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PŘÍLOHA 

 

Přepis polostrukturovaného rozhovoru s respondentkou R1 

A: Co je tanec? 

R1: Myslím, že tanec je především prostředek, jakým se mohou lidé vyjadřovat a navzájem 

spolu komunikovat. V průběhu dějin byl vnímán různě: jako součást rituálů, forma zábavy, 

součást dobré výchovy. Myslím, že dlouhou dobu se na tanec řada lidí dívala jako na něco 

špatného. Ale myslím si, že ve všech obdobích lidé vnímali tanec a vyjádření pohybem jako 

přirozenou součást života, ve které se cítili svobodně. 

A: Co je pro tebe tanec? 

R1: Pro mě je tanec především způsobem odpočinku a místem, kde objevuji své nové 

možnosti a skutečnost, že „mám tělo“. Na tanci mi přijde vzrušující, že nad svými pohyby 

nemohu mít zpětnou kontrolu. Pokud něco sdělím slovy nebo prostřednictvím hudby, mohu si 

to zanalyzovat. Pokud se jako nevidomá rozhodnu pro vyjádření pohybem, nemohu si 

představit, jak který pohyb vypadá a tudíž musím mít absolutní důvěru v člověka, se kterým 

pracuji. Je pravda, že po čase se učím být ke svému tělu citlivá. Myslím, že v tanci se 

odnaučuji přehnané sebekontrole a rozdělování na dobré a špatné výkony, což vnímám jako 

velmi užitečné. Takže v neposlední řadě musím říct, že díky tanci se učím také důležité věci 

pro život. 

A: Proč myslíš, že lidé tančí? 

R1: Myslím, že v dnešní době lidé tančí pro zábavu a proto, aby se uvolnili a odreagovali od 

všedních starostí. Také je to způsob, jak se lidé mohou poznávat a trávit spolu čas. Pro řadu 

lidí může být také velmi příjemný rytmus hudby, na kterou tančí. Domnívám se, že lidé 

potřebují být nějakým způsobem kreativní a tanec je pro ně mnohdy přístupnější než hudba. 

Ne každý hraje na nástroj a hodně lidí tvrdí, že neumí zpívat nebo se stydí za svůj hlas. Proto 

si myslím, že pro většinu lidí může být jednodušší tančit na hudbu, než si třeba zazpívat. 

Dalším rozměrem, který tanec má, je vyjádření něčeho krásného. Mám pocit, že dnešní doba 

je příliš ovlivněná „kulturou sportu“. Přijde mi, že spousta lidí sportuje proto, aby zhubla nebo 

jen proto, že je to dnes moderní a okolí to od nich očekává. Myslím, že tanec se ode všech 

sportů odlišuje tím, že primárně v něm jde o vyjádření něčeho krásného a fyzická námaha je 

až na druhém místě. 
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A: Proč ty tančíš? 

R1: Tančím, protože mě baví objevovat nové možnosti svého těla a způsoby, jak vyjádřit něco 

krásného jiným způsobem než prostřednictvím hudby. Zjišťuji, že tanec je pro mě ideálním 

způsobem fyzické aktivity. Vadí mi kultura sportu, o které jsem psala výše. Ve většině sportů 

vidím jen silový výkon. V tanci mohu vyjádřit své pocity a své tělo vnímat jako nástroj. 

V neposlední řadě je pro mě tanec formou rehabilitace a kompenzace hodin strávených u 

hudebních nástrojů. 

A: Co ti tanec dává? 

R1: Učím se vnímat své tělo a nuance pohybů, které se snažím přenášet nejen do běžného 

života, ale také do hry na hudebními nástroji nebo zpěvu. Také si upevňuji a koriguji správné 

návyky např. držení těla, chůzi, apod., což je rovněž důležité pro život. 

A: Pozoruješ od začátku nějaké změny? Jestli ano, jaké? 

