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Obecný a oborové úvody jsou součástí metodických 
materiálů, které tvoří třídílný celek spolu s didaktic-
kými materiály a publikací zaměřenou na práci s dětmi 
se sociálním znevýhodněním. Na tyto texty byla navá-
zána celá řada pilotních aktivit, v rámci kterých jsme 
teoreticky popisované metody a pedagogické nástroje 
vyzkoušeli v praxi. Tyto tři publikace spolu s dalšími 
doprovodnými aktivitami tvoří hlavní pilíř projektu 
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, 
který byl realizován od 1. 10. 2017 do 29. 2. 2020.

Součástí projektu jsou další publikace. Vše je vy-
dáno ve formátu PDF a bude postupně publikováno 
na webových stránkách www.kreativnibudoucnost.
cz. Některé texty budou transformovány do podoby 
e-learningových kurzů. Menší část textů bude vydána 
tiskem.

Metodické a didaktické materiály a publikace zamě-
řená na  práci s dětmi se sociálním znevýhodněním 
tvoří celek v rozsahu minimálně 1 500 normostran. 
Budou proto v tisku vydány pouze obecný a oborové 
úvody k metodickým materiálům. 

Metodické materiály jsou členěny podle oborů: hudební, 
výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Obecný 
úvod je společný pro všechny obory. Součástí PDF vy-
dání jsou výukové jednotky, které vytvořili učitelé ZUŠ, 
konzervatoří a uměleckých předmětů ZŠ. Každý text 
byl vyzkoušen ve výuce, reflexe učitelů jsou uvedeny 
v jednotlivých výukových jednotkách.

Testování modelových lekcí bylo realizováno v inklu-
zivních třídách. V případě základních uměleckých škol 
se jednalo většinou o žáky, kteří na ZUŠ nejsou vedeni 
jako žáci se SVP oficiálně, ale učitelé s nimi pracují in-
dividuálně (často jsou tito žáci vedeni jako SVP na ZŠ). 
Cílem bylo vyzkoušet metody a nástroje pro výuku ve 
třídách s žáky s různými typy SVP napříč obory. Rea-
lizace pilotních aktivit nám umožnila dospět k obec-
nějším principům výuky v inkluzivních třídách. Tyto 
návody a tipy nyní nabízíme učitelům ZUŠ, konzerva-
toří a uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ.

Vedle informací o práci s žáky se SVP metodické ma-
teriály obsahují také popisy výuky, metod a metodik, 
které si mohou učitelé upravit pro výuku libovolné 
inkluzivní i neinkluzivní žákovské skupiny. Oboro-
vě-pedagogickou stránku věci jsme více rozvinuli  

v didaktických materiálech, které se věnují výtvar-
nému oboru a některým studijním zaměřením hudeb-
ního oboru ZUŠ.

Pro hudební obor jsme vytvořili celkem 29 výukových 
jednotek, které se zaměřily na výuku hudební nauky 
a přípravné hudební nauky na ZUŠ a hudební výchovy 
na ZŠ a ZŠ. Tři texty jsou pro učitele hudebně-teo-
retických předmětů na konzervatořích. Další texty 
jsou určeny pro studijní zaměření hra na příčnou 
a zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje, 
akordeon a dudy. Na tyto texty navazují didaktické 
materiály, které jsou určeny pro výuku hry na hoboj, 
fagot, trubku, lesní roh, pozoun, kytaru, cembalo a bicí 
nástroje a pro výuku improvizace a skladby na ZUŠ. 
Jedná se tedy převážně o „malé“ obory (studijní za-
měření).

Pro taneční obor jsme vypracovali 14 výukových jed-
notek, pro literárně-dramatický obor celkem 11 vý-
ukových jednotek. Každý text obsahuje popis výuky 
i reflexi, kterou do textu doplnili učitelé, kteří jednotlivé 
lekce testovali. 

Texty pro výtvarný obor jsou koncipovány jinak. Nej-
prve bylo vytvořeno 12 modelových lekcí, které si 
testující učitelé přepracovali do vlastních výukových 
jednotek obsahujících také reflexi. Takto bylo zpraco-
váno 14 reflexí. Na rozdíl od ostatních oborů koncepce 
kurikula oblasti Umění a kultura a zejména pak výtvar-
ného oboru záměrně poskytuje jednotlivým pedago-
gům prostor pro vlastní pojetí obsahu oboru a jeho 
výuky. Jsou tedy definovány závazné očekávané vý-
stupy, ke kterým je možné dospět více cestami a každý 
pedagog si za zvolenou cestu nese vlastní odpověd-
nost. (Podrobněji je tato problematika popsána v kom-
pletní digitální verzi metodických materiálů, v úvodu 
k modelovým lekcím výtvarného oboru, který napsala 
Markéta Pastorová).

Robert Mimra
hlavní manažer projektu

Úvodní slovo
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Obecný úvod

PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
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Pohled na jedince s postižením či jedince, kteří se ně-
čím odlišují, resp. vykazují určitou míru jinakosti, 
se ve veřejném vnímání postupně mění, a tím se mění 
i jejich postavení ve společnosti. Je nutné dostatečně 
porozumět fenoménu postižení v kontextu životních 
situací konkrétních lidí, to také může napomoci peda-
gogickým pracovníkům k nastavení vzdělávacího pro-
cesu či jeho případné modifikaci ve vztahu k jedincům 
s určitým typem postižení.

1.1 Teoretická východiska nových  
pohledů na postižení

Ve speciálně-pedagogických kruzích hovoříme o změně 
tzv. speciálně-pedagogického paradigmatu (Vítek, Vít-
ková, 2010; Pipeková, 2006). Tato změna úzce souvisí 
s tím, jak se v čase proměňuje pojetí zdraví a nemoci 
v mezinárodním měřítku a jaký postupný přerod za-
znamenává. Jde o přerod od biologického vymezení 
zdraví a nemoci jako dvou kategorií, které stojí proti 
sobě, k tzv. biopsychosociálnímu modelu uznávajícímu 
jeho jednotlivé složky jako významné determinanty 
zdraví, nemoci a postižení. Autoři (Vítek, Vítková, 2010; 
Pipeková, 2006) odkazují v souvislosti s měnícím se 
speciálně-pedagogickým paradigmatem na významné 
klasifikační systémy Světové zdravotnické organizace 
(WHO). V zahraničí se v tomto kontextu hovoří o tzv. 
modelech „disablementu“ (Bickenbach, Chatterji, Ba-
dley, Üstün, 1999).

V roce 1980 byla pod patronací WHO vypracována 
Mezinárodní klasifikace poškození, omezení a posti-
žení (1980), v anglickém jazyce International Classi-
fication of Impairments, Disabilities and Handicaps 
(ICIDH). Uvedený materiál je možno považovat ve své 
době za stěžejní pro vymezení nejen medicínských, ale 
i speciálně-pedagogických termínů. ICIDH rozlišovala 
pojmy impairment s významem poškození, disability 
s významem omezení a handicap s významem zne-
výhodnění. Výhodou této klasifikace bylo zřetelné 
vymezení a zároveň odlišení termínu; impairment s vý-
znamem orgánového nebo funkčního poškození, které 
může, ale nemusí vést k úplnému nebo částečnému 
omezení schopností a dovedností – k tzv. disabilitě. 
Následkem může, ale nemusí být vznik handicapu – 
tedy určitého znevýhodnění (Káňová, 2016).

V průběhu téměř čtyřicetiletého vývoje došlo k po-
stupnému přerodu od tzv. modelu biologického k bio- 
psychosociálnímu modelu zdraví a nemoci. Tím také 
došlo k  postupné úpravě klasifikačního systému  

Světové zdravotnické organizace. V roce 1998 byla na-
hrazena triáda pojmů impairment, disability a handicap 
pojmy impairment, activity a participation. Impairment 
opět s významem poškození, pojem activity zohledňu-
jící rozsah činností v takové podobě, v jaké je člověk 
zvládne vykonávat, a pojem participation zohledňující 
co možná nejvyšší možnou míru účasti na životě spo-
lečnosti a vlastním rozhodování. Tato v té době nová 
klasifikace platila od roku 2001 a je též nazývána jako 
Mezinárodní klasifikace funkčnosti (2001), v anglic-
kém jazyce International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF). Za přelomové bylo považo-
váno to, že v mnoha zemích je od té doby upouštěno 
od pojmu handicap a je více kladen důraz na vzájemné 
působení postižení a prostředí. V prostředí České re-
publiky s ICF klasifikací pracují někteří autoři (Vítek, 
Vítková, 2006; Šiška, 2005), nicméně mnohé pub-
likace stále běžně vycházejí z klasifikace předchozí 
a stále operují s pojmem handicap. V rozporu s výše 
uvedeným se v České republice můžeme setkat na-
příklad s označením mentálně handicapovaný. Termín 
handicapovaný člověk je zároveň mnohými, zejména 
v laických kruzích či v některých médiích, vnímán jako 
méně stigmatizující než označení člověk s postižením 
(Káňová, 2016).

Klasifikace ICF apeluje na umožnění co nejvíce sa-
mostatného a nezávislého způsobu života lidí s po-
stižením či lidí s chronickým onemocněním. Zajímavé 
je, že tato klasifikace byla původně vytvořena čistě 
pro medicínské účely, ale časem dokázala najít velmi 
dobré uplatnění i v dalších příbuzných disciplínách. 
Jejím hlavním smyslem bylo vytvořit základy pro po-
rozumění a další studium stavů zdraví a stavů se zdra-
vím souvisejících včetně dopadů na biopsychosociální 
jednotu člověka (Bickenbach, Chatterji, Badley, Üstün, 
1999). Pojí se s ní (a také s lidmi, kterých se téma týká) 
i preferovaná terminologie. V tomto smyslu například 
lidé s tělesným postižením požadují, aby byli v socio-
kulturním prostředí označováni nikoliv jako tělesně 
postižení, ale jako lidé s omezením v pohybu (people 
with mobility difficulties). Obdobně je tomu v anglicky 
mluvících zemích i u jedinců s poškozením zraku či 
sluchu, z nichž mnozí sami sebe neoznačují automa-
ticky jako lidi s postižením (people with disabilities), ale 
preferují označení konkrétního poškození (people with 
sight impairment, people with hearing impairment).

Z výše uvedeného je patrné, že v rámci klasifikace ICF 
se více přihlíží k tomu, jak jedinci, kteří danou realitu  
žijí, sami sebe spatřují. Je kladen důraz na to, že ome-
zení funkčnosti není automatické, ale závisí na interakci 

1/ Aktuální trendy v přístupu k jedincům 
s postižením a základní východiska  

psychologie jinakosti
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člověka s prostředím, ve kterém dotyčný žije, resp. 
kým je obklopen a jak je ve svém žití podpořen. Ně-
kteří sociální vědci, například Hannah Bartlett (1970), 
tento koncept nazývají „člověk v prostředí“ (Person 
in environment) a hovoří o tzv. konceptu sociálního 
fungování, založeném na způsobech interakce člo-
věka a prostředí, které ho obklopuje. Koncept na jedné 
straně zohledňuje, do jaké míry je člověk schopen 
reagovat na požadavky okolí, a na straně druhé, jak 
– a zdali – je prostředí (konkrétní lidé či společnost) 
připraveno reagovat na požadavky jedince s postiže-
ním. Postižení se v tomto konceptu stává relativním, 
nicméně jeho definice je složitější a je nutné k ní při-
stupovat v určitém kontextu (Káňová, 2016).

Vytvoření klasifikace ICF mělo ambici poskytnout in-
formace odborníkům z rozličných vědních disciplín, 
a podpořit tím mezioborovou spolupráci a různé so-
ciální aktéry (včetně samotných osob s postižením 
v duchu hesla hnutí osob s postižením „Nic o nás bez 
nás“). Další snahou též bylo přispět k terminologické 
jednotě a usnadnit možnosti mezinárodního srovnání 
systémů zdravotní a sociální pomoci. Z tohoto důvodu 
je možné ICF vnímat i jako východisko při nastavování 
systémů podpory či při tvorbě strategických opatření. 
V neposlední řadě je však možné ji využít i jako nástroj 
pedagogického počínání při snaze vysvětlit budoucím 
učitelům a dalším pomáhajícím pracovníkům „jiný po-
hled“ na postižení.

Pokud shrneme výše uvedené, je možno konstatovat, 
že klasifikace ICF je oproti ICIDH jemnější a k životu 
lidí s postižením umožňuje přistupovat citlivěji, neboť 
výrazně zohledňuje prostředí, ve kterém tito lidé žijí. 
Bere v úvahu i to, jak jsou tito lidé někdy pozitivně 
a jindy negativně ovlivňováni lidmi, kteří je obklopují. 
Svou pozornost soustřeďuje na individuální potřeby 
a zájmy osob vykazujících určitou jinakost, ať už jde 
o postižení či chronické onemocnění. Klasifikace ICF 
tak nepřímo rozšiřuje jedincům s postižením možnosti 
činit vlastní volby a ovlivňovat trajektorie svých životů 
(Káňová, 2016).

1.2 Pohledy na lidi s postižením v kontextu 
různých modelů zdravotního postižení

Přístup konkrétních osob k  jinakosti, tedy včetně 
jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, se 
promítá do užívaného jazyka (pojmů a termínů) i v od-
borné veřejnosti, včetně učitelů a dalších pedagogic-
kých pracovníků. Volba jazyka a jazykových prostředků 
odráží, u někoho vědomě, u jiných nevědomě, různá 
filozofická východiska v podobě tzv. modelů zdravot-
ního postižení. Ty představují určitý rámec či mentální 
schéma, prostřednictvím kterého se mluvčí orientuje 
a svůj přístup k jinakosti a hodnoty s ní spojené si uvě-
domuje. Způsob uvažování konkrétních lidí o postižení 
předurčuje to, jak k jinakosti přistupují a jak se k li-
dem, kteří jsou označeni jako tzv. odlišní, chovají (Ká-
ňová, 2016). Uvedené modely zároveň dávají možnost  

rozličné interpretace nazírání na vlastní jinakost a cel-
kově na životní situaci i samotným lidem, kteří onu 
jinakost vykazují, tj. umožňují jim interpretovat svůj 
pohled na jimi žitou realitu.

S modely zdravotního postižení pracuje několik příbuz-
ných disciplín, např. sociologie, speciální a inkluzivní 
pedagogika, Disability Studies (studia zdravotního po-
stižení), sociální práce, medicína, sociální politika aj., 
přičemž všechny reflektují postupný vývoj a přerod 
v přístupech společností tzv. intaktních (bez posti-
žení) k lidem s postižením. V kontextu společnosti zmi-
ňujeme množné číslo záměrně, neboť vývoj přístupu 
k jinakosti je odvislý i od sociokulturního prostředí. 
Mnoho výzkumů dokazuje, že vývoj přístupu společ-
nosti k postižení a jinakosti jako celku probíhá ve všech 
společnostech, společenstvích a národech stejně  
(Krhutová, 2013). Mnoho autorů zároveň přichází 
s různě precizním členěním těchto modelů. Nejběžněji 
užívanou klasifikací modelů, kterou ve svých pracích 
zmiňují např. Šiška (2005) či Lečbych (2008), je členění 
na model medicínský a model sociální. V posledních le-
tech je však čím dál tím častěji zmiňován i tzv. model 
lidských práv (Barbuto, Biggeri, Ciani a Griffo, 2013).

Medicínský model je možno charakterizovat jako 
pacientský. K lidem s postižením se přistupuje jako 
k držitelům jisté diagnózy, a nikoliv ojediněle je skrze 
medicínskou diagnózu těmto lidem přidělena také 
jedna dominující identita (např. na žáka s epilepsií je 
mnohdy nahlíženo především jako na „epileptika“), ač-
koliv prostředí, ve kterém se právě nachází a v němž je 
jim možná poskytována i podpora, nemá s medicínou 
co do činění. Komunikant, v jehož smýšlení dominuje 
medicínský model, přistupuje k člověku s postižením 
především jako k pacientovi, tedy jako k nemocnému. 
Člověk je v tomto vidění charakterizován především 
prostřednictvím negativních, patologických charakte-
ristik. Pokud je takový člověk obklopen lidmi smýšle-
jícími skrze medicínské mentální schéma, soustřeďují 
se tito lidé zejména na zkoumání a posuzování toho, 
co není tzv. normální (Krhutová, 2013). Tento způsob 
uvažování často automaticky doprovází předjímání zá-
vislosti lidí s postižením na odbornících bez možnosti 
jejich přímého podílu na rozhodování o sobě samých. 
V jazyce lidí smýšlejících medicínským pohledem je 
možné často slyšet terminologický aparát užívaný 
v medicíně nebo jazykové prostředky vyjadřující před-
jímaná negativa spojená s postižením a často dávající 
podklad pro stigmatizaci, např. pojmy deficit, defekt, 
limitace, korekce, retardace, upoutání na vozík, inva-
lida, jedinec trpící atd. (Krhutová, 2013; Inclusion Ire-
land, 2014). Výrazná kritika tohoto modelu, zejména 
z řad organizací zdravotně postižených, vyvolala po-
třebu vytvoření paradigmatu nového – tzv. sociálního  
(Oliver, 1992).

Model sociální byl poprvé zmíněn na počátku 90. let 
minulého století a jeho autorem je britský sociolog 
Oliver (1992) a pokračovateli jsou např. Goodley (1996) 
či Priestley (2001). Charakteristika tohoto modelu 

9



postižení spočívá v tom, že je postižení nahlíženo 
jako důsledek strukturálních znevýhodňujících vlivů 
ze strany společnosti, pro niž jsou stěžejní hodnoty 
výkonu a normality. Oliver (1992) v této souvislosti ho-
voří o sociálním útlaku neboli též o opresi. Zároveň si 
všímá, že státy, jejichž sociální aktéři postupně akcep-
tují uvedený model, provádí revizi stěžejní legislativy 
a strategických opatření i systémů podpory, včetně 
zavádění nových služeb. Tyto země postupně ustupují 
od vnímání jedinců s postižením jako individuálního 
problému a směřují spíše k překonávání diskvalifikují-
cích, segregujících a často degradujících bariér (Oliver, 
1992). Pro sociální model postižení je někdy užíváno 
alternativní označení ekologický model, které klade 
důraz na maximální možné zapojení lidí s postižením 
do společnosti a vnímá zapojení každého člověka 
do života společenství jako právo. Model je též vní-
mán jako tzv. uschopňující, neboť usiluje o naplňování 
práva činit vlastní rozhodnutí, práva ovlivňovat svůj ži-
vot a lépe využít svůj potenciál. Tím nabízí lidem s po-
stižením plnohodnotnější život a směřuje k naplnění 
jejich lidských práv. Člověk s postižením je v tomto 
modelu nahlížený jako plnohodnotný občan.

V některých zemích, např. v USA nebo ve Velké Británii, 
se můžeme setkat i se stoupenci radikální verze sociál-
ního modelu, která však zcela opomíjí biologické as-
pekty postižení. Jeho kritika spočívá v tom, že se opírá 
ponejvíce pouze o kategorii „prostředí“, to však není 
platné u všech jedinců s postižením. Podle mnohých 
nemá tato radikální verze budoucnost, neboť nepři-
pouští existenci kategorie „poškození“ (impairment), 
jež s sebou přináší určitá psychologická specifika a po-
třebu řady intervencí. Sociální model má smysl vždy 
v určitém kontextu. Pokud se změní kontext, může se 
stát model nepoužitelným (Shakespear, Watson, 2001).

V posledních několika letech je často zmiňován a sa-
motnými aktivisty z řad lidí s postižením preferován 
tzv. model lidských práv, který vychází z modelu so-
ciálního. Zároveň klade důraz na respektování lidských 
práv, která je podle něj bezpodmínečně nutné vztáh-
nout na všechny, tj. i na osoby s postižením (Barbuto, 
Biggeri, Ciani, Griffo, 2013). Postižení není vnímáno 
jako pouhá individuální charakteristika jedince, ale jako 
výsledek interakce mezi jeho charakteristikami (osob-
nostní rysy, zdravotní stav, funkční stav aj.) a charak-
teristikami prostředí (s ohledem na kulturní, sociální 
a architektonická specifika) i společnosti, ve které žije. 
Východiskem modelu lidských práv je právě klasifikace 
WHO ICF z roku 2001 a ústředními operačními pojmy 
jsou participace, rovnocennost a aktivita (WHO, 2008).

Z výše uvedeného plyne, že v praxi je možné se setkat 
minimálně se dvěma odlišnými přístupy odrážejícími 
jiná hodnotová východiska a odlišný vztah ke skupině 
lidí s postižením. Ani jeden z nich se však nemusí vy-
skytovat ve své vyhraněné podobě. Jeden z přístupů 
klade důraz na komplexní péči a podporu, kterou zajiš-
ťují odborníci v zařízeních k tomu určených. Jejich sna-
hou je zajistit těmto osobám bezpečí například skrze 

různé druhy příspěvků a dávek nezbytných pro zajiš-
tění péče nebo zřizováním specializovaných ústavů, 
případně humanizací péče v zařízeních stávajících. To 
představuje na jedné straně zajištění jejich bezpečí, 
ale zároveň i ponechání v pasivitě a v závislosti na 
druhých osobách. Druhý přístup usiluje o vyrovnání 
příležitostí a snaží se zapojovat tyto jedince do fungo-
vání společnosti. Zároveň klade důraz na uplatňování 
vlastní volby a práva rozhodovat o sobě samém. To se 
projevuje napříč sektory. V oblasti vzdělávání napří-
klad možností rozhodnout se pro vzdělávání v běžných 
školách, v oblasti zaměstnanosti snahou o zapojení lidí 
s postižením na nechráněný trh práce apod. Shrneme-
-li výše uvedené, jde o co nejvyšší aktivizaci a podporu 
maximální možné samostatnosti jedinců s postižením 
(Lečbych, 2008; Káňová, 2016).

1.3 Komunikace s lidmi s postižením a o lidech 
s postižením – role používaného jazyka

Se změnou paradigmatu zdravotního postižení se 
mění i přístup k  jedincům s postižením, a  tím pak 
i k  jejich postavení ve společnosti. Tento trend jde 
ruku v ruce se změnou nastavení systémů podpory 
a služeb ve všech resortech národního hospodářství, 
samozřejmě v resortu školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví, ale v souvislosti s novými technologiemi 
i v resortu průmyslu. Lidem s postižením se oproti mi-
nulosti v současnosti dostává větší pozornosti, která 
se začíná čím dál tím více zaměřovat na celý jejich 
životní běh – od dětství přes dospělost až po stáří. 
Lidé s postižením mohou lépe naplňovat svá práva díky 
nastavení právních rámců jednotlivých zemí, zejména 
pak díky postupné ratifikaci právně závazných mezi-
národních dokumentů a úmluv, například Úmluvy OSN 
o právech dítěte (Česká republika, 1993) či Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením (Česká re-
publika, 2010). Budeme-li konkrétní, máme na mysli 
např.  právo na vzdělání v prostředí běžných škol, 
právo na získání zaměstnání, právo osamostatnění 
se od rodičů či právo na samostatné bydlení. Dnešní 
generace mladých lidí s postižením může v porovnání 
se situací lidí s postižením starších generací o sobě 
rozhodovat a ovlivňovat svůj život podstatně více, 
než tomu bylo dříve. I přesto se tito lidé stále potýkají 
s mnohými bariérami, které jim v naplňování jejich práv 
brání (Káňová, 2016).

To, že konkrétní člověk akceptoval sociální model po-
stižení a uplatňuje ho v přístupu k lidem s postižením, 
může mít mnohé příčiny. Může například spočívat 
v žité zkušenosti s vlastním postižením či určitým 
zdravotním oslabením, v žité zkušenosti s postižením 
člena rodiny, v angažování se v organizacích občan-
ské společnosti či například v dosavadních profesních 
zkušenostech. Wágnerová a kol. (2009) uvádí, že tako-
véto zkušenosti setkání se s žitou realitou často vedou 
k vytvoření méně negativního obrazu o životě člověka 
s postižením. Nejsou však popřením negativních aso-
ciací, ale spíše doplněním celkového obrazu o další, 
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i pozitivní charakteristiky. To vše může mít vliv na to, 
k jakému modelu postižení se komunikant přiklání, jak 
je ve svém pohledu na postižení vyhraněný a v nepo-
slední řadě i jaké jazykové prostředky ve vztahu k té-
matu postižení užívá. V této souvislosti doporučují 
organizace obhajující práva a zájmy konkrétních sku-
pin osob s postižením nebo samotní lidé s postižením 
vyvarovat se určitých více či méně stigmatizujících 
spojení. V praxi se například vyhýbáme užívání obratů 
typu „trpí“, „je stižen“, „je upoután“ a dalším podob-
ným termínům, které evokují negativní zkušenost či 
snížená očekávání. Při užívání jazyka respektujeme 
zásady tzv. „People First Language“ zmiňované orga-
nizací „The Arc“ (Arc, 2016) a ctíme jedinečnost ka-
ždého člověka. Tím projevujeme lidem s postižením 
respekt, úctu a uznáváme jejich důstojnost.
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2/ Edukace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve škole a v mimoškolním prostředí

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
patří mezi aktuální témata nejenom českého a ev-
ropského školství, ale v souvislosti s prosazováním 
inkluzivního trendu se stala doslova globální výzvou 
pedagogické teorie i praxe. Přestože mezi teoretic-
kým vymezováním a oborovou praxí někdy můžeme 
pozorovat až propastný rozdíl, v otázce inkluzivního 
vzdělávání a podpory žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami přiznávají podobné tápání obě strany – 
tedy teorie i praxe. Vyplývá z dosud nejistého ukotvení  
teoretických souvislostí fenoménu inkluze a současně 
z nedostatečné praktické zkušenosti s  inkluzivním 
vzděláváním u nás, tedy s edukací žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné školy 
nebo v rámci běžných mimoškolních aktivit. Jsme 
totiž na počátku výrazných změn v přístupu k těmto 
žákům – nebo spíše v přístupu k různosti těch, kteří 
jsou dnes sice vychováváni a vzděláváni v totožném 
prostředí a stále častěji i přímo ve společné skupině, 
ale navzájem se od sebe mnohdy i velmi výrazně liší. 
Tato situace se stává jednou z největších výzev pro 
všechny aktéry edukačního procesu – zejména však 
pro ty, kteří mají celý proces vzdělávání vést, koordi-
novat a stimulovat, tedy pro samotné pedagogy.

2.1 Inkluzivní vzdělávání a jeho základní 
východiska

Pojem inkluze ve vzdělávání u nás začal být výrazně 
frekventovaný teprve relativně nedávno, pro mnohá 
neporozumění a nedorozumění se však začíná z dis-
kuze nad vzděláváním žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami zvolna vytrácet, neboť je stále častěji 
nahrazován termínem „společné vzdělávání“. Není 
však možné oba tyto termíny jednoduše považovat 
za synonyma, protože nemusí vždy automaticky zna-
menat totéž. Základní východiska inkluzivní edukace 
nespočívají v pouhém formálním vytvoření heterogen-
ních vzdělávacích skupin složených ze žáků intakt-
ních a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V takových skupinách totiž nemusí vůbec docházet 
ke vzájemnému přijetí a ke kooperaci všech jejich 
členů – a navzdory jejich bezprostřední osobní účasti 
v procesu edukace ve společném prostoru a ve stej-
ném čase mohou tito jedinci zůstávat nadále oddě-
leni bariérami předsudků a nepřijetí. Inkluze vychází 
především ze společného hodnotového základu, který 
umožňuje vytvářet společnou kulturu (školní, skupi-
novou, komunitní) a udržovat kvalitní vzájemné vztahy 
(mezi žáky navzájem, mezi žáky a pedagogy, mezi 
školou a místní komunitou atd.). Pro takový způsob 
edukace je samozřejmě nezbytné vytvářet adekvátní 
podmínky (materiální, personální atd.) a přizpůsobovat 

těmto společným hodnotám i celou edukační praxi. 
Tyto čtyři oblasti proto můžeme vnímat jako zcela klí-
čové pro úspěšnou implementaci skutečné inkluzivní 
edukace (Tannenbergerová, 2016).

Od roku 2016 vymezuje podrobné podmínky vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami především 
vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016, o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
ve které jsou stanovena i podpůrná opatření využitelná 
v edukaci těchto žáků. Bez využití vhodných podpůr-
ných opatření by v některých případech nebylo vůbec 
reálné uvažovat o inkluzivním začlenění konkrétních 
žáků do běžných škol. Úspěšnost inkluze ve vzdělá-
vání je však ovlivněna i řadou dalších faktorů – kromě 
jiného jsou velmi důležité (Slowík, 2016):

•  prostředí školy (např. bezbariérovost prostoru, 
vstřícné klima);

•  postoje a kompetence učitelů ke vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami;

•  kvalitní spolupráce školy se školskými poraden-
skými zařízeními (pedagogicko-psychologickými 
poradnami a speciálně-pedagogickými centry);

•  dobrá vzájemná spolupráce mezi školou a rodinou 
žáka;

•  skutečné přijetí každého žáka ze strany učitelů, 
spolužáků a jejich rodičů atd.;

•  dostupná potřebná míra a kvalita podpory pro kon-
krétní žáky (speciální pomůcky, asistenti pedagoga 
apod.);

•  vstřícný přístup k inkluzivnímu vzdělávání v místní 
komunitě a v celé společnosti (proinkluzivní hod-
notové paradigma).

Předpoklad inkluzivního přístupu ve vzdělávání je 
ukotven i v  rámcových vzdělávacích programech 
a reálný přístup ke vzdělávání těchto žáků na kon-
krétních školách se pak musí opírat samozřejmě také 
o školní vzdělávací programy; pro jednotlivé žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami je v odůvod-
něných případech navíc možné, anebo dokonce 
nezbytné vytvářet plány pedagogické podpory či in-
dividuální vzdělávací plány. Přitom je důležitým cílem 
zejména tzv. vyrovnávání příležitostí, které můžeme 
chápat jako „proces, který umožňuje, aby bydlení, do-
prava, sociální a zdravotní služby, vzdělání a pracovní 
příležitosti, kulturní a společenský život včetně spor-
tovních a rekreačních zařízení byly přístupné všem“ 
(Vysokajová, 2000) – tedy i jedincům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Je ovšem nutné podotknout, 
že „vyrovnávat příležitosti“ neznamená nabízet všem 
zcela stejné příležitosti, ale nabízet všem příležitosti 
vhodné vzhledem k jejich individuálním možnostem 
(Evans, 2007).
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Dobrá inkluze musí být totiž především smysluplná 
a  spojovat v  sobě myšlenky respektu k  odlišnosti 
a práva jedince na rovnoprávné členství v komunitě 
a společnosti (Lombardi, Kappa, 1999, s. 10).

2.2 Výhody a rizika inkluzivní edukace žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve škole 
a v mimoškolním prostředí

V argumentaci výhod a rizik inkluzivní výchovy a vzdě-
lávání bývá často zdůrazňována především jeho ná-
ročnost pro pedagogy anebo také obava, že žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami nemohou ostat-
ním stačit a zohledňování jejich individuálních vzdě-
lávacích potřeb a  limitů naopak může ostatní žáky 
ve skupině brzdit a omezovat. Zejména v uměleckých 
a esteticko-výchovných oblastech je však očekávání 
vyšší náročnosti na kreativní a individuální přístup 
učitele spíše přirozené a také samotné znevýhodnění 
žáků oproti ostatním vrstevníkům nemusí být v těchto 
oblastech zdaleka tak výrazné (pokud v nich vůbec 
zaostávají). Nesmíme také zapomenout na důležitost 
respektování lidskoprávního nároku na rovnocenné 
příležitosti ke vzdělávání pro všechny žáky (tedy i pro 
ty se speciálními vzdělávacími potřebami).

Nedostatečně jsou naopak doceňovány prokazatelné 
efekty inkluzivního přístupu především v oblasti osob-
nostně-sociálního rozvoje všech žáků ve třídě nebo 
skupině, zvyšování kvality školního (resp. edukačního) 
klimatu a rovněž pozitivní vliv na životní perspektivu 
žáků se speciálním, vzdělávacími potřebami (ve srov-
nání s jejich vzděláváním v segregovaném prostředí).
Kvalita inkluzivní edukace je samozřejmě výrazně zá-
vislá na skutečné kvalitě přístupu konkrétních peda-
gogů, správné diagnostice speciálních vzdělávacích 
potřeb jednotlivých žáků a na indikaci a uplatňování 
vhodných podpůrných opatření.

Inkluze ale nesmí spočívat pouze v nastavení určité 
„technologie“ výchovy a vzdělávání; skutečně in-
kluzivní přístup musí vycházet z pozitivních hodnot; 
některé z nich jsou například popsány jako stěžejní 
požadavky v tzv. Ukazateli inkluze (Booth, Ainscow, 
2007).

2.3 Děti, žáci a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami na podkladě školské 
legislativy platné od roku 2016

V roce 2016 vešla v platnost novela školského zákona 
(č. 82/2015 Sb.). Novelizován byl zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání. V kontextu inkluzivního 
vzdělávání je jednoznačně upřednostňováno vzdělá-
vání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami v prostředí hlavního vzdělávacího proudu 

a je akcentováno právo volby rodiče na způsob vzdě-
lávání svého dítěte. Novelu doprovází její podzákonná 
norma – prováděcí vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.), 
která sama o sobě prošla od roku 2016 již dvakrát dílčí 
úpravou1. Novela zákona i podzákonné normy přinesly 
některé podstatné změny, například samotný pojem 
„speciální vzdělávací potřeby“ či pojem „podpůrná 
opatření ve vzdělávání“ (Lechta, 2016), na jejichž 
podkladě vznikly tzv. katalogy podpůrných opatření 
v podobě ucelené sady metodických příruček. Je-
jich cílem je podpořit pracovníky škol v práci s jedinci, 
kteří z různých důvodů vyžadují podpůrná opatření při 
vzdělávání v mateřských, základních a středních ško-
lách (Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015).

Vyhláška č. 27/2016 Sb. stanovuje, že dítětem, žákem 
a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami 
se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv 
na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje po-
skytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrná opatření ve vzdělávání jsou od roku 2016 
nově vnímána jako nezbytné úpravy ve vzdělávání 
a  školských službách odpovídajících zdravotnímu 
stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním pod-
mínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a stu-
denti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo 
na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 
a školským zařízením. Mezi tzv. podpůrná opatření řa-
díme poradenskou pomoc školy a školského poraden-
ského zařízení, úpravu organizace, obsahu, hodnocení, 
forem a metod vzdělávání a školských služeb, úpravu 
podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdě-
lávání u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, podporu osob nevidomých, úpravu oče-
kávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených 
rámcovými vzdělávacími programy, vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu a v neposlední řadě 
i využití asistenta pedagoga (Michalík, Baslerová,  
Felcmanová, 2015).

Novela školského zákona z  roku 2016 i  vyhláška 
č. 27/2016 Sb. přinesly změny i ve způsobu posuzo-
vání speciálních vzdělávacích potřeb. Hlavními aktéry 
odpovídajícími za tuto činnost jsou jednak školní pora-
denská pracoviště a dále školská poradenská zařízení.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno odborníky, ob-
vykle z řad kmenových pracovníků školy, a v současné 
době nemají tato pracoviště ve školách stejnou po-
dobu. Minimálně však musí být zastoupeny odbornosti 
výchovného poradce a školního metodika prevence. 
V současnosti přibývá škol, i díky nemalé podpoře 
státu a strukturálních fondů EU, které zaměstnávají 
speciálního pedagoga a školního psychologa. Uvedení 
aktéři hrají velkou úlohu při asistenci pedagogickým 

1  Vyhláška č. 27/2016 Sb. byla od roku 2016 prozatím dvakrát novelizována, poprvé ve znění 270/2017 Sb. a podruhé ve znění 416/2017 Sb.
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pracovníkům při provádění základní pedagogické dia-
gnostiky, při vyhodnocování potřeb konkrétních žáků 
a sestavování tzv. plánu pedagogické podpory v rámci 
navrženého 1. stupně podpůrných opatření. Tento 
proces je ideálně realizován i ve spolupráci s rodiči 
a nejlépe i s žákem samotným. Škola tak může získat 
představu o rodinném zázemí žáka, o postavení dítěte 
v rodině a o celém životním příběhu dítěte a rodiny 
jako takové (Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015).

Druhým neméně důležitým typem pracovišť jsou škol-
ská poradenská zařízení, mezi která patří speciálně-
-pedagogická centra a pedagogicko-psychologické 
poradny. Provádějí speciálně-pedagogická a psycho-
logická vyšetření a diagnostikují speciální vzdělávací 
potřeby dětí, žáků a studentů na doporučení škol či 
na žádost samotných rodičů. Na základě provedených 
vyšetření, tedy speciálně-pedagogického vyšetření 
a psychologického vyšetření, vypracovává školské 
poradenské zařízení detailní zprávu pro rodiče a dále 
tzv. doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Poradenské zařízení přizná 
příslušný stupeň podpůrných opatření, za jejichž 
následnou realizaci odpovídá kmenová škola žáka, 
resp. ředitel školy. Rodiče žáka stvrzují svým podpi-
sem souhlas s navrhnutými opatřeními a v případě 
nesouhlasu mají právo podat žádost k přezkoumání 
zjištěných skutečností. Přiznání podpory v příslušném 
stupni podpůrných opatření závisí na mnoha fakto-
rech, mimo jiné na typu školy, vzdělávacím stupni, 
kompetencích příslušných pedagogů, klimatu třídy 
i celé školy a v neposlední řadě i na fyzické přístup-
nosti a dalších podmínkách školy. Zodpovědní pra-
covníci školských poradenských zařízení musí vést 
všechny uvedené skutečnosti v patrnosti, a proto jsou 
na jejich odbornost kladeny vysoké nároky (Pančocha, 
Slepčiková, 2013).

2.4 Základní přehled systému podpůrných 
opatření ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Podpůrná opatření různého druhu a stupně lze kombi-
novat a vyhláška č. 27/2016 Sb. je člení do pěti stupňů 
podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 
Ze strany pedagoga vyžaduje realizace podpůrných 
opatření individuální přístup k žákovi a rovněž před-
pokládá flexibilní reagování pedagogů na žákovy mo-
mentální potřeby.

Podpůrná opatření 1. stupně umožňují individuální 
přístup k žákovi a metody práce, které mohou při-
spět k jeho stabilizaci. Přiznání 1. stupně podpůrných 
opatření je v kompetenci školního poradenského pra-
coviště a jeho rozhodnutí není zapotřebí konzulto-
vat se školským poradenským zařízením. Pracovníci 
školního poradenského pracoviště nejdříve navrhnou 
a poté ve spolupráci s pedagogy školy realizují a ná-
sledně i vyhodnocují poskytnutou podporu. Opatření 
1. stupně představují například organizační změny, 

umožnění relaxace, jiné prostorové uspořádání pra-
covního místa, zasedacího pořádku apod. Tento stu-
peň podpůrných opatření se může týkat žáků s lehkým 
omezením v pohybu, žáků s chronickým onemocněním 
(např. diabetes mellitus, epilepsie, celiakie). Může jít na-
příklad i o žáka, který ve vyučování selhává z důvodu 
nepodnětného sociálního prostředí rodiny, přestěho-
vání, úmrtí v rodině aj. Pokud u takového žáka nedojde 
v daných oblastech do 3 až 6 měsíců ke zlepšení, může 
škola ve spolupráci se zákonným zástupcem nejpozději 
do šesti měsíců požádat o posouzení školské poraden-
ské zařízení (Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015).

Podpůrná opatření od druhého stupně  výše přiznávají 
školská poradenská zařízení.

2. stupeň podpůrných opatření představuje úpravy 
vyučovacích metod a organizace, které může provést 
sám pedagog bez ovlivnění výuky ostatních žáků. 
Tento stupeň je přiznáván žákům s potřebou podpůr-
ných opatření ve vzdělávání z důvodu oslabení zrakové 
a sluchové funkce, z důvodu dlouhodobého onemoc-
nění, oslabené komunikační schopnosti či snížené 
znalosti vyučovacího jazyka. Změna obsahu výuky 
je obvykle malá nebo žádná, a pokud ano, je možné 
přistoupit k vypracování individuálního vzdělávacího 
plánu vycházejícího z původně nastaveného plánu 
pedagogické podpory. Žákovi může kromě pedagoga 
pomáhat i tzv. sdílený asistent, který ve třídě pomáhá 
více žákům. Škola při tomto stupni podpůrných opat-
ření získává od státu finanční prostředky stanovené na 
základě platné legislativy (Michalík, Baslerová, Felc-
manová, 2015).

Podpůrná opatření 3. stupně představují podporu 
žákovi se závažnými problémy, které jsou očeká-
vány i v budoucím vzdělávání, žákovi s odlišným ma-
teřským jazykem či vážnějšími emočními problémy 
(např. z důvodu syndromu týraného a zneužívaného 
dítěte, přechodu z ústavní do komunitní péče nebo 
do pěstounské rodiny atp.). Implementace podpory 
v rámci tohoto stupně podpůrných opatření již více 
zasahuje do výuky. Může jít o změny v organizaci 
vzdělávání, jiné postupy ve školní práci i v domácí 
přípravě. Doporučení spočívají v uzpůsobení výuko-
vých forem a vyučovacích metod a pedagogovi je 
doporučováno individuálně přistupovat k hodnocení 
výsledků vzdělávání. Obsah výuky je zpravidla změněn 
a je o tom záznam v individuálním vzdělávacím plánu 
žáka. K úpravám často dochází i v oblasti používání 
pomůcek. Žák může pracovat se speciálními učebni-
cemi a s didaktickými pomůckami. V uvedeném stupni 
přiznané podpory je možno využívat pomoc sdíleného 
asistenta nebo spolupracovat s přiděleným asisten-
tem pedagoga. Realizace podpory v tomto stupni se 
pojí s navýšenými finančními prostředky (Michalík, 
Baslerová, Felcmanová, 2015).

Podpůrná opatření 4. stupně jsou přiznána žákovi, 
jehož speciální vzdělávací potřeby vyžadují rozsáh-
lejší úpravy prostorové (například úpravu pracovního 
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místa nebo zajištění fyzické přístupnosti prostředí), 
úpravy organizace výuky, použití kompenzačních 
pomůcek či speciálních výukových pomůcek. Čtvrtý 
stupeň podpory se poskytuje žákovi z důvodu střední 
a těžké mentální retardace, poruch autistického spek-
tra, těžkého sluchového, zrakového a tělesného posti-
žení a s ohledem na to se počítá s celodenní asistencí 
asistenta pedagoga. V některých případech mohou 
být činnosti asistenta pedagoga rozšířeny i o činnosti 
jiných profesí, převážně nižšího zdravotnického per-
sonálu, spojené s přesuny a zajištěním stravy, pokud 
žák vyžaduje i speciální zdravotnické úkony. Obsah 
učiva je i zde obvykle upraven a informace o tom je 
zanesena do individuálního vzdělávacího plánu žáka. 
Hodnocení výsledků je taktéž modifikováno. Žáci s při-
znanými podpůrnými opatřeními 4. stupně mohou být 
vzděláváni ve speciálních školách. Škola vzdělávající 
žáka s přiznanou podporou ve 4. stupni získává taktéž 
finanční podporu od státu (Michalík, Baslerová, Felc-
manová, 2015).

Podpůrná opatření 5. stupně představují vyšší míru 
podpory v oblasti organizace, forem výuky a obsahu 
probírané látky s přihlédnutím k reálným možnostem 
konkrétního žáka. Opatření v pátém stupni jsou při-
znávána v případě žákova středně těžkého či těžkého 
mentálního postižení, často v kombinaci s dalším po-
stižením. Pokud je žák vzděláván v prostředí běžné 
školy, je i tam obsah výuky často upraven podle Rám-
cového vzdělávacího programu pro obor vzdělání zá-
kladní škola speciální. I u žáka s podporou v 5. stupni 
je vždy vypracován individuální vzdělávací plán. Ve vý-
uce je žákovi nápomocen asistent pedagoga. S ohle-
dem na žákovu případnou potřebu činností a úkonů 
zdravotně-sociální povahy je možné přizvat i pracov-
níka sociálních služeb či příslušný zdravotnický per-
sonál (např. některé zdravotnické úkony vykonávané 
zdravotní sestrou z agentury domácí péče financo-
vané resortem zdravotnictví, případně v působnosti 
resortu MPSV). U žáka s přiznanými podpůrnými opat-
řeními v 5. stupni je v případě potřeby, pokud je na 
základě zdravotního stavu nebo rozhodnutí lékaře 
nutná výuka v domácím prostředí, zajišťována výuka 
pedagogy školy nebo pracovníkem speciálně-peda-
gogického centra. Finanční podpora škole je přiznána 
i v případě 5. stupně podpůrných opatření (Michalík, 
Baslerová, Felcmanová, 2015).

2.5 Specifika inkluzivní edukace žáků 
s postižením zraku

Za žáky s postižením zraku můžeme ze speciálně-
-pedagogického hlediska považovat takové žáky, kteří 
i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, 
brýlové apod.) stále mají v běžném životě problémy 
se získáváním a zpracováváním informací zrakovou 
cestou – tedy například se čtením černotisku nebo 
zrakovou orientací v prostoru (Vitásková, Ludíková, 
Souralová, 2003).

Podle postižených zrakových funkcí se může jednat 
o žáky:

• se sníženou zrakovou ostrostí,
• s omezením zorného pole,
• s poruchami barvocitu,
• s poruchami akomodace (s refrakčními vadami),
• s poruchami zrakové adaptace,
• s poruchami okohybné aktivity,
• s poruchami hloubkového (3D) vidění.

U těchto jedinců i navzdory využití všech dostupných 
možností terapie, korekce, reedukace a kompenzace 
trvale zůstává zrakové vnímání omezeno ve srovnání 
s  jedinci bez zrakové vady (nepatří sem tedy žáci, 
u kterých je při použití běžných brýlí nebo kontaktních 
čoček zraková vada dostatečně kompenzována). Podle 
úrovně závažnosti se zraková postižení kategorizují na 
několik stupňů slabozrakosti a nejzávažnější postižení 
pak představuje praktická nebo úplná nevidomost. Za-
tímco žáci s lehkou slabozrakostí bývají už tradičně 
vzděláváni převážně v běžných školách, ti se závaž-
nějšími stupni zrakového postižení byli přednostně za-
řazováni do škol speciálních – dnes se však můžeme 
setkávat v prostředí běžných škol i s nimi.

Úspěšná a efektivní edukace žáků s postižením zraku 
vyžaduje zejména využívání různých forem kompen-
zace. Nejčastěji se jedná o širokou škálu speciálních 
pomůcek. Vedle optických nebo digitálních přístrojů 
a speciálních počítačových pomůcek jsou v některých 
případech dobře využitelné i pomůcky velmi jednodu-
ché, a přitom dostatečně účinné – např. kontrastní fixy 
se silnou stopou, vhodné kombinace barev usnadňující 
zrakové vnímání, barevné fólie apod. Informační ba-
riéru u žáků nevidomých lze kompenzovat také po-
mocí Braillova hmatového písma (existuje např. i jeho 
varianta pro zápis notového záznamu) a samozřejmě 
formou audionahrávek (včetně stále oblíbenějšího 
formátu audioknih). Je také důležité dodržovat ně-
které zásady pro úpravu prostředí (v závislosti na typu 
a stupni zrakového postižení), např.:

•  dostatek světla (při vzdělávání slabozrakých žáků – 
tak, aby mohli maximálně využívat zrakové vjemy);

•  přiměřená (pokojová) teplota (potřebná pro opti-
mální schopnost hmatového vnímání – tedy pře-
devším u žáků s těžkým postižením zraku anebo 
nevidomých);

•  omezení hluku (pro nerušené sluchové vnímání 
a orientaci, která výrazně pomáhá kompenzovat 
omezené nebo chybějící vnímání zrakové);

•  vhodnou úpravu prostoru (pro bezpečný pohyb 
a snadnou orientaci je nezbytné odstranit zejména 
rizikové překážky – např. věci položené na zemi, 
pootevřená dvířka skříněk nebo zásuvky stolků, 
neoznačené schody nebo nízké překážky v cestě 
apod.; úpravu prostoru je také třeba udržovat sta-
bilně beze změn).

Žáci s těžkým postižením zraku mají omezenou mož-
nost situačního a náhodného učení v běžném so- 
ciálním prostředí, které je obvykle velice významným 
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aspektem ve výchově, vzdělávání a osobnostně-so-
ciálním rozvoji. Proto je školní a mimoškolní edukační 
prostředí velmi významné z hlediska nenásilné a přiro-
zené přípravy těchto žáků na zvládání běžných situací 
v další životní cestě (Wolffe, Sacks, 2005).

Protože žáci s těžkým postižením zraku používají jako 
hlavní kompenzační smysl sluch, dochází u nich čas-
těji např. k intenzivnímu rozvoji hudebních schopností 
a s tím pak souvisí i jejich volnočasové preference (hra 
na nástroj, zpěv atd.) a někdy také budoucí studijní 
a profesní zaměření.

2.6 Specifika inkluzivní edukace žáků 
s postižením sluchu

Sluchové postižení vzniká v důsledku poškození (orga-
nické nebo funkční vady) v kterékoli části sluchového 
analyzátoru, příp. sluchové dráhy anebo sluchových 
center. Přestože okolí často předpokládá opak (slu-
chové vady nejsou totiž výrazně zjevné), sluchové 
postižení je považováno za jedno z nejzávažnějších 
postižení vůbec. Jeho závažnost vyplývá především 
z toho, že:

•  způsobuje výraznou komunikační bariéru (v případě 
vrozených vad sluchu je od počátku narušen vývoj 
řeči, omezené slyšení znamená omezenou schop-
nost porozumění ostatním atd.);

•  způsobuje deficit v orientačních schopnostech 
(člověk se závažným postižením sluchu je odkázán 
pouze na zrakovou orientaci omezenou prakticky 
na rámec zorného pole);

•  znamená výraznou psychickou zátěž (při výrazné 
ztrátě sluchu se někdy hovoří až o jakémsi „vězení 
ticha“);

•  zapříčiňuje omezení sítě sociálních vztahů (přede-
vším kvůli omezeným možnostem komunikace);

•  může mít negativní vliv na vývoj myšlení, které vy-
chází z řeči (rozvoj myšlení je spojen s rozvojem 
vnitřní řeči, který je u vrozeně neslyšících jedinců 
velmi limitovaný a odlišný) (Slowík, 2016).

Podle stupně (intenzity) sluchové ztráty mohou být 
jedinci s postižením sluchu:

•  nedoslýchaví  
(a to lehce, středně, středně těžce nebo těžce),

• neslyšící, 
• ohluchlí.

Závažnější je ztráta sluchu vzniklá prelingválně (tedy 
před dokončením vývoje řeči – cca před 7. rokem věku 
dítěte) než ta, ke které došlo až později (postligválně), 
kdy už dítě dokáže komunikovat běžnou řečí a má roz-
vinuté komunikační kompetence potřebné pro kontakt 
s běžným sociálním okolím.

K účinné kompenzaci někdy postačují sluchadla, kte-
rých existuje hned několik různých typů a variant (ana-
logových nebo digitálních – např. kapesní, závěsná, 
brýlová, zvukovodová nebo kanálová). Zcela odlišnou 

technologii pak nabízí kochleární implantáty, které 
elektricky stimulují přímo sluchový nerv tak, aby byl vy-
volán sluchový vjem. Nelze je však využít zdaleka u kaž-
dého – zaleží na věku, typu sluchové vady a řadě dalších 
faktorů. Kochleární implantace je také finančně i zdra-
votně náročný zákrok vhodný pro relativně velmi úzkou 
skupinu dětí neslyšících nebo těžce nedoslýchavých kli-
entů, nejčastěji skupinu dětí (Souralová, Langer, 2003).

Důležitou edukační zásadou je už od raného dětství vy-
užívat u dětí s těžkým postižením sluchu co nejbohatší 
škálu podnětů pro ostatní smysly, aby se tak maximálně 
snížilo riziko podnětové deprivace, která u těchto dětí 
vždy nastává (Vágnerová, 2004). Vedle léčebné re-
habilitace (např. indikace sluchadla nebo voperování 
kochleárního implantátu) je u jedinců se sluchovým po-
stižením důležitá také rehabilitace sociální – tedy pře-
konávání komunikačních bariér a dostatek příležitostí 
pro zapojení do běžných aktivit nejlépe v rámci běžné 
vrstevnické skupiny a v běžném prostředí.

Vrozeně neslyšící jedinci používají obvykle jako zá-
kladní komunikační systém (a jako svůj mateřský ja-
zyk) znakovou řeč – resp. český znakový jazyk. Ten 
je svébytným a plnohodnotným jazykem založeným 
především na pohybovém kódu, a tedy zcela odlišným 
od běžné češtiny (která je pro neslyšícího v podstatě 
cizím jazykem). Jedinci nedoslýchaví anebo ti, kteří 
ztratili sluch postlingválně, obvykle komunikují běž-
nou řečí a odezíráním. Předpokladem je schopnost 
srozumitelně používat mluvenou řeč a odezírat z úst 
druhého člověka, což je mimořádně náročné. S ode-
zírajícím žákem je nutné mluvit pomalejším tempem, 
používat jednoduché věty a známá slova, správně 
a výrazněji artikulovat, udržovat optimální interper-
sonální vzdálenost (cca 1–4 m). Především obličej 
mluvčího musí být dostatečně osvětlen a pomáhají 
také podpůrné komunikační prvky (mimika a gestiku-
lace). Schopnost koncentrace při souvislém odezírání 
výrazně klesá po 15–20 minutách (u mladších dětí je 
kratší); odezíráním je totiž možné přímo zachytit vždy 
pouze část sdělení (přibližně 30–40 % výpovědi), zby-
tek musí odezírající domýšlet z kontextu, a existuje zde 
proto velké riziko neporozumění (pochopení smyslu 
a obsahu sdělení je třeba pravidelně ověřovat vhod-
nými otázkami).

Doplňkově se při komunikaci s lidmi s postižením sluchu 
používá také daktylní (prstová) abeceda, psaní nebo 
kreslení apod. (vhodné je využívat tzv. totální komu-
nikaci – tedy kombinaci všech komunikačních metod 
tak, abychom se s dotyčným co nejlépe dorozuměli).

Označení „žák se sluchovým postižením“ není zcela to-
tožné s termínem „neslyšící žák“. Podle zákona o komu-
nikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 
(zákon č. 384/2008 Sb.) se totiž za neslyšící považují 
pouze osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené 
řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady ne-
umožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále 
osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy po-
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važují znakovou řeč za primární formu své komunikace.
Využívání pohybu a dalších neverbálních projevů jako 
hlavního komunikačního kódu je u jedinců s těžkým po-
stižením sluchu (resp. neslyšících) dobře uplatnitelné 
např. také při dramatických aktivitách (pantomima).

2.7 Specifika inkluzivní edukace žáků 
s narušenou komunikační schopností

Narušená komunikační schopnost znamená postižení 
jedné nebo více rovin jazykového projevu (Lechta, 
1990; Peutelschmiedová, 2003) – jedná se o roviny:

•  foneticko-fonologické (výslovnosti a  zvukové 
stránky řeči);

•  lexikálně-sémantické (slovní zásoby a porozumění 
významu slov);

• morfologicko-syntaktické (gramatiky a stavby vět);
•  pragmatické (používání řeči ke komunikaci v soci-

álním prostředí).

V praxi se můžeme u žáků setkat s postižením celko-
vého vývoje řeči a symbolických funkcí (např. vývojová 
dysfázie), narušením plynulosti nebo tempa řeči (kok-
tavost, breptavost), narušením zvuku řeči (huhňavost), 
neurotickými vadami řeči (např. elektivní mutismus), 
vadami výslovnosti (dyslálie, dysartrie), příp. i s poru-
chami hlasu (dysfonie).

Logopedická intervence nemusí být vždy stoprocentně 
úspěšná a vést k rychlému odstranění řečových vad 
(zejména u jedinců s kombinovaným postižením, per-
vazivními poruchami apod.). V případech přetrvávají-
cího výrazného narušení komunikačních schopností, 
kdy dorozumívání běžnou řečí není u konkrétního 
jedince na dostatečně srozumitelné a sociálně pou-
žitelné úrovni, je možné využívat také různé metody 
alternativní a augmentativní komunikace (Peutel-
schmiedová, 2003). Ty pak nahrazují běžnou řečovou 
komunikaci anebo ji rozšiřují o další podpůrné prvky 
(pohyby, gesta, obrázky apod.). V takových případech 
má dotyčný žák právo na využívání alternativní ko-
munikace i v rámci svého vzdělávání (ve škole i při mi-
moškolních aktivitách).

2.8 Specifika inkluzivní edukace žáků s tělesným 
postižením

Žáci s pohybovým nebo jiným tělesným postižením 
anebo se závažným chronickým postižením jsou po-
važováni za skupinu nejlépe akceptovanou v rámci 
inkluzivního vzdělávání. Souvisí to s tím, že i celková 
společenská integrace takto postižených osob je 
relativně snazší oproti případům lidí s jinými druhy 
postižení (Vágnerová, 2004). Jde o skupinu velmi 
pestrou – od žáků s vrozenými a vývojovými vadami 
(např. DMO, tělesné malformace, rozštěpové vady) 
až po následky úrazů nebo závažných onemocnění 
(např. amputace končetin nebo jejich částí, poranění 
páteře apod.) (Vítková, 2003). Omezení pohybu může 

mít formu částečného ochrnutí (tzv. parézy), anebo  
ochrnutí úplného (tzv. plegie). Tito jedinci pak mo-
hou používat pro usnadnění pohybu opěrné pomůcky 
(hole, berle) nebo ortopedický vozík (mechanický či 
elektrický, které se od sebe výrazně liší, pokud jde 
o způsob manipulace a také hmotnost a rozměry).

Mezi nejznámější chronická onemocnění, se kterými se 
můžeme u žáků setkat, patří epilepsie (jako nejčastější 
záchvatové onemocnění), metabolická onemocnění 
(např. diabetes), stále častěji také onkologická one-
mocnění. Bývají obvykle spojena s určitými (někdy 
i závažnými) riziky, ovšem při účinné udržovací léčbě 
a respektování nezbytných omezení a režimu jsou ri-
zika většinou minimalizována a přílišné omezování ta-
kového žáka z důvodu nadbytečných obav je pak více 
handicapujícím faktorem než onemocnění samotné.

I v procesu edukace je důležité zajistit pro jedince s po-
hybovým omezením zejména potřebnou úroveň bezba-
riérovosti a osobní asistenci – vždy ale jen v nezbytně 
nutné míře, aby nedocházelo k vytváření neadekvátní 
závislosti jedince na pomoci druhé osoby a naopak aby 
byla podporována maximální míra jeho samostatnosti 
a nezávislosti. Důležité je podporovat u těchto žáků 
vytváření zdravého sebevědomí a sebepojetí přede-
vším v období puberty a adolescence, kdy se učí obstát 
v konkurenci, hledají smysl života a ujasňují si vlastní 
identitu, která je u každého člověka silně svázána také 
s tělesností (resp. tělesněním). Tělesné postižení ome-
zuje a mění vnímání vlastního tělesného obrazu a ome-
zena je také zkušenost prostředí, kterou ostatní běžně 
získávají pohybem (Vítková, 2003). Silně se v tomto 
období může projevovat i rozpor mezi ambicemi žáka 
s postižením a jeho reálnými možnostmi a schopnostmi 
limitovanými právě v důsledku jeho postižení. Kom-
plexní rehabilitace proto musí být zaměřena mimo 
jiné také na oblast seberealizace, širších sociálních 
kontaktů, fyzického i kulturního rozvoje (včetně např. 
uměleckých anebo i sportovních aktivit). Vycházíme 
přitom ze skutečnosti, že potřeby osob se zdravotním 
postižením jsou v podstatě stejné jako potřeby ostat-
ních vrstevníků, pouze jejich naplňování vyžaduje 
často neobvyklé postupy a prostředky (Slowík, 2016).

2.9 Specifika inkluzivní edukace žáků 
s mentálním postižením

Mentální postižení je samo o sobě poměrně obtížně 
definovatelné. Nejčastěji je popisováno jako stav, jenž 
se projevuje během vývoje, souvisí s omezeným vý-
vojem myšlení a je charakteristický zejména snížením 
schopností, které vytvářejí celkovou úroveň inteli-
gence, tedy schopností poznávacích, komunikačních, 
motorických a sociálních. Mentální retardace se může 
a nemusí vyskytovat ve spojení s jinými psychickými 
nebo tělesnými obtížemi (WHO, 2006). Příčinou je vždy 
závažné organické a funkční poškození mozku, které 
se odráží nejenom ve snížené úrovni rozumových 
schopností (intelektu), ale promítá se do celé osobnosti  
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člověka ve všech jejích vrstvách. Kvantitativně mě-
řitelné složky intelektu (vyjadřované většinou zjiště-
nou hodnotou IQ), na které se obvykle klade největší 
důraz, zachycují ve skutečnosti pouze část skutečné 
inteligence a osobnosti lidského jedince (např. vůbec 
nezahrnují složku emoční inteligence vyjadřovanou 
emočním kvocientem – EQ), a v praxi se proto mů-
žeme setkávat s případy jedinců, u kterých se i přes 
výrazně podprůměrnou hodnotu IQ projevuje např. 
múzické nadání (nejčastěji např. v hudební nebo vý-
tvarné oblasti) a jejichž výkon je v těchto směrech 
zcela srovnatelný s  intelektově průměrnými nebo 
i nadprůměrnými vrstevníky.

Klasifikace mentálního postižení (resp. mentální re-
tardace) rozlišuje čtyři orientačně vymezené základní 
stupně podle závažnosti: lehký, střední, těžký a hlu-
boký. Konkrétní projevy tohoto postižení jsou značně 
individuální, ale obecně bývá charakteristická snížená 
schopnost učit se, doprovázená také nižší kapacitou 
paměti a současně intenzivnějším procesem zapo-
mínání. Je proto velmi důležité u těchto jedinců již 
fixované znalosti a dovednosti opakovat a udržovat 
prakticky v průběhu celého života. Typická je také 
zvýšená emocionalita, která v některých případech 
svým způsobem kompenzuje deficit racionální složky 
osobnosti. Spontánní a otevřené reakce těchto jedinců 
pak často racionálně založené okolí překvapují a ně-
kdy svou neočekávaností zvyšují míru jejich handicapu 
ve skupině a ve společnosti.

2.10 Specifika inkluzivní edukace žáků 
s poruchami autistického spektra

Poruchy autistického spektra patří mezi pervazivní 
poruchy a jsou typické především tzv. autistickou 
triádou symptomů – tedy problémy v interpersonální 
komunikaci, omezenou schopností navazovat vztahy 
a zvláštnostmi ve vnímání okolního světa. Navenek se 
projevují jakousi chorobnou uzavřeností, časté jsou 
také určité typické projevy v chování (stereotypní 
pohyby, činnostní rituály, sebepoškozování nebo ex-
trémní reakce na běžné podněty) (Vágnerová, 2004).

Mezi poruchami autistického spektra poněkud vyniká 
Aspergerův syndrom, který nebývá spojen s mentál-
ním postižením – naopak se u takových jedinců do-
konce může vyskytovat nadprůměrný intelekt nebo 
alespoň některé výjimečné izolované schopnosti 
(např. paměťové, kombinační, matematické apod.), 
které však tito lidé obvykle nedokážou dobře využít 
v praktickém životě.

V edukaci a osobnostním rozvoji žáků s poruchami 
autistického spektra se osvědčuje především struk-
turované učení a  na něm založené kognitivně-
-behaviorální techniky. Využívá se při tom prvků 
pravidelnosti (předvídatelného režimu), strukturova-
ného prostředí (bez rušivých vlivů), strukturovaných 
instrukcí, grafické podpory formou jednoduchých 

symbolických obrázků (piktogramů) apod. Velmi spe-
cifické bývají také některé múzické projevy jedinců 
s poruchami autistického spektra (např. kresba, hra 
na rytmické nástroje apod.).

