupné literatury a těchto výsledků, logopedických
a psychologických vyšetření, bude navržena koncepce nového pedagogického předmětu
Umělecká dílna.

Tento dokument bude součástí přílohy.

7. Stanovení hypotéz
1.

Předpokládám,

že

umělecká

kreativita je

důležitá

pro rozvoj komunikace u

žáků

s kombinovaným postižením.
2.

Předpokládám,

že na

základě

více smyslového prožívání je možné

podpořit

aktivit

žáků.

3.

Předpokládám,

že hudba je universálním

komunikačním prostředkem,

a proto

může

žákovi s kombinovaným postižením napomoci s vyjádřením jeho citových prožitků.
4.

5.

Předpokládám,

že pomocí estetických

rozšířit emoční

škálu dětí s kombinovaným postižením.

Předpokládám,

prožitků během umělecké

že za pomocí individuálního

přístupu

tvorby je možné

lektora ke

indisponovanému jedinci, lze zkvalitnit a prohloubit další prožívání
zážitků

a uplatnit je v dalším poznávání a prožívání v lidské komunitě.
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zdravotně

uměleckých

8. Výzkumné metody a postup řešení
Výzkum

proběhl

formou experimentu, realizovaného v Základní škole speciální

a Základní školy praktické, Starostrašnická, Praha 1O, s 42

zúčastněnýnů

žáky.

Jeho úkolem bylo sledovat vliv navrženého projektu (lekcí), využívajícího inovované
prostředky umělecké

tvorby, na komunikační dovednosti žáků výše uvedené školy.

Lekce byly zaneseny do vizualizovaného školního rozvrhu, v rozsahu 45 minut,
lx týdně. Celý experiment probíhal v období IX/2007- VI/2008 a bylo při
metody

pedagogického
archů,

do záznamových

pozorování.

skupině

emoční

při

byly

v chování

vedeny

klientů

využito

záznamy

Gejich aktivitu,

prožívání, smyslovou percepci, spolupráci

a schopnost reflexe). Mimo to, jednotlivé lekce byly zaznamenány

na videozáznam, který pomohl dokumentovat
úspěchy.

viditelné,

pozorování

změny

které sledovaly

verbální a neverbální komunikaci,
ve

O

něm

Zároveň

také

pomohl

dílčí,

mnohdy v průběhu lekce

minimalizovat

chybu

špatně

výzkumníka

pozorování.
Lekce se

počet

účastnili

stoupl na 10

max. 4 žáci,

žáků.

při

skupinovém zpěvu a instrumentální hře tento

Jednotlivé lekce byly

předem

pečlivě připravovány,

byl stanoven cíl (často týmově konzultovaný) a prostředky k jeho dosažení.
Jedenkrát

ročně

se lekce

účastnil

supervizor, který poskytoval nejen

zpětnou

vazbu pro mě, jako pedagoga, ale nezávisle na mém pozorování vedl pozorování klientů
sám, včetně jejich hodnocení- naše závěry byly porovnávány a diskutovány.
Na
lx

ročně vyšetření

vzájemně
Při

začátku

a konci roku byly žáci podrobováni logopedickému
psychologickému, výsledky,

včetně výsledků

vyšetření,

z Umělecké dílny byly

porovnávány a diskutovány se všemi členy týmu a s rodiči.

výzkumu bylo použito těchto metod:
analýza studované literatury
-

analýza dokumentace žáků, včetně logopedického a psychologického vyšetření

-

metoda pozorování
se

o

žáků

dlouhodobé,

v průběhu lekce i za použití
kontinuální,

nestandardizované pozorování)
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bezprostřední

videozáznamů
1

Gedná

zprostředkované,

analýza výsledků činností
-

rozhovory s rodiči, speciálními pedagogy a odbornými pracovníky SPC psychologem, logopedem, které pomohou objektivizovat výsledek

8.1 Charakteristika pozorované skupiny žáků

Místo experimentu: Základní škola speciální a Základní škola praktická

Starostrašnická 42, Praha 1O

Počet žáků:

Věk žáků

42 žáků

ve školním roce 2007/2008 (v%):

..--------14
12

-

-

- - - ·-

-

-. -

-

10
8
6
4

2

o
20

19

18

17

16

15

14

13
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12

ll

10

9

8

7

6 1et

Gender:

111 dlvky

Převládající komunilwce

chlapci

u žáků (v %):

• verbální

ostatnr

47%

53%
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Zastoupení jednotlivých druhů postižení v kombinaci vady (v %):

- ----

100

·--

-

--- --

90
80

-

ii,4

69

70
60

-

--

-

·-

- -- -

--s2,4

- -

50
40
30
19

20

9,52

9,52

epilepsie

autistické
rysy

10

o
mentální
retardace

smyslové
vady

řečové

tělesné

vady

postí zení

ADHD

9. Použité umělecké prostředky
Při

technik.

kreativní

Patřily

mezi

tvorbě

žáků

s kombinovaným postižením bylo využito

ně prostředky

z oblasti výtvarného

umění,

několik

technik využívajících

práci s tělem, jako jsou hudebně pohybové hry a tanec a široká škála technik z oblasti
dramatiky.
Upřednostněným vyjadřovacím

využití. Inspirací

při

hledání a

médiem se stala hudba a její

vytváření

vlastních

postupů,

nejrůznější

formy

se staly metody práce

s hudbou, které využívá současná muzikoterapie (srov. MAŠURA, 1992). Tyto postupy
však byly přizpůsobeny potřebám práce s dětmi s kombinovaným postižením.
Předkládám

vlastní inovované postupy vzniklé na

v oblasti muzikoterapie dětí s kombinovanými vadami.
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základě

mé 1Oti leté praxe

9.1. Vokální projev -

zpěv

a) individuální
b) skupinový: je pro děti s kombinovaným postižením výhodný, protože vede k:
aktivizaci a navození sociálně komunikativního procesu
výstavbě

stabilizujícího modelu chování

k emocionálnímu uvolnění a rozšíření emocionálně estetických zážitků
zlepšení chování ve
-

skupině

a regulaci psychosomatického napětí

výcviku citlivosti na kontrastní změny tempa rytmu
stimulaci auditivní percepce
správné vokální interpretaci

-

rozvoji fantazie a kreativity

-

interakci skupiny

-

rozvoji komunikačních schopností

Probouzením

zpěvného

hlasu a metodikou nácviku

zpěvu

se

podrobněji

zabývá

TICHÁ (srov. 2007, 1999).
Kritéria pro
-

výběr písně:

jednoduchost, srozumitelnost, blízké téma (oblíbenost u dětí)
lehce zapamatovatelný text a melodie
logické rozložení textu vzhledem na přízvučné a nepřízvučné doby

-

jeho obsahová ucelenost

Ukázka č.l: Využití skupinového vokálního projevu s dramatizací
a instrumentálním doprovodem
(viz DVD příloha)

Skupina: 15 žáků ( 5 chlapců, I Oděvčat)
Dg: Mentální retardace, DMO, dyslalie, autismus
Věk:

10 -15let

Využité prostfedky:
kleštičky,

Orffův instrumentář,

jízdenky), kytara
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divadelní rekvizity (nádražácká

čepice,

CO:

Rozvoj

hudebnosti,

sluchová

percepce,

instrumentální

dovednost,

odvaha

sebeprosazení, rozvoj kognitivních funkcí, fantazie, kreativita a aktivizace.

Motivace:
Objevili jsme se na nádraží, odkud odjíždí vlaky do celého
(Děti

víte,

navrhují místa, která znají.) Na zádech máme batoh,
je

co

důležité

si

vzít

koupit?(lmprovizovaně

si ji samy

sebou?

Jdeme

si

světa.

někdo

Kam byste

jet?

pojede možná daleko,

koupit

hrajeme prodavače jízdenek,

chtěli

děti

jízdenku.

Umíte

si od nás "kupují"

barevné lístky). Ale to už je z rozhlasu slyšet hlášení oznamující odjezd našeho vlaku.
(Děti

si chytí nos a pokouší se napodobovat neumělé zvuky rozhlasu). Rychle nasedáme

do vlaku a ten se pomalu rozjíždí. (Zrychlující se tempo deklamuje lektor hrou

na hudební nástroj - kytaru).
Realizace:
Text písně "Jede, jede mašinka" (vlastní úprava textu od Maxim Turbulence)
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka,
/:jede, jede do dáli, veze vagón zábavy:/.
Přistoupila průvodčí, kleštičkami zatočí,

R:

/:lístek, prosím, nemám, prosím, no jak to, prosím, no to máte tak:/.
Po úvodní motivaci a dramatizaci hry ,,Na nádraží" se s rozjezdem vlaku rozjíždí i zpěv
a hra,

děti

zpívají 1. sloku.

umožňují žákům

s

řečovými

Píseň

je provázena

vadami,

řadou

plnohodnotně

se

onomatopoických

vokálně

zapojit.

Např.

tunelem houká, vypouští páru ve stanicích, fouká vítr apod. V refrénu je
aby se stal

průvodčím

vizualizovat,

zpěvem.

např.

Vlak má předem zvolený počet

někdo

před

vyzván,

zvířete)

vagónů

Ge dobré tuto

vyrobenými vagóny z papírových krabic) a každý vagón

veze specifický náklad. Mohou to být
zvuku zvoleného

vlak

které

a zkontroloval jízdenky. Lektor dramatickou improvizaci stále

provází hrou na kytaru a
představu

zvuků,

nebo

může

zvířata

být

(potom

děti

převážen různý

zpívají sloku nápodobou

materiál (kov,

dřevo

-

děti

vybírají pro hru jen ty hudební nástroje, které jsou z daného materiálu vyrobeny).
Do

předem připravených krabic/vagónů

zvířat

lze umístit

potřebné

obrázky

přepravovaných

nebo reálné hudební nástroje. Tato hra s vokalizací a dramatizací známé písně
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umožňuje

velkou

řadu

variant.Záleží na fantazii, schopnostech

dětí

a námi sledovaném

cíli.
Závěr:

skupině žáků činil zpočátku

Vybrané

poslouchali, nikdo se

nechtěl

velký problém "rozjet se". Byli spíše pasivní,

jako první projevit. Obrat nastal ve chvíli, kdy jsem

se chytila za nos a ohlásila odjezd vlaku. .,Vážnost"
výzvu ke
ošetřit

hře

a

postupně

to, aby všechny

se

začaly

děti

činnosti

se vytratila,

zapojovat. Vzhledem k velké
vyjádření,

dostaly prostor pro

skupině

děti

pochopily

nebylo možné

možná by bylo

vhodnější

realizovat tento skupinový zpěv v počtu max. 1Odětí.

Další možné způsoby využití vokálního projevu
Hry s hádánlm pisni
Za pomocí instrumentální ukázky,

hádají, o jakou
křížovky

píseň

vyprávěného příběhu

nebo ilustrace,

děti

jde. Velmi oblíbenými jsou hry s využitím jednoduché hudební

nebo s pomocí dramatického

ztvárnění, např.

být zvukové pexeso, kdy vždy dvojice

zpěváků,

pantomimy.

zpívající stejnou

Složitější

píseň,

hrou může

se ve

skupině

hledají.

Skupinový zpěv s grafickým znázorňovánlm rytmu
Účastníci sedí v kruhu kolem velkého balicího papíru, každý si vybere pastelku

své barvy a graficky zachycují tempové a rytmické
pro

společnou

tvorbu

může

být napffklad

proměny

vytváření

ve zpívané písni. Motivací

stop na

ledě

po

krasobruslaři

(je možné na pastelku přilepit papírovou figurku tanečnice).
Dále lze graficky zaznamenávat rytmus spojený s jednoduchou
(Prší, prší;
čarami

Dešťové kapičky),

kdy

děti

zaznamenávají padající kapky

volně

písničkou

vedenými

po papíře.

Dramatizace plsně
Vzhledem ke sníženým kognitivním funkcím (v
je pro

děti

s kombinovaným postižením

Je proto vhodné základní
vytvářet

dějové

důsledku

těžké porozumět

obsahy písní

textu

mentální retardace)

písně

a

učit

se jemu.

pohybově znázorňovat, předvádět,

prostor pro volnou improvizaci - pohybovou nebo dramatickou. Vhodná

je pantomima, stínové divadlo, dramatizace děje s využitím loutek a maňásků.
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Porozuměni

zpívanému textu lze napomoci i prací s textem písně - vizualizací

pomocí dějových obrázků ("kramářské písně"), které děti malují a potom společně
(s dějovou posloupností) sestavují. Další formou může být vyprávěni phběhu,
inspirovaného textem písně.