R1: Než jsme začaly spolu pracovat, tanec mi nikdy moc neříkal. Když mě někdo vyzval, 

abych tančila, připadala jsem si jako loutka a nebylo mi to příjemné. Asi v šestnácti letech 

jsem absolvovala taneční kurzy. Můj vztah k tanci se tehdy trochu zlepšil, ale přesto jsem 

kurz opustila s pocitem, že k tanci je nutné znát správné kroky a pohyby.  

Když jsme spolu začali pracovat, byla jsem velmi překvapená, jak může být pohled na tanec 

odlišný. Tedy to, co se změnilo, je můj pohled na tanec jako takový. Teď jej vnímám ne jako 

pohyby sešněrované pravidly, ale spíš jako způsob svobodného vyjádření. 

A: Dokázala bys svými slovy charakterizovat dobu, kterou společně tančíme? Například 

rozdělit ji na určité úseky. 

R1: Osobně bych dobu, po kterou spolu tančíme, rozdělila na tři období. První etapa trvala od 

začátku naší spolupráce do konce školního roku 2015. V tomto období se výrazně měnil můj 

postoj k tanci a vnímání svého těla. Jako druhé období vnímám loňský školní rok, kdy nebylo 

tolik prostoru, takže jsme pracovaly méně intenzivně. Tehdy jsem si začala uvědomovat, že se 

pro mě tanec stal důležitou součástí života. Třetí období bych ohraničila začátkem letošního 

školního roku až do současnosti, kdy se více vědomě snažím přenášet to, co se naučím, do 

všedního života. 

A: Změnil ti tanec nějak pohled na vlastní tělo a sebe samu? 

R1: Své tělo od doby, kdy jsem začala tančit, vnímám více jako něco krásného a přistupuji 

k němu s větší úctou.  
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A: Co tě na tanci baví? Je-li toho více, prosím seřaď to od toho, co nejvíce. 

R1: Objevování nových možností, improvizace, práce s měkkostí pohybů, práce s rovnováhou, 

protažení 

A: Co považuješ na tanci za užitečné? Je-li toho více, prosím seřaď to od toho, co nejvíce. 

R1: Korekce správnosti pohybů, protažení, práce s rovnováhou, uvědomění těla a jeho částí. 

A: Umíš to, co děláme na našich setkáních aplikovat i v každodenním životě? 

R1: Snažím se o to. 

A: Jestli je předchozí odpověď ano, tak co a jak? 

R1: V běžném životě se snažím dávat pozor např. na postoj těla, na chůzi nebo na kvalitu 

jednotlivých pohybů. Oblast života, ve které vnímám velký přínos tance, je vytváření gest při 

zpěvu. Musím ale přiznat, že se mi ještě nedaří využívat nové prvky tak, jak bych si 

představovala. Je to asi dáno hektičností a stresem během celého dne. 

A: Jaké smysly nejvíce používáš, když tančíš – při různých prvcích tance a při improvizaci? 

R1: Jako nejdůležitější smysl vnímám při tanci hmat. Dotyk věcí v prostoru, svého těla nebo 

kontakt s dalšími tanečníky. Druhým důležitým smyslem je pro mě sluch. Neužívám jej tolik 

k orientaci v prostoru, spíš k udržení bezpečné vzdálenosti s ostatními lidmi. V poslední době 

si velmi uvědomuji, že důležitý je pro mě také zbytek zraku, který mám od narození. Díky 

němu jsem si jistá při orientaci i v neznámém prostoru a tedy i v tanci se mohu pohybovat 

svobodně. 

A: Jak vnímáš při tanci své tělo a čím? 

R1: Řekla bych, že při tanci vnímám své tělo jako velmi pohyblivé se spoustou možností. Na 

otázku, čím vnímám své tělo, musím odpovědět, že vším, resp. všemi částmi. To je něco, co 

mě tanec stále učí. 

A: Jedno slovo, co pro tebe znamená tanec. 

R1: Radost 

A: Jak ovlivňuje tanec tvůj fyzický svět – jeho vnímání a utváření. Jakými interakcemi se to 

děje? 