2.11 Specifika inkluzivní edukace žáků se 
specifickými poruchami učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení představují růz-
norodou skupinu poruch projevujících se především 
obtížemi při nabývání a užívání tzv. školních doved-
ností (čtení, psaní, počítání – ale také hudebních nebo 
výtvarných dovedností), a to u jedinců s alespoň prů-
měrnou úrovní intelektu. Příčinou nejsou snížené ro-
zumové schopnosti ani nedostatek snahy, lajdáctví 
nebo sociální zanedbání či podnětová deprivace (tedy 
patologie rodinného prostředí). Naopak je možné tyto 
poruchy učení nezřídka diagnostikovat i u žáků s mi-
mořádným nadáním (hovoříme pak o tzv. dvojí vý-
jimečnosti). Příčiny nejsou vždy zcela jasné – vedle 
drobných deficitů ve funkci CNS bývá za hlavní faktor 
považována genetická dispozice a v některých přípa-
dech není jednoznačná příčina vůbec identifikována 
(Zelinková, 2005). Mezi typické projevy patří velké rozdíly 
a výkyvy ve výkonech v různých oblastech dovedností 
(např. v určitých školních předmětech žák podává vý-
razně zhoršený výkon, který neodpovídá úrovni jeho cel-
kového nadání). Jednotlivé poruchy jsou obecně známé 
především pod názvy označujícími konkrétní postižené 
dovednosti – tedy dyslexie (porucha čtení), dysgrafie 
(porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisných 
dovedností), dyskalkulie (porucha matematických 
dovedností), dyspraxie (porucha motorických schop-
ností), dysmúzie (porucha hudebních schopností) nebo  
dyspinxie (porucha výtvarných schopností). Podobným 
způsobem (i když pod jinými názvy) je většina těchto 
poruch klasifikována rovněž v mezinárodním diagnos-
tickém přehledu (WHO, MKN-10).

V edukačním procesu bývají tyto poruchy nejvíce zře-
telné v mladším školním věku, v němž je také nutná 
nejvyšší míra podpory takových žáků. Později jsou vy-
užívány především různé kompenzační přístupy (podle 
typu konkrétních poruch a symptomů). V převážné 
většině případů jsou specifické vývojové poruchy 
učení spojeny s poruchami pozornosti, příp. i s hy-
peraktivitou (syndromy ADD nebo ADHD) – edukační 
strategie by proto měly být vždy založeny na zklidnění, 
pravidelnosti, rytmu, častějším střídání aktivit, ale také 
toleranci výkyvů nálad nebo respektování některých 
obtížně ovlivnitelných zvláštností v chování žáka (im-
pulzivity apod.).
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2.12 Specifika inkluzivní edukace žáků se 
sociálním a sociokulturním znevýhodněním

U žáků se sociálním nebo sociokulturním znevýhod-
něním je nutné diferencovat příčiny, které odlišují 
sociálně či psychicky podmíněné poruchy chování 
od jiných typů poruch sociální adaptace a výchovných 
patologií. Děti, které vyrůstají v sociálně nebo socio-
kulturně znevýhodněném prostředí, se často potýkají 
s charakteristickými problémy, jako jsou např.:

•  frustrace základních potřeb (primárních, emočních, 
vztahových atd.),

• silný bezprostřední vliv sociálně patologických jevů,
• deviace v hodnotovém systému a etice,
• absence životních jistot a cílů i sociálního zakotvení,
• přijímání neadekvátních rolí (deviace v sebepojetí),
• ztížené podmínky seberealizace a sociální integrace.

Žáci z menšinových etnických skupin nebo z rodin 
s odlišným kulturním a sociálním zázemím se také 
nezřídka setkávají s mnoha předsudky a leckdy i s pří-
mými projevy rasizmu, xenofobie a následně se šika-
nou. Právě vzhledem k různým formám sociální izolace 
a diskriminace mají pak takoví jedinci přirozenou ten-
denci setkávat se a komunikovat především sami mezi 
sebou a vytvářet tak minoritní subkulturu spojenou 
mnohdy i s rizikovým chováním (Slowík, 2016). Inklu-
zivní vzdělávání vycházející z prosociálních (resp. etic-
kých) hodnotových základů proto může už v období 
dětství a dospívání zásadně zmírnit tyto negativní 
stimuly a pomáhat při vytváření pozitivní individuální 
struktury hodnot všech žáků i na základě jejich osobní 
vztahové zkušenosti.

Umělecké a jiné kreativní činnosti, které odpovídají zá-
jmům dětí a baví je, mohou být velmi dobrou sociálně 
integrační aktivitou a jsou u této skupiny často efek-
tivně využívány jako součást primární prevence, ale 
i reedukačních a resocializačních metod. Jsou také 
silným prvkem v rámci interkulturní a multikulturní 
výchovy.

2.13 Význam a možnosti rozvoje žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v esteticko-
výchovných a uměleckých oblastech

Múzické aktivity jsou jednou z oblastí života, v níž 
bývají jedinci se zdravotním nebo i sociálním a so-
ciokulturním znevýhodněním obvykle nejméně han-
dicapováni. Ze speciálně-pedagogického hlediska je 
možné v přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami hovořit o využívání prvků speciálních tera-
pií (např. arteterapie – resp. artefiletiky, muzikoterapie, 
dramaterapie atd.) využitelných nejen při edukaci, ale 
i při volnočasových a zájmových aktivitách s cílem 
podporovat jak rozvoj schopností komunikace, sebe-
vyjádření a seberealizace, tak i kooperace s dalšími je-
dinci, tedy rozvíjení sociálních kompetencí těchto žáků. 
Podpora směřuje přes stoupající abstraktní úrovně 
od vnímání k představám, a nakonec až k myšlení  

(Müller, 2005; Pipeková, Vítková, 2001). Spolu 
s edukačním významem mají tyto aktivity také smysl 
terapeutický ve smyslu sociálně-terapeutické podpory 
společenského začleňování.

Z hlediska speciálně-pedagogických terapií nemají ani 
umělecké aktivity nikdy jako primární cíl dosažení vy-
soké úrovně uměleckého výsledku (např. bezchybná 
hudební interpretace, kvalita výtvarného díla apod.), 
ačkoliv takový výsledek rozhodně není vyloučen. Tím 
podstatným je zde především proces kreativní tvorby, 
příležitost k sebevyjádření, možnost tvořivé reflexe 
a příp. také spontánní kooperace ve skupině. Forma 
hry, kterou tyto aktivity většinou využívají, navíc po-
skytuje bezpečný prostor bez obav ze selhání (hra je 
v režimu „jako“ a nehrozí při ní fatální důsledky), umož-
ňuje prakticky neomezené opakování zkoušení (nácvik) 
a při skupinové kooperaci vymezuje pravidla vzájemné 
interakce (např. nezbytné reciproční spolupráce, bez 
které by nebylo možné hru realizovat). Společně s vý-
raznějším zapojením emocí a využíváním přirozeného 
osobního potenciálu každého jednotlivce se právě 
v tomto typu činností otevírá vhodná edukační cesta 
k rozvoji i těch žáků, kteří jsou jinak třeba výrazně li-
mitováni svým zdravotním postižením anebo jiným 
typem odlišnosti.
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Dynamika rozvoje společnosti po r. 1990 se projevila 
i ve výchově a vzdělávání.  Objevily se nové pojmy, 
které v sobě integrovaly nové obsahy dosud neapli-
kované v našem sociokulturním prostředí. Demokra-
tizace edukačního procesu, jako výsledek společenské 
změny, přinesla také formy práce, které znamenaly 
inovaci, progresivitu, a zejména akcentovaly stejný 
přístup celé školní populace ke vzdělání bez vyloučení 
některých skupin. K těmto specifickým skupinám patří 
skupiny dětí a mládeže s poruchami učení a s různým 
druhem postižení. Tuto problematiku v posledním de-
setiletí řeší inkluzivní výchova a vzdělávání nebo in-
kluzivní edukace jako integrace výchovy a vzdělávání 
ve své komplexnosti.

„Vytváření podmínek potřebných pro úspěšnou inkluzi 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) 
do běžného prostředí je prospěšné pro všechny žáky“ 
(Rada Evropské unie, 2010, s. 5).

V Zelené knize Komise Evropských společenství o mi-
graci a mobilitě se zdůrazňuje, že „školy musí hrát 
důležitou úlohu při vytváření inkluzivní společnosti, 
protože mladým lidem z komunity migrantů a hosti-
telské komunity nabízejí důležitou příležitost poznat 
a respektovat se navzájem. […] Jazyková a kulturní 
rozmanitost může přinést neocenitelné zdroje do škol“ 
(Komise Evropských společenství, 2008, s. 1). 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
(2009) jasně uvádí, že inkluzivní vzdělávání je otázkou 
spravedlnosti, takže jde o problém kvality, který má 
vliv na všechny žáky. Zaměřuje pozornost na aspekty 
inkluzivního vzdělávání: 

• inkluze a kvalita na sebe vzájemně působí,
• přístup a kvalita jsou spojené a navzájem se posilují,
•  kvalita a spravedlnost jsou rozhodující k dosažení 

inkluzivního vzdělávání, 
•  inkluze je pojem humánního a  demokratického 

soužití s uznáním stejných práv a službou bližním;  
inkluze znamená, že každý člověk je plnohodnotným 
členem společnosti, bez ohledu na jeho výkony,1 

•  má právo být považovaný za rovnoprávného člověka,  
•  je odkázaný na společnost, aby se mohl dále rozvíjet, 
•  má právo na participaci, zařazení a nevyřazování 

(Horňák, 2014).

Na základě těchto eticko-sociálních dimenzí inkluze je 
potřebné vytvořit ve vzdělávacím společensko-kultur-
ním prostředí takové podmínky, aby se tam každý člo-
věk cítil dobře, měl potřebu trávit tam svůj čas a neměl 
pocity méněcennosti nebo vyloučení. Objektem inklu-
zivního vzdělávání je žák se speciálními vzdělávacími 
potřebami.2 Inkluze se zříká jakékoliv kategorizace. 
Na základě myšlenek inkluze disponuje každý člověk 
stejnou hodnotou, proto by měl být individuálně pod-
porovaný v optimální míře a pro každého žáka by měla 
škola mít k dispozici potřebné zdroje (Vítková, 2013).

Úvod 

1  Pět klíčových myšlenek pro inkluzivní vzdělávání v roce 2014: European Agency for Special Needs and Inclusive Education, ISBN: 978-87-7110-538-4. 
(online). 

2  Žákem se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami (ŠVVP) je na Slovensku žák, jehož vzdělávání vyžaduje úpravu podmínek, obsahu, forem, 
metod a přístupů ve výchově a vzdělávání, které vyplývají z jeho zdravotního znevýhodnění, nadání nebo jeho vývoje v sociálně znevýhodněném 
prostředí, na jehož uplatnění je nevyhnutelné dosáhnout přiměřený stupeň vzdělání (§2, odstavec j) zákona 245/2008 Z.z., o výchově a vzdělávání, 
a který má diagnostikované výchovné poradenství a prevenci.
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Inkluze je systém vzdělání, který respektuje osobnost 
dítěte a jeho vývoj. Realizuje se v běžných školních za-
řízeních. Inkluzivní vzdělávání si vyžaduje individuální 
přístup k dítěti a učitelé si zakládají na tom, aby se 
na vyučování a různých projektech podíleli i samotní 
rodiče. Odlišnost dětí je v těchto zařízeních vnímána 
jako příležitost k rozvíjení respektu nejen k sobě sa-
mému, ale i k ostatním. Rozvíjejí si svoji empatii, tole-
ranci, ohleduplnost a zodpovědnost. UNESCO (2005) 
vymezuje inkluzivní vzdělávání jako dynamický proces 
pozitivního akceptování různorodosti žáků, ve kterém 
se individuální rozdíly nevnímají jako problém, ale jako 
možnost obohatit edukační proces. Inkluzivní vzdě-
lávání je diapazon tradičních a speciálních procesů, 
různorodých aktivit, které všechny směřují k vytvoření 
kvalitního, efektivního a užitečného vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Inkluzivní vzdělávání je postaveno na třech hlavních 
principech:

• přístup k bezplatnému a povinnému vzdělávání,
• rovnost a nediskriminace,
• právo na kvalitní výchovu a vzdělání. 

Výsledkem této kvality je získat kvalifikaci pro uplatně-
ní se na trhu práce, což předpokládá u jedinců zvlád-
nout sociální inkluzi. To znamená zvládnout také akti-
vity a způsoby, které představují společensko-kulturní 
a ekonomickou integraci do sociální skupiny, která je 
schopná existovat ve většinové společnosti.

K. Ballard (2003) zdůrazňuje, že inkluzivní vzdělávání 
je otázkou sociální spravedlnosti. Jednou z cest, které 
by mohly být v budoucnosti pozitivní při řešení vztahů 
mezi majoritní společností a (např. romskou) menši-
nou, je vzájemná tolerance a posilování důvěry při po-
tlačení postojů intolerance. Důležitou úlohu bude hrát 
fyzický kontakt s lidmi z majoritní společnosti a jejich 
vzájemná komunikace. Takový vztah se může relativně 
zlepšit uplatňováním multikulturní výchovy ve školství. 
Horňák (2014) prezentuje výhody inkluzivní edukace 
definované T. Zacharukem (2010) ve třech skupinách: 

•  inkluzivní vzdělávání může pomoci překonat chu-
dobu a vyloučení,

•  inkluzivní vzdělávání může zlepšit kvalitu vzdělávání 
pro všechny,

•  inkluzivní vzdělávání může pomoci v boji proti dis-
kriminaci.

Základní školy mají povinnost přijmout do školy všech-
ny děti ze své spádové oblasti, včetně handicapova-
ných. Inkluzivní vzdělávání je prostorově plánováno tak, 
že žáci by se měli co nejméně přesouvat z třídy do třídy. 
Zároveň školy mají povinnost připravit podmínky pro 
vzdělávání dětí s různým druhem handicapu. Školám 
budou financovány i konkrétní podpůrné aktivity, jako 
je např. doučování nebo asistentské služby.

1.1 Legislativní základ inkluzivní 
edukace a její aplikace v praxi

Inkluzivní edukace se v českém a slovenském školství 
začíná systematicky etablovat až v 90. letech 20. sto-
letí. Slovenská republika3 se v r. 2010 přihlásila k inklu-
zivní edukaci a způsobům její realizace. Nejdůležitějším 
a zároveň nejprogresivnějším dokumentem je Úmluva 
OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedná 
se o mezinárodní smlouvu, která má podle čl. 7, odst. 5, 
Ústavy Slovenské republiky přednost před zákony 
a Slovenská republika ji přijala v roce 2010. V Úmluvě 
OSN o právech osob se zdravotním postižením je právo 
na vzdělání upravené v čl. 24. Státy se v něm zavazují 
(podle bodu 2b), aby osoby se zdravotním postižením 
měly na stejném základě s ostatními přístup k inklu-
zivnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu a stře-
doškolskému vzdělání ve společenství, ve kterém žijí. 
Státy realizují toto právo bez diskriminace a na základě 
rovných příležitostí. Zavazují se též zajistit začleňující 
vzdělávací systém na všech úrovních.

Přes ukotvení ve vzdělávací politice Slovenské republiky 
absentují podmínky pro efektivnější a kvalitnější realizaci 
inkluze, která probíhá v heterogenním prostředí zdravých 
žáků společně s žáky s různými druhy postižení.4

1.1.1 Teorie inkluzivní edukace

Konstituování teorie inkluzivní edukace znamená vy-
tvoření základu pro etablování inkluzivní pedagogiky 
v systematice pedagogických věd, konkrétně jako 
disciplíny speciální pedagogiky.5 Při formování teorie 
inkluzivní edukace jako základní teoretické disciplíny 
v systematice inkluzivní pedagogiky je třeba odpově-
dět na tyto základní otázky: KOMU? KDO? CO? JAK?, 
na kterých jsou postavené i jiné aplikované pedagogic-
ké disciplíny. Uvedené otázky jsou předmětem řešení 

1/ Inkluzivní vzdělávání

3  Vláda SR ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a Opční protokol k Úmluvě OSN z r. 2006, a tak se Slovensko připojilo 
k 81 zemím, které ratifikovaly Úmluvu OSN, a 51 zemím, které ratifikovaly i Opční protokol. Cílem této úmluvy „je prosazovat, ochraňovat a zabezpečit 
plnohodnotný a rovný výkon lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich důstojnosti 
bez jakékoliv diskriminace na základě zdravotního postižení.“

4  V edukační praxi na Slovensku se už etabloval pojem žáci se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami (ŠVVP). V Česku se užívá termín žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

5  Inkluzivní edukace i přes svoji krátkou existenci má už svoje zkušenosti z praktické realizace, které jsou základem pro etablování vědeckého základu 
inkluzivní pedagogiky.
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didaktiky, v tomto případě např. didaktiky inkluzivní, 
která v porovnání s jinými didaktikami je specifická 
pro svůj objekt výzkumu – žáka se SVP.

Diferenciace mezi integrací a inkluzí
Ve školním systému na Slovensku se již více než deset 
let zabýváme integrací žáka se SVP. Jedná se o za-
členění žáka se SVP do třídního kolektivu, což vyža-
duje součinnost rodiče, učitele, speciálního školního 
pedagoga, výchovného poradce a příslušného pora-
denského zařízení. Je to dlouhodobý a náročný proces, 
jehož cílem je pomoci žákovi se SVP zvládnout školní 
docházku s co nejlepšími výsledky. 

Důvody a pozitiva integrace
•  Děti a žáci se SVP mají stejné právo na vzdělávání 

v místě svého bydliště.
•  Dětský kolektiv nabízí vzory, díky kterým dítě/žák se 

SVP snadněji a rychleji postupuje, protože se učí na-
podobováním.

• Dítě/žák nemusí dojíždět do vzdálené speciální školy.
•  V dospělosti budou žít v běžném prostředí, na kte-

ré je běžná škola a běžné podmínky nejlépe připraví 
na další život. 

•  Děti, které mají spolužáka se SVP, se stávají empatič-
tější, více si váží svých schopností a možností. 

•  Z dětí/žáků, které mají ve třídě handicapovaného 
spolužáka, vyrostou pravděpodobně lidé, kteří vědí, 
jak se chovat k lidem s handicapem, jak využít jejich 
schopnosti, jak jim pomoci. 

• Děti/žáci se naučí přijímat odlišnost přirozeně.

Integrace, která se už nějaký čas aplikuje v běžné škole, 
je zacílená na přizpůsobení dítěte podmínkám běžné 
školy. Inkluzi můžeme chápat jako vyšší formu integra-
ce, která si už vyžaduje školní prostředí, které umožní 
vzdělávání všem dětem bez rozdílu.

Inkluze je založena na akceptování různorodosti, pokud 
jde o pohlaví, národnost, rasu, jazykový původ, sociální 
pozadí, úroveň výkonu či postižení. I touto různorodos-
tí se inkluzivní vzdělávání liší od integrace, a navíc je 
legislativně o hodně šířeji garantováno např. v ústavě 
a celé řadě mezinárodních úmluv o lidských právech. 

1.1.2 Inkluzivní škola jako základ 
úspěšné inkluzivní edukace

Cílem snažení inkluzivního vzdělávání je vytvořit pro-
stor pro vědeckou diskuzi podloženou zkušenostmi 
a výsledky výzkumů v oblasti teorie a praxe inkluzivní, 
léčebné, sociální a speciální pedagogiky s akcentem 
na podmínky, procesy a specifika související s vytváře-
ním inkluzivního klimatu v prostředí mateřské a základ-
ní školy. Diferencovanost oblastí a okruhů zahrnuje:

•  možnosti výchovy a terapie v procesech utváření in-
kluzivního klimatu školy,

•  moderní způsoby vyučování a inspirativní programy 
a metody intervence,

•  možnosti aplikace konkrétních terapeuticko-výchov-
ných opatření,

•  klíčové kompetence inkluzivního pedagoga v kon-
textu navozování podpůrných vztahů a komunikace 
ve třídě,

•  spolupráci s rodinou jako základní předpoklad výcho-
vy a úspěšné inkluzivní edukace,

•  specifika inkluzivní diagnostiky a interdisciplinární 
spolupráce.

V inkluzivní škole se setkáváme s různorodou populací. 
Žáci se liší etnicitou, náboženstvím, sociálním zázemím, 
vědomostmi, zručnostmi, zájmy, motivací, pohlavím, 
věkem, fyzickými možnostmi, osobní historií apod. 
Najít řešení na uspokojení potřeb této plurality není 
jednoduché, a navíc v našich českých a slovenských 
podmínkách je budování inkluzivní školy teprve na po-
čátku. Bude nevyhnutelné odhalit potenciál každého 
žáka, akceptovat jeho osobnostní předpoklady a volit 
takové strategie vyučování, které budou tento poten-
ciál maximálně využívat. To si vyžaduje „vybudovat“ 
společenství třídy a školy na principu vzájemného 
respektu, úcty a ochoty spolupracovat. 

V inkluzivní škole je nevyhnutelný respekt na všech 
možných úrovních: 
• interpersonální: žák–žák, 
•  intrapersonální: žák–učitel, učitel–učitel, učitel–ne-

pedagogický pracovník, vedoucí pracovník–podří-
zený pracovník i další vztahy a vazby. Respekt mezi 
všemi účastníky edukačního procesu považujeme 
za dominantní princip inkluzivního vzdělávání.

Inkluzivní klima školy, ve kterém dominují dobré vzta-
hy, porozumění a úcta, patří ke klíčovým atributům 
inkluzivní edukace. Specifika životní situace každého 
jednotlivce jsou vnímána v jejich celistvosti a smyslu-
plnosti. Škola, která je schopna takové klima vytvořit, 
je školou pro všechny a uskutečňuje inkluzi. 

1.2 Dimenze inkluzivní edukace

Pedagogové, a zejména speciální pedagogové Lechta, 
Kudláčová, Sliwerski, Gáliková-Tolnaiová konstatují, že 
v 2. desetiletí 21. stol. se rodí nový výchovný model, 
který avizuje multidimenzionalitu v obsahu, strategiích, 
formách a metodách realizace.

Dimenze filozofie inkluzivní edukace se opírá zejména 
o lidskou důstojnost, která je dána osobností člově-
ka jako rozumnou a svobodnou bytostí. K základním 
lidským právům patří právo na život, rozvoj, právo 
na svobodu myšlení a svědomí. Rovnost práv člověka 
vyplývá ze stejné osobní důstojnosti všech lidí, nezá-
visle na stupni jejich fyzické nebo intelektuální zdat-
nosti, na společenské úrovni a morálním fungování.
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat těm, kteří z růz-
ných příčin disponují omezenými vnitřními a vnějšími 
zdroji (Mikrut, 2012).
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Psychologická dimenze zahrnuje oblast sociální ko-
munikace jako základ pro dorozumění se mezi lidmi 
a její vliv na psychický vývoj člověka. Komunikace s po-
stiženými jedinci je provázena jistými „šumy“, které 
komunikaci ztěžují a mají nepříznivý vliv na postiže-
ného i na komunikujícího člověka. Specifika komuni-
kace jsou podmíněna konkrétním druhem postižení. 
Vytváření pozitivního inkluzivního prostředí v sociální 
komunitě třídy nebo rodiny a též modelování inkluzivní 
vztahové dynamiky založené na sociální náklonnosti 
vytváří příznivé psychosociální podmínky, přispívající 
k psychické pohodě postiženého jedince.

Praxeologická dimenze představuje pluralitu naplnění 
podmínek pro realizaci inkluzivní edukace. Centrálním 
problémem je dostatečná a kvalitní příprava učitelů 
a vychovatelů na inkluzivní edukaci ve všech jejích for-
mách a na všech úrovních. Profesionální připravenost 
pedagogů na inkluzivní edukaci v běžné škole je dů-
ležité vidět ve třech rovinách: didakticko-metodické, 
výchovně-obsahové a procesuální. V praxeologii in-
kluzivní edukace se potvrdila prvořadá důležitost vý-
chovy před vzděláváním (Zelina, 1996). Dopracovat se 
k efektivní inkluzivní edukaci si vyžaduje „postupnou 
reformu, která se týká všech úrovní školního makro- 
a mikrosystému – kurikulárních transformací a změn 
v obsazích a přístupech, vedoucích k praktické reali-
zaci inkluzivní edukace“ (Balážová, 2012, str. 128). 

Institucionální dimenze vymezuje vzdělávací insti-
tuce6, v nichž se vzdělávají žáci s postižením, naru-
šením a ohrožením (PNO). Děti/žáci se zdravotním 
znevýhodněním se vzdělávají ve speciálních školách 
a v běžných školách, kde mohou být zřízeny speciální 
třídy pro jedince se stejným druhem postižení. Další 
formou je individuální integrace žáka s PNO do běžné 
třídy, která je pro inkluzivní vzdělávání nejdůležitější. 
Při realizaci inkluzivního vzdělávání je důležité se vedle 
PNO jedinců věnovat i jejich rodičům v neformálním 
a informálním vzdělávání ve snaze zabezpečit společ-
ně se školou naplnění kognitivních, psychomotoric-
kých a afektivních cílů vzdělávání.

1.2.1 Diferenciace mezi tradičním a inkluzivním 
vzděláváním

Pochopit odlišnosti a rozdíly mezi tradičním a inkluziv-
ním vzděláváním znamená dát do horizontální polohy 
stejné subjekty, oblasti a procesy tradičního a inkluziv-
ního vzdělávání. V této komparativní poloze se ukážou 
rozdíly, které slouží jako základ úspěšného inkluzivního 
vzdělávání.

Komparace tradičního a inkluzivního vzdělávání

6 Na Slovensku upravuje vzdělávání dětí/žáků se zdravotním znevýhodněním zákon č. 245/2008 Z. z.

Tradiční vzdělávání Inkluzivní vzdělávání

Někteří žáci jsou ve třídě. Všichni žáci jsou ve třídě.

Učitel je výlučně zodpovědný za proces učení  
a vyučování.

Tým profesionálů si dělí zodpovědnost za proces 
učení a vyučování.

Žáci se učí s učitelem a učitel řeší problémy. Žáci a učitel rozvíjejí práci kooperativní formou.

Žáci jsou seskupeni podle úrovně svých kompetencí. Skupiny žáků se tvoří heterogenně.

Proces vyučování se řídí výkonem průměrného 
žáka.

Proces vyučování se řídí rozličnými typy kompetencí, 
schopnostmi a rytmem žáků.

Umístnění žáka do ročníku odpovídá obsahu 
kurikula příslušného ročníku.

Umístnění žáka do ročníku a kurikulární struktura, 
která se použije, jsou nezávislé.

V průběhu vyučování jsou žáci příliš pasivní, 
vyučování je založené na soutěži, je velmi formální.

Vyučování je založené na aktivitě žáků, kreativitě  
a  kooperaci.

Pomoc při vyučování se uskutečňuje především 
mimo třídu.

Edukativní pomoc se realizuje především ve třídě.

Žáci se SVP jsou často vyloučeni z náročnějších 
úloh.

Učitel je zodpovědný za vyučování žáků „bez 
problému“ a pracovníci servisu pro žáky se SVP  
jsou zodpovědní za vyučování těchto žáků.

Žáci jsou hodnoceni na základě normalizovaných 
nástrojů hodnocení.

Úspěch žáků je hodnocen podle normalizovaných 
cílů kurikula.

Zdroj: Marta Rodrigues Lima Morgado, 2007, s. 25. In: Ladislav Horňák:  
Teoretická východiska inkluze, sociální inkluze, inkluzivní edukace

Aktivity jsou plánované tak, aby umožňovaly 
participaci všech žáků, i když na různé úrovni.

Třídní učitel, speciální pedagog a další odborní 
pracovníci jsou spoluzodpovědní za vzdělávání  
všech žáků.

Úspěchu se dosahuje, když jsou dosaženy cíle  
skupiny a každého žáka.
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1.2.2 Inkluzivní pedagogika, vědecká 
reflexe obsahu v inkluzivní škole

Inkluzivní pedagogika má za cíl vytvořit prostor pro vě-
deckou diskuzi a podpořit vytváření inkluzivního pro-
středí škol. Ve všech typech inkluzivních škol je třeba 
se opírat o základní hodnoty zdůrazňující lidskou dů-
stojnost, lidská práva a odlišnost jako normalitu. K vý-
chodiskovým hodnotám úspěšné inkluze patří rovnost 
a sociální spravedlnost, tolerance, vzájemný respekt 
a participace, což je důležité v plné míře uplatňovat ve 
vztahu k postiženým, ale i k romským žákům, pokud 
chceme vytvořit inkluzivní prostředí školy.
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7 Časopis Estetická výchova, 1983/84, čís. 2, s. 45, 46; a čís. 3, s. 75, 76.

Hudba jako fyzikálně-fyziologický jev je druhem 
umění vyjadřujícím se specifickými výrazovými pro-
středky, ke kterým patří: melodie, metrum a rytmus, 
harmonie, dynamika, agogika a barva. Materiálem 
hudby je tón, zvukový fenomén s určitými charak-
teristickými vlastnostmi, který je výsledkem činnosti 
umělce a promyšlené skladatelské práce, v kontextu 
s vývojem i postupem hudebního myšlení i kulturní-
ho vývoje. Podstata hudby je v tónech organizova-
ných v prostoru a času. Vytváří jedinečný umělecký 
systém přenosu informací racionálního a emocio-
nálního charakteru v podobě hudební formy. Jejím 
obsahem jsou interpretované emoce a citové zážit-
ky (Laborecký, 1997). Jako lidská aktivita, působící 
v životě člověka, přináší estetické krásno. Význam-
ný estetik E. Hanslick definuje estetické krásno,  
„které spočívá výlučně v tónech a jejich uměleckém 
spojení, nezávislém na jakémkoli vnějším obsahu. 
Smysluplné vztahy vzrušivých zvuků, jejich sou- 
znění a napětí, jejich únik a zase spojení, dynamické 
vzepětí a odeznění – to vše vstupuje ve svobodných 
formách před naše duchovní zření a vzbuzuje libost“  
(2010, s. 64).

2.1  Funkce hudby

Hudba zasahuje člověka, ovlivňuje jeho myšlení, 
chování, city, prožívání a veškeré fungování jedince 
ve společnosti, a má tak na lidskou individualitu po-
zitivní nebo i negativní vliv. Člověk ji využívá v každo-
denních životních situacích i ve specifických situacích 
svého života, z čehož vyplývá, že hudba plní nejrůz-
nější funkce.  

Ve vědecké a odborné literatuře existuje více než sto 
třicet definovaných funkcí hudby. Pro potřeby této 
studie jsme záměrně vybrali základní klasifikace funkcí 
hudby podle Sedláka, Poledňáka a Schnierera, které 
jsou v edukaci relevantní. Z hlediska různých kontextů, 
přes které na ně můžeme pohlížet, uvádí Ivan Poledňák 
(1984) až 67 funkcí hudby. Na druhé straně britský psy-
cholog Martin Clayton (2009) rozlišuje pouze 4 hlavní 
funkce, kterými jsou: 

•  regulace emocionálního, kognitivního a fyziologické-
ho stavu jednotlivce, 

• mediace mezi mnou a jinými, 
• symbolická reprezentace, 
• koordinace akce.

Clayotonovo rozdělení vychází z psychofyziologických 
zákonitostí, které při zkoumání účinků hudby mohou 
předurčovat zájem o hudbu a zejména vliv na různé 
stavy jedince. 

2.1.1 Funkce hudby podle Františka Sedláka 
(1916–2002)

Hudba působí i na fyziologickou část člověka, na změ-
ny krevního tlaku, srdečního rytmu, na psychiku jedin-
ce, zejména na jeho emocionální oblast, citové stavy, 
též podporuje představivost, fantazii a buduje empatii. 
Sám člověk hudbu vyhledává pro uspokojení množ-
ství svých potřeb, jako je např. potřeba pohybu nebo 
stimulace sluchového aparátu. Hudební dílo se často 
dostává do harmonie s duševními procesy, náladami, 
emocemi i myšlenkami. Hudební vnímání zase dokáže 
kultivovat hudební sluch. Hudba je pro člověka pro-
středkem jeho vlastní seberealizace (Sedlák, 1985). 

Sedlákova diferenciace edukačních funkcí hudby: 
1.   Estetická – umožňuje estetický zážitek a poznání 

krásy. 
2. Výchovná – formuje mravní profil člověka.
3.  Vzdělávací – rozvíjí hudební schopnosti a hudební 

gramotnost. 
4. Komunikační – hudba jako prostředek komunikace. 
5.  Terapeutická – hudba poskytuje člověku vyrovna-

nost a vnitřní klid (Sedlák, 1985). 

Toto působení je uskutečňováno pomocí rozličných 
hudebních podnětů, zvukového materiálu, hudebně-
-významové struktury, která v sobě zahrnuje schop-
nost vyjádřit smysl a zprostředkovat obsah vybrané 
cílové, ale i náhodné skupině.

2.1.2 Funkce hudby v teorii 
Ivana Poledňáka (1931–2009)

Ivan Poledňák ve své studii Smysl hudby a smysl pro 
hudbu7 uvádí 47 funkcí hudby. Ovšem nedělí hudbu na 
vážnou a populární, tzn. artificiální a non-artificiální, 
ale bere je jako jeden komplex.
 
„Pojem funkce hudby znamená souhrnné označení 
pro určitý typ vztahů, jak uvnitř hudebních struktur, 
tak zejména mezi těmito strukturami a jejich okolím. 
V současné muzikologické, estetické a hudebně-psy-
chologické literatuře se zmiňuje velké množství různě 

2/ Funkce hudby aplikované v edukaci 
(všeobecné i inkluzivní)
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charakterizovaných a vymezovaných funkcí hudby, 
jako např.: funkce fyziologická, biologicko-regenera-
tivní, stimulační, koordinační, terapeutická, relaxační, 
tonifikační, antianxiózní, projektivní, sugestivní, dia-
gnostická, hédonistická, mravní, etická, katarzivní, 
harmonizační, výchovná, propedeutická, iniciační, for-
mativní, vzdělávací, osvětová, zábavná, emocionální, 
náladotvorná, komunikativní, náboženská a mnohé 
další“ (Poledňák, 1984, s. 71, 73). Tento diapazon poz-
ději rozšířil Poledňák „o funkci osvojovací, vyjadřovací, 
utilitární, magickou, rituální, signalizační, vojenskou, 
taneční, monumentalizační, dekorativní, ekonomickou“ 
(Poledňák, 2006, s. 98, 99). Všechny dosud vyjmeno-
vané funkce se neustále překrývají a doplňují. 

Estetickou funkci považuje za nadřazenou, protože 
každý druh hudby více nebo méně naplňuje podstatu 
estetické funkce8 hudby. 

Z tohoto diapazonu funkcí hudby učinil Poledňák další 
rozdělení v kontextu důležitosti na: 
a) primární funkce hudby,                                                      
b) sekundární funkce hudby,                                                      
c) terciární funkce hudby9 (Poledňák, 2006). 

V uvedení Poledňákovy diferenciace hudby, podle její 
funkčnosti, je patrný posun a rozšíření tohoto diapaz-
onu, což je způsobeno uplynulým časem. Pro edukační 
procesy je z Poledňákovy množiny funkcí hudby ap-
likovatelná následující skupina: estetická, výchovná, 
vzdělávací, terapeutická, propedeutická, projektivní, 
mravní, etická, katarzivní, harmonizační, iniciační, 
osvětová, zábavná, emocionální, komunikativní. 

2.1.3 Funkce hudby podle  
Miloše Schnierera (*1934)

Dalším autorem zabývajícím se funkcemi hudby je 
Miloš Schnierer, který (1995) zpracoval následující 
členění funkcí hudby v kontextu jejich sociální funkce 
a spojil je do centrálních skupin.

Sociální funkce hudby: 
1)  historicky podmíněné funkce hudby – magická, ob-

řadní, liturgická, náboženská, slavnostní (Schnierer, 
1995), rituální funkce (Podpera, 2006),

2)  výchovné funkce hudby – vzdělávací, didaktic-
ké, instruktivní, poznávací funkce, diagnostické  
(Schnierer, 1995), iniciační funkce (Podpera, 2006), 

3)  komunikativní funkce hudby – vyjadřovací, znaková 
a sociální funkce,

4)  formativní funkce hudby – modelovací, emocionální, 
náladotvorná, katarzivní a etická funkce,

5)  psychologické funkce hudby – sugestivní, koordi-
nační, projektivní, stimulační, mobilizační, vojenská, 
reprezentativní, glorifikační, 

6) utilitaristické funkce hudby, 
7) ekonomické funkce hudby (Schnierer, 1995).

Ze Schniererova dělení jsou pro edukační účely ap-
likovatelné skupiny výchovných, komunikativních 
a psychologických funkcí hudby.

Uvedený přehled funkcí hudby renomovaných muzi-
kologů a hudebních pedagogů poukazuje na širokou 
dimenzionalitu hudby a nárůst funkcí hudby v kontex-
tu vývoje hudebního myšlení. Ať už v historii anebo 
současnosti zůstávají stabilními funkce: estetická, 
výchovná, vzdělávací a terapeutická10. 

2.2 Deskripce vybraných funkcí hudby

Estetická funkce hudby
Hudba, jako jeden z druhů umění, naplňuje nejvyš-
ší estetickou funkci a hodnotu, protože je nositelem 
estetické kategorie krásna. Krásno, jako výsledek 
estetického hodnocení z recepce hudby, je dáno hu-
debním obsahem vnímaného díla a jeho estetickým 
prožíváním. Hodnocení, že pouze vážná, artificiální 
hudba naplňuje estetickou funkci a hodnotu zároveň, 
jsou už překonaná. Stejně tak to může činit i hudba 
populární 11. Hudební estetika zkoumá vztah mezi ob-
sahem a formou hudebního díla a jeho odrazem ve 
společnosti a úrovní recepce vnímatele. Funkcí hud-
by je zasáhnout nitro člověka, kde se setkávají citové 
stavy s myšlenkovými pochody, protože hudební my-
šlení je úzce spjaté s emocionálním myšlením, které 
nám pomáhá vyjadřovat city, pocity, nálady, jednodu-
še emoce. K fungování estetické funkce, rozlišování 
krásna a verbalizaci svých pocitů z vnímání hudby se 
dopracováváme až v dospělém věku. Je však nutné se 
na každém věkovém stupni snažit o vědomé estetické 
vnímání hudby jakožto o výsledek hudebního a emo-
cionálního myšlení a prožívání.

Výchovná funkce hudby 
Hudebně-výchovný proces není jednorázovým pro-
blémem a nedá se jednoduše definovat (Balcárová, 
2004). Hudba, která je prezentována na hodinách 
hudební výchovy v regionálním školství na základ-
ních školách, má být pro žáky pramenem zážitků. 
Hudebně-výchovný proces by měl být zakotven 
ve znějící hudbě. Výchovná funkce hudby naplňuje 
svoji úlohu ve dvou cílech: výchova hudbou a vý-
chova k hudbě. 

8 Hudba je často používána mimoesteticky, např. jako nástroj ideologického působení.
9  a) primární funkce hudby: psycho-stimulační, harmonizační, pohybově-stimulační a organizační funkce, 
b) sekundární funkce hudby: dekorativní, sociálně-organizační funkce, funkce vázané k jiným uměleckým druhům, například scénická, filmová 
a pohybová hudba, 
c) terciární funkce hudby – sociální jev obživy, zdroj zisku, nehudební postoje, jako např. hudba v reklamě, budíček nebo znělka. V terciárních funkcích 
není centrem zájmu pouze hudba.

10 Z muzikologického hlediska je nejdůležitější estetická funkce hudby, v kontextu inkluzivního vzdělávání je to terapeutická funkce hudby.
11 O estetické funkci nás svou estetickou hodnotou přesvědčují např. vítězné populární písně z mezinárodních soutěží Eurovize.
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1)  Výchova hudbou – směřuje ke splnění společen-
sko-výchovných cílů prostřednictvím hudby, taktéž 
ke schopnosti prožívat estetický zážitek z hudeb-
ních děl, být empatickým a asertivním. 

2)  Výchova k hudbě – vychází ze směřování k orientaci 
v hudbě, k pochopení její řeči, výrazových prostřed-
ků, i prostřednictvím vlastních hudebních činností. 
Pozitivním výsledkem výchovy k hudbě je utváření 
vztahu jedince k hudbě. Ten se realizuje zejména 
aktivním a tvůrčím způsobem, při kterém se žák/
student rozvíjí smyslově, citově, esteticky, získává 
nové hudební zručnosti a zkušenosti a vytváří si nové 
vztahy k hudbě. Výchovná a vzdělávací funkce hud-
by je v praxi jen složitě oddělitelná, protože vychází 
z různých objektivních a subjektivních podmínek.

Vzdělávací funkce hudby 
Vzdělávací funkce hudby se naplňuje ve společensky 
organizovaném procesu hudebního rozvoje člověka, je-
hož obsahem je umění – hudební umění v celé své žán-
rové rozmanitosti. Je to estetický proces, ve kterém ne-
jde jen o zvládnutí určité hudební gramatiky, ale hlavně 
o rozvoj specifických schopností a zručností, vytváření 
postojů a formování celé osobnosti. Z našeho hledis-
ka se jedná o prostor, který se ve výchově harmonické 
osobnosti vytváří působením hudby všemi hudebními 
fenomény ve všeobecném záběru, ale i v částečných 
„útocích“ na osobnost. Tento celostní pohled na funkci 
a úlohu hudební výchovy, jako celoživotního procesu 
v rozvoji a kultivování osobnosti, jsme dnes nahradili 
pojmem hudební edukace. Pojem hudební edukace 
je aplikací edukace v pedagogické vědě se záměrným 
zprostředkováním hudebního obsahu. Edukace12 je širší 
pojem, který v sobě zahrnuje tradiční dualismus vyjá- 
dřený termíny výchova a vzdělávání. 

Zábavná funkce hudby 
Jednou z nejvíce aplikovaných funkcí hudby zejména 
ve společenském životě je její zábavná funkce. V této 
funkci se odráží zejména využití hudby a také prostředí, 
které determinuje i vnitřní diverzifikaci v rámci tohoto 
celku. Taneční funkce hudby se rozvinula do mno-
hých forem ve všech kulturách. Hudba a tanec jsou 
vždy propojené. Hudba tuto funkci ovlivňuje a samo-
zřejmě je také ovlivňována společností. V dnešní době 
už taneční hudba provází téměř celé „společenské žití“ 
mladých lidí. Tato funkce je jednou z nejfrekventova-
nějších. Hudba je podmíněna tancem, zábavou, a její 
aplikační žánry tvoří široký diapazon od klasické přes 
taneční hudbu, folklórní až po moderní populární hud-
bu. Hudba ovlivňuje náladu, vytváří společenské klima, 
stimuluje a zaujímá posluchače. 

Terapeutická funkce hudby
Hudbu je možné také využít při různých terapeu-
tických a oddechových cvičeních pro znovuzískání  

homeostázy v lidském organismu. Terapeutická funkce 
hudby je předmětem analýzy muzikoterapie a psycho-
terapie, které zkoumají subjektivní stavy a možnosti 
hudební intervence. Hudba ve funkci terapeutické má 
nebo musí působit na člověka uklidňujícím účinkem, 
ale někdy v něm vzbudí i nervozitu nebo agresivitu. 
A to je úkol pro pedagoga, aby v edukačním proce-
su dokázal předcházet vytvoření negativních emocí 
prostřednictvím hudby. Hudba dokáže ovlivnit nálady, 
myšlenky, reakce i city, které jsou mostem mezi jejím 
vnímáním, prožíváním a tělesnými reakcemi. Muziko-
terapie13 mimo své terapeutické funkce má i léčebné 
účinky a v edukaci je využíváme pro zmírnění různých 
poruch. Ale pedagog není lékař, proto jeho edukační 
úloha v souvislosti s muzikoterapií je relaxační. V in-
kluzivní pedagogice má mezi uvedenými vybranými 
funkcemi hudby největší využití v praktické adaptaci 
vzdělávací a terapeutická funkce hudby.

Improvizace jako technika muzikoterapie
Jednou z technik muzikoterapie je improvizace. „Hu-
dební improvizací se myslí hra, které nepředchází pří-
prava a očekávají se náhodné konstelace tónů a zvuků 
v čase a prostoru“ (Zeleiová, 2007, s. 104). Improvizace 
je určitým druhem svobody, protože vyjadřování je vol-
né bez předem stanovených pravidel.

Ale každý, kdo improvizuje, se řídí jakýmsi subjektivním 
schématem osobnosti. Improvizace v terapii vznikla na 
základě různých podnětů (Zeleiová, 2007). „Podněty 
pro volnou improvizaci v terapii mohou být různého 
druhu: zaměřené na koncentraci (zaposlouchání se 
do zvuků okolí, vnímání vlastní vnitřní hudby); zamě-
řené na komunikaci (různé lehce strukturované hry 
s jistými pravidly); zaměřené na emocionální vyjád-
ření (hudební vyjádření nálady); podporující asociace 
(hudební zpracování témat jako roční období, počasí 
apod.)“ (Zeleiová, 2007, s. 104). 

Nonverbální kvalita hudby v muzikoterapii podněcu-
je u lidí pocity, jako například fascinaci, odpor, radost 
a jiné. Podněcuje komunikativnost a kreativitu jedince. 
Hudba se tu využívá jako prostředek rekreace a uvol-
nění. Tvořivost chápeme jako podnět k seberealizaci. 
Tato hudba je na jedné straně médiem, ale na stra-
ně druhé i prostředkem a prostředím v emocionální, 
sociálně-komunikativní, kreativní oblasti a v oblasti 
sebevnímání. Hudba je v takové terapii chápána jako 
řeč, komunikace a prostředek sebevyjádření. Využívá 
se tu nejen znějící hudba, ale i práce se zvuky a rytmy, 
pohybem, s výtvarným projevem, dramatizací (Čier-
na, 2005). Při aktivní muzikoterapii ovšem není pri-
márním cílem rozvoj hudebních schopností, ale jde 
o zprostředkování nových zážitků. Ale samozřejmostí 
je, že s aktivací vnitřního potenciálu osobnosti roste 
osvojování schopností při hře na lehce ovládatelné  
hudební nástroje. Využívají se tu nástroje Orffova 

12  Education-edukace, vzdělávání a vychovávání a vycvičování jako soustava institucionálně organizovaných aktivit zacílených na celoživotní rozvíjení 
znalostí, schopností, hodnotových postojů jednotlivce. In: ŠVEC, Štefan, 2004: Slovník definovaných anglicko-slovenských termínů pedagogiky 
a andragogiky s abecedním registrem slovensko-anglických ekvivalentů. Dokumenty bez hranic. MPC Prešov, str. 64.

13 Studie přináší samostatně rozpracovanou kapitolu o muzikoterapii.
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instrumentáře. Úlohou improvizace je poskytnout 
prostor pro pohyblivost a flexibilitu vnímání, otevřít 
možnosti setkání se sebou samým i ostatními. Impro-
vizovaná hra přináší možnosti oscilace zážitků mezi 
snem a skutečností, přechody mezi subjektivní psy-
chickou realitou a vnější realitou (Zeleiová, 2007). Uve-
dené funkce hudby byly specificky vybrány s ohledem 
na participaci v inkluzivní pedagogice.

2.3 Hudební edukace a hudební výchova – 
obsah vzdělávací funkce hudby

Hudební edukace ve své komplexnosti je organizo-
vaný, institucionálně zabezpečený proces vzdělávání 
vymezenými typy a stupni škol, ale i různými kultur-
ně-hudebními institucemi (od opery, filharmonie až 
k regionálním osvětovým střediskům), a představuje 
celoživotní vzdělávání. 

V programu EU Celoživotní vzdělávání – LLL14 jsou 
zakotveny tyto tři formy vzdělávání, které si hledají 
terminologickou a obsahovou komparaci i v zemích 
EU. Termíny, se kterými se pracuje, musí mít v každém 
sociokulturním prostředí svůj přesný obsah-význam. 
Předkládáme návrh teoreticko-obsahové aproxima-
ce formálního a neformálního vzdělávání v hudební 
edukaci.

•  Formální vzdělávání (certifikované) – Formelles 
Lernen: Vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávací 
instituci na legislativních základech, je z hlediska ob-
sahu strukturované do vzdělávacích cílů a výsledkem 
je získání certifikátu (diplomu). Formální vzdělávání je 
z pozice vzdělávaného cílevědomě vedené.

•  Neformální vzdělávání – Nonformelles Lernen: 
Označuje vzdělávání s pravidelně plánovanými čin-
nostmi, které nejsou označené jako explicitní vzdělá-
vání, ale mají vzdělávací efekt. Mezi ně patří i systém 
ZUŠ. Přestože nepokrývá celou školní populaci, vý-
sledek vzdělávání je certifikovaný.

•  Informální vzdělávání – Informelles Lernen:15 Před-
stavuje učení se v běžném životě, ve svém okolí, v ro-
dinném kruhu, ve společnosti apod., není strukturo-
vané do vzdělávacích cílů a neuzavírá se vydáním 
certifikátu. Je ponechané na aktivitě a zájmu jedince, 
jaké množství energie, schopností a času mu věnu-
je. Tato forma často funguje bez jejího uvědomění si 
a zpravidla předchází formálnímu vzdělávání.

Tyto tři formy vzdělávání na sebe navazují, vzájemně 
se doplňují, integrují i podmiňují (např. informální ak-
tivity do formálních a neformálních).

Hudební výchova jako pojem zahrnuje institucionali-
zované procesy hudebního formování subjektu, ne-
institucionalizované procesy a faktory formování hu-
debního subjektu, cílevědomé a organizované procesy 
formování osobnosti a funkcionální procesy formování 
subjektu. Dále tento pojem zahrnuje mimoškolní hu-
dební výchovu, předškolní hudební výchovu, speciali-
zovanou hudební výchovu na základních uměleckých 
školách, hudební výchovu na školách připravujících 
profesionální hudebníky, hudební výchovu organi-
zovanou na univerzitách a  povinnou/nepovinnou 
a aktivní/receptivní hudební výchovu. Její vývoj se 
realizuje od méně organizovaných forem hudebního 
působení k organizovaným. „Cílem hudební výchovy, 
zejména se všeobecně vzdělávacím charakterem, je 
rozvíjet hudební schopnosti žáků, umožnit pozitiv-
ní kontakty s hodnotnou hudbou a přispět k rozvoji 
osobnosti formováním hudebního vkusu, stimulací 
racionálních, intelektuálních a kreativních složek, 
rozvojem estetických zážitků atd.“ (Vereš, 2004, s. 14).  

14 Anglický akronym  LLL – Live Long Learnig – jako termín pro celoživotní vzdělávání se ujal i v ostatních zemích EU.
15  V nejnovějších pedagogických studiích a legislativních dokumentech se pro tento typ vzdělávání přejímá i do češtiny označení informální vzdělávání.
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 věk formální vzdělávání 
certifikované 

neformální vzdělávání informální vzdělávání

systémové nesystémové – 
neinstitucionální

3–6 ISCED O preprimární 
vzdělávání

ZUŠ přípravné studium, 
hudebně-taneční kroužky

*rodina, koncerty, rodinné 
muzicírování

6–15 základní škola – 
ISCED 1 primární  
ISCED 2 nižší sekundární 
vzdělávání

ZUŠ I. st. (různé typy), 
dětské soubory

*centrum volného času, 
školní kluby, koncerty pro 
děti, kontakty s umělci

15–18 (19) ISCED 3 vyšší sekundární 
vzdělávání pedagogická 
(SPgŠ, ZSŠ, PaSA), 
umělecká (konzervatoř) po 
maturitu

ZUŠ II. st. hudební kurzy, 
amatérské soubory 

*koncerty, vlastní 
muzicírování, kontakty 
s hudbou (přímé 
i mediální), internet, 
webové stránky, diskotéky

19–21-26 konzervatoř 5., 6. roč.,
vysoká škola (Bc., Mgr., 
Ph.D.), 
učitelská přípravka, 
umělecká vysoká škola, 
univerzita

ZUŠ III. st. – kurz pro 
dospělé, nabídka 
soukromých agentur, 
amatérské soubory 
(sborové, folklórní, 
instrumentální tělesa) 

*koncerty, kontakty, 
jednorázové akce, 
vlastní muzicírování, 
nezávazná hra 
v hudebním seskupení, 
percepce hudby (z médií), 
internet, webové stránky

26/30– 
neohraničené

kvalifikační stupně Ph.D., 
doc., prof. pro učitele 
vysokých škol

kontinuální vzdělávání,
celoživotní vzdělávání  
(např. univerzita třetího 
věku)

*absolutně ponechané na 
vkusu a výběru klienta, 
koncerty, hudební divadlo, 
percepce hudby (z médií), 
vlastní muzicírování

Systém hudební edukace

*diapazon hudebních aktivit v neformálním vzdělávání není ohraničen, je ponechaný na zájmu klienta a jeho výběru

Tabulka č. 1 (vlastní zdroj autorky studie)

33



3/ Hudební výchova ve formálním 
(i neformálním) vzdělávání

Základním procesem v rozvoji hudebních schopností 
a zručností dítěte a žáka je systémové a systematické 
vzdělávání v hudbě. Hudební výchova je společen-
sky organizovaný proces hudebního rozvoje člověka, 
jehož obsahem je umění – hudební umění v celé své 
žánrové rozmanitosti. Na hudebním rozvoji jedince 
se podílejí vzdělávací instituce, které na vertikále od 
mateřské školy a v následných legislativních formách 
zabezpečují živý kontakt s hudbou. 

Hudební výchova, jako celoživotní proces rozvoje 
hudebních schopností a zručností jedince, probíhá 
v různých institucionálních formách, které mají svůj 
vertikální vzestup a obsahové zaměření podle cílové 
skupiny. I když společným jmenovatelem je vzdělávání 
v hudbě, hudební výchovu v jejím komplexu diferen-
cujeme na: předškolní, mimoškolní, specializovanou 
hudební výchovu na základních uměleckých školách, 
hudební výchovu na školách připravujících profesio-
nální hudebníky, hudební výchovu v přípravě učitelů 
hudby organizovanou na univerzitách a další. 

Cílený nárůst pěveckých, poslechových, instrumen-
tálních a hudebně-pohybových činností vede jedince 
k aktivnímu vnímání, reprodukci a pochopení základ-
ních pojmů hudební teorie. Do komplexu rozvoje hu-
debnosti patří i rozvoj hlasové kultury, melodického 
a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, formu, 
rozvoj hudební paměti a představivosti. Žáci, poz-
ději studenti, ale i v dospělém věku, prostřednictvím 
různých hudebních činností rozvíjejí své receptivní 
a reprodukční schopnosti, získávají ucelený pohled 
na hudební kulturu. Učí se rozumět jejím výrazovým 
prostředkům a společenským funkcím jednotlivých 
uměleckých období, umí se orientovat v jejím dobo-
vém a stylovém rozvrstvení. 

3.1 Hudební výchova ve formálním vzdělávání

V synopsi povinných předmětů na základní škole je 
předmět hudební výchova, který se odlišuje od vy-
učování přírodovědných a technických předmětů i ja-
zyků. Obsahová náplň předmětu je dána hudebními 
aktivitami, hudebním dílem, do kterého má žák pro-
niknout a jehož hudební obsah se má naučit prožívat. 
Proces interakce s hudebním dílem a hudební činností  
neukončuje proces osvojování hudebního díla. Je ote-
vřenou strukturou, pokračuje ve vědomí žáků, kteří 
musí hudební dílo prožít.

V předmětu hudební výchova na základních školách 
plní hudba hlavně vzdělávací funkci. Integruje v sobě 
cílevědomé a organizované procesy formování osob-
nosti a rozvoj hudebních schopností. Kromě tohoto zá-
kladního cíle, kterým je rozvoj hudebních schopností, 
je potřebné v podmínkách všeobecně vzdělávacích 
škol „umožnit pozitivní kontakty s hodnotnou hudbou 
a přispět k rozvoji osobnosti formováním hudebního 
vkusu stimulací racionálních, intelektuálních a krea-
tivních složek, rozvojem estetických zážitků“ (Vereš, 
2004, s. 14).  Činnostní charakter hudební výchovy si 
vyžaduje kontinuitu v reprodukčních aktivitách žáka 
jako předpoklad zabezpečování jeho systematické 
a komplexní múzické výchovy. Rozvoj psychických 
procesů v jednotlivých věkových obdobích, formování 
vlastností osobnosti a kontakty žáka s hudbou jsou 
podmíněny nejen existencí, ale především funkčností 
sociální interakce mezi ním a učitelem ve vzájemném 
hudebním dialogu (Balcárová, 2004). 

Reformy školních systémů probíhající v mnohých ev-
ropských zemích16 obsahují i umělecké vzdělávání, 
které je zpravidla reprezentováno dvěma předměty: 
hudební výchovou (HUV) a výtvarnou výchovou (VUV).

„Každé dítě má právo, 
aby mu byla dána příležitost k hudebním zážitkům

formou poslechu a vlastní reprodukce hudby, 
aby se zvyšovalo jeho vlastní potěšení z hudby

a aby bylo vedené k většímu porozumění
pro city a touhy jiných lidí.“

Z vyhlášení o hudební výchově v duchu
Deklarace lidských práv, čl. II., 

Michigan, USA 1966. 

16  Na Slovensku se přijetím zákona č. 245/2008, o výchově a vzdělávání, posílilo postavení základních uměleckých škol, které se dostaly do zákona 
o školách, zatímco do té doby byly v kategorii školních zařízení. Největší změnou je dvojúrovňový systém vzdělávání, v němž první úroveň tvoří 
Štátny vzdelávací program (ŠtVP), v Česku Rámcový vzdělávací program, a druhou úroveň tvoří školní vzdělávací programy (ŠtVP), které si školy tvoří 
v kontextu své profilace, potřeb a regionálních podmínek.
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3.1.1 Hudební výchova v předškolním období

Hudební vzdělávání začíná od nejútlejšího věku. Hu-
dební psychologie ověřila a potvrdila pozitivní vliv 
matčina zpěvu během těhotenství. Zdravé dítě vnímá 
zvuky, reaguje na ně, a pokud vyrůstá v hudebně pod-
nětném prostředí, velmi rychle odlišuje hudební a ne-
hudební zvuky.

K systematickému hudebnímu vzdělávání v nastave-
ném systému dochází od 3. roku v mateřské škole17.
Nemá charakter blokového vyučování, ale jde o hu-
dební, hravé chvilky. Cílem hudební výchovy na před-
školním stupni v kontextu národních legislativních 
dokumentů – Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání v Česku (úprava 1. září 2017), 
dále RVP, a Štátneho vzdelávacieho programu pre 
primárne vzdelávanie na Slovensku (dále ŠtVP) „je 
rozvíjet elementární hudební schopnosti, zručnosti 
a návyky dětí předškolního věku, v komplexu hudeb-
ních aktivit, které se navzájem integrují, prolínají, pod-
miňují smysluplné hudební výsledky a zážitky.“ 

V základních kurikulárních dokumentech18 předmětu 
hudební výchova je zakotveno, že „dítě je potřebné 
vnímat jako jedinečnou osobnost s větší, či menší mí-
rou hudebního nadání, která má právo být rozvíjena 
po hudební i emocionální stránce“. 

Také v evropské legislativě, v Chartě o hudební vý-
chově, je ukotveno právo dítěte na umělecké vzdě-
lávání.19 Už na předškolním stupni představuje šest 
standardních hudebně-výchovných činností. Tato 
diferenciace hudebních činností se aplikuje v praxi 
i  na dalších stupních povinné školní docházky  
na 1. a 2. stupni základní školy.

Rytmické činnosti jsou dětem nejpřirozenější, děti 
rytmus prožívají prostřednictvím rytmizovaného slova 
a následně ho přenášejí do podoby elementárního po-
hybu a hry na tělo. Získávají zkušenosti s rytmizací ří-
kanek, slov a slovních spojení. 

Vokální činnosti zdůrazňují nejen zpívání vhodných 
a pro dětského interpreta přiměřených písní (lidové 
písně, dětské písně vytvořené pro děti mladšího věku, 
populární písně pro děti), ale i práci s dětským hlasem 
prostřednictvím hlasových a dechových cvičení a her 
s hlasem a dechem. Hry s hlasem a dechem považu-
jeme za jeden z prostředků rozvíjení vokálních kom-
petencí a odstraňování nezpěvnosti dětí. Obsahové 
standardy upřesňují, v  jakém tónovém prostoru by 
měly být písně, v nichž se uplatňují správné pěvecké 
návyky do takové míry, do jaké je mohou mít děti před-
školního věku osvojené. 

Instrumentální činnosti jsou jednou z forem aktiv-
ního zmocňování se hudby. Od učitele se očekává, 
že bude vytvářet pedagogické situace, ve kterých 
dětem umožní využívat hudební nástroje Orffova in-
strumentáře i vlastnoručně zhotovené rytmické ná-
stroje. Vytvoří prostor pro tvůrčí dotváření zpěvu písní 
a hudebních skladeb s respektem k hudebnímu cítění 
a představám dětí.

Percepční činnosti pokládají základ plnohodnotného 
vnímání hudby. Jejich cílem je vychovávat vnímavého 
a aktivního posluchače hudby, který si získá vztah 
k hudbě na celý život. Vnímání chápeme jako niternou 
aktivitu, kdy hudba není pouze zvukovou nebo hudební 
kulisou, ale aktivním – vnitřně zúčastněným – posle-
chem hudebních podnětů. Od dětí se vyžaduje, aby 
svoje pocity verbalizovaly, vyjádřily pohybem nebo 
výtvarně. 

Hudebně-pohybové činnosti jsou zaměřené na kul-
tivování tělesného pohybu dětí, doplněné o oblast je-
jich elementární taneční přípravy. Taneční prvky jsou 
spojované i s hrou na tělo (tleskání, pleskání, dupání) 
do jednoduchých choreografií, což je typické pro pro-
jevy lidové taneční kultury různých etnik žijících na 
Slovensku. Imitace tanců nebo jiné hudebně-pohy-
bové kreace jsou východiskem hudebně-pohybových 
činností a hudebně-pohybových her, ale je zdůraz-
něna i potřeba vytvořit prostor pro tvůrčí pohybové 
ztvárnění.

17  Předškolní vzdělávání v mateřské škole (věkový stupeň 3–6 let) je legislativně v České republice ukotveno v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) 
pro předškolní vzdělávání a ve Slovenské republice v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) jako preprimární vzdělávání označené  podle Mezinárodní 
standardní klasifikace vzdělávání zkratkou ISCED 0.  

18  V ČR a SR platí dvoustupňový systém základních dokumentů: Státní legislativní dokument: Rámcový vzdělávací program (v ČR) a Štátny vzdelávací 
program (v SR), které jsou následně adaptovány na Školní vzdělávací programy.