9.2 Instrumentální složka
Instrumentální složka se uskutečňuje dvěma výrazově odlišnými způsoby: hrou
na tělo a elementární instrumentální improvizací.

Hra na tělo - tělo jako hudebnf nástroj
Mezi orgány, které vytváří svou činností zvuky, můžeme zařadit:
dýchací ústrojí (šum, šelest při výdechu a nádechu, možné vést přes hlasivky)
srdce a cévní oběh (tlukot a puls při systole a diastole)
trávicí ústrojí (kručení)
pohybové ústrojí (při základních pohybových prvcích "hry na tělo": tleskání,
pleskání, dupání a luskání)
hlasotvomý orgán- hlasivky (zpěv,
artikulační

křik,

hrdelní zvuky)

orgány - mluvidla (pískání, řeč, hvízdání, mlaskání)

Základní prvky "hry na tělo":
a) Tleskání: úderem celé plochy dlaní o sebe
s modifikací:
-

jednotlivci nebo párově

-

plochými nebo vyklenutými dlaněmi
pěstí

do dlaně nebo hřbetem ruky do dlaně

údery jednotlivých bříšek prstů o dlaň
údery dlaní o zem, o
změny

stůl,

o partnerova záda, dlaně apod.

místo tlesknutí (za zády, u uší, pod nohou, nad hlavou).

Cíl: zlepšeni koordinace a motoriky ruky a prstů, navázání kontaktu, prostorová
orientace, uvolněni, koncentrace a reakce
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b) Pleskáni: úderem celé plochy dlaní o stehna
s modifikací:
změny pozice

-

ruky a prstů (obdobně jako u tleskám')

střídání umístění

plesknutí (např. lýtka - stehna - hýždě)

Cíl: zlepšení koordinace a orientace v tělesném schématu, masáž končetin - zlepšení
prokrvení a uvolnění

c) Dupáni· úderem celé plochy chodidla o zem
s modifikací:
dupnutí patou nebo
využívající

špičkou

různých

bot a povrchu (písek, plech,

dřevěná

deska -

"stepařské

dupání")
Cíl: abreakce, uvolnění, zlepšení koordinace a stability stoje

d) Luskání
děti poměrně náročné.

Je pro
Děti,

Zvuk vzniká "lusknutím"

prostředníku

o palec.

které tento pohyb nezvládnou, mohou napodobovat pohyb smýkáním palce o

prostředníček

a ukazovák a vytvářet tak šustivý zvuk.

Modifikace:
-

použiti špetky (palec, ukazovák,

prostředník),

jako

zobáčku,

který se otvírá

a zavírá;
-

nebo pinzety (palec, ukazovák).

Cíl: jemná motorika a koordinace prstů

e) Zvuky tvořené artikulačnimi orgány (rty, jazyk, zuby) a hlasivkami
Jsou u
vytvořit

dětí

velmi oblíbené, zejména u

výše uvedené pohyby. Nabízf se

těch,

vytváření

jejichž pohybové obtíže nedovolují
a napodobování

zvuků

ústy- rty a

jazykem: jde o mlaskání, zívání, hvízdání, foukání, dále lze tvářet zvuky jazykem (např.
kmitáním jazyka do stran

"čertík").

siréna, kvákání, krákání, bručení,

Napodobovat lze obecné zvuky a ruchy (houkání,

syčení

apod.).

Cíl: zlepšení obratnosti jazyka a mluvidel, abreakce,
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uvolnění,

neverbální komunikace

Ukázka č. 2: Využití hry na tělo v pohybové improvizaci inspirované ftamengem
(viz foto příloha)

Skupina: 3 žáci (dívky)
Dg: Mentální retardace, řečová vada - dysfázie, DMO - spastická kvadruparéza, ADHD
Věk:

ll- 16let

Použité prostředky: upravené

kastaněty,

tamburína (s nástavcem na úchop),

sukně,

klávesy keyboard s nastavitelným rytmem, kytara

ca:
Rozvoj rytmického vnímání, jemné motoriky - nástroj, spolupráce ve

skupině (společný

estetický zážitek z tance)

Motivace:
V dalekém Španělsku jsou tanečnice, které každý den slaví tancem temperamentm'ho
flamenga. Promlouvají nejen pomoci hudebního nástroje

(kastaněty

nebo tamburínou),

ale mluví i jejich tělo. Dupou, tleskají a roztáčí svou dlouhou sukni.

Realizace:
Pro
se

konkrétnější představu žáků

osvědčilo

o tanci je dobré

připravit

nejprve video ukázku.

používat interaktivní tabuli, jejíž velká obrazovka a

s dostatkem místa,

umožňuje upozorňovat

tyto pohyby s nápodobou ihned zkoušet.

na

dílčí

pohyby

Zpočátku

improvizovat, nechat je vést, splynout s rytmem.

umístění

tanečnic

Předvolený

rytmus

v místnosti

a dovoluje

je dobré nechat

Mně

žákům

děti spontánně

zajišťuje

keyboard.

Úvodnímu studu a obavám žáků z vystoupení lze předejít společným tancem lektora
s dětmi (najednou tu není nikdo, kdo by se na nás díval a hodnotil nás). Když žáci
získají

určitou

jistotu, lektor z tance vystoupí a

improvizací na kytaru,
červeným světlem,

světelným

umocňuje

doprovodem (velmi

estetický prožitek hudební

impozantně působí

nasvícení

do kterého je na podlahu promítnut diapozitiv šachovnice).

Pohybová improvizace je

později

nahrazována jednoduchou

taneční

sestavu, složenou

z pohybových prvků, které žáci již umí.
Kombinujeme hru na

tělo:

tleskání a dupání s dalšími modifikacemi hry na tělo

(viz hra na tělo), instrumentální hru na kastaněty, tamburínu a taneční pohyb v kruhu.
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Úprava kastanět: zvuk tohoto nástroje se vyloudí tak, že navlečené kastaněty
při třepotavém

narážejí
dětem

pohybu ruky o

problémy, potom je možné, u

dlaň.

kastanět

z PVC, navrtat dírky a

z gumy. Do každého poutka se vsune prst (palec a charakteristický klepotavý zvuk se
Jde o vhodné
ostatním

koordinační cvičení

prstům).

dvě

prostředník

opatřit

je poutky

nebo palec - ukazovák)

vytvoří sevřením placiček

mezi

dvěma

prsty.

pro rozvoj jemné motoriky prstů (opozice palce

Naše jednoduchá choreografie s využitím hry na

následující. Dívka sedící na vozíku je
se zvukem),

může činit některým

Tento pohyb však

uprostřed, vokálně

tělo

vůči

a rytmu byla

improvizuje (experimentuje

dívky s kastaněty připevněnými na prstech té ruky, která je ve vzpažení

nad hlavou, rytmicky doprovází svou hrou slyšený rytmus. Druhá ruka v bok,
ťuknutí kastaněty.

v rytmu s dupnutím. Na každé dupnutí je lx
(celé obejít kolem vozíku).
na dva kroky (krok -

Druhé kolo jsme zkoušeli: lx

krok -

Mezi jednotlivými koly má "sólo"

ťuk).

chůze

To je jedno kolo
ťuknout kastaněty

Pak opakování rytmu z prvního kola.

vozíčkářka,

která hraje na tamburínu,

obě

dívky

improvizovaně tančí.
Závěr:

Všechny

tři

dívky byly tancem nadšeny.
něco,

respektive tanec je
První kolo

obě

Dvě

dívky mají obtíže v oblasti

co všechny vnímají jako

dívky zvládly,

při

druhém

začaly

zařazovali

ze své

mezihru s tamburínou a

taneční

učitelku,

aby

taneční

improvizace, že jedna

viděla

její

úspěch.

a pohyb,

která je neohrožuje.

mít problémy - více se hlídaly,

aby neudělaly chybu a tanec se tak ocitl mimo rytmus.
a

činnost,

řeči

Zůstali jsme

tedy pouze u 1. kola

improvizací. Dívky byly natolik nadšené

během

lekce

Považuji to za velký

odběhla

a

přivedla

svou

komunikační úspěch,

třídní

povýšený

nad praktickou sociální dovednost.
Další způsoby využití hry na tělo

Hudební pohádka
Při

znají a
na

této hře učitel vypráví vymyšlený přtběh nebo existující pohádku, kterou děti

doplňují

zvuky vyrobenými hrou na své

ozvučení přtběhu

(např.

nebo situace, která

může

Má cesta do školy).
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tělo. Učitel

nechává prostor a

čas

být vybrána z každodenního života

Spojován{ elementárnfch zvuků do celku s pohybovou improvizacf
Tuto techniku může reprezentovat např. hra "Stroj na výrobu zubm'ho kartáčku",
při

děti

které

pohybem napodobují

dítě představuje

Každé

Všechny

části,

jednu

části

stroje a

součástku,

zároveň

opatřují

jej

i zvukem.

která má charakteristický pohyb a zvuk.

s uvedením stroje do pohybu, se rozhýbou a
postupně,

všechny dohromady nebo se zapojovat

rozezvučí.

Mohou pracovat

řízeny

mohou být

zapínáním-

vypínáním, zrychlováním-zpomalováním obsluhy apod.

Neverbálnf komunikace
Společně
zvuků

s dětmi jsme vymysleli hru,

"Mimozemšťané",

v které se pomocí

(mlaskání, dupání, hvízdání apod.) dva mimozemšťané dorozumívají,

si sdělují určitou informaci (např.

sděl,

neverbálně

že máš hlad, že se bojíš, apod.).

Elementární instrumentální improvizace
Při

instrumentální improvizaci se

instrumentáře,

hudebních

osvědčilo

pro jeho snadnou manipulaci a bohatý výběr z melodických i rytmických

nástrojů.

Pro

děti

s kombinovaným postižením je

ke každému nástroji jako k experimentu, v němž není
správně

používat vybavení Orffova

na nástroj hrát. Tento

přístup odstraňuje

u

dětí

důležité přistupovat

jednoznačně

dané, jak se má

obavy z neúspěchu a podporuje

je v rozvoji tvořivosti a hledání.
Z nástrojů, které ve své praxi využívám nejvíce, uvádím,

včetně

inovujících

možností hry, následující.
1. Buben
Buben
na

něj.

patří

mezi

"Bubnem" se pro

nejrozšířenější
dítě může

stát

nástroje, zejména pro snadné zvládnutí hry
vlastně

naprosto cokoli, do

V tom shledávám velice praktické využití. Adekvátním

způsobem

čeho

se dá

udeřit.

realizované hledání

zvuku zakletého v předmětech kolem nás v dítěti rozvíjí nejen sluchovou percepci,
ale vede ho k prvotní
je

sluchově

aktivitě

senzorická

a

tvůrčímu

odpověď.

Dítě

experimentu. Na motorickou akci

dítěte

tak vstupuje do primitivní komunikace

s "hudebním nástrojem".
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při

Bubnu lze využít

pohybových hrách a cvičeních jako
při

stimulace, jako rytmicky vedoucí nástroj

instrumentální

hře,

způsob

rytmické mono

jako jeden ze

způsobů

neverbální komunikace.
Buben je

opatřen

blánou, která

čím

je

napnutější,

tím je zvuk bubnu vyšší.

Části těla položené na bláně vnímají vibrace, což je velrrů výhodné pro sluchově

postižené

děti. Různé způsoby

bříška prstů- dešťové

úderu na buben mohou vyvolávat

různé

(např.

asociace

kapky, běh koní a děti sami mohou kreativně hledat další zvuky),

které rozvíjí fantazii a podporují v kreativní tvorbě. Na buben je možné hrát buď rukou,
nebo lze využít
Při

paliček.

K technice hry na buben

patří

také úder na rám bubnu.

kombinaci úderu na blánu a rám lze dosáhnout mimořádně efektního zvuku. K úderu

lze také použít tympánových
metliček

(lze improvizovat pomocí

materiálu a
Velrrů

paliček,

paliček

dvojitých

paliček

s hlavicí na každé

štětců, smetáčků, paliček

straně

s hlavicerrů z

nebo

různého

s připevněnými chrastítky). Zde je volné pole pro vlastni nápady.

zajímavé efekty vytvářejí

nejrůznější

materiály rozsypané na

bláně

(rýže,

čočka,

kamínky).

Všechny pohyby (smetání, kroužení, úder) lze využít pro nácvik a rozvoJ
koordinace jemné a hrubé motoriky. Hrou na buben je možné systematicky využívat
při

u

edukaci a
děti

výchově řeči

s poruchami

řeči,

plynulosti a rytmu

řeči.

je hojně využíván u

dětí

u

sluchově

zejména

postižených,

při

Buben je nástroj

při

evokování rytmu

vnitřní řeči

koktavosti, breptavosti a jiných poruchách
umožňující

odreagovat tenzi a agresi, proto

s mentálním postižením a s poruchami chování.