R1: Při tanci se stávám pozornější k prostředí, ve kterém pracujeme, dále ke svému tělu a 

pohybům, které vykonává. Velkou roli pro mě hraje také hudba, se kterou pracujeme. Díky 
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tanci si více uvědomuji svoje pohyby a poznávám více možností. Řekla bych, že co se týče 

přesahu do běžného života, objevuji jakousi jemnost a měkkost pohybů, kterých je tělo 

schopné. 

A: Jak ovlivňuje tanec tvůj sociální svět – jeho vnímání a utváření. Jakými interakcemi se 

to děje? 

R1: Nejvíc tyto vlivy vnímám přímo při spolupráci v tanci s druhým člověkem. Učím se 

vnímat jeho signály a podněty a naopak sama dávat jasné impulsy. Co se týče tance, interakce 

se děje především prostřednictvím smyslů (především hmatu). Myslím si, že ještě tolik 

neovlivňuje sociální svět mimo tanec. Možná je to oblast, která se u mě ještě dostatečně 

nerozvinula. 

 

Přepis polostrukturovaného rozhovoru s respondentkou R2 

A: Co je tanec? 

R2: Jako tanec se většinou označuje určitý kontrolovaný pohyb do rytmu hudby (soustava 

pohybů a kroků). Pod vlivem naší společné práce se však domnívám, že za tanec lze 

považovat i práci s tělem - sestavy procvičující nějaký problém (přesnou chůzi, skoky, 

rovnováhu), sestavy s přirozenými pohyby i improvizace, v nichž není podmínkou rytmus, ale 

jsou využívány všechny možnosti těla.  

A: Co je pro tebe tanec? 

R2: Pro mě, jakožto pro zrakově postiženou nemá tanec funkci estetickou, jak jej vnímá 

většinová společnost, nýbrž terapeutickou. Pomocí něj se učím, jak správně a šetrně používat 

své tělo. Dovedu jím také vyjádřit své emoce. 

A: Proč myslíš, že lidé tančí? 

R2: Odpověď je v podstatě stejná, jako kdyby ses mě zeptala, proč lidé hrají na nástroj. 

Někteří využívají tanec k tomu, aby se předvedli světu, jiní chtějí něco předat. Myslím si, že 

mnohým vidícím lidem hodně záleží na tom, jak při tanci vypadají, protože pro ně tanec má 

zejména estetickou funkci (i já jsem měla dlouho zažitou představu, že tanec je zejména od 

toho, aby se na něj lidé dívali). Pak jsou ale i lidé (a já věřím, že to nejsou pouze zrakově 

postižení), kteří se v tanci pohrouží do sebe a dávají průchod svému vnitřnímu světu. Myslím, 

že takovýmto lidem může tanec dávat vůbec nejvíc. 
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A: Proč ty tančíš? 

R2: Já tančím proto, že je to sport a sport je zdravý. Člověk potřebuje sport, ale ne vždy je na 

něj čas a síla. Když mám tedy tu příležitost, proč si nezatančit? Ale abych řekla pravdu, tenhle 

důvod je sice celkem zásadní, ale já ho moc nevnímám. Důležitější pro mě je, že mě tanec učí 

pracovat s tělem a dává mi prostor vyjádřit, jaká jsem, co cítím, jak mi je, co zrovna 

prožívám. Také mě učí vnímat nejen své tělo, ale i prostor a impulzy a potřeby jiného 

člověka. 

A: Co ti tanec dává? 

R2: Dává mi to možnost ukázat, jaká jsem. Ale nechci to ukázat druhým lidem, chci to ukázat 

jen tak, protože mě to baví. Také mi to dává možnost se vyjádřit a ponořit se do svého 

vnitřního světa. 

A: Pozoruješ od začátku nějaké změny? Jestli ano, jaké? 

R2: Myslím, že dovedu lépe pracovat se svým tělem. Jsem vnímavější vůči sobě i druhému 

člověku, učím se i z hlediska pohybového přizpůsobit. Poznávám nové možnosti pohybu a 

myslím, že dovedu do tance lépe promítnout své představy. 