19  Charta o hudební výchově na všeobecně vzdělávacích školách v Evropě je evropský dokument vypracovaný evropskou asociací pro školní hudební 
výchovu. Ve své preambuli zdůrazňuje, že demokratické právo na vzdělání v sobě zahrnuje i právo na získání základního vzdělání v oblasti umění. 
Proto by se mělo všem dětem a mladým lidem v Evropě dostat hudebního vzdělání, které by je motivovalo k celoživotnímu aktivnímu pěstování 
hudby, ke kultivaci jejich hodnotových postojů, protože všeobecně vzdělávací škola, která jako jediná má působnost na všechny děti a mladé lidi, je 
zodpovědná za uskutečňování těchto cílů podporou hudební výchovy a za starostlivost o ni. Různé hudební tradice v evropských státech a regionech 
významně přispívají k jejich kulturní identitě. Vzhledem ke skutečnosti, že hudební výchova rozvíjí tyto tradice, zprostředkovává největší rozsah 
poznatků, co se týče formy, obsahu i identity hudební kultury. Vědomí vlastní identity, stejně jako znalost rozdílných tradicí mezi regiony, vede 
k uvědomování si předností, které z toho vyplývají, ale i nedostatků, které by mohly bránit dosáhnutí společného cíle. Hudební kultura představuje 
jeden z podstatných znaků evropské kulturní identity. Národní vlády a evropské společenství, které nesou hlavní zodpovědnost za vývoj budoucí 
Evropy, zároveň nesou i zodpovědnost za dosáhnutí zde uvedených cílů. Vládne úplná shoda v tom, že hudební výchova na školách by měla splňovat 
níže uvedené články a pracovní skupiny zřízené ve všech evropských státech by se měly zasadit o jejich důslednou realizaci. 
Článek l: Dvě hodiny hudební výchovy v týdnu 
Článek 2: Hudební výchova na dalších školách vyšších stupňů 
Článek 3: Závěrečné zkoušky z hudby 
Článek 4: Učebny pro výuku hudební výchovy 
Článek 5: Hudební soubory na všech školách 
Článek 6: Podpora nadaných žáků 
Článek 7: Výchova kvalifikovaných učitelů 
Článek 8: Hudební výchova v předškolním věku – i děti v předškolním věku, v mateřských školách, mají nárok na hudební výchovu.  
Jejich učitelé by měli absolvovat kvalitní odbornou přípravu.
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Hudebně-dramatické činnosti integrují všechny hu-
dební projevy se slovními, výtvarnými a pohybovými 
projevy, prostředky hudební dramatiky, jako jsou hu-
debně-dramatická improvizace a interpretace. Uve-
dené prvky jsou uplatněny v hudebně-dramatických 
celcích, hudebních pohádkách, hudebně-dramatickém 
ztvárnění písní a říkanek.

3.1.2 Předmět hudební výchova na 1. stupni 
základní školy (mladší školní věk)  

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ20 logicky navazuje 
na vzdělávání v předškolním věku, přihlíží k nárůstu 
myšlení a zkušeností dítěte, vycházejícímu z fyziolo-
gického, psychického a intelektuálního rozvoje. Žáci  
na 1. stupni se neodvracejí od hudebních herních čin-
ností, učí se orientovat ve světě hudby, probouzí se v nich 
zájem o elementární muzicírování a postupně i zájem 
o hlubší vzdělání v oblasti hudby a umění. Na 1. stupni 
ZŠ se v předmětu hudební výchova přirozeně projevují, 
plynule se navazuje na vrozené předpoklady dětí, jejich 
spontánnost, sklony k hravosti, schopnost celostního 
vnímání obrazů a modelů okolního světa. Hudba má být 
pro žáky současně hrou a předmětem dětského experi-
mentování, zdrojem objevitelských přístupů hudebního 
poznávání a prostředkem hudební exprese, která pod-
poruje jejich hudební seberealizaci v komplexu aktivních 
i receptivních hudebních činností.

Hudební činnosti představují nejrozmanitější formy 
kontaktu žáka s hudbou, dávají možnost spojovat 
hudbu se slovem, obrazem, pohybem, hrou na elemen-
tární hudební nástroje. Tyto aktivity tvoří základní pro-
středek k rozvíjení hudebních i klíčových kompetencí 
žáků. Hudební činnosti nejsou izolované, ale v reálné 
praktické podobě se vzájemně doplňují, podporují 
i s jinými mimohudebními činnostmi a smysluplně se 
integrují a zároveň se jejich prostřednictvím vytváří 
prostor pro osvojení hudebně-teoretických poznatků. 
Teoretické poznatky a vědomosti jsou na tomto stupni 
důležité do té míry, do jaké jsou nezbytné pro aktivní 
hudební projev žáků, pochopení základních zákonitostí 
hudby a práci s hudebním materiálem.

Ke specifickým cílům, které jsou naplňovány v před-
mětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ, patří per-
manentní rozvíjení hudebních kompetencí dítěte 
mladšího školního věku. Konkrétně jde o kultivovaný 
řečový, hlasový, pohybový projev ve spojení s hudbou, 
výchovu aktivního a vnímavého interpreta a percipi-
enta hudby a přípravu žáka na elementární orientaci 
ve světě hudebního umění. Těmito a dalšími integra-
tivními přístupy a průniky i s ostatními vyučovacími 
předměty se rozvíjí emocionální svět, hudební vkus 
žáka mladšího školního věku a jeho motivace k hu-
dební tvořivosti.

3.1.3 Předmět hudební výchova na 2. stupni 
základní školy (starší školní věk)  

Hudební výchova na 2. stupni základní školy21 předsta-
vuje kontinuální, systémové a cílevědomé pokračování 
hudební edukace 1. stupně. Kromě rozvoje hudebních 
schopností a zručností žáků formou vyššího stupně 
aktivních hudebních činností se na 2. stupni rozšiřují 
kompetence žáka o kognitivní rozměr – uvědomělé 
pronikání do struktury hudebního díla, hudebně-teo-
retický a hudebně-historický rozměr jako konkluze 
předcházející hudební činnosti a praktické hudební 
zkušenosti. Sekundárním obsahem předmětu je 
umění, estetika, kreativita, sekundárním cílem rozvoj 
klíčových kompetencí – komplexní rozvoj osobnosti, 
všeobecných lidských kvalit. Hudební výchova na zá-
kladní škole je předmětem umělecko-výchovným 
a činnostním.

Cíle předmětu hudební výchova je možné na tomto 
stupni rozdělit na specifické hudební cíle, specifické 
cíle z oblasti umění, estetiky a kreativity a sekundární 
cíle. Ke specifickým cílům v hudbě patří opět nárůst 
hudebních schopností a zručností prostřednictvím 
hudebních činností, které už vykazují vyšší stupeň 
realizace ve formě složitějších aktivit kombinovaných 
z více hudebních činností. Z těch se potom excerpují 
konkrétní poznatky z oblasti hudební teorie a historie. 

Specifické cíle z oblasti umění, estetiky a kreativity 
znamenají, že žáci pochopí podstatu umění, vytvoří 
si vztah k němu, mají přímou zkušenost v oblasti spe-
cifických uměleckých, estetických a psychologických 
kategorií – emocionalita, prožívání, zážitek, vnímání 
krásy, vlastní tvořivost (improvizace, kompozice), 
na jejichž základě dokážou reflektovat umění, vnímat 
krásu, rozpoznat hodnotu a vyjádřit se prostřednic-
tvím umění.

V předmětu hudební výchova se realizuje perma-
nentní spojování teorie s praxí. Cíle jsou postaveny 
na aktivním kontaktu žáka s hudbou. Učitelé by měli 
mít přehled o tom, co si žáci o hudbě myslí a jaká je 
jejich schopnost prezentovat se hudbou na hodině 
(pěvecky, instrumentálně). Právě učitelé musí aktivi-
zovat vlastní kreativitu, která musí vycházet z dosta-
tečného poznání schopností a zručností jejich žáků. 
Toto poznání třídy předurčuje naplánovat hudební 
aktivity tak, aby je žáci nejen zvládli, ale aby se sami 
hudebně projevili. Obsah každého předmětu a napl-
nění výchovných a vzdělávacích cílů se konkretizuje 
v organizační formě, kterou je vyučovací hodina. Ta je 
platformou pro naplnění specifických cílů v didaktic-
ko-metodickém procesu a interakcí mezi učitelem, 
učivem a žákem. 

20 Vzdělávání na 1. stupni základní školy zahrnuje v ČR 1.–5. ročník (6.–11. rok života dítěte), v SR 1.–4. ročník (6.–10. rok života dítěte).
21  Druhý stupeň základní školy v ČR se od slovenského v něčem odlišuje. V ČR tvoří 2. stupeň ročníky 6.–9., v SR ročníky 5.–9. Tento stupeň je nazvaný 

nižší střední vzdělávání. Předmět hudební výchova je v ČR ve všech ročnících a v SR pouze v 5.–8. ročníku, v 9. ročníku je z umělecko-výchovných 
předmětů zastoupena jen výtvarná výchova.

36



3.1.4 Vzdělávací standard – ucelený  
systém výkonů 

Vzdělávací standard je ucelený systém, který stanovuje 
výkony a obsah vyučovacího předmětu. Je to přede-
vším program různých činností a otevřených příleži-
tostí pro rozvíjení individuálních učebních možností 
žáků. Vzdělávací standard je složen z charakteris-
tiky předmětu a základních učebních cílů, které se 
konkretizují ve výkonovém standardu. Tyto základní 
požadavky mohou učitelé ještě více specifikovat, kon-
kretizovat a rozvíjet v podobě dalších blízkých učebních 
cílů, učebních úloh, otázek nebo testových položek. Pro 
každý předmět ve všech typech škol regionálního škol-
ství22 je vypracovaný Výkonový standard a Obsahový 
standard. K vymezeným výkonům, které jsou posta-
veny na kognitivním poznání, psychomotorické čin-
nosti průměrných jedinců třídy, se přiřazuje obsahový 
standard, ve kterém se zdůrazňují pojmy, obsahová 
kritéria a témata vycházející z obsahu daného před-
mětu v konkrétním typu školy a v konkrétním ročníku. 
Je to základ vymezeného učebního obsahu. To ovšem 
nevylučuje možnost učitelů tvořivě modifikovat sta-
novený učební obsah v rámci školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) podle jednotlivých ročníků. 

Výkonový standard definuje, co má žák na konci da-
ného ročníku znát, ovládat nebo prakticky realizovat. 

Obsahový standard „předepisuje“, prostřednictvím ja-
kých konkrétních cvičení a modulů se žák dopracuje 
k požadovanému výkonu. 

Základní škola v sobě zahrnuje celou školní populaci 
a to je důvod, proč věnovat pozornost i jednohodino-
vým předmětům včetně hudební výchovy. Významný 
slovenský pedagog Ivan Turek, autor koncepce vzdělá-
vání Milénium, se vyjádřil, že „jednohodinové předměty, 
vzhledem k nedostatečnému časovému prostoru, ne-
rozvíjejí, nebo jen velmi málo rozvíjejí danou kompe-
tenci a běžně nezanechají trvalé poznatky“23 (Turek, 
2004). Pokud vycházíme ze skutečnosti, že pro větší 
část populace ukončením základní školy přestává ja-
kýkoliv řízený kontakt s hudbou, tak i tento předčasně 
ukončený proces formování mladého člověka hudbou 
je jednou z příčin prázdných koncertních sálů nebo 
negativního vztahu mládeže k artificiální hudbě. Hu-
debně-výchovný proces je určité usměrňování kon-
zumace hudby a upozornění na nebezpečí akustické 
devastace životního prostředí.

22  Pod pojmem regionální školství rozumíme v SR systém základních a středních škol, které jsou v působnosti města (základní) 
a kraje (střední školy).

23  Tento výrok vyslovil prof. Ivan Turek v hlavním referátu na konferenci Kompetence učitele v informační společnosti v Žilině.  
Fakulta přírodních věd, ŽU, 22. 9. 2004. 

Obr. č. 1 – Příklad výkonového a obsahového standardu v rámci vzdělávacího standardu v předmětu 
hudební výchova

Výkonový standard Vokální činnosti

Žák na konci 5. ročníku základní školy  
zná/dokáže:
•  hovořit a zpívat podle zásad hlasové hygieny 

v souladu se správným pěveckým držením těla, 
technikou správného pěveckého dýchání, zře-
telnou artikulací s měkkým hlasovým začátkem 
a použitím vhodného hlasového rejstříku,

•  hlasem improvizovat a komponovat: melodizovat 
krátké texty, otextovat krátké melodie, improvi-
zovat krátké dialogy i monology recitativního 
charakteru, hlasem tvořit zvukomalbu k různým 
příběhům a situacím,

•  intonovat, rytmizovat, zapisovat a číst výšku 
a délku tónu v omezených tónových okruzích.

Hlasové činnosti
•  lidové písně, autorské písně, rytmizované texty, 

artikulační cvičení, dechová a hlasová cvičení, 
hry s hlasem, pomocné rytmické a  intonační 
prostředky,

•  cvičení zaměřená na správné držení těla, dechová 
cvičení, artikulační cvičení, hlasová cvičení,

•  metricky vázané i metricky nevázané texty a me-
lodie,

•  libovolná gesta znázorňující výšku a délku tónů, 
solmizace, fonogestika, ruční znaky vyjadřující 
rytmus, grafická notace, klasická notace.

© Štátny pedagogický ústav

VZDĚLÁVACÍ STANDARD
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Slovensko a Česko se svou jednohodinovou časovou 
dotací zařazují k většině evropských států, ve kterých 
je předmět hudební výchova dotovaný pouze jednou 
hodinou týdně (obr. č. 1, obr. č. 2). Oba státy jsou členy 
Asociace pro hudbu ve školách (EAS), která ve své 
preambuli a osmi článcích Charty o hudební výchově 
na všeobecně vzdělávacích školách zaručuje právo  

Obr. č. 1 Povinná týdenní časová dotace hudební 
výchovy na primárním stupni základní školy  
(věk 6–10 let)

V Nizozemsku školy samostatně rozhodují o ča-
sové dotaci na hudební výchovu.

Obr. č. 2 Povinná týdenní časová dotace hudební vý-
chovy  v ročnících 5.–8./9.

Na druhém stupni ZŠ je už větší diverzifikace. Je už 
mnohem více států, které mají autonomii v rozhodo-
vání, v jakém rozsahu bude HV na konkrétní škole vy-
učována. Tato liberalizace má důsledky pozitivní, ale 
mohou být i negativní, neboť nemusí být zabezpečené 
žádné hudební vyučování.

na základní hudební vzdělání celé školní populaci, včetně 
dětí a žáků s různým druhem a stupněm postižení.

3.2 Základní umělecké školy

Základní umělecké školy patří k umělecko-vzdělávacím 
institucím, které do určité míry kompenzují jednohodi-
nový prostor kontaktu s hudbou na základních školách. 
Bohužel nejsou určeny pro celou školní populaci.

V současnosti mají základní umělecké školy (ZUŠ) po-
lyestetický charakter. Svým hudebním, výtvarným,  

tanečním a literárně-dramatickým oborem představují 
jedinečnou školu, která umožňuje vzdělávání v různých 
druzích umění. Poskytují vzdělávání pro širokou škálu 
zájemců ve věkovém rozpětí od dětí předškolního věku 
až po dospělé uchazeče. Rozhodující část žáků ZUŠ tvoří 
žáci ve věku 7–15 let, kteří se vzdělávají v přípravném, 
základním24 nebo rozšířeném studiu.

24 Základní studium v ZUŠ v SR, které probíhá současně se vzděláváním na ZŠ, se člení na dva stupně:
1. stupeň má osm ročníků a organizuje se pro žáky základní školy. Od reformy v r. 2009 se první stupeň dělí na 1. část I. stupně (4 roky studia) 
a 2. část I. stupně (též 4 roky studia). Po každé části žák dostává vysvědčení.
 2. stupeň zahrnuje maximálně čtyři roky a organizuje se pro žáky středních škol. 
Studium pro dospělé je také čtyřleté.
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Individuální vyučování v hudebním oboru ZUŠ je tou 
formou hudebního vzdělávání, kde se může nejdříve 
uplatnit inkluzivní vzdělávání. Zkušenosti v  tomto 
směru můžeme čerpat z konkrétních hudebních škol 
v Rakousku, kde se od r. 2005 snaží vzdělávat děti 
a mládež v jednotlivých nástrojových oborech bez 
toho, aby se tato výuka realizovala jako součást te-
rapeutického procesu. Nejsou realizovány žádné mu-
zikoterapeutické intervence a též výuka v hudebních 
školách není realizovaná a zprostředkovávaná učiteli 
a učitelkami se vzděláním ve speciální pedagogice. 
Cílem je poskytnout dětem a mládeži s postižením 
nebo bez postižení kreativní a  jejich individuálním 
osobnostním kritériím vhodně přizpůsobený kontakt 
s hudbou a přístup k ní. 

3.3 Mezinárodní hudebně-pedagogické  
instituce a svazy

Nadnárodní platformu pro instituce, které se zabývají 
primárním uměleckým hudebním vzděláváním, před-
stavuje nezisková a nestátní Asociace základních 
hudebních škol – European Music School Union se 
sídlem v Berlíně. Úkoly asociace jsou: podpora hu-
debního vzdělávání a hudební praxe, spolupráce při 
výměně informací ve všech otázkách týkajících se 
základního uměleckého hudebního školství, realizace 
výměny žáků a studentů, učitelů, orchestrů, sborů 
a hudebních seskupení, apelování na kompetentní 
vedoucí v otázkách rozvoje hudebního vzdělávání 
ve všeobecnosti a udržování kontaktu se zaintere-
sovanými organizacemi jako UNESCO nebo Evropská 
hudební rada – EMC. Hudební školy v Evropě (na Slo-
vensku a v Česku hudební obory ZUŠ) jsou instituce, 
které zabezpečují samostatnou instrumentální a vo-
kální výuku, ve které dominují praktické aspekty tvorby 
hudby. Přestože termín „hudební škola“ je běžný té-
měř ve všech evropských státech, neexistují žádné 
závazné mezinárodní požadavky, které musí hudební 
školy naplnit. V systému tohoto odborného vzdělávání 
(někdy nazývaného speciální) jsou definovány všeo-
becné cíle, na kterých jsou vybudovány regionální, 
národní cíle s konkrétním obsahem.

Mezinárodní společnost pro hudební vzdělávání  
– International Society for Music Education

Mezinárodní společnost pro hudební vzdělávání – 
(ISME) sdružuje pedagogy hudby na všech stupních 
vzdělávání – učitele pro předškolní výchovu, povinné 
školní vzdělávání, středoškolské a vysokoškolské peda-
gogy, studenty a budoucí pedagogy hudby, hudebníky 
a muzikoterapeuty. 

Cíle a poslání organizace vycházejí z přesvědčení, že 
každý člověk má právo na hudební vzdělání, a to v kaž–
dém věku. Hudební gramotnost se ISME snaží pod-
porovat vytvořením světové komunity navzájem se 
respektujících a podporujících učitelů hudby a rozví-
jením jejich interkulturního porozumění a spolupráce. 

Organizace zdůrazňuje myšlenku, že důvodem pro 
založení světové komunity učitelů hudby je v každé 
kultuře neustálá poptávka po učitelích hudby, protože 
na kvalifikovaných učitelích závisí efektivní vyučování 
hudby. Taktéž zdůrazňuje, že formální a neformální hu-
dební vyučovací programy by měly sloužit individuál-
ním potřebám všech žáků, včetně těch, kteří potřebují 
osobitý přístup. Starost o žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami se zintenzivňuje a tyto nadnárodní 
organizace podporují proces „šance pro všechny“. Ná-
růst poznatků a zkušeností z práce s integrovanými 
žáky, reflexe výsledků z inkluzivního vzdělávání, vy-
tváří a formuje novou vědeckou disciplínu, inkluzivní 
pedagogiku.

ISME zdůrazňuje několik základních myšlenek:
•  věří, že bohatství a rozdílnost hudebních kultur ve 

světě dává příležitost k  interkulturní výměně po-
znatků a informací v učení,

•  spolupráce mezi zeměmi vytváří nové poznatky, po-
rozumění a mír,

•  obhajuje umožnění přístupu všech lidí k hudebnímu 
vzdělávání,

•  aktivita v  různých odvětvích hudby a  hudebním 
vzdělávání je užitečná pro blaho jednotlivce i spo-
lečnosti,

•  ve výuce hudby respektovat pluralitu hudebního 
umění.

K činnosti organizace patří každoroční organizace svě-
tových kongresů ISME a regionálních kongresů ISME, 
které jsou spojené s výročním kongresem EAS. V ob-
sahu kongresů a konferencí se stále častěji objevují 
témata z oblasti inkluze a příklady dobré praxe z vy-
učování hudby v inkluzivní škole.
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Jistě není náhoda, že obor muzikoterapie, který se 
nejen u nás, ale i v celém středoevropském prostoru 
začal těšit veřejnému zájmu od 90. let min. století, je 
často spojován s hudební výukou a hudebním vzdě-
láváním, a to zejména v jejich kolektivních formách, 
tedy ve všeobecně vzdělávacích školách. Oba obory 
mají řadu společných prvků a znaků. Oba spojuje vztah 
jedince a hudby, zaměřují se na pomoc ve vzdělávání 
nebo v řešení tíživých životních situací. Pro oba je vý-
chodiskem hluboký zřetel k psychologickému, estetic-
kému a sociologickému rozměru hudby a jejímu odrazu 
v lidském prožívání.

Oblast muzikoterapie a začlenění některých jejích 
prvků, metod a technik do výchovné práce se žákem 
vyžaduje propojení teoretických i praktických po-
znatků z několika vědních oborů: speciální pedago-
giky, muzikologie, psychologie, psychoterapie, hudební 
psychologie, hudební pedagogiky, ale i estetiky hudby, 
sociologie, etnologie a etnomuzikologie a samozřejmě 
i z disciplíny medicínské. V této kapitole provedeme 
terminologické vymezení muzikoterapie, pokusíme se 
přiblížit možnosti uplatnění muzikoterapie při práci 
se žáky se specifickými poruchami učení, ale také 
se žáky z běžných tříd ve výukových a výchovných 
situacích, v jakých pracují učitelé všeobecně vzdělá-
vacích i základních uměleckých škol.

Působení hudby na člověka můžeme cíleně usku-
tečnit několika formami. Obsah muzikoterapie je 
rozdělený na hudební a terapeutický. Terapeutické 
působení s intervencí hudby je v inkluzivní pedago-
gice nejdůležitějším procesem, při kterém je možné 
diferencovaně působit na narušené duševní a tělesné 
zdraví jedinců.

Snížení četnosti přirozeného aktivního muzicírování ve 
2. polovině 20. stol. a jeho přesun do receptivní pozice 
dávají nový prostor pro formování samostatné vědecké 
disciplíny – muzikoterapie.

4.1 Muzikoterapie 

Pojem muzikoterapie odvozujeme od slov musica (lat. 
hudba) a therapeia (řec. léčení, cvičení, vzdělávání). 
Obecně tedy znamená léčení člověka pomocí hudby. 
V současnosti muzikoterapií rozumíme terapeutický 
přístup v oblasti tzv. expresivních terapií, známých 
též pod označením neverbální, umělecké nebo art 
kreativní terapie. Zařazení muzikoterapie je někdy 
rozporuplné a nejednoznačné. Autoři se v mnohých 
věcech shodují, ale i neshodují. Rozpor je především 

4/ Muzikoterapie a hudební výchova 

v tom, kam zařadit muzikoterapii, zda do systematiky 
hudební vědy, nebo do lékařské vědy.

„Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční 
terapie a další umělecko-terapeutické přístupy v sou-
časné době nabízí rozdílné metody, techniky a pro-
středky, které však mohou naplňovat podobné nebo 
také společné cíle ve vzájemné spolupráci s lékařskými, 
psychologickými a speciálními výchovně  vzdělávacími 
prostředky a cíli“ (Břicháčková, 2008, str. 9).

Definice muzikoterapie, která odpovídá mezinárodním 
standardům, zní: „Muzikoterapie je předepsané pou-
žití hudby kvalifikovanou osobou za účelem dosažení 
pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kogni-
tivním a sociálním fungování jedince se zdravotními 
nebo edukačními problémy a cíli“ 25 (AMTA, Americká 
muzikoterapeutická asociace). 

Muzikoterapie je speciální psychoterapeutickou vědní 
disciplínou s progresivními léčebně-výchovnými me-
todami, používanými především pro ohrožené, posti-
žené a narušené jedince, při které se používá hudba 
aktivním nebo pasivním způsobem. 

•  Aktivní způsob představuje např. zpívání, které je 
velmi dobře uplatnitelné u lidí s řečovými poruchami. 
Zpěv totiž upravuje rytmus řeči, dýchání, a především 
správnou artikulaci, což může napomoci i při pokusu 
o odstranění koktavosti. 

•  Pasivním způsobem muzikoterapie je poslech hudby, 
během kterého léčený jedinec dokáže vnímat své 
vnitřní pocity vyvolané hudbou.

S hudbou jako léčebným nebo stimulačně terapeutic-
kým prostředkem se setkáváme po celou dobu histo-
rie lidstva. Hudba byla součástí rituálů již u pravěkých 
etnik. Nejstarší dochované písemné záznamy o léčení 
hudbou pocházejí z antické kultury (biblický král David  
zbavil svou dovednou hrou na harfu depresivních 
stavů krále Saula). Prvním muzikoterapeutem s vy-
pracovaným postupem hudebního působení byl podle 
různých pramenů starořecký filozof, matematik, akus-
tik, ezoterik a hudební teoretik Pythagoras. Je auto-
rem hudebně léčebné metody, vycházející z myšlenky 
o zprostředkující funkci hudební harmonie (rovnováhy, 
souladu) mezi vesmírnou harmonií a vnitřní harmonií 
člověka. Podobné teorie vypracovali i starověcí Číňané.

Významné podněty pro rozvoj muzikoterapie přinesli 
též Platon a  Aristoteles. Platon považoval hudbu 
za mocný výchovný prostředek ve smyslu etické vý-
chovy. Hudba zušlechťuje vnímání a lidské city, dává 

25 Tamtéž, s. 172.
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našemu životu řád, protože sama je ve svém principu 
dokonalým systémem s vnitřním řádem. Aristoteles při-
šel s učením o katarzi, přičemž hudební katarzí chápal 
abreakci chorobně přepjatých hnutí mysli26. Moderně 
pojatá muzikoterapie jako vědní obor vznikla ve 20. sto-
letí a bývá spojována s psychickou pomocí válečným 
veteránům v nemocnicích. Amatérští i profesionální 
hudebníci hráli s velkým úspěchem tisícům veteránů, 
kteří trpěli fyzickými i psychickými následky války. Lé-
kaři se začali dožadovat dalších vystoupení hudebníků 
ve zdravotnických zařízeních, protože úspěšnost „léčby 
hudbou“ byla překvapivě vysoká. V roce 1944 vznikl na 
Michiganské univerzitě první muzikoterapeutický vý-
cvikový program a v roce 1950 se objevila muzikotera-
pie poprvé jako organizovaná profese. Zároveň vznikly 
důležité asociace pro muzikoterapii. 

Vývoj v Evropě byl odlišný. Muzikoterapie zde byla tra-
dičně spojována s psychoterapií, až později se osamo-
statnila jako obor ve většině západoevropských zemí. 
V České republice lze zatím muzikoterapii studovat 
pouze formou kurzů, seminářů nebo doplňujícího 
studia v rámci některých univerzit (Olomouc, Plzeň).27 
Ve Slovenské republice to jsou zejména kurzy lekto-
rek Jaroslavy Gajdošíkové Zeleiové, Martiny Krušinské 
a Jitky Pejřimovské, realizované v různých projekto-
vých formách.28 

4.2 Význam, cíle a předmět muzikoterapie

Význam muzikoterapie spočívá v cenných vlastnostech 
hudby, které jsou v tomto procesu přínosné. Jsou jimi:

•  ničím neohraničené působení na člověka prostřed-
nictvím umělecko-hudební řeči a jejích výrazových 
prostředků,

•  působení na člověka bez ohledu na jeho věk, vzdělání, 
povolání, sociální i národní příslušnost,

•  nevyžaduje speciální přípravu vnímatele v léčebném 
procesu, 

•  její estetická hodnota je svým citovým výrazem nej-
blíže přirozenému chápání vnímatele,

•  volné působení prostřednictvím širokého výběru 
z jednotlivých žánrů a forem nevtíravým, ale velmi 
silným účinkem,

•  dokáže vyvolat bezprostřední, spontánní a hluboké 
reakce vnímatele,

•  má široké uplatnění – hluboce ovlivňuje bázi emo-
cionální a estetické percepce, oblast poznávání, etic-
kého cítění a konání člověka,

•  je to intenzivní komunikační a integrační stimul,
•  prostřednictvím nejmodernějších technických repro-

dukčních zařízení umožňuje každodenní přímý kon-
takt vnímatele se svým léčebným účinkem,

•  má silnou výchovnou sílu – hudba staví určité mo-
menty a situace v životě člověka do zvláštního emo-
cionálního chápání a tím k nim vytváří svůj osobitý 
vztah. Tyto duševní vzruchy ovlivňují povahu, cha-
rakteristické vlastnosti a vůli člověka.

Základním cílem muzikoterapie je prostřednictvím 
specifických výrazových prostředků hudby napomáhat 
ke zlepšení nebo úpravě celkového stavu ohrožených, 
postižených nebo narušených jedinců bez ohledu 
na jejich věk, pohlaví, povolání nebo úroveň vzdělání 
(Mátejová, Mašura, 1992).

Předmět muzikoterapie je záměrné a systematické 
působení jednotlivých složek hudebního projevu na je-
dince ohrožené, postižené a narušené.  Hudba může 
pozitivně pomoci:  

•  při zablokování komunikačního procesu jedince se 
sociálním prostředím,

•  jako prostředek na odstranění strachu a stavů úzkosti 
před lékařskými zákroky,

•  jako přípravný prostředek před aplikací psychoterapie 
a relaxace,

•  jako podpůrný prostředek při relaxaci spojené s au-
togenním tréninkem,

•  při překonávání neuroticky podmíněných stavů úz-
kosti,

•  jako podpůrný prostředek při překonávání institu-
cionální neurózy. 

 

4.2.1 Obsah muzikoterapie

Obsah muzikoterapie tvoří systém používaných 
mnohotvárných metod a metodicky zpracovaných 
a diferencovaných postupů, způsobů a prvků v lé-
čebně-výchovném procesu, který uskutečňujeme 
aktivními a receptivními hudebními činnostmi. Podle 
tohoto obsahu rozdělujeme muzikoterapeutický pro-
ces na dvě oblasti.

První oblast tvoří hudební činnosti, které aktivně za-
pojují ohrožené, postižené a narušené jedince do lé-
čebně-výchovného procesu formou činnostní hudební 
produkce.29 Mnohotvárnost těchto činností a způsobů 
jejich realizace, odstupňování náročnosti herních akti-
vit umožňuje zdravému, ale i postiženému (dítěti nebo 
dospělému) člověku úspěšně se realizovat v těch akti-
vitách, ve kterých vyniká nebo které jsou pro něj nej-
přitažlivější. Klient pracuje s hudebním nástrojem nebo 
se svým hlasem. K tomu může připojit i pohyb, tanec, 
dramatizaci, výtvarný projev nebo poetiku. Samotná 
improvizace při hře na hudební nástroj nebo vlastní 
tělo se stává hrou, která může mít určitá pravidla, 

26 LINKA, A. Kapitoly z muzikoterapie. Rosice u Brna: Gloria, 1997.
27 MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
28  K nejvýznamnějším projektům v oblasti muzikoterapie, které měly dopad na celé Slovensko, patřily: Projekt KEGA 3/5251/2007 Inovativní hudebně-

-edukační modely, akcentující etnopedagogické a muzikoterapeutické přístupy v dalším vzdělávání učitelů hudby. Projekt KEGA 476-028KU-4/2010 
Naplňování kulturních potřeb znevýhodněných skupin prostřednictvím muzikoterapeutických a etnopedagogických přístupů v uměleckém vzdělávání.

29 K činnostním hudebním produkcím řadíme všechny praktické činnosti: vokální, rytmické, instrumentální, pohybové a hudebně-dramatické.
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ale často v sobě obsahuje i něco nepředvídatelného 
a neočekávatelného. Prostřednictvím improvizace se 
mění sebevnímání a vnímání reality. Tato improvizace 
je prostředkem ke komunikaci s okolím, jedinec při ní 
sdílí s okolím své zručnosti, schopnosti a prožívání. 
Tyto okolnosti mu umožňují měnit pocit sebehodnoty, 
rozvíjejí jeho tvořivost, invenci, reflexivnost, komuni-
kaci a rozvíjejí i kompetenci k vlastní zodpovědnosti.  

Druhou oblastí je receptivní složka muzikoterapie, 
jejímž požadovaným výsledkem je psychosomatická 
relaxace prostřednictvím hudby a psychicky vysoce 
aktivizující část receptivního vnímání hudby. Na zá-
kladě toho můžeme tuto oblast diferencovat na dvě 
fáze – dynamické odreagování a pozitivní stimulaci. 
Pozornost je zaměřena hlavně na poslech hudby, ale 
i zvuků, šumu a ticha v našem prostoru. Je to celostní 
chápání zvuků v prostoru a závisí na individuálních 
zkušenostech a hudebních schopnostech klienta. 
K poslechu hudby se používá i tzv. hudební receptář 30. 
U  osobností, které mají oslabenou a  narušenou  
já-strukturu, by měla být práce v muzikoterapeutic-
kém procesu jasně strukturována (Zeleiová, 2002).

4.3 Pedagogické a psychoterapeutické 
hledisko muzikoterapie

Cílem muzikoterapie je pomáhat narušeným osobnos-
tem, ale i kterémukoliv člověku, pro kterého je hudba 
pozitivním přínosem. Hudba všemi svými elementy 
dokáže celostně i diferencovaně působit na  lidské 
prožívání a zdraví. To jí umožňuje vystupovat jako pro-
středek pro terapeutické účely. Jak usměrníme mu-
zikoterapeutický proces, na jaký problém osobnosti 
zaměříme pozornost, jak využijeme a jak nás ovlivní 
vnější faktory prostředí a vnitřní faktory osobnosti 
a všechny složky hudby, to nám prezentuje muziko-
terapii jako pluralitní a vícedimenzionální disciplínu. 
Jednotlivé proudy a směry muzikoterapie se v tomto 
pojímání v něčem rozcházejí, ale navzájem se i do-
plňují, obohacují a diferencují. Jedná se o naplnění 
komplexních a specifických cílů muzikoterapie, te-
rapeutický koncept se svým terapeutickým pozadím 
a školou, obraz člověka a forma hudebního zážitku. 
Dnes evidujeme tři základní koncepty muzikoterapie:

• pedagogický koncept,
• psychoterapeutický koncept,
• medicínský koncept.

Toto diferencování nás svádí k tomu, že bychom mohli 
mluvit ne o jedné muzikoterapii, ale o více muzikoterapi-
ích. „Jakmile se řekne současná muzikoterapie, myslí se 
tím její jednota v rozmanitosti“ (Zeleiová, 2002, str. 52).

4.3.1 Pedagogický kontext muzikoterapie

Vztah pedagogiky a muzikoterapie můžeme chápat  
i jako prostředek mravní výchovy člověka, kterou v hudbě  
objevil už Platon (428–347 před naším letopočtem) se 
svou představou harmonické podstaty vesmíru. 

Pedagogická muzikoterapie31 je terapie zaměřená na 
procesy učení, sociální integrace a komunikace. Je to 
proces, kterým dokážeme zlepšit vnímání, koncentraci 
a paměť, ale i koordinovat pohyb a řeč, tedy proces, 
který podporuje kognitivní i tělesnou funkci jedince. 
Zároveň se jeví jako efektivní metoda pro mentální 
hygienu, výchovu, sociální integraci a rozvoj senzo-
motorických a sebeobslužných zručností postižených 
jedinců. Můžeme ji použít i jako přípravnou metodu 
před psychoterapií, která se věnuje řešeným pro-
blémům jedince ve větším rozsahu než pedagogická 
terapie. Během pedagogické muzikoterapie můžeme 
využívat všechny druhy umění a vhodně je začlenit 
do jednotlivých činností a aktivit.

Mezi pedagogickou muzikoterapií realizovanou ve škole 
v předmětu hudební výchova a sociálním zařízením 
existují určité rozdíly, a to zejména v tom, zda tento 
proces vede učitel, nebo muzikoterapeut. Ve školním 
prostředí by se vztah žáka a učitele jako terapeuta měl 
podřizovat existujícím školním pravidlům a nepřekročit 
normu. Ale v sociálním zařízení může muzikoterapeut 
využít celou svoji osobnost a vytvořit si terapeutický 
vztah o trochu osobnější, který vede k úplnému uvol-
nění klientů. 

Rozdíl je i v cíli muzikoterapie podle uvedených pro-
středí. Jestliže se ve školním prostředí učitel-terapeut 
setkává se zdravými žáky, její cíle jsou zaměřeny spíše 
na rozvoj hudebních schopností a dovedností, na vý-
chovu, rozvoj smyslových funkcí a motoriky, nebo jsou 
využity ke zpestření vyučovací hodiny. Naproti tomu 
v sociálním zařízení, kde se setkáváme s mentálně, tě-
lesně a senzoricky postiženými lidmi, tuto pedagogicky 
orientovanou muzikoterapii využíváme nejen k rozvoji 
hudebních dovedností, k výchově a k výše zmíněným 
procesům, ale i k nápravě narušeného mentálního 
a tělesného zdraví postižených, ke tlumení projevů 
postižení a též k rozvoji a stimulaci, podpoře a inte-
graci zdravých tělesných a psychických funkcí klienta.

Pedagogická muzikoterapie na základě těchto zjištění 
zachycuje práci s hudebně-výrazovými prostředky, je-
jichž cílem je rozvoj rovin osobnosti:
•  tělesné a senzomotorické – to, jak příjemce dokáže 

vnímat prostředí, navázat s ním kontakt, pohybovat 
se v něm a vyjadřovat se skrze ně,

•  sociální a emocionální – v jaké míře dokáže komuni-
kovat a navazovat mezilidské vztahy,

•  kognitivní – jaká je kvalita jeho pozornosti a paměti, 
schopnosti imitovat a učit se (Zeleiová, 2002).

30 Pod pojmem hudební receptáře se myslí seznam skladeb, jejichž poslech má být lékem proti stresu, únavě, na zlepšení nálady, dobrý spánek apod.   
31  I když pedagogická muzikoterapie je novou samostatnou disciplínou hudební pedagogiky, setkáváme se ještě s názvy speciální, léčebná, sociální 

a výchovná pedagogicky orientovaná muzikoterapie. Tyto názvy konkretizují obsah slova pedagogická.

42



4.3.2 Směry pedagogické muzikoterapie

Podle nejvýznamnější slovenské muzikoterapeutky 
Jaroslavy Zeleiové (2002) pedagogicky orientovanou 
muzikoterapii členíme na několik dalších proudů mu-
zikoterapie.

• Orffovská muzikoterapie
Tento terapeutický proces, postavený na procesu vý-
měny, na tvorbě a vychutnávaní, na akci a reakci, roz-
šířila Gertruda Orffová v Dětském centru v Mnichově. 
Postižené děti se snažila aktivizovat prací, do které 
zapojovala všechny jejich smysly.

• Ortopedagogická muzikoterapie
Jedná se o stimulaci a rozvíjení latentních32 schop-
ností a zručností motoricky a mentálně postižených 
lidí tak, aby jim to umožnilo lepší kontakt s okolím. Sou-
částí této muzikoterapie jsou různá cvičení na zlep-
šení koncentrace, paměti, jazykového slovníku nebo 
výslovnosti. 

• Polyestetická muzikoterapie
Jejím základem je vícesmyslové vnímání člověka. 
V  průběhu polyestetického muzikoterapeutického 
procesu je prvořadé podporovat tuto vícesmyslovost 
tím, že klientům necháme prostor pro rozvoj jejich  
sebevnímání, sebenalézání, bytí k sobě samému, empa-
tie, ale i bytí vůči světu.

• Rekreativní muzikoterapie
V tomto případě si představujeme pod pojmem re-
kreativní muzikoterapie aktivní účast a společné mu-
zicírování postižených, např. v hudebních skupinách 
nebo ansámblech. Tímto jim dáváme prostor nejen pro 
seberealizaci, ale nabízíme jim prožívání vzájemných 
zážitků a sociální podporu. Postižení se tak stávají rov-
nocennými partnery. Rekreativní muzikoterapii nazý-
váme také muzikoterapií neproblémovou, při které se 
postiženým navrací jejich skutečná hodnota a důvěra. 
I přes své postižení se dokážou cítit cennými. To jim 
dává skutečný smysl života, spokojenost a dobrý pocit 
ze sebe.

• Tvůrčí – kreativní muzikoterapie
V sedmdesátých letech 20. století byla v Anglii zalo-
žena Škola Paula Nordoffa a Cliva Robbinsona, kterou 
založili skladatel a klavírista Paul Nordoff a speciální 
pedagog Cliv Robbinson. Hlavní ideou této školy je 
probudit tzv. hudební dítě. Hudební dítě představuje 
bytost, které je dána individuální muzikalita, univer-
zálnost hudebního prožívání, až komplexní senzibilita 
pro pořádek a vztah tonálního a rytmického pohybu. 
Zjednodušeně řečeno, hudební dítě představuje spo-
lupůsobení kognitivních, receptivních a expresivních 
schopností. Základem je tvůrčí komunikace terapeuta 
a klienta, během které terapeut využívá svůj hlas a hru 
na hudební nástroj, např. klavír. Je to aktivní forma 

muzikoterapie, která si v mnohých zařízeních a ne-
mocničních odděleních zachovala svoje významné 
místo až dodnes (Zeleiová, 2002).

4.4 Psychoterapeutické hledisko 
muzikoterapie

Hudbou dokážeme ovlivňovat mnohé stránky člověka – 
od procesů učení se, sociální integrace a komunikace 
přes působení hudby jako např. sedativa nebo antide-
presiva33 až po působení na psychiku, zřejmě nejsloži-
tější stránku člověka. 

Psychoterapeutický koncept muzikoterapie předsta-
vuje intervenční průběh provázející psychické procesy 
člověka. Je více pohledů na tuto problematiku, a teo-
retická východiska psychoterapie jsou proto rozdílná. 
Závisí to na formulaci cílů této terapie – buď je cílem 
odstranění chorobných příznaků, aby byl postižený 
schopný normálního pracovního a sociálního procesu, 
nebo je cílem jakási přestavba psychiky postiženého, 
aby byl schopný lepší adaptace, zrání a seberealizace. 
Podstatou je to, že v jejím průběhu dochází ke změ-
nám v prožívání a chování jedince. Takto orientovaná 
muzikoterapie pracuje hlavně s oblastí narušené ko-
munikace jedince, kterou dokážeme usměrňovat vhod-
nými hudebními činnostmi, např. hudebním pohybem 
iniciovat řeč těla. 

„Lidské zdraví souvisí s kvalitou lidského života, se 
schopností milovat a být milovaný, žít ve vztazích 
a smysluplně pracovat, hrát si a tvořit. Zdraví nezna-
mená absenci fyzické poruchy, souvisí – nezávisle na 
přítomnosti postižení – s kvalitou prožívání“ (Zeleiová, 
2002, s. 66).

4.4.1 Směry psychoterapeutické muzikoterapie

Různé pohledy a přístupy psychoterapie ke koncepci 
člověka a jeho zdraví jsou podložené mnoha filozofic-
kými směry a historickými zkušenostmi. Na člověka 
můžeme hledět jako na bytost myslící a  reagující, 
na bytost přející si a na bytost hrající si a prožívající. 
Jaroslava Zeleiová (2002), vycházející ze své zkuše-
nosti, člení psychoterapeutický koncept muzikotera-
pie na následující proudy:

• Kognitivně-behaviorální proud
Tento psychoterapeutický proud muzikoterapie je zamě-
řen na procesy učení se, aplikované na lidské chování. 
Vycházíme z předpokladu, že porucha chování je nauče-
nou reakcí, a terapie se realizuje např. posilováním, pod-
miňováním, desenzibilizací a hudební rytmizací. Vlivem 
rytmických změn v hudbě se ovlivňuje sebeovládání 
a seberegulace jedince. Je to muzikoterapie34 uplatni-
telná u jedinců trpících fobiemi, psychickými a tělesnými 

32  Jde o schopnosti, které konkrétní postižený jedinec dosud v sobě neobjevil, resp. v důsledku svého postižení a nedostatečných možností projevu 
je nedokázal naplno využívat, čímž byly utlačovány do pozadí. 

33 V případě medicínského konceptu muzikoterapie.

43



napětími nebo hyperaktivitou. Hudba, kterou si trpící ob-
líbil, působí a posiluje jeho chování a prožívání. 

Řadíme sem:35 
• behaviorální muzikoterapii,
• muzikoterapii zaměřenou na materiál improvizace.

• Analyticko-dynamický proud
Je to model muzikoterapeutického procesu, ve kterém 
jde o tzv. znovuprožití těch vývojových stadií, která byla 
nerozvinuta, nějak přerušena nebo blokována. Klientovi 
se snažíme v rámci tohoto procesu nabídnout emoční 
zkušenost nebo dosavadní zážitek, aby vývoj klienta 
mohl znovuprožitím a následným vytvořením obran-
ných mechanizmů dále pokračovat. V hudební interakci 
je nevyhnutelná práce s procesem přenosu a protipře-
nosu36, možnost zažívání katarze a regrese37 a korektní 
chování terapeuta pro dané vývojové stadium klienta. 
Podle Jaroslavy Zeleiové (2002) sem řadíme:
• analytickou muzikoterapii,
• asociativní muzikoterapii,
• morfologickou muzikoterapii,
• řízenou imaginaci a hudbu,
• zvukový trans.

• Humanistický a existenciální proud
Podle tohoto proudu můžeme psychoterapeutickou 
muzikoterapii pojímat jako vztah dvou lidských by-
tostí – terapeuta a klienta. Tento vztah je symetrický, 
hluboký a přirozený, zážitkový a prožívaný tady a teď. 
Během prvního setkání dvou lidí je vnímání nejdůleži-
tější, protože na pocitech z prvního setkání závisí další 
vývoj vztahu. Probíhá reflexe, tedy objevování přání 
a tužeb klienta, a následné akce, při jejichž plnění tera-
peut klienta provází. Tento proud muzikoterapie, resp. 
psychoterapie, je nedirektivním, plně akceptujícím, 
empatickým a autentickým zdrojem člověka. 
V tomto proudu diferencujeme:38

• aktualizační muzikoterapii,
• analogickou muzikoterapii,
• expresivní muzikoterapii,

34  Vyzdvihuje se v ní především struktura poslouchané a improvizovaně hrané hudby. Klientům nabídneme cvičení, kterým si navodí představu 
vyvolávající v nich strach nebo hrůzu. Jde většinou o cvičení, ve kterých se střídá hra přesná a rytmická se hrou chaotickou, vyvolávající strach. 
Na závěr opět pokračuje hra přesná, metricky stabilní a vyvážená. Tato hra připomíná formu ronda a je to nejvhodnější hudební forma pro tento typ 
improvizované hry v behaviorální psychoterapii.

35  Zeleiová, J. (2002). Muzikoterapie – dialog s chvěním. Bratislava: Ústav hudební vědy SAV v kapitole 1 Muzikoterapie v historickém kontextu, 
podkapitole Současné směry a perspektivy muzikoterapie – Psychoterapeutický koncept muzikoterapie.

36  Proces nevědomý, vyžadující jasnou reflexi – sebekritickou reflexi terapeuta a hluboké sebepoznání. Terapeut musí umět citlivě pracovat s vlastní 
emocionalitou, aby to bylo co nejvíce přirozené. Takové emoce se přenášejí i na klienta. Tím si terapeut dokáže zmapovat jeho zážitkový svět a následně 
podle hudebního prožívání do určité míry diagnostikovat míru narušení. 

37  Katarze je chápána jako očista nebo uvolnění od psychického a tělesného napětí. Regrese je při duševních chorobách chápána jako oživení starých 
vzpomínek na události a zážitky. 

38  Zeleiová, Z. (2007). Muzikoterapie – východiska, koncepty, principy a praxe. 
39  Východiskem pro tuto, u nás novou, oblast hudební terapie byla publikace Wolfganga Mastnaka Smysly, umění, život – polyestetická výchova a terapie 

za pomoci smyslového vnímání a uměleckého ztvárňování, která vyšla ve vydavatelství Matúš-music ve slovenském překladu v r. 1994.
40  Ve školní praxi mladšího školního věku tuto problematiku intenzivně rozvíjí Klaudia Košalová, která se zaměřuje na účinnost muzikoterapeutických 

aktivit v cílevědomé aplikaci u žáků mladšího školního věku s poruchou pozornosti ADD/ADHD.
41  V nabídce muzikologických seminářů J. Zeleiové jsou ucelené hudebně-edukační cykly, skládající se z jednotlivých modelových jednotek, jejichž rozsah 

je alternativně určený počtem zážitkových a teoretických hodin: 
• různé modely improvizace, fázově-specifické hry, elementární kompozice, práce s biorytmy a hudebně-slovním rytmem,
•  analogické procesy hudebního a psychického dění, projekce a asociace v muzikoterapii, práce s časem a prostorem v hudebním a psychickém dění, 

symbolizace v edukaci,
•  tvorba a realizace hudebně-edukačních modelů s metodickými poznámkami pro hudební praxi preprimárního a primárního vzdělávání na základních 

školách a ve školních zařízeních, diferencovaná příprava samostatné tvorby modelových situací, rituálů, a zvládnutí projektového vyučování, 
a to vzhledem k novým výzvám školních vzdělávacích programů.

• interaktivní muzikoterapii,
• muzikoterapii zaměřenou na klienta,
• tvarovou muzikoterapii.

4.5 Pedagogická muzikoterapie jako vědecká 
disciplína v systematice hudební pedagogiky

Hudební terapie (muzikoterapie) je disciplína, která 
se od roku 1991 začíná v širším rozsahu etablovat 
i na Slovensku zásluhou pravidelného hostování prof. 
Wolfganga Mastnaka39  z Univerzity umění Mozarteum 
v Salcburku, později z Vysoké hudební školy v Mni-
chově, v rámci hudebně-pedagogických konferencí 
i blokových přednášek pro studenty Prešovské a Ži-
linské univerzity. Ve svých přednáškách a praktických 
dílnách se zaměřoval na aplikaci umělecké, a zejména 
hudební terapie ve školní praxi40. 

Možnosti adaptace hudební terapie ve školní praxi si 
za 20 let vytvořily na Slovensku široké aplikační i te-
oretické zázemí, které umožňují mluvit o samostatné 
disciplíně hudební pedagogiky. V této oblasti to jsou 
základní práce Zlatice Mátejové, dále muzikoterapie 
Zuzany Vitálové, postavené „na rozvoji a hlavně přijetí 
hudebního zážitku [...] a možnosti léčebného uplatnění 
hudby na všech úrovních věku i vzdělání“ (Vitálová, 
1999). Největší dopad hudební terapie do edukačního 
prostoru představuje aktivní muzikoterapie Jaroslavy 
Zeleiové Gajdošíkové, které se daří využít i prvky kli-
nické muzikoterapie např. pro vzestup sociální komu-
nikace, úroveň vztahů, prožívání, vnímaní sebe sama 
i navzájem. Zeleiová, vycházející ze svého konceptu 
humanisticky a dynamicky orientované muzikotera-
pie, ho realizuje v muzikoterapeutických seminářích 
a workshopech pro učitele mateřských, základních 
a základních uměleckých škol41.
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5.1 Indikování muzikoterapie – cílové skupiny

Muzikoterapii lze uplatnit u žáků všech věkových ka-
tegorií, u osob postižených, nemocných, narušených, 
ohrožených i intaktních. Oblasti jejího působení za-
hrnují:
•  duševní onemocnění (psychózy, neurózy, emoční po-

ruchy, poruchy osobnosti, příjmu potravy aj.),
• mentální retardace,
• autismus a podobné vývojové poruchy,
• tělesné postižení,
• zrakové a sluchové postižení,
•  terminální onemocnění (onkologická onemocnění, 

AIDS aj.),
• poruchy komunikace,
• specifické vývojové poruchy učení a chování,
•  psychogeriatrické poruchy (demence, Parkinsonova, 

Alzheimerova choroba),
• zneužívání návykových látek a jiné druhy závislostí,
• oběti sexuálního zneužití aj.

Muzikoterapeutické služby vyhledávají často též lidé 
bez konkrétní klinické diagnózy. Malé procento klientů, 
zejména v zahraničí, vyhledává muzikoterapii jako za-
jímavý a preferovaný způsob trávení volného času42. 
Využití některých vhodně vybraných muzikoterapeu-
tických technik a postupů je doporučováno některými 
psychology43 a osvědčuje se i v pedagogické praxi.

5.2  Formy muzikoterapie

Formy muzikoterapie jsou obdobné těm, které využívá 
i hudební pedagogika a výchova:

• individuální 
Je založena na interakčním vztahu terapeut (učitel) 
a klient (žák). Realizuje se buď v rámci samostatných 
sezení s klientem, nebo probíhá v rámci práce se sku-
pinou.

• skupinová
Sestavování terapeutických skupin podléhá požadav-
kům léčebného procesu, je stanoven optimální počet 
účastníků (obvykle 5–15); někdy se doporučuje homo-
genní složení skupiny, u některých diagnóz, zejména 
u dlouhodobých, a při práci na restrukturaci a kom-
plexním rozvoji osobnosti, by měla být skupina spíše 
heterogenní (Müller, 2005, s. 185–186).

Ve školství se užívá obou uvedených forem. Při práci 
s jedním žákem lze ovšem lépe řešit jeho specifické 
potřeby a výukové cíle, individuální výuka se uplat-
ňuje v uměleckém školství (základní umělecké školy, 
konzervatoře). Ve všeobecně vzdělávací škole, tedy 
v základních školách a na gymnáziích, se uplatňuje 
skupinová forma výuky. Otázky výběru školního kolek-
tivu jsou dány mnoha faktory a záleží na organizační 
struktuře školy.

5.3 Cíle muzikoterapie a hudební výchovy

Při vymezování muzikoterapeutických cílů vycházíme 
ze zahraničních zdrojů (Farlow, 2004, MTABC, 2004, In 
Müller, 2005). Vyplývá z nich informace o možnostech 
a rozsahu muzikoterapeutického působení, proto je 
uvádíme kompletně, podle jednotlivých cílových ob-
lastí psychiky klienta.

Vnímání a pozornost
•  získání zkušeností se smysly (sluch, zrak, hmat, rov-

nováha, propriocepce, uvědomování si těla aj.)
•  rozvoj narušeného senzorického vnímání a senzo-

rické integrace
• zlepšení koncentrace a rozvoj záměrné pozornosti

Motorika a senzomotorika
•  rozvoj hrubé motoriky  

(schopnost ovládat pohyb celého těla)
•  rozvoj jemné motoriky (úchop, manipulace s před-

měty)
•  rozvoj výkonových i kvalitativních aspektů motoriky 

(koordinace, rovnováha, přesnost, síla, rychlost, 
vytrvalost)

• rozvoj vizuomotorické koordinace
•  rozvoj schopnosti vyjadřování  

(pocitů, emocí, dějů…) pohybem

Emoce
• kontrola impulzivního jednání
• práce s agresí
• verbální a nonverbální vyjadřování pocitů
• abreakce a rozšiřování spektra emočního prožívání
• zvýšení sebevědomí
• vyrovnání se se ztrátou, zármutkem

Sociální interakce
•  zlepšení interpersonálních dovedností a sociálních 

interakcí s jinými lidmi

5/ K možnostem muzikoterapeutické intervence 
u žáků se specifickými poruchami učení 

42 Tamtéž, s. 173.
43 Např. ŠIMANOVSKÝ, Z., Pelhřimovská, J.
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• osvojování si různých sociálních rolí
• rozvíjení pocitu sounáležitosti s druhými
• snížení izolace
• rozvoj sociálních vztahů
• posilování nezávislosti a vlastní identity
•  schopnost snášet pochvalu a chválit druhé, snášet 

kritiku a konstruktivně kritizovat
• rozvoj schopnosti učit druhé
• sdílení doteků atd.

Chování
• redukce rušivého chování
• rozvoj účelového chování (k dosažení cílů)
•  sebereflexe – uvědomění si neproduktivních způsobů 

chování
• schopnost následování pokynů
• zlepšení dovednosti nápodoby, aktivního zapojení atd.

Komunikace
•  zlepšení expresivní složky komunikace (vyjadřování 

myšlenek a pocitů)
• zlepšení schopnosti porozumět při komunikaci
• rozšiřování slovní zásoby
• rozvoj motoriky mluvidel
• efektivní využívání neverbální komunikace atd.

Vědomosti a školní dovednosti
•  pomoc při učení (poznávání, rozlišování a pojmeno-

vání jevů)
• posilování paměťových schopností

Relaxace a antistresové dovednosti
•  schopnost psychosomatického uvolnění
•  nácvik strategií zvládnutí stresu a psychické zátěže

Volnočasové aktivity
• účast na vhodných volnočasových aktivitách
•  rozvoj povědomí o dostupných volnočasových 

aktivitách
• zvýšení kvality života
• zábava

Jiné cíle
• diagnostika
• reflektování svého chování a prožívání
• rozvoj různých forem kreativity
• posilování motivace
• osobnostní rozvoj
• nácvik dovedností pro snížení bolesti
• reminiscence životních zkušeností a zážitků
• podnícení explorace spirituálních záležitostí

5.3.1 Cíle hudební výchovy

Jsou dány dokumentem Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání 44 nebo jiným typem 
a stupněm. Na první pohled je patrné, že cíle hudební 
výchovy vedou k osvojení konkrétních hudebních 

kompetencí, znalostí a dovedností, které si žák osvo-
juje prostřednictvím činností vokálních, poslechových, 
instrumentálních a hudebně pohybových. Srovnání 
cílů muzikoterapie a hudební výchovy obecně by-
chom mohli pojmout z hlediska jejich cílů, vztahu mezi 
produktem a procesem, a vztahu pedagog/terapeut 
a žák/klient:

Cíle
V muzikoterapii jsou cíle nehudební, terapeutické po-
vahy. V hudební výchově nejsou cíle pouze hudební 
povahy, jak se mnohdy nesprávně uvádí. Cílem hu-
dební výchovy je podle F. Sedláka „výchova hudbou“ 
a „výchova k hudbě“, přičemž oba tyto procesy mají 
široké vyústění jednak v rozvoji hudebnosti, ale také 
v estetickovýchovném a komplexním osobnostním 
rozvoji žáka, s jeho složkou kognitivní, emocionální 
a tvořivou. Terminologií školského kurikula lze říci, že 
hudebně výchovným procesem je žák veden „k po-
chopení umění jako specifického způsobu poznání 
a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku 
komunikace“; hudební výchova má přispívat ke „spolu-
vytváření vstřícné a podnětné atmosféry uměleckých 
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech“; 
pro tvorbu, pochopení a poznání k „uvědomování si 
sebe sama jako svobodného jedince, k  tvořivému  
přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání 
životních stereotypů a k obohacování emocionálního 
života“ (RVP ZV, 2007, s. 65).

Proces–produkt 
Ze samé podstaty muzikoterapie vyplývá, že je při ní 
důležitý jak proces, v němž dochází k cílené terapeu-
tické intervenci na klienta s přesným záměrem, daným 
jeho diagnózou a individuálními psychickými problémy, 
tak i produkt – výsledek činnosti terapeuta. Tyto kon-
krétní výsledky lze i měřit a hodnotit příslušnými psy-
choterapeutickými nástroji.

V hudební výchově je též cílem pedagogické práce do-
sáhnout rozvoje hudebních schopností a dovedností 
jednotlivých žáků, rozvoje jejich vnímání a reprodukce 
hudby, s oporou v příslušném teoretickém poučení. Vý-
sledky učení by měly být směřovány k rytmické a into-
nační přesnosti hudebního projevu, elementární míře 
tvořivých projevů apod., avšak tato přesnost provádění 
písní, jednoduchých skladeb a průpravných cvičení je 
relativní, počítá s velikou variabilitou vstupních vloh, 
schopností a dovedností žáka, a s jeho různými moti-
vacemi k hudbě a hudební výchově (poněkud jinak je 
tomu v uměleckém vzdělávání od základního po vyšší 
stupně, kde jsou ovšem cíle směřovány k výkonu pod-
statně více než u všeobecného hudebního vzdělávání). 
Lze říci, že v hudební výchově je důležitější sám es-
teticko-výchovný proces než kvalita výsledného  
produktu.

44  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Praha: VÚP, 2007. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani.
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Vztah
V muzikoterapii je mezi terapeutem a klientem tera-
peutický vztah. V hudební výchově je vztah učitel-
-žák. Tento vztah nemá být direktivní, autoritativní, 
jak je se školou často spojováno. Má-li hudebně vý-
chovný proces vést k hudebně estetickému, emocio-
nálnímu zážitku a má-li u dítěte podněcovat hudební 
aktivitu a tvořivost, které jsou podmíněny vysokou 
měrou vnitřní i vnější motivace k činnostem, je k tomu 
nezbytná specifická role učitele. Hudební pedagog 
musí být doslova partnerem žáka a  jeho průvod-
cem na cestě za poznáváním, v hudební výchově je 
často též spoluhráčem (v třídním instrumentálním 
uskupení), dirigentem, vedoucím hry, spoluimprovi-
zátorem. Role učitele hudební výchovy je plně demo-
kratická, umožňující všem účastníkům míru a způsob 
zapojení do aktivit podle jejich zájmu a individuálních 
možností a předpokladů. Je motivující, usměrňující, 
zprostředkující.

Metody a techniky
V hudební výchově se využívá jednak aktivních vy-
učovacích technik, vycházejících ze zpěvního pro-
jevu žáků, instrumentálních a hudebně-pohybových 
činností, a jednak technik receptivních, spočívajících 
v poslechových a percepčních aktivitách žáků. Velmi 
podobné je užití terapeutických metod a technik v mu-
zikoterapii (viz další text).

Učivo a hudební repertoár
Obě disciplíny pracují se základními prvky hudebního 
umění – s  melodií, harmonií, rytmem, dynamikou, 
zvukovou barvou, tempem, metrem, formou, případně 
hudebním stylem. Jsou to tzv. hudebně vyjadřovací 
prostředky. V hudební výchově i v muzikoterapii je vliv 
hudby postaven na jejím bezprostředním a intenziv-
ním působení na člověka, na jeho psychickou a těles-
nou stránku – při zachování pedagogických zásad, 
především zásady přiměřenosti hudebního materiálu 
(tj. písní, skladeb, průpravných cvičení) s ohledem 
na mentální a hudební vyspělost žáků. Hudba sama 
o sobě je nositelem jedinečných fyzikálních (zvuko-
vých) vlastností a obtížně verbálně sdělitelných obsahů 
a významů. Rozumět hudbě znamená u dětského reci-
pienta dokázat se naladit na vnímanou hudbu, na ur-
čité úrovni dešifrovat její základní, dominantní hudebně 
vyjadřovací prostředky a uvědomit si (nebo pouze 
spontánně prožít) jejich smysl a význam ve skladbě. 
Hudebně zkušený posluchač nebo interpret dokáže 
na základě svých předchozích životních i hudebních 
zkušeností vyrozumět ze skladby i její společenské po-
selství, ideu díla, vloženou do ní skladatelem.

S těmito kategoriemi, které můžeme označit jako a) 
hmotná (fyzikální), b) významová a c) obsahová vrstva 
hudebního díla, je spojený silný výchovný vliv hudby. 
Tento vliv spočívá jednak v existenci výrazného vnitř-
ního řádu v hudbě (tonální, harmonické, rytmické, for-
mové aj. zákonitosti a pravidla, podle nichž je hudba 
tvořena), jednak jsou hudební obsahy, zprostředko-

vané hudebně vyjadřovacími prostředky a také tex-
tem jako prostředkem literárním, dobře srozumitelné, 
což umožňuje využít působení hudby na dítě, klienta. 
Zejména hudební formy spojené s textem – písně, 
dětské operky aj. – jsou dětem snadno srozumitelné 
a svým obsahem i společenským významem přístupné 
a uchopitelné. Výchovný význam i jen prostých lido-
vých písní je nesporný, neboť umožňují dítěti přístup-
nou a ne pouze racionální cestou poznat a pochopit 
mnohé jevy ze života lidí, zvířat, přírody a celé spo-
lečnosti.

Forma zážitku a komunikace s hudbou 
Může být u každého lidského jedince trojího druhu, 
umožňují-li mu to jeho smyslové předpoklady: forma 
receptivní (na úrovni poslechu, vnímání hudby), re-
produkční (interpretace již vytvořené skladby, písně) 
nebo produkční (vlastní, žákem/klientem vytvořené 
hudební útvary). Tyto tři základní formy komunikace 
jedince s hudbou jsou společné pro hudební výchovu 
i muzikoterapii.