2. Tibetská mísa a Gong

Oba nástroje je vhodné využívat zejména
jako bohatý zdroj jemných vibrací. V praxi se
na záda

sluchově

využívám
při

při

při

postižených

žáků

(viz foto

nácviku relaxace, meditace,

při

rrů

při

velmi

příloha).

nácviku taktilní percepce,
osvědčilo umisťovat

Dále

misky

těchto nástrojů hojně

nedirektivní regulaci

(změny

poloh

relaxaci) a také jako zdroj zvukomalebného, tajemného zvuku využitelného
dramatizacích, slovních expresích, kde se pracuje s emocí.

vhodnými

při

nácviku sluchové pozornosti -

uvědomění

(v souvislosti s nácvikem střídání napětí a uvolněm').
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Zároveň

je shledávám

si délky zvuku a ticha

3. Rumba koule a různá chrastítka

Nástroj
(plastové

tvoří

kuličky,

pochází ze

kulovitá nebo válcovitá hlavice

kamínky, písek), která je

Střední

a Jižní Ameriky a byl

připevněna

vyráběn

semeny. Je tedy celkem dobře a snadno vyrobitelný,
vajíček",

které lze plnit

téměř

vyplněná

drobným materiálem
Původní

k rukojeti.

různými

z tykví, které se plnily

např.

nástroj

z prázdných obalů od "kinder

vším. Páry takto vyrobených

nástrojů

je dále možné

použít pro rozvoj sluchové percepce a analýzy- děti hledají stejně znějící "vajíčka".
Z dalších chrastících
kterou

může

nástrojů

je možné jmenovat

např.

,,Dešťovou hůl",
naplněná

nahradit roura od koberce nebo novodurová trubka

kamínky,

do níž jsou zapíchané špejle apod.
Pro podporu a
na

různé části těla

zdůraznění

(kotníky,

pohybu je výhodné

zápěstí

upevňování

chrastivých

nástrojů

- viz ukázka v příloze na DVD). Takto vyrobené

nebo upravené nástroje lze pak

současně

např.

použít u

spastických

dětí,

které nezvládnou běžný úchop rumba koule.
4. Zvonkohra

Zvonkohra je nástroj, s kterým se setkáváme
dřevěné

kostry

lichoběžníkového

nejčastěji.

Skládá se ze základní

tvaru, na které jsou uloženy ocelové plátky

obdélníkového tvaru. Zvuk se získá úderem do plátku

paličkou,

(c -

červená,

atd.)

méně často

"čisté"

na psaní a

čtení. Zavěšené

Nejčastěji

označením

tónů

chromatické zvonkohry. Výhodou tohoto nástroje

je jeho rozložitelnost. Ponecháním
zažít pocit z

hlavička

jejíž

je z různého materiálu (guma, plsť). Tento materiál ovlivňuje vznikající zvuk.
se používají diatonické zvonkohry s mezinárodním barevným

(destičky)

plátků (např.

v pentatonické stupnici) dáme

hry. Pohyb ruky vedený zleva doprava

může

sloužit jako

dítěti

příprava

barevné plátky u stropu vybízejí nejen ke zrakové,

ale i sluchové percepci (hledáme stejnou barvu - tón). Navíc podporuje spojení
oko - ruka.
Pro rozvoj sluchové percepce a kreativity lze zvonkohru nahradit
dlouhými

nařezanými

kovovými rourami, které položíme na polystyrén, aby nebyly

tlumeny vibrace - zvuk. Obdobným
tyčkami zavěšenými

různě

způsobem

na ramínku.
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je možné experimentovat s kovovými

5. Flétna, didjeridoo
Hra na zobcovou flétnu má u nás bohatou tradici, díky Mudr. Žilkovi,
který rozpracoval podrobnou metodiku nácviku hry na tento nástroj. Pro
formou DMO, je vzhledem kjejich motorickému postižení však hra
Přesto

děti

téměř

s

těžší

nemožná.

by byla škoda nevyužít její možnosti v oblasti regulace dechu, stimulace ústního

uzávěru

apod. V praxi proto používám následující úpravu nástroje.

Odmontujeme

střední

část

a

vytvoříme

uzávěr

otvoru plochou

dlaně,

tím regulujeme propouštění vzduchu a měníme výšku zvuku. Výhodou této aplikace je,
že

děti

nemusí

umět

zakrytí malých dírek, aby mohly ovlivňovat

k větší motivaci pro výdech a tvorbu ústního

uzávěru

změnu

tónu, což vede

(phldadem je hra na "indiány",

,,zpěv ptáků").

Pro nácvik výdechu ústy je možné používat také
je

současná

využít

vizualizace síly výdechu.

aktivně

Zdatnější děti,

různé frkačky,

jejichž výhodou

které ovládají uvolnění rtů, mohou

hry na didjeridoo (snadno vyrobitelného nástroje z novodurové trubky).

Zvuku nástroje lze využit i
je bohatý na vibrace -

receptivně,

zejména u neslyšících

dětí.

Vzniklý zvuk

bohaté taktilní vjemy. Konec didjeridoo/roury se umístí

do vnitr1ru bubnu, zvuk rozvibruje blánu a

děti

poslouchají

dlaněmi,

chodidly, zády

apod. (viz příloha DVD).

Ukázka ě. 3 Využití instrumentální činnosti
(viz foto

Skupina: 7 žáků (5

chlapců,

příloha)

2 dívky)

Dg.: Mentální retardace, autismus, ADHD, DMO, mikrocefalus, afázie
Věk:

15-20 let

Použité prostfedky: hudební nástroje: housle, akordeon, zvonkohra, zobcové flétny,
dešťová hůl,

kytara a štětec

01:

Rozvoj jemné motoriky, sluchové percepce, interakce a koheze skupiny, schopnost
podřídit

se a vést skupinu, estetický zážitek, pocit úspěšnosti.
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Motivace:
Určitě

kteří

jste

už

někdy

byli

koncertě.

na

Na

jevišti

sedí

hudebníci,

pod vedením dirigenta vystupují se svou hudební skladbou. Když se skladba

povede a líbí se, diváci v hledišti tleskají. Proto je
neboť

on celou skladbu zná. A je

důležité,

důležité

sledovat pokyny dirigenta,

aby se i jednotliví muzikanti poslouchali

navzájem, jestli nehrají příliš nahlas nebo je-li je naopak slyšet.

Realizace:
Žáci si rozdělí hudební nástroje podle vlastní volby, lektor pouze uváží, je-li dítě
schopno nástroj zvládnout. Technicky obtížné nástroje lze následovně upravit.

Akordeon: zde je dobré nechat zapnutou jednu přezku
měch

pouze vrchním nebo spodním obloukem. Dále barevně

měchu

tak, aby

označíme

dítě

táhlo

klávesy, na které

je možno hrát (např. C, E, G). Basové akordy nedoporučuji, jsou příliš hlasité.

Zvonkohra:

obdobně

vyjmutím zvukových

plátků

omezíme možnost hry pouze

na určených tónech (tónová diskriminace).

Housle a kytara:
aby úderem
v akordu,

štětce

např.

přeladěním

jednotlivých strun nástroj upravíme tak,

na struny kytary a tažením

smyčce

houslí,

vytvářely

spektrum

tónů

C - dur.

Zobcové flétny:

těm, kteří

v případě, že jemná motorika
spodní díl flétny a hra

zvládnou ucpat danou dírku, necháme nástroj celý,

nestačí

pokračuje

pro

vytvoření

tónu - vzduch utíká, odstraníme

pouze na horní díl, kdy se

dítě

snaží ucpávat

a uvolňovat otvor celou plochou dlaně.
Po

úpravě nástrojů

si žáci

individuálně

zpočátku

nastupuje dirigent, kterým je

vyzkouší instrumentální hru, poté

lektor. Smluveným signálem -

pohledem a pokynem taktovky (nebo tlesknutím)

začne

instruovat hudebníky a

vytvářet

sladěny

v jedné

tak vlastní skladbu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé nástroje jsou
tónině, nemůže

se stát, že by nějaký nástroj "hrál falešně". Obdobným způsobem

se dá využít pentatonické ladění

např.

u zvonkohry a klavíru apod.

sehrají a navyknou si sledovat pokyny dirigenta, je možné a dobré,
někoho

z řad

důrazným

žáků. Osvědčilo

se mi celou skladbu nahrávat,

Později,

když se děti

pověřit

touto funkcí

neboť

žáci jsou

během

vlastní tvorby tak zaujati, tím, aby hru zvládli, že málo kdy vnímají zvuk jako celek.
Následný poslech nahraného díla je pro ně vždy velmi překvapující.
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Závěr:

Vzhledem k velikosti
se

střídaly.

tělesa

žáků)

(7

byly nakonec

vytvářela

Jedna hrála, druhá

publikum.

vytvořeny
Největším

2 skupiny, které
téměř

problémem,

pro všechny děti, bylo udržet pozornost na dirigentovi, nenechat se Wiést vlastní "hrou".
Bylo by proto

vhodnější, příště zařadit

(hraj, jak chceš) a teprve potom
zvlášť radostně

začátek společnou

na

řízenou činnost. Celkově

hudební improvizaci

se ale

prožívaly, že zvládnou hru na složitý nástroj.

dětem

koncert líbit,

Později

se chlubily

své třídní učitelce.

9.3 Verbální exprese
Hudba a slovo má mnoho

společného.

Emocionální obsah a zvukový základ.

Podstatou verbální exprese je, pomocí slov a zvukomalebných
tvoříme děj, působit

komponentů,

kterými

na vnitřní zážitkový svět dětí.

Verbální exprese umožňuje:
postiženému dítěti vstoupit do složitého a tajemného

světa hudby

rozvíjet dětský svět citů, ve kterém se tóny protínají se slovy
zpřístupňuje

obrazový

děj

hudby,

současně

pro elementární pokusy komunikačního

Důležité při

představuje

intenzivní

podnět

sebevyjádření

této metodě je:

přizpůsobit

námětů věku dítěte

okruh dramatických

(aby korespondovalo

se zážitkovým světem dětí)
nároky na melodii hlasu terapeuta

(emocionálně

bohatý,

dětem

blízký,

vyvolávající pocity bezpečí a klidu)
přizpůsobit

obsah a složitost

schopnostem a rozumění dětí ve

verbálnťho

skupině
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proJevu terapeuta kognitivním

- vytvořit vyrovnanou skupinu dětí

Ukázka č. 4 Využití verbální exprese s využitím více smyslového prožitku
(viz příloha DVD)

Skupina: 3 žáci (1 chlapec, 2 dívky)
Dg.: Mentální retardace, DMO- spastická kvad.ruparéza, dysartrie, dysfagické rysy,

zraková vada
Věk:

13 -15let
prostředky:

Použité
CD (A.

Dvořák -

diapozitivy

různých

krajin (les, louka), CD - zvuk ptactva,

Humoreska), diaprojektor, audiotechnika

ca:
Rozšiřování

komunikace,

emocionální a pocitové škály, propojování verbální a neverbální
cvičení

percepce a estetického cítění.

Motivace:
Je letní prázdninový den a my jsme se rozhodli, že si vyjedeme na výlet.
Dobře

poslouchejte, protože dobrodružství celého výletu je ukryto v tom, co uslyšíte.

Mé slovo a obraz, který vám budu promítat, vám
A protože jedeme na výlet
řekl/předvedl,

společně,

pomůže

tuto cestu zvládnout.

prosím, aby ten, kdo pozná, co se během cesty udá,

vše ostatním.

Realizace:
Děti

Je

sedí

důležité,

nebo

leží,

pozorně

aby se obraz i skladba k

sledují

sobě

použila smísení hudební skladby od A.
zvuková ukázka
zůstane

vlastní

zpěvu

ptactva

(obě

obrazovou

o

ději.

hudební

projekci.

hodily, aby vytvářely jakousi synergii. Já jsem

Dvořáka

Humoresky, ke které se později připojí

zvukové stopy se

jen zvuk ptactva). Promítaný obraz by

představy

a

Hudba expresívně

měl

citlivě překrývají,

pouze inspirovat

ztvárňuje děj

děti

k

nakonec
vytváření

(cesta dopravním prostředkem,

výhled z okénka, setkání s ostatními "výletm'ky", cílová navštívená krajina atd.). Lektor
svým slovním provázením
vyjádření

vytváří

nabídku, jemnou stimulaci

účastníků

k volnému

svých individuálních pocitů, fantazijních představ a zážitků.