A: Dokázala bys svými slovy charakterizovat dobu, kterou společně tančíme? Například 

rozdělit ji na určité úseky. 

R2: Já to asi nedokážu rozdělit, protože každou hodinu vnímám v přítomnosti. Vím, na čem 

dlouhodobě pracujeme a kde mám rezervy konkrétně já, ale při hodině se naprosto svěřuji do 

Tvého vedení a stávám se v dobrém slova smyslu loutkou čekající na aktuální pokyn, protože 

je mi to tak příjemné. Už sice vím, co může následovat, ale vždycky si jen říkám, co bude 

zrovna teď, případně si řeknu, že se mi zrovna chce to či ono, a buď to přijde, nebo přijde 

něco jiného hezkého. Vlastně ani nechci nahlédnout do systému naší práce, protože pak bych 

ztratila tu iluzi absolutní odevzdanosti, kterou potřebuji, protože každou naši hodinu vnímám 

jako terapii - prostě něco jako kdybych byla pacient, se kterým někdo pracuje. 

A: Změnil ti tanec nějak pohled na vlastní tělo a sebe samu? 

R2: Tanec mi ukázal a stále ukazuje obrovské možnosti, které mé tělo má. Spíše než změnu 

mi přináší lepší vyjádření niterných pochodů pohyby, radost z pohybu a naučil mě lépe 

vnímat impulzy, kterými může být tělo vedeno k pohybu. 

A: Co tě na tanci baví? Je-li toho více, prosím seřaď to od o toho, co nejvíce. 
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R2: Na tanci mě baví pozorovat, co mé tělo dělá, vyjadřovat pohybem své emoce a pracovat s 

impulzy zvenku i zevnitř. Ani jedna z těchto věcí není víc než druhá - nemám ráda, když se v 

umění seřazuje, co mě baví více a co méně, protože všechno je úplně jiné. 

A: Co pociťuješ na tanci užitečné? Je-li toho více, prosím seřaď to od toho, co nejvíce. 

R2: Na tanci je pro mě užitečné to, že se naučím přirozeněji a šetrněji používat své tělo a 

vybiju si emoce. 

A: Umíš to, co děláme na našich setkáních aplikovat i v každodenním životě? 

R2: Alespoň se o to snažím. Někdy spěchám a nemám čas se soustředit a pak se pěkně divím, 

jak nepřirozeně křečovitě použiji své tělo, ale někdy se mi povede vzpomenout si na to, co mé 

tělo dokáže, a pak mám radost i z obyčejného pohybu při každodenní činnosti. 

A: Jestli je předchozí odpověď ano, tak co a jak. 

R2: Asi nejvíce používám odvíjení chodidel při chůzi, protože to šetří energii a vypadá to lépe. 

Také se při vstávání ze země snažím používat bok a celkově se snažím vzpomenout si na 

přirozený pohyb. Pokouším se odbourávat křečovité a nepřirozené pohyby při každodenní 

činnosti a nahrazovat je pohyby ladnými a šetrnými. 

A: Jaké smysly nejvíce používáš, když tančíš – při různých prvcích tance a při improvizaci? 

R2: Při tanci používám hmat (vnímání podlahy, vlastního těla, příp. těla partnera včetně 

poskytovaných impulzů, orientace na podlaze pomocí švů, celkový prožitek lze alespoň v 

mém případě doplnit i o radost ze vzhledu podlahy, švů, tyček apod.) a sluch (vnímání hudby, 

zvuková kontrola nežádoucího dupání při skocích či jiných podobných nevhodných efektů, 

orientace v prostoru - registrování stěn a druhých lidí). 

A: Jak vnímáš při tanci své tělo a čím? 

R2: Své tělo vnímám jako materiál, s nímž lze tvůrčím způsobem pracovat. Při tanci se snažím 

hledat jeho přirozené možnosti a pracovat s nimi, což ve mně vyvolává velmi pozitivní 

emoční prožitek. Také vnímám impulzy, které dostávám od partnera či sama od sebe. Vždy se 

snažím uvolnit a nechat na sebe působit to, co právě děláme. Velice přínosné jsou i pomůcky 

ve formě přirovnání (představa, že jsem ve vodě, že jsem pouze kostra atd.), které přispívají 

ke správnému vnímání těla při činnosti, jež je nakonec cílem tohoto snažení, a k rozvíjení 

představivosti. 