Srovnání cílů a dalších složek hudební výchovy  
a muzikoterapie 
Na první pohled je patrné, že cíle muzikoterapie a cíle 
pedagogického procesu (uvedené v dokumentu Rám-
cový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 
Praha, 2007) nejsou totožné. Avšak uvedené roviny 
rozvíjení osobnosti žáka jsou pro každého pedagoga 
aktuální, měl by se jimi zabývat při plánování i při rea-
lizaci vyučování, ať už se žáky se specifickými vzdělá-
vacími potřebami, nebo se žáky běžné třídy. Uvedené 
cíle obsahují významnou část psychické složky osob-
nosti každého žáka a lze říci, na základě zkušeností 
mnohých pedagogů, že v dnešní době téměř každý 
žák vykazuje problémy v některé z výše uvedených 
oblastí. Metody a techniky muzikoterapie v takové si-
tuaci mohou účinně pomáhat k překonávání problémů 
jednotlivých žáků nebo i celé skupiny. 

5.4 Metody a techniky muzikoterapie vhodné 
pro práci se žáky se SVP

Podle  zvolených metod a prostředků, tedy způsobů 
zapojení klienta, se rozděluje muzikoterapie na aktivní 
a receptivní. 

5.4.1 Metody aktivní muzikoterapie

Prostředky aktivní muzikoterapie jsou:
• lidské tělo,
• lidský hlas,
• hudební a zvučící nástroje.

Principy uvedených metod stručně objasníme a uve-
deme příklady metod aktivní muzikoterapie, které lze 
uplatnit v muzikoterapeutickém i v pedagogickém 
procesu.
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5.4.1.1 Dechové techniky

Základem práce s vlastním tělem je ovládnutí dechové 
funkce, k němuž dechové techniky směřují. Didaktika 
hudební výchovy zná množství dechových cvičení, 
která jsou vhodná k osvojení návyku správného dý-
chání, tj. prohloubeného a smíšeného typu nádechu, 
zpomaleného klidného výdechu. Cvičení se provádějí 
pokud možno vleže na zádech. U dětí se snažíme ak-
tivizovat bránici a uvědomovat si její činnost, pomocí 
různých her a asociačních představ (nafukujeme ba-
lónek položený na bříšku, přivoníme si ke květině, vy-
dechujeme jako had, vláček, na „s“, „š“ sfoukáváme 
svíčku apod.).

V muzikoterapii lze využívat podle situace různých de-
chových technik, nejčastější užití je při relaxaci a pro 
uvolnění těla a mysli, případně před pěveckými čin-
nostmi, k aktivizaci správné dechové funkce a uvol-
nění dýchacího aparátu. Dech lze spojit též s mírným 
tělesným pohybem, s rytmem apod.

Hra na tělo
Tzv. hra na tělo má opět východisko v hudební pe-
dagogice. Do naší hudební výchovy pronikla ze-
jména vlivem německého pedagoga a  skladatele 
Carla Orffa v  60.  letech minulého století, v  sou-
vislosti s  vydáním české adaptace Schulwerku 
našimi skladateli Petrem Ebenem a  Iljou Hurní-
kem. Orff užívá tleskání, pleskání, luskání, dupání  
k reprodukci nebo improvizaci rytmu hudby. Později 
se začalo užívat i jiných zvuků těla (různé mlaskání 
jazykem, údery jazyka /„bubnování“/ o tváře zevnitř, 
lehké údery dlaní do hrudníku a ramen apod.). V hu-
dební výchově je hra na tělo prostředkem rytmické 
výchovy, kdy se snažíme u dětí za pomoci tohoto jed-
noduchého „rytmického nástroje“, vlastního těla, roz-
víjet a upevňovat přesné metro-rytmické představy 
nebo i doprovázet píseň, poslouchanou skladbu apod.
V muzikoterapii je hra na tělo velice oblíbenou tech-
nikou, umožňující bezpočet hudebních aktivit zcela 
podle individuálních možností a potřeb žáka/klienta. 
Hrou na tělo můžeme vytvořit širokou škálu zvuků nej-
jednodušším způsobem, ale hra na tělo je také pro-
středkem uvědomění si vlastního těla a prostředkem 
komunikace a kontaktu s ostatními. Může být náhra-
dou za rytmický nebo jiný hudební nástroj u žáků, kteří 
nejsou hry na nástroj schopni.

Hra na tělo má velký zdravotní význam při nápravě 
a kompenzaci motorických problémů.

5.4.1.2 Zpěv, vokální projevy

Lidský hlas je nejjednodušší hudební nástroj, který 
máme všichni k dispozici. Je zajímavé, že nejstarší 
hlasové projevy člověka byly spíše zpěvního, melodic-
kého charakteru ještě dávno před tím, než náš předek 

vytvořil artikulovanou řeč. Zpěv je tedy prvotní funkcí 
hlasu, je nám v nejvyšší míře přirozený a je od počátku 
spojen s vyjadřováním emocí, citů. 

Lidský hlas je bezprostředně spojen s vyjadřováním 
a komunikací o sobě a k druhým, zkušeným uchem 
z něj lze vyčíst mnoho o duševním rozpoložení dotyčné 
osoby. Arne Linka, lékař zabývající se muzikoterapií, 
cituje PhDr. Miroslavu Maškovou: „Každý člověk je jako 
hudební nástroj. Buď je naladěný, nebo rozladěný. A já 
v podstatě nedělám nic jiného, než ladím tón lidské 
duše. Protože jsme živé bytosti, máme svůj tón, který 
se projevuje v našem hlase. Někdo mluví z krčního 
centra, někdo ze solárního, jiný ze srdečního… Každého 
je ale třeba naladit především na pozitivní myšlení, 
protože teprve pak začneme určité věci vidět z pozi-
tivní stránky“ (Linka, 1997).

Lidské hlasivky jsou schopny mimořádných výkonů. 
Mohou kmitat 80–10 000krát za vteřinu, dokážou 
se rozkmitat celé, nebo vibrují jen jejich části. V ko-
ordinaci s nervovou soustavou mohou měnit svoji 
tloušťku, délku i napětí. Jsou nejcitlivějším prostřed-
kem projevujícím naše emoce. Podle muzikoterapeuta 
V. Marka45 lze uvolněním hlasivek uvolnit i emoční pro-
blémy či bloky; je též prokázáno, že funkce hlasivek 
souvisí s produkcí hormonů a že podle stavu hlasu 
lze vypozorovat a diagnostikovat různé zdravotní 
problémy člověka. Vnímáme-li řeč nějakého člověka, 
uvádí se, že obsah jeho řeči nám vypovídá pouhých 
20 % skutečných informací, kdežto zbývajících 80 % 
vypozorujeme z  jeho řeči těla, gest, mimiky apod. 
Komunikační možnosti hlasu jsou bohaté a dosud 
neprobádané, spoléháme se především na empirické 
metody zjišťování.

Velmi zajímavým fenoménem je též tzv. alikvotní zpěv. 
Souzněním, spolurezonancí, vrchních částkových, tedy 
harmonických, tónů s tónem základním se dosáhne 
různé výsledné barvy tónu. Z východních duchovních 
systémů se dozvídáme o možnostech léčivého zpěvu 
s užitím alikvotů, o meditaci zpěvem manter, o rela-
xačním účinku uvolněného zpěvu na každého člověka. 
Je mnoho důvodů zpívat, zpěvem hledat svoji cestu 
k přirozenosti a duševnímu i tělesnému zdraví.

Z muzikoterapeutických zpěvních technik se nejčas-
těji využívá zpěvu písní, rytmizace a melodizace textů 
a hlasové improvizace. Oblíbené jsou také hry s hlasem 
a zpěvem.

Zpěv písní je rozšířený po celém světě a nacházel se 
ve všech kulturách v lidské historii. Prostřednictvím 
zpěvu dětských písní se dítě učí mateřskému jazyku, 
osvojuje si základy rytmu a intonace svého národa, 
jeho hudby a  řeči. První písně nám zpívá obvykle 
matka, proto si k nim vytváříme i silný emocionální 
vztah, citové pouto. Ukolébavkami matka nejlépe 
zklidní své dítě; písně, které si pamatujeme z dětství, 

45 MAREK, V. Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000.
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na nás působí, většinou pozitivním a harmonizujícím 
dojmem, i v dospělosti. Někteří žáci mají problém se 
sekvenčním vnímáním a právě v písních je čas a děj 
strukturován srozumitelným způsobem. Začínat vy-
učování písní se doporučuje ve školách na celém 
světě, při projevech únavy během dne lze pak kdykoli 
krátkým zpěvem vhodně vybrané písně žáky osvěžit. 
Podobně při muzikoterapeutických sezeních se ob-
vykle začíná zpěvem písně jako hudební přivítání. 

Co se týče výběru žánrů a druhů písní, pro děti škol-
ního věku se nejlépe hodí písně lidové, které mají pře-
hlednou a srozumitelnou hudební strukturu (melodii, 
rytmus, harmonii, formu) a většinou i velmi dobře sro-
zumitelný text. Lze zpívat lidové písně z celého světa. 
Dále jsou vhodné písně pro děti, komponované skla-
dateli. Je možné zařazovat i písně tzv. populární, z ob-
lasti folku, pop-music apod., např. písničky z pohádek, 
filmů, muzikálů, nepřesahují-li hlasové a přednesové 
možnosti dětí.

Rytmizace a melodizace textu je oblíbená technika 
užívaná běžně v hudební výchově již od elementár-
ního stupně školy. Žáci zkoušejí vhodně vybraný text – 
nejprve slova dvojslabičná, tříslabičná, čtyřslabičná, 
pak sousloví a celé verše – podložit vhodným rytmem. 
I k jednoduchému říkadlu lze vytvořit správný rytmus. 
U dětí se tak rozvíjí smysl pro přízvuk, dikci, rytmus 
řeči a hudby.

Melodizace textu spočívá v tom, že nejprve podle vzoru 
učitele, později i sami, žáci zkoušejí vytvořit k danému 
textu vhodnou melodii. Většinou nejprve stanoví ryt-
mus, pak k němu připojují různé varianty zpívané nebo 
hrané melodie. Při použití pentatoniky může kolektivně 
improvizovat i celá skupina žáků současně, všechny 
vzniklé souzvuky tónů znějí libozvučně. Tato činnost je 
výrazně tvořivého charakteru, každý žák „komponuje“, 
tvoří své hudební úryvky, říkadla, popěvky.

Hlasová improvizace  je takový způsob zpěvu, kdy 
zpíváme pouze na vokál, určitý nebo neurčitý. Zá-
klady této techniky můžeme vidět v dětském broukání 
a prozpěvování, beze slov dítě zpívá jako „ze sebe“, 
samo tvoří – podle momentální nálady, rozpoložení, 
inspirace. V muzikoterapii se tohoto improvizova-
ného zpěvu využívá jako prostředku komunikace 
u dětí, které nemluví nebo mají problémy s komuni-
kací. Improvizovaný zpěv, nazývaný též „vokalizace“, 
usnadňuje začátky komunikace a sebevyjádření (non-
verbálním způsobem) zejména u klientů s  těžkým 
mentálním postižením. 

Při hlasové improvizaci je třeba odhlédnout od zásad 
správného zpěvu, neboť hlavním cílem je psychické 
uvolnění, odreagování se od všech problémů a hlasové 
„vykřičení“ nežádoucích emocí. Klienta při nácviku této 
techniky vedeme pouze k tomu, aby vokalizací vyjádřil 
své city a případně se zbavil negativních emocí pomocí 
vytvořené, libovolně modulované hlasové energie.

Technika hlasové improvizace, vokalizace, je spojována 
s etnickým zpěvem indiánů známým jako šamanský 
nebo rituální zpěv. Její prvky jsou však známy i v lido-
vém zpěvu ve slovanském kulturním okruhu aj.

5.4.1.3 Hra na hudební a zvučící nástroje

Hra na hudební, nebo spíše zvučící nástroje patřila 
k životu lidí v nejstarších historických dobách. Již na 
pravěkých rytinách jsou zmínky o užití rytmicky zně-
jících předmětů – holí, chrastidel ze zvířecích kostí 
a zubů, bubnů potažených kůží zvířat atd. Rytmické 
aktivity byly součástí magických a léčivých obřadů, 
přípravy na boj i prostředkem zábavy při tanci. Již toto 
poznání může být východiskem našeho přístupu ke hře 
na rytmické nástroje, která je odedávna součástí lidské 
kultury a vzešla z nejniternějších potřeb dávného člo-
věka – krása, zvuk, magický účinek rytmických zvuků. 
Rytmické projevy prostřednictvím různých zvučících 
nástrojů rezonují s motorickými centry a s celou bio-
genní vrstvou osobnosti člověka. Potřebu naturálně 
drsných, dynamicky naddimenzovaných rytmických 
zvuků mají zejména mladí lidé v pubertálním a ado-
lescentním věku.

S myšlenkou využití hry na hudební nástroje u dětí 
předškolního a školního věku přišel německý pedagog, 
skladatel a básník Carl Orff. Navázal tak na názory pe-
dagogů starších generací, např. J. A. Komenského, který 
ve hře na nástroje spatřoval cestu k rozvinutí sluchové 
citlivosti, vnímavosti a obratnosti dětí. Při hledání co 
nejpřirozenějšího způsobu, jak zapojit děti do hudeb-
ních aktivit, šel C. Orff cestou pohybového vyjádření 
(založil ústav pro rytmickou gymnastiku), avšak vět-
šího úspěchu dosáhl svým Schulwerkem v užití jed-
noduchého instrumentáře složeného z dětských lehko 
ovladatelných nástrojů. Jejich prostřednictvím lze vy-
pracovaným a mnohokrát vyzkoušeným metodickým 
systémem, Orffovou metodou uplatněnou v Schulwerku, 
rozvíjet u  dětí jejich přirozené hudební schop-
nosti, a to bez ohledu na míru individuálního talentu.

Orffovský instrumentář tvoří tyto nástroje:
•  nástroje rytmické: bubínek, činel, dětské činely, prs-

tové činely, dřevěný blok, rourový blok, hůlky (dřívka), 
chřestidla, cinkadlo (sistrum, pandeiro), gong, tam-
burína, kastaněty, rolničky, triangl s kovovou tyčin-
kou, zvonek, dětské tympány;

•  nástroje melodické: metalofon sopránový, metalofon 
altový, metalofon basový, xylofon sopránový, xylofon 
altový, zvonkohra sopránová, zvonkohra altová;

•  nástroje dechové: zobcová flétna sopránová, zob-
cová flétna altová, ústní harmonika (zn. Otava aj.), 
ústní harmonika klávesová (zn. Pianetta aj.);

•  nástroje strunné: viola (místo fiduly), violoncello 
(místo gamby).

Zapojit se úspěšně do hry na orffovské nástroje může 
každé dítě bez rozdílu, všechny mohou zažít radost 
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ze společného muzicírování. Málo hudebně rozvinuté 
děti, kterým činí zpočátku obtíže zpěvní projev, mohou 
vyťukávat jednoduché rytmy na rytmických nástro-
jích. Při zpěvu mohou využít oporu ve hře na melodický 
nástroj, tím se rozvíjí i jejich hudební sluch, umožňu-
jící postupné zdokonalování se v hudebních úkonech. 
Hra na melodický nástroj podporuje zpěv a využívá-
ním přesného naladění nástrojů se napomáhá čisté 
pěvecké intonaci. Dítě vnímá své pokroky a zažívá ra-
dost z muzicírování, je motivováno k dalším činnostem.
U nás německý Orffův originál knihy Schulwerk pře-
pracovali a adaptovali na české a moravské hudební 
prostředí hudební skladatelé Petr Eben a Ilja Hurník. 
Jejich Česká Orffova škola v několika dílech vycházela 
v 60.–70. letech minulého století a stala se jednou 
z nosných myšlenek a východisek naší hudební vý-
chovy v mateřských a základních školách. Školy byly 
pohotově vybaveny sadami hudebních nástrojů – ryt-
mických, melodických a dechových, prvky metody byly 
zapracovány do nových zpěvníků a učebnic hudební 
výchovy. 

Svou jednoduchostí a přirozeností pro dítě – tvar ná-
strojů, jejich velikost, materiál, z něhož jsou vyrobeny, 
a především nenáročnost na techniku hry – jsou orf-
fovské nástroje předurčeny k uplatnění ve všech for-
mách edukační a reedukační hudební práce se žáky, 
stejně jako s muzikoterapeutickými klienty. Lze na ně 
hrát popěvky a písně, rytmické nebo i melodicko-
-harmonické doprovody k písním, drobné skladbičky 
k poslechu nebo tanci, volně na ně improvizovat podle 
individuálních pocitů klienta nebo podle tematického 
zadání, velmi dobře se uplatňují při nejrůznějších 
hrách s hudbou a s hudebními nástroji.

Jako zvučící nástroje jsou v současnosti označovány 
různé předměty, které při manipulaci s nimi vydávají 
zvuky využitelné ve školní nebo terapeutické práci. 
Tyto „zvučící hračky“ vznikly v pedagogické praxi jako 
zpestření a doplnění orffovského instrumentáře, jako 
projev vlastní tvořivosti, nápaditosti a manuální zruč-
nosti samotných dětí nebo dospělých. Náklady na je-
jich pořízení jsou minimální nebo žádné, není škoda, 
pokud se rozbijí, a  především děti zažívají radost 
z vlastní práce, když jimi vytvořený nástroj zajímavě 
zní a mohou se s ním zapojit do společné hry.

Příklady zvučících předmětů/nástrojů: 
-  různé krabičky nebo obaly, naplněné drobnými se-

mínky, kamínky, čočkou, rýží apod.,
-  dřívka, opracovaná do hladka, nebo vařečky apod., 

lze na ně vyťukávat rytmus,
-  různé kuchyňské předměty – pokličky, menší hrnce, 

vařečky, kvedlačky aj.,
-  plastové láhve částečně naplněné vodou (přeléváme, 

foukáme), různé zvukové „efekty“ jako součást zvu-
komalby aj.,

-  mačkaný a trhaný papír, šustění igelitovými sáčky, 
papírové sáčky apod.,

-  sklenky znějící při lehkém úderu nebo klouzání mok-
rého prstu apod.,

-  nástroje lidového původu, např. velikonoční řehtačky, 
vozembouchy, píšťalky, kokosové ořechy nebo jiné 
ořechové skořápky, bambusové tyče naplněné růz-
ným materiálem, případně se strukturou opěr uvnitř 
(„deštná hůl“), chřestidla vyrobená navlečením su-
chých plodů, např. duběnek, na zpevněný rám nebo 
držátko apod.

5.4.1.4 Hry s hudbou

Hry s hudbou, hudební činnosti s hravými prvky, se 
u nás staly velmi oblíbenými v průběhu 90. let minu-
lého století. Učitelé, vychovatelé i terapeuti snadno 
poznali, že právě hra je vynikajícím prostředkem, jak 
provozovat hudbu, nebo lépe – jak prostřednictvím 
hudebních aktivit hledat a nacházet pozitivní vztah 
dětí k hudbě a využít jej k výchovným, případně i lé-
čebným účelům. 

V naší hudební výchově na základních školách se 
hravé prvky při výuce používaly již dříve. V předchozí 
koncepci předmětu se v metodických příručkách se-
tkáváme např. s hrou na bystrouché (jeden žák jde 
za dveře a po návratu má uhodnout, který z žáků vy-
dává např. hlas kukačky – sluchová pozornost), hrou 
na ozvěnu (učitel předvádí hudební úryvky rytmické 
nebo rytmicko-melodické, žáci po něm opakují zpě-
vem nebo hrou na rytmické nástroje – rozvoj paměti), 
s hrou na otázku a odpověď (učitel zahraje nebo za-
zpívá předvětí, žák zahraje nebo zazpívá závětí – tvo-
řivost, hudební paměť, představivost). Tyto hry však 
měly především didaktické cíle: měly pomoci zpřes-
nit rytmické a intonační dovednosti žáků, pomoci jim 
osvojovat si poznatky z hudební nauky, tedy naplňovat 
cíle dané osnovami pro školní vzdělávání.

Hudební výchova nejen u nás, ale i v dalších zemích 
zaznamenává v několika posledních desetiletích nápor 
negativních sociálních vlivů, které přibližně od 60. let 
ztěžují její roli ve škole: zaměstnanost matek s sebou 
kromě kladných stránek nese i menší časové možnosti 
věnovat se dětem formou domácího zpěvu, který byl 
dříve v rodinném životě běžný. Tuto mezeru nevyplní ani 
prarodiče, kteří obvykle ve městech nežijí společně s ro-
dinami dětí a vnoučat. Zaznamenáváme i negativní vlivy 
populární hudby různých druhů a žánrů, kdy děti jednak 
napodobují pěvecké idoly, aniž by měly jejich hlasové 
možnosti nebo příslušnou reprodukční techniku, jednak 
se jejich oblast recepce hudby omezuje na módní žánry, 
skupiny a zpěváky, a je proto obtížné vzbudit jejich zá-
jem o vážnou (artificiální) hudbu, ale i o lidové písně 
apod. V důsledku těchto znaků sociálního vývoje v celé 
společnosti učitelé na všech typech a stupních škol 
konstatují postupný celkový pokles hudebnosti a zpěv-
nosti žáků a narůstající problémy s tím, jak děti k hudbě 
a hudebním aktivitám účinně a nenásilně motivovat.

Za dobrý, a po dvou desetiletích ověřování již možno 
říci úspěšný, lze považovat nápad využít v hudební 
výuce i při hudební terapii nebo při volnočasových  
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aktivitách s nejrůznějšími typy dětí právě hry s hud-
bou. Zdá se, že právě ony mohou vytvořit most mezi 
náročnější, systematickou hudební výukou ve školách 
a světem dětí. V zásobníku her a hudebních aktivit 
Z. Šimanovského46 (1998) nalezneme mnoho typů 
her, v nichž se může uplatnit a tvořivě projevit každé 
dítě – více či méně hudebně talentované, bez talentu 
nebo s  různými vzdělávacími potřebami. „Bohatý 
tvořivý potenciál má každé dítě, a pokud mu k němu 
nezahradí přístup necitlivá kritika, je schopno tento 
potenciál v životě uplatnit, což mu přináší uspokojení, 
zdravé sebevědomí a radost“ (Šimanovský, 1998, s. 
16). K zamyšlení o koncepci hudební výchovy a k mož-
nostem uplatnění hudby a jejích elementů při práci 
s handicapovanými žáky mohou vést i tato autorova 
slova: „Terapeutické a socioterapeutické kvality hudby 
byly (a doposud také jsou) u mnohých národů poklá-
dány za to hlavní při její tvorbě, interpretaci i per-
cepci. U nás je však vnímání hudby přeestetizováno. 
Zabýváme se hlavně tím, jak a proč je hudba krásná, 
a nikoli zda, kdy a jak dokáže léčit jednotlivce, sku-
pinu a vztahy v ní. Orientovat se občas i tímto směrem 
by nám mohlo přinést užitek. Je tedy třeba zabývat 
se také tím, kdy, jak a proč dokáže hudba snižovat 
psychickou tenzi a příznivě ovlivňovat řadu procesů 
v našem těle“ (tamtéž, s. 15–16).

Šimanovský doporučuje metody a hry uvedené v knize 
užívat i v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami za podmínky, že se dobře zváží vliv té které hry 
nebo činnosti a případné kontraindikace, včetně tzv. 
alergie na hudbu. U žáků se SVP se doporučuje vyu-
žívat ve větší míře kreativní a rytmický pohyb. Skvělou 
odezvu mají též hry s rytmem a hry s bicími rytmickými 
nástroji u mentálně retardovaných. U dětí se zbytky 
sluchu Šimanovský doporučuje i terapii tancem, kdy 
na podlahu sálu jsou postaveny silné reproduktory, ne-
slyšící vnímají rytmus hudby svými chodidly a dlaněmi 
odrazem od dřevěného obložení sálu a s nadšením im-
provizovaně tančí v rytmu hudby.

Hry s hudbou jsou pojaty jako komplexní systém, apli-
kovaný na všechny čtyři základní oblasti hudebních 
činností – vokálních, percepčních, instrumentálních 
a hudebně pohybových – v souladu s Rámcovým vzdě-
lávacím programem pro základní nebo gymnaziální 
vzdělávání. Požadavkům moderního vzdělávání od-
povídají i činnosti a hry, v nichž je integrována hudba 
s uměním dramatickým, tanečním nebo výtvarným. 

Hry s hudbou zahrnují:
•  hry s rytmem (rytmické hry v kruhu, bubnování, hry 

s rytmem a pohybem, rytmus a řeč),
•  hry s předměty a nástroji (Orffovy nástroje, elemen-

tární nástroje),
• pohybová improvizace na hudbu,
• hry se zpěvem,
• písnička jako námět dramatického děje,
• hudba a výtvarné techniky,

• hudebně-dramatické formy,
• poslech, fantazie, relaxace.

U všech uvedených her a činností autor uvádí přehled 
hlavních aktivovaných schopností, vlastností nebo 
dovedností, které hra rozvíjí. Je též uvedeno dopo-
ručení, pro který věk je hra určena, zda je vhodná pro 
jednotlivce, dvojice nebo skupiny, a kterou hru by měl 
vést pouze zkušený lektor, případně jaká mohou být 
její úskalí při realizaci.

5.4.1.5 Hudební improvizace

Hudební pedagogická psychologie rozlišuje uměleckou 
improvizaci, např. koncertní umělci při svých vystou-
peních, a tzv. dětskou elementární improvizaci. U dí-
těte jde o volné hraní si s hudebními prostředky, bez 
znalosti kompozičních pravidel nebo ovládání tech-
niky hry na složitější nástroje, o spontánní tvoření tónů 
a zvuků a jejich nejrozličnějších kombinací. Hlavními 
cíli hudební improvizace ve smyslu terapeutickém 
nebo nápravně výchovném jsou cestou k sebevyjád-
ření a komunikace.

Metody uplatňující hudební improvizaci (např. metoda 
Nordoff-Robbins) jsou charakteristické minimálním 
verbalizováním, v centru pozornosti je hudba, která 
usnadňuje komunikaci a zvyšuje bezpečí a otevřenost 
žáka/klienta. Komunikuje se přímo prostřednictvím 
hudební improvizace, např. na dané téma, které je pak 
dále rozvíjeno. Tato metoda je používána v některých 
zemích i ve speciální pedagogice.

Hudební improvizace představuje projektivní metodu, 
kdy hudební nástroj zastupuje hráčovo alter ego, 
do nějž se přenáší projekce pocitů, emocí a myšlenek 
klientů. Své pocity může žák vyjádřit hrou na nástroj 
nebo též zpěvem nebo pohybem, zatímco verbálně je 
sdělit je pro něj obtížné. Tato forma hudební impro-
vizace může být jak individuální, tak skupinová. Při 
individuální improvizaci jsou dobře patrné problémy 
jednotlivce v oblasti sebeprožívání a sebepojetí; při 
skupinové improvizaci lze vypozorovat vztahy mezi 
žáky/klienty, jejich sociální interakce, projevy domi-
nance a submisivity, schopnosti kooperace apod.

Z hudební pedagogiky lze čerpat techniku, známou 
z Orffova Schulwerku: improvizaci v pentatonice. Hu-
dební nástroje, pokud jsou melodického typu a mohou 
se na ně hrát melodie, vyžadují určitou základní míru 
dovedností – to se týká zejména klasických hudebních 
nástrojů. U Orffových melodických nástrojů je hra me-
lodií rovněž obtížnější, vyžaduje tónově výškovou před-
stavivost a soustavnější výcvik. Při hře v pentatonice 
však žák improvizuje na melodických nástrojích zcela 
volně, ve vytyčeném tónovém prostoru daném penta-
tonickou stupňovou řadou, např. c-d-e-g-a. Tato řada, 
převzatá z čínské pentatonické tónové soustavy, neob-

46 ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 1998. 
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sahuje žádný půltón, a je tedy ve všech svých kombi-
nacích souzvuků libozvučná. Žák má pocit, že jeho hra 
zní správně, což jej sluchově uspokojuje. Navíc impro-
vizace v pentatonice umožňuje kolektivní improvizaci, 
kdy může hrát libovolný počet hráčů, každý „po svém“, 
a všechny vzniklé souzvuky znějí libozvučně.

5.4.1.6 Hudební vystoupení

Interpretace hudby vždy podněcovala ke sdílení 
s ostatními lidmi, ať členy třídy, skupiny, nebo ještě 
lépe s veřejností. Pro dítě není větší odměny, než když 
se na jeho vystoupení přijdou podívat rodiče, praro-
diče, sourozenci, kamarádi. Podstatou hudby je dávání, 
předávání zážitku, sdílení emocí vybuzených hudbou. 
Není při tom důležité, o jak náročnou a umělecky hod-
notnou interpretaci se jedná, největší radost z hudební 
produkce zažívají jistě již nejmenší děti se svými zcela 
elementárními dovednostmi hudebního „koncertování“. 
Účast dítěte nebo i staršího žáka na hudebním vystou-
pení je také nejlepším motivačním činitelem, vedou-
cím k posílení zájmu o hudbu a její provozování, neboť 
uznání a ocenění výkonu ostatními lidmi je nesmírně 
cenný sociologický jev. Potlesk a radost posluchačů 
může být i pro handicapovaného žáka velkým stimulem 
v osobnostním rozvoji, vede k posílení zdravého sebe-
vědomí a další práci na sobě, rozvíjí též sebedisciplínu. 
Hudební vystoupení může zahrnovat aktivity pěvecké, 
instrumentální i hudebně-pohybové, které jsou vždy 
vítaným zpestřením každé veřejné produkce. Pohyb 
napomáhá i k psychickému uvolnění v případě úzkost-
ných stavů účinkujících žáků. Aby hudební vystoupení 
mělo úspěch a sami účastníci z něj měli dobrý pocit, je 
třeba promyslet jeho vhodnou dramaturgii.

5.4.2 Metody receptivní muzikoterapie

Recepce hudby znamená její příjem, poslech, vnímání 
a vnitřní zpracování slyšeného. Také se používají pojmy 
percepce (prosté vnímání) a apercepce (aktivní, uvě-
domělé vnímání, které je cílem školní hudební vý-
chovy). Recepce není pasivní proces, neboť posluchač 
při poslechu prožívá různé psychické stavy, dojmy, ná-
lady, myšlenkové procesy. Své hudební i mimohudební 
představy může různými formami vyjadřovat nebo je 
transformovat do jiných forem uměleckého vyjádření.

Jako hudební materiál k receptivním technikám mu-
zikoterapie se užívá hudby:
• improvizované terapeutem/pedagogem,
•  reprodukované hudby různých druhů a žánrů,  

dle terapeutického nebo didaktického záměru.

Působení jednotlivých hudebních žánrů a typů hudby 
na člověka se případ od případu může velmi odlišovat – 
skladba, na kterou jeden klient reaguje zcela pozitivně, 
může jiného posluchače traumatizovat. Je tedy nutné 

vždy brát v úvahu individuální charakteristiky poslu-
chačů a sledovat během poslechových činností jejich 
odezvu (zpětnou vazbu), zejména u obtížně komuni-
kujících posluchačů. Z toho důvodu se také k vyjádření 
dojmů a pocitů z poslouchané hudby úspěšně používají 
techniky výtvarného, případně pohybového vyjádření.

Tomatisova metoda
Dr. Tomatis dospěl na základě dlouholetého pozoro-
vání a experimentů s léčbou sluchu k přesvědčení, že 
existují dva druhy zvuků: ty, které člověka energeticky 
„vybíjejí“, a ty, které jej „nabíjejí“. Ke druhým patří bez 
výjimky nahrávka matčina hlasu, ale také gregoriánský 
chorál nebo hudba Mozartova. Vysvětlení lze nalézt 
v akustickém spektru těchto zvuků/tónů, které obsa-
hují všechny alikvotní tóny z oblastí, které naše ucho 
potřebuje. Lidský hlas obsahuje pouze ty zvuky, které 
ucho slyší. Lidé se sluchovými problémy mají většinou 
ploše znějící barvu hlasu, taktéž ostře řezané hlasy 
naznačují, že jejich nositelé nejsou schopni sluchově 
analyzovat vyšší tóny. Tomatis pomohl mnoha slav-
ným zpěvákům, např. M. Callas nebo Stingovi, tím, že 
poznal, které zvuky potřebují posílit speciálním syste-
matickým poslechem.47 

Ve svém programu Tomatis Listening Program vychází 
z léčebných poznatků oboru zvaného audio-psycho-
-fonologie, jejímž cílem je rozvoj naslouchání a dosa-
žení senzorické integrace, tj. způsobu, jakým vnímáme 
a organizujeme materiál vnímaný našimi smysly. To-
matisova metoda je určena dětem se specifickými 
potřebami učení, poruchami koncentrace pozornosti, 
autismem a dalšími potížemi se senzorickou integrací 
a snížením motorických schopností (v důsledku ves-
tibulární dysfunkce). Müller 48 odkazuje na výzkumy, 
které prokázaly účinnost této metody i při terapii de-
presí, při výuce cizích jazyků, rozvoji komunikačních 
dovedností, kreativity a pro zlepšení pracovních vý-
konů. Tomatisova metoda není určena klientům se 
ztrátou sluchu nebo hluchotou.

Při práci s dětmi v rámci školního vyučování je velmi 
prospěšné pro všechny děti zařazovat činnosti spo-
jené se sluchovou koncentrací, nasloucháním vybrané 
hudbě (bohaté na alikvotní tóny). Toto je i cílem dalších 
receptivních technik muzikoterapie.

Antroposofická muzikoterapie je úzce spjata s medi-
cínou a s naukou o člověku. Vychází z antroposofického 
učení Rudolfa Steinera. Nachází možnosti, jak vnitřní 
duchovní zkušeností pracovat s hudbou a jejími účinky 
na člověka. Jedná se o uměleckou terapii posílenou vě-
domou změnou myšlení. V receptivní oblasti klade ant-
roposofická muzikoterapie důraz na vnímání základních 
elementů hudby (melodie, rytmu, harmonie) „trojčlen-
ným organismem“, to je „myslící, cítící a chtějící bytostí“. 
Na základě zkušeností je využíváno různých hudebních 
nástrojů, včetně historických a etnických, a je citlivě 
rozlišováno, jakými způsoby nejlépe působí na různé 

47 Podle MAREK, V. Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000.
48 MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 182–183.
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složky osobnosti člověka. Využívá se např. techniky 
zvukové bezdotykové masáže, kdy léčitel hraje na kan-
telu nebo lyru nad různými místy ležícího těla pacienta, 
kdy dochází ke vnímání zvuků celým tělem, apod.49

Další metody a techniky receptivní muzikoterapie50 
 
Eurytmický poslech – percepce hudby pomáhá ryt-
micky organizovat motorické projevy a chování včetně 
dýchání a řeči; eurytmie je taneční a pohybové vyjád-
ření (zhmotnění) řeči.

•  Ocenění hudby – terapeut klientovi pomáhá poro-
zumět umělecké a estetické stránce hudby a ocenit 
ji, a to tím, že prezentuje své hudebně poslechové 
zkušenosti.

•  Písňová/hudební reminiscence – percepce hudby 
má pomoci evokovat vzpomínky na prožité události 
v životě klienta.

•  Písňová/hudební komunikace – klient je požádán, 
aby vybral nebo přinesl nahrávku písně (skladby), 
která o něm samém něco vypovídá. Společný poslech 
je pak prostorem ke psychoanalýze nebo jen hledání 
důležitých stop, odkrývajících osobnost klienta a pří-
padně i jeho problémy.

•  Projektivní poslech – klient verbálními nebo never-
bálními technikami sděluje (identifikuje, popíše, inter-
pretuje) své volné asociace na poslouchanou hudbu. 

Hry s poslechem hudby

•  Volné asociace – žákům přehráváme hudbu, mírně 
náladovou, pocitově homogenní, vhodná je např. im-
presionistická nebo romantická hudba. Žáci mají za 
úkol zaposlouchat se a na papírové lístečky psát slovy, 
co se jim vybavuje, volně asociuje, s poslechem. Kdo 
má problémy s verbálním vyjádřením, může své po-
city malovat, kreslit nebo zhmotnit plastelínou apod.

•  Malování při hudbě – žáci poslouchají hudbu (např. 
C. Saint-Saëns: Labuť, A. Dvořák: Humoreska, Van-
gelis: Dobytí ráje apod.) a malují si přitom barvami 
abstraktní kompozici vyjadřující jejich pocity z hudby. 
Mohou malovat štětcem nebo jen rukama namoče-
nýma do barev. Po skončení činnosti je vhodné za-
řadit reflexi, kdy žák, pokud chce, sdělí, jaké pocity 
vyjadřoval a jak se mu malovalo. Lze i nechat žáky 
prohlédnout si malby ostatních, pokud hodnotíme, 
pak velmi citlivě a s empatií.

•  Na sochy hudby – žáci utvoří dvojice, jeden je so-
chař, druhý „materiál k opracování“. Sochař má při 
poslechu vybrané hudby naaranžovat postavu a vý-
raz druhého žáka tak, aby vyjadřovala výraz či obsah 

hudby, nebo některý její prvek (rytmus, tempo, dyna-
miku). Obdobou je hra „Sousoší“, kdy spolu tři i více 
spolužáků vytvoří „sousoší“, které případně může 
na pokyn ožít a předvést pantomimickou akci.

•  Tančící šátky – při poslechu volné, tanečně rozevláté 
hudby (lze použít i relaxační hudbu, klavírní drobné 
skladby, valčíky, hudbu k filmu Amélie z Montmartru 
apod.) má učitel v rukou velmi lehký šátek a ze strany 
na stranu, shora dolů, kolem vlastní osy… provádí 
ladné pohyby, jako když šátek tančí. Žáci stojí volně 
v prostoru a celým svým tělem, hlavou i končetinami, 
se snaží napodobit pohyby šátku. 

•  Tančící dlaně – další činnost, kdy percepci hudby 
spojujeme s pohybem, nejlépe volně improvizova-
ným. Dvojice žáků se postaví čelem proti sobě a jed-
nou rukou – dlaní – se k sobě přiblíží, ale bez dotyku. 
Jeden z žáků vede pohyby, tančí různě v prostoru, 
druhý se jím nechává vést spojenou dlaní (efekt 
zrcadla). – Poslech hudby spojený s pohybem má 
na všechny žáky, včetně těch s různým druhem po-
stižení, velmi příznivý účinek.

5.5 Hudební nástroje vhodné pro terapeutic-
kou a speciálně-pedagogickou praxi

Hudební nástroje jsou „prodlouženou rukou“ a „ze-
síleným hlasem“ člověka. Jejich zvukové parametry 
a  tónový rozsah nám ukazují, jak široké spektrum  
zvukových barev (témbrů) a výškových frekvencí je lid-
ské ucho schopno vnímat, u nejhlubších tónů dokonce 
nejen sluchem, ale i hmatem, citlivostí kůže a rezonu-
jícími kostmi v našem těle. 

V muzikoterapeutické práci se uplatní jak nástroje kla-
sické, tj. nástroje symfonického orchestru a klavír, tak 
i orffovský instrumentář (viz výše) a hudební a zvučící 
předměty, často i vlastní výroby. Kromě těchto skupin 
nástrojů se v posledních desetiletích k nám dostávají 
i jiné nástroje inspirované hudebními nástroji histo-
rickými nebo orientálními. Tyto nástroje mají zvláštní, 
specifický zvuk a výhodu ve svých nízkých nárocích 
na techniku ovládání. V některých případech jde též 
o nástroje, které jsou stavěny přímo pro hudební a mu-
zikoterapeutickou práci. Některé z těchto hudebních 
nástrojů zde připomeneme.

Bicí nástroje rytmické i melodické

•  Bubínky a bubny včetně etnického typu
Jako všechny bicí rytmické nástroje má buben jen 
jeden tón, ale úder na buben vyžaduje specifickou 
techniku, uvolněnost rukou, mnoho diferencova-
nosti a bohatost nápadů, např. při improvizaci. Úhoz 
můžeme provádět pažemi, rukama, špičkami prstů, 
bříšky prstů, klouby, nehty nebo různými paličkami 

49 KRČEK, J. Musica humana. Úvod do muzikoterapie, která vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera. Hranice: Fabula, 2008.
50 Podle: KANTOR, J.; LIPSKÝ, M.; WEBER, J. a kol. Základy muzikoterapie. Praha: Grada Publishing, 2009.
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a palicemi. Hra na buben vyžaduje podle muzikote-
rapeuta Josefa Krčka51 člověka nikoli bázlivého, os-
týchavého, neboť takoví musejí svoji odvahu nejprve 
rozvinout a posílit jinými nástroji. Hru na buben Krček 
doporučuje u dětí hyperaktivních, jejich nadměrná 
osobní energie je „odvedena“ bubnováním, jakoby 
„uzemněna“. Bubnování zároveň upevňuje vůli i my-
šlení, vede k obecné vitalizaci a radosti z pohybu.

•  Zvonečky52 představují soustavu osmi zvonků, ba-
revně odlišených, každý zvoneček hraje jeden tón ze 
stupnice C dur. Na zvonky se hraje melodie písně, 
nebo je lze uspořádat do dvou až tří skupin a vytvořit 
souzvuky – např. akord tóniky, dominanty a subdo-
minanty k doprovodům písní.

•  Boomwhackers je soubor znějících plastových 
trubek v různobarevném provedení. Každá barva 
trubky hraje jinak vysoký tón. Zvuk se vydává po-
mocí úderu rukou, paličkou, o tvrdé předměty apod. 
Žáci hrají podle učitelova ukazování, nebo mohou 
i sami improvizovat podle zadání. Hra je velmi pro-
spěšná z toho hlediska, že žák se nemusí soustředit 
na držení a ovládání nástroje, uvolní se a hraje zcela 
spontánně.

•  Drumbeny jsou podobné bubnům53. Jsou ve tvaru 
válce, vyrobeného z recyklovaného papíru a pře-
kližky. Mají mnohostranné využití, jako podnožka, se-
dák, stolek, koš na hračky a také nástroj k bubnování. 
Lze na ně hrát společné rytmy a hry s rytmy, hrát 
nebo improvizovat doprovod k tanci či písni. Před-
ností je snadná a bezpečná manipulace, dobrý zvuk.

•  Deštná hůl patří mezi léčivé nebo etnické nástroje. 
Je původním nástrojem australských domorodců. 
Hodí se ke zvukomalebnému vyjádření různých pří-
rodních jevů spojených s představou vody nebo vě-
tru. Snadno se ovládá překlápěním (přesýpáním), lze 
s ní dosáhnout zajímavých zvukových efektů.

Strunné nástroje smyčcové

Jejich zvuk se vytváří pohybem smyčce po strunách 
a na rozdíl od bicích nástrojů je libovolně dlouhý. V mu-
zikoterapii se užívá nikoliv houslí nebo violy, na něž je 
obtížnější technika hry (snad s výjimkou hry na prázd-
ných strunách). Přirozenější a uvolněné je držení ná-
strojů, jako je smyčcový žaltář nebo chrotta.

•  Smyčcový žaltář je původem ze středověku. Formou 
korpusu je podobný trojúhelníku s ostrým úhlem. Lze 
na něj hrát melodie v diatonice i chromatice, nástroj 
je rozsahem sopránový, altový, tenorový nebo ba-
sový. Podle zkušeností J. Krčka je zvuk žaltáře bohatý 
na alikvoty a má velmi světlou barvu zvuku. V terapii 
se proto doporučuje pro práci s flegmatiky, kterým 

pomáhá odvádět pozornost od vlastních tělesných 
zájmů a potřeb k posílení „nervového pólu a pólu vě-
domí“ (Krček, 2008, s. 55). Dobré zkušenosti jsou též 
u jedinců se zbytky sluchu nebo zcela hluchých, kdy 
vibracemi vysokých tónů žaltáře může být „v uchu 
přímo masírováno zjizvení a zranění“. Zvuk žaltáře je 
ovšem vhodné kombinovat i s jinými nástroji pro do-
sažení optimálního zvukového spektra vjemů.

•  Chrotta užívaná v muzikoterapii bývá rozsahem 
tenorová nebo violoncellová, její zvuková barva je 
teplá a hluboká. Při hře se chrotta drží mezi koleny 
jako violoncello, rozechvívá se smyčcem v pravé 
ruce. Na nástroj lze hrát i bez kladení prstů, pouze 
na prázdných strunách, laděných do kvint (tzv. 
dudácká kvinta, bourdonový bas, jako základ har-
monického doprovodu zpěvu). Krček upozorňuje 
na pozitivní působení vibrační terapie prostřednic-
tvím chrotty, kdy se na oslabenou nebo nemocnou 
část těla nástroj položí. Dochází ke spontánnímu 
a trvalému zlepšení různých druhů ochrnutí, poruch 
prokrvení, artróz, lymfatických problémů a různých 
poruch vnímání těla (Krček, s. 57). Silný „hřejivý“ po-
zitivní pocit ze zvuku nástroje, zejména při aktivní 
hře na něj, sdělují i běžní klienti při muzikoterapeu-
tických seminářích.

Strunné nástroje drnkací

Drnkací princip vytváření tónů tímto typem nástrojů 
způsobuje bodové znění a  zároveň rozechvívání 
a přeznívání. Předností těchto nástrojů je melodická 
a harmonická hra.

•  Dětská harfa choroi je vhodná i pro nejmenší děti 
do pěti roků věku, čemuž odpovídá i velikost, váha 
a tvar nástroje. Desky nástroje jsou vodorovné a leží 
rovně na podložce, vykrojeny jsou do tvaru obdél-
níku, zkoseného čtyřúhelníku nebo jiného tvaru. Mezi 
oběma konci nástroje jsou nataženy struny, na něž 
se drnká většinou prsty. Tón je velmi jemný a tichý, 
ladění je v pentatonice, a to od tónu D, což odpovídá 
přirozeným možnostem dětského hlasu lépe než la-
dění od C. Dětská harfa je nejčastěji využívána jako 
pomoc k uklidnění nebo uspávání dítěte.

•  Kantele je původem finský hudební nástroj. Jeho 
zvuk je i při zmenšené formě, užívané v muzikote-
rapii, velmi zajímavý, plný a bohatý. Mívá od různých 
výrobců různý počet strun – mezi sedmi až patnácti, 
ladění je pentatonické nebo diatonické. Hra na kan-
tele vyžaduje elementární myšlení při hře melodií, 
která se však obvykle dobře daří. Je průpravou ke hře 
na složitější lyru.

•  Lyra je nástroj starého původu, známá již ze starého 
Řecka. Světlý a teplý dojem ze zvuku je způsoben 

51 KRČEK, J. Musica humana. Úvod do muzikoterapie, která vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera. Hranice: Fabula, 2008, s. 53.
52 Zvonečky, harmoniky aj. lze objednat na adrese: https://www.lecive-nastroje.cz/
53 Popis originálního hudebního nástroje drumbenu: http://www.drumben.cz/co-je-to-drumben
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bohatstvím alikvotních tónů a rezonancí dřevěných 
částí. Lyra má bohaté zvukové a výrazové možnosti 
a také její využití k hudebnímu vyjádření může být růz-
ného druhu, od uklidňujícího nebo jemně zahřívacího 
hraní až k velmi aktivnímu, „probouzejícímu“ vyjádření. 

•  Ukulele je velmi oblíbený nástroj. Je laděn v C, G a F. 
Mohou na ně hrát jak žáci od středního školního věku, 
tak i učitel jako na doprovodný nástroj ke zpěvu. Zvuk 
je velmi příjemný, mírně exoticky znějící. Nástroj je 
malý a dobře přenosný.

•  Klavír se v muzikoterapii může užívat jinými způsoby, 
než jak známe klasickou hru na klavír. Hotové, nala-
děné, zvučně znějící tóny tohoto nástroje jsou výho-
dou i pro klienty, kteří se jej chtějí jen dotýkat, hrát si 
s tóny a melodickými úryvky, vyhledávat známé me-
lodie, opakovat tóny nebo rytmicko-melodické útvary 
po pedagogovi, zvukomalebně napodobovat zvuky 
deště, větru, ptáků, zvířátek apod. Nejvíce a  nej- 
úspěšněji se však klavíru používá jako doprovodného 
nástroje ke zpěvu, neboť doprovod povzbudí, dodá 
odvahu, je vedle lidského hlasu nejlepší oporou pro 
zpěv jednotlivců i skupiny.

Dechové nástroje

Dechové nástroje mají charakter aktivujících, probou-
zejících nástrojů. Nejsilněji je při hře oslovována oblast 
hlavy, aktivizuje se dechová funkce. V terapii se užívá 
nástrojů, které na hráče nekladou vysoké technické 
nároky. 

•  Zobcová flétna patří mezi velmi staré, tradiční a roz-
šířené hudební nástroje (bývá i zařazována do Orffova 
instrumentáře, ve své sopránové verzi). Mnohé děti 
se na ni začínají učit hrát jako na svůj první nástroj 
v hudební škole. Zobcová flétna má zvukovou barvu 
podobnou dětskému hlasu, má i možnosti zvukového 
odstínění, i když oproti např. smyčcovým nástrojům 
pouze omezené. Je snadno přenosná, lehká a i malému 
dítěti se dobře ovládá. Muzikoterapeuti doporučují uží-
vat kromě sopránové zobcové flétny i tenorovou, která 
má temnější a měkčí zvuk. Zobcová flétna zní nejlépe 
v souhře s dalšími nástroji, zejména smyčcovými.

•  Fujarka má zvuk výrazně obohacený alikvotními har-
monickými tóny. Je příjemný, měkký, bez výrazných 
kontur. Stejně jako zobcová flétna může přispívat 
k osvojení správného dýchání u některých postižení, 
např. spastického typu.

•  Dětská foukací harmonika je nástroj vhodný i pro 
malé děti, neboť hra na ni je snazší než na zobco-
vou flétnu. Harmonika má tóny rozdělené na ba-
revná pole, která usnadňují hru podle jednotlivých 
tónů, rozsah je jedna oktáva. Jeden tón zní při náde-
chu, druhý tón při výdechu. Cílem je zejména nácvik 
správného dýchání, po jeho zvládnutí lze hrát i různé 
melodie podle dovedností dětí.

Závěr

Muzikoterapie ve svém širším významu je pomocnou 
či doplňující disciplínou ve vztahu k hudební výchově. 
Přispívá k vyváženému pojetí hudby a  jejích mno-
hostranných funkcí v hudebním výchovně vzděláva-
cím procesu, k překonání jednostranně estetizujícího 
přístupu k hudbě. Hudební výchova a muzikoterapie 
mají mnoho společných znaků, zejména co se týče 
podstaty hudebních činností,  metod a  technik práce 
s hudebním materiálem. Hudebně terapeutický přístup 
umožňuje hudební výchově překonat jisté hranice tra-
dičních konceptů a didaktických postupů, a zejména 
otevřít se směrem k důležitému rozměru hudební vý-
chovy – přispívat svým dílem k rozvoji osobnosti žáka.
Tak jako hudební terapie čerpá z obsahu, metod i fo-
rem hudební výchovy, tak se může i hudební výchova 
nechat inspirovat od této příbuzné disciplíny přinej-
menším v těchto směrech:

•  Hudebně terapeutický přístup vnáší do školního vy-
učování hlubší psychologický rozměr, který se proje-
vuje větší mírou pochopení příčin žákových problémů 
a dovedností učitele rozvážně a přiměřeně reagovat 
a jednat.

•  Tím, že si učitel uvědomí souvislost hudební výchovy 
s hudební terapií, naučí se k hudbě přistupovat jako 
k niterné, důvěrné záležitosti, kdy cílem není množ-
ství naučených poznatků, ale pravdivý, autentický 
zážitek z hudební nebo mimohudební oblasti (příběh, 
vyprávění ze života, obraz nebo situace, které něja-
kým způsobem souvisejí s hudbou). Některé muziko-
terapeutické postupy připomínají jakési magické či 
rituální techniky a mohou žáky příležitostně zaujmout 
více a názorněji než tradiční způsoby práce.

•  V každém případě se zkušeností s muzikoterapií roz-
šíří a obohatí učitelovy nápady, jak pracovat s hudeb-
ním materiálem a jak vést žáky k objevování nových 
horizontů hudby, jak uchopit a nasměrovat hudební 
zážitek, aby člověk zažíval štěstí, radost, uspokojení 
ve vztahu k sobě samému i ke světu a lidem okolo 
sebe. A to je i cílem kurikula.
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V novém konceptu dnešní školy patří k hlavním cílům 
celostní rozvoj dítěte, budování jeho osobnosti, roz-
víjení tvořivosti a sociální i emocionální inteligence.54  

Tento cíl se vztahuje na celou školní populaci, která 
zahrnuje i jedince vyznačující se jinakostí.

Definice pedagogiky jako vědy o výchově a vzdělávání 
se na základě společenských změn a vývoje pedago-
gických věd rozšiřuje i o inkluzivní pedagogiku v po-
době definice jako vědy, která je reflexí inkluzivního 
vzdělávání a výchovy. Přestože inkluzivní edukace 
zahrnuje všechny odlišnosti a jinakosti, ve slovensko-
-českých společenských poměrech se jedná převážně 
o děti/žáky se zdravotním postižením. V edukačním 
procesu se postupuje podle Vzdělávacích programů/
Rámcových programů diferencovaných pro děti/žáky 
s mentálním, sluchovým, zrakovým a tělesným posti-
žením, narušenou komunikační schopností, autizmem 
nebo dalšími vývojovými poruchami (bez mentálního 
postižení s poruchou aktivity a pozornosti).

Hudební intervence v inkluzivní třídě se nebude lišit 
od hudební intervence v běžné třídě, v níž na hodinách 
hudební výchovy aplikujeme všechny hudební činnosti 
a navzájem je kombinujeme v systému interaktivní 
hudební pedagogiky. (obr. č. 1) 

Obr. č. 1 - Graf interaktivní hudební pedagogiky 
Zdroj: vlastní

6.1  Inkluzivní pedagogika a hudba

Strategií současnosti je vzdělávat žáky s  jednotli-
vými druhy postižení, a to jak ve speciálních školách  

6/ Inkluzivní hudební pedagogika jako nová 
(možná) subdisciplína v systematice 

hudební pedagogiky

a speciálních třídách základních škol, tak i v běžných 
školách podle stupně a druhu postižení. V postkomu-
nistických zemích se dosud realizuje formou školní 
integrace (začlenění) na základní nebo střední školu. 
V návrhu nejnovějšího metodického usměrnění se zdů-
razňuje fakt, že pokud poradenské zařízení doporučí, 
že konkrétní žák nepotřebuje některý ze specifických 
vyučovacích předmětů, musí o tom vydat písemné 
vyjádření, které škola vede jako přílohu v Návrhu na 
vzdělávání žáka se speciálními výchovně-vzdělávacími 
potřebami na základní škole. Hodiny určené na výuku 
specifického vyučovacího předmětu, který podle pí-
semného vyjádření poradenského zařízení žák nepo-
třebuje, škola použije pro žáka na:

a) posílení výuky jiných specifických předmětů,
b)  posílení vyučovacích předmětů, ve kterých žák 

vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění nemůže 
přiměřeně postupovat, což musí být zaznamenáno 
v jeho individuálním vzdělávacím plánu.

Zvýšený zájem společnosti o žáky se SVP po r. 2000, 
zkušenosti s integrovanými žáky a žáky ze znevýhod-
něného prostředí a migrační pohyby v Evropě jsou 
nové problémy, se kterými se musíme pedagogicky vy-
pořádat vytvořením vhodných didakticko-metodických 
koncepcí a přípravy prostředí pro společnou výuku. Ty 
jsou základem inkluzivní výuky v inkluzivním prostředí 
společné třídy a v tomto procesu se vytváří zázemí 
poznatků pro jejich vědeckou sumarizaci, pro formo-
vání a etablování inkluzivní pedagogiky jako vědecké 
disciplíny speciální pedagogiky. Takto probíhající pro-
ces je impulzem i pro hudební pedagogiku, která může 
rozšířit svou systematiku o rodící se subdisciplínu  
inkluzivní hudební pedagogika. Ta zatím nedisponuje 
dostatečnými výsledky vědeckého výzkumu, ale exis-
tují prvotní zkušenosti s integrovanými žáky jak na ZŠ, 
tak i na ZUŠ.

6.2 Hudební pedagogika – 
reflexe praxe hudební edukace

Hudební pedagogika je vědeckou reflexí hudebně-vý-
chovného procesu, který je ve všech svých formách, 
institucionálních strukturách, obsahových různoro-
dostech předmětem bádání hudební pedagogiky. 
Hudební pedagogika je dynamicky se rozvíjející 
vědecká disciplína, reagující na změny ve společ-
nosti, hudební kultuře a tvorbě. Jako aplikovaná vě-
decká disciplína, integrující poznatky hudební vědy  

54  ROSA, V.; TUREK, I.; ZELINA, M. Milénium. Koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání ve Slovenské republice na nejbližších 15–20 let.  
Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2002.   
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a  pedagogiky, si od svého vzniku ve 2. polovině 
19. stol.55  vybudovala vědecké zázemí. Je to otevřený 
systém obsahově diferencovaných vědeckých disci-
plín, které představují systematiku hudební pedago-
giky. V historickém vývoji hudební edukace se z více 
pokusů o systematizaci hudební edukace do jednot-
livých vědeckých disciplín a vytvoření samostatného 
systému hudební pedagogiky etablovaly tři systema-
tiky hudební pedagogiky českých muzikologů a peda-
gogů Františka Sedláka (1916–2002), Ivana Poledňáka 
(1931–2009) a slovenského skladatele, muzikologa 
a pedagoga Ladislava Burlase (*1927). Systematika 
hudební pedagogiky L. Burlase jako poslední 56 odráží 
změny ve společenském a kulturním životě společ-
nosti s jejich dopadem na konstituování hudební pe-
dagogiky.

Systematika Ladislava Burlase představuje následu-
jící komplex disciplín, které tvoří jádro hudební peda-
gogiky jako vědní disciplíny v systému hudební vědy: 

a) filozofie hudební výchovy,
b) hudební didaktika a metodika,
c) hudební pedopsychologie,57 
d) hudební pedosociologie,
e) srovnávací hudební pedagogika,
f) dějiny hudební výchovy,
g) instrumentální a vokální pedagogika.

Hudební pedagogika jako reflexe hudební edukace 
musí reagovat na vše nové, co „přichází“ do hudeb-
ně-výchovného a vzdělávacího procesu. Nové oblasti, 
které již nabyly patřičného vědeckého zázemí, zfor-
mulovala autorka této studie do dalších subdisciplín 
hudební pedagogiky:

a) hudební andragogika/hudební geragogika,
b)  pedagogická etnomuzikologie (subdisciplína peda-

gogické etnoorganologie),
c) pedagogická muzikoterapie,
d)  integrativní hudební pedagogika a polyestetická 

výchova,
e) církevní hudební pedagogika,
f) hudebně-pedagogická informatika.

Takovou novou oblastí je inkluzivní vzdělávání a vý-
chova, které integrují i hudbu a mohou tvořit další 
novou, rozvíjející se aplikovanou disciplínu hudební 
pedagogiky nazvanou inkluzivní hudební pedagogika.

6.3 Obsah disciplín hudební pedagogiky, 
které jsou aplikovatelné v inkluzivní hudební 
pedagogice

Inkluzivní hudební výchova a  vzdělávání integrují 
do své činnosti některé praktické činnosti hudební 
edukace. Ve snaze etablovat inkluzivní hudební pe-
dagogiku jako vědeckou disciplínu v systematice 
hudební pedagogiky, znamená reflektovat hudebně-
-výchovný proces v inkluzivní třídě v různých druzích 
kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

6.3.1 Hudební pedopsychologie

Základním předpokladem úspěchu jakékoliv hudební 
činnosti jsou hudební schopnosti, které jsou obsahem 
hudební pedopsychologie. Každý člověk má vrozené 
hudební schopnosti všeobecně postačující na hudební 
činnosti, které jsou u každého jedince jiné, vycházející 
ze subjektivní ontologie člověka.

Velkou pozornost výzkumu hudebních schopností člo-
věka věnuje polská hudební pedagogika, která se v této 
oblasti opírá o výzkumy Edwina E. Gordona (1927–
2015). Teorie diagnostiky hudebních schopností58 

E. Gordona představuje ve slovenském, ale i v čes-
kém hudebním prostředí pouze informační povědomí 
bez realizace výzkumů a také nemá takovou skupinu 
svých přívrženců ze strany hudebních pedagogů, jako 
je to v jiných evropských zemích, např. v Polsku, kde 
je Gordonova teorie etablovanou hudebně-pedago-
gickou koncepcí.59 Na základě testů E.  Gordona jsou 
hudební schopnosti geneticky stabilizované, různými 
hudebními intervencemi je možný jejich rozvoj, nikoliv 
však jejich nárůst. Úroveň hudebnosti je podmiňujícím 
faktorem hudební kvality a následných uměleckých 
(hudebních) úspěchů jedince. 

Hudební schopnosti ovlivňují následující činitelé:
•  genetické předpoklady, úroveň hudebních schop-

ností, zájem, podmínky prostředí, vliv masmédií. 

V teorii hudebních schopností rozlišujeme i specifické 
schopnosti, které v nejvyšší míře podmiňují úspěch, jako:
•  absolutní sluch, harmonický sluch, melodická paměť, 

rytmické cítění, specifická interpretační (hudebně- 
imitační) schopnost, hudební inteligence.

55  Začátky hudební pedagogiky, v nichž se dalo opřít o výsledky výzkumu, které splňovaly vědecká kritéria, se v Česku a na Slovensku datují 
do 2. poloviny 19. stol., i když s rozdílnými výsledky. V Česku je rozsah hudebně-pedagogických prací, které přinášejí i výsledky hudebně-
pedagogického výzkumu, o hodně větší, zatímco na Slovensku převažovaly většinou jen zpěvníky. 

56  Uvedená verze Burlasovy systematiky je z poloviny 90. let, kdy se vrátil a aktualizoval tento svůj původní systém z 80. let.
57  Burlas vytvořil i novou odbornou terminologii pro disciplíny hudební pedopsychologie – rozvoj hudebních schopností, muzikality, recepce hudby 

u dětí a mládeže (ale i dospělých), který probíhá v pedagogickém procesu, hudební pedosociologie je disciplína zaměřující se na hudební vkus dětí 
a mládeže z různých sociálních skupin. Jejich rozvoj se děje systematickým pedagogickým působením. Právě pedagogické působení s aplikací 
relevantních didaktických zásad a postupů je to, proč jsou zařazeny do hudební pedagogiky. Obě tyto „pedo…“ disciplíny jsou ohraničené prostorem 
realizace a fungování, kterým je pedagogický proces.

58  Náročnost výzkumu stabilních hudebních schopností testy E. E. Gordona MAP (melodická a harmonická představa), RIRR (rytmická improvizace), 
HIRR (harmonická improvizace) předpokládá vědeckou orientaci v jeho teorii a také osvojení si testovacích nástrojů.

59  V Československu se v 80. letech ojediněle aplikovaly testy Seashorovy, na diagnostiku sluchových schopností. Test nadání H. Winga a M. Farnuma 
zná hudební psychologie na Slovensku pouze v informační rovině, bez aplikačních výzkumných výstupů.
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Úroveň individuálních schopností jedince je dále 
podmíněna:
•  specifickými schopnostmi v dimenzi: percepční, in-

terpretační a hudební inteligence,
•  osobnostními vlastnostmi: postoj a motivace, kon-

centrace na vlastní hru a hudební výkon, potřeba 
a touha po úspěchu, vnitřní potřeba perfektního pro-
vedení skladby, hudební aktivita a iniciativa,

• vnějším a rodinným prostředím,
•  individuální přípravou: čas, který věnujeme přípravě 

(např. cvičení), angažovanost, emocionální zaanga-
žovanost, preciznost a přesnost v přípravě (instru-
mentální a vokální).