Závěr:

Pro

děti

bylo

poměrně

složité

vnímat

neverbální

a daleko více reagovaly na obrazový nebo slovní
přistoupila, společně

s dětmi, k vyprávění

jsem pustila hudební ukázky a

děje

zpětně jsme

expresi hudební

podnět.

Proto jsem

ukázky
nejdříve

dle obrazu na diapozitivu. Teprve potom

hledali, kde hudba reaguje na "náš příběh".
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9.4 Hudebně -pohybová cvičení
Jsou poměrně často využívanou metodou aktivace, regulace a stimulace dětí
jak zdravých, tak s postižením.

Pevně

stanoveným cílem lze touto

činností

zlepšovat

psychomotoriku, sluchovou analýzu, reakční pohotovost, adaptaci na zátěž.

Mezi hudebně - pohybová cvičení patří:
-

hry se zvukovými signály

kruhové tance s písní

-

říkadla

spojená s pohybem

taneční

improvizace (choreaterapie)

psychodramatika

Ukázka č. 5 Využití světla a stinu v

hudebně

pohybové improvizaci
(viz foto

příloha)

Skupina: 3 žáci (1 chlapec, 2 dívky)
Dg.: Mentální retardace, DMO, dysartrie, dysfagické projevy, ADHD, zraková vada
Věk:

15 -18let

Použité prostředky: diaprojektor, zásoba diapozitivů, zvukové a hudební ukázky

Ct1:
Uvědoměni

si vlastního

těla,

rozvoj hrubé a jemné motoriky, propojení pohybu

s hudbou, kreativita, fantazie, spolupráce ve skupině, sluchová percepce.

Kontraindikace: uvedené cvičeni nenf vhodné používat u

dětí

s epilepsií

Motivace:
Slunce má tu moc

vyčarovat

na zem nebo

zeď

stíny. My se pokusíme stát se také

takovými kouzelníky. Vytvořený stín rozhýbeme. Pomáhat nám budou hudební ukázky.

Realizace:
Žáci sedí zády k promítanému světlu z diaprojektoru, světlo v místnosti je zhasnuto
nebo jsou použita barevná
Jako

rozcvičku

doporučuji,

světla

(kontrast

světla

a tmy nenf pak tak veliký).

aby st žáci zaexperimentovali s vlastním stínem

(a neomezovali se pouze na pohyb rukou, ale celého
diapozitivem a zvolenou hudební ukázkou se
situaci -

děj

děti

snaží

těla).

Poté s vloženým

pohybově

a plynule přecházet mezi jednotlivými hudebními ukázkami.
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ztvárnit danou

Příklady

•

situací:

obraz louky- CD

(zpěv ptáků

a

šumění větru):

ruce ve vzpažení

představují

stébla trávy, která se pohybují ze strany na stranu
•

(zpěv

obraz vodního dna - CD

šumění moře):

velryb,

v pohybu ze vzpažení do upažení zobrazují chobotnici

barevná
zápěstí

světla

souhra

žáků

- CD (orientální hudba): jemným pohybem

prstů

ruky a celého

imitovat tanec indických tanečnic

hudebně

Nakonec
proměny

(důležitá

skupině)

ve
•

v řadě za sebou, ruce

-

pohybové

cvičení uskutečníme

jako

taneční

projekt pohybové

v návaznosti na změny hudby, bez obrazové podpory.

Závěr:

Tento druh pohybu/tance s vlastním stínem je u
ho výhodným pro nácvik podpory
kde použití zrcadla rozptyluje
ten

svůj

později

stín,

(vzhledem k velikosti
na

stěně.

žáků),

(děti

se

uvědomění

dětí

velmi oblíben. Shledávám

si vlastního

těla,

zejména u

se rády prohlížejí). Zprvu žákům

zorientovali.

poslední dívka

Pohybový projekt s hudbou se

Tvorba

činilo

"chobotnice"

neviděla přes

skupinu

vydařil, děti měly

před

radost ze

těch dětí,

obtíž nalézt

byla

obtížná

ní, co se

společné

děje

tvorby,

jak vyplynulo ze závěrečné reflexe.
Více se problematikou hudebně-pohybových cvičení zabývá např. Šimanovský (1998),
Kulhánková,

Dvořáková

9.5 Výtvarný projev při

(2000).
hudbě

Výtvarný projev při hudbě využívá metody známé v arteterapii jako:

a) Čárání
Čáráni vychází z pohybu, které dítě transponuje do vizuální oblasti. Čárá

se na velkou plochu papíru jednou nebo i dvěma rukama najednou. Čáráni je možné
využívat zejména u

dětí předškolm'ho věku k

rozvoji grafomotorických schopností.

b) Muzikomalba
V muzikomalbě jde o zajímavý
a stimulujících

prvků

způsob

hudby s grafickým

dynamického prolínání

vyjádřením

je působení hudby současně s výtvarným projevem.
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relaxačních

jejich rytmu. ffiavnfm rysem

c) Prstomalba při hudbě
Pod tímto názvem

označujeme

malování, nanášení a roztírání tekutých barev

prsty anebo celou rukou po výkresu, balicím
nejefektnější

apod. Prstomalba

patří

mezi

a nejvíc využívané techniky v arteterapii.

Každopádně
dětí

papíře

prstomalba podporuje bezstarostnou a nekorigovanou seberealizaci

a uvolňuje jejich emocionální strnulost.

d) Asociačnl výtvarný projev při hudbě
Proces dynamického odreagování se realizuje prostřednictvím hudbou
navozeného,

volně

spontánně

stylizovaného výtvarného projevu s možností libovolného

výběru

výtvarného materiálu.

e) Další techniky pracující s hlínou, textilem, papírem, přírodními materiály.

Ukázka č. 6 Využití výtvarné techniky- koláže, v kreativní tvorbě
(viz foto

příloha)

Skupina: 2 žáci (chlapec a dívka)
Dg.: Mentální retardace, dysgeneze CNS, kvadruparetický syndrom, autistické rysy
Věk:

20 let

Použité

pomůcky:

kousky barevných látek, diapozitiv (květin, louky), diaprojektor,

audiotechnika, CD - zvuk

ptáků,

CD- sada hudebních skladeb (viz seznam

příloha);

sada éterických olejů (levandule, mateřídouška, pomeranč atd.)

C.1:
Dialog, spolupráce, rozvoj fantazie a estetického
uměleckých

cítění,

smysl pro propojení

složek v komplexní "obraz" (hudby, barvy, vůně).

Motivace:
Příroda

je velký

umělec.

Dokáže

ale umí jim vtisknout nádhernou
skladatelem. My

určitě

vytvářet

vůni

nejsme tak

nejen

barevně

a v neposlední

dobří,

podobného. Pokusíme se vytvořit louku.
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a

tvarově

řadě

zajímavé objekty,

je i dobrým hudebním

ale mohli bychom se pokusit o

něco

Realizace:
Skupině žáků promítneme

a

nabídneme

aby se

společně

diapozitiv květinové louky, pustíme zvuk ptáků, jako vodítko

zásobu
pokusili

textilních

vytvořit

útržků

barevný koberec

růmé

barevnosti

"květin". Součástí

s výzvou,

tvorby je i práce

s vůní, každá květina (textil) může mít vlastní vůni. Úkolem skupiny je při tvorbě
komunikovat,

spolupracovat,

aby

výsledné

dílo

bylo

společnou

prací,

na níž participovali všichni. Když je celá podlaha zaplněná "květy'', je skupina vyzvaná,
aby výtvor ozvučela. Vybírají z hudebních ukázek, které jim jsou předkládány. Na závěr
je o celém výtvoru a vlastní

tvorbě

vedena

závěrečná

reflexe, která se snaží zjistit,

jak se oběma spolupracovalo, jak se respektovali nebo museli přizpůsobovat.
Závěr:

Samotná realizace výtvarného projektu se

oběma

žákům

Zpočátku

jim

činilo

při

které se žáci dožadovali dalších textilií. Oba velmi zaujalo používání

problém využít celou plochu podlahy,

později

vydařila.

se však "práce" stala hrou,
vůní,

s kterými nijak nešetřili. Díky autistickým rysům vázla spolupráce, ale i přesto výsledné
dílo působilo jednotně a kompaktně.
9.6 Hudební relaxace

Hudební relaxace je formou pasivm'ho receptivního vnímání hudby,
se pomocí speciálních

prostředků

a

postupů, cílevědomě

při němž

a systematicky navozuje stav

psychického a somatického uvolnění. Tento stav má vyloučit negativní a zátěžové vlivy
a dovést narušenou nervovou a svalovou funkci

zpět

k normálnímu výkonu (LINKA,

1997).
Metodika:
požadavky na
stereofonně

prostředí:

osvětlení,

reprodukovaná hudba, estetický vzhled místnosti

požadavky na klienty:
citlivě

akusticky izolovaná místnost, tlumené

výběr dětí-

aby se nerušily, pohodlný oděv

vybraná hudební skladba (pravidelnost, jistota plynoucího rytmu, mírné

až pomalé tempo, jemný dynamický přenos, vyrovnaná harmonická a melodická
linka)
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uvolnění

pocit

a

odosobnění

lektor prohlubuje tichými,

pokyny, které vyslovuje v souladu s rytmem a

zřetelně znějícími

dynanůkou

hudby tak,

aby nenarušily její formu a výraz
verbální exprese provází celou relaxaci (10-20min), která probíhá v různých
pozicích (leh, ale možný je i sed)
v závěru relaxace lektor

postupně

k prohloubení dechu, jednoduchým
očí.

Potom v souladu s rytmem

cvičení

•

zvysuJe dynamiku hudby a hlasu, vede
stimulačním pohybům končetin

relaxační

otevření

a

hudby aplikuje vybrané dechové

s výrazovou fonetikou např. dle metodiky Kohlerové, Ch. (1968):
fáze výdechu spojená s fonací hlásky a: realizovaná jako výdech úlevy,
vyjadřující

stav

člověka,

který se zbavil

těžkého břemene,

starostí

a trápení
vyjadřuje

pocit vnitřní vyrovnanosti

•

fáze výdechu s fonací e:

•

výdech s fonací i: symbolizuje pocit radosti, spokojenosti, pohody

•

výdech
např.

•

s fonací

o:

symbolizuje

radostné

překvapení

člověka,

nad zázrakem jarní přírody

výdech s fonací u:

vyjadřuje pocit tajemnosti,

vzrušující imaginace

Další možné způsoby využití hudebnf relaxace:
-

pro spastické děti je vhodné podpořit uvolnění např. teplými solnými pytlíky
(přiložíme

-

u

dětí

do oblasti kříže, dlaní nebo kolem kotm'ků)

s MP nebo

vadanů řeči,

které mají sníženou schopnost rozumění je složité

verbální vedení. Nácvik uvolnění musí být s názorem, v praxi se mi osvědčilo
využívat hadrovou panenku.
obrazu (diapozitiv),

Při vytváření představy je

případně

dobré využít motivujícího

další smyslovou stimulaci (taktilní vjem, práci

s vůněmi, barevným světlem apod.)
- u dětí s hyperkinetickým syndromem, pro které je leh bez pohybu komplikovaný,
se

osvědčily

listy

relaxace v pohybu: jemný pohyb s nafukovacím balónkem,

zavěšené

peříčka,

od stropu (vznášíme se lehce plujíce vzduchem). Další metodou

relaxace v pohybu je

např.

provádět jakýkoliv pohyb

tibetská relaxace Kum Nye,

co nejpomaleji, jak to jen jde.
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při

které se snažíme

- velmi oblíbený je také padák (viz foto
(vhodné pro

vozíčkáře),

příloha),

pod kterým leží skupina

dětí

druhá skupina padákem mává v pomalém rytmu hudby.

Proud vzduchu navozuje pocit lehkosti.
- pro

sluchově

postižené

děti

je pak dobré využít vibrace (zdrojem je basový

reproduktor v podlaze, didjeridoo vsunutá do bubnu nebo tibetská mísa ležící
na zádech dítěte -viz příloha DVD)
- pro nácvik
s použitím

důvěry

a empatie je vhodné

různých

masážních

provádět

prostředků

relaxaci ve dvojicích "dialog"

(viz ukázka

příloha

DVD) nebo tak,

že jedno dítě leží a druhé lehce pohybuje jeho končetinou Gakoby se vmášela).

9.7 Pohybové uvolnění a splývání s rytmem hudby
Při

uvolňování

pohybovém

na postupné

vypěstování

a splývání s rytmem hudby se

uvědomělého

zaměřujeme

a citlivého vnímání hudebního rytmu,

prožívaného v pohybu, který je jedním z nejcharakterističtějších spontánních životních
projevů člověka každé věkové

kategorie.