A: Jedno slovo, co pro tebe znamená tanec. 
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R2: Terapie. 

A: Jak ovlivňuje tanec tvůj fyzický svět – jeho vnímání a utváření. Jakými interakcemi se to 

děje? 

R2: Tanec hodně přispívá ke zdokonalování se ve vnímání vlastního těla, zejména jeho 

přirozených možností. Jako nevidomý člověk se nemohu podívat, jak vypadá to, co dělám 

(jak stojím, sedím, pohybuji se), natož se pak porovnat s ostatními, jako to dělají vidící lidé. 

Proto se mi může snadno stát, že se budu pohybovat křečovitě a budu svému tělu škodit, aniž 

bych to věděla. Myslím, že nevidomý člověk je zvyklý poslouchat, ale nemusí být tak zvyklý 

poslouchat své tělo, protože je mnoho věcí, na něž se musí soustředit. A tanec nás právě toto 

poslouchání svého těla učí. Nevím, je-li zrovna toto u všech nevidomých stejné, ale já osobně 

jsem zvyklá zabývat se hodně psychikou a vnitřním světem, takže sama od sebe nevěnuji 

svému tělu tolik pozornosti. Přiznám se, že samotný výraz "fyzický svět" mě překvapil. Při 

tanci se učím své tělo alespoň v určité chvíli lépe propojovat s psychikou. Pomáhá mi k tomu 

právě improvizace, při které se snažím své psychické prožitky vyjádřit pohybem a soustředím 

se jen na to. Fyzický svět je u mě hodně propojený s tím psychickým - bez vnímání 

psychických prožitků jsem jako ryba bez vody, takže to nejde jinak, než že se zkrátka své 

prožívání pokusím vyjádřit svým tělem, jak nejlépe to umím. Velmi významné při utváření 

fyzického světa jsou také již výše zmiňované kompenzační pomůcky v podobě navození 

určité představy. Nepočítám-li stereotypní pohyby, bývá u nevidomých osob, alespoň co vím, 

při představách tělo spíše pasivní - jeho chování nekoresponduje s tím, co si nevidomý člověk 

představuje, protože je kladen důraz spíše na emoční prožitek jako takový a fantazii a k tomu 

přeci tělo nepotřebujeme. Je jednodušší si představit, že jsem ve vodě, když přitom ležím na 

kavalci a ani se nehnu, než když se tu vodu pokusím vyjádřit pohybem. Z tohoto důvodu se i 

já při potřebě totálního vypnutí utíkám k tradičním stereotypním pohybům a vyjadřování věcí 

pomocí těla vnímám spíše jako tvůrčí práci, přesto se však jedná o práci velice příjemnou a 

přínosnou a konkrétně vyjadřování představ mám velmi ráda a dokážu je vysoce procítit. 

A: Jak ovlivňuje tanec tvůj sociální svět – jeho vnímání a utváření. Jakými interakcemi se 

to děje? 

R2: Já konkrétně jsem člověk, který všechno, co dělá, vnímá skrze svůj svět, a tak z hlediska 

sociálního nepřicházejí zase tak velké změny, protože vnímám tanec spíše jako terapii, tudíž 

pro mě není záležitostí společenskou. Tanec je však také sport a koníček. Každému člověku, 

který má nějaké koníčky, se zvyšuje sebevědomí a lépe se integruje do společnosti. 
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Ukázka přepisu polostrukturovaného rozhovoru s druhým výzkumným souborem; s Ž2 

(tanečnice nominovaná na cenu Thálie působící na české i mezinárodní taneční platformě). 

A: Co pro Vás znamená tančit se zavřenýma očima, a jaký to má pro Vás přínos? 