Uvedení činitelé, dimenze a vlastnosti nemohou exi-
stovat samostatně a individuálně rozhodovat o finál-
ním hudebním úspěchu. Ten se dostaví ve vzájemné 
interakci a navíc je závislý na takových proměnných, 
jakými jsou: věk, pohlaví, zájem a specializace, typ školy, 
úroveň hudebních kompetencí. 

Gordon zdůrazňuje hudební dovednosti získané v prak-
tických hudebních činnostech, jakými jsou zpěv, tvorba 
(komponování) a interpretace hudby, hudební improvi-
zace i schopnosti percepce hudby (Gordon, 1999).

6.3.2 Hudební didaktika a metodika

Mezi vědeckými disciplínami hudební pedagogiky jsou 
pro aplikaci v inkluzivní pedagogice nejdůležitější hu-
dební didaktika a metodika.

V kontinuitě historického vývoje se v hudební edukaci vy-
tvořily skupiny praktických hudebních činností, které jsou 
dnes součástí inkluzivní hudební pedagogiky (graf. č. 1). 
Pro využití v inkluzivní hudební pedagogice využíváme 
zejména: hlasově-vokální, instrumentální, percepční 
a hudebně-pohybové činnosti. Ve vývoji hudebně-pe-
dagogického myšlení vznikly didaktické koncepce, které 
disponují v současnosti už praxí ověřenou didakticko-
-metodickou úrovní. Ta v praktické rovině zaručuje rozvoj 
hudebních schopností a zručností dítěte/žáka. Realizovat 
jednotlivé hudební činnosti v třídním, žákovském kolek-
tivu si vyžaduje od učitele poznat hudební schopnosti 
svých žáků a jejich možnosti i limity, což je v inkluzivní 
hudební pedagogice mimořádně důležité.

6.3.2.1  Hlasově-vokální činnosti  

Hlasově-vokální činnosti patří60 stále k dominantním 
činnostem v hudební edukaci. Integrují v sobě samo-
statné subkategorie:
• hlasové činnosti,
• intonační činnosti,
• vokální činnosti.

Hlasové činnosti jsou základem pro budování zdra-
vého hlasu. K cílevědomému naplnění tónotvorné 
funkce pěveckého hlasu je potřebné se zaměřit na:
• správnou dechovou techniku,
• správné nasazení tónu,  
• správnou pěveckou artikulaci. 

Dosáhnout kultivovaného pěveckého projevu znamená 
osvojit si uvedené hlasové požadavky a v kontextu 
didaktické přiměřenosti a názornosti diferencovaně 
dosahovat jejich naplnění. Zároveň je potřeba para-
lelně rozšiřovat hlasový rozsah od kvinty d´ – a´ v šesti 
letech po jeden a půl oktávy ve věku 12 let s dalším 
rozvíjením hlasového aparátu. (obr. č. 2)

 
 

6.3.2.2 Intonační činnosti  

Intonační činnosti, jako hlavní obsah intonační výchovy, 
jsou vědomým procesem, který vede žáka/studenta61 
ke schopnosti reprodukovat viděný notový záznam 
na základě „vnitřní“ sluchové představy a zpětně vidět 
zvukově znějící záznam. Intonační schopnosti jsou pod-
míněné a závislé na genetických předpokladech, které 
jsou vrozené a stabilizované. Základem celého procesu 
je hudební sluch62, který zpracovává akustické vlnění 
a „slyší“ výšku (v Hz), intenzitu (v decibelech), délku 
(v časové jednotce, sekunda, minuta, nebo rytmicky – 
doby v taktu) a barvu (počet a poměr alikvotních tónů). 

Hudební pedagogika zaznamenala ve svém histo-
rickém vývoji vznik, etablování a aplikování poměrně 
velkého počtu intonačních metod63, které měly někdy 
evropský a světový, někdy jen regionální dosah. 

60  Hlasově-vokální činnosti se ve školní praxi jednoduše nazývají pěvecké činnosti. V posledním desetiletí 21. stol. zaznamenaly svůj pokles úrovně, 
projevující se nepřesnou intonací, malým hlasovým rozsahem a slabým výrazovým ztvárněním. Je to důsledek nezpívání v rodině, absence 
kolektivního a skupinového zpívání při různých příležitostech, zániku školních sborů a postupného zapomínání lidových a dětských písní. 

61   Vzhledem k náročnosti intonační výchovy, která úzce souvisí se sluchovými danostmi jedince, jsme v textu záměrně vynechali dítě, které si buduje 
intonační představivost zpravidla pouze imitačním způsobem. 

62  Hudební sluch diferencuje podle jeho úrovně na:
• pasivní hudební sluch (rozlišuje hudební zvuky, registruje chyby v melodii),
• aktivní sluch (přesně reprodukuje melodii, rozeznává výškové rozdíly), 
• absolutní sluch (reprodukuje náročné melodické útvary, nepotřebuje orientaci „ladičky“),
• vokální sluch (dobře rozvinutý hudební sluch, podpořený hlasovými schopnostmi).

63  K dalším intonačním metodám patří: Tonální metoda – orientace na tonální cítění, rozlišování tonálních vztahů a funkcí jednotlivých tónů melodie. 
Intervalová metoda vnímá melodii jako postupný sled intervalů od prvního zadaného tónu. Nejefektivnější je kombinace obou těchto metod, 
tonální a intervalové. Intonační metoda Tonic-sol-fa vznikla v Anglii na přelomu 18. a 19. století z iniciativy Sarah Ann Glover. Tato metoda byla dále 
přepracována Johnem Curwenem, který ponechal solmizační slabiky v relativní solmizaci. Aplikoval je do fonogestiky, což znamená, že gestem 
označil jednotlivé stupně. Metoda Tonika-Do pronikla i do Německa. Anglická metoda Tonic-sol-fa zde byla upravena Agnes Hundoeggerovou. 
Intonační metoda Tonika-Do (konec 19. stol.) využívá solmizační slabiky (do, re, mi, fa, so, la, si) a fonogestiku.  
Tonika-Do je důkladně propracovaný systém, který klade velký důraz na rozvoj harmonického cítění, intonační čistotu ve dvojhlasém a vícehlasém 
zpěvu a hudební představivost. Fonogestiku aplikují při obeznamování se s novou melodií, kterou ve skupině nahlas intonují na solmizační slabiky. 
S notovým zápisem se žáci setkávají až později ve vyšších ročnících.
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Ve středoevropském, a zejména česko-slovenském 
prostoru dominují intonační metody Zoltána Kodálye, 
Františka Lýska, Ladislava Daniela a Eugena Sáraze:

Intonační metoda Zoltána Kodálye (1882–1967)

Zoltán Kodály, maďarský skladatel, pedagog a folklo-
rista, kladl důraz zejména na rozvoj relativního sluchu. 
Kodályova intonační metoda představuje symbiózu vo-
kální intonace s relativní solmizací. Relativní solmizace 
umožňuje intonovat v tóninách, které jsou ve vyhovu-
jící poloze žáků mladšího školního věku s všestranným 
hudebním cítěním (tonální, rytmické, harmonické, pro 
polyfonní vícehlas).

Jednou z důležitých pomůcek při utváření tonálních 
vztahů a jejich představ je fonogestika. 

Nápěvková metoda Františka Lýska (1904–1977)

Český hudební pedagog František Lýsek je tvůrcem 
vlastní tzv. nápěvkové intonační metody. Jeho sys-
tém obsahuje dvanáct nápěvků, vytvořených z lido-
vých písní, ze kterých se stávají konkrétní intonační 
modely. Pomůckou je tzv. prstová osnova, která plní 
funkci fonogestiky a pomáhá při upevňování tonálních 
vztahů na základě zrakového a pocitového vjemu. 

Tonální metoda Ladislava Daniela (1922–2015) se 
opírá o Guida z Arezza. Ve své metodě využívá místo 
solmizačních slabik opěrné písně, které jsou pro žáky 
lehce zapamatovatelné a jejichž počáteční tóny si doká-
žou rychle vybavit. Při metodě opěrných písní podle Da-
niela postačuje názornost notového písma a rozvinuté 
tonální cítění. Opěrné písně můžeme pokládat za didak-
tickou pomůcku, a nahradit tak solmizační slabiky. 

Při intonaci jednotlivých melodií Daniel využívá násle-
dující postup: 
•  určíme tóninu a na začátek řádku napíšeme tóninový 

klíč, 
•  zrakem projdeme danou melodii a očíslujeme volné 

nástupy, 
• příklad zazpíváme melodicky, 
• přečteme rytmus příkladu, 
•  příklad zazpíváme rytmicko-melodickým způsobem 

(Daniel, 1994).
 
Intonační metoda Eugena Sáraze (1915–2001) nava-
zuje na metodu Ladislava Daniela, která měla na Sá-
raze vliv do takové míry, že ve spolupráci s ním rozvinul 
tonální písňovou metodu pro poměry na Slovensku. 

Efektivita se odrazila v lepších výsledcích Sárazovy 
praxe. Na jejich základě vydali Sáraz s Danielem v roce 
1975 společnou intonační čítanku Zpívejme z not. Při 
volných nástupech uvádí Sáraz soustavu písní, čer-
pající ze slovenského folklóru.64 Pořadí stupňů je uvá-
děné s didaktickým postupem při jejich postupném 
nacvičování:
•  Konkrétní opora tónu je základem pro vytváření to-

nálních představ. 
•  Nejčastěji je to lidová píseň, ale může to být i jiná 

melodie. 
•  V rámci tóniny jsou stupnicové postupy kombinovány 

s opěrnými písněmi. 

„Opěrné písně jsou výbornou pomůckou i při udávání 
tónů na začátku skladby. Zpěvák získá jistotu a tím na-
bývá sebedůvěru, když ví, kterým stupněm začíná jeho 
melodie“ (Daniel-Sáraz, 1975, s. 3). 

Rozdíl mezi Sárazovou a Danielovou metodou spočí-
val v tom, že Daniel vždy postupoval podle písňové 
metody, zatímco Sáraz používal v intonaci terciových 
kroků představu prostředního tónu. Taktéž Sáraz vy-
užívá solmizační slabiky místo neurčitého vokálu při 
reprodukci tónů, což je výhodné při analýze vnímané 
melodie a orientaci ve stupních tonality. 

6.3.2.3 Vokální/pěvecké činnosti65 tvoří obsah vo-
kální/pěvecké výchovy, kterou rozdělujeme na sólový 
a kolektivní zpěv. Kolektivní zpěv se vyskytuje v před-
mětu hudební výchova na základních školách, kde 
zpravidla zpívá celá třída. Vyšší, umělecká forma ko-
lektivního pěveckého projevu, představuje různé typy 
sborů66. Základem hezkého zpěvu je hlasová kultura 
a intonační čistota, které jsou v pěveckém projevu do-
plněny dalšími uměleckými dimenzemi, jako:
•  správná pěvecká artikulace (v souladu s uměleckým 

slohem dané vokální skladby),
• správná pěvecká výslovnost,
• výraz, exprese,
• zvládnutí melodických ozdob (ornamentiky),
• zvládání napětí/trémy z veřejného vystoupení.

Po r. 1960 a v dalším období s vyvrcholením v 80. le-
tech zaznamenáváme kvantitativní nárůst dětských 
pěveckých sborů v Československu, který podmínil 
i kvalitativní vzestup dětské sborové tvorby. Tento 
nárůst byl i výsledkem intenzivní spolupráce mno-
hých dirigentů se skladateli, kteří psali skladby pro 
konkrétní sbory „na míru“, např. na Slovensku hlavně 
Iris Szeghy a Ivan Hrušovský, v Česku Petr Eben, Jiří 
Matys, Zdeněk Lukáš a další. Ke zvýšení interpretační 
úrovně přispěly i soutěžní přehlídky dětských sborů, 
ke kterým patřily zejména Mládež spieva v Žiline (v SR)  

64  Intonace v durové tónině: 1. stupeň – Pod horou, pod horou, 5. stupeň – Janíčko, čo robíš, 3. stupeň – Tancuj, tancuj, 8. stupeň – Hej, pod Kriváňom, 
5. stupeň spodní – A dze idzeš, Helenko, 6. stupeň – Bodaj Vám, pán kmotor, 4. stupeň – Dolina, dolina, 2. stupeň – Dievča, dievča, lastovička, 7. 
stupeň – Plelo dievča, plelo len.  
Intonace v mollové tónině: 1. stupeň – Ja som bača veľmi starý, 5. stupeň – Dobrú noc, má milá, 3. stupeň – Limbora, limbora, 8. stupeň – Dýnom, 
dánom, 5.  stupeň spodní – Smutné časy nastávajú, 7. stupeň – Dobrý večer vám, 4. stupeň – Byua svadba, byua, 2. stupeň – Mala som frajera, 6. 
stupeň – A choč ja, 7. stupeň spodní – Na robotu kážu (Daniel-Sáraz, 1975). 

65  Pojmy vokální a pěvecký jsou synonyma. Malé nuance se mohou vyskytovat v odborných a vědeckých textech, kde se spíše používá pojem vokální.
66  V typologii sborů rozlišujeme dětský, mládežnický (toto označení se odvíjí od věku zpěváků), ženský, mužský a smíšený sbor. 
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a Svátky písní v Olomouci (ČR). Na konci 80. let dosáhlo 
dětské sborové umění v Československu, reprezento-
vané hlavně mimoškolními sbory, akceptovatelné es-
teticko-umělecké úrovně srovnatelné s mezinárodními 
kritérii, kterou prověřily mnohé erudované sborové 
soutěže a festivaly v zahraničí. V dětském pěveckém 
sboru se v širokých dimenzích i v současnosti napl-
ňuje vícero funkcí: kromě výchovné a vzdělávací, které 
rozvíjí sluchové a pěvecké schopnosti, též funkce 
estetická a sociální, které kultivují osobnost žáka 
a vychovávají ho k sociální komunikaci. I zde je velmi 
vhodný prostor pro aplikaci inkluzivní umělecké (vo-
kální) výchovy, ve které už máme relevantní výsledky 
s dětmi/žáky/studenty postiženými Downovým syn-
dromem, kteří disponují velmi dobrými, až výbornými 
pěveckými schopnostmi.

6.3.3 Rytmické a pohybové činnosti 

Rytmické a pohybové činnosti mají vlastní vědecko-
-odbornou koncepci/metodu, kterou v historii hu-
debně-pedagogického myšlení vytvářeli hudební 
pedagogové, skladatelé a muzikologové. V oblasti ryt-
mické a pohybové výchovy se do historie významně 
zapsal Émile Jaques-Dalcroze67 (1865–1950), skla-
datel, choreograf a scénograf, který se systematicky 
zabýval vztahem mezi hudbou a pohybem a stal se re-
formátorem rytmicko-pohybové výchovy. Dalcrozovy 
myšlenky využití „rytmického pohybu“, jako součást 
hudební edukace a zároveň východisko nových vyučo-
vacích metod, se při svém zrodu nazývaly „rytmická 
gymnastika“ a později „rytmika“ (1904–1906). Émile 
Jaques-Dalcroze svou všeobecně uznávanou a efek-
tivní metodou sledoval rozvoj hudebních schopností 
jedince, založených na vzájemné korelaci: 
• rytmické gymnastiky nebo rytmiky, 
• sluchové a intonační výchovy, tzv. solfeggia,
• improvizace.

Dalcrozova metoda nebyla výsledkem spontánního 
impulzu, ale výsledkem let studia, ve kterých se za-
býval smyslem člověka pro rytmus tak, aby mohl říci 
ne „já vím“, ale „já cítím“, a vypěstovat v žácích touhu 
po sebevyjadřování pohybem.

Všechny metody „rytmiky“ jsou zaměřené na posílení 
kapacity koncentrace, zvýšení podvědomí, vytvoření 
motorických návyků a nových impulzů. Kromě „zdo-
konalování“ hudebního sluchu a smyslu pro rytmus 
Dalcroze pochopil, že pohybem a jeho uspořádáním 
se formují i  lidské vlastnosti a pohyb evidentně pů-
sobí uklidňujícím účinkem na nervovou soustavu.  
Cílem Dalcrozovy rytmiky je „přenos hudby do pohybu 

těla tak, aby se tělo stalo hudbou“, a její úlohou je sti-
mulovat síly člověka, abychom: 
• to, co slyšíme, zaregistrovali v mysli,
• to, co slyšíme, pochopili a analyzovali,
• to, co cítíme, nechali proniknout naším tělem,
•  nasměrovali pohyb těla (více či méně) na hudbu, 

její rytmus a charakter.

Východiskovým bodem pro Dalcrozeho byl „Le pas 
Jaques“ (Jacquovy kroky), tj. kroky do rytmu hudby. 
Z těchto kroků vybudoval celou koncepci nazvanou 
„rytmika“.

Rytmika obsahuje řadu cvičení, např.:
•  rozdělení času a prostoru na stejné a různé díly s vy-

užitím metrických akcentů,
•  pohybová cvičení, která umožňují projevovat pocity 

na základě různých rytmů a v různých dynamických 
nebo tempových dimenzích,

•  cvičení inhibiční, 
•  cvičení polyrytmiky, pohybového kánonu, 
•  cvičení agogické na změnu tempa, zrychlení a zpo-

malení pohybů (augmentace a diminuce),
•  cvičení na analýzu pohybu,
•  cvičení na vyjádření fráze a pohybového gesta,
•  cvičení pohybové improvizace,
•  dirigování (pohybové).

Dalcrozova rytmicko-pohybová koncepce má široké 
využití v uvedených oblastech:
•  v předškolní pedagogice,
•  na 1. a 2. stupni ZŠ,
•  v muzikoterapii,
•  rytmika ve speciální pedagogice,
•  rytmika v rehabilitaci postižených dětí,
•  rytmika v rehabilitaci dětí s poruchami osobnosti, 
•  rytmika jako způsob terapie psychicky nemocných dětí.  

Z uvedeného je evidentní široká aplikovatelnost Dal-
crozovy rytmicko-pohybové koncepce, která má své 
opodstatnění a využití i ve výchově a vzdělávání dětí/
žáků se SVP. 

6.3.4 Instrumentální a hudebně-pohybové činnosti

Německý skladatel a pedagog Carl Heinrich Maria 
Orff (1895–1982) vešel do dějin hudební pedagogiky 
svojí koncepcí rozvoje hudebních schopností a zruč-
ností ukotvenou v jeho hudebně-pedagogickém díle 
„Schulwerk“68. Schulwerk má z hlediska obsahu a smy-
slu více významů:
1.  Označuje hudební a pohybovou/taneční pedagogic-

kou koncepci, která vznikla na půdě Günther-Schule 

67  Pedagogická činnost Émila Jaques-Dalcroze (1865–1950) byla ovlivněna intenzivním hledáním nových hudebně-didaktických postupů, především 
jeho rodící se „metody rytmiky“. Realizoval praktické činnosti „rytmické gymnastiky“ s dětmi, přednášel o ní studentům ve speciální třídě ženevské 
konzervatoře. Jeho iniciativa našla odezvu u zámožného a vzdělaného mecenáše umění z Německa, Wolfa Dorna, který mu nabídl na realizaci 
jeho plánů i institucionální zázemí v Hellerau u Drážďan. Nová epocha pro Dalcroze začíná v r. 1915 opět v Ženevě, kde inauguroval institut, který 
je dodnes světovým centrem výchovy v „metodě rytmiky“ E. Jacques-Dalcroze. Vzniká institut v Paříži (1924), zakládá se Mezinárodní společnost 
pedagogů metody Dalcroze (1926), která má i národní sekce, např. i v Japonsku.

68  „Schulwerk“ je Orffův název hudebně-pedagogického díla, které vytvořil spolu s Gunild Keetmanovou. Tiskem vyšlo v letech 1950–1954.
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v Mnichově ve 20. letech 20. století. 
2.  Označuje řadu publikací, které začaly vycházet 

od 30. let 20. století a mají v záhlaví nadpis Orff – 
Schulwerk.69 

3.  Označuje specifický způsob, jak se učit zpívat, tan-
covat, hrát na nástroje a improvizovat.

4. Označuje holistický způsob hudební edukace.
5. Označuje edukaci zaměřenou na dítě.
6.  Označuje živý a otevřený přístup, který se neustále 

mění a rozvíjí i v současnosti – a to v čase a prostoru, 
nikdy není uzavřeným dílem (Blažeková, 2011).

Pro Schulwerk jsou charakteristické specifické peda-
gogické principy:

• princip mnohostranného oslovení člověka,
•  princip probouzení hudební aktivity prostřednic-

tvím hry na nástroje,
• princip jednoty pohybu, řeči a muzicírování,
• princip improvizace,
•  princip učení se ve skupině  

(Jungmair, 2003 In: Blažeková 2011).

Orffův Schulwerk představuje pět svazků sešitů s ná-
zvem Musik für Kinder – Hudba pro děti. Jedná se 
o snahu představit v elementární a dětem přiměřené 
formě řeč, píseň, rytmicko-melodická cvičení, instru-
mentální skladby a ukázat jednoduché formy jejich 
uměleckého ztvárňování. Musik für Kinder je sbírkou 
vokálních a instrumentálních skladeb v přehledné, lo-
gické struktuře. První svazek přináší hudební materiál 
v tónovém prostoru pentatoniky, druhý a třetí svazek 
v tónovém prostoru dur a čtvrtý a pátý svazek v moll.

Carl Orff sám uvádí, že „Schulwerk by měl v každé své 
fázi nabízet podněty k další samostatné tvůrčí práci, 
takže nebude nikdy ukončený a uzavřený, ale vždy 
ve vývoji, u zrodu, v pohybu“. Tímto Orff ukazuje, že 
hudební skladby v Schulwerku nejsou žádné uzavřené 
kompozice, ale modely určené k dalšímu rozvíjení či 
improvizaci (Blažeková, 2011).

Pět svazků Orffova Schulwerku – Musik für Kinder – se 
přetvořilo v různých zemích do adaptací podle specifik 
domácí kultury. Československo bylo dlouho jedinou 
zemí v bývalém socialistickém táboře, v níž v 70. letech 
20. stol. skladatelé Ilja Hurník a Petr Eben uskutečnili 
adaptaci Orffova Schulwerku. Pro Českou Orffovu školu 
je charakteristická samostatnost v koncepci i odklon 
od skladeb originálního díla. K originálu Orffa a Keet-
manové se hlásí Česká Orffova škola uspořádáním 
materiálu podle tónin. Česká Orffova škola nepřebírá 
z originálu žádné skladby, je původní v plném roz-
sahu. Protože Česká Orffova škola vyšla v rozmezí let  

1969–1983, v období Československa, byla zakom-
ponována i  do učebních osnov na Slovensku a  je 
přístupná i pro slovenské učitele. Kromě českého ob-
sahuje i moravský a slovenský lidový materiál.

I když se Orffův Schulwerk na Slovensku nikdy neadap-
toval v takovém rozsahu a kvalitě jako v Česku, jeho 
principy a modely se od 70. let 20. stol. integrovaly 
do hudební pedagogiky a staly se na různých úrovních 
součástí učebních osnov, učebnic a metodických pří-
ruček na ZŠ i ZUŠ na Slovensku.

Cíl Orffova Schulwerku, kterým je výchova elemen-
tárního hudebního a rytmicko-pohybového cítění dětí 
v předškolním a mladším školním věku, se naplňuje 
pěveckou a rytmicko-pohybovou výchovou a hrou 
na jednoduché bicí a melodické lehce ovladatelné ná-
stroje, v hudební praxi nazývané Orffův instrumentář. 
Orffův instrumentář tvoří skupiny lehce ovladatelných 
nástrojů diferencovaných na:  

• nástroje rytmické,
• nástroje melodické, 
• nástroje dechové,
• nástroje strunné.  

Hra na lehce ovladatelné nástroje Orffova instrumen-
táře mimo rozvoj základních zručností hry na nástroj, 
vytváření elementárního doprovodu k deklamovanému 
textu nebo melodii plní i významnou terapeutickou 
funkci ve výchově (viz. kap. 5.3 a 5.7). Tím Orff uka-
zuje, že hudební skladby v Schulwerku nejsou žádné 
uzavřené kompozice, ale modely určené k dalšímu roz-
víjení, improvizaci, a v tomto smyslu je nutné chápat 
i interpretaci tohoto pojmu.

Koncepce Émila Jacques-Dalcroze a Carla Orffa, po-
stavené na integraci hudby a pohybu, našly mnohé 
pokračovatele ve školní i mimoškolní praxi i v česko-
-slovenském prostředí 2. poloviny 20. stol. K nejvý-
znamnějším osobnostem patřila Božena Viskupová76 
(1913–2015). Ta se po absolvování kurzu na Orffově 
institutu v Salcburku na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze zaměřila na experimentální 
ověřování principů Orffova Schulwerku ve výchově 
učitelů hudby a  ve školní praxi. K  dalším českým 
autorkám hudebně-pohybové výchovy řadíme Věru 
Mišurcovou, Libuši Kurkovou, Evu Kulhánkovou a pře-
devším prof. Evu Jenčkovou (*1949)71, která svými 
semináři a praktickými dílnami vyškolila stovky uči-
telů hudby ze ZŠ a ZUŠ v obou našich zemích. Eva 
Jenčková diferencuje hudebně-pohybovou výchovu 
na uměleckou (výběrovou, kterou představuje ba-
let nebo lidový tanec) a formu základní, pro kterou 

69  Ne všechny publikace označené tímto názvem však napsal Carl Orff, jak se dodnes často mylně domníváme. Orff-Schulwerk je dílem více 
skladatelů: Carla Orffa, Gunild Keetmanové a Hanse Bergeseho.

70  Božena Viskupová celý život zasvětila hudebně-pohybové výchově, byla spolu s Pavlem Jurkovičem a  Petrem Jistlem iniciátorkou založení České 
Orffovy společnosti. Didaktickou literaturu obohatila o publikace k hudebně-pohybové výchově. VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb Hudebně pohybová 
výchova. 2. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1987. VISKUPOVÁ, B. Hudebně pohybová výchova a zpěv. Praha: SPN, 1989.

71  Prof. Eva Jenčková každoročně vystupovala na Slovensku v Bratislavě v rámci „Pedagogické dvorany“, kde její hudebně-pohybové dílny měly 
vysoký stupeň tvořivosti a kreativity. V časopise Hudební výchova vyšlo v r. 2003–2005 devět částí metodického materiálu s názvem Hudební 
pohyb s rekvizitami. JENČKOVÁ, Eva, 2002: Hudba a pohyb ve škole. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové, 2002. 
ISBN 80-903115-7-1
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vypracovala řadu pohybových prostředků: chůze 
a její proměny, rytmizovaná řeč, senzomotorická hra 
s prsty, rytmická řeč těla, pantomimické a taneční 
prostředky.

Na Slovensku se systematicky věnovaly hudebně-
-pohybové výchově Katarína Szakallová72 a Leonóra 
Baranová73 a hlavně předsedkyně Slovenské Orffovy 
společnosti Miroslava Blažeková, jejíž publikace Orffův 
Schulwerk – principy a adaptace (Nitra, 2011) je de-
tailní reflexí Orffova Schulwerku v kontextu historic-
kého vývoje i v současnosti.

Pohyb s hudbou děti přitahuje, což je dáno jejich při-
rozenou potřebou hýbat se. Hudebně-pohybové čin-
nosti mají svůj velký význam i v inkluzivní edukaci jako 
prostředek zkvalitnění života a zdraví dětí ve školním 
prostředí. Z hudebně-pohybových aktivit může být 
v edukačním procesu výborně využita zejména po-
hybová rytmizace, tj. rytmické projevy žáka pohybem 
rukou a nohou (tleskání, klepání, pleskání, dupání, 
chůze atd.); taneční aktivita, při které žák pohybově 
improvizuje na hudbu, nebo jednoduše napodobuje 
lidové a moderní tance; ale i pohybová dramatizace, 
kterou rozumíme pohybový projev, reakci na obsah 
hudebního díla.

6.3.5 Percepční činnosti

Obsahem percepčních činností je poslech hudby, který 
je složitým psychofyziologickým procesem, determi-
novaným odlišnými subjektivními schopnostmi jedince 
a objektivními podmínkami prostředí. Poslech hudby 
a vnímání hudby jsou synonyma, která mají odlišný 
terén realizace. Poslech hudby je proces hudební 
edukace a jedna z důležitých činností didaktiky hudby. 
Vnímání hudby je předmětem analýzy psychologie 
hudby. V obou případech „je to recepční aktivita, spo-
čívající na záměrném sluchovém přijímání zvukových 
podnětů, na jejich korespondenci s určitým typem hu-
debního poslechu“ (Fukač, 1983)

Vnímání hudby je recepční aktivita, při které se usku-
tečňuje umělecká komunikace vnímatele s hudebním 
dílem. Nejdůležitějším okamžikem při vnímání hudby 
je interakce obsahové vrstvy hudebního díla se socio-
genní složkou vnímatelovy osobnosti. Proniknutím do 
obsahové vrstvy a jejím prožíváním získává vnímatel 
umělecký zážitek, který ovlivňuje jeho vědomí a obo-
hacuje jeho vnitřní citový a myšlenkový svět. Vnímání 
hudebního díla znamená poznání obsahu díla s au-
torovou sazbou, tektonikou a formovou strukturou. 
Proces vnímání dělíme na tři na sebe navazující fáze: 
percepce, apercepce, recepce. Jejich hranice jsou 
dány subjektem vnímatele. 

•  Percepce – sluchovým orgánem poslouchané hu-
dební dílo, bez hlubší analýzy,

•  apercepce – hudební dílo vnímané v psychickém 
procesu hudebním sluchem se zapojením hudební 
paměti, představy recipienta v závislosti na jeho re-
cepční zkušenosti, „aktivizace vědomí vnímajícího 
subjektu vede k procesu apercepční transformace“, 

•  recepce hudby – „výsledek uvědomělého vnímání 
uměleckého artefaktu, který je produktem tvůrce 
své doby, obsahuje uměleckou, estetickou hodnotu, 
tak i další funkce. Recipientovi přináší emocionální 
a estetický zážitek, recipient se se skladbou identi-
fikuje, čehož výsledkem je receptivní identifikace“ 
(Balcarová, 2004).

Recipient začátku 21. století je zavalený i zahlcený ná-
růstem hudebního zvuku z médií, nových komerčních 
stanic, kde se zejména populární hudba a její novo-
dobé směry a žánry staly největší programovou ná-
plní, čímž je recipient vystaven nadměrné nabídce, 
a tím tlaku na  její vnímání. Změnil se i proces po-
slechu hudby. Jsme svědky znějící hudby a (ne)po-
slouchajícího posluchače. Důkazem o tom, že máme 
„neposlouchajícího“ posluchače, je dynamicky předi-
menzovaná hudební produkce všude okolo nás, která 
nikomu nepřekáží, přestože častokrát místo vkusu 
formuje nevkus. Jsme svědky, že nastoupila poslu-
chačská lhostejnost k takovému úkazu, ale i odborná 
bezmocnost proti komerci a byznysu. Narůstající ma-
sová lhostejnost vůči dynamické intenzitě produkce 
i jejímu výběru svědčí o všeobecné absenci recepční 
zkušenosti se základními estetickými kritérii.

6.3.5.1 Recepce hudby v hudební edukaci  

Do hudební edukace na Slovensku se poslech hudby 
zařadil až v polovině 20. století. Do r. 1945 obsaho-
vala hudební výchova jen pěveckou složku a předmět 
v soustavě povinných předmětů se také nazýval zpěv, 
který se kromě vyučování pěstoval hlavně ve školních 
pěveckých sborech. Od r. 1948 má hudební výchova už 
tři složky: zpěv, poslech hudby a hudební nauku. Pří-
lišná akcentace naukové složky způsobila, že od r. 1953 
se obsah vyučování soustředil už jen na zpěv a po-
slech hudby. V sedmdesátých letech byla nová kon-
cepce vzdělávání zaměřena na aktivitu žáka a dosud 
používané dělení na složky se mění na činnosti, které 
vyjadřují obsah vyučování.

Koncem 70. let se cílem předmětu hudební výchova 
stává rozvoj hudebních schopností žáka v rámci vokál-
ních, receptivních, instrumentálních a pohybových čin-
ností, které jako komplex aktivit naplňují duální funkci 
hudební výchovy: výchova k hudbě a výchova hudbou. 
V  časovém období 80. a  90. let se do hudebně- 

72  SZAKALLOVÁ, K. Hudebně-pohybová výchova. Nitra: GARMOND, 1996. ISBN 80-8050-0193.
73   BARANOVÁ, E. Jak učit hudební výchovu?. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2001, s. 8, s. 41–47, s. 79. 

ISBN 80-89039-03-0.
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-výchovného procesu (i změnou společenských po-
měrů a nástupem informačně-komunikačních pro-
středků) úplně přirozeně dostávají další činnosti 
s hudebním obsahem, které znamenají inovaci v ná-
růstu hudebních schopností a zručností jedince.

Všeobecné změny v pedagogice, směřující k principu 
komplexní výchovy a alternativního vyučování, se pro-
mítly i do hudební pedagogiky, která klade stále větší 
důraz na hudební tvůrčí činnosti rozvíjené na základě 
integrativní hudební edukace. Integrativní hudební 
edukace znamená integraci všech hudebních činností, 
jakými jsou: vokální, instrumentální, percepční, po-
hybové a hudebně-dramatické činnosti. V posled-
ním období se tento diapazon rozšířil o manažerské 
a mediální činnosti, ale i o (volnou) improvizaci nebo 
elementární kompozici.74

6.3.5.2 Koncepce pedagogické interpretace 
hudebního díla

Interpretace hudebního díla má hodně možných 
koncepcí podle toho, kterou oblast daná koncepce re-
prezentuje, jestli upřednostňuje např. umělecko-inter-
pretační, estetickou nebo vzdělávací. Proces vnímání 
hudby vyžaduje aktivní poslech, předpokládá určitou 
úroveň hudebních schopností, zejména hudební pa-
měť, pozornost, ale i hudební představivost a fantazii, 
přičemž tyto schopnosti a danosti se navzájem pro-
línají a doplňují. Důležitou úlohu při vnímání sehrává 
i schopnost vnímatele, jeho vlastnosti, a hlavně ná-
ročnost hudebního díla. 

Vnímání hudby (ve školní praxi aplikované jako po-
slech hudby) jako jedna z hlavních činností hudeb-
ně-výchovného procesu si za půlstoletí vytvořilo své 
didakticko-metodické koncepce, které tvoří obsah re-
ceptivní hudební výchovy jako částkové disciplíny hu-
dební didaktiky. Přiblížit žákům hudební dílo je náročná 
didakticko-metodická „operace“, která na rozdíl od 
činností, při kterých může žák „navenek“ prezentovat 
svoje zručnosti, je záležitost výsostně subjektivní, ve 
školní praxi ověřitelná zpravidla pomocí jiných činností.  

Prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.75 (*1927), systematik 
slovenské hudební pedagogiky, je tvůrcem teorie Peda-
gogické interpretace hudebního díla76. Pedagogická 
interpretace hudebního díla je vědecké uchopení pro-
blematiky s využitím teorie hudební vědy a s analýzou 
těch částkových hudebně-pedagogických disciplín, 
které se „zúčastňují“ zprostředkování hudebního  
díla, jako hudební psychologie, didaktika hudby 
a předně receptivní hudební výchova.

„Dílo jako ukončený tvořivý akt zůstává identické, jeho 
chápání se však mění. Ovšem má v sobě i nadčasové 
a nadosobní obsahové složky, které zabezpečují jeho 
identitu v historicko-společenském vývoji“
(Burlas, 1998, s. 38).

V procesu recepce jsou neměnné konstanty autor,  
interpret, posluchač, které jsou hudebními tlumoč-
níky obsahu:
- autor – vlastního autorského obsahu,
-  interpret – představitelem autorského, ale zároveň 

vlastního interpretačního obsahu, 
-  posluchač – recipuje autorský a interpretův obsah 

a přidává svůj posluchačský.

Složitý proces pedagogické interpretace hudebního 
díla se ve školní praxi uskutečňuje v rámci jednotli-
vých fází vyučovací jednotky s následujícími parciál-
ními analýzami:
a)  genetická analýza – vysvětluje genezi a okolnosti 

vzniku díla, vztahy mezi hudebním dílem a společ-
ností, charakterizuje osobnost skladatele,

b)  sémantická analýza – analyzuje hudební obsah díla, 
jeho program a symboliku,

c)  strukturální analýza – jde o formální výstavbu díla 
a tektoniku díla,

d)  axiologicko-funkční analýza – zahrnuje spole-
čenskou a uměleckou hodnotu díla, uspořádání zá-
kladních hudebních prvků a jejich působení na žáka 
a studenta,

e)  esteticko-zážitková analýza – reflektuje a verba-
lizuje (slovně charakterizuje) emocionální zážitky 
a definuje se estetická hodnota uměleckého díla.

Finální celostní analýza v praxi znamená poslech ce-
lého díla, při němž se dosahuje vnitřní vazby s dílem, 
kterou definujeme jako zážitek. Hloubka zážitku je de-
finována jako prožívání, jehož výsledkem je estetický 
zážitek jako emocionální reakce na estetické podněty.       
 

6.3.6 Hudebně-dramatické činnosti

V  hudebně-dramatických činnostech se hudební 
projevy spojují se slovními, výtvarnými a pohybovými 
projevy v intencích tvůrčí dramatiky. Při hudebně-
-dramatickém projevu se hudba spojuje s hraním rolí, 
které dávají prostor pro pozitivní působení hudebních 
výrazových prostředků, které si tak žáci prostřednic-
tvím hry osvojují. Hudebně-dramatická exprese může 
spolu s hudbou působit na psychické oblasti vnitřního 
prožívání dětí a adolescentů. Prostřednictvím hudeb-
ně-dramatického projevu mohou i jedinci s různým 
druhem postižení prožívat krásu hudby. Základem je 

74  Výsledky hudebně-pedagogického výzkumu v integrativní hudební edukaci tvoří vědecký potenciál pro integrativní hudební pedagogiku jako 
subdisciplínu hudební pedagogiky.

75  Prof. Ladislav Burlas, DrSc. (*1927), muzikolog, skladatel, pedagog, reprezentant a organizátor hudebního života na Slovensku, se od r. 1983 
zamýšlel nad koncepcí zprostředkování hudebního díla žákům a studentům. Jeho koncepci pro praxi rozpracovala Eva Michalová, která v publikaci 
Hudba ve škole prezentuje praktické příklady na konkrétních dílech.

76  Ladislav Burlas svoji koncepci Pedagogické interpretace hudebního díla publikoval ve vědecké publikaci HUDBA – komunikativní dynamizmus. 
Národní hudební centrum: Bratislava, 1998. ISBN 80-88884-10-1 
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vhodný výběr hudebního díla v kontextu kognitivních 
a estetických zkušeností dítěte/žáka. Základem hu-
debně-dramatických činností je hra, ve které se pra-
cuje metodou improvizace, při níž děti/žáci objevují 
své schopnosti a zároveň se upevňuje celá řada jejich 
dalších sociálních, psychologických a komunikačních 
schopností a dovedností. Metodou interpretace děti/
žáci vyjadřují uměleckou předlohu různými sobě vlast-
ními způsoby. Belo Felix, hudební pedagog, skladatel, 
realizátor hudebně-dramatických dílen na Slovensku 
a v Česku, sumarizoval následující principy tvůrčí dra-
matiky v edukaci: 

Teatralizace – uplatňování prvků divadla, hraní rolí 
a ztvárnění situací, práce s rekvizitou, personifikace.

Preference zážitku – znamená vytvořit takovou tvůrčí 
situaci, ve které dítě/žák musí samo hledat řešení, po-
rovnávat se se spolužáky, učitelem se nechat pouze 
podněcovat a usměrňovat, ale nikoliv direktivně vést.

Konflikt – tvoří základ dramatu a jeho individuální ře-
šení ze strany žáka/skupiny, které působí netradičně 
a originálně, ne vždy nachází pochopení.

Multimediální charakter produktu – je daný spolupů-
sobením podnětů sluchových, zrakových, hmatových 
(ale i čichových a chuťových), verbální i nonverbální 
komunikace, gestem těla nebo různými dimenzemi 
intonace.  

Týmový charakter práce – vychází z charakteristiky 
divadla jako týmové produkce s tím rozdílem, že tu nejde 
o „lepší či horší“ žáky, ale prostor dostávají všichni.

Sdílení – vychází z cíle tvůrčí dramatiky, která produ-
kuje zážitek a společné prožívání (Felix, 2013).

Pro děti předškolního a mladšího školního věku je hu-
debně-dramatická exprese přitažlivá zejména pro vol-
nost, svobodu a nespoutanost ve scénářích, které si 
vytvářejí, odkrývá jim jiné pohledy na řešení běžných, 
ale i vzdálenějších úloh. Kombinace hudebního a dra-
matického umění nabízí variabilitu možností, jak sti-
mulovat integritu osobnosti všech zúčastněných. 

Závěrem...

Integrace hudebně-pedagogických koncepcí 
do edukačního procesu může přispět k motivaci žáků 
učit se, ale může také z učení učinit zajímavou potřebu. 
Všichni žáci, i ti s různými druhy postižení, mohou takto 
dosáhnout předpokládaných výsledků aspoň na úrovni 
svého „individuálního minima“, přičemž propojení po-
znatků a permanentní cvičení vedou k jejich trvalejšímu 
osvojení a využití pro život. Nesmíme zapomínat, že 
žáky formuje nejen vzdělávací obsah konkrétního před-
mětu, ale i celkové klima ve třídě, které je v inkluzivní 
třídě velmi složité. Vycházíme z poznání, že všechny 
tyto koncepce mají i svou širokou praktickou prezen-
taci, ve které se realizuje většina dětí s cílem podpory 
jejich zdravého vývoje. Je samozřejmě potřebné si tu 
klást otázku kvality a kvantity setkávání jedince a po-
stiženého jedince s hudebně-výchovnými aktivitami. 
Též je důležitá osobnost učitele a jeho erudice, hlavně 
při práci s inkluzivním žákovským kolektivem.
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ANOTACE
Následující text má za cíl na obecné úrovni popsat, vysvětlit a zdůvodnit klíčové prin-
cipy metodických postupů ve výuce výtvarné výchovy, které vedou k „dobré inkluzi“, 
tj. popsat obecnou strukturu metodického postupu, jak zdárně realizovat inkluzi ve VV  
(z hlediska onto- i psychodidaktiky) ve vztahu k praktickým úlohám.
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Obecně ve společnosti laické i odborné lze považovat 
folkové postoje k inkluzivnímu vzdělávání jako velmi 
rezervované, nedůvěřivé, případně stoické: „Prostě to 
po nás chtějí, tak s tím něco uděláme. Nějak inkluzi 
zanoříme do stávajícího procesu tak, aby nebylo třeba 
výrazných změn či zásahů.“ Přestože je inkluzivní 
vzdělávání zavedeno do praxe školskou vyhláškou 
od roku 2016, realizace inkluze je často vnímána jako 
další zátěž při práci pedagoga. Co je možné za těmito 
postoji vidět, bude uvedeno v textu níže. 

Teď se však podívejme na inkluzi z pohledu výtvarné 
výchovy i obecně z pohledu všech expresivních vý-
chov. Mají něco společného? Mohou se vzájemně 
doplňovat a podporovat? 

Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) ve svém základním 
významu znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého 
celku. 

Z hlediska sociologického je inkluze nejen formální 
zahrnutí do společnosti nebo organizace, nýbrž také 
přijetí ze strany ostatních členů skupiny. Vyžaduje 
změnu postoje od rezignovaného „musíme je vzít mezi 
sebe“ k uvědomění si, že každý člověk je nějak odlišný 
a jaká pozitiva z dané diverzity vznikají.

Ve školství  je inkluzivní vzdělávání nebo inkluze  pro-
ces, jehož snahou je nastavení takového systému 
vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu 
plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat 
školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je 
podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. 

V inkluzivní škole je samozřejmostí heterogenní složení 
kolektivu, v němž se každý jedinec stává objektem in-
dividualizovaného přístupu. V jedné třídě se tak spolu 
vzdělávají děti zdravotně postižené i děti bez posti-
žení, děti zvláště nadané, děti cizinců, děti různých 
etnik nebo např. děti pocházející ze sociálně znevý-
hodněného prostředí. Mezi základní principy inklu-
zivní školy patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené 
schopnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti.

Všechny tři definice inkluze v různém pojetí  spojuje 
proces, ve kterém je  celek  tvořen zahrnutím a při-
jetím odlišností.

1/ Inkluze ve výtvarné výchově 
jako přínos a ne zátěž  

Inkluzivní či tzv. společné vzdělávání je založeno na cíli 
umožnit všem dětem dosažení jejich vzdělávacího 
maxima a přitom do největší možné míry respektovat 
jejich vzdělávací možnosti a potřeby (srov. Vaďurová, 
Pančocha, 2010). Umělecké obory ve vzdělávání mají 
pro dosahování tohoto cíle výtečné předpoklady, neboť 
jejich typické vzdělávací, resp. učební úlohy se opírají 
o vlastní tvorbu žáků. 
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2/ Význam učebních úloh

Učební úlohy jsou rozhodujícím východiskem pro 
žákovskou činnost ve výuce i pro utváření učebního 
prostředí. Toto tvrzení lze průkazně zdůvodnit. Učební 
úlohy jsou totiž těmi základními komponentami výuky,1  
jejichž prostřednictvím se přímo realizuje vzdělávací 
obsah výuky a dosahuje se cílů výuky. Učební úlohy 
(1) vyzývají žáka k aktivní učební činnosti, (2) vychá-
zejí ze vzdělávacího oboru nebo vzdělávací oblasti 
a směřují k cíli učení, (3) zakládají edukativní situaci 
a podmiňují její formu, organizaci, průběh (Slavík, Dytr-
tová, Fulková, 2010, s. 227). Tyto tři hlavní atributy činí 
z učebních úloh klíčové komponenty výuky, protože 
spojují činnost žáků s nároky kurikula, s jeho obsahem 
a cíli (Slavík, Lukavský, 2015, s. 78). Z toho důvodu kva-
lita vzdělávacích úloh značně podmiňuje kvalitu výuky 
a nastavuje její základní vzdělávací a výchovné pod-
mínky. Proto právě charakteristiky učebních úloh jsou 
podstatné pro to, jakých výchovných a vzdělávacích 
cílů může výuka dosahovat a jaké podmínky přitom 
žákům poskytne.  

Slavík a Lukavský (2015) vymezují učební úlohy v umě-
leckých vzdělávacích oborech termínem expresivní 
tvořivé úlohy a charakterizují je čtyřmi hlavními pří-
znaky. Podle nich jsou expresivní tvořivé úlohy speci-
álně zaměřeny na: (1) osobnost tvořícího autora (resp. 
interpreta) a na jeho vztah ke zpracovávanému obsahu, 
(2) kulturní a společenský kontext tvorby, (3) způsob, 
resp. styl vyjádření a jeho percepční Gestalt podmíněný 
znalostí kontextu, (4) prožitkovou účinnost výsledku 
tvorby. Již ze samotného výčtu těchto příznaků je pa-
trné, že expresivní učební úlohy poskytují velký prostor 
pro respektování vzdělávacích možností a potřeb žáků 
(viz zejména příznak 1, 4, zčásti 3), ale zároveň nabízejí 
příležitost ke vzdělávání s oporou v kulturním a spo-
lečenském kontextu tvorby (viz příznak 2 a zčásti 3). 
Z výčtu je též zřejmé, že ohniskem, v němž se amal-
gamuje osobní zkušenost žáků s kulturním kontextem 
jejich aktivit, je způsob autorského vyjádření, resp. jeho 
styl, který nutně koresponduje s kulturním okolím, které 
žák výběrově promítá do své tvůrčí aktivity. 

Z uvedeného důvodu by vyučující s respektem k náro-
kům inkluzivního vzdělávání měli mít k dispozici takové 
znalostní zázemí (teoretické a terminologické), které 
by jim dovolilo porozumět souvislostem mezi vlastní 
tvůrčí aktivitou žáků a  jejím kulturním kontextem. 
Pouze s oporou v této znalosti (didaktické znalosti ob-
sahu)2 totiž mohou didakticky vhodně a pedagogicky 
účinně podporovat žáky v učení a v osobnostním roz-
voji zejména v těch vzdělávacích oborech, které se 
opírají o expresivní tvořivé úlohy.

Výtvarná výchova, tak jako všechny expresivní vý-
chovy, vede žáky k prosazení vlastní individuality a zá-
roveň  k toleranci v prosazování vlastní individuality 
ostatních spolužáků prostřednictvím výtvarného, ex-
presivního projevu, k sebeprosazení a zároveň k tole-
ranci vůči odlišnosti od sebe na úrovni personalizační, 
socializační a enkulturační, k porozumění a přijetí 
charakteristiky umění, pro které je v současné době 
typická odlišnost a originalita. Právě kontext umění, 
pro které je typické střídání individuálních autorských 
odlišností s naopak stylovou homogenností různých 
–ismů a kulturních epoch, vytváří  hutné heterogenní 
tvořivé a konstruktivní kontinuum spolubytí různých 
forem a  svou podstatou v  tomto ohledu naplňuje 
stejný cíl jako inkluze. 

Další významnou podobností mezi VV a inkluzí je při-
jetí a porozumění „barevnosti“ heterogennosti expre-
sivních projevů na úrovni „malého“ i „velkého“ umění  
(viz text dále), které se nestane během okamžiku, ráz 
naráz. Naopak děje se tak postupným expresivním ex-
perimentováním s vlastním sebeprosazením, tolerancí 
k druhému, s postupným odkrýváním porozumění  
„cizích“ vizuálních obsahů i těch „vlastních“.

Právě expresivní výchovy poskytují v komplexním 
edukačním programu žákům prostor pro objevování 
různých pravd, různých  subjektivních výsledků té-
hož (zadání). Mohou se učit, že jedna expresivní úloha 
má různé výsledky, ne jako normativní úloha, která má 
jeden stejný objektivní výsledek, jako například v ma-
tematice.

Výtvarná výchova a všechny expresivní výchovy tak 
v sobě ve své podstatě zahrnují základní procesy, které 
jsou podmínkou pro realizaci „dobré inkluze“, v níž 
právě individuální odlišnost všech zúčastněných je 
cestou k poznání a porozumění. Čím více individualit, 
které jsou schopny se vzájemně dorozumět, pochopit 
a spolupracovat, tím spíše je možné porozumět a po-
chopit, co všechno je umění a „kdy je“ umění a kul-
tura. Pochopit, že v umění  neexistuje jedna „absolutní 
pravda“, vést ke kritickému nezávislému myšlení, cho-
vání a toleranci k barevnosti jinakosti světa. 

Jinými slovy tak můžeme říci, že exkluzivita expre-
sivních výchov spočívá v tom, že jsou ideálním, přiro-
zeným, relativně měkkým a tréninkovým prostředím 
pro realizaci „dobré inkluze“.

1  Komponenty výuky jsou analytické složky výuky, které svým konkrétním utvářením ve výuce spolurozhodují o kvalitě. Jedná se např. o učební 
úlohy, organizační formy, metody a jejich strukturu, fáze výuky apod. (Janík et al., 2013, s. 44). 

2  Jedná se o tzv. didaktickou znalost obsahu, pedagogical content knowledge, kterou poprvé charakterizoval L. S. Shulman (1987). Teoretický 
konstrukt „didaktická znalost obsahu“ vedl k rozvoji zvláštních metodických a metodologických nástrojů pro zkoumání učitelského myšlení a pro 
výzkum výuky a její kvality (srov. Shulman, 1996).
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3/ Triáda RVP z pohledu inkluze  ve VV  
(rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování 

subjektivity a ověřování komunikačních účinků)

Výtvarná výchova má v sobě již programově a legis-
lativně ukotven inkluzivní princip. Inkluze je v souladu 
s oborovými požadavky. 

Hlavním cílem výtvarné výchovy podle RVP je edukace 
žáků v úrovních rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňo-
vání subjektivity a ověřování komunikačních účinků 
v kontextu výtvarného umění a vizuality, a to na úrovni 
personalizační, socializační i enkulturační.

Podívejme se na toto programové prohlášení z RVP 
detailněji i z hlediska inkluze.

3.1 Rozvíjení smyslové citlivosti

Každý člověk, žák, je neopakovatelné, jedinečné in-
dividuum s bohatým rejstříkem svých potencionalit, 
schopností, dovedností a prožívání. Přesto se všichni 
shodujeme v tom, že jsou nám podněty z okolního 
světa přístupny pěti smysly – zrakem, hmatem, slu-
chem, čichem a chutí. Lišíme se však různou mírou 
individuální senzitivity toho či onoho způsobu vnímání. 
Jedním z cílů výtvarné výchovy je rozvíjet v žácích 
citlivost vůči smyslovým podnětům. Ať už na úrovni 
zvědoměného rozšíření percepčních schopností (roz-
šíření citlivosti k vědomému vnímání smyslového pole), 
nebo na úrovni zvědomění, jaké psychosomatické 
účinky lze očekávat v prožitku při kontaktu s různými 
podněty. Rozvíjení smyslové citlivosti má vést k roz-
voji možností, jak výtvarně vyjádřit svou individualitu, 
své subjektivní vnímání a reagování na svět kolem nás. 
Zároveň má také ale vést k větší rozlišovací citlivosti 
k individuálním subjektivním projevům ostatních lidí. 
Čím větším rejstříkem vědomé senzitivity k podnětům 
disponujeme, tím více můžeme rozlišovat a zároveň in-
stinktivně, intuitivně i vědomě chápat projevy druhých 
lidí a reagovat na ně. Čím více máme rozšířený rejstřík 
prožitků na smyslové úrovni, tím spíše jsme schopni 
v projevu druhého rozpoznávat, co s ním máme spo-
lečného a v čem se lišíme. Čím disponujeme my a čím 
ten druhý. To není nic jiného než základní stavební ká-
men empatie mezi lidmi.

Typickou situací ve výtvarné výchově bývají úlohy, 
při kterých mají žáci zavřené oči a vnímají svět ko-
lem sebe ostatními smysly svět kolem sebe ostat-
ními smysly. Nejenže si uvědomí, co všechno mohou 
registrovat bez očí, ale zároveň také pocítí, jaké to 
je nemít zrak. A téma pochopení, uvědomění si, jak 
je asi lidem, kteří nemají zrak, bývá stálicí v  dia-
logu o úloze založené na zrakové deprivaci. Vlastně 
všechny úlohy založené na experimentu vžít se 

do kůže druhého, simulovat situaci, ve které si  
vyzkoušejí, jaké to je být „v  těle druhého“ – ať už 
zdravého, anebo s nějakým psychomotorickým ome-
zením – vedou žáky k pochopení toho, jak druhému 
je, jak se asi cítí, jak jinak vnímá a vidí svět. Zde by 
ovšem úlohy neměly končit pouze samotnou sebez-
kušenostní experimentací, ale měl by na ně navázat 
další neméně důležitý akt, a to „zvědomění“ prostřed-
nictvím reflexe a reflektivního dialogu, mentalizování 
(viz text níže) toho, co prožili. Pak je totiž teprve možné 
uvažovat, modelovat si představy nejen na téma, jak 
je člověk omezen, ale také k čemu pozitivnímu může 
být omezení dobré. (Slepý má rozhodně více vyvinutou 
proxemiku, hmat a sluch a má možnost vnímat svět 
z perspektivy těchto smyslových zdrojů. Jeho svět 
je skutečně jinak „barevný“, disponuje jinými kvali-
tami, jak vnímat svět kolem nás a reagovat na něj.) 
A najednou je divné vyloučit slepého z aktivity, spo-
lupráce, protože žák zažije jinakost a bohatost jeho 
světa bez zraku, kterou může obohatit a obohacuje 
zprávou o tom, jaké další možnosti má svět kolem nás.
Prožití být v „těle druhého“ najednou umožňuje vnímat 
a chápat, proč ten druhý reaguje jinak a proč nemůže 
mít žák „pravdu“, pokud by považoval odlišné vnímání 
za špatné, když není stejné jako naše. Stejně tak je 
to s návštěvou do emocí, pocitů a myšlenek druhého.  

3.2 Ověřování komunikačních účinků

Jak se dozvíme myšlenky druhého? Pouze tehdy, jestliže 
s ním hovoříme, když vyslechneme nejenom sebe, ale 
i toho druhého, když vyslechneme nejenom své úvahy 
a záměry, ale totéž uslyšíme i od druhého. Najednou 
nejenom intuitivně cítíme, ale i víme, co máme společné 
a v čem se lišíme. V čem si rozumíme a kde vnímáme 
jinakost názorů. Najednou také víme, jak lépe oslovit 
druhého – jak verbálně, tak expresivně (výtvarně), aby-
chom byli schopni sdělovat si informace, naslouchat 
a rozumět si. Toto vzájemné sdílení shod a rozdílností 
je schováno za požadavkem rozvoje schopnosti ověřo-
vání si komunikačních účinků v přímém dialogu, anebo 
v  nepřímém, prostřednictvím vlastní tvorby nebo 
tvorby druhého. Ověřování komunikačních účinků při-
tom není možné bez dostatečných znalostí kontextu: 
kulturního jazyka, který společně užíváme. Není to jen 
jazyk slov, ale také jazyky exprese – jazyky, které se 
rozvíjejí a kultivují prostřednictvím umění. 
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3.3 Uplatňování subjektivity

Když jsme schopni záměrně zacházet se smyslo-
vými podněty, víme, jak je vnímat, jak jim rozumět,  
jak je používat jako způsob komunikace, a  jsme-li 
schopni a umíme komunikovat s druhým, teprve po-
tom si můžeme být vědomi své vlastní jedinečnosti 
a neopakovatelnosti. Tím můžeme svou osobností při-
spět k poznávání a formování světa kolem nás, pro-
tože to je naše doména neopakovatelnosti a našeho 
významu pro druhé, spolužáky, přátele, rodinu, spo-
lečnost, kulturu a svět.  Společným prožitkem setkání 
a dialogu našich jedinečností, individualit, našich práv 
na subjektivní vztahování se ke světu jsme schopni 
lépe pochopit, porozumět a tolerovat, že toto právo 
má každý člověk. I když se v mnohém lišíme, máme 
také mnoho společného a jsme schopni se navzájem 
obohacovat. Díky druhému si můžeme rozšířit vlastní 
obzory – myšlenkové, prožitkové, dovednostní. Od dru-
hého se můžeme hodně naučit a rovněž je důležité si 
uvědomit, že odlišné individuality není třeba ze spo-
lečnosti vylučovat, ale naopak je přijmout ke společné 
„světatvorbě“.

3.4 Společná světatvorba

Oblast umění a výtvarné výchovy je naprosto ideálním 
měkkým „tréninkovým“ polem pro testování různých 
projevů  vlastní individuality a toho, jaké účinky mají 
tyto projevy na naše okolí. Zároveň je tato oblast ide-
álním polem pro experimentování s různými způsoby 
pochopení druhých lidí. 

Čím více společně žáci prožívají společnou tvorbu 
ve všech třech doménách RVP, sdílejí společný záži-
tek a mají možnost o něm mluvit a provázet se vlast-
ními individuálními světy, tím více se jedná o prostor, 
který překračuje hranice individuálního vnímání světa 
a vytváří platformu společného vzájemného oboha-
cení a pozitivní  zkušenosti „víc hlav víc ví“.

Jestliže takto uvažujeme nad jednotlivými hlavními 
cíli VV podle RVP, je zřejmé, že tímto se tvoří „dobrá 
inkluze“ a naplňují se její hodnoty. K obohacování 
a toleranci dochází díky projevení, pochopení a poro-
zumění individuální odlišnosti každého z nás. Každý 
z nás má čím přispět k obohacení nás všech, společ-
nosti a kultury.
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4/ Jedinečnost VV oproti jiným 
expresivním výchovám

Každá z expresivních výchov má svou specifickou cha-
rakteristiku, která ji odlišuje od ostatních, a její ne/
respektování určuje kvalitu a průběh expresivního 
procesu a jeho výsledku pro jedince i třídní kolektiv.

Základním východiskem pro motivaci žáka k angažo-
vanému zapojení do expresivní experimentace je to, 
která smyslová modalita je pro něj primární a jaký má 
daný žák potenciální rejstřík smyslové citlivosti k té 
které smyslové modalitě, včetně doprovodných afek-
tivních procesů v polaritě „líbí/nelíbí“.

4.1  Vizuo-psychomotorická kondice  
jedince jako podmíněnost jeho  
angažovanosti ve výtvarné výchově

Pro výtvarnou výchovu je klíčová vizuální citlivost, 
schopnost vnitřní vizuální imaginace a představivosti, 
zároveň pozitivní vztah k manuální činnosti a schop-
nost udržet koncentrovanou pozornost ve fázi vzniku 
vizuálu neboli v „řemeslné fázi“, aby vizuál mohl reálně 
vzniknout.  

Právě tato fáze „řemeslného vzniku vizuálu“, která se 
převážně děje individuálním procesem, je náročná 
na míru koncentrace, vůle a schopnosti bytí v „tvůrčí 
klauzuře“, než je vizuál reálně zhotovený. Spontánní 
tvůrčí zapálenost a schopnost ji v průběhu tvorby udr-
žet a dosáhnout výsledného vizuálu můžeme předpo-
kládat u nadaných jedinců. U ostatních je nutné tyto 
schopnosti trénovat pomalým zvyšováním „zátěže“ 
na vytrvalost a technologické/řemeslné dovednosti, 
aby nedošlo ke ztrátě motivace kvůli příliš náročnému 
neadekvátnímu technologickému postupu, jejž není 
jedinec schopen ve stávající situaci zvládnout na „dost 
dobré úrovni“.

Na druhou stranu při této oborové specifické nároč-
nosti můžeme z výtvarné činnosti vytěžit veliká tvůrčí 
a výchovná pozitiva.

4.2 Exemplifikační stálost vizuálu v čase

Ve výtvarné výchově na rozdíl od jiných výchov zů-
stává jako výstup procesu vizuál,3 který je svou exis-
tencí v čase a prostoru reálný. Podobný, ale funkčně 
nikoliv zcela shodný, je textový výstup v literární nebo 
divadelní tvorbě, a ještě jiný charakter má notový vý-

stup v tvorbě hudební. Ostatní výchovy (taneční, dra-
matická) samozřejmě také mají své výstupy, zda však  
zůstanou reálně zachovány v čase, je závislé na tom, 
že je někdo zaznamená na audiovizuální médium. Je-
dině výtvarné dílo (vizuál) je výstupem, který je zázna-
mem s úplnou smyslovou kvalitou exprese (na rozdíl od 
notového záznamu) a jehož čtení nevyžaduje znalost 
mateřského jazyka autora díla. 

Tato časoprostorová stálost a univerzální jazyková pří-
stupnost vizuálu umožňují ve výtvarné výchově expli-
citně pracovat jak s expresivním tvůrčím procesem, 
tak s výsledkem. Díky tomu je možné edukačně expli-
citně využívat longitudinální přístup vývoje a změny 
v čase jak u samotného expresivního procesu, tak 
u výsledných vizuálů  a jejich stylu.  Vizuály jsou „reál-
nou, jsoucí pamětí“ toho, co se dělo, a  jejich postupné 
vývojové kvalitativní proměny jsou faktickým „důka-
zem“, jak se žák i třídní kolektiv jako skupina postupně 
rozvíjí ve všech třech sledovaných doménách – rozvoj 
smyslové citlivosti, uplatnění subjektivity a ověřování 
komunikačních účinků.