Jde o vypěstování schopnosti psychicky i fyzicky se podřídit vlivu rytmu a úplně
s ním splynout, prožít pocit eurytmie, který přináší volnost, osvobození a harmonii
i duše.

Děti

by se tak

měly postupně naučit

těla

vnímat svou pohybovou aktivitu,

jako nevyhnutelnou součást výrazově mnohotvárného organismu hudby.
Pohybové uvolnění a splývání s rytmem ovlivňuje:
přeladění

reaktivity jedince

ve spojení s dechovým cvičením ovlivňuje regulační obvody CNS
Metodika nácviku:
-

je vhodné

začínat

s cvičením v kruhu, tak aby všichni na sebe

držením za ruce se
později

(pro ty,

se

děti

kteří

vytvoří určitá

spojitost skupiny

(odstranění

mohou pustit. Další možnou pozicí je sed na

viděli

(kontrola),

strachu a obav),

balančních míčích

sed na nestabilní ploše zvládnou), tento sed je výhodný tím,

že poskoky na míči drží děti "sladěné" s rytmem hudby.
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Ukázka č. 7 Využiti pohybového splývání s hudbou

Skupina: 4 žáci (2 chlapci, 2 dívky)
Dg.: Mentální retardace, DMO, dysartrie, zraková vada, ADHD
Věk:

6-8let

Použité pomůcky: diapozitiv (les, strom), hudební ukázka (J.S.Bach - Air)
01:

Zpomalení a uvolnění, pohybová koordinace, sluchová percepce, posílení skupinového
cítění,

aktivizace.

Motivace:
Představte

jako

si, že jsme se

proměnili

s kořeny

kmen

a

ve stromy. Naše nohy jsou pevně zasazeny do

naše

ruce

se

za sluncem. Možná že si myslíte, že strom se

větve

jako

nemůže

koruny

půdy

natahují

hýbat, ale to je omyl,

stačí,

aby zafoukal vítr, a větve stromu se v rytmu větru roztančí.

Realizace:
Promítneme diapozitiv s obrazem lesa a chvíli si s dětmi vyprávíme nad tím, co vidíme.
Každé dítě si najde na obrazu strom a pokusí se ho pozicí "napodobit'.
Když se všechny
kde chce zapustit

dětí

sžijí s představou svého stromu, každý si najde své místo,

kořeny.

Pustíme hudební ukázku a v pomalém tempu vybízíme

děti

k pohybu paží/větví. Paže dětí se mohou dotýkat, proplétat.
Závěr:

Bylo velmi důležité zařadit úvodní vyprávění, děti získaly prostor pro své nápady
a nerušily

během

pohybu. Nebylo jednoduché udržet

děti

ve

společné

práci,

problém s pozorností a zapojením. Použila jsem tedy varianty, kdy se všechny

měly

děti

drží

za ruce, jakoby objímaly kmen stromu. Pohyb spojenými pažemi tak aktivoval
pasivnější děti.

Posílilo se také skupinové vnímání.

Další možné způsoby využid
Pohybové splývání s rytmem je možné realizovat v lehu ("Brouk", který se snaží
dostat na nohy),

přecházet přes

sed (,,Kolébka") a

končit

ve stoji ("Máchání prádla").

Výchozí pozice, realizovaný pohyb a zvolený rytmus by
pohybové možnosti
pohybu, ale

mělo

dítěte.

To by

by dosáhnout

nemělo

měl

respektovat dané

"bojovat" s udržením pozice, ani s realizací

uvolnění. Během cvičení

na dechovou složku.
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bychom

neměli

zapomínat

9.8. Receptivní složka
Pod receptivním vnímáním hudby rozumíme proces aktivního
smyslovými orgány, tj.
procesů.
např.

S receptivní

emocionálně

složkou

a

racionálně

hudby

zpracování

více

pracuJe

přijímání

určitých

hudby

muzikálních

terapeutické

využití

muzikoterapie nebo psychoterapie.
V příloze této diplomové práce se nachází také seznam hudebních skladeb,

které ve své praxi často využívám.

Další možné způsoby využití receptivní složky
Lov

zvuků:

žáci získají mikrofon s audio nahrávací technikou a s ní absolvujeme

výlet po škole, venku a po

cestě

nahráváme

různé

zvuky. Nahrávku po

příchodu

zkoumáme, případně ze zvuků skládáme další příběhy.
Mix hudby: žáci skládají z různých hudebních ukázek pásmo, dle zadaného cíle
(např.

uspání malého dítěte, rozveselení babičky, apod.).

9.9 Činnosti využívajících dramatických prvků
Do této skupiny technik zařazuji následující činnosti:
- dramatizace písní:

zpřítomnění námětu, děje písně

napodobivou interakční hrou

- pantomima: neverbální řeč těla
- stínové divadlo: neverbální řeč těla prostřednictvím stínu
- divadelní představení
- film

Ukázka

č.

8 Využití dramatizace ve spojení s instrumentální činností
(viz foto

příloha)

Skupina: 4 žáci (3 chlapci, 1 dívka)
Dg.: Mentální retardace, ADHD, DMO, dysartrie, DMO- spastická kvadruparéza
Věk:

10-15 let

Použité pomůcky: plátno (bílé
hudební nástroje

prostěradlo),

(Orffův instrumentář)
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diaprojektor, diapozitivy

různých

situací,

ca:
Rozvoj schopnosti

vyjadřovat

se gesty, pohyby; schopnost vnímat, zachycovat
skupině,

a dešifrovat mimoslovní signály (pohybové, hudebm'), spolupráce ve

fantazie

a kreativita.

Motivace:
Určitě

jste si všimli, že když se díváte na film, divadlo,
zajišťují zvukaři

zvuky. Zvuk
musí

vytvořit

a

děj

děj

je doprovázen hudbou nebo
rozumět,

zase hrají herci. Dohromady si musí

scénu, která dává divákům smysl. My se pokusíme

společně vytvořit

také

takové jednoduché divadlo.

Realizace:
Doprostřed

místnosti natáhneme bílé

prostěradlo,

na které budeme promítat. Vybereme

jednoho žáka, který bude herec, a poprosíme ho, aby si stoupl za prostěradlo. Stojí nyní
mezi zdrojem
kteří

světla

(diaprojektorem) a plátnem. Zbytek

dětí tvoří

skupinu

si vyberou hudební nástroje (mohou ale využívat i hry na

si na druhou stranu plátna. Promítneme diapozitiv obrazu. Projekt

tělo)

ozvučení

zvukařů,

a sednou
a stínové

dramatizace se realizuje dvěma možnými způsoby:
herec, po vyhodnocení diapozitivu vymyslí, jak by se mohla situace dramaticky
improvizovat a

zvukaři

se pak pokouší dešifrovat hercovo snažení a

připojují

adekvátní zvukovou kulisu
-

zvukaři

vyhodnocují, co by se dalo z diapozitivu

ozvučit

a herec na zvukovou

ukázku reaguje adekvátním hereckým výkonem
Naše dramatická improvizace zahrnovala diapozitivy s obrazem:
dveře:

klepání, bouchání, vrzání

střechu

-

s komínem:

trávu: dupání,

boření

a pád komínu

chůze kočičky,

trhání a přivonění ke květině

strašidelnou půdu: strach, pád různých věcí
V hereckých výkonech se žáci

střídají, důležitou součástí je reflexe.

Závěr:

Začátek

byl pro

děti

velmi komplikovaný, proto jsem první situaci hrála sama,

verbalizovala jsem své "pohybové chování" a vybízela
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zvukaře

ke zvučení. Poskytla

jsem jim dostatek

času

na reakci. Další situaci již byli schopni žáci zvládnout sami.

Jejich nápaditost (herecká i zvuková) však byla velmi chudá.

Potřebovali hodně času

na rozšifrování (hereckého i hudebního signálu), k ukázkám jsme se proto vraceli
a rozebírali je. Stín herce, který není vidět a je umístěn v

určitém prostředí, děti

nadchl.

pracovat. Na myšlenku

natočit

Využití filmové tvorby
Film je novým médiem, s kterým jsem
s dětmi film mne
se snažím

začala

přivedla každoroční předvánoční umělecká

vytvořit

takový program, v

prezentace

němž společně účinkují

dětí, při

níž

všichni žáci a jejich

pedagogové. Vzhledem k nárůstu obtížnosti kombinace vad, zejména motorických
a

řečových

postižení, se tato prezentace stala

téměř

nerealizovatelnou. V prvé

řadě

by totiž měla demonstrovat úspěch dětí a ne manifestovat jejich handicap.
Film však nabízí velkou řadu výhod. Zejména:
- hereckou

účast

pro všechny, tím, že

přizpůsobíme

roli specifickým

potřebám

žáka
-

komunikační

rovnost herců umožní němý nebo dabovaný film

- možnost nepovedený záběr zopakovat, podpoříme tím sebevědomí dětí
-

společným
ocenění,

zhlédnutím projekce (děti,

rodiče

atd.) si děti užijí uznání a veřejného

které je "opakovatelné" (videoprojekce).

Ukázka č. 9 Využití filmové tvorby -

společný

školní film ,,Po stopách Zikmunda

a Hanzelky"
(viz příloha DVD)

Skupina: 42 žáků školy
Použité
počítač

pomůcky:

rekvizity dle vlastního uvážení, vyrobené kulisy, videokamera,

se stříhacím programem Pinnacle

Cíl:
Změna

nekonstruktivního chování, rozvoj emocionálního prožívání a kreativity,

zvyšování sociální interakce, posílení

sebedůvěry,

výtvor, rozvoj spolupráce a integrace.
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sebeúcty,

zodpovědnosti

za společný

Motivace:
Vyprávění,

četba

a

prohlížení

knih

oběma

vydaných

(Co je krásného na cestování a jaké vlastnosti by cestovatel

měl

cestovateli.

mít). Promítání

cestopisných filmů.
Realizace:
Do rolí dvou cestovatelů byli vybráni nejstarší žáci. Žáci a jejich třídní učitelé vybrali
prostředí

(destinaci) a zpracovali

cestovatelů

a

natočili

sestřl'hán, opatřen

scénář.

K natáčení

přizvali představitele

filmový materiál, který byl dále zpracováván. V prvé

titulky (zvuk byl

odstraněn)

starých filmů mu dodal počítačový trik,

stejně

obou

řadě

byl

a vhodnou hudbou na pozadí. Patinu

tak jako mírné zrychlení filmu (umožnilo

tak srovnat nevyváženost v rychlosti prováděného pohybu, zejména u

dětí

s DMO).

Závěr:

Realizace tohoto celoškolního projektu odstartovala další možnost kreativm'ho
vyjadřování. Děti

byly celou akcí velmi nadšené, žila tím doslova celá škola.

Cíl integrace a spolupráce mezi
aktivita

dětí, zvláště společné

hereckém nasazení.

Za
film byl

zvláště

červeném

na 2.

ročník

dílčích úseků

filmu

děti

splněn.

Stoupla

podporovalo v jejich

rodiče viděli,

že jejich dítě je

úspěšné.

Vzniklý

mezinárodm'ho festivalu Mental Power Prague Film

Hendaver s.r.o. (více na www.menthalpower.cz). Zde získal

scénář.