Ž2: Tančit se zavřenýma očima obvykle hodně pomáhá soustředit se na cítění svého těla a to, 

co se děje s tvém těle. Obvykle to využíváme v improvizaci, kde dostáváme velmi specifická 

zadání jako je například představit si, že jsme ve vodě. Mít opravdu pocit, jako bychom se 

pohybovali ve vodě a zkoumat tento pocit, nabídnout tělo konkrétní představu a být schopen ji 

cítit. Můžeme se tak dostat do prostředí, které zrovna potřebujeme.  

A: Který smysl nejvíce při tanci používáte? A který smysl je tancem nejvíce rozvíjen a 

posilován? 

Ž2: To je těžké říct. Nejspíš dotyk. Dotek kůže, se vzduchem, s věcmi, kterých se dotýkáme. 

Každý pohyb, co děláme, každý sval, který používáme, se dotýkáme vzduchu kolem. I když 

tančíš člověk sám, dotýkáme se prostoru, procházíme vzduchem. 

A: Jak byste charakterizovala v čem je tanec pro člověka přínosný? 

Ž2: Tanec je zdravý – je to fyzická aktivita, způsob vyjádření se, možnost něco sdělit, rozvoj 

kreativity a rytmu. Tanec také uvolňuje endorfiny. Dále vyvíjí uvědomění si prostoru. 

Obvykle tanečníci jsou si více vědomí toho, co se děje kolem. To je fakt. Když jdou třeba po 

ulici, uvědomují si co se děje kole. Tanec rozvíjí vnímání o prostoru a prostředí. 

A: Myslíte, že mohou nevidomí tančit? 

Ž2: Samozřejmě, že mohou. Používáme při tanci oči, ale není to povinnost. Myslím, že když 

uzavřeme jeden smysl, tak další jsou více přítomné. Tanec je dobrý pro každého. Je to způsob 

exprese sebe samého. Tanec je nahoře v umění. Můžeme díky němu vyjádřit vše svým tělem, 

to je nádherné. Každý má možnost tančit. 

 

 

Ukázka přepisu polostrukturovaného rozhovoru s třetím výzkumným souborem, s F1 

(nevidomá informantka). 

A: Co je podle Vás tanec? 
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F1: Tanec je pohybem vyjádřený cit, je to umělecký dílo, které se projevuje hlavně pohybem 

těla. Je to způsob odreagování, vyjádření se a komunikace. Šamani se tím i léčili. 

A: Co je pro Vás osobně tanec? 

F1: Pro mě je to krásný doplněk k hudbě. Když si mohu na hudbu ještě zatancovat, tak to pro 

mě dostane nový rozměr, do toho prostoru. 

A: Jakou máte zkušenost s tancem? 

F1: Pohyb je pro mě docela přirozený, takže se nebráním tanci. Když tančíme na plese takový 

ty tance, co se tančí, valčík, polku, blues, tak je mi to příjemný. Do 10 let jsem si tancovala 

sama pro sebe, dokonce se mi za to doma smáli. Potom mě učila máma ve 12, tak mě pořád 

strašně opravovala. Tak jsem pochopila, že tanec, aby byl správně společensky na výši tak, že 

je to těžký pohyb. A není pro mě přirozený, ty standardy a latiny, co se učí na ty plesy. 

A: Co Vám tato zkušenost dala? 

F1: Tanec je další způsob komunikace hmatem, je to rozvíření hmatu. Nevidomý člověk si 

druhého neosahá jen tak. Ale když řeknu: „Smím prosit?“, tak si toho druhého mohu ohmatat. 

Je to způsob psychického uvolnění, to mi to přináší. Obecně by mohl tanec nevidomým 

pomoci nabýt kuráže v prostoru. Když se nebudou bát tancovat, tak se třeba nebudou bát ani 

rozběhnout se po louce. Kuráž by jim to mohlo dát. 

A: Proč myslíte, že lidé tančí? 

F1: Pro radost, relaxaci, pro lásku, tedy jako součást navázaní kontaktu nebo vyjádření 

blízkostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 