4.3 Explicitní využití lateralizovaného pře-
nosu k vizuálu – „avataru“ žáka 

Lateralizovaným přenosem je zde míněn vztah žáka/
tvůrce k jeho vizuálu a vizuál jako „avatar“ je míněn 
jako metaforický exemplifikovaný zástupce osobnosti 
žáka. Kultivací vztahu žáka k jeho vizuálu je možné 
přeneseně metaforicky, a přesto reálně ovlivňovat 
jeho vztah k sobě samému z hlediska posilování po-
zitivního sebepojetí a seberozvoje. Laicky řečeno, to, 
jakým způsobem se žák chová k tvůrčímu osobnímu 
výsledku, je metaforickým obrazem toho, jak se chová 
sám k sobě a k výsledkům svého prožívání a chování. 
Stejně tak kultivací vztahu k vizuálům ostatních spo-
lužáků i k dílům „velkého umění“ učíme žáka toleranci, 
ocenění a přijetí  odlišnosti i stejnosti. Jedná se tak o již 
dříve zmiňovaný „měkký polštář“, jak skrz ovlivňování 
vztahu k vizuálu můžeme ovlivňovat vztah autora k sobě 
samému, k societě i kultuře. Je to dvojí forma edukač-
ního  působení – jak explicitní zvědoměné /mentali-
zované edukační ovlivňování žáka prostřednictvím 
tvorby a dialogu o ní v učebních úlohách, tak díky la-
teralizovanému přenosu možnost působit na žákovu 
osobnost i implicitním metaforickým způsobem.

3  I v receptivním procesu, v němž je úloha založena na interpretaci vizuálu, žáci manuálně netvoří, je dle principu hermeneutického kruhu vizuál 
stále přítomný a podnětný pro další proces expresivní experimentace.
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Jak poznáme, že ve školách dobře naplňujeme inklu-
zivní vzdělávání? Odpověď není jednoduchá a žádá 
komplexní pojetí. Nicméně cíle inkluze je možné in-
tenzivně naplňovat skrze inkluzivní trendy v oboru 
výtvarná výchova, které reflektují současnou oblast 
poznání u nás i v zahraničí. 

Obecně známou platností je, že strategie inkluzivní 
pedagogiky pracují se zákonitostmi psychického vý-
voje a s procesem učení člověka. Optimální podmínky 
podporují efektivní učení, které umožní v plné míře 
rozvinout potenciál každého žáka vzhledem k jeho 
schopnostem a dovednostem (Vítková in Bartoňová, 
Vítková et al., 2013). Dle J. Derbyho (2011) je výtvarná 
výchova v poslední době cenným přispěvatelem pro 
oblast výzkumu disability studies (DS) a má úzkou 
a dlouhodobou souvislost s pedagogickým výzku-
mem osob s  postižením (disabilitou). Spojení in-
kluze skrze výtvarnou edukaci a disability studies 
předpokládá přechod z diskurzu multidisciplinarity 
k transdisciplinaritě. Postižení se tak stává v oblasti 
uměleckých forem relevantním aspektem výtvarné 
tvorby (např. umělecké směry art brut, outsider art, disa-
bility art atd.) (srov. Eisenhauer, 2009; Sochor, 2014). 

Inkluzivní výtvarná tvorba v klimatu třídy základní 
a střední školy je prostřednictvím forem výtvarného 
symbolického jazyka předpokladem kooperativního, 
reflektivního, tvořivého a zážitkového pojetí vzdělávání 
pro všechny bez rozdílu ve společném prostředí (srov. 
Sochor, 2015). Inkluzivní výtvarné vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami musí čerpat 
z inkluzivní kultury, uměleckých forem a inkluzivních 
přístupů ve vzdělávání. Inkluzivní obsah vzdělávání 
předpokládá výchovně-formativní postupy oriento-
vané na autenticitu, kreativitu a individualitu jedince 
v komunitě či společnosti. Mluvíme tak o potřebě 
nových způsobů zkoumání uměleckého vzdělávání 
ve prospěch všech studentů a zaměstnanců vzdělá-
vacích institucí (srov. Sochor, 2015; Derby, 2011).

Společná východiska umění a inkluzivní výtvarné pe-
dagogiky lze spatřovat v přirozenosti odlišné inter-
pretace identity člověka prostřednictvím studentovy 
autentické výtvarné tvorby. Ta se může v inkluzivní 
škole stát důležitým způsobem zkoumání vlastní iden-
tity a sebepojetí žáka se speciálními vzdělávacími po-
třebami vycházejícími ze zdravotního postižení (srov. 
Eisenhauer, 2009; Derby, 2011). Také se může stát 
pozitivním činitelem rozvoje interpersonálních přátel-
ských vztahů. Odlišný výtvarný projev žáky identifikuje 
a zároveň vymezuje jejich vlastní sebepojetí. V širším 
kontextu tak posiluje nutnost vnímání občanských 
a  lidských práv rezonujících při hledání sebeurčení  

dospívajícího člověka. Každý žák může být výjimečným 
autorem svého artefaktu s přesahem do estetických až 
uměleckých kvalit. Stává se tak přínosem pro kolektiv 
žáků a studentů inkluzivní školy (Sochor in Slepičková, 
Pančocha et al., 2013; Hatton in Hatton et al., 2015). 

Školy a další vzdělávací instituce, které respektují 
a podporují speciální vzdělávací potřeby žáků i hete-
rogenitu obecně, vytvářejí inkluzivní didaktiku. Tento 
proces, odrážející se v reálných situacích, vyžaduje 
od pegagogů v  jejich vyučovacích strategiích ma-
ximální propojení obecné pedagogiky a pedagogiky 
speciální s respektem k individuálním rozdílům. Akcep-
tuje speciální potřeby nebo aktuální výkony v procesu 
učení (srov. Havel, 2014).

Překážkou v tomto inkluzivním procesu jsou segre-
gující postoje společnosti vůči lidem s postižením. 
Tyto postoje se promítají i do prostředí vzdělávání, 
které neakceptuje nové poznatky výzkumů vyučování 
a učení. Samotné přijetí žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu 
českých škol přesto umožnilo objasnit nedostatky 
přetrvávající ve školní praxi v oblasti tradičních fo-
rem vyučování a učení, ale také cílů a obsahů vyučo-
vání. Zásadní poznatky k této problematice přinesly 
výsledky výzkumného záměru vedeného M. Vítkovou 
v letech 2007–2013 na PdF MU.

Při definování trendů v inkluzivní výtvarné pedago-
gice jsou důležité mezinárodní výzkumy v  oblasti 
inkluzivního výtvarného vzdělávání, z nichž vzešly 
pedagogické strategie uplatňované v pojetí „culturally  
inclusive visual arts education“, na které upozor-
ňuje např. Smith (2012). Poukazuje na skutečnost, že 
na kulturní pluralismus a diverzitu spojenou s peda-
gogickou praxí je možné nahlížet z různých úhlů. Za-
tímco někteří teoretici preferují modernistické pojetí, 
které oslavuje pluralismus, např. Boughton, Mason, 
(1999) a Chalmers (1996), jiní prosazují postmoderní 
koncepce, jako je postmoderní koncepce multikultu-
ralismu a model výuky vizuální kultury. Jsou to Ballen-
gee-Morris a Stuhr (2001), Duncum (2005) a Freedman 
a Stuhr (2004). „Mnozí z odborníků vnímají, že kritický 
přístup k politice a pedagogice ve vzdělávání vizuál-
ního umění a etiky, kde se klade důraz na vlastní kapi-
tál a demokracii jako jeden z hlavních sociálních cílů, 
by mohl být správný směr podporující aktivní vnímání 
sociální odpovědnosti a kulturní inkluze ve společ-
nosti“ (Smith, 2010, s. 63).

Dalším důležitým odborným zdrojem, z něhož může 
čerpat inkluzivní výtvarná výchova, je mezinárodní  
dokument Index inkluze (DEE, 2007 [online]).  

5/ Inkluze a inkluzivní hodnoty  
ve vztahu k VV 
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Dokument, který bude ještě následně podrobněji 
okomentován, charakterizuje inkluzivní přístupy 
uplatnitelné u žáků v hlavním vzdělávacím proudu na 
základních a středních školách. Stále většího významu 
nabývá aplikace těchto přístupů i v kulturních insti-
tucích (např. v muzeích, galeriích, uměleckých atelié-
rech) zajišťujících vzdělávací a animátorské programy, 
výtvarné dílny a ateliéry nejen pro žáky. Na základě In-
dexu inkluze a již uvedených teoretických východisek 
oboru výtvarná výchova lze charakterizovat existující 
trendy v oborové praxi výtvarné výchovy  na základ-
ních a středních školách (srov. Sochor, 2015).

• Inkluzivní výtvarná výchova a vzdělávání respektují 
diverzitu všech žáků ve třídě a škole. Všichni se spolu-
podílejí na plánování vzdělávací aktivity, volbě učební 
aktivity a stylu výuky. V hodinách jsou využívány i zku-
šenosti získané mimo školu. Podporovány jsou pře-
devším aktivity a formy práce (např. různé techniky 
výtvarné tvorby, zprostředkování umění, animační pro-
gramy aj.), v nichž může každý žák vyniknout. Jinakost 
plynoucí z odlišnosti žáků tak není bariérou zážitku 
úspěšnosti ve třídě, komunitě a společnosti.

•  Proces inkluzivního výtvarného vzdělávání je pří-
stupný všem žákům bez rozdílu. Takto pojaté inklu-
zivní vzdělávání respektuje rozdíly ve znalostech 
a pracovním tempu všech. Žáci se speciálními vzdě-
lávacími potřebami mají možnost využít všech do-
stupných informačních zdrojů při výuce s ohledem 
na svoji úroveň komunikačních schopností.

•  Inkluzivní výtvarná výchova a vzdělávání rozvíjí po-
rozumění odlišnostem mezi žáky skrze interpretaci 
předpokládající užití různých forem komunikace ve 
výtvarné tvorbě.

•  Srozumitelné a objektivní hodnocení pedagoga i žáků 
navzájem v procesu inkluzivního výtvarného vzdělá-
vání podporuje výkon všech žáků.

•  Pozitivní klima ve třídě je založeno na vzájemném 
ohledu a dodržování společně vytvořených pravidel, 
která respektují individualitu všech studentů parti-
cipujících na výuce.

•  Výtvarní pedagogové ve spolupráci s profesionálními 
umělci plánují, učí a reflektují svoji práci ve vzájem-
ném partnerství.

•  Učitelé, pedagogičtí asistenti a osobní asistenti se 
zajímají o doporučení v oblastech inkluzivní výtvarné 
výchovy a o plnohodnotnou aktivní účast všech žáků 
na tomto procesu.

•  Odlišnost mezi žáky je ve vyučování a učení využí-
vána jako inspirační zdroj vedoucí ke vzájemnému 
obohacování v jejich výtvarné tvorbě a ke vnímání 
autentického výtvarného projevu všech.

•  Učitelé společně s asistenty a žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami podporují a rozvíjejí aktivní 
učení každého žáka (metodami, formami výuky, spe-
cifiky prostředí). Všichni studenti se aktivně angažují 
ve svém vlastním učení. Principem je tak posilování 
složky osobní odpovědnosti za své učení. 

Pomocí výtvarných projektů se žáci učí zpracovávat 
společenská témata individuálním tempem a prezen-
tovat výsledky své práce v různých prostředích. Žáci 
tak při všech formách výuky spolupracují dle svých 
schopností, dovedností a talentu. Při samostatné práci 
pedagogové učí žáky požádat o pomoc, pokud ji potře-
bují. Žáci při výuce spolupracují za využití forem sku-
pinové práce a kooperace (srov. Vítková in Pipeková, 
Vítková et al., 2014; Vítková in Bartoňová, Vítková et 
al., 2013; Havel, 2014; Sochor, 2014; Wexler, 2009). 
Zásadní zahraniční publikace k tématu inkluze, umění 
a vzdělávání vznikla v kolektivu autorů pod vedením 
K. Hattonové (2015), která je vedoucí „Inclusive Educa-
tion Programmes“ na University of the Arts v Londýně. 
Publikace nese název „Towards an Inclusive Arts Edu-
cation“. Tato kniha nabízí nový koncept „inclusive arts 
education“ tak, aby byl přínosný pro studenty a pe-
dagogy. Představuje teoretické vhledy a nová řešení 
inkluzivních přístupů ve výtvarné výchově a v umělec-
kém vzdělávání. Poukazuje také na společná výcho-
diska konceptů teorie umění a tzv. critical disability 
studies i společný diskurz teorie kultury a inkluziv-
ního vzdělávání. Autoři knihy též navrhují nové způ-
soby zkoumání uměleckého vzdělávání ve prospěch 
všech studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí. 
Významný výzkum v kontextu výše uvedeného byl  
realizován pedagožkou E. Shallmanovou (2013) v USA. 
Rozsáhlé výzkumné šetření poukázalo na jev exkluze 
v oblasti uměleckého vzdělávání a přístupu k umění 
ve veřejných školách. Její zjištění naznačují, že muzea 
spolu s mnoha neziskovými uměleckými organizacemi 
se stávají dalšími potřebnými klíčovými partnery ve 
zprostředkování přístupu všem studentům k umění 
a vlastní výtvarné tvorbě a tím i k šíření inkluzivních 
hodnot ve společnosti (Incluseum, 2013 viz výše).

Z výše uvedeného je patrné, že tato problematika je 
značně rozsáhlá. Pro učitele v České republice a pro 
potřeby jejich praxe jsou v současné době k dispozici 
tři užitečné dokumenty, které na praxi odkazují. Ne-
jsou pouze obecně teoretické a mají výrazný dopad 
na uplatňování inkluze v českých školách.

5.1 Index inkluze

Nejprve jsou v obecné rovině popsány indikátory  
realizace inkluze neboli index inkluze, které byly 
pojmenovány a publikovány britskými autory. Vzniku 
tohoto dokumentu předcházel proces, který vy-
vrcholil klíčovou událostí ve vztahu ke vzdělávání 
žáků s postižením či znevýhodněním. Touto událostí 
byla mezinárodní konference s názvem Vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou  
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ve španělské Salamance v roce 1994 pořádala orga-
nizace UNESCO.4 Přijatý dokument The Salamanca 
Statement and Framework for Action on Special 
Needs Education definuje principy „School For All“ – 
školy pro všechny. Byl v něm formulován požadavek, 
aby se prioritou národních a regionálních politik stalo 
umožnění docházky do běžné (spádové) školy všem 
dětem, tedy i dětem s nějakým druhem postižení či 
znevýhodnění. Česká republika v roce 2009 ratifikovala 
Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením5, 
součástí českého právního řádu se tato mezinárodní 
úmluva stala v roce 2010. V článku 24 – Vzdělávání 
se stát zavazuje k vytvoření systému inkluzivního 
vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy 
v České republice. V současnosti je považováno za 
základní princip inkluzivního vzdělávání umožnit všem 
dětem dosažení jejich vzdělávacího maxima při sou-
časném respektování jejich vzdělávacích potřeb (srov.  
Vaďurová, Pančocha in Bartoňová, Vítková, 2010; 
Lechta, 2010). Dle Hájkové a Strnadové (2010) může 
každý žák docílit optima osobního vývoje za předpo-
kladu, že učitel spatřuje v dosažení vzdělávacího ma-
xima každého žáka hlavní úkol pedagogické práce. 

Nástrojem, který nabízí školám a vzdělávacím institu-
cím podporu inkluze ve formě procesu sebehodnocení 
a rozvoje, je zvláštní ukazatel, tzv. index inkluze (též 
„ukazatel inkluze“). Vychází z názorů pedagogů, členů 
správního orgánu školy, žáků a  rodičů/pečovatelů 
i ostatních členů okolních komunit. Ukazatel inkluze 
se podrobně a komplexně zabývá způsobem, jak lze 
eliminovat bariéry v procesu učení a podpořit zapojení 
studentů do vzdělávání (formálního a neformálního 
typu). Předkládá jeden z možných způsobů, jak inovo-
vat působení škol a institucí v souladu s inkluzivními 
hodnotami. Jde o tvorbu vztahů na principu kooperace 
a zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Díky pozornosti, 
která je věnována těmto hodnotám a podmínkám vzdě-
lávacího procesu, lze dojít ke stálému zlepšování práce 
školy ve spolupráci s okolními komunitami a například 
i kulturními institucemi (srov. Hájková, Strnadová, 2010; 
Pančocha, 2013; Felcmanová in Michalík et al., 2014). 
Nástroje, jak měřit míru inkluze a exkluze ve školách, by 
dle obecných standardů měly tvořit vzájemně propo-
jené oblasti – budování inkluzivní kultury, tvorba inklu-
zivní politiky a rozvíjení inkluzivní praxe (srov. Lechta, 
2010; Sochor, 2015).

„Index - ukazatel“ pracuje se základní programovou 
tezí, podle které se „inkluze naplňuje, když připustíme 
odlišnosti mezi žáky. Při aplikaci inkluzivních přístupů 
ve výuce a učení se staví na respektování následují-
cích odlišností.“ V následujících odstavcích jsou uve-
deny možné indexy – ukazatele inkluzivních hodnot. 
Jsou doplněny příklady z praxe ve výtvarné výchově.

•  Pedagog dokáže přijímat a využívat odlišnosti svých 
žáků k plnému rozvoji jejich potenciálu i k obohacení 
ostatních členů školního společenství.

Komentář: Žáci s tělesným postižením jsou si schopni 
osvojit techniku kresby a malby ústy či prsty nohou, 
mohou být příkladem pevné vůle a cílevědomosti ve 
svém počínání a příkladem rozvíjení svého talentu. 
Obohacení ostatních členů (třídního kolektivu): Posti-
žení není nepřekonatelnou bariérou v seberealizaci, 
hledejme různá řešení.

•  Odborné a lidské kvality každého žáka jsou známy 
a plně využívány v rozvoji nediskriminující školní 
praxe,  klimatu třídy a školy podporující inkluzi.

Komentář: Předsudky a stigmatizace žáka se speciál-
ními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) i bez nich 
jsou negativním indikátorem klimatu třídy a školy. Od-
borné kvality (např. znalosti) nejsou doménou pouze 
„normálních žáků“ bez SVP. Naopak žák se SVP může 
vynikat v expresivní tvorbě a nemusí mít stigma „pro-
tekčního“ či „slabého žáka“ v kolektivu. Stejně tak 
lidské kvality, jako je např. vyšší empatie, vyšší míra 
sociální senzitivity, strukturovaný a systematický 
přístup k plnění úkolů jako silné stránky žáka, jsou 
výrazem individuality osobnosti každého žáka. Žák se 
SVP často může být příkladem pozitivních osobnost-
ních kvalit, které kolektiv intaktních žáků doceňuje, 
a tím mohou jeho silné stránky osobnosti vyvažovat ty 
slabé – např. smyslové nebo motorické omezení. Zde 
právě prostor expresivních výchov umožňuje rozvíjet 
a posilovat i ty lidské schopnosti a dovednosti, které 
nejsou vázány pouze na kognitivní výkon. 

•  Inkluzivní vzdělávání respektuje diverzitu (rozma-
nitost) žáků a všichni žáci se spolupodílejí na plá-
nování vzdělávacích aktivit, volbě učební aktivity 
a stylu výuky.

Komentář: Žáci ve třídě spolupracují na společném 
výtvarném/hudebním projektu, skupinový styl výuky 
a strukturované plnění dílčích cílů umožňuje, aby byl 
žák se SVP na čas platným členem (dílčí cíl realizuje 
v týmu pouze sám) realizačního týmu (při plnění díl-
čího cíle, např. nanášení tiskařské barvy na matrici) 
a aby se spolupodílel na kvalitním výstupu kolektivu.

•  Učitel přizpůsobuje nabídku strategií – metod, fo-
rem a prostředků – rozmanitým možnostem a zku-
šenostem žáků.

Komentář: Učitel vychází z dlouhodobých individuál- 
ních znalostí o všech žácích jako osobnostech, ne 
pouze o žácích se SVP, a umožňuje tak všem žákům 
užívat techniky a metody práce, které nevyvolávají 
takové psychické stavy, jež jsou pro žáky obtížně 

4  The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994). [online]. [cit. 9. 9. 2018]. Dostupné z: http://www.unesco.
org/education/pdf/SALAMA_E.PDF.

5  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (2009). [online]. [cit. 9. 9. 2018]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/28419.
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zvladatelné (eliminace selhávání žáka při výuce). 
Jedná se např. o výtvarné techniky, kombinace in-
dividuální a skupinové práce, vhodné formy komuni-
kace, vzájemné střídání a propojování forem práce, 
náhodný výběr kamaráda ke spolupráci...

•  Žáci jsou motivováni a vedeni k prozkoumávání 
názorů a pohledů druhých, mohou spolupracovat 
s žáky, kteří jsou od nich odlišní.

Komentář: Prezentace uměleckých artefaktů žáka 
se SVP jako prezentace autentické identity žáka vůči 
třídě, škole, veřejnosti. Např. tvorba osob žáků s po-
stižením ve stylu art brut, outsider art.

•  Proces inkluzivního vzdělávání je přístupný všem 
studentům bez rozdílu (škola pro všechny), a ma-
ximálně tak respektuje rozdíly ve zkušenostech, 
pracovním tempu a v komunikačních specifikách 
všech žáků.

Komentář: Výuka  a vzdělávání ve třídě pojmenovává 
bariéry mezi žáky a snaží se je eliminovat. Učitel tyto 
problémové jevy aktivně řeší společně s žáky ve své 
třídě. Např. komunikační deník žáků se SVP (např. žák 
s PAS), architektonické bariéry ve škole i třídě, pra-
covní tempo, které nevyvolává úzkostné stavy žáka 
s PAS.

•  Inkluzivní vzdělávání rozvíjí porozumění odlišnos-
tem mezi žáky, a to skrze interpretaci předpokláda-
jící užití různých forem komunikace (individualizace 
a diferenciace).

Komentář: Žáci jsou, pokud jde o jejich předpoklady 
a podmínky k učení, velmi diferencovaní. Liší se svými 
vnitřními předpoklady i vnějšími podmínkami, které 
mají pro učení. Vnitřním předpokladem je např. pa-
měť, motivace, pozornost, znalost aj. Vnějšími pod-
mínkami jsou např. rodinné prostředí, školní prostředí, 
úspěšnost integrace aj. Základním předpokladem na-
plnění této hodnoty je reflexe expresivního zážitku 
jako samozřejmá součást výukové jednotky.

•  Kritérium organizace společného učení nese cha-
rakter angažovanosti všech žáků ve vlastním učení.

Komentář: Žák je motivován k plnění stanovených 
učebních cílů, se kterými je vnitřně ztotožněn, a vy-
nakládá potřebné úsilí k dosažení cíle i s podporou 
osobního asistenta (asistent za žáka nevypracovává 
úkoly pro formální splnění očekávaného hodnocení). 
Žák se SVP je plně odpovědný za své dosažené úspě-
chy či neúspěchy. Má možnost si zaznamenávat a ar-
chivovat práci vlastním způsobem aj.

•  Při hodinách jsou jasně pojmenovány cíle, kterých 
mají všichni žáci dosáhnout, jsou dostatečně indi-
vidualizovány (rychlost, výkon, rozsah).

Komentář: Žákovi se SVP je na počátku známo hod-

nocení, které zahrnuje rychlost splnění úkolu, osvo-
jené poznatky (např. úroveň interpretace) a rozsah 
zvládnutého učiva. Respekt tempa učení je u žáka 
se SVP po dohodě s učitelem předpokladem kvalitně 
dokončeného úkolu.

5.2 V krátkém dialogu nad praxí v inkluzivní 
výtvarné výchově

Díky realizovanému výzkumnému šetření byla získána 
podnětná řešení ze školní praxe, která inspirativním 
způsobem propojují teorii inkluze a praxe v hodinách 
výtvarné výchovy. Na základě zajímavých diskuzí vznikl 
ve spolupráci s dlouholetou učitelkou výtvarné výchovy 
na základní škole následující text, který se dotýká řeše-
ného tématu oborové metodiky. Ludmila Fidlerová re-
flektuje formou dialogu své metodické postupy ze své 
pedagogické praxe. Text začíná tímto citátem.

Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný  
jeho nejslabší článek. 

Arthur Conan Doyle

Na naší základní škole učím více než deset let. Po ukon-
čení doktorského studia na Pedagogické fakultě Ma-
sarykovy univerzity jsem se zde na dlouhé roky stala 
učitelkou výtvarné výchovy (znám vždy všechny žáky 
od pátého do devátého ročníku, někteří z nich už mají 
dnes své vlastní potomky…) i třídní učitelkou.

V prvním roce, kdy jsem nastoupila, byl v devátém roč-
níku jediný žák s autismem a laskavá a zároveň rázná 
paní asistentka. Jsme školou v centru velkoměsta, 
a tak vždy řada našich žáků pocházela z různého kul-
turního rodinného prostředí. Původem Arméni, Viet-
namci, Albánci, Slovinci, Ukrajinci, Slováci, Číňané, 
Mongolci, Makedonci... Školu navštěvuje mnoho rom-
ských dětí, dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů i dětí 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Část dětí, která 
pozitivně ovlivňuje třídní klima, vždy odejde na víceletá 
gymnázia. 

Vždy jsem toto prostředí a jeho mix nejrůznějších po-
vah, osudů, znalostí, dovedností a příběhů vnímala 
jako inspirující, živoucí společenství. Svět v malém, 
ve kterém se sžívali třídy i jejich vyučující svým vlast-
ním jedinečným způsobem.

Jak šel čas, měnil se i ráz školy. Dnes je téměř v každé 
třídě asistent pedagoga. Mladí, povětšinou ještě stu-
dující asistenti – budoucí učitelé tvoří nový svébytný 
prvek školní komunity. V každé naší třídě jsou děti 
s podpůrnými opatřeními druhého i třetího stupně, 
s individuálními vzdělávacími plány. Formálně je to 
velká zátěž pro třídní učitele, je třeba evidovat všechna 
doporučení z poraden, hlídat jejich platnost, psát in-
dividuální vzdělávací plány, nakupovat speciální po-
můcky dle doporučení, koordinovat práci asistenta 
(stále vlastně novinka), vysvětlovat dětem, proč někdo 
smí, co jiný nesmí, protože nemůže jinak, i kdyby chtěl, 
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přemýšlet, jak se žáci se specifickými vzdělávacími po-
třebami a žáci bez těchto potřeb spolu cítí. Přitom se 
vlastně oproti dřívějšímu stavu nic nezměnilo. Všichni 
jsou stále jedineční a neopakovatelní, stejně jako před 
zavedením principu inkluzivního vzdělávání.

Každý správný učitel vidí své žáky optikou jejich limitů 
a snaží se je cíleně, ale bezpečně vést k tomu, aby tyto 
limity překračovali. To jsme dělali dříve a děláme to tak 
i teď, pouze s tím rozdílem, že se přidružily další dia-
gnózy, závěry z poradenských zařízení a doporučení 
ke vzdělávání, jejichž zohledňování je nařízeno. I to je 
podle mého názoru vývoj a cesta vzájemného vzdě-
lávání, které myslí na své společenstvo jako na celek 
vytvářený z jedinečností. 

Podle mě záleží na tom, zda se rozhodneme indivi-
dualitu (každou a za každou cenu) prosazovat, anebo 
propojovat. Jeden každý proti všem, anebo všichni 
za jednoho? Bude to buď boj (který nemá vítěze, jen 
uštvané a naštvané jednotlivce), nebo cesta za po-
kladem, kde i ta nejpodivnější schopnost, znalost či 
dovednost může sehrát důležitou roli pro pokrok všech 
bytostí – náhodně spojených do jedné třídy povinnou 
docházkou. 

Pracovat s dětmi ve výtvarné výchově má vlastně 
jednu velkou výhodu proti hlavním vzdělávacím před-
mětům. Ve výtvarné výchově je totiž každé řešení 
správné. Nic, co je autentické, není špatné. Můžeme 
být jen zdatnější v ovládání svých výtvarných vyjadřo-
vacích dovedností nebo ve znalosti jejich historického 
vývoje v běhu dějin umění. 

Hodnotím-li výtvarný jazyk, nemohu subjektivně říct: 
„Tohle je krásné a tohle krásné není.“ Pokud hodnotíme 
s dětmi práce společně, dáváme si kategorie, které pak 
vzájemně oceňují. Zjišťují tak, že se jim líbí některé 
práce víc, ale ocenění by rády daly všem. 

Připomněla jsem si to nedávno v jedné osmé třídě, 
kde jsme pracovali se secesními ornamenty a vzory. 
Jeden z žáků se ke konci hodiny zadíval na práci ji-
ného a vážně řekl: „To se ti moc povedlo.“ Kdybyste  
viděli onu práci bez kontextu, mohli byste se domní-
vat, že je přinejmenším odbytá a neblíží se předloze, 
barevné plochy jakoby rozpixelované na velké roz-
měry, čisté tóny barev, žádné organické rostlinné 
tvary, občas linie. Když jsem se na chválený obrázek 
zadívala, se znalostí výtvarného vyjadřování tohoto 
chlapce a způsobu, jak se k němu postupně v roč-
nících propracoval, s  úžasem jsem identifikovala 
i vybraný secesní ornament, až neuvěřitelně přesný 
z  pohledu autora. Žáka s  podpůrným opatřením 
třetího stupně, individuálním vzdělávacím plánem,  
s asistentkou, s autismem. Žáka, který v prvních ho-
dinách výtvarné výchovy pouze psal texty tužkou. 
Který po nějaké době přijal návrh, co kdyby se místo 
tužky postupně střídaly pastelky. A po čase, co kdyby 
se místo obdélníků s teď už barevnými texty vzala 
akrylová barva a určitým způsobem se ty barvy po-

kládaly vedle sebe (známe barevný kruh a vzájemné 
harmonické nebo kontrastní působení). Každá hotová 
práce byla při společném oceňování mezi ostatními 
realističtějšími pracemi svébytná, byla respektována 
stejně jako jakékoliv jiné práce, které v hodině vytvo-
řili ostatní žáci. Od páté třídy jsme vnímali vzájemně 
svůj vývoj a pokrok v zobrazování. Proto když spo-
lužák D. řekl: „To se ti moc povedlo“, všichni tři jsme 
věděli, že mluví o tom, že O. to opravdu vystihl.

Jak začleňujete do praxe všechny hodnoty (viz in-
dex inkluze), jak je naplňujete u svých žáků, proč je 
důležité je komponovat do cílů hodiny? 

Především chci, aby mí žáci pracovali v bezpečném 
a respektujícím prostředí na úkolech, které vnímám 
jako smysluplné pro jejich seberozvoj, a ztotožňovali 
se s cíli lekce nebo jim alespoň rozuměli. Tak vzniká 
šance, že je přijmou za vlastní.

Inkluzivní hodnoty vyplývají z těchto požadavků a ne-
týkají se pouze dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami nebo dětí výjimečně nadaných. Naplňuji je 
postupným utvářením takového prostředí, vhodnou ko-
munikací, vzájemným oceňováním prací v kategoriích, 
které se dají esteticky zhodnotit, střídáním individuální 
a skupinové práce, ujišťováním, hledáním toho, co se 
podařilo, konkrétním popisem oceňovaných skuteč-
ností, nabídkou způsobu, jak lze dosáhnout ještě pů-
sobivějšího provedení vlastní invence. Někdy vycházím 
ze zajímavé techniky, jindy z tématu nebo má výuka 
artefiletický, relaxační či spolupracující charakter. 

V každé třídě volím na základě znalosti celého kolek-
tivu vhodné metody. Ve stejném ročníku může mít 
jedna látka charakter klidného představení historic-
kého úvodu (středověk a příběh královny Elišky Rejčky, 
která vystavěla u nás v Brně kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, v němž je pod písmenem E pohřbena), zatímco 
paralelní třída ocení v šifrách shrnuté základní infor-
mace na tabuli, jejichž význam společně odhadují (pol-
ská vlajka, královská koruna, datace, písmeno E, luk 
a šípy…), výuka je stejně tvůrčí proces, jako by měla 
být samotná tvorba žáků. 

Na jednom z kurzů pro učitele v anglické jazykové 
škole Globe v Exeteru mne zaujala myšlenka jedné 
z lektorek. Výuka se týkala práce s dětmi se speci-
fickými vzdělávacími potřebami. Spojila své žáky, 
kteří přijíždějí na jazykový kurz z celého světa, jejichž 
znalosti jsou naprosto různých úrovní, jejich kultury 
jsou odlišné a lektorky nemají žádné informace o pří-
padných poruchách pozornosti, čtení, psaní či auti-
stického spektra. Přesto se všichni v dané skupině 
učí anglický jazyk a učí se skrze aktivizující metody 
kritického myšlení. Neučí je anglické mluvení. Prostě 
mluví. Ve výuce pracují s RWCT metodami a nad „učení 
se angličtině“ se pomyslně staví ještě více samotné 
kritické myšlení. Jazyk je jeho nástrojem. Výtvarný ja-
zyk je podle mého názoru stejným nástrojem, a to jak 
pro myšlení, tak i cítění. 
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Jak a proč je důležité plnohodnotně pracovat 
s žáky s různým postižením (SVP) v jedné třídě?

Třída je tým. Jeden celek. Nemůžeme si vybírat spolu-
žáky, a tak vzniká společenství, které v sobě (po dobu 
povinné školní docházky) zahrnuje nejrůznější styly 
rodičovské výchovy, životní i zdravotní podmínky, stu-
dijní předpoklady a různou míru rodičovské podpory, 
kulturní a rodinné zvyklosti, volnočasové aktivity, způ-
soby chování, různou míru hmotného zabezpečení... 
Není už tato pestrost sama o sobě úžasným momen-
tem pro poznávání světa a hledání svého místa v něm? 
Co se stane, když jednou počkám na někoho, kdo 
zvládá pomaleji? Nebo když jednou výjimečně nadaný 
počká na mě, když můžu mít rád i kamaráda, který je 
jiný než já a prostředí, které znám?

Každý žák má právo, aby se s ním plnohodnotně pra-
covalo. Čím lépe se bude každému jednomu pracovat 
v rámci třídy, tím lépe bude fungovat třída i jako celek. 
A v prostředí, které nás zohledňuje, motivuje, inspiruje, 
posunuje, ale také objektivně kritizuje, se vždy lépe 
dosahuje cílů. 

Mají jednotlivá postižení specifika  a máte pro ně 
různé strategie? Viz dvě realizované pilotní lekce.

Každý žák je specifický. U žáků se SVP tato specifika 
vycházejí také z daného zdravotního obrazu. Oni si to 
tak nevybrali, nemohou to ovlivnit a nemohou přestat 
být takoví, jací jsou. Strategie je pro všechny stejná, 
hledám klidnou a bezpečnou cestu, jak každého pro-
vést svým předmětem tak, aby si z něj v rámci svých 
možností vzal pro sebe to nejlepší, v nejlepším případě 
uplatnitelné i v životě. Ať už estetické vnímání, řeme-
slnou dovednost, něco z teorie nebo z historie. Možná 
by vodítkem mohlo být, když si na chvíli představíme, 
jak bychom asi jednali v roli rodiče dítěte se SVP. Také 
bychom si pravděpodobně přáli, aby naše dítě zaží-
valo úspěch, mělo ve třídě přátele, aby do školy chodilo 
rádo a rádo se v ní pozitivně projevovalo. A právě to se 
jako pedagogové snažíme realizovat.
Samozřejmě máme oporu v návrhu poradenského zaří-
zení. Pokud má žák sklony k úzkosti, agresivnímu cho-
vání nebo poruchu pozornosti, bude mít i doporučení, 
jak je třeba s těmito jevy pracovat. 

Někdy je dobré zeptat se i žáka. Co se děje? Jak ti 
můžu pomoct? Co bych mohla udělat, aby ti bylo líp? 
A nejlepší je neptat se před třídou, jestliže se právě 
něco děje. Zase si představme sami sebe, jak by se 
nám v takové situaci odpovídalo. V dobře fungující 
třídě se pak lze na třídnické hodině v kroužku zeptat: 
Co pro tebe můžeme udělat my všichni? 

Přejdu-li ke konkrétním lekcím, které jsme se třídami 
realizovali, zvolila jsem pro nejstarší žáky téma mo-
delové lekce Komunikace s uměleckým dílem. Název 
tvůrčí aktivity zněl Příběh v obraze a za obrazem. 
Jednalo se o třídu, v níž jsou dva žáci s podpůrným 

opatřením třetího a  čtvrtého stupně (ADD + SPU 
a Aspergerův syndrom) a individuálními vzdělávacími 
plány, jedna asistentka pedagoga, jeden žák s podpůr-
ným opatřením prvního stupně, několik žáků rodičů 
cizinců (Mongolsko, Vietnam, Ukrajina, Slovensko) 
a jeden romský žák. Třída je dobře stmelená, žáci rádi 
společně jezdí na výjezdy a výlety. Byly sem přeřazeny 
dvě žákyně s úzkostnějšími projevy a sklonem vyhýbat 
se školní docházce, jejich situace se však v této třídě 
velmi zlepšila.

V reflexi lekce byla požadována charakteristika žáků 
s podpůrným opatřením, a to konkrétně jejich silných 
a slabých stránek. Uvádím zde příklady charakteristik 
několika žáků. První z žáků: Účastní se všech kulturně-
-historických výjezdů i galerijních animací, velmi rád 
komunikuje a diskutuje, pomáhá se školními projekty 
nad rámec povinné docházky, potřebuje prostor pro 
sebevyjádření, má velký všeobecný rozhled. Slabé 
stránky vyplývají ze specifika syndromu, je to někdy 
nevhodná až zraňující komunikace směrem ke spo-
lužákům, potřeba hlavního slova vedoucí až k tomu, 
že ostatní se obtížně ke slovu dostávají, ve výtvar-
ných projektech a skupinové tvorbě třeba hlídat míru, 
citlivě zmírňovat sebeprosazení a vést k naslouchání 
ostatním a porozumění jejich subjektivnímu vnímání 
a osobnímu prostoru, má schopnost sebereflexe, oce-
nění práce spolužáků.

U  dalšího žáka jsem uvedla tuto charakteristiku: 
Zvýšená potřeba individuálního přístupu, uza-
vřenost a malá ochota spolupracovat ve skupině, 
introverze, odmítání prezentace svých výtvorů, po-
třeba skrýt je před ostatními, výsledné práce uka-
zuje spíše jen vyučujícímu a důsledně své práce 
odnáší domů, nesdílení, při tvorbě samostatnost 
a vždy vlastní řešení, doptává se pouze, pokud po-
třebuje při vlastním řešení pomoci s nějakou dílčí 
částí, působí pocitem nepohody, pokud má práci 
prezentovat ostatním. Silné a slabé stránky, poten-
ciál rozvoje ve vaší výuce: samostatnost, vyspělý 
výtvarný projev, pečlivost až preciznost, důsledná 
realizace, zvýšená imaginace, subjektivní výtvarné 
pojetí – rukopis, účast na kulturně-historických  
výjezdech. Slabé stránky: snížená schopnost přijímat 
jiná než pouze vlastní řešení (výtvarné vedení), spíše 
odmítání spolupráce s ostatními, někdy působí jako 
nezájem o ostatní.

Charakteristika třetí osobnosti: Plachost (předpokládaná 
šikana na předchozí škole), smutné nálady, uzavřenost, 
výtvarné vyjádření na vysoké úrovni, tvorba je význam-
ným komunikačním prvkem, zkušenost s land-artem, 
ekologické cítění, soucitné jednání, silné umělecké 
cítění, účastní se mimoškolního ateliérového vzdělá-
vání (na doporučení školy), v hodinách výtvarné vý-
chovy uvolněná, komunikativní, zapojená ve skupině, 
vnímavá, na ateliéru sdílná a zvýšeně komunikativní, 
zájem o výtvarnou a vizuální kulturu. Silné a slabé 
stránky, potenciál rozvoje ve vaší výuce: zvýšená ima-
ginace, výtvarný projev se stále zkvalitňuje, ochota 
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učit se a pracovat na sobě, zájem o výtvarné umění, 
výtvarné vyjadřovací prostředky užívá jako významný 
komunikační prvek, aktivní učení a zvýšená senziti-
vita, tvorba jako by působila až arteterapeuticky, po 
usilovné přípravě přijata na střední uměleckou školu. 
Slabé stránky – vycházejí nejspíše z dřívějších obtíž-
ných životních zážitků, někdy uzavřenost, plachost, 
lítostivost až smutek, v projevu a prezentaci sebepod-
ceňování.

Ve zkratce dále uvedu popis průběhu realizace zvolené 
pilotní lekce v této třídě. Modelová lekce Příběh v ob-
raze a za obrazem nabízí příležitost pro komunikování 
subjektivní interpretace vycházející z obrazů starých 
mistrů. 

Úvodní aktivita – odpovídání na kladené otázky zamě-
řené na osobní interpretaci obrazů, odhad kontextu 
a použití výtvarných prostředků. Tato aktivita přinesla 
pestrou řadu zaznamenaných individuálních dojmů, 
domněnek a znalostí s důrazem na to, že každá žá-
kovská výpověď je cenná, svébytná a správná. Nápady 
je možno sdílet, společně přečíst (když si mohou žáci 
vylosovat anonymní lístky, a nečíst tak svou odpověď, 
ale odpověď svého spolužáka, opadá ostych). 

Charakteristika dotazů z pilotní lekce, zkráceno: Co 
vidíme na obraze? Co se na scéně odehrává? Jaká je 
tam nálada? Co si jednotlivé postavy myslí nebo co 
chtějí udělat? Pokud by šlo o zastavenou divadelní či 
filmovou scénu, o jaký žánr by šlo? Co zamýšlel autor 
malby? Poznáte autora? Jaké používá výtvarné pro-
středky, aby vyjádřil obsah, který zamýšlí?

Třída pracovala se zájmem, všichni žáci bez problému 
písemně odpovídali, občas si sdělovali myšlenky mezi 
sebou, převládala uvolněná atmosféra, zájem o díla 
(lekci shodou náhod předcházel celodenní výjezd 
do Prahy, kde žáci mimo jiné strávili několik hodin 
ve Veletržním paláci, takže měli v paměti živou zku-
šenost s malbami starých mistrů). Odpovědi byly volně 
a poměrně rychle zapisovány, nebyla stanovena nut-
nost odpovědět na všechny otázky. Vznikly záznamy 
hlavních dojmů, rozumění obsahu a zařazení do žánru 
i popis užitých výtvarných prostředků.

Žákovské interpretace obrazu Edgara Degase Baletní 
škola (volně přepsáno, opakující se postřehy vyne-
chány): starší pán s hůlkou uprostřed, kolem něj jsou 
baletky, taneční hodina, soustředění, světlost; dívky 
v baletních šatech, napjatá nálada, učitel je přísný, 
baletka si myslí „chci domů“; světlo, žánr – muzikál; 
taneční akademie, žánr – román; baletky mají lekci, 
dívka, která kouká do stropu – nebaví ji to a je tu z do-
nucení nebo ji nebaví výklad před tancem, autorem 
Edgar Degas, impresionismus, jemné tóny, hodně ze-
lené, romantický žánr; nácvik baletního vystoupení, 
vyučování, napjatá nálada, pan učitel je netrpělivý, 
barvy jsou světlé; uvolněná nálada, práce se světlem; 
nálada je napjatá, přísná a smutná, nevidím do tváře 
starého pána, tak se cítím nepříjemně, romantický 

žánr; světlost; stařík v sále plném baletek, baletní kon-
kurz, nálada je uvolněná, autor vyjadřuje svoji zálibu 
v baletu, taneční třída; baletní škola, učitel ťuká hůl-
kou do taktu, soustředěnost; myšlenka jedné z bale-
tek „další krok je… a další…“, žánr román; hodina tance, 
debatují, jedna z baletek si myslí „už mě to nebaví“; 
kung-fu mistr s baletkami; autor měl rád tanec.

Následující malba, Pátá pečeť apokalypsy od El 
Greca, využitá v pilotní lekci, je svou expresivitou 
i obsahem náročnější, opět však bez problému pí-
semně reagovali všichni. Ze studentských interpre-
tací (zkráceno, opakující se myšlenky ponechány 
v přepisu pouze jednou): volání Boha, setkání s Bo-
hem; konec světa, depresivní atmosféra, myšlenka 
„Bože, pomoz nám“, žánr: drama, autor je věřící; 
apokalypsa, napjatá nálada, autor vystihuje to, co 
nás čeká; drama, štíhlé bezbarvé postavy, možná 
úzkostné, vaječná tempera; bílá nahá těla, drama-
tické; lidé vzhlížejí k záchraně, konec, očekávání ně-
čeho; na obraze se odehrává apokalypsa, svatý Jan 
ukazuje lidem jejich budoucnost, vykoupení, nálada 
strachuplná, lidé neví, co se děje nebo co nastane, 
neobvyklá barevnost; lidé držící barevné látky, autor 
využívá tmavost, lidé se snaží zakrýt před temnou 
oblohou; postava se natahuje k nebi, melancholie 
a smutek, úzké až anorektické postavy, temné barvy, 
ale zároveň křičící bílá, El Greco, renesance; strach 
a beznaděj; dramatické barvy, žánr seriál; zoufal-
ství; oblečená postava vzývá Boha a další postavy 
se oblékají do nějakých rouch, modlitba, dramatická 
atmosféra, ve tvářích jsou emoce, napjaté a depre-
sivní, stíny, tmavší barvy.

Nejtěžší téma, obraz od Rembrandta van Rijna Osle-
pení Samsona, viděli a vnímali žáci takto (kráceno): vo-
jáci vypichují oči staršímu muži, beznaděj, temnosvit, 
hlavní scéna nasvícená; zrada; žánr tragédie; akční 
žánr; horor; Rembrandt; barvy jsou hodně tmavé, jen 
hlavní scéna je ozářena; vraždí ho; ubližují mu, tra-
gédie; souboj, nespravedlnost, napadení; přepadení, 
postava vpředu si myslí „nesmí utéct“, žánr historický 
dokument; důležité barevné nasvětlení.

Další sdílení dojmů z obrazů se už komunikovalo ve sku-
pinkách. Žáci se sami rozdělili do tří skupin a jako třída 
se domluvili, která skupina si vybere který obraz. Dívka 
s ADD se neúčastnila zdramatizování obrazové scény, 
ale vypracovala samostatně v daném čase poměrně 
obsáhlý teoretický výklad k obrazu v rámci svojí skupiny.

K reprodukci dostala každá skupina dva iPady, na kte-
rých si žáci dohledávali bližší informace o autorovi 
i o námětu. Žáci rovněž dostali pokyn vymyslet zdrama-
tizování scény i s krátkými dialogy obsazených postav. 
Zajímavé by bylo opakovat lekci se studenty tohoto 
věku s abstraktními nebo nefigurativními malbami.

Po úvodní aktivitě psaných odpovědí, když už žáci 
utvořili tři skupinky a vybrali si obraz, následoval pokyn 
vymyslet pětiminutovou performativní etudu a oživit 
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obraz. Studenti dostali časové vymezení a v následu-
jící vyučovací hodině se po ukončení nácviku všichni 
přesunuli do školní auly, kde na pódiu postupně každá 
skupinka vlastním způsobem zpřítomnila obraz (vy- 
užila něco z teorie či obsahu díla, postavy měly krátké 
monology apod). 

Jeden z žáků, který rád fotografuje, pro tento den 
přinesl do školy svůj fotoaparát a pětiminutové vý-
stupy nafotil, jeden také natočil. Důležité bylo zadání 
– vymyslet kostru příběhu, možné repliky, nezabývat 
se detaily, ale použít improvizaci. Čas k nácviku byl 
upraven tak, aby všechny skupinky přešly k ukázkám 
s pocitem, že jsou připraveny.

Během prezentace žáci v publiku seděli v přední řadě 
pod pódiem a každá skupinka postupně prezentovala 
svůj obraz. Po skončení publikum odměnilo vystupující 
skupinu potleskem. 

Ve dvou scénkách právě žáci se  SVP představo-
vali hlavní postavu obrazu (sv. Jan a baletní mistr) 
a ostatní sehráli „okolí“.

Po prezentacích následoval návrat zpět do třídy, kde 
byly fotografie promítnuty přes dataprojektor, a žáci se 
k nim společně vyjadřovali. Lekce vyšla časově skvěle 
na dvouhodinovku výtvarné výchovy, obě části (sa-
mostatná interpretace, práce ve skupině) i společná 
závěrečná reflexe. S výjimkou pro jednu žákyni, která 
pracovala na teorii k  obrazu, ale nezúčastnila se 
scénky, se do všech částí zapojili všichni žáci. Jed-
notlivé skupiny uchopily svá témata různými způsoby. 
To napomohlo k živosti scének a k jejich aktualizaci 
do současnosti.

Téma druhé modelové lekce Komunikace s uměleckým 
dílem s názvem tvůrčí aktivity Starý příběh – komiks 
se hodilo pro mladší ročník, vybrala jsem jej také proto, 
že  komiks máme přímo v tematickém plánu.

Ve výukové jednotce bylo přítomno celkem 28 žáků: 
tři žáci se SVP s podpůrným opatřením druhého a tře-
tího stupně, jeden z nich s individuálním vzdělávacím 
plánem a asistentkou, žáci rodičů cizinců (Vietnam, 
Čína), romští žáci.

Opět uvádím charakteristiku několika žáků se SVP. 
První žák: Menší schopnost udržet pozornost, ochota 
spolupracovat ve skupině pouze s některými spolu-
žáky, občas potřeba žáka změnit místo, projít se po 
třídě. Silné a slabé stránky, potenciál rozvoje ve vaší 
výuce: výtvarné vyjadřovací schopnosti kolísají podle 
nejrůznějších okolností přímo nesouvisejících s vnitřní 
motivací, občas až překvapivé ponoření do činnosti, 
jindy potřeba se jí spíše vyhnout nebo se alespoň vra-
cet k osvědčeným postupům a námětům, výuku nutno 
přizpůsobit aktuálnímu stavu, zdařilé práce oceňovat, 
vyzdvihovat pokrok ve výtvarném vyjadřování.

Charakteristická specifika dalšího žáka se SVP při vý-
uce: Do výuky VV se žádné obtíže nepromítají. Silné 
a slabé stránky, potenciál rozvoje ve vaší výuce: vy-
soká míra spolupráce i samostatné práce, dokončení 
prací někdy vyžaduje delší časový úsek a žákyně se 
k nim sama vrací až do doby, než má pocit, že jsou 
zcela hotovy.

Třetí žákyně se SVP: Uzavřenost, přecitlivělost, vý-
tvarné vyjadřování je oblíbenou činností, zejména 
práce s barvou, akvarelem – působí dojmem, že ji 
zbavuje tenze. Silné a slabé stránky, potenciál roz-
voje ve vaší výuce: Pro žákyni jsou výtvarné vyjadřo-
vací prostředky významným komunikačním kanálem, 
je vnitřně silně motivovaná tvořit, má zvýšenou úz-
kostnost, je velmi samostatná  při tvorbě, preferuje 
spíše práci na samostatných úkolech než ve skupině, 
je třeba hledat různé formy přístupů a zapojovat ji 
velmi citlivě.  Slabší stránkou je právě plachost a uza-
vřenost. Třeba citlivě vést ke komunikaci o své práci 
a upevňovat sebejistotu, sdílení se spolužáky.

Pro naplnění žádané hodnoty – inkluzivní vzdělávání 
respektuje diverzitu (rozmanitost) žáků a všichni žáci 
se spolupodílejí na plánování vzdělávacích aktivit, 
volbě učební aktivity a stylu výuky – se mi jevila velmi 
vhodná nabízená aktivita interpretace literárního díla 
formou komiksu. Jednak spojila více žáků nad jedním 
úkolem jak výtvarně, tak i literárně, jednak podporovala 
společnou komunikaci.

V první hodině byli žáci uvedeni do vyjadřovacího ja-
zyka komiksu, pilotní lekce nabízela dobře zpracova-
nou teoretickou základnu.

Pro tuto třídu jsem zvolila text Petra Nikla z knihy Lin-
gvistické pohádky. Děti mohly literární část zpracovat 
přesně podle autora (hrátky se jmény postav) nebo 
si text volně interpretovat, podmínkou bylo zachovat 
prvek proměny. Komiks a práce na něm žáky zaujaly, 
tvůrčí skupiny si vytvořili sami. Práce na komiksech 
se protáhla v některých skupinách až na tři dvouho-
dinovky. Z lekce se tak stal spíše výtvarný projekt. Vý-
sledné práce byly předány redakci školního časopisu, 
která vybrané práce zveřejnila ve vánočním čísle. 
V prvním bloku děti zpracovávaly text a navrhovaly po-
stavy. Ve druhém pak žáci ve svých skupinách promýš-
leli kompozici polí a scénář, někteří potřebovali i třetí 
blok k dokončení. Činnosti si žáci rozvrhovali sami, a role 
učitele se tak posunula spíše do funkce konzultanta. 

Žák s IVP ve spolupráci se spolužákem z cizojazyč-
ného prostředí (rádi pracují spolu, cítí se v této dvojici 
bezpečně) se po celou dobu věnoval návrhům postav, 
tato společná činnost je zaujala, proto jsme textovou 
část komiksu vypustili a  vytvořili pouze vlastní ko-
lekci postav. Do činnosti však byli ponořeni stejně jako 
skupiny, které vytvořily celý příběh. Myslím, že tento 
moment také naplňuje další bod: učitel přizpůsobuje 
nabídku strategií – metod, forem a prostředků – roz-
manitým možnostem a zkušenostem žáků.
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Rozdílné pracovní tempo i nejrůznější osobní rozma-
nitosti se velmi dobře podílí na jedinečném výsledku 
společné práce. Tím byl společný komiksový příběh 
na formátu A3. Žáci ve skupině měli také možnost roz-
dělit si činnosti, a tak se víc poznat, pochopit kvality 
každého z nich. Aby úkol dokončili co nejzdárněji, bylo 
nutné co nejlépe využít předpoklady a schopnosti kaž-
dého člena skupiny. Tak byl dle mého názoru naplněn 
další z bodů: proces inkluzivního vzdělávání je přístupný 
všem studentům bez rozdílu (škola pro všechny), a ma-
ximálně tak respektuje rozdíly ve zkušenostech, pracov-
ním tempu a v komunikačních specifikách všech žáků.

Důležitým prvkem je dle mého názoru také humor 
a zábava, které nad tvorbou tohoto žánru vznikají, a je-
jich sdílení ve skupině. I tento prvek a společné sdílení 
působí jako spojovací článek mezi jednotlivými žáky.

Funkčnost bodu Kritérium organizace společného 
učení nese charakter angažovanosti všech žáků 
ve vlastním učení jsem doložila zvolenou fotodoku-
mentací průběhu tvorby a jejích výsledků.

K bodu Při hodinách jsou jasně pojmenovány cíle, 
kterých mají všichni žáci dosáhnout, jsou dostatečně 
individualizovány (rychlost, výkon, rozsah): Mým cílem 
byla hlavně společná (a radostná) práce na komiksu, 
bez výrazného zasahování pedagoga, dále samostat-
nost skupiny a její spolupráce. Výsledek – komiks – pak 
můžeme považovat za důkaz toho, že tento cíl byl rea-
lizován. Délka lekce (projektu) byla původně zamýšlena 
maximálně na dvě dvouhodinovky, pro úplné dokon-
čení však bylo třeba, v případě některých skupin, práci 
prodloužit, zatímco jiné skupiny například vytvořily  
komiks druhý. Chlapci se znevýhodněním (zdravotním 
a jazykovým) se věnovali kreslení a navrhování postav, 
což jim zabralo veškerý čas. V jejich případě byl také 
upraven požadavek na zpracování příběhu, namísto 
toho si zkoušeli kresbu návrhů svých postav v růz-
ných „záběrech“. Tím se blížili k záměru je oživit. Texty 
doplněny nebyly. Práce žáků byly předány redakci 
školního časopisu, která vybrané příspěvky otiskla, 
následně si pak mohli žáci prohlédnout svou tvorbu  
v časopise. Komiksy jsou nyní umístěny ve třídě.

Proč je důležité zavádět inkluzivní hodnoty do prak-
tické výuky? V čem je to pro výuku a žáky ve vaší 
třídě prospěšné?

Hodnoty, o kterých se mluví, vedou k prosociálnosti. 
Na úrovni vzdělávacího předmětu pak otvírají jiné po-
hledy. Napomáhají společné vzájemné domluvě, a tedy 
i pohodě mezi všemi členy třídního společenství.

Jak své záměry ve výuce sdělujete žákům ve třídě, 
kde jsou i žáci se SVP?

Sděluji je všem stejně, pojmenuji cíl i  způsob, jak 
k němu dojít, možné varianty, nápady. Obracím se ke 
třídě jako k celku s tím, že pokud je třeba zohlednit 
specifika, zazní přímo pro všechny bez jmenování 

konkrétních osob. Každý výtvarný úkol může mít své 
úrovně a je na žácích, kterou úroveň zvolí. Všechny 
tyto úrovně jsou stejně hodnotné. Myslím, že je to bez-
pečné a nedemotivující pojetí výuky.

Ve svých lekcích uvádíte jen některé hodnoty in-
kluze. Je v tom záměr vybírat si jen některé hodnoty, 
nebo je to o obsahu a cíli lekce?

Volila jsem podle obsahu a jeho vhodnosti pro danou 
věkovou skupinu a konkrétní třídu (aby nás úkol zajímal 
a něco nového nám dal). V obou případech se mi také 
líbil cíl. V reflexi jsem vyzdvihla takové hodnoty inkluze, 
které podle mě nejvíce rezonovaly v průběhu lekce. 
Domnívám se však, že kdybychom se nad nimi zamy-
sleli hlouběji, najdeme zde všechny hodnoty určitým 
způsobem obsaženy.

Je podle Vás chyba ve výuce (skrze reflexi) nástro-
jem pro zlepšení? Jak jste s ní (chybou) v konkrét-
ních lekcích pozitivně pracovala?

Samozřejmě. Neustále reflektuji výsledky a také prů-
běh. Už během výuky upravuji zadání, pokud přijdu na 
efektivnější způsob nebo vzejde podnět přímo od žáků. 
Raději bych však zaměřovala pozornost na zdařilé mo-
menty a ty pak rozvíjela, upevňovala a posunovala dál, 
tak jako se snažím vést své žáky.

5.3 Katalog podpůrných opatření

Kardinálním problémem ne-speciálních pedagogů je, 
že stále není automatickou samozřejmostí jejich pre-
graduálního studia na VŠ seznámení se specifickými 
charakteristikami jednotlivých kategorií žáků a jejich 
specifickými vzdělávacími potřebami. Součástí ofici-
ální diagnostiky z pedagogicko-psychologických po-
raden či speciálních vzdělávacích center je definování 
stupně vzdělávací podpory a její konkretizace, kterou 
diagnostikovaný žák potřebuje.

Ovšem běžnou součástí pedagogické praxe je situace, 
kdy pedagog nemá k dispozici oficiální dokument dia-
gnostiky žáka a jeho vzdělávacích potřeb, a přesto 
vnímá a zohledňuje odlišnosti žáka a jeho potřeby in-
dividuálního přístupu, a tomu přizpůsobuje požadavky, 
které jsou na žáka při zapojení do běžné edukační 
praxe kladeny.

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci 
hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Novela škol-
ského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo 
dětí na tzv. podpůrná opatření. V tomto ohledu je velice 
cenným dokumentem Katalog podpůrných opatření, 
který vznikl jako součást projektu o inkluzi na Univer-
zitě Palackého v Olomouci. V tomto dokumentu jsou 
detailně popsány charakteristiky jednotlivých katego-
rií žáků se SVP a zároveň jsou zde rozepsány příklady 
jednotlivých stupňů podpory, které žák potřebuje. Tato 
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konkrétní opatření mají za cíl v praxi pomáhat překoná-
vat znevýhodnění žáků. Do této skupiny jsou zahrnuty 
děti a žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně od-
lišného prostředí, děti a žáci zdravotně postižení a zne-
výhodnění nebo žáci (mimořádně) nadaní.6 Školní praxe 
tak přestává označovat žáky podle jejich postižení nebo 
znevýhodnění (např. žák s tělesným postižením), ale cílí 
se na dopady, které postižení nebo znevýhodnění při-
náší do vzdělání. Na tyto potřeby reagují již zmíněná 
podpůrná opatření.7 Každá škola hlásící se k inkluzivním 
hodnotám ve vzdělávání vytváří pro všechny své žáky 
podmínky pro rozvoj jejich individuálních předpokladů. 
Heterogenita je v takovém prostředí považována za 
normu, protože žádní dva žáci nejsou stejní. Každý žák 
má své individuální potřeby, jejichž naplnění mu umož-
ňuje rozvinout jeho vzdělávací potenciál (srov. Hájková, 
Strnadová, 2010; Vítková, 2004; Lechta, 2010).

Zahraniční výzkumy prokázaly, že žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami v běžných školách dosahují 
lepších vzdělávacích výsledků než jejich vrstevníci 
ve školách speciálních (Vaďurová, Pančocha in Bar-
toňová, Vítková, 2010). 

Učitelé by se měli v duchu inkluzivních hodnot ve své 
praxi nejdříve zaměřit na analýzu, jaké existují pře-
kážky v učení a v zapojení. Je pravděpodobné, že žáci, 
kteří čelí překážkám v učení a zapojení, narážejí na 
různé problémy. Překážky lze najít ve všech aspektech 
působení školy, v rámci komunity i v místní a státní po-
litice. Bariéry vznikají i v interakci mezi žáky navzájem 
a tím, co a jak se po nich ve výuce požaduje. Překážky 
v učení tak mohou zablokovat přístup ke vzdělávání 
nebo jej zásadně omezit.

Další významnou překážkou v učení a interakci mezi 
žáky je nakládání s  pojmem „speciální vzdělávací 
potřeby žáka“. Častý názor, že problémy v učení lze 
řešit tím, že žákovi přidělíme přívlastek „se speciál-
ními vzdělávacími potřebami“, má značné limity. Jde 
o „škatulkování“, jehož důsledkem mohou být nižší 
očekávání vzdělávacích výsledků jak od rodiny a pe-
dagogů, tak od samotného žáka. Toto smýšlení odvádí 
pozornost od problémů, které mají žáci bez tohoto 
označení, a od zdrojů potíží souvisejících s interper-
sonálními vztahy, kulturami, vyučovacími postupy, 
učitelovým pojetím výuky, přístupy k výuce a učení 
a s organizací školy a její koncepcí. Často tak dochází 
k tomu, že se snaha škol reagovat na různorodost 
žáků rozpadá na samostatné postupy pod hlavičkou 
„zvláštní vzdělávací potřeby“ (srov. Booth, Ainscow, 
2011; Pančocha, 2013; Hájková, Strnadová, 2010;  
Lechta, 2010).

5.4 Minimální doporučená úroveň pro úpravy 
očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření RVP – 2016 a Standardů výtvarné 
výchovy 

Přímá konkretizace výstupů pro žáky se SVP je uve-
dena ve vyhlášce Minimální doporučená úroveň pro 
úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření RVP – 2016. Častou slabinou interpretace 
RVP výtvarnými pedagogy je nesprávné porozumění, 
které konkrétní úlohy se skrývají za obecnou formulací 
jednotlivých očekávaných výstupů z výuky. V tomto 
ohledu je nesmírně užitečnou pomůckou pro praxi do-
kument od M. Pastorové a kol.: Standardy výtvarné vý-
chovy. Zde jsou rozepsány příklady konkrétních úloh, 
které jsou příkladem daných výstupů.

5.5 Ne/dostupnost vzdělávání pro učitele 
v oblasti (oborové) inkluze

Stále je ovšem velikou slabinou celého systému zave-
dení inkluze do pedagogické praxe to, že pedagogové 
musí sami aktivně dohledávat informace a aplikovat je 
poté následně do své vlastní pedagogické praxe. Není 
ošetřen legislativně ani prakticky způsob konkrétního 
vzdělávání o inkluzi v jejich oboru a není zaveden po-
stup, který by pedagogům umožňoval evaluovat je-
jich výuku z hlediska „dobré realizace praxe inkluze“ 
v jejich výuce. Neexistuje způsob supervize pedago-
gické praxe jako funkční pomáhající vzdělávací prostor. 
To je velikou výzvou pro reformu pregraduálního studia 
pedagogů a zároveň pro reformu možností evaluovat 
vlastní pedagogickou praxi tak, jako je to běžnou sou-
částí psychoterapeutických a sociálních služeb.