Bylo krásné

koberci a velmi cenné

osobnostmi. Vystoupení na pódium,
způsobem

navzájem byl bezezbytku

Závěrečná projekce rodičům měla veliký úspěch.

pořádá

1. cenu za nejlepší
na

promítání

cenné považuji to, že

přihlášen

Festival, který

třídami

vidět

žáky nastupující

zprostředkovat

poděkování

a

manifestací jejich sociálních dovedností.
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jim

převzetí

při

slavnostním defilé

úspěch před

známými

ceny žáky, se stalo

určitým

10. Výsledky pozorování
Pozorování bylo provedeno u skupiny 42

žáků

a Základní školy praktické, Starostrašnická, P 10. V

Základní školy speciální

průběhu

lekcí byly pozorovány

a hodnoceny škálou O- 3 tyto složky:
•

aktivita:
AO - žádná,
Al - nízká,

A2 - s nabídkou lektora,
A3 -sám
•

verbální i neverbální komunikace:
KO - žádná, bez očního kontaktu,
Kl - nízká s očním kontaktem,
K2 - snaha o navázání komunikace,
K3 -komunikace

•

emoční

EO -

prožívání:

nevyjadřuje,

E 1 - emocí reaguje na podnět,
E2 - rozlišuje emoce,
E3 - orientuje se v emocích a kreativně jich používá
•

interakce ve

skupině:

10-žádná,
ll - reaguje,

12 - navazuje kontakt,
13 spolupracuje

Jednotlivé hodnoty bodovací škály byly u každého žáka
a byl z nich
Výsledné

vytvořen průměr,

měsíční

který byl zaokrouhlen

údaje byly zaneseny celkovým

do tabulky.
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směrem

součtem

sečteny

(jako známky)

nahoru (1 ,5 jako 2).

a procentuálním

vyjádřením

Tab. 1 Výsledky v oblasti aktivity
měsíc/rok

aktivita O
počet

%

žáků

aktivita 1
počet

o/o

aktivita 2
počet

0

/o

počet

%

žáků

žáků

žáků

aktivita 3

1){/07

4

9,5

10

23,8

15

35,7

8

19,1

4

9,5

10

23,8

18

42,9

ll

26,2

3

7,1

9

21,4

19

45,2

ll

26,2

4

9,5

8

19,1

20

47,6

10

23,8

2

4,8

ll

26,2

18

42,9

13

30,9

2

4,8

8

19,1

17

40,5

15

35,7

1

2,4

10

23,8

15

35,7

16

38,1

2

4,8

ll

26,2

15

35,7

16

38,1

1

2,4

7

16,7

16

38,1

18

42,8

1

2,4

6

14,3

16

38,1

19

45,2

X/07

XI/07

XII/07

1/08

11/08

Ill/08

IV/08

V/08

VI/08

78

Tab. 2 Výsledky v oblasti komunikace (verbální i neverbální)
měsíc/rok

komunikace O

komunikace 1

počet

počet

%

fo

O

komunikace 3

počet

počet

%

%

žáků

žáků

žáků

žáků

komunikace 2

IX/07

2

4,8

5

11,9

8

19,0

27

64,3

2

4,8

5

11,9

7

16,7

28

66,7

2

4,8

4

9,5

8

19,0

28

66,7

1

2,4

4

9,5

7

16,7

30

71

1

2,4

4

9,5

7

16,7

30

71

1

2,4

3

7,1

7

16,7

31

73,8

1

2,4

2

4,8

8

19,0

31

73,8

1

2,4

3

7,1

6

14,3

32

76,2

o

o

2

4,8

8

19,0

32

76,2

o

o

2

4,8

8

19,0

32

76,2

X/07

XI/07

XII/07

I/08

II/08

III/08

IV/08

V/08

VI/08
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Tab. 3 Výsledky v oblasti rozvoje emočního prožívání
měsíc/rok

emoce O
počet

%

emoce 1
Ofo

počet

žáků

žáků

emoce3

emoce2
počet

0

/o

počet

0

/o

žáků

žáků

1){107
6

14,3

4

9,5

22

47,6

10

23,8

6

14,3

3

7,1

20

48

13

31

5

11,9

3

7,1

20

48

14

33,3

3

7,1

3

7,1

19

45,2

17

40,5

3

7,1

3

7,1

19

45,2

17

40,5

3

7,1

2

4,8

18

42,9

19

45,2

2

4,8

2

4,8

18

42,9

20

48

11

.1.

2,4

3

7,1

19

45,2

19

45,2

o

o

4

9,5

18

42,9

20

48

o

o

4

9,5

18

42,9

20

48

X/07

XI/07

Xll/07

1/08

11/08

111108

IV/08

V/08

Vl/08
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Tab. 4 Výsledky v oblasti interakce ve skupině
interakce O
měsíc/rok

po~et

0

/o

žáků

interakce 1
počet

%

žáků

interakce 2
počet

%

žáků

interakce 3
počet

%

žáků

IX/07

4

9,5

9

21,4

19

45,2

10

23,8

4

9,5

7

16,7

18

42,9

13

31

4

9,5

5

11,9

18

42,9

15

35,7

3

7,1

5

11,9

15

35,7

19

45,2

3

7,1

4

9,5

16

38,1

19

45,2

2

4,8

3

7,1

17

40,5

20

47,6

1

2,4

4

9,52

16

38,1

21

50

2

4,8

4

9,52

14

33,3

22

52,4

1

2,4

4

9,52

15

35,7

22

52,4

o

o

4

9,52

15

35,7

23

54,8

X/07

XI/07

XII/07

I/08

IJ/08

III/08

IV/08

V/08

VI/08
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Graf č. 1 Aktivita žáků ve školním roce 2007/2008:
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Graf č. 2 Komunikace žáků ve školním roce 200712008:
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Graf č. 3 Emoční prožívání u žáků ve školním roce 2007/2008:
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Graf č. 4 Interakce žáků ve skupině ve školním roce 2007/2008:
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11. Analýza dosažených výsledků

Ze zaznamenaných výsledků pozorovaných oblastí vyplývají následující závěry.

1. Oblast aktivity:
Mohu konstatovat, že všichni žáci se stali, do konce června 2008, aktivními
- sledovaná hodnota AO klesla na nulovou hodnotu. Tento výsledek mohl být ovlivněn
zejména zvyšující se mírou adaptace

žáků

že pozorování zaznamenalo pokles podílu

v přípravném

ročníku. Celkově

těch žáků, kteří

nebo málo a nárůst podílu žáků pracujících s podporou nebo

se

však lze

říci,

činnosti neúčastní vůbec

samostatně.

2. Oblast komunikace:
Graf zachycuje, že došlo k výraznému

nárůstu

K3. Lze konstatovat, že experiment podpořil rozvoj
těch žáků, kteří

již

měli

komunikační

vybudovaný

kteří měli zpočátku komunikační

komunikačních

dovedností zejména

systém. Dále je patrné, že u

žáků,

problémy, skupiny KO-Kl, došlo k pozvolnému
Opět

poklesu hodnot, až na nulovou hodnotu.
kteří začali

hodnot, v oblasti komunikace

šlo zejména o žáky přípravného

ročníku,

navazovat oční kontakt a komunikovat.

3. Oblast emočního prožíváni:
Graf ukazuje, že skupina

žáků

rozdělena

je

své emoce projevují, orientují se v nich (E2)
využívat (E3) a

(EO-El).

těch,

Nejvýraznější

že experiment

jejichž

emoční

dvě

skupiny.

Těch, kteří

jich dokonce jsou schopni

kreativně

prožívání zatím nevykazuje výrazné hodnoty

pohyb hodnot se objevuje u skupiny E3 a EO, mohu tedy tvrdit,

nejvýrazněji podpořil

dokázali v emocích orientovat a těch,
Nejvýznamnější

či

na

rozvoj

kteří

emočního

prožívání

žáků, kteří

se již

s prací s emocemi neměli žádnou zkušenost.

posun je zaznamenán v období

měsíců březen

a

květen.

V tomto

období probíhala prezentace celoškolru'ho filmu na Mezinárodním filmovém festivalu.

4. Oblllst rozvoje interakce ve skupině:
Obdobně,
nějakou

jako v předešlém hodnocení, i zde se skupina

zkušenost s prací ve

individuálně

skupině

nebo vůbec - přípravný

(12 - I3) a

ročník,
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těmi, kteří

dělí

na ty,

kteří

již mají

doposud pracovali spíše

skupina IO - II. Z grafu vyplývá, že žáci,

kteří začali

reagovat nebo již dříve reagovali na kontakt (ll), brzy začali přecházet

o fáze spolupráce se skupinou (13). Většina těch, kteří se pohybovali v úrovni
navazování kontaktu (12), v této úrovni
úrovni 13. Tuto skupinu pravděpodobně

zůstali,

tvoří

nebo se jen velmi málo

přibližovali

žáci se sluchovou nebo závažnou řečovou

vadou, pro které je spolupráce, vzhledem k diagnóze, velmi složitá.
Dále z grafu vyplývá, že k největšímu nárůstu interakce ve skupině došlo
v období kolem XI/XII. V této
filmu (viz dramatické

činnosti

době

probíhal celoškolní projekt
přílohy

výše a ukázka

že tvorba, v níž se využívá práce a prožívání ve

skupině,

natočení společného

DVD). Z toho lze usuzovat,
rozvíjí u takto postižených dětí

schopnost spolupráce.

12. Vytvoření předmětu "Umělecká dílna"

Tyto získané výsledky a výše uvedené metody
s kombinovaným postižením byly využity
předmětu Umělecká

Cíl a

přesně

při tvorbě

uměleckého působení

nového

speciálně

na

děti

pedagogického

dílna.
defmované kompetence, které tento

předmět

má rozvíjet,

včetně

strategií a metod, je uveden ve Školním vzdělávacím plánu, viz příloha. Dále bych
se ráda zabývala strukturou a požadavky na vybavení, materiální a technické
zabezpečení

tohoto předmětu a nakonec i osobností učitele.

12.1 Struktura

Lekce je

členěná

do

několika částí

a vychází z klasického muzikoterapeutického

modelu dle ŠIMANOVSKÉHO (1998):
a) úvod- seznámení s programem: vysvětlení co nás čeká, je však důležité
během

lekce děti přesto informovat o tom, co se bude dít, krokováním

činnosti

b) krátká,

rozehřivající část

(cca 10%) - pozdrav, náladoměr, dynamická hra k
přetlaku

c)

uvolnění

a koncentrace (cca 10%) - dechové

(ventil)
cvičení,

tady a teď
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uvolnění

prvky jógy:

zpřítomnění,

jsme

činnost

d) hlavní

(cca 50-60%) - vychází z osnov, z rámce dlouhodobého plánu
a je dobré, když předchozí dvě

části

s částí hlavní

korespondují
e) reflexe (cca 20-30%) - debata o
k

sobě,

činnosti,

o dojmech, zážitcích: sedíme v kruhu, tváří

je dobré jasně vymezit, kdo má slovo (posílání

např.

plyšové hračky dokola)

f) závěr - shrnutí průběhu lekce: je dobré mít naučený rituál, který oznamuje definitivní
konec (zvuk zvonku, gong,

říkanka

v přeladění se zpět do reálného

světa.

apod.).

Dětem

tento signál pomáhá

12.2 Požadavky na technické zabezpečení a materiální vybavení

Mfstnost - by měla být odhlučněná, bezbariérová, dostatečně velká, větratelná, opatřena
kobercem. Pro dobré vedení vibrací je ideální dřevěný obklad na stěnách.
potřebujeme především

Nábytek místnosti,

je

kde

pracovní

volný prostor, proto nábytek

místo

Skříně

lektora.

soustřeďujeme

doporučuji

v rohu

uzavíratelné,

neboť předejdeme nechtěné zvědavosti klientů.
Osvětlení

-je

nepřfmé. Světlo

by se

mělo

odrážet od stropu a

měkce

se rozlévat

po místnosti. Je dobré mít možnost doplnit jej o dva reflektory s výměníky barevných
filtrů. Při činnosti

s epileptiky je zvláště důležité věnovat pozornost osvětlení.

Barevnost -

stěny,

neupoutává

pozornost.

závěsy

koberec, nábytek,
Stejně

(vedou k nadměrnému sebe

tak

mají mít decentní barvu, která na sebe

není

uvědomování)

vhodné

mít

na

stěnách

zrcadla

a obrázky, které odvádí pozornost

dětí

od dění v místnosti.

Hudební nástroje - kytara, keyboard nebo klavír, flétny, sada
instrumentář

a další elementární nástroje.

přírodních materiálů

Dále nutno

počítat

Doporučuji

a nádob, z nichž se dají
s různými typy

paliček

a

bubnů,

mít zásobu

pohotově vyrábět

Orffův

nejrůznějších

další nástroje.

pomůcek umožňujících

úchop

s motorickými problémy.

Kostýmy- používáme je pouze v lehkém náznaku, proto v zásobě máme: klobouky,
šátky, starý baloňák,

sukně, obroučky

brýlí, hole apod.
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dětí

Rekvizity - zásoba maňásků, loutek,

stimulaci (masážní

umělohmotné náčiní, předměty určené

míčky, štětečky, houbičky

pro taktilní

atd.) a pro výtvarné techniky (pastelky,

prstové barvy, linoleum atd.)

Technické CD

pf/strojové

přehrávač,

vybavení -

zesilovač.

dobrý

magnetofon

V rozích u stropu dvě až

s nahráváním,

čtyři čtyřpásmové

mikrofon,
reprobedny

pro stereofonní poslech, videokamera. Pro práci se sluchově postiženými dětmi je dobré
mít v podlaze nainstalovaný basový reproduktor. Pro vizuální práci
diapozitivů). Samozřejmostí

projektor a diaprojektor (se zásobou

doporučuji zpětný

je zásoba hudebních

nahrávek nejrUznějších žánrů.