Jak vyplývá z výzkumu (Potměšil a kol.), pedago-
gové jsou a priori vstřícní k zavedení inkluze, ovšem 
jako klíčový problém vnímají své odborné vzdělávání, 
ale i vzdělávání osobních asistentů v oblasti inkluze 
obecně i konkrétně ve svém oboru.

6  Související dokumenty jsou dostupné na MŠMT. [online]. [cit. 9. 9. 2018]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/in. 
http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/3-komu-jsou-podpurna-opatreni-urcena/3-1-stupne-podpurnych-opatreni/.

7  Katalog podpůrných opatření. [online]. [cit. 9. 9. 2018].  
Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-katalogy/katalog-podpurnych-opatreni/. 
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Následující kapitola je věnována základním  principům, 
které je nutné zohlednit a respektovat při konstruo-
vání konkrétních úloh do VV, aby bylo možné realizovat 
v edukaci  jak oborové potřeby, tak potřeby inkluze.

6.1 Základní metodický postup – autorská 
tvorba a její reflexe (mentalizace procesu) 
jako prostředek k naplňování inkluze  

Úvodem jsme zdůraznili, že klíčovým vzdělávacím 
nástrojem (nejenom) pro inkluzivní vzdělávání v umě-
leckých oborech jsou expresivní tvořivé úlohy. Jejich 
funkčním jádrem je vlastní tvůrčí aktivita žáků, která 
však má být zasazena do kulturního kontextu, aby 
mohla být co nejlepší oporou pro dosahování vzdě-
lávacích cílů. Jedná se tedy o dvě základní hlediska 
tvorby, která by učitelé měli (nejenom) v  inkluziv-
ním vzdělávání zohledňovat. K jejich rozlišení v teorii 
tvorby se užívají termíny „malá“ a „velká“ kreativita, 
resp. „malá“ či „velká“ tvorba a tvořivost. Zjednodu-
šeně: „malá“ kreativita je podřízena především žákovi, 
zatímco kreativita „velká“ se pojí s kulturou a jejím his-
torickým vývojem. Ve výchově (nejenom inkluzivní) by-
chom měli usilovat o to, aby obě tato základní hlediska 
byla vyvážená.  

6.2 Malá a velká tvorba

Tzv. „malá“ kreativita se také charakterizuje jako tvoři-
vost na personální nebo skupinové úrovni. Užívá se pro 
ni označení P-kreativita (kreativita personální) nebo 
Little-C (srov. Boden, 2004, s. 2–4). Naopak tvůrčí vý-
kony, které prokazují hodnotu v širším historickém kul-
turním kontextu (např. v kontextu umění nebo vědy), 
se nazývají H-kreativita (H-creativity = historical cre-
ativity) nebo „vysoká“ či „velká“ kreativita (high-cre-
ativity, big-creativity, Big-C). Rozlišením mezi Big-C 
a Little-C získáváme důležitou terminologickou oporu 
pro vysvětlení závislosti tvorby na učení a na zlepšo-
vání tvůrčího výkonu v průběhu jakékoliv cesty od no-
vice ke zkušenějšímu autorovi. 

Podstatné pro nás je, že jakákoliv kreativita v mo-
mentu reálné tvorby vždy závisí na subjektivních 
tvůrčích projevech, protože každé dílo vzniká pro-
střednictvím svého empirického autora (tj. autora 
existujícího jako historické osoby s konkrétním živo-
topisem). V tomto smyslu tedy i „velká“ kreativita bez-
podmínečně vyrůstá z „malé“ kreativity. Je totiž jasné, 
že o kvalitách a hodnotě velké kreativity (ovšem- 
že právě tak jako kreativity malé) rozhoduje teprve 
kulturní kontext, tj. kulturní pole tvorby, v němž se 

„velké“ dílo má prosadit. Ale z druhé strany, žádné dílo 
nemůže vzniknout bez svého empirického autora, tj. 
bez malé kreativity. V tom se jakýkoliv geniální tvůrce 
neliší od žáčka: dílo je vyjádřením autorské vůle, au-
torského záměru tvořit. 

Závislost existence jakéhokoliv díla na autorském 
záměru tvořit je první závažný rys expresivní tvorby, 
který je podstatný pro inkluzivní vzdělávání: tvorba 
závisí na autorském záměru, je tedy projevem tvořící 
osobnosti a připouští různou úroveň hodnoty tvůrčího 
výkonu. Zejména ve výtvarné oblasti je v současné 
době pod vlivem kulturních tradic expresivní tvorba 
běžného autora (tj. nikoliv autora s profesionální am-
bicí) relativně velmi málo závislá na podmínkách zadá-
vaných z vnějšku a dovoluje tvůrci opírat se především 
jen o dosavadní již zvládanou míru zkušenosti a zruč-
nosti (typické a zřejmé je to u výtvarné tvorby malých 
dětí). Záleží pak na míře kritické odezvy sociálního 
okolí, zda se tento respekt k autonomii projevu bude 
potvrzovat nebo oslabovat.  

Díky relativně velkému sociálnímu respektu k auten-
ticitě expresivní tvorby zejména ve výtvarné oblasti 
bývá tento typ tvorby pro autora přitažlivý bez ohledu 
na osobní zvláštnosti. Tyto zvláštnosti mu expresivní 
tvorba umožňuje s velkou mírou svobodného rozho-
dování vyjadřovat a mezi lidmi sdílet. Je to mimo jiné 
jeden z hlavních důvodů, proč se zejména výtvarná 
tvorba tak dobře uplatňuje v prevenci nebo léčbě psy-
chických poruch. 

„Malou“ kreativitu lze ovšem vystavit různě odstup-
ňovaným nárokům na hodnotu tvůrčího výkonu. Spo-
jení mezi vysokou mírou tolerance k hodnotě tvůrčího 
výkonu a  možnostmi odstupňovat nároky na tuto 
hodnotu se zvláštním ohledem k potřebám žáků je 
pro potřeby inkluzivního vzdělávání velmi důležité. 
Pro výchovu je tu ponechán velký prostor pro respekt 
k potřebám a možnostem žáků na rozdíl od těch vzdě-
lávacích oborů, které mají silnější nároky na ovládnutí 
sumy znalostí. To je opět závažný rys pro podporu 
inkluzivního vzdělávání v expresivních vzdělávacích 
oborech. 

Poukazem k hodnotě tvůrčího výkonu se nicméně ote-
vírá otázka, jak příhodně vysvětlovat souvislosti mezi 
„malou“ a „velkou“ tvorbou, chceme-li své žáky vzdě-
lávat, ale zároveň plně respektovat jejich vzdělávací 
možnosti a potřeby. Z toho důvodu učitelé potřebují 
terminologii a teoretickou oporu pro zachycení spoj-
nic mezi autorským vyjádřením a kulturním kontextem, 
k němuž se tvorba vztahuje.   

6/ Metodická východiska pro konstruování 
učebních úloh
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6.3 Mezi tvůrčím mentálním prostorem 
a kulturním kontextem    

Teoretický podklad pro řešení takto položené otázky 
nabízejí Fauconnier a Turner (2002) svým důležitým 
pojmem „mentální prostor“. Mentální prostor podle 
Fauconniera a Turnera je kategorie, která dovoluje 
vysvětlovat poznávací a mediační proces, v němž in-
dividuální akty tvorby korespondují s kulturními vý-
znamy a hodnotami. Mentální prostor je citovanými 
autory vymezen jako svazek (trs, klastr) smysluplně 
strukturovaných pre/konceptů utvářený subjektem 
během myšlení a komunikace pro účely momentál-
ního porozumění, dorozumění anebo tvůrčího jednání 
(Fauconnier, Turner, 2002, s. 40–43). Mentální prostor 
tedy můžeme chápat jako záměrně tvořený obsahový 
celek, který lze interpretovat jako strukturu významů 
vsazením do příslušného kontextu. Typickým příkla-
dem vytvořeného mentálního prostoru je výtvarné dílo 
– vizuál. Je zřejmé, že tato charakteristika mentálního 
prostoru vyhovuje nejen pro jednotlivá komunikativní 
gesta, ale právě tak pro velká tvůrčí díla.

Mentální prostor propojuje momentální osobní stav 
aktivního subjektu (jeho zkušenosti, znalosti, pře-
svědčení, postoje atd.) jak s jeho dlouhodobě utváře-
nou zkušeností, tak s intersubjektivní rovinou sdílení 
obsahu prostřednictvím tzv. rámců (frames). Rámce 
(frames) podle Fauconniera a Turnera jsou dlouho-
dobá znalostní schémata (analogie tzv. vzorců jed-
nání a jejich skriptů, jak je známe ze sociologie nebo 
z pedagogiky) ustálená v komunikaci a sdílená v urči-
tém kulturním společenství. Goodman (2007, s. 69–71) 
v obdobném smyslu používá termín schéma, které 
vysvětluje jako „rodinu“ interpretačně ustálených 
významových relací. Podobně Strawson (1975) nebo  
Bodenová (2004) užívají pojmem konceptuální schéma. 
Typickým vnějším záznamem takových schémat jsou 
překladové nebo výkladové slovníky nebo encyklope-
die sloužící jako „kódovací klíče“ pro intersubjektivně 
sdílené soubory znalostních rámců. 

Klíčový sociální, kulturní, a tedy též vzdělávací problém 
spočívá v tom, jak „dílo-věc“, v němž je zakódován ur-
čitý obsah, a je tedy podle Fauconniera a Turnera men-
tálním prostorem, interpretovat tak, abychom na jedné 
straně respektovali normativní povahu rámců (fra-
mes), ale na straně druhé nepřehlíželi osobní, poten-
ciálně originální autorský přínos vložený do aktuálně  
interpretovaného mentálního prostoru tvorby. Ernst 
Cassirer (1996, s. 37) tento klíčový problém, který 
zvlášť palčivě provází (nejenom) inkluzivní vzdělávání, 
zkoncentroval do jediné otázky: „Jak lze vůbec učinit 
jednotlivý smyslový obsah nositelem obecně duchov-
ního významu?“ Tato otázka se týká procesů obecně 
zahrnovaných pod pojem reference (odkazování). 

Reference je jediným, ale zato zcela funkčním a plno-
hodnotným sociálním a kulturním řešením Cassirerova 
problému. Umožňuje totiž překonávat jinak nepřekro-
čitelný předěl mezi obsahem skrytým v hlavě subjektu 

a veřejným interaktivním prostorem. Relativní skrytost 
obsahu v mysli výstižně s odkazem na Schütze cha-
rakterizuje Patočka (1993, s. 185): „Smysl zkušenosti 
druhého předpokládá, že do ní nikdy nemohu vstoupit 
[…], vždyť do tebe s tvými kvalitami […] se přece pře-
nést nemohu, o nich se nemohu ,svýma očima` s evi-
dencí přesvědčit.“ Navzdory tomu ale lidé  dokážou 
obsah vyjadřovat a mezi sebou sdílet do té míry, která 
je uspokojivá pro jejich potřeby. Podmínkou k tomu je 
právě reference: odkazování mezi právě vnímanou věcí 
a ideou či významem, který se této věci přisuzuje. Refe-
rence je podmínkou jakéhokoliv více či méně přesného 
sdělování a sdílení obsahu, a je tedy zároveň podmínkou 
jakéhokoliv sociálně a kulturně situovaného učení. 

6.4  Reference symetrická: jak se co nejpřes-
něji dorozumět aneb ontologie třetí osoby

Referenci lze zapsat v obecném schématu ArB, tj. A re-
feruje k B. Písmeno r ve schématu ArB zastupuje různá 
referenční slovesa, jako např. symbolizuje, označuje, 
vyjadřuje, reprezentuje…, nebo též sloveso být. Pro 
zobrazení nějaké bytosti nebo věci totiž často užíváme 
výrokové schéma „A je B“ (např.: „to je zajíc“, přičemž 
je míněna kresba zajíce). Jedná se o určení, které má 
nadčasovou, ideální platnost: A (věc tady a teď) je B 
(cosi obsahově identického tam a tehdy; vždy).   

Z  výše uvedeného výkladu vyplývá, že jakékoliv  
expresivní tvůrčí dílo (ať již se jedná o „malé“ dílo žáka 
v /nejenom/ inkluzivním vzdělávání, nebo o „velké“ dílo 
profesionálního umělce) lze vystihnout pojmem men-
tální prostor, který má vyložitelný obsah. Tento obsah 
lze interpretovat pouze s předpokladem, že věcná po-
doba mentálního prostoru (autorského díla-věci) má 
obsahovou strukturu (tj. významově a logicky prová-
zanou skladbu částí a celků v určitém kontextu), které 
je možné porozumět pouze prostřednictvím reference. 

Chceme-li tedy jako učitelé porozumět tvorbě na-
šich žáků (nejenom) v inkluzivním vzdělávání v umě-
leckých oborech, neobejdeme se bez pojmů, které 
umožní vyznat se v užívání reference k vyjadřování 
obsahu a k  jeho sdílení mezi lidmi. Východiskem 
k tomu je rozlišení mezi základními dvěma logickými 
variantami, které určují povahu reference. Odlišíme 
je prostřednictvím pojmů symetrická relace a asy-
metrická relace. 

Symetrická relace je z hlediska logiky takový vztah, 
který platí shodně v obou směrech, což pro referenci 
ArB znamená, že A symbolizuje B a současně B symbo-
lizuje A. Příhodně to vysvětluje Whitehead (1998, s. 15): 
„Z abstraktního hlediska by bylo stejně smysluplné, 
aby stromy symbolizovaly slovo ‚strom`, jako je pro 
toto slovo smysluplné symbolizovat stromy.“ Symet-
rie je dána shodou ve významu: A s B má shodný vý-
znam, a proto A, B obsahově zaměňujeme jak ve směru 
od A k B, tak opačně. Důvodem je, že nás nezajímá nic 
jiného než významová shoda. 
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K určení významové shody potřebujeme kódový klíč 
(„výkladový slovník“) – implicitní nebo explicitní sdí-
lené pravidlo interpretování významu. Pouze díky sdí-
lení takového pravidla jsou všichni jednotliví interpreti 
při interpretování díla-věci, tj. reference ArB, navzá-
jem zaměnitelní. To znamená, že obsah jejich pamětí 
v okamžiku přiřazení A s B významově splývá. Je to 
nutná podmínka k tomu, aby se všichni prostřednic-
tvím reference mohli spolu na základní úrovni doro-
zumět8: „Je to strom?“ „Ano, to je strom.“ Vyjádření 
souhlasu je důkazem významového splynutí obsahu 
různých myslí v dané situaci.

Významové splývání obsahu různých myslí je ve filo-
zofii chápáno jako zobecňující poznávací perspektiva, 
která vede ke sdílení náhledu na bytí, tj. k intersub-
jektivní shodě v ontologii. Searle (2004, s. 83–85) ho 
z toho důvodu nazývá ontologie třetí osoby. Smysl 
tohoto pojmenování objasňuje Bateson (1987, s. 116): 
Poznávací perspektiva třetí osoby závisí na existenci 
mediačního nástroje (jazyka), který dovoluje subjektu 
A poskytnout subjektu B poznatky o věci/subjektu C. 
Je zřejmé, že Searlova ontologie třetí osoby je nutnou 
podmínkou pro predikace (přisuzování vlastností: je to 
barevné, velké, smutné) a pro určování identit (není 
to nic jiného než… strom, dům, nebe atd.). 

Jak vyplývá z předcházejícího výkladu, symetrická 
relace ArB je nezbytným základem existence jazyka 
a veškerého dorozumívání, protože podmiňuje vý-
znamovou shodu jak mezi oběma členy reference, tak 
navzájem mezi různými interprety. Tomu se běžně říká 
označování – denotace. Znak, jako důsledek tohoto 
procesu, proto charakterizoval Peirce (1997, s. 37, 57 
aj.) jako spojení tří momentů – jako „třeťost“: „[1. mo-
ment] něco, co pro [2. moment] někoho [3. moment] 
něco zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějaké 
úloze“. Nedojde-li k významovému sjednocení těchto 
tří momentů znaku, ztrácí se významová shodnost jak 
mezi oběma členy reference, tak navzájem mezi růz-
nými interprety, a s tím i možnost dorozumět se. 

Z tohoto zjištění vyplývá, že přistupujeme-li k refe-
renci jako k označování (denotaci), zaostřujeme po-
zornost k určení významu. To znamená, že záměrně 
odhlížíme od všech rozdílů ve smyslové podobě výrazu, 
které by mohly určení významu narušovat. Je to zcela 
nutné, abychom mohli významově sjednotit zkušenost 
z vnímání („vidění“) se zkušeností z pojmenovávání 
(„vědění“). Příkladně, slovo „dům“ a zobrazení (pikto-
gram) „  “ lze považovat za označení téhož významu 
či konceptu přisuzovaného i reálným domům spojeným 
s identitou domu. Ve stejném smyslu splývají zápisy 
„dům“, „dům“, „DŮM“, protože jejich typografické rozdíly 
opomíjíme právě ve prospěch udržení základní sdělo-
vací funkce, která charakterizuje znakové systémy. 

6.5  Reference asymetrická – posun k indivi-
dualizaci 

Kdybychom se však omezili jenom na udržování sy-
metrické relace v referencích ArB, vytrácely by se 
rozdíly mezi různými způsoby nebo styly vyjádření 
téhož obsahu. Bylo to dobře patrné již z výše uvede-
ného příkladu s různým typografickým řešením slova 
„dům“. Potřebujeme tedy ještě nějaký jiný přístup, 
a tedy i jiné pojetí relace ArB. Tento požadavek vedl 
Nelsona Goodmana k zásadnímu teoretickému dopl-
nění náhledu na referenci ArB: k rozpracování asymet-
rického pojetí relace. 

Goodman (2007) vyšel z logické úvahy, že vše, co má 
být předmětem vyjadřování a sdělování, musí být ně-
jak předvedeno, tj. musí to být vystaveno smyslům. 
Goodman tento způsob předvedení nazývá exempli-
fikace (Goodman, 2007, s. 54–84 aj.; 1996, s. 72–83). 
Exemplifikace v Goodmanově pojetí (na rozdíl od deno-
tace – označení) je asymetrický vztah. Asymetričnost 
vyplývá ze zvláštního pohledu na jedinečný způsob 
reprezentace obsahu a spolu s ním i na konkrétní po-
dobu díla. Poukazem na způsob (styl) reprezentace vy-
braných vlastností se dostává do ohniska pozornosti 
proces tvorby nebo interpretování díla-věci. A sou-
časně s ním také kontext a ko-text přístupu k dílu. 

Pro učitele to konkrétně znamená, že může zamě-
řit pozornost na samotný proces žákovy tvorby 
i na různé jeho souvislosti jak vzhledem k širšímu 
kulturnímu kontextu, tak s ohledem na nejbližší po-
zorované okolí (ko-text). Z toho též vyplývá, že exem-
plifikace má složitější logickou strukturu než denotace 
– explicitně zahrnuje též způsob předvedení (ozna-
číme jej Z) a s ním i jeho kontext a ko-text 9 (označíme 
je K-K). Ve schematickém zápisu: A referuje k B způso-
bem Z v kontextu a ko-textu K-K (ArB; Z, K-K).

Důraz na asymetrické pojetí relace ArB vede k ima-
ginárnímu „rozpojení třeťosti“, a  tedy i  k  zvýšené 
pozornosti teorie na souvztažnost mezi výrazem 
a významem s ohledem na okolnosti interpretování. 
Vyplývá to z faktu, že interpretování vždy závisí jak 
na kontextu, který při něm interpret bere v úvahu, tak 
na ko-textu, který je s to smyslově rozlišovat. Proto 
nutně potřebujeme ovládat obecné pravidlo, jak ově-
řovat interpretační hypotézu o významu: hypotézu, že 
„A je B“. Toto pravidlo navrhuje Quine (2002, s. 108): 
„Význam výrazu spočívá v určení okolností, za kterých 
mají dva výrazy stejný význam.“ 

Máme-li tedy pojmout nějakou věc (např. umělecké 
dílo) nebo její strukturní součást jakožto znak (ve výše 
uvedeném smyslu symetrické relace), musíme v této 
věci rozpoznat autorský projev – výraz10 a shodnout 

8  Pro jistotu zvlášť připomínáme, že nezbytnost mít tuto základní úroveň dorozumění nikterak neomezuje možnost jakkoliv nesouhlasit, debatovat, 
vést spory atd.

9  Kotext je bezprostředně pozorované okolí interpretovaného výrazu (srov. Eco, 2004, s. 231).
10  Výraz je mentální prostor, který vznikl splynutím vlastního autorova pro-jevu s reálným jevem, který autor svou aktivitou utváří. Takže např. když 

výtvarník kreslí koně, vytváří jev (kresbu koně), který je pro-jevem jeho způsobu vyjádření příslušného tématu.
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se pak na ekvivalenci (rovnocennosti) mezi ní a dal-
ším výrazem, který ji významově určí. Kupř.: na tomto 
obrázku je kůň. Tím potvrdíme symetrickou relaci ArB: 
vybereme pro interpretaci určitý význam. V reálné 
praxi se to jednoduše projeví obvykle tím, že na ob-
raze (nebo v jakémkoliv jiném díle-věci) interpret určí 
příslušný význam: „A je B“ („toto je kůň“). Jak bylo 
uvedeno, jedná se o operaci, která podstatně závisí 
na okolnostech, tedy na souhře mezi znalostním kon-
textem a pozorovaným ko-textem.

Podstatná role, kterou jak během tvorby, tak při inter-
pretování díla-věci hrají okolnosti, tj. kontext a ko-text, 
soustředí pozornost k tomu, že kromě zobecňující po-
znávací perspektivy (ontologie) třetí osoby musí uči-
telé vážně počítat i s poznávací perspektivou subjektu: 
ontologií první osoby (Searle, 2004, s. 83–85). Důvo-
dem je to, že i když se různí lidé během interpretování 
expresivních tvůrčích projevů mohou shodnout na sa-
motném určení významu, obvykle přetrvává rozmani-
tost stavů jejich osobního vědomí, paměti, zkušeností 
a vůbec „obsahu v hlavě“ či pociťovaném v těle.

Učitelé (nejenom) v inkluzivním vzdělávání proto nutně 
potřebují brát pečlivě v úvahu obě Searlovy ontolo-
gie: jak ontologii třetí osoby, tak ontologii první osoby, 
a v každém okamžiku své spolupráce se žáky bedlivě 
zvažovat, v jakých vzájemných vztazích a proporcích 
s nimi budou zacházet. Je to nutná podmínka pro to, 
aby na jedné straně respektovali „malou“ kreativitu 
a individualitu svých žáků, ale na straně druhé neod-
hlíželi od „velké“ kreativity, a tedy od kulturního kon-
textu a jeho historického vývoje. Má-li jim pro tento 
závažný úkol poskytnout oporu teorie, je nutné doplnit 
teoretické konstrukty denotace, exemplifikace ještě 
třetím klíčovým pojmem, který v sobě zahrne zároveň 
obě ontologie tak, aby respektoval jak autorskou origi-
nalitu, tak kulturní podmíněnost tvorby. Tímto pojmem 
je exprese.

6.6 Exprese – jak spojovat individualizaci 
a zobecňování

Goodman (2007, s. 84) vymezuje expresi pojmem 
metaforická exemplifikace (viz níže). Takto pojatá ex-
prese je (z logického hlediska) na rozdíl od denotace 
a ve shodě s exemplifikací asymetrický vztah. Shodně 
jako u exemplifikace pro expresi platí, že asymetrič-
nost vyplývá ze soustředění na způsob reprezentace 
obsahu. Na rozdíl od exemplifikace se však interpre-
tování obsahu exprese nezaměřuje pouze na předvá-
děné vlastnosti, ale zejména na komplexní porozumění 
autorsky vyjádřenému obsahu. Obsažení autorského 
hlediska v díle není vysvětlitelné ani jen samotnou de-
notací, ani exemplifikací, protože dílo není jen soubo-
rem denotovaných významů nebo exemplifikovaných 

vlastností, ale především je obrazným vyjádřením – 
metaforou svých témat. Právě proto vyžaduje zvláštní 
způsob interpretování i zvláštní nároky na tvorbu.

Expresivní tvůrčí artefakt (s potenciálním obsahem, 
který lze vyložit) je vždy syntézou obou výše zmíně-
ných Searlových ontologií, a proto je pojímán jako in-
tersubjektivní médium – jako prostředník kritického 
a  kreativního dialogu mezi autorským subjektem 
a vnímateli díla. Dialog s dílem je součástí tzv. auto-
nomní participace (účasti) na utváření příslušného 
kulturního kontextu (Zuidervaart, 2015, s. 38–45). 
Sztompka (2007, s. 94) v podobném smyslu charakte-
rizuje diskurzivní interpretaci. Diskurzivní interpretace 
je společné a sdílené vnímání díla publikem provázené 
reflektivním dialogem o díle. V průběhu reflektivního 
dialogu se skládají a porovnávají rozdílnosti jednot-
livých diváckých interpretací, zkoumá se odkrytost, 
tj. nové poznatky získané z díla, a usiluje se o platnost 
při zdůvodňování soudů o díle s důrazem na respekt 
k pozorovaným faktům a k logice argumentů v přísluš-
ném kontextu výkladu (srov. Sztompka, 2007, s. 60).

Podle Goodmana je exprese exemplifikací, ale niko-
liv doslovnou – je, jak jsme předeslali, metaforickou 
exemplifikací. Z toho důvodu interpretace expresiv-
ního díla není a z principu nemůže být tolik závislá 
na předem známém „slovníku“ (kódovacím klíči), jako 
např. u znakového systému přirozeného jazyka, ale vy-
žaduje tvůrčí interpretační postup opřený o aktuální 
okolnosti výkladu. Protože subjekt díla11 není empiric-
kým autorem, s nímž se lze domluvit „tváří v tvář“, je 
interpretování expresivního díla postaveno na ověři-
telných odhadech – na interpretačních hypotézách. 
Ty se ověřují v interakci s prezentovaným dílem-věcí 
spolu se všemi relevantními informacemi, které jsou 
o něm k dispozici.

Nutnost formulovat interpretační hypotézy s oporou 
o dílo-věc a o jeho kulturní kontext vede k tomu, že se 
interpret neobejde bez porozumění rozdílům a sou-
vislostem mezi denotací, exemplifikací a expresí. Musí 
si totiž vyložit vzájemné vztahy mezi tím, co je dílem 
fyzicky předváděno (exemplifikace), tím, k čemu dílo 
hypoteticky odkazuje (denotace), a tím, jaké autorské 
poznání či jakou zobecněnou zkušenost dílo vyjadřuje 
(exprese). Proto je exprese do značné míry závislá 
na svém výkladu: na protisměrné denotaci. 

Protisměrná denotace má být fakticky pravdivá, je-
-li vztažená k exemplifikované vlastnosti, ale meta-
foricky pravdivá, resp. výstižná či věrohodná, jestliže 
se vztahuje k expresi. Rozdílnost je tu zřejmá. Exem-
plifikace je výběrem z nepřehledného počtu rozpo-
znatelných vlastností, a protisměrná denotace má 
proto vyznačit jen tu vlastnost, jejíž reálnou přítom-
nost na objektu lze ověřovat smyslovou evidencí. 

11 Podle Červenky (2003, s. 25–26) je subjekt díla čtenářem či vnímatelem konstruován „v sériích inferencí (usuzování z vysloveného na nevyslovené)“, 
které se opírají o předpoklad, že vše, co může být z díla interpretováno, bylo zprostředkováno autorským procesem tvorby díla. Rozhodující okolností 
je již samotný výběr toho, co je v díle prezentováno: „Právě tyto věci byly subjektem – z nesmírného množství jiných možných entit – vybrány 
k zaznamenání“ (Červenka, 2003, s. 25).
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A případně ji i měřit s pomocí nástrojů, a dosahovat 
tak více či méně jednoznačného intersubjektivního 
konsenzu (lze např. měřit barevné kvality, vztahy 
v zobrazené perspektivě apod.; tento přístup je nutný 
zejména při restaurování uměleckých děl). Oproti 
tomu ověřovací procedura u exprese se nemůže vy-
čerpat žádným měřením ani jen samotnou smyslovou 
evidencí, protože to, co máme ověřit, je kvalita vyjá-
dřené metafory.12

Zatímco při denotaci jde o prosté konstatování nebo 
předání informace a při exemplifikaci se nejedná o víc 
než o předvedení určité smyslové vlastnosti, při ex-
presi má tato „technická“ vlastnost funkci pouhého 
média pro obrazné (metaforické) zprostředkování ji-
ného obsahu – obsahu výtvarného, hudebního, diva-
delního aj. provedení, jež má být interpretačně bohaté 
svými tématy a má být emočně působivé. Tím je zře-
telně vyjádřen i rozdíl mezi jen technickým (řemeslným) 
přístupem k expresivnímu projevu (kupř. zvládnout 
hlasivky, prstoklad, techniku olejomalby nebo gra-
fický program Photoshop) a jeho nezbytným estetic-
kým a uměleckým přesahem, který musí propojovat 
subjektivní stránku estetické zkušenosti se stránkou 
intersubjektivní – kulturní (Slavík, 2015a.).

Z  uvedených důvodů Doležel (2003, s. 150; 2014, 
s. 12) navrhuje terminologicky odlišit zvláštní ověřo-
vací proceduru, která závisí na tom, zda exprese je pro 
vnímatele dost působivá a je-li za daných situačních 
okolností věrohodná v příslušném kontextu. Takový typ 
ověření nazývá Doležel autentifikace (tamtéž). Oproti 
tomu ověřování faktických soudů (v principu ověřitel-
ných jen „vnějším“ měřením, např. pravítkem, spektro-
metrem) nazveme evidencí (Rodová, Slavík, 2018). Pro 
učitele je rozlišení těchto dvou termínů důležité v každé 
situaci, v níž potřebují citlivě zvažovat proporce mezi 
nároky na faktické soudy spojené s evidencí a nároky 
na soudy opřené o subjektivní prožitky, pocity a dojmy. 
V expresivních oborech, jak zdůvodnila tato kapitola, 
jsou nutné oba tyto termíny. Potřebujeme proto vytvo-
řit model pro jejich vzájemné spojení. To bude úkolem 
následující kapitoly.

6.7 Expresivní zážitek a jeho jednotlivé úrovně 

Z dosavadního výkladu vyplynulo, že tvůrce nebo 
interpret expresivního tvůrčího díla musí vyhodno-
covat vztahy mezi vnějšími vlastnostmi obrazu inter-
subjektivně platnou interpretací jejich odkazovacích 
souvislostí (znalost adekvátních strategií expresivní 
symbolizace) a svým vlastním pojetím vnitřního stavu 
(dojmů, prožitků, emocí), který k nim v procesu adap-
tivního rozhodování zkusmo přiřazuje. Nestačí tedy 
expresivní dílo jen objektivně analyzovat s oporou 
v evidencích, ale je též nutné ho subjektivně autenti-

fikovat s oporou ve znalostech příslušného kontextu 
a s citlivostí vůči kotextu (srov. Slavík, 2016). 

Tím se komplikuje výklad exprese, protože naráží na 
podstatný problém: má se vyhodnocovat obsah, který 
je expresivním dílem vyjádřen, nebo obsah, který je 
jím evokován (vyvolán, způsoben)? Obě možnosti 
jsou legitimní, protože při expresivní mediaci vjemů, 
dojmů či prožitků přece nehodnotíme jen doslovné vý-
znamy sdělení, ale také prožitkový účin; právě proto 
není exprese určitého obsahu nahraditelná jen jeho 
věcným popisem. Tímto rozlišením jsme se však vzdá-
lili Goodmanovu objektivizujícímu pojetí omezenému 
na poznávací perspektivu třetí osoby a zavedli jsme 
k němu výše již zdůrazňovaný druhý rozměr: subjek-
tivní poznávací perspektivu první osoby (Searle, 2004).   

Slavík (2001) tento druhý interpretační rozměr charak-
terizoval termínem komponenty zážitku (zkušenosti) 
a rozpracoval model pro funkční syntézu ontologické 
perspektivy první osoby s Goodmanovým teoretic-
kým konstruktem tří typů symbolizace. Pro vzdělávání 
a výchovu je důležité především to, že uvedený model 
dobře navazuje na výše připomínanou teorii Faucon-
niera a Turnera (2002). To je (nejenom) pro inkluzivní 
vzdělávání přínosné tím, že dovoluje propojovat ob-
jektivizující kulturní hlediska s průběžným respektem 
ke vzdělávacím možnostem a potřebám aktuální situ-
ace žáků. Spojnicí mezi oběma Searlovými ontologi-
emi je Fauconnierův a Turnerův konstrukt konceptová 
integrace nebo krátce „blending“ – mísení.  

6.8 Konceptová integrace: spojování perspek-
tiv „první“ a „třetí“ osoby    

Konceptová integrace v pojetí Fauconniera a Turnera 
(2002, s. 40–50) je syntéza všech potřebných infor-
mací z různých zdrojů, které jsou subjektem ověřo-
vány v simulačních představách, v pokusném jednání 
během tvorby mentálního prostoru (tj. během tvorby 
díla) a prostřednictvím komunikace. Konceptová inte-
grace je sémantizační proces, který dynamicky spojuje 
subjektivní hledisko (perspektivu první osoby) s hle-
diskem objektivizujícím (perspektivou třetí osoby). 

O perspektivě třetí osoby jsme již psali v návaznosti 
na Goodmanovo rozlišení tří klíčových typů reference: 
denotace, exemplifikace, exprese. Pro perspektivu 
první osoby využijeme výše zmíněné rozlišení čtyř 
komponent zážitku či zkušenosti. Zážitek je vymezen 
jako výběrová a podle možností sdělitelná část obsahu 
situace. Obsah situace mohou do té či oné míry sdílet 
všichni účastníci téže situace. Zatímco situace je do-
ložitelně vymezena časem a prostorem a její obsah je 
společný pro různé subjekty, zážitek je individuální, 
subjektem „filtrovaná“ část situačního obsahu. Obsah 

12 Metafora je významotvorné přesouvání mezi různými oblastmi významů. To, co se při utváření metafory přesouvá, nejsou reálné věci či vlastnosti, ale, 
jak podotýká Goodman (2007, s. 71), je to soubor alternativních označení nebo pojmů či idejí, přičemž „uspořádání, které zavádějí v cizí sféře, je řízeno 
jejich obvyklým užíváním ve sféře domovské“. 
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je přitom chápán jako vše, co si člověk ze situací může 
pamatovat, zasadit do kontextu své zkušenosti a tvo-
řivě to vyjadřovat tak, aby tomu do potřebné míry po-
rozuměl a mohl se o tom dorozumět s ostatními lidmi 
(Slavík, 1997, s. 104; Janík et al., 2013, s. 160).

Z vymezení zážitku a obsahu vyplývá, že učitel sice 
může různými způsoby aranžovat situaci, ale nemůže 
přímo rozhodovat o tom, jakou část obsahu si jeho 
žáci ze situace odnesou. Učitel dokáže pouze zalo-
žit vstupní podmínky pro to, aby si jeho žáci v zážitku 
ze situace odnesli nějakou část jejího obsahu (Slavík, 
Wawrosz, 2004, s. 212–236). O tom, jaká část obsahu 
to bude a jak bude každým jednotlivcem uchopena, 
rozhodují jen žáci sami. Učitel a učební prostředí, které 
spolu se žáky utváří, je v tom může ovlivňovat vždy 
jen nepřímo prostřednictvím výše uvedených sym-
bolických procesů: denotace, exemplifikace, exprese. 
Právě proto je porozumění těmto procesům pro učitele 
důležité.

Aby učitelé mohli rozlišit nejdůležitější složky ob-
sahu z pohledu svých žáků, rozlišíme čtyři základní 
komponenty obsahu zážitku (srov. Slavík, 2001, s. 
252–264), které zčásti korespondují s Goodmanovým 
rozlišením základních typů symbolizace. Zatímco ty-
pologie zážitkových komponent je založena na otázce, 

co si skrze symbolizaci mohu uvědomovat (v pozná-
vací perspektivě první osoby), Goodmanova typologie 
odpovídá na otázku, jak se symbolizace uskutečňuje 
(ze zobecňující perspektivy třetí osoby). Konceptová 
integrace v pojetí Fauconniera a Turnera je pak jakýmsi 
svorníkem mezi těmito dvěma hledisky. Schematicky 
o tom vypovídá předchozí tabulka 1. V následujícím 
textu postupně vyložíme jednotlivé položky tabulky.  

Jak lze z tabulky vyčíst, Goodmanově denotaci (na-
hlížené v perspektivě třetí osoby) z perspektivy první 
osoby odpovídá tematická komponenta zážitku: uvě-
domuji si interpretované téma, tzn. že umím odpo-
vědět na otázku, co je v díle označováno. S tím, co 
Goodman nazývá exemplifikace, z perspektivy první 
osoby koresponduje konstruktivní zážitková kompo-
nenta: vnímám podobu díla, představuji si ji anebo 
ji utvářím – re/konstruuji, takže umím odpovídat 
na otázku, jak je obsah reprezentován. Do okruhu 
exprese patří dvě zážitkové komponenty: empatická 
komponenta a prožitková komponenta zážitku. U pro-
žitkové komponenty se na tomto místě nejdříve po-
zastavíme. Mimo jiné s ní zahajujeme výklad proto, že 
je často chybně zaměňována s celým konstruktem 
zážitek. 

Pojem prožitek má postihovat aktuální stav „tady 
a teď“. Tento stav neustále uniká svému vědomému 
uchopení, takže jej člověk vždy může popsat jen zpětně 
v termínech niterných pocitů, nálad, dojmů, tělesných 
stavů, emocí (k odlišování prožitku a zážitku srov.  
Jirásek, 2004). Tvrzení o prožitku tedy plně vycházejí 
z perspektivy první osoby, takže, což je zvlášť důležité, 
z vnějšku nejdou průkazně ověřit. U ostatních tří zážit-
kových komponent jsou tvrzení z vnějšku intersubjek-
tivně ověřitelná, protože se aspoň zčásti týkají faktů, 
které lze společně pozorovat a  lze je zdůvodňovat 
evidencí v logických souvislostech (např. přítomnost 
jevu – nepřítomnost jevu, celek – část, příčina – násle-
dek, nadřazenost – podřazenost – souřadnost apod.).  

Již z tohoto velmi stručného výkladu termínu prožitek 
plyne, že zážitek (v daném teoretickém pojetí) nelze 
redukovat jen na prožitek, protože prožitek je pouze 
jednou ze čtyř zážitkových komponent. Všechny čtyři 
zážitkové komponenty v praxi běžně splývají do ne-
rozlišeného obsahového celku. Je však možné na ně 
vědomě zaměřit pozornost a při reflexi je diferenco-
vat a pojmenovávat. Tím se vyčleňují obsahové jed-
notky – koncepty, významy, pojmy, které samozřejmě 
získávají smysl nikoliv jako izolované jednotky, ale jen 
ve vzájemných vztazích. Obsahové jednotky reprezen-
tují příslušné komponenty zážitku, takže mají i shodné 
pojmenování: tematické koncepty, konstruktivní kon-
cepty, empatické koncepty a prožitkové koncepty. Jde 
o to, že jejich prostřednictvím lze pojmenovat nebo 
jinak vyjádřit, a tedy intersubjektivně sdílet různé as-
pekty jinak jen subjektivně přístupného zážitku, resp. 
osobní zkušenosti.

Objektivizační/
intersubjektivní 
dimenze
(typy reference ArB)

Autentifikační 
dimenze
(komponenty 
subjektivní 
zkušenosti/zážitku 
a osobních dispozic)

EXEMPLIFIKACE
Předvedení vlastností 
zpřesněné denotací.

KONSTRUKTIVNÍ 
Dispozice předvádět 
pozorované vlastnosti.

DENOTACE
Jmenovité označení, 
tj. symetrická 
reference.

TEMATICKÁ
Dispozice jmenovitě 
označit a tematizovat 
objekt nebo vlastnost.

EXPRESE
Předvedení spojené 
se hodnocením 
a zpřesněné 
metaforickou 
i doslovnou denotací 
(interpretací) 
s dvěma možnostmi 
ověření: autentifikací 
a evidencí.

EMPATICKÁ
Dispozice zaujímat 
intencionální postoj: 
zobecňující hledisko, 
které simuluje nebo 
hypoteticky odhaduje 
stav druhého.

PROŽITKOVÁ
Dispozice pociťovat, 
představit si 
a uvědomit si vlastní 
stav a hodnotit 
s ním spjatou situaci.
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Tabulka 1. Schéma souvislostí mezi poznávacími per-
spektivami první a třetí osoby prostřednictvím kon-
ceptové integrace
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6.9  Analýza procesu tvorby a interpretování 
v expresivní tvůrčí úloze 

Nyní pro ilustraci budeme krok za krokem sledovat 
uplatnění výše objasněné terminologie ve výkladu 
procesu tvorby a  její reflexe. Započneme u smys-
lového vnímání vytvářeného díla. Využijeme k tomu 
klasický příklad malby zimní krajiny vyvedené v růz-
ných odstínech šedé barvy nanesené na malířské 
plátno. Uvědomíme si, že krajinu, kterou na obraze 
rozpoznáváme, můžeme v protisměru označit pojmem 
– tematickým konceptem: krajina. Během dalšího po-
zorování obrazu můžeme podobně pojmenovávat jeho 
další komponenty: horizont, cesta, stromy, oblaka atd. 
Pohybujeme se tedy v oblasti denotace a tematické 
komponenty zážitku.  

Nyní obraťme pozornost k základním malířským kva-
litám díla, tedy k jeho barevnosti. Přecházíme tím do 
sféry exemplifikace různých vlastností, které obraz 
má. Šedost, kterou divák může na obraze vnímat, je 
obrazem exemplifikována. To je fakt, který lze inter-
subjektivně ověřovat. Šedost exemplifikovanou (před-
vedenou) obrazem považujeme za prvek konstruktivní 
komponenty zážitku. Je to zřejmé z toho, že smyslo-
vou podobu odstínů šedi získanou ze zážitku tvorby 
anebo vnímání obrazu si lze zapamatovat v představě 
a poté ji opakovaně re-konstruovat či re-produkovat 
– předvést tvorbou prostřednictvím vlastního mentál-
ního prostoru, vlastního díla. Taková reprodukce růz-
ných odstínů šedi bývala častou úlohou při nácviku 
dovednosti vystihnout různé valéry malbou či kresbou. 

Rozdíly mezi různými kvalitami šedé, které můžeme 
každý sám za sebe vnímat, mohou být vyjádřeny kon-
struktivními koncepty, resp. jejich pojmenováním: 
světle šedá, tmavě šedá, holubičí šeď… Je jasné, že se 
tu jedná o „řemeslné“ kvality, které je možné vědomě 
rozlišovat i porovnávat, takže je možné se je naučit, 
a lze je tedy uchopit z objektivující perspektivy třetí 
osoby. Díky tomu se dají převést na měřitelné fyzi-
kální údaje. V tomto smyslu mají objektivní povahu, 
protože je lze zachytit prostřednictvím fyzikálních 
a matematických nástrojů, proto je lze i naprogramo-
vat prostřednictvím počítače do „neosobní“ podoby. 
Počítač vybavený vhodným softwarem přitom dokáže 
mnohé z toho, co umí člověk: zaznamenat do paměti 
barevnost obrazu a zpětně ji zrekonstruovat – vytvořit 
(vytisknout) její reprodukci.

Prozatím však nemáme žádné důkazy pro to, že šedě 
natřené plátno může nejenom cosi exemplifikovat, 
ale může také expresivně vyjadřovat nějaký obsah. 
Tato situace se změní teprve divákovým zjištěním, že 
různé variace šedé (anebo jakýchkoliv jiných výrazo-
vých forem a kvalit) mají na něj různý prožitkový účin 
a spolu s ním podněcují také rozdílné asociace (aso-
ciované myšlenky, resp. pojmy a představy). Teprve 
v prožitkovém účinu a v tvořivém charakteru podnět-
ných asociací se zjevně člověk odlišuje od počítače. 
A teprve tady se otevírá největší prostor pro hledání 

vzájemných vztahů mezi Searlovými ontologiemi, resp. 
perspektivami první a třetí osoby.  

Zůstaneme-li nejprve u pojmu exprese, můžeme si 
všimnout, že šedě namalovaná krajina působí smutně. 
Pokud ovšem tvrdíme, že obraz je smutný, jistě nejde 
o doslovné, ale o metaforické tvrzení: obraz nemůže 
být reálně („doslovně“) smutný – je smutný právě jen 
obrazně, „jako“. Jak jsme výše zdůvodnili, metaforická 
povaha tohoto tvrzení o expresi neumožňuje (na rozdíl 
od exemplifikace) jeho faktické ověření. Přesto je le-
gitimní (také o tom jsme již psali) domlouvat se o něm 
a vést debatu o jeho platnosti. Zdůvodnění se ukrývá 
v rozlišení dvou zážitkových komponent, které cha-
rakterizují expresi. Jedná se o napětí a souhru mezi 
empatickou a prožitkovou komponentou, resp. mezi 
stejnojmennými koncepty. 

Aby totiž divák mohl tvrdit, že krajina pozorovaná v ob-
raze je smutná, musí být schopen mentalizovat stav 
svého protějšku (v tomto případě obrazu) prostřed-
nictvím zobecňujícího soudu založeného jen na po-
zorování vnější podoby. Mentalizovat se každý člověk 
učí od útlého věku: již velmi malé děti se učí rozumět 
rozpoložení (náladě) své matky, pak i dalších blízkých 
lidí atd. Je to nutná podmínka pro samotnou existenci 
umění. Mentalizace totiž závisí na schopnosti zobecnit 
vlastní niterný stav (tj. prožitek) tak, aby to umožnilo 
pochopit stav druhého (tj. též prostřednictvím umě-
leckého díla) zaujetím hlediska, jež by hypoteticky 
mohlo být společné pro oba (srov. Currie, Ravenscroft, 
2002, s. 60–70). 

Jedinečné přitom je, že ona šance na shodu prožitku 
nebo asociace k němu (zakouším totéž co ty) je pro-
vázena připouštěním rozdílnosti (přesto se můžeme 
v něčem lišit). Jinak řečeno, dva různí lidé se mo-
hou tematicky shodovat v tom, co je obsahem jejich 
zkušenosti, ale přitom se mezi sebou lišit způsobem 
uchopení nebo zvládání tohoto obsahu, a tedy nejenom 
prožitkem (tj. v prožitkovém konceptu a s ním spoje-
nými asociacemi), ale i způsobem jeho vnímání a vyjá-
dření (tj. v konceptu konstruktivním s jeho asociacemi).

Nárok na zobecnění niterného stavu lze v řeči vyjádřit 
v podobě soudu. V případě našeho obrazu kupř. takto: 
smutek je šedý (nikoliv tedy rudý, žlutý, zelený…). Tento 
soud je pojmovým vyjádřením empatického konceptu, 
tj. „promítnutím“ svého předpokladu (své interpre-
tační hypotézy) do příslušného díla. V tomto smyslu 
(jak objasňoval již I. Kant) má charakter zobecňujícího 
soudu a svou kategorickou podobou si nárokuje vše-
obecný souhlas. Ale pozor, není to přece doslovný vý-
rok: smutek je obsažen v prožitku, nelze jej tedy plně 
vystihnout jen z objektivující perspektivy třetí osoby 
(podobně jako to nelze u bolesti, lásky, sebevědomí, 
odvahy, vznešenosti…). Proto každý zobecňující soud 
o expresivní stránce díla má povahu metafory a nese 
skrytý apel na porovnání osobních hledisek (srov. Sla-
vík, Chrz, Štech et al., 2013, s. 492): „Můj smutek je 
šedý – jaký je tvůj smutek?“
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Empatický koncept je tedy úzce spojen s konceptem 
prožitkovým a je vyjádřen v podobě metaforického 
soudu vyzývajícího k reflektivnímu dialogu: k porovná-
vání mezi stavy já–ty. Empatický koncept tím aktivuje 
soustavu obsahových transformací a logických ope-
rací, která je příznačná pro expresivní aktivity (Slavík, 
2015). Ve výše zavedené terminologii to lze vysvětlit 
jako strukturaci komponent zážitku podmíněného dí-
lem. Tyto komponenty v optimálním případě mají tvořit 
soudržný (integrovaný) celek. V něm je tematická zážit-
ková komponenta (např. smutek) obrazně předvedena 
výrazem v rovině konstruktivní komponenty (šedá) 
a má působit jako výzva (smutek je šedý) k intersub-
jektivnímu porovnávání v rámci empatické komponenty 
tak, aby vyústila do adekvátní psychické odezvy v ro-
vině prožitkové a následně i komunikační (můj smutek 
je šedý, jakou podobu má tvůj – a proč asi).

Provázanost těchto komponent je dobře patrná při 
reflexi procesu tvorby: během reflektivního dialogu. 
Ten má rozluštit proces utváření díla (jakožto ideo-
vého konstruktu), to znamená, že má rekonstruovat 
vzájemné vztahy mezi tematickou, konstruktivní, em-
patickou a prožitkovou složkou díla a posoudit jejich 
harmonizaci, aby bylo dosaženo uspokojivého sou- 
znění do výrazového celku s působivým a myšlen-
kově podnětným účinem na vnímatele. Přitom velmi 
záleží na médiu, jímž je obsah zprostředkován, a tedy 
i na vžitém expresivním stylu vyjadřování obsahu. Ji-
nými slovy, záleží na kontextu díla (Slavík, 2016). 

6.10  Expresivní experimentace 

Tím jsme se prostřednictvím „šedé teorie“ propracovali 
k „zelenému stromu praxe“, neboť co jiného je podnět 
ke srovnávání osobních hledisek než výzva k dalšímu 
poznávání podnícená expresivní tvořivou úlohou. Je 
přitom nasnadě, že teoretické zobecnění musí umět 
své pojmy ilustrovat na prajednoduchých, ba primi-
tivních příkladech, jaké zde byly uvedeny. V praxi jsou 
konstrukce expresivních úloh obvykle nesrovnatelně 
složitější – Goodman a Elginová (1988, s. 41) vysti-
hují tuto složitost termínem aluze: mnohonásobně 
zprostředkovaná reference. Nicméně nejjednodušší 
konstrukční schémata při analýze vždy objevíme 
u sebesložitějšího díla jako vnitřní architekturu, která 
rozhoduje o celkové kvalitě a působnosti expresivního 
díla. Proto právě tato vnitřní architektura je základem 
(„kostrou“, „osnovou“) pro analýzy expresivních tvůr-
čích úloh.

Východiskem k analýzám je výše uvedené pojetí ex-
prese jako metafory založené na předvádění (exem-
plifikaci) příslušného obsahu (srov. Slavík, Chrz, Štech 
et al., 2013, s. 175 n.). Tím vzniká konkrétní dílo-věc 
(artefakt), které autor i ostatní diváci porovnávají se 
svou představou obsahu, resp. konceptu, jaký by „měl 
být“ podle jejich mínění, tj. jak by měl být z jejich hle-
diska vyjádřen co nejlépe. Tím je vytvořen základní 
předpoklad pro navrhování a zkoušení rozmanitých 

variant – výrazových alternativ pro „totéž“. Jak jsme 
výše uvedli, o těchto variantách lze vést kritickou dis-
kuzi na podkladě snahy uvádět platné argumenty pro 
jejich obhajobu. Je to obecný princip, při kterém pro-
bíhá učení anebo výcvik dovedností a rozvoj znalostí 
prostřednictvím porovnávání a výběru expresivních va-
riací. Pro jeho pojmenování užíváme termín expresivní 
experimentace (Slavík, Chrz, Štech et al., 2013, s. 182).

V průběhu expresivní experimentace autor v reflek-
tivním dialogu buď jen sám se sebou, nebo s druhými 
lidmi bedlivě porovnává a vzájemně obsahově „ladí“: 
(a) aktuální formu díla (v závislosti na své smyslové 
citlivosti), (b) svoje niterné nastavení vůči „vyformo-
vanému“ obsahu (v závislosti na uplatnění své sub-
jektivity), (c) kulturní kontext, jímž je určován stylový 
rámec pro stylizaci a pro hodnocení díla (v závislosti 
na ověřování a zdůvodňování platnosti a věrohodnosti 
zobecňujících soudů v komunikaci). Je to proces pří-
značný pro všechny institucionální domény exprese: 
pro uměleckou tvorbu, pro expresivní výchovu i pro 
expresivní terapii. Každá z těchto domén však s expre- 
sivní experimentací zachází podle svých osobitých 
zvyklostí a pravidel i norem. 
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7/ Bazální podmínky zdárného  
inkluzivního procesu

V předchozím textu jsme popsali, že inkluze není pro 
výtvarnou výchovu žádný přívažek navíc, ale že se 
jedná o přirozenou vlastnost dobré výchovy uměním 
(výtvarné výchovy). Jedině přijetím odlišností a jejich 
porozuměním můžeme mluvit o tom, že naplňujeme 
zdárně trivium RVP – uplatňování subjektivity, rozvíjení 
smyslové citlivosti a ověřování komunikačních účinků, 
a tím již přirozeně vnášíme dobrou inkluzi do edukace. 
Jediným výrazným rozdílem je úroveň očekávaných 
výstupů pro žáky se SVP. Přesto – pokud máme re-
spektovat subjektivitu žáka a máme rozvíjet jeho další 
dispozice a schopnosti – stejně v rámci výstupů indi-
viduálně nastavujeme úroveň výstupů pro jednotlivé 
žáky na škále od excelentní úrovně až po minimální 
úroveň – viz Standardy výtvarné výchovy.

Další část textu byla věnována popsání obecné pod-
staty, jak se děje proces výtvarné výchovy, z jakých 
prvků a jejich vzájemných vztahů se skládá kontinuum 
expresivní experimentace, které potřebuje brát uči-
tel na zřetel, když konstruuje učební úlohu. Zároveň 
je zde i popsána základní struktura, co vše je expre-
sivní zážitek a jakými způsoby můžeme strukturovat 
lekci, abychom překročili holistickou hranici zážitku: 
„no, prostě jsme malovali“ (např.) a úloha byla vstřícná 
ke všem žákům – nejenom k těm se SVP.

V závěru je ovšem důležité zmínit základní „basic 
podmínky“, základní potřeby, které je nutné naplnit, 
abychom mohli mluvit o výtvarné výchově, tím spíše 
o  inkluzivní výtvarné výchově. Jedná se zdánlivě 
až o banální situace, jež máme tendenci  přehlížet, 
a přesto právě ony jsou základní determinantou toho, 
co se v hodině VV ve výsledku děje.

7.1  Zajištění personálních, materiálních 
a časoprostorových podmínek ve škole 

Zdánlivě samozřejmým východiskem pro úspěšnou 
hodinu VV jsou časoprostorové a materiálové nároky. 
Výtvarná výchova je praktický předmět, který se děje 
„děláním“. Základním předpokladem úspěchu jsou 
vhodné časoprostorové podmínky a využívaný mate-
riál. Bohužel ne každá škola je vybavena výtvarným 
ateliérem, který by umožňoval realizovat VV v ideální 
podobě. Tak, aby bylo možné pracovat v ploše i pro-
storu v jiném formátu než A4, aby bylo možné někde 
práce skladovat a pracovat na jednom díle opako-
vaně – vracet se k němu, mít výtvarný materiál pro 
různé technologické postupy včetně nových médií (fo-
tografie, animace atd.), kde by bylo možné pracovat 
skupinově, aniž by bylo nutné stěhovat lavice... Větši-
nou jsou hodiny výtvarné výchovy realizovány v běžné 

třídě, v níž se střídají různé vyučovací předměty. Nako-
nec proto vždy záleží na entuziazmu pedagoga a jeho 
schopnosti improvizovat, zda je překročen rámec kla-
sických postupů a formátu A4. Nároky na pedagoga 
a žáky ve VV rostou, pokud je ve třídě žák se SVP, ne-
boť je potřebné zohlednit jeho SVP na prostor a také 
jeho časové potřeby. Prostorové nároky pedagog řeší 
automaticky – jak prostor zařídit, aby bylo možné tu 
kterou činnost zrealizovat. Zohledňuje časové nároky 
(pomalejší nebo rychlejší individuální tempo žáka se 
SVP, časový limit, po který je žák schopen udržet 
koncentraci, potřeba psychomotorického uvolnění 
v průběhu činnosti atd.). To vše je nutné vkompono-
vat do přípravy a realizace vyučovací hodiny. Z hle-
diska materiálu a kompenzačních pomůcek je situace 
snazší, pokud je žák se SVP vybaven IVP a návrhem 
podpůrných opatření a kompenzačních pomůcek buď 
z pedagogicko-psychologické poradny, anebo ze SPC. 
V takovém případě má škola nárok zakoupit potřebné 
kompenzační pomůcky. Opět se však vraťme k situaci, 
kdy žák žádnou oficiální zprávu nemá, a přesto pe-
dagog intuitivně ví, že potřebuje specifický přístup, 
případně specifické pomůcky. Pak záleží na jeho zku-
šenostech, jak situaci vyhodnotí a vyřeší z hlediska 
materiálového a časoprostorového komfortu (zasedací 
pořádek, vhodné nůžky, „kreslicí“ ergonometrické pas-
telky vhodné pro specifický úchop, fixace podkladu, na 
který se tvoří, aby „neutíkal“, atd.). Čím lépe pedagog 
zná osobnosti všech žáků ve třídě a jejich schopnosti 
ve VV, tím lépe je schopen „ušít hodinu“ pro konkrétní 
třídu žáků, a předejít tak možným technologickým 
a časoprostorovým karambolům.

7.2  Odborné profesionální kompetence peda-
goga a pedagogického asistenta 

V inkluzivním vzdělávání jsou kladeny na pedagoga 
nároky nejenom jako na oborového odborníka (tj. 
vzdělání a potřebná aprobace v daném předmětu), 
ale zároveň i jako na odborníka na inkluzivní edukaci. 
A zde se dostáváme k jednomu z nejkritičtějších mo-
mentů zavedení inkluzivního vzdělávání. Oboroví pe-
dagogové stávající, ale i budoucí (kromě speciálních 
pedagogů) nemají k dispozici dostatečně funkční te-
oretické a praktické vzdělávání, které by bylo zamě-
řené na inkluzivní didaktiku oboru. Inkluzivní hodnoty 
budou  prakticky jinak naplňovány v tělocviku a jinak 
ve výtvarné výchově. Zde je nutné apelovat na systém 
pregraduálního studia a systém celoživotního vzdě-
lávání pedagogů, aby byl schopen je připravit na tyto 
nároky. V tomto ohledu lze vnímat oborové metodické 
a didaktické výstupy projektu Podpora uměleckého 
vzdělávání pro rovné příležitosti za „průkopnické“. 
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Inkluzivní edukace klade na pedagoga velké nároky, 
a to nejenom na jeho ontodidaktickou zkušenost, ale 
hlavně na psychodidaktickou zkušenost a dovednost. 
Pokud se má jednat o inkluzivní vzdělávání a ne o in-
dividuální vzdělávání žáka ve skupinové třídě. Klíčové 
jsou v obecné rovině psychodidaktické znalosti a do-
vednosti hlavně v oblasti pedagogické diagnostiky, 
motivace individuální i skupinové, skupinové dyna-
mice a posilování koheze ve třídě, v řešení konfliktů, 
orientace v neverbální komunikaci, schopnosti trans-
formovat obsah  výuky nejen  individuálně pro žáky, 
ale zároveň i pro celou třídu. Rovněž je naprosto klí-
čové dobře se orientovat ve specifických vzděláva-
cích potřebách žáků. Mělo by být samozřejmostí, že 
výchovný poradce či školní psycholog, případně asis-
tent žáka (pokud je přítomen) erudovaně seznámí uči-
tele s těmito potřebami z té které kategorie podpory, 
aby je mohl zohlednit a implementovat do své výuky. 
Ve  výtvarném oboru je nutné vždy nahlížet na situ-
aci žáka se SVP v konkrétní hodině z hlediska jeho 
psychomotorické kondice – čeho je schopen fyzicky 
(hlavně kvalita zraku a jemná motorika), mentálně 
(jeho kognitivní úroveň) a psychicky, z hlediska po-
třeb motivace, vůle a schopnosti  udržet zaměřenou 
pozornost a koncentraci. Samozřejmostí je zohled-
nění jeho komunikačních schopností.

Dalším specifickým rysem inkluzivní edukace je mož-
nost přítomnosti osobního asistenta žáka se SVP. 
Nejenže je stále velmi tristní situace z hlediska od-
borného vzdělávání asistentů zaměřujících se na žáky 
se SVP, ale také přítomnost asistenta ve výuce pro-
měňuje dynamiku vztahů a dění ve třídě na rozdíl od 
situace, kdy je přítomen pouze učitel. Velmi zde záleží 
na schopnosti pedagoga i asistenta vzájemně spolu-
pracovat a respektovat se tak, aby se ve své činnosti 
a  intervencích podporovali, aby bylo jasné, kdo je 
hlavním leadrem třídy, aby asistent nejenom formálně 
respektoval vedoucí roli učitele. Zároveň je důležité, 
aby kolektiv žáků respektoval pedagogického asistenta 
jako součást účastníků procesu a nepovažoval ho za 
„cizí element“, který jen pomáhá, aby daný žák zvládl 
absolvovat proces edukace. Rovněž nesmí být asistent 
považován za „bodyguarda“ či za toho, kdo přispívá 
k „nadržování“ některému žákovi.

Výtvarná výchova je v tomto ohledu obor, v němž může 
být přítomnost asistenta pedagogovi velmi užitečná, 
protože se jedná o činnostní výuku, zachází se s růz-
ným materiálem, který je různě „rizikový“ z hlediska 
možné nehody (rozlitá tuš či voda z akvarelu, lepidlo, 
nůžky a stříhání atd.) a nároků na úklid. V takovém pří-
padě přítomnost druhého člověka v edukaci, který při-
spívá k hladké organizaci práce jako „prevence“ nehody, 
může být velice prospěšná všem zúčastněným – peda-
gogovi a žákům, kteří tak mohou vidět princip spolu-
práce a zapojení všech v autentické situaci „teď a tady“. 
Zároveň je tato spolupráce potom viditelným důkazem, 
že žák se SVP a jeho asistent jsou součástí společného 
dění a že se nejedná o „výlučnou diádu“, která je sama 
pro sebe a není součástí procesu edukace.

7.3  Bezpečné třídní a školní klima 

Pocit bezpečí, spravedlnosti a toho, že hlavním mo-
tivačním hybatelem je poznávání nového a experi-
mentování s možnostmi řešení, kde relativní chyba je 
prostředkem růstu, je naprosto klíčový pro zdárnou 
inkluzi. A naopak, pokud se daří naplňovat inkluzivní 
hodnoty „živě“ a nejedná se jen o formální proces, je 
to základem „bezpečného klimatu“ ve třídě. V tomto 
směru je výtvarná výchova velmi vhodným prostředím, 
protože, jak bylo zmíněno výše, není rozdílu v hlavním 
principu mezi „malým“ a „velkým“ uměním. Nejedná 
se pouze o jedno možné správné řešení. Tvůrčí pro-
ces a experimentace jsou založeny právě na tom, že 
neexistuje pouze jedno správné řešení, ale že se jedná 
o množinu „možných“ řešení, která respektuje autor-
ský individuální způsob tvůrčího výrazu a prožitku. 
V takovém případě je klíčové, aby pedagog ovládal 
vhodné nastavování a zdůvodnění kritérií hodnocení 
ve výuce a aby používal analytické hodnocení místo 
holistické (líbí/nelíbí). Zároveň je klíčové, aby byl scho-
pen se žáky komunikovat v úrovni konstruktivní kritiky 
– uměl žákům ukázat, co se „povedlo a proč“ a kde je 
ještě „prostor pro zlepšování a proč“. Měl by také do-
kázat zdůvodňovat pedagogicky efektivním způsobem 
důvody svého hodnocení a jednotlivých intervencí do 
procesu výuky, a to všem žákům jednotlivě i třídní 
skupině. Rovněž je důležité, aby dokázal nastavit prů-
běh výuky ve třídě tak, aby byl pro všechny vstřícný 
a v rámci možností zvládnutelný.
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1/ Inkluze, inkluzivní metody a hodnoty  
ve vztahu k taneční a pohybové výchově (TPV)

Inkluze se vymezuje jako autonomní pedagogický kon-
cept založený na nové kvalitě přístupu k dětem s posti-
žením – jde o bezpodmínečné akceptování speciálních 
potřeb všech dětí, tzn. heterogenní skupiny žáků, kteří 
mají různé individuální potřeby (Lechta a kol., 2010).