Celková atmosféra - je harmonická a
Neměla

by v dětech

vytvářet

působí příjemně, splňuje
měla

pocit strachu, ale

estetické kvality.

by se stát prostorem, kam se

děti

rády vrací.
12.3 Osobnost lektora

"Nejlepším lékem pro člověka je

člověk"

P .A.Paracelsius
Naše

přední

při

vztah. Z toho je nutné také vycházet
Kromě

odborné

postižením by

způsobilosti

měl

Vodňanská řl'ká,

muzikoterapeutka J.

že

neléčí

defmování kritérií, které by

a dobré znalosti problematiky

mít mnohotvárné

zaměření,

dětí

technika, ale
měl

léčí

lektor splnit.

s kombinovaným

nejen v oblasti hudebních

prvků,

ale i ve slovesné, dramatické, výtvarné a pohybovém tvorbě.
Měl

by být

dostatečně

kreativní, empatický, s bohatou škálou emocí

a transparentní mimikou, s chutí stále hledat nové
klientů.

Vzhledem k prožitkovému charakteru

spolu s dětmi,

činnost

"přístupové komunikační

předmětu

je

důležité,

kanály"

aby byl schopen,

prožívat. Jeho vlastní prožíváni (s verbalizaci) totiž mnohdy

děti

motivuje k prvotnímu pozorováni, které časem přeroste v jejich vlastní aktivitu. Činnost
je vždy výzvou, nabídkou. Lektor by
na

"nevědět"

a nechtít se

účastnit.

měl

respektovat individualitu klienta, jeho právo

Hra je svoboda a každý má právo

svobodně

projevit

libovolné emoce formou, která neomezuje nikoho z ostatních.
Práce lektora je prací, která
činnost

speciálních

pedagogů,

významně

podporuje terapeutickou a výchovnou

logopeda, fyzioterapeuta a psychologa.

schopen interpersonální komunikace a týmové spolupráce.
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Měl

by být

13. Diskuse nad stanovenými hypotézami
1. Pfedpokládám, že

umělecká

kreativita je

důležitá

pro rozvoj komunikace u

žáků

s kombinovaným postižením.
Výsledky experimentu potvrdily, že uměleckou kreativitou lze ovlivnit rozvoj
komunikačních

schopností žáků s kombinovaným postižením. Důležité je však

podotknout, že výše popsaná tvořivá činnost pouze pomáhá rozvíjet komunikační
dovednosti žáků. V žádném případě nemůže nahradit práci logopeda a speciálního
pedagoga

2. Domnívám se, že na

základě

více smyslového prožívání je možné podpofit aktivitu

žáků.

Experiment prokázal, že vice smyslové prožíváni
jednoznačně

podporuje žáky v jejich účasti. Je

pomohlo

žákům

postiženi

(např. sluchově

taktilně)

s vice

četným

při umělecké tvořivosti

pravděpodobné,

že vnímání více smysly

(tedy i smyslovým) postižením kompenzovat jejich

postiženému

dítěti

byl hudební zážitek

zprostředkován

a názornost (vizualizace apod.) pomohla porozumět zadanému úkolu.

V neposledni řadě se na zvýšeni aktivity podílela i určitá atraktivnost využívaných
multimediálních prostředků.

3. Pfedpokládám, že hudba je universálním

komunikačním

prostfedkem, a proto

může

žáku s kombinovaným postižením napomoci s vyjádfením jeho citových prožitků.
Během

pozorováni jsem

dospěla

k závěru, že jakákoli

(dramatická, výtvarná či hudební) je pro neverbální
důležitá.

to

Pro

"umělecké

děti

vyjadřováni

umělecká

složka

citových prožitků dítěte

s kombinovaným postižením je nutné, aby lektor hledal a zajistil

médium", která se zdá být pro dítě vhodné, které

k tomu, že v lekcích se využívalo

dítě

preferuje. Vzhledem

několik uměleckých prostředků

z určitostí potvrdit, že hudba byla zrovna tím
napomohl.
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jedinečným,

najednou, nelze

který k vyjádření prožitku,

4. Domnívám se, že pomocí estetických
rozšířit emoční škálu dětí s

Analýza
že

uměleckou

výsledků

tvorbou lze

hodnoty velmi kolísavé.

prožitků během umělecké

tvorby je možné

kombinovaným postižením.
pozorování v oblasti
ovlivňovat emoční

Pravděpodobně

lze

emočního

prožívání potvrdila,

Celkově

jsou však pozorované

škálu.

činností

ovlivnit míru emočního prožívání.

Je však obtížné tvrdit, že je tento stav udržitelný,

neboť emoční

prožívání

dětí

s kombinovaným postižením je závislé na mnoha okolnostech a faktorech, jimiž jsou
např.

psychické rozpoložení (strach, stud), situace a události v

rodině,

motivace,

osobnost lektora, změny ve složení třídy apod.

5.

Předpokládám,

že

společná umělecká

tvorba a prožívání

žáků

s postižením posílí

skupinové vnímání a povede k rozvoji interakce a spolupráce ve skupině.
Výsledky pozorování

jednoznačně

potvrdily tuto hypotézu. Výrazný podíl

na tomto rozvoji má zařazování celoškolních projektů. Díky práci ve velkých skupinách
dochází ke "spolupráci"
děti,

žáků, kteří normálně nepřichází

do kontaktu. Výjimku

jejichž handicap spolupráci znesnadňuje (autismus, závažné

řečové

tvoří

vady, sluchová

postižení).

K výše potvrzeným hypotézám je nutné podotknout, že charakter práce
s kombinovaně postiženým jedincem vyžaduje týmovou práci, jíž se
speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeut a další
být tímto interdisciplinárním přístupem zkreslen.
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pečující

účastní

logoped,

personál. Výsledek

může

14. ZÁVĚR
Koncepce a metodika,
dílna se vyvíjely
činnost

tak jako rozvíjené kompetence předmětu Umělecká

v časovém horizontu zhruba 1O let, kdy probíhala

tvořivá

v rámci školních aktivit. Ve školním roce 2006/2007 byla tato aktivita zařazena

experimentálně

a

postupně

stejně

vzdělávací

2007/2008.

do rozvrhu, na

plán nového

základě předchozích

předmětu,

zkušeností sestavena koncepce

který byl uveden do praxe ve školním roce

V tomto roce také probíhal experiment s pozorováním 42

žáků

s kombinovaným postižením Základní školy praktické a speciální v Praze 1O.
Pozorování bylo provedeno v oblasti aktivity,
prožívání
které

a

interakce

předpokládaly

skupiny.

pozitivní vliv

Výsledky

opodstatnění

pozorování

umělecké tvořivosti

oblastí. Mohu tedy konstatovat, že
má své

komunikačních

a význam, být

nově

zavedený

dovedností,

emočního

potvrdily

hypotézy,

na rozvoj výše sledovaných
předmět

Umělecká

součástí výchovně vzdělávacího

dílna

procesu

žáků

stejně

jako

s kombinovaným postižením.
Uvedené inovované metody práce s uměleckými
vzdělávací

plán

předmětu Umělecká

prostředky,

dílna, mohou být inspirací pro ostatní

a školy, kde se nebojí hledat nové cesty a přístupy v práci s postiženými dětmi.
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VI. Přílohy

Příloha č.

1

Popisy k obrazové příloze:

Obr. 1: Instrumentální projev - hra relaxační hudby
Obr. 2: Instrumentální projev- zvučení děje vyprávěného příběhu
Obr. 3: Instrumentální projev - hledání a tvorba

zvuků

vody

Obr. 4:

Hudebně

pohybová cvičení - experiment s vlastním stínem

Obr. 5:

Hudebně

pohybová cvičení - dramatizace hudební ukázky

Obr. 6: Hudební relaxace- pomalé pohyby inspirované vznášejícím se balónkem
Obr. 7: Výtvarný projev při hudbě - dramatizace v projekci vlastm'ho výtvarného díla
Obr. 8: Výtvarný projev při hudbě- tvorba "Louky'' z kousků textilu
Obr. 9:

Hudebně

pohybová cvičení - flamengem inspirovaný tanec s instrumentální

podporou a hrou na tělo
Obr. 10: Hudební relaxace "pod padákem"
Obr. ll: Hudební relaxace s využitím zvuku a vibrace tibetské mísy
Obr. 12: Hudební relaxace s využitím taktilních stimulů
Obr. 13: Hudební relaxace s využitím teplých solných pytlíků

Obr. I

Obr.2

Obr.3

Obr.4

Obr. S

Obr.6

Obr. 7

Obr.8

Obr. 9

Obr.lO

Obr. ll

Obr.l2

Obr.13

Příloha č.

2

Záznamový arch z předmětu Umělecká dílna

Měsfc:

Jméno/věk:

Dg.:

setkánflpozorovánf

cíl

aktivita

smyslová
percepce

komunikace
verbálnflneverbálnf

interakce ve
skupině

emoce

reflexe

Příloha č.

3

Umělecká

dílna -

předmět speciálně

pedagogické péče (Základní školu speciální, Starostrašnická, P 10)

Charakteristika vyučovacího předmětu
Umělecká

dílna vznikl jako nový předmět speciálně pedagogické péče.
Cílem předmětu je zprostředkování a propojení získaných znalostí a dovednosti z ostatních předmětů do reálných situací, pomocí vlastm'ho
zážitku, nové zkušenosti.
Vzdělávací obsah byl vypracován podle období-+ 1. stupeň- 1. období, 2. období,
-+ 2. stupeň.

Na J.a 2.stupni je organizován v rámci disponibilní
•

1.- 1O.

Průřezová

ročm'k

-+ 1 hodina

pro každý ročm'k.

témata do předmětu nebyla zařazena.

Mezipředmětové vztahy

•

týdně

časové dotace:

a přesahy:

Na !.stupni i 2. stupni -+ Řečová výchova - ŘV, Hudebně pohybové činnosti - HPČ, Tělesná výchova - Tv, Výtvarné činnosti - VČ, Informační
a komunikační technologie - IKT.

Vyučovací hodina

probíhá podle třídních rozvrhů zejména v odborných učebnách- muzikorelaxace,
Realizuje se v závislosti na druhu a náročnosti činnosti - delším či kratším časovém bloku.
Činnosti probíhají skupinově, maximálně 3 žáci.

Hodnocení probíhá slovní formou.
Zejména se hodnotí ta část klíčové kompetence, která je v rámci daného

předmětu

rozvíjena.

učebna

s PC a s interaktivní tabulí.

Cilové zaměření předmětu
Cl1e předmětu na 1. a 2. stupni
• Rozvíjení základních dovedností komunikace.
• Směřování k porozumění a utvoření pozitivm'ho postoje k sobě samému a k druhým.
• Podporování dovedností týkajících se duševní hygieny.
• Napomáhání ke zvládnutí vlastního chování a přispění k primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování.
• Rozvíjení kreativity, fantazie a estetického vnímání.
Tématické okruhy (1. a2.

stupeň)

Osobnostní rozvo ·
Rozvíjí schopnosti pomávání, smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Záci získávají informace o svém těle a nacvičují dovednosti
,zitivní naladění mvsli a k VYtvoření dobrého vztahu k sobě samVm. a k druhVm..
Sociální rozvo ·
Na 1. stupni se žáci vzájemně pomávají, semamují s technikami neverbální komunikace (řeči těla, řeči zvuků- hudební vyjadřování), cvičí se
v pozorování jevů a dějů, rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci (souhlas, prosba).
Na 2. stupni se žáci zdokonalují v neverbálních a verbálních technikách, učí se komunikovat v různých situacích (odmítnutí, prosba, omluva,
řešení konfliktů, vysvětlovám} Snaží se o pěstování dobrých mezilidských vztahů, učí se respektovat, pomáhat a podoorovat druhé.

Výuka probíhá ve

speciálně

upravené místnosti hudebně dramatické dílně, přizpůsobené svým vybavením multisenzorické práci.

Výchovné a vzdělávací strategie, které směřují ke klíčovým kompetencím na úrovni předmětu- Umělecká dflna

Komoetence k

učen{

Zák byměl
• Udržet potřebnou míru pozornosti při vykonáváni činností.
• Zajímat se o dění ve svém okolí a dát si je do souvislostí.
• Používat pojmy z běžného života a využít je

~kativnt
kl
K. - -- 'li
-- - -----------Žák byměl
• Používat verbální a neverbální
k vyjadřováni přání a pocitů.

při

Učitel

-

komunikaci.

Střidáme činnosti

a zařazujeme relaxační chvilky.
Preferujeme návamost na získané dovednosti, postupně přidávané
další a zasazujeme do praktického života
Vytváříme modelové situace v nichž žák může fixované dovednosti
uplatnit.

-

Učitel

techniky

komunikace

-

•

Používat "uměleckého" projevu pro

- strategie

sdělení

svých prožitků.

-

- strategie
Pracujeme na odstranění studu, podporujeme k sebevědomému
proJevu.
Rozvíjíme verbální i neverbální komunikaci při skupinových,
umělecky zaměřených hrách.
Při hrách rozvíiíme a používáme širokou emocionální škálu .

Komoetence k lešení oroblél
Žák by měl
• Zvládnout problémové situace při komunikaci s druhou
osobou.
• Poradit si při méně obvyklé situaci.

KoiiUJetence sociální a oersonálnt
Zák by měl

Učitel -

-

strategie
Přiměřeně podle individuální schopností zařazujeme
situační hry
s důrazem na vnímání emocí -nálady ...
Spolupracujeme mezi třídami, vytváříme náročnější situace
a provádíme společná řešení.

Učitel -

strategie

•
•

Rozvíjet komunikaci v rozdílných sociálních činnostech,
se střídáním sociálních rolí.
Dokázat zjistit potřebnou informaci od druhých, použít ji
v praxi.

bčanski'
K.
'li
- --Zák by měl
• Požádat o pomoc
i neverbálně.

•
•

K.

situacích

-

verbálně

•
•

-

Nacvičujeme

oslovení, formulace potřeb .
žáky zapojujeme do prováděných činností, upozorňujeme
na nenadálé situace.
Provádíme pravidelný souhrn zadaných úkolů, důležitost splnění
s důrazem na pomoc druhému.
Při skupinové práci nabádáme žáky ke spolupráci, využíváme
umělecké prostředky a formy.
Aktivně

{

---

Zák by měl
• Orientovat se v oblastech lidské činnosti.
• Reagovat na slovní pokyn, následně vykonávat zadané úkony.

Vzdělávací

Žákům umožňujeme zapojení do jiných skupin než je třída- setkání
,
v•
s m 1
n
arn 'ch, hudebních a h bo 'ch aktivitách.
Zadáváme konkrétní úkoly, rozebíráme s žáky míru zvládání,
zkoušíme ·ednoduché situace až o sled více úkolů.

Učitel- strat~e

v naléhavých

Odhadnout vhodnost a důležitost svých povinností vůči
druhým lidem.
Vnímat druhy mezilidských vztahů a částečně se v základních
vztazích orientovat.

'li

-

Učitel -

-

stratef(ie
Provádíme tématické hry, dbáme na souvislosti s praxí.
Jednoznačnými pokyny - verbálně a neverbálně
porozumění a fixujeme spoje pokyn- provedení.

obsah předmětu- Umělecká dílna

Vzdělávací obsah předmětu
Očekávané školní výstupy-

- očekávané školní výstupy (vycházejí z očekávaných výstupů v RVP).
zpracovány na období- 1. stupeň- 1. období- 1., 2., 3. ročník
2.období- 4., 5., 6. ročník
2. stupeň- 7., 8., 9., 10. ročník

upevňujeme

].stupeň,

].období -1., 2., 3. ročník
Školní výstupy
Učivo
Žák by měl
• Seznámení se s místností
• "Sžít" se s prostředím
místnosti, nebát se pohybu
a jejími možnostmi - barevné
v prostoru, zůstat v klidu
nasvícení místnosti, zvuky,
na místě, vyslechnout
tma, stíny.
pokyny.
• Hledání předmětů (dveře,
skříň) ve tmě pomocí baterky.
• Hry na osvojení prostoru
a orientace v něm (např.
"Na myšky na strništi").
Používání
jasných signálů
•
při střídání (gong) a ukončení
činnosti (zvonek).

•

Navázat kontakt s ostatními
žáky, dát prostor ostatním
ve skupině při činnosti, snažit
se spolupracovat.

•

•

Úvodní ritualizované sezení
kolem vyznačeného kruhu,
strukturovaná vizualizovaná
činnost, jasné určení osoby
(předáváním předmětu), kdo
má slovo.
Hry s rytmickými nástroji
(společné bubnování, hry
na ozvěnu, hra s výměnou
nástrojů).

Hry na "Dirigenta a orchestr",
,,Na stromy a ptáčky"hry
zaměřené na sluchovou percepci
(poznávání zvuků
a

I

Tematické okruhy

•

Osobnostní rozvoj

Přesahy

a vazby

(mezipředmětové vztahy)
RV -rozvoj verbální a neverbální
komunikace.

HPČ -rytmizace, sluchové
vnímání.

VČ- estetické cítění, zrakové
vnímání.

TV -pohybový rozvoj motorika, koordinace.

•

Sociální rozvoj

IKT - využití PC a interaktivní
tabule.

ruchů,

lidského hlasu.. ), rozvíjení
sluchové pozornosti (diferenciace
2 zvuků znějících najednou .. ),
cvičení sluchové paměti (sluchové
pexeso).

l.stupeň, I. období -1., 2., 3. ročnlk
Skolní výstupy
Uěivo
Žák by měl
• Vyjádřit základní pocity • Poslech hudebních skladeb
a náladu (veselý x smutný,
s rozdílným obsahem,
chci x nechci)
přiřazování k náladě
komunikačním systémem,
a pohybové vyjadřování
(např. Dvořákovo Largo který používá.
- smutný (+ piktogram) - pomalá chůze se svěšenou
hlavou .. ).
• Poslech lidových písní
(s jasnou hudební náladou),
dramatizace obsahu, ilustrace
skladby.
• Sledování nálad osob
na obrázku (projekce
diapozitivu, ukázky z filmu)
a pokus o jejich nápodobu.
• Dramatizace přl'běhů,
interaktivní vyprávění.

•

•
Orientovat se v základních

Hra s obrazem(vyhledávání ,
přiřazování, pojmenování,

Tematické okruhy

Pfesahy a vazby

Sociální rozvoj

(mezipředmětové vztah!}_
RV -rozvoj verbální a neverbální
komunikace.

HPČ - rytmizace, sluchové

vnímání.
VČ - estetické cítění, zrakové

vnímání.
TV -pohybový rozvoj motorika, koordinace.
IKT - využití PC a interaktivní
tabule.

pojmech a jednoduchých
situacích zobrazovaných
audiovizuální technikou .

práce s vlastním stínem
v obraze) v různé velikosti
( promítnutí na zdi, plátně,
ITT) a umístění (zed', strop).
Snaha o mimoslovní vyjádření
pojmu, vícesmyslové vnímání
(např. Déšť: kresba, pohyb,
bubnování, šplouchání vody ... )

•

}.období- 1., 2., 3. ročník
Školní výstupy
Učivo
Žák by měl
• Nebát se a experimentovat
• Hra na tělo, instrumentální
s vlastním tělem, se zvukem
činnost.
(hudební nástroj) a obrazem.
• Hudební a pohybové
improvizace , stínový tanec.
• Objevování zvuků
(v předmětech kolem nás,
v netradičním použití
nástrojů... ).
• Hry s obrazem, barevností,
výtvarné techniky s využitím

I

I

I

I

}.stupeň,

různých materiálů

Tematické okruhy

•

Osobnostní rozvoj

Přesahy

a vazby

(mezipředmětové vztahy)
RV -rozvoj verbální a neverbální
komunikace.

HPČ -rytmizace, sluchové
vnímání .

VČ- estetické cítění, zrakové

vnímání.
TV -pohybový rozvoj motorika, koordinace.

(přírodniny,

•

•

Vnímat vlastní tělo, znát
jeho části a umět cítit rozdíl
mezi napětím a uvolněním

•

papír, textil).
Vnímání vibrací celým
povrchem těla nebo částmi.
Ukázka uvolnění na hadrové
panence (napětí- dřevěná
_loutka).

IKT - využití PC a interaktivní
tabule.

•

vlastního těla (pocity
příjemné x nepříjemné).

Použití

relaxačních

prostředků

(hudba,vůně, teplé
solné pytlíky, pozice, houpací
síť, masáž ... )

-

L__-

-

--

--

].stupeň,

2.období- 4., 5., 6. ročník
~kolní výstupy
Uěivo
Zák by měl
• Pokoušet se hodnotit vlastní
• Závěrečná reflexe lekce
výkon.
v rituálním kruhu (otázky:
Co se nám líbilo, co mi šlo,
s čím potřebuji pomoct...).

• Pracovat sám, ve dvojici

•

skupině

dle zadání,
vyjadřovat prosbu o pomoc.

i ve

•

Orientovat se v běžných
_pojmech a situacích,

•

Přesahy

Tematické okruhy

•

vztahy)
ŘV -rozvoj verbální a neverbální
komunikace.

Sociální rozvoj

HPČ -rytmizace, sluchové
vnímání.

Hry zaměřené na spolupráci
ve dvojici ("Zrcadla",různé
tance: Mazurka, Country
a lidové tance , divadlo, hra
"Tanečru'k a hudebník" .. ),
týmovou spolupráci (koulení
míče v padáku,
instrumentální činnost -orchestr, synchronizovaná
skupinová projekce pomocí
baterek... ).
Interaktivní vyprávění
s obrazem, s poslechem.

a vazby

(mezipředmětové

VČ- estetické cítění, zrakové

vnímání.
TV -pohybový rozvoj motorika, koordinace.
IK.T - využití PC a interaktivní
tabule.

-

- - -

-

I

'

doplňovat je vlastními
postřehy

•

a nápady.

•
•

Dramatizace každodenních
situací (pantomima, hudební
exprese, maňáskové divadlo),
vyprávění dle vlastních
verbálních či neverbálních
možností.
Zvukové hádanky- dějové
(dle zvuku rozpoznat
a převyprávět děj).
Hudebně dramatické
improvizace ("Let
balónem").

2. stupeň, 7. - 1O. ročntk
Skolní ~-ýstupy
Žák by měl
• Hodnotit svou práci i práci
druhých ve skupině.

•

Verbálně

i

neverbálně

Učivo

•

Řešit jednoduch)· problém
a spolupracovat při jeho

a rozdělovat úkoly.

reflexe hodiny
(každý se vyjadřuje k lekci).

a vazby

•

Sociální rozvoj

HPČ -rytmizace, sluchové

vnímání.

Při

VČ- estetické cítění, zrakové
vnímání .

sólo výstupu i jako člen
skupiny(orchestru,
divadelního tělesa, taneční
skupiny)

• Dramatické situační hry:
"Ztroskotání", hra různých
rolí (rodič- dítě, řidič- cestující).

•

•

vztahy)
RV- rozvoj Yerbální a neverbální
komunikace.

prostředků

a osvojených
dovedností)

řešení.

• Být vedoucím skupiny

Závěrečná

• Využívá všech dostupných

téma
se zvoleným
hudebním nástrojem,
pohybem, dramatickým
výstupem.

•

Přesahy

(mezipředmětové

vyjadřovat své pocity,
nálady př.problémy.

• Improvizovat na dané

Tematické okruhy

Nácvik jednoduchého
diYadelního představení, hra
na dirigenta, taneční
vystoupení (skládání tance
z jednotliv)·ch pohybů- každ)· vymyslí 1).

TV- pohybový rozvoj motorika, koordinace.
IKT- využití PC a interaktivní
tabule .

• Nebát se vystoupit

•

Veřejné

vystupování
při celoškolních akcích
(besídky apod.), využívání
kamery při práci (sledování
se na ITT- využívání
pochvaly a kladného
hodnocení se navzáiem).

před

ostatními se svou
produkcí.

7. -1 O. ročník
výstupy
Zák by měl
• Nacvičit vystoupení.

2.

stupeň,

~kolní

• Využívat v tvůrčí práci

Učivo

Tematické okruhy

Přesahy

a vazby

(mezipředmětové

•

Divadelní, hudební, taneční,
při sestavování se zapojuje
s vlastními nápady.

• Vym)·šlíme jednoduchý
příběh

a hrajeme ho
(s využitím obrazu, stínu,
hudby... )
Využíváme prvky receptivní
muzikoterapie (vymýšlíme
o čemje skladba).
Vyrobíme z daného materiálu
nástroj a hrajeme na něj
("Hrát se dá na vše").
Výtvarná exprese hudební
ukázky (prvky z arteterapie).

fantazii a vlastní
představy.

•

•
•
-

-

•

Sociální a osobnostní rozvoj

vztahy)
ŘV - rozvoj verbální a neverbální
komunikace.
HPČ - rytmizace, sluchové

•

Osobnostní rozvoj

vnímání.
VČ- estetické cítění, zrakové
vnímání.

TV- pohybový rozvoj motorika, koordinace.
IKT -využití PC a interaktivní
tabule