Základním principem inkluzivní pedagogiky je stejná 
důležitost všech zúčastněných stran – žáků i učitelů, 
příp. asistentů pedagoga či dalších pracovníků. Každý 
z členů nějakého uskupení je plnohodnotným členem, 
který se může podílet na všem, co se tohoto uskupení 
týká. Členové se zapojují do „fungování školy“ – jsou 
aktivně zapojeni do výuky, politiky, komunikace v rámci 
školy i nad její rámec. Může se jednat např. o návrh 
učební metody, návrh fungování v rámci kolektivu, 
návrh aktivity, návrh námětu na taneční zpracování.
Dalším důležitým principem je respekt k diverzitě je-
dinců. Nikdy se v pedagogické praxi neobjeví dva na-
prosto stejní jedinci, i když se to na první pohled může 
zdát. Velmi často jde pouze o  nepatrné odlišnosti mezi 
jedinci, které se mohou projevit při tvořivých činnos-
tech během tance. Pro pedagoga je velmi důležité 
během hodin TPV být hlavně dobrým pozorovatelem, 
aby mohl „odhalit“, jak si jedinci mohou navzájem po-
moci, inspirovat se a podněcovat se k aktivitě. Každá 
skupina, ať už se jedná o školní třídu nebo partu, se 
skládá z heterogenních jedinců, z nichž každý může 
„přispět svou troškou do mlýna“.

V závislosti na diverzitě žáků se mění prostředí (dů-
raz je kladen na jeho podnětnost), materiální vybavení 
a učební praxe – dochází k odstraňování překážek, 
a tím k zapojení všech žáků. 

V TPV se ukazuje, že je možné využít poznatků o ně-
jakém postižení a hledat nové možnosti, kompenzace. 
Pokud je např. ve třídě jedinec s tělesným postižením, 
nemůže vykonávat některé pohyby. Ostatní mu však 
mohou pomoci najít způsob, jak daný pohyb provést 
podle jeho možností.

Dále je rozmanitost žáků a jejich schopností využívána 
k inspiraci pro výuku. Každé postižení má svá specifika, 
omezení a možnosti, což nás může lecčemu naučit. 
Může se jednat např. o jedince se sluchovým postiže-
ním, který navzdory svému postižení dokáže vnímat 
hudbu daleko intenzivněji a může být pro ostatní mo-
tivací či jejich cílem. 

S těmito principy může taneční a pohybová výchova 
velmi dobře pracovat. V TPV nejde o výkon, ale pře-
devším o rozvíjení schopností a dovedností jedinců 
v rámci jejich možností, a to jak po stránce fyzické, 
tak i po stránce psychické. 

V TPV, stejně jako v  inkluzivním vzdělávání, je dů-
ležitá snaha o rozvíjení našich možností, vzájemné 
tolerance, pomoci a  inspirace. K tomu velmi často 
slouží volná improvizace, její pozorování a hledání je-
jího smyslu (hodnocení z pohledu tančícího jedince 
a okolí, které jej pozorovalo). 

Během taneční výchovy a různých tanečních aktivit 
má učitel prostor pozorovat žáky a odhalovat jejich 
možnosti a pocity, s nimiž může následně pracovat, 
má prostor reagovat na aktuální individuální potřeby 
žáků (např. potřeba být momentálně sám, odreagovat 
se od ostatních starostí).

Tanec velmi často překonává komunikační bariéry, jež 
mohou být dány postižením jedince či jeho aktuálním 
rozpoložením.

Mezi základní inkluzivní metody v rámci TPV patří koo-
perace, tedy spolupůsobení jedinců na sebe navzájem 
při práci na společném projektu se společným cílem 
(např. vytvoření taneční variace na zadané téma). Další 
metodou je partnerská součinnost – jedná se o druh 
kooperace mezi dvěma jedinci. Tento druh spolupráce 
vyžaduje vzájemnou důvěru obou partnerů. V taneč-
ním projevu lze využít i nedůvěru mezi partnery, ale 
toto není většinou ani pro jednoho příjemné. TPV pod-
poruje sociální kontakt skrze různé aktivity. Může se 
rozvíjet sociální kontakt v různých formách – jedinec 
vs. kolektiv, partnerský kontakt, jedinec jako součást 
skupiny či celku. Nedílnou součástí je individualizace, 
a tedy práce s jedincem samotným a jeho potenciá-
lem – ať už pohybovým, citovým či kreativním. Je zde 
dán prostor pro sebevyjádření, většina žáků se snáze 
vyjádří skrze pohyb než slovně. S tím velmi úzce sou-
visí improvizace, která může být řízená či volná. TPV 
pracuje také se senzomotorickou koordinací, při níž 
je potřeba propojit využití smyslů s pohybovou čin-
ností těla. Toto úzce souvisí s objevováním – svého 
těla, pohybových možností svých i ostatních, stejně 
tak prostoru svého i ostatních. Dochází také k rozvoji 
sebehodnocení, a to nejčastěji na základě vnitřního 
prožitku.

Inkluzivní hodnoty, které z  TPV vyplývají, spadají 
především do kategorie kultury a vzdělávací praxe. 
Z hlediska oblasti kultury se jedná o sounáležitost se 
skupinou, ve školním prostředí jde nejčastěji o školní 
třídu. Partnerství rozvíjené v tanci je také proinklu-
zivním prvkem. Dochází k rozvoji respektu, tolerance 
a s tím souvisí i rozvoj kulturního chování a komu-
nikace. Toto směřuje k utváření nejen společenské 
kultury (hodnoty, vzorce chování a morálka, jež jsou 
vhodné a jedinci je přijali za vlastní), ale také kultury 
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školy (vnitřní vztahy, vybudované přístupy a hodnoty 
ve škole). Tyto prvky posilují klima třídy, ale také školní 
klima. Kulturu lze pochopit i v užším pojetí, žák se učí 
hodnotit a udělat si vlastní názor na viděné předsta-
vení. V oblasti vzdělávací praxe se pak jedná o zapojo-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy 
je potřeba si uvědomit možnosti jedinců, možnou míru 
jejich zapojení, ale zároveň jde o snahu o rozvoj je-
jich dovedností a schopností. Dále je to sounáležitost 
se skupinou ostatních vrstevníků, jež se dá rozvíjet 
pomocí různých kolektivních či partnerských aktivit. 
Podstatnou hodnotou, již si žáci z TPV odnášejí, je při-
jímání odlišnosti, tolerance jinakosti, a tedy jedineč-
nost a důležitost každého z nás. Dále je to schopnost 
vyjádření pocitů a prožitků, schopnost sebehodnocení 
v bezpečném prostředí. Dochází také k rozvoji před-
stavivosti vyvolané tanečními motivy, hudebním do-
provodem, inspirací ostatními žáky. Velmi dobře je to 
popsané v charakteristice vzdělávacího oboru (RVP 
ZV, 2017): „Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emo-
cemi a fyzickou složkou žáka, harmonizuje jeho fyzický 
vývoj. Rozvíjí tvořivost, citovost, citlivost a inteligenci 
těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální in-
teligenci. Na jedné straně učí spontaneitě, na druhé 
straně sebekázni.“
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2/ Inkluze ve vztahu k RVP  
tanečního oboru

Obecně lze říci, že RVP je osnovou toho, co má žák 
zvládnout, ale je na pedagogovi, jak si poradí s ná-
plní výuky a jakým způsobem dosáhne očekávaných 
výstupů u žáků. Pokud je tedy pedagog přesvědčen 
o vhodnosti inkluzivního vzdělávání, dokáže obsahovou 
náplň i jednotlivé aktivity a činnosti přizpůsobit všem 
jedincům tak, aby pro ně byly výzvou a rozvíjely jejich 
schopnosti a dovednosti.
 

2.1 Taneční a pohybová výchova v RVP 
na základních školách

Zpracování vzdělávacího oboru taneční a pohybová 
výchova (TPV) v RVP ZV poskytuje prostor pro širokou 
škálu činností, které si sám pedagog může vymyslet/
upravit podle skladby svých žáků. Toto je i základním 
východiskem inkluze – respekt k heterogenitě žáků.

V celém zpracování vzdělávacího oboru TPV je patrná 
jeho variabilita a zaměření na celistvý rozvoj jedince 
v rámci jeho možností. Kladen je důraz na propojení 
fyzické a psychické složky jedince. Očekávané výstupy 
jsou formulované jako schopnosti a dovednosti, které 
žák přijme za své a stanou se jeho přirozenou součástí.

Pro lepší představu jsou zde vloženy očekávané vý-
stupy pro oba stupně základní školy.

Očekávané výstupy TPV pro 1. stupeň (RVP ZV, 2017)

Očekávané výstupy – 1. období

Žák
TPV-3-1-01  rozumí základním pravidlům správného 

držení těla ve smyslu statickém i kine-
tickém

TPV-3-1-02  vnímá a prožívá základní prostorové 
pojmy a půdorysné dráhy pohybu

TPV-3-1-03  rozlišuje základní dynamické stupně 
pohybu

TPV-3-1-04  rozlišuje základní členění času – vě-
domě používá různá tempa včetně 
zrychlování a zpomalování, pracuje 
s pauzou

TPV-3-1-05  zvládá základní druhy kroků pro pohyb 
z místa a dokáže je správně používat

TPV-3-1-06  navazuje pozitivní partnerské vztahy 
v malé skupině

TPV-3-1-07  aktivně vnímá hudební doprovod, re-
aguje na změny tempa, rytmu, tělem 
vyjádří hudební melodii, vnímá a vyja-
dřuje hudební frázování

TPV-3-1-08  je schopen jednoduché krátké pohy-
bové improvizace vedené pohybovým, 
hudebním nebo tematickým zadáním

TPV-3-1-09 přijímá a respektuje pravidla her
TPV-3-1-10 zvládá základní prvky obratnosti

Očekávané výstupy – 2. období

Žák
TPV-5-1-01  vědomě přenáší pravidla správného 

držení těla do běžného života
TPV-5-1-02  uplatňuje správné návyky používání 

svého těla, rozumí pojmu přirozený 
(správný, zdravý) pohyb

TPV-5-1-03  vnímá a v pohybu aplikuje základní pro-
storové vztahy

TPV-5-1-04  rozlišuje a vědomě používá základní 
dynamické stupně pohybu

TPV-5-1-05  vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost, 
třídobost a čtyřdobost

TPV-5-1-06  slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché 
rytmické modely

Očekávané výstupy TPV pro 2. stupeň (RVP ZV, 2017) 

Očekávané výstupy

Žák
TPV-9-1-01  uplatňuje správné držení těla a doved-

nost přirozeného pohybu nejen při vý-
uce, ale i v běžném životě

TPV-9-1-02  vnímá měnící se prostorové vztahy 
a  aktivně vytváří partnerství mezi 
svým tělem a prostorem

TPV-9-1-03  navazuje vzájemné vztahy a aktivně 
spoluvytváří společenství

TPV-9-1-04  používá své tělo jako nástroj sebevy-
jádření

TPV-9-1-05  v  improvizaci i tvorbě uplatňuje své 
vlastní zkušenosti a zážitky

2.2 Taneční obor v RVP na základních 
uměleckých školách

V RVP ZUV nacházíme větší zaměření na tanec jako 
umění, přesto jde stále o rozvoj jak fyzické, tak i psy-
chické stránky. Je zde patrná práce s uvědoměním si 
získaných poznatků a vědomá schopnost je aplikovat 
v praxi. I zde je možnost pracovat tak, aby byla respek-
tována diverzita žáků. „Každému žákovi – podle míry 
jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odbor-
ného vzdělání.“ (RVP ZUV, 2010).
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Očekávané výstupy pro oblast Taneční tvorba a inter-
pretace lze upravit tak, aby vyhovovaly inkluzivním 
hodnotám. Oblast Recepce a reflexe tanečního umění 
lze ve většině případů také upravit. V některých přípa-
dech je již toto trochu obtížnější, neboť se zde pracuje 
např. s odborným názvoslovím, hodnocením zásad po-
stavení těla.

Opět jsou zde vloženy očekávané výstupy pro oba 
stupně základního uměleckého vzdělávání.

Očekávané výstupy 7. ročníku základního studia 
1. stupně (RVP ZUV, 2010)

Taneční tvorba a interpretace

Žák:
•  vědomě aplikuje zásady a zákonitosti optimálního 

postavení těla a jeho jednotlivých částí při pohybu 
v prostoru, ve skupině, s rekvizitou a při pohybu 
s partnerem

•  orientuje se v dané hudební předloze a dokáže ji 
vyjádřit pohybem, interpretuje zadaný pohybový 
úkol

•  uplatňuje bezprostřední emocionální a pravdivý 
projev s osobitým a účelově pojatým využitím po-
tenciálu jemu dostupné techniky pohybu

•  rozpoznává, kultivuje a respektuje svá specifika
•  tvořivě přistupuje ke ztvárnění hudebních i nehu-

debních podnětů
•  podílí se na tvorbě taneční kompozice
•  spolupracuje s ostatními ve skupině a účinně se 

zapojuje do nejrůznějších interpretačních  i tvůr-
čích činností

Recepce a reflexe tanečního umění

Žák:
•  uvědomuje si principy prováděného pohybu 

a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření
•  vnímá a identifikuje charakteristické znaky práce 

s pohybem v různých oblastech tanečního umění
•  hodnotí dodržování zásad optimálního postavení 

těla při provádění pohybových úkolů
•  hodnotí vlastní projev realizovaný v rámci taneč-

ního vystoupení a jeho přípravy
•  vnímá a hodnotí komunikační obsah choreogra-

fického díla
•  užívá základní odborné názvosloví

Očekávané výstupy 4. ročníku základního studia 
2. stupně (RVP ZUV, 2010)

Taneční tvorba a interpretace

Žák:
•  provádí pohybové úkoly větší technické a obsahové 

náročnosti v různých oblastech tanečního umění

•  při improvizaci používá techniku z různých oblastí 
tanečního umění a dbá na čistotu jejího provedení

•  uvědomuje si svůj pohyb v čase a prostoru, vnímá 
vnější a vnitřní prostor

•  používá improvizaci k hledání osobitého pohybo-
vého vyjádření jako základu pro autorskou tvorbu

•  tvoří individuálně nebo ve skupině vlastní cho-
reografie s využitím všech získaných pohybových 
dovedností

•  zapojuje se při scénickém řešení choreografického 
díla (návrzích kostýmů, osvětlení, rekvizit apod.)

Recepce a reflexe tanečního umění

Žák:
•  vnímá neoddělitelnost vztahů mezi intelektuální, 

emocionální a fyzickou stránku člověka
•  užívá odborné názvosloví a pojmosloví z oblasti 

techniky pohybu a taneční tvorby
•  vnímá a hodnotí choreografické dílo, diskutuje 

o něm a své názory, myšlenky a postoje vyjadřuje 
na základě promyšlených argumentů

•  hodnotí vlastní přístup k tvorbě a realizaci společ-
ného choreografického díla
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3/ Taneční obor ve formálním 
i neformálním vzdělávání

3.1 Taneční a pohybová výchova v předškolním 
vzdělávání

Začátky pohybové výchovy jsou patrné už v útlém dět-
ství. K systematickému rozvíjení dochází od nástupu 
do mateřské školy (tzn. od 3 let dítěte). „Předškolní 
vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fy-
ziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním 
potřebám dětí této věkové skupiny a dbá na to, aby 
tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné 
míře respektována.“ (RVP PV, 2018).

Přestože taneční a pohybová výchova není v RVP PV 
specifikována jako samostatný vzdělávací obor, přiro-
zeně se prolíná všemi činnostmi, které děti v mateř-
ských školách dělají, a to v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě 
a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. „Učební 
aktivity probíhají především formou nezávazné dětské 
hry“ (RVP PV, 2018).

V rámci RVP PV se jedná o širokou nabídku aktivit. 
Jedná se o  lokomoční pohybové činnosti (pohyb 
z místa, v prostoru – činnosti spojené s chůzí, během, 
skákáním apod.), nelokomoční pohybové činnosti (po-
hyb na místě – změna polohy těla, pohyb jen danou 
částí těla apod.) a další činnosti (např. různé hry, turis-
tika). Právě lokomoční pohybové činnosti jsou dětem 
velmi přirozené, neboť při nich mohou zkoumat nejen 
své možnosti, ale také své okolí. Při nelokomočních 
pohybových činnostech je potřebné velké soustředění 
dětí, neboť je jejich podstatou „být neustále v pohybu 
a nejlépe všude“. 

Pohybové činnosti jsou často provázané s manipulač-
ními úkony, kdy děti pracují s jednoduchými předměty. 
Toto se také velmi často využívá při dramatické vý-
chově (např. při scéně, kde vypravěč říká, co postavy 
dělají, a ony to dělají i ve skutečnosti).

V předškolním vzdělávání jsou taneční a pohybové 
aktivity velmi často propojeny s mluveným slovem 
(např. říkanky spojené s pohybem), zpěvem (např. pí-
snička s tanečkem), hrou na tělo (např. tleskání, du-
pání), instrumentálním doprovodem (např. doprovod 
vyprávěné pohádky) či reprodukovaným hudebním 
doprovodem. Dochází tak k multisenzoriálnímu vzdě-
lávání dětí. 

Důležitou součástí předškolního vzdělávání dětí jsou 
také činnosti relaxační a odpočinkové, při nichž opět 
může být využito prvků taneční a pohybové výchovy 
(např. relaxace v lehu na zádech a na základě příběhu 
vytváření představ o svém těle a pocitů). Během ta-

kovýchto aktivit je vhodné zapojit také rozhovory či 
společnou konverzaci, kdy mají děti vyjádřit své pocity 
a myšlenky. Pro některé může být obtížné pocity a my-
šlenky vyjádřit slovy, proto by měly mít děti prostor pro 
vlastní podobu vyjádření (např. tancem, hudbou, kres-
bou). I v předškolním vzdělávání může tedy taneční 
a pohybová výchova plnit funkci komunikační. Tím 
přispívá i k rozvoji sociálních vazeb a sociálního cítění.

Rozvoj tanečních a pohybových dovedností přispívá 
k vývoji dítěte po stránce fyzické, ale i po stránce psy-
chické.

3.2 Taneční a pohybová výchova v základním 
vzdělávání

Mezi povinné předměty na základní škole patří tělesná 
výchova, která je zaměřena především na pohybovou 
výchovu. Nicméně je již v Rámcovém vzdělávacím pro-
gramu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zahrnuta mezi 
doplňujícími vzdělávacími obory i taneční a pohybová 
výchova (TPV), a to od roku 2010, čímž došlo k obo-
hacení vzdělávacího obsahu Umění a kultura. V ně-
kterých případech je hodinová dotace pro TPV brána 
z dotací tělesné výchovy, čímž žákům nepřibývají 
hodiny pohybu. Je patrné úsilí o dotaci z jiných dis-
ponibilních hodin, aby tak žákům přibyl pohyb. Výuku 
tohoto oboru je možné realizovat také jako nepovinný 
předmět. 

V tělesné výchově je patrné kladení důrazu na pohybo-
vou složku, a tedy důrazu na fyzickou složku pohybu. 
Psychické složce zde není věnována dostatečná po-
zornost.

Naopak TPV pracuje jak se složkou fyzickou, tak i se 
složkou psychickou. „TPV nezahrnuje úzce účelové 
činnosti zaměřené na dosažení taneční techniky a vý-
sledných pohybových tvarů. Nezaměřuje se na prven-
ství, rychlost, výsledek, úspěch, ale nabízí soustředění, 
sebepoznávání, úctu k  druhým, radost a  potřebu 
pečovat o společně sdílený prostor. TPV je chápána 
jako tvůrčí umělecká činnost, která je prostředkem ke 
znovuobjevování těla, jeho možností a citlivosti, k se-
bepoznávání a  rozvíjení vyjadřovacích schopností 
neverbálním způsobem. Jedním z hlavních úkolů je 
podněcování k samostatné tvůrčí činnosti.“ (RVP ZV, 
2017). 

TPV je rozdělena do čtyř oblastí: Objevování svého 
místa, Rozvíjení inteligence těla, Původnost/origina-
lita, Vytváření společenství.
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Podstatou oblasti Objevování svého místa je hledání 
a poznávání prostoru, a to jak prostoru svého vlastního 
těla, tak i prostoru okolního, tzn. prostředí. Jedná se 
tedy o pohybové činnosti, které vedou k pocitu po-
znání a uvědomění si vlastního těla v kontextu okol-
ního prostředí. Dochází také k  tomu, že si jedinec 
uvědomuje svou jedinečnost, ale také sounáležitost 
s okolím, s celkem.

Oblast Rozvíjení inteligence těla se zaměřuje na čin-
nosti, které vedou k rozvoji individuálního přirozeného 
prožívání pohybu, jež je dáno odlišnými fyzickými 
i psychickými předpoklady každého jedince.

Oblast Původnosti/originality usiluje o rozvoj jedineč-
ného vyjádření každého žáka, čímž dochází k rozvoji 
jeho osobnosti.

Poslední oblast Vytváření společenství zahrnuje čin-
nosti, které zprostředkovávají prožitek sounáležitosti 
a sdílení. Tím dochází k podpoře sociální interakce.

3.2.1 Tělesná výchova a taneční a pohybová vý-
chova na 1. stupni základní školy

Tělesná výchova
Tělesná výchova staví na předpokladech a získaných 
dovednostech v předškolním vzdělávání.

Učivo korespondující s očekávanými výstupy je rozdě-
leno do tří oblastí – Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti 
ovlivňující úroveň pohybových dovedností, Činnosti 
podporující pohybové učení.

V první oblasti učiva (Činnosti ovlivňující zdraví) je kla-
den důraz na správné návyky spojené s pohybem (např. 
režim, příprava, uklidnění po zátěži, správné držení těla, 
bezpečnost, hygiena, vhodné oblečení a obuv).

Druhá oblast učiva (Činnosti ovlivňující úroveň pohy-
bových dovedností) se zabývá konkrétním pohybovým 
a dovednostním materiálem (např. pohybové hry, zá-
klady gymnastiky, atletiky, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti, turistika, pobyt v přírodě, plavání, ly-
žování, bruslení).

Třetí oblast (Činnosti podporující pohybové učení) 
usiluje o správnou organizaci, vhodné zásady chování 
a jednání, pravidla činností.

Taneční a pohybová výchova
Učivo TPV je rozděleno na Pohybovou průpravu, Pro-
storové cítění, Vzájemné vztahy, Pohyb s předmětem, 
Pohybové a taneční hry, Hudbu a tanec, Improvizaci.
Pohybová průprava je zaměřena na rozvoj tělesné/
fyzické stránky. Dochází k rozvoji práce s tělesným 
těžištěm (nachází se přibližně ve výšce 2. křížového 
obratle), postavením dolních a horních končetin, s po-
hybem trupu. Rozvíjí se nejen svalový aparát, ale také 
hybnost kloubního systému.

Učivo Prostorového cítění pracuje s uvědoměním si 
vlastností prostoru, s dráhou pohybu v rovině i pro-
storu. Zároveň pracuje s prožitkem z činností spoje-
ných s vnímáním prostoru.

Oblast Vzájemných vztahů pracuje nejen se vztahy 
rovnocennými, ale také se vztahy dominance a sub-
dominance. Vzájemnost vztahů si lze uvědomit v růz-
ných uskupeních (např. dvojice, čtveřice, kruh, řada) 
a v různých způsobech držení. Dochází k budování 
důvěry a vzájemnému porozumění.

Učivo oblasti Pohyb s předmětem využívá předmět 
jako zdroj/impulz k pohybu. Žáci se učí pracovat s ná-
činím – jsou využívány poznatky, které se získávají při 
manipulaci s daným náčiním (např. s míčem, šviha-
dlem, stuhou).

Pohybové a  taneční hry jsou základem umělecké 
činnosti. Jedná se o hry, které pracují s psychickými 
procesy, různými vlastnostmi či stavy, s formováním 
charakteru, hry učící senzomotorické koordinaci, hry, 
jež motivuje hudba, předmět, hry spojené se zpěvem, 
hry prostorové.

V oblasti Hudba a tanec jde o naslouchání hudbě, které 
podněcuje k pohybu. Žák se stává mezičlánkem mezi 
hudbou a tancem. Skrze hudbu žák vnímá rozdílnost 
rytmu, melodie, dynamiky. Může hudbu vnímat jako 
podpůrnou složku svého pohybu, tzn. inspiruje se jí 
k pohybu, respektuje její vlastnosti, nebo ji může vní-
mat jako prostředek k vyjádření opaku, tedy nerespek-
tuje její vlastnosti. 

Oblast Improvizace poskytuje žákům pocit absolutní 
svobody projevu jak fyzické, tak psychické. 

3.2.2 Tělesná výchova a taneční a pohybová vý-
chova na 2. stupni základní školy

Tělesná výchova
Tělesná výchova na 2. stupni základní školy (ZŠ) je 
rozdělena do identických oblastí učiva, jako je tomu 
na 1. stupni. I zde učivo koresponduje s očekávanými 
výstupy, jež staví na získaných dovednostech z prv-
ního stupně ZŠ.

První oblast (Činnosti ovlivňující zdraví) se zaměřuje 
na význam pohybu pro zdraví a prohlubování znalostí 
z prvního stupně ZŠ – např. rovnoměrné zatížení, 
různá cvičení (průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační), hygiena a bezpečnost při různých pohybo-
vých činnostech.

V  druhé oblasti učiva (Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností) se staví na dovednostech 
získaných na 1. stupni. Dochází k prohlubování pohy-
bových dovedností v oblasti pohybových her, gym-
nastiky, atletiky, turistiky a pobytu v přírodě, plavání, 
lyžování/snowboardingu, bruslení.
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Třetí oblast (Činnosti podporující pohybové učení) již 
více pracuje s tělocvičným názvoslovím, stále se pra-
cuje s organizací prostoru, pravidly, zásadami chování 
a jednání. Dochází i ke vzdělávání v historii a součas-
nosti sportu.

Taneční a pohybová výchova
Stejně jako TPV na 1. stupni je i učivo TPV na 2. stupni 
rozděleno do velmi obdobných oblastí: Pohybová 
průprava, Prostorové cítění, Vzájemné vztahy, Pohyb 
s předmětem, Hudba a tanec, Improvizace a tvorba.

V  Pohybové průpravě je kladen důraz na přístup 
k vlastnímu tělu vzhledem ke změnám v době dospí-
vání, cvičení svalové i kloubní pohyblivosti, cvičení 
pohybové paměti s obtížnějšími pohybovými vazbami.

V oblasti Prostorového cítění dochází k práci s tělesným 
těžištěm, která podněcuje k pohybu po prostoru. Do-
chází k uvědomění si svého těla ve vztahu k prostoru.

V oblasti Vzájemných vztahů se pracuje ve složitějších 
obměnách vztahu partnerství, dominance a subdo-
minance, využívá se volných seskupení a schopnosti 
vyjádřit vzájemné vztahy bez přímého tělesného kon-
taktu, který je mnohdy v době dospívání pro jedince 
nepříjemný.

Učivo oblasti Pohyb s předmětem staví na již získa-
ných dovednostech. Předmět slouží jako prostředek 
k porozumění vlastnímu pohybu či k pozorování před-
mětu a poznávání jeho vlastností.

Oblast Hudba a tanec podporuje rozbor hudby k vy-
tvoření jednoduché taneční variace/kompozice. Je 
dán prostor pro vlastní volbu hudební skladby, včetně 
současné hudební tvorby.

Poslední oblast Improvizace a tvorba nyní poskytuje 
již složitější náměty (příběh, hudba). V této oblasti je 
prostor pro reflexi odlišných postupů tvorby ostatních 
a zároveň je kladen důraz na respektování autorství.

3.3 Taneční obor v základních uměleckých školách

V základním uměleckém vzdělávání je taneční výchova 
také zaměřena na rozvoj tělesné/fyzické a duševní/
psychické stránky. V RVP pro základní umělecké vzdě-
lávání jsou očekávané výstupy specifikovány na konci 
7. ročníku 1. stupně a na konci 4. ročníku 2. stupně. 
Vzdělávací obsah je rozdělen do dvou vzájemně pro-
vázaných oblastí – Taneční tvorba a interpretace, Re-
cepce a reflexe tanečního umění.

Oblast Taneční tvorba a interpretace poskytuje prostor 
pro seznámení se základy různých tanečních tech-
nik. Získané poznatky technik aplikovaných v pohybu 
slouží jako způsob komunikace. Žáci rozvíjejí a kulti-
vují koordinační, silové a vytrvalostní schopnosti. Jsou 
seznamováni s dopady fyzické zátěže na organismus.

V oblasti Recepce a reflexe tanečního umění žák rozvíjí 
své schopnosti porozumět obsahu uměleckého díla, 
hodnotit ho a chápat taneční umění v souvislostech 
(pohyb a umělecký projev).

Mimo základní umělecké školy nabízí kroužky taneční 
výchovy domy dětí a mládeže, střediska volného času 
nebo jsou tyto kroužky nabízeny v rámci mateřských 
či základních škol.
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4/ Složky taneční výchovy

4.1 Charakteristika tance a taneční výchovy

Tanec je odedávna prostředkem k vyjádření a realizace 
jedince či skupiny. V dnešní době to platí ještě více. 
Společně s hudbou patří k nejtypičtějším prostředkům 
sebevyjádření a už odnepaměti zaujímá důležité místo 
a funkci v životě člověka (Čížková, 2005).  Zvláště pro 
současnou společnost je patrná nezbytnost lidské svo-
body a realita denního prožitku. Právě takovouto funkci 
má tanec a všechny taneční styly (Jebavá, 1998). 

Lidské činnosti můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to 
na činnosti přírodní a kulturní. Tanec spadá do čin-
ností kulturních (Rey, 1947). Lze rozlišit různé druhy 
tance – např. lidový, společenský, scénický. Nicméně je 
potřeba si uvědomit, že se v současnosti vyvíjejí nové 
taneční styly a jsou různé styly, jež si berou z každého 
stylu něco. 

Tanec je ve své podstatě součástí života každého 
člověka už od dětství, je stejně přirozený jako hra  
(Payneová, 1999). Každý člověk se rodí s určitým ta-
nečním talentem, záleží pak na něm, jestli ho nadále 
rozvíjí či nikoliv. Každý pohyb je protkán řadou taneč-
ních projevů, které jsou spojeny s určitým výrazem  
(Jeřábková, 2004). 

Každému člověku je vrozena touha po pohybu, avšak 
nejvíce převažuje v dětství. Skrze tanec se u jedinců 
rozvíjí vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hu-
dební, prostorové i kolektivní cítění a probouzí se tvo-
řivost (Jeřábková, 2004). 

„Pohyb dokáže člověka uvolnit, rozproudit, přináší 
dobrou náladu. Člověk může pohybem říci vše, i věci, 
které jinak sdělit nelze.“ (Vaňharová, 1997). Nástrojem 
tance se stává lidské tělo, jež je zároveň i nositelem 
výrazu (Landischová, 2007).

Tanec může poskytnout jedincům možnost, jak uvolnit 
napětí, vyjádřit sebe sama, realizovat sebe sama. 

Tanec poskytuje tanečníkovi různé prožitky – moto-
rický, senzorický, asociativní (Rey, 1947). Jinými slovy, 
skrze fyziologický pohyb působí tanec na naše smy-
sly a každý pohyb něco znamená a následně vyvolává 
další pohyb. Každý tanečník během tance vyjadřuje 
nějaký vnitřní prožitek. Tyto své prožitky se pak snaží 
přenést na diváky, již zhlédnuté vnímají jako estetický 
zážitek. Takový zážitek je souborem jednotlivých 
aspektů – kinestetický aspekt (pociťování polohy těla 
v prostoru), vizuální aspekt, auditivní aspekt, taktilní 
aspekt, olfaktorický aspekt (Landischová, 2007).

Tanec poskytuje tanečníkům prostor k tomu, aby se 
projevili jako individuality, nebo jako skupina. Toto je 
ovlivněné především vybraným tématem, které záro-
veň ovlivňuje zvolený pohybový materiál, a tím i celou 
choreografii. Každý jedinec má svůj vlastní nezaměni-
telný pohybový výraz (Vaňharová, 1997). 

Tanec je charakteristický svou pomíjivostí, neboť jej 
nemůžeme zachytit, např. jako hudbu v podobě zápisu 
na notovém papíře. V současnosti existuje možnost 
zachytit tanec na video, avšak ani to není naprosto 
trvalé médium. Zároveň zde chybí možnost záznamu 
jednotlivých pohybů – např. odkud pohyb vychází, čím 
je veden, jaká je jeho motivace. 

Mezi základní taneční prvky patří rytmus. Rytmus má 
jakýkoli pohyb, ať už je provázen tichem, mluveným 
slovem (toto je převzato od primitivních kmenů) nebo 
hudbou. Jakmile je rytmus umocněn nějakou hud-
bou, melodií, může tanečník využít „veliké bohatství 
výrazových možností kombinováním síly, trvání, výšky 
a barvy tónů.“ (Siblík, 1917). Pokud tanečníka zvolená 
hudba či melodie nezaujme, nebude schopen ji pohy-
bově ztvárnit. 

„Funkce hudby je při pohybové a taneční výchově 
mnohotvárná a během výchovné práce nabývá růz-
ných podob.“ (Jeřábková, 2004). Je potřeba, aby si 
člověk, zvláště pak pedagog, uvědomil, jaké možnosti 
daná hudba nabízí, a aby dokázal rozkrýt co nejvíce 
významů, jež hudba poskytuje. „Hudba dává základní 
emotivní zážitek, který přetváříme v pohyb – napo-
máhá tak podstatně k tomu, aby pohyb nebyl samo-
účelný, ale byl vždy vyjádřením určitého vnitřního 
pocitu.“ (Jeřábková, 2004). 

Důležitým prvkem v taneční výchově je využití im-
provizace, protože právě ta dokáže odhalit jedincovy 
pohybové dispozice, jeho temperament, motivaci a mo-
mentální stav. Zároveň můžeme o jedinci získat i velmi 
důvěrné informace, s nimiž pak pedagog musí vhodně 
naložit. Z toho vyplývá, že je tanec „komplexem ko-
munikačních symbolů a může srozumitelně reprezen-
tovat segmenty psychického života.“ (Čížková, 2005).

Tanec si dává za cíl vytvoření nového svébytného 
díla, a  to ve spojení s hudbou či jiným doprovodem  
(Rey, 1947).

Taneční výchova usiluje o harmonický pohyb – tedy 
pohyb „kultivovaný, vytvářený z vnitřního pocitu, z ra-
dosti z pohybu samého, z určité představy, z hudeb-
ního zážitku“ (Jeřábková, 2004). V tanci nejde pouze 
o práci s tělem, ale i o práci s myslí a duší.
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Taneční výchova vede jedince „k získání správného 
držení a pohybu těla vzhledem k anatomickým a fy-
ziologickým možnostem každého dítěte“ (Jeřábková, 
2004). Pohyb je vždy veden v přímé souvislosti tě-
lesného pohybu s vnitřní citlivostí. Toto je doplněno 
o představivost a vnímání hudby. 

Tanec má dvě základní složky – složku technickou 
a složku výrazovou. V taneční výchově pedagogové 
usilují o to, aby se tyto dvě složky navzájem doplňo-
valy a umocňovaly (Jeřábková, 2004). Taneční projev 
je pro každého osobitým vyjádřením a nikdo by do něj 
neměl být nucen. Prostředkem k tanci je tělo, které má 
své vlastní limity, a skrze tanec a pohyb našeho těla 
vnímáme určité pocity.

4.2 Složky pohybu a taneční výchovy

„Pohyb je běžný a tvarově nejzajímavější, vnější projev 
lidského těla, krása pohybu je nekonečná ve své vari-
abilitě, kdy jedinec dokáže schopnost přizpůsobit se 
dané objektivní skutečnosti.“ (Jebavá, 1998). 

Můžeme rozlišit dvě základní skupiny pohybů – pohyby 
stylizované, mající pevný a jasný tvar, jsou rytmicky 
i prostorově upřesněny, a nestylizované, nemající ur-
čený přesný průběh, tvar, je zde dán prostor pro ta-
nečníkovu fantazii (Kröschlová, 2002). 

Dvěma základními složkami taneční výchovy je složka 
fyzická a složka psychická. Obě složky spolu souvisí 
a mají mezi sebou vztah. Fyzická složka taneční výchovy 
je realizována skrze tělo jedince, jenž se pak pohybuje 
pomocí svalů v určitém prostoru a čase. Psychickou 
složkou rozumíme jedincovy emoce a myšlenky, které se 
projevují i navenek v podobě výrazu a exprese. V taneční 
výchově se usiluje o synergii fyzické a psychické složky.

Nejdůležitější složkou pohybu je lidské tělo, které je 
předpokladem pohybu, je různě variabilní a nabízí růz-
nou míru pohybových možností. Každý pohyb je prová-
děn v určitém čase. Časový úsek, který pohyb zabere, 
záleží nejen na samotném pohybu, ale i na jedinci, jenž 
ho provádí. Pohyb je vázán na prostor, a to jak na pro-
stor vnější – projev pohybu navenek, tak i na prostor 
vnitřní – cítění pohybu uvnitř těla. K vyvolání jakékoli 
pohybové reakce je potřeba impulz. Pro jednotlivé 
pohyby využíváme různou váhu a sílu, což způsobuje 
různou náročnost pohybu. Impulz v kombinaci s vá-
hou a silou vytváří různou dynamiku pohybu. Rytmus 
a rytmizace zprostředkovávají střídání a průběh po-
hybů. Každý pohyb je prováděn s nějakým záměrem 
a vyžaduje určitou svalovou spolupráci, jedná se tedy 
o účelnost a přesnost pohybu. Napětí a uvolnění svalů 
dodávají pohybu jeho plynulost, pohyb plyne ve vlnách. 
Technická zdatnost reprezentuje schopnost provést 
náročnější pohyby. Každý pohyb má svou ladnost, leh-
kost provedení. Pohyb je provázen určitým pocitem 
a danou myšlenkou, jež jsou vlastní každému jedinci. 
Každý pohyb má nějaký výraz a expresi, a to jak ve 
tváři, tak i v těle.
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5/ Taneční a pohybová terapie  
a tělesná výchova

5.1 Taneční a pohybová terapie

Taneční a pohybová terapie se v současnosti těší vel-
kému zájmu a oblibě. Dochází v ní k propojení psycho-
terapie a zážitků a zkušeností z tance. Je to expresivní 
terapeutický postup, v němž dochází k propojení tě-
lesnosti a duševna jedince.

Jedná se o terapeutickou aktivitu, která má „široké 
spektrum uplatnění, protože se může vhodně při-
způsobovat potřebám“ jedinců (Dosedlová in Müller, 
2005). Tuto terapii lze tedy využít u jedinců s různými 
typy znevýhodnění či postižení. 

V taneční terapii, jde „o prohloubení sebepoznání 
skrze pohyb, o zlepšení tělesného sebepojetí, o vý-
raz emocí, které nebyly ještě verbalizovány nebo jen 
s obtížemi, o rozšíření sociálních kontaktů“ (Dosed-
lová in Müller, 2005). 

Taneční a pohybová terapie využívá pět základních 
principů – celkové chápání osobnosti, zrcadlení psy-
chiky v pohybu, rovnocennost vztahu terapeuta a kli-
enta, odhalování nevědomí prostřednictvím pohybu, 
ocenění hodnoty tvořivé improvizace (Landischová, 
2007). „Terapeutický proces tanečního projevu je 
schopen projevit a odhalit duševní rovnováhu uvnitř 
i vně našeho organismu. Pohybová terapie využívá 
slova jako stimulace, mimiku k uvolnění napětí.“ (Je-
bavá, 1998). Z toho plyne důležitost pohybu, ale také 
důležitost našeho motivu k pohybu. To vyústí v nějaký 
pocit a prožitek. 

V taneční a pohybové terapii je důležitý jakýkoliv po-
hyb, nezáleží na jeho kvantitě či kvalitě, „není zde 
kladen důraz na estetičnost pohybu, ale na výpověď, 
kterou o sobě každý člověk svým pohybem činí“ (Číž-
ková, 2005). 

„Mezi teoretická východiska tanečně-pohybové te-
rapie patří například studie týkající se neverbální 
komunikace.“ (Čížková, 2005). Více než 90 % komu-
nikace tvoří právě komunikace neverbální, která je 
oproti slovům pravdivější a lépe kopíruje lidské pro-
žitky a emoce. „Tanec odhaluje především citový stav 
člověka, proto je nutné hledat vazbu na pohyb, který 
vyjadřuje a odráží specifickou hladinu duševního roz-
položení člověka.“ (Jebavá, 1998, s. 11). To nám může 
odhalit skrytá lidská tajemství, bolesti či problémy. Ta-
nec překračuje jazykové bariéry (Jebavá, 1998).

Využívanou technikou je také focusing. V této tech-
nice jde o porozumění vlastnímu prožívání (Hájek, zdroj 
Čížková, 2005). Focusing se zabývá tělesnými ohnisky, 

která mají souvislost s tělesnými pocity, jimž odpoví-
dají jevy v psychické rovině. 

Každý má svůj body-image, tzn. představu o vlastním 
těle. Pro terapeuta či pedagoga je důležité zjistit, ja-
kou představu mají jeho klienti. „Představa, jakou má 
každý jednotlivec o svém těle, je neoddělitelná od jeho 
představy sebe sama jako osobnosti.“ (Čížková, 2005).

Taneční terapie si klade za cíl podporu jedince při jeho 
vnímání a prožívání pohybu. Zároveň usiluje o uvědo-
mění si vlastního těla, přijetí ho za své, ochotu podí-
let se sám na procesu změny zlepšení pohybových 
možností. 

Taneční terapeut volí techniku, pomocí které chce 
u klienta dosáhnout změny. Vybrat může z několika ta-
nečních a pohybových technik: improvizace, moderní 
tanec, balet, lidový tanec, pantomima, jazz, afro tanec, 
etnický tanec, kreativní tanec (Landischová, 2007). 

5.1.1 Principy taneční a pohybové terapie

Taneční a pohybová terapie se zakládá na principu, „že 
mezi pohybem a emocemi je vztah.“ (Čížková, 2005). 
Tělo je přitom expresivním prostředkem. Je třeba si uvě-
domit, že každý pohyb má svou motivaci a je doprová-
zený nějakým pocitem. Ne vždy je však klient schopen 
s tímto pocitem pracovat, proto je nutné, aby si toto 
terapeut uvědomoval a pracoval s tímto poznatkem.

„Při taneční a pohybové terapii mohou nevědomě na-
vozené pohybové reakce vést k asociacím ranějších 
událostí a k jejich novému prožití.“ (Payneová, 1999). 
Terapie se zakládá na přirozených pohybech (vzhle-
dem k motorickému vývoji dítěte), při nichž si jedinec 
uvědomuje pocity, které jsou s pohybem již spjaté, 
prohlubuje je a vytváří nové pocity spojené s tímto 
pohybem. 

Taneční terapie vychází z poznatku, že pohyb ovlivňuje 
i vývoj řeči, sociálně přijatelné chování a kognitivní do-
vednosti člověka (Payneová, 1999).

Taneční terapie se zakládá především na tvořivé ta-
neční improvizaci a s tím souvisejícími volnými pohy-
bovými asociacemi (Payneová, 1999). Tělo a mysl jsou 
vzájemně propojené a působí na sebe. Jde tedy o te-
rapii, při níž se zároveň pracuje s pohybem a osobním 
prožitkem. 

Taneční a pohybová terapie pracuje s místem a pro-
storem. To by mělo být pro klienta příjemné. Pokud je 
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to možné, může si ho klient vybrat sám. Neméně důle-
žitá je práce s dechem. Samotné dýchání také ovlivňuje 
naše tělo v prostoru – při nádechu dochází k rozšíření 
našeho těla a při výdechu dojde k jeho zmenšení v pro-
storu (Gräffová, 1999).  V taneční terapii je důležité uvě-
domit si vnitřní fungování našeho těla a jeho hranice. 

Každý pohyb je vyvolán nějakým impulzem, který je 
potřeba si uvědomit. Impulzy jsou propojeny s doty-
kem, který může být impulzivní, nebo klidný. „Ruce jsou 
našimi nástroji tvoření a ukazování, ale i dávání a přijí-
mání.“ (Gräffová, 1999). Dotyk lze realizovat i jinou částí 
těla než jen rukama.

„Při tanci je tělo – jako čidlo, prostředek a vykonava-
tel – schopné věci znovuprožívat tím, že přijímá kines-
tetické, rytmické a sociální podněty a reaguje na ně.“ 
(Payneová, 1999). Díky tanci lze rozvíjet schopnost 
vyjádřit své pocity, myšlenky a chování. „Rozšiřování 
pohybového slovníku je zejména důležité u lidí, jejichž 
život jim přináší omezené množství podnětů.“ (Lan-
dischová, 2007). 

Podle Čížkové (2005) je potřeba, aby si terapeut uvě-
domil tato základní východiska: tělo a mysl jsou v ne-
ustálé vzájemné interakci, pohyb reflektuje osobnost, 
záleží na vztahu terapeuta a klienta, pohyb může být 
projevem nevědomí, improvizace má sama o sobě te-
rapeutický účinek.

Taneční terapie využívá expresivní pohyb s jeho indi-
viduálními odlišnostmi, které jsou pro každého jedince 
specifickým osobnostním rysem a stylem. Z tohoto po-
hybu je divák schopný vyčíst aktuální stav tanečníka. 

„Pohybovou změnou v tanečně-terapeutickém pro-
cesu nazýváme takovou změnu, která znamená obo-
hacení pohybového repertoáru jednotlivce, tedy jeho 
možností vyjadřování sebe sama pohybem.“ (Čížková, 
2005). Jakýkoliv poznatek, i ten nejmenší, i ta nejmenší 
změna je pokrokem, jenž přispívá k rozvoji jedince.

 „Tanečně-pohybová terapie nepracuje pouze se 
vztahem těla k emocím a učení, ale také využívá těla 
a tance jako přesného komunikačního prostředku.“ 
(Čížková, 2005). To je pro jedince s postižením velmi 
důležité. K pokroku mnohdy vede i verbalizace, kdy 
jsou tělesné prožitky převedeny do slov. Však ne vždy 
je toho klient schopen.

5.2 Tanec jako umění vs. taneční a pohybová 
terapie

„Taneční a pohybová terapie se vyvinula z výuky tance 
a pohybu ve skupinách lidí se speciálními potřebami“ 
(Payneová, 1999). Je zde tedy patrné propojení mezi 
tancem jako uměním a taneční a pohybovou terapií. 
Taneční terapie se při svém vzniku opírala o tanec jako 
umění. Postupně se od sebe tyto dva směry začaly více 
odlišovat.

Jako společný znak můžeme jmenovat prostředek po-
hybu, jímž je tělo. S tělem souvisí i ostatní základní jed-
notky – čas, prostor, energie nebo síla (Payneová, 1999). 

Velmi jasný rozdíl je v cílech těchto dvou směrů. Ta-
nec jako umění usiluje např. o představení, řekněme 
o estetický prožitek. Taneční terapie má jako hlavní 
cíl rozvíjení jedince, kdy nejsou podstatné „taneční 
dovednosti a technika, taneční vzdělání a umělecký 
výkon“ (Payneová, 1999). Avšak vedlejším produktem 
taneční terapie může být i představení.

Pro taneční terapii je důležitý vnitřní prožitek a vytvá-
ření vztahu ke svému tělu. Tanec jako umění působí 
především vnějším prožitkem (ze strany diváka), vztah 
k vlastnímu tělu se u tanečníka předpokládá.

5.3 Taneční a  pohybová terapie ve vztahu 
k tělesné výchově

V současnosti se v rámci inkluze na běžných školách 
setkáváme se žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami. Taneční a pohybová terapie pozitivně působí 
nejen na tyto jedince, ale prospívá všem ostatním, 
i pokud se zaměříme na třídní kolektiv jako celek (jde 
např. o vzájemné vztahy, toleranci, spolupráci, vzá-
jemné porozumění a přijetí).

Základem jak taneční a pohybové terapie, tak i tělesné 
výchovy ve školách je pohyb. To dává velký prostor pro 
zapojení taneční a pohybové terapie právě do výuky 
tělesné výchovy.

Taneční a pohybová terapie neusiluje o bezchybnost 
a přesnost pohybu, ale o jakoukoliv kvantitu či kvalitu 
pohybu. Zejména v dnešní době je vhodné zapojovat 
prvky taneční a pohybové terapie, která poskytne žá-
kům možnost relaxace, prostor pro práci s emocemi, 
uvědomění si vlastního těla a méně děti stresuje, pro-
tože není zaměřena na výkon.

V rámci výuky tělesné výchovy je tedy vhodné čerpat 
z taneční a pohybové terapie, která je velmi variabilní 
a celkově rozvíjí pohyb. Aktivity a techniky z tanečně-
-pohybové terapie mohou žákům odhalit, jak správně 
daný pohyb vést, jaká je jeho dynamika atd., a tím mo-
hou být úspěšní v hodinách tělesné výchovy (např. při 
skoku do dálky). Prvky taneční a pohybové terapie mo-
hou být pro některé žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami takovým pohybem, který je pro ně vhodný 
nebo možný.
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6/ Tanec a bazální stimulace

Koncept bazální stimulace je využíván především při 
práci s jedinci s těžkými formami zdravotního postižení. 
Právě tanec a taneční terapie jsou jednou z oblastí, 
kde můžeme uplatnit některé prvky bazální stimulace.  

Podstatou konceptu bazální stimulace je rozvoj osob-
nosti a elementárních schopností jedinců s postiže-
ním. Jedná se o „vědecký pedagogicko-ošetřovatelský 
koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské 
vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti“ jedince 
(Kroupová a kol., 2016). Tanec a taneční výchova pra-
cují s mimickými a gestickými znaky. Prostřednictvím 
tance dochází ke komunikaci na dvou úrovních – jed-
nak mezi jednotlivými tanečníky; jednak mezi taneč-
níky a obecenstvem. 

Nejdůležitější myšlenkou konceptu je vnímání jedince 
v jeho tělesné a duševní jednotě. Základními prvky 
konceptu jsou pohyb, vnímání, komunikace. „Prostřed-
nictvím pohybu a vnímání se vytvářejí tělesné zkuše-
nosti, které jsou neoddělitelné od naší osoby a jsou 
neoddělitelně spojené s lidskou interakcí.“ (Vítková in 
Müller, 2005). Profesorka Anna Hogenová uvádí filozo-
fický termín „tělesnění“ – souvislost osobnosti člověka 
s okolním prostředím a světem skrze tělesné uvědo-
mování a tělesné projevy. Toto jsou východiska i pro 
taneční a pohybovou terapii, která je též založena na 
vnímání jedince jako celku těla a duše a následně na 
jejich rozvíjení. Dochází k rozvoji pohybového slovníku, 
který bude moci klient pak využít v běžném životě. 
Skrze koncept bazální stimulace jedinci zprostředko-
váváme a prohlubujeme především tělesné zkušenosti, 
jež by jinak vzhledem ke svému postižení nezískal. 

Taneční terapie i  koncept bazální stimulace jsou 
vhodné pro velké množství klientů – s tělesným či 
duševním postižením, s mentálním postižením, pro 
jedince s postiženým vnímáním. 

Obě terapie, taneční terapie i bazální stimulace, usilují 
o celkový rozvoj jedince, díky němuž dojde k postupné 
redukci závislosti jedince na pomoci z jeho okolí, a to 
v oblasti lokomoce, komunikace a vnímání. Tanec po-
skytuje multisenzorický rozvoj díky využití: 
•  zrakového vnímání – propojení pohybu s pohybem 

okolí,
•  sluchového vnímání – doprovod tance skrze hudbu 

či melodii,
• hmatového vnímání – kontaktnost v tanci.

Jak v bazální terapii, tak i v tanci nejsou potřeba žádné 
speciální pomůcky či přístroje, avšak přesto lze různé 
pomůcky využít (polohovací zařízení, míče, stuhy, 
šátky, gumy, tyče apod.) – dle kreativity terapeuta.

Cílem bazální stimulace i taneční terapie je „podpora 
uvědomění si vlastní identity, umožnit jedinci orientaci 
na svém těle a následně v jeho okolí a zprostředkovat 
mu komunikaci s okolním světem“ (Fialová, Hanáková 
in Hájková, 2009). Jde tedy o rozvoj komplexnosti těla 
a duše, tzv. „tělesnění“.

Bazální stimulace využívá iniciální dotek. „Je to dotyk, 
podle kterého má mít postižený člověk první možnost 
poznat, že s ním bude nyní někdo komunikovat, něco 
dělat, i případně kdo.“ (Procházková in Hájková, 2009). 
Doteky využíváme ke stimulaci k činnosti a zároveň ke 
komunikaci. Je též důležité, aby jedinci vnímali své tělo 
skrze vlastní doteky. „Jde o komunikaci, která se u lidí 
s těžkou poruchou vnímání vztahuje pouze na základní 
obsah: prožívat sama sebe, poznávat své tělo a jeho 
hranice, vnímat nejbližší okolní svět a seznamovat se 
s ním, vnímat lidi okolo, cítit přítomnost druhého člo-
věka.“ (Procházková in Hájková, 2009). S doteky pra-
cuje i tanec, při němž zprostředkovávají komunikaci, 
stimulují k činnosti, dávají podněty a možnosti zažít 
nové zkušenosti.

„Tanec splňuje důležitou funkci v oblasti sociální, ne-
boť podporuje vazby s různě postiženými skupinami 
populace a často slouží jako podpůrná terapie k uvol-
nění tenze, k seberealizaci handicapovaného jedince.“ 
(Jebavá, 1998). Stejně tak bazální stimulace má důle-
žitou funkci v oblasti sociální. 

Základními prvky bazální stimulace jsou somatická, 
vestibulární a vibrační stimulace. Lze také využít i další 
prvky, kterými jsou zraková a sluchová stimulace, či-
chová a chuťová stimulace, komunikační a sociálně- 
-emocionální stimulace (Vítková in Hájková, 2009). 

6.1 Somatická stimulace v taneční terapii

Somatická stimulace je v tanci nejvyužívanější z kon-
ceptu bazální stimulace. Jedná se o tělesné vnímání, 
čímž získáváme vjemy z povrchu těla i z vnitřního pro-
středí organismu. K tomu je využíván již zmiňovaný 
dotek se svými funkcemi.

Při somatické stimulaci nedochází pouze k práci se 
samotným tělem, ale lze využít různé pomůcky, které 
mohou zprostředkovat další pocity či zkušenosti. 

Velmi důležitým prvkem somatické stimulace je po-
lohování. Tanec též pracuje s různými polohami. Nej-
častěji využívanými polohami jsou: poloha vleže na 
zádech či na břiše, poloha na boku, poloha zádech, na 
břiše či na boku s oporou o předloktí, poloha vsedě,  
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poloha v kleku na čtyřech, poloha ve vzpřímeném 
kleku, polohy ve stoji, přenášení a nošení. Polohování 
podporuje ovládání pohybů hlavy a těla.

Už samotná poloha navozuje určité pocity, které mo-
hou být příjemné, či nepříjemné nebo nezvyklé. Mů-
žeme tak pracovat i na posouvání vlastních hranic, 
kdy se nedržíme pouze v hranicích svých možností, 
ale jdeme i za ně.  

Somatická stimulace pracuje s pohybem vycházejícím 
ze středu těla a procházejícím tělem až do končetin. 
Stejně tak je tomu v tanci.  

6.2 Vestibulární stimulace v taneční terapii

Vestibulární stimulace podporuje rovnovážné ústrojí, 
prostorovou orientaci a vnímání pohybu. „Vestibulární 
podnět zprostředkovává člověku s těžkým postižením 
informaci o poloze v prostoru, o pohybu celého těla 
v prostoru.“ (Vítková in Hájková, 2009). Jedná se o ori-
entaci danou gravitací (Vítková in Müller, 2005). Tento 
princip hojně využívá i tanec, který pracuje jednak 
s prostorem vlastního těla, jednak s prostorem v na-
šem okolí, např. ve velkých sálech, v přírodě, v malém 
ohraničeném prostoru, na židli.

Podněty vestibulární stimulace působí na stabilitu 
a držení těla. To poskytuje klientům vjemy, jež budou 
moci opět využít ve svém životě. Stejně tak je tomu 
u tance, který jedince stimuluje v prostoru, orientaci 
a ve vnímání vlastního těla vzhledem k okolnímu pro-
storu.

Tanec pracuje nejen s místním prostorem, ale také 
s prostorem časovým. Ten nabízí možnost volby délky 
trvání pohybu, v jakém sledu budou pohyby následo-
vat, jaká mezi nimi bude pauza atd.

6.3 Vibrační stimulace v taneční terapii

Při pohybu vnímáme nejen povrch těla, ale i vnitřek – 
kostru. K navození tohoto vjemu se využívá vibrační 
stimulace, kdy „použití vibrace po délce těla navodí 
intenzivní pocit v nosných částech těla a kloubech“ 
(Vítková in Hájková, 2009). Člověk bez znevýhodnění 
či postižení tyto zkušenosti a pocity vnímá při stání, 
chůzi apod. (Vítková in Müller, 2005). U jedince s po-
stižením (především tělesným) je možné těchto vjemů 
dosáhnout masáží. Vibrační stimulace je v taneční 
terapii využívána hlavně při rozcvičení, zcitlivění těla 
a při doznívání pohybů a uvolňování těla. Vibrace může 
jak poskytnout tělesné vjemy, tak i zprostředkovávat 
vnímání směru. Směrová vibrace v tanci se využívá 
v podobě hudby, melodie či dalších zvuků (např. hlasu 
spolutanečníků).

6.4 Zraková a sluchová stimulace v taneční 
terapii

„Při zpracování sluchových a zvláště zrakových pod-
nětů je třeba disponovat v protikladu ke smyslům 
blízkým k  tělu značně komplikovanou rovinou vě-
domí.“ (Vítková in Hájková, 2009). Zvukové podněty 
jsou běžně kombinované s pohybem či dotykem. To 
poskytuje jedinci s postižením multisenzorický vjem. 
To je v tanci běžná praxe, neboť je slovní pokyn dopro-
vázen i ukázkou nebo navedením do pohybu dotykem, 
aby si všichni, včetně jedinců se znevýhodněním či 
postižením, dokázali pod slovním pokynem představit 
i jeho realizaci. Tím vznikne slovně-pohybový spoj, jejž 
následně budou moci využívat.

6.5 Komunikační a sociálně-emocionální 
stimulace v taneční terapii

„Rané formy komunikace mají charakter stimulace. 
Dospělý stimuluje dítě svou mimikou a vzbuzuje jeho 
pozornost speciálním zabarvením hlasu.“ (Vítková in 
Hájková, 2009). Přestože malé dítě či jedinec s po-
stižením nerozumí mluvené řeči, vnímá barvu hlasu 
a další jeho kvality. Proto je potřeba, aby si rodiče, 
pedagogové a vůbec všichni uvědomili, že je potřeba 
na ně mluvit, a to za jakékoliv situace. Práci s hlasem 
lze využít i v tanci – podle melodie, hlasitosti může 
klient poznat, jak má pohyb provádět – jaký bude mít 
rytmus, náboj, plynulost apod. Obdobně je tomu při 
práci s hudbou. 

„Všechno naše snažení směrem k těžce postiženému 
dítěti, naše doteky, naše pohyby a jeho vnímání ústí 
do emotivního zabarvení všech těchto zkušeností, 
z kterých vzniká sociální zkušenost.“ (Vítková in Müller, 
2005). Právě tuto stimulaci umožňuje tanec, a to přede-
vším proto, že se nejčastěji pracuje ve větší skupině lidí, 
v níž se všichni navzájem poznávají. Tím se následně 
utvářejí vztahy, prohlubují sociální a emociální vazby.
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Úvod

Umění je celkově velmi obohacujícím prvkem života, 
divadelní umění je pak specifické tím, že je záležitostí 
skupinovou, je při něm nutná komunikace, souhra, em-
patie a tolerance. Na úrovni estetické výchovy k těmto 
ctnostem vede své účastníky dramatická výchova. 
Já sama jsem dlouho vnímala především její hravost 
a zábavnost, a teprve při práci v nepříznivých pod-
mínkách – nedostatečný čas, nevhodný prostor, velký 
počet a větší věková diferencovanost účastníků – jsem 
si uvědomila, že jde opravdu o seriózní práci (nejen pro 
mne jako lektora, ale právě i pro účastníky). Jde o práci 
hravou a zábavnou, ale jíž je i tak potřeba věnovat pl-
nou, koncentrovanou pozornost a vyvíjet v ní aktivitu. 
Proces dramatické výchovy je v dnešní době o to cen-
nější, oč méně jsou osobnostní a sociální rozvoj pod-
porovány jinde. Ani povinné průřezové téma OSV stále 
není ve všech školách uspokojivě realizováno. V mno-
hých školách a mimoškolních aktivitách je navíc učení 
formou hry zaměňováno za všudypřítomné soutěžení, 
používané bez základního pochopení a leckdy i zna-
losti lidských potřeb a zásad nedestruktivní soutěže. 
Potřeba současné čím dál pestřejší společnosti, aby 
spolu lidé uměli normálně vycházet, zůstává v pro-
cesu edukace často nenaplňována. V tomto ohledu 
disponuje DV obrovským potenciálem, neboť na rozdíl 
od mnoha jiných předmětů je v ní rozvoj sociálních 
kompetencí neoddělitelně spjat s jejími divadelními 
i pedagogickými kořeny. Takže se mu už z podstaty 
oboru nemůže vyhnout. 

V případě multikulturní společnosti je potřeba soci-
ální obratnosti podstatně větší než v monokulturních 
společenstvích. Segregace jako řešení sice umožňuje 
členům kulturně rozmanitých societ pohyb v sociokul-
turně homogenním, uniformním prostředí nepodpo-
rujícím poznání a přijetí rozmanitosti, ve kterém není 
potřeba sdílet diametrálně odlišné životní zkušenosti, 
komunikovat společné významy a způsob spolubytí, 
ale způsobuje zároveň nárůst vzájemného napětí. In-
kluze naopak vzájemné napětí snižuje, ale je náročnější 
a vyžaduje od lidí psychické náklady na větší otevře-
nost jinakosti, flexibilitu, empatii, pochopení a nadhled. 
Přestože se takové psychické náklady „vyplatí“, lidem 
se je často vynaložit nechce. Politicky je však Česko 
momentálně nastaveno k inkluzi, a je tedy čas hledat 
možnosti, jak „se domluvit“. 
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Performativnost je neodmyslitelnou součástí života 
člověka, neboť prostupuje celou lidskou fylogenezí 
i ontogenezí. (Není však výhradní doménou lidí, lze ji 
vysledovat v různých podobách u různých organismů.) 
Scéničnost jako taková je pozorována nejen v umění, 
ale i v krajině, architektuře, každodenním lidském cho-
vání. Vyjadřování skrze divadelní znaky je historicky 
doloženo v dávných rituálech, od nichž se odvozuje 
vznik divadla vůbec.2 Podle Brocketta (1999, s. 15) je 
možno z dochovaných artefaktů vyvozovat provozo-
vání rituálů lidmi už v době ledové před nějakými třiceti 
tisíci lety. Jasnější doklady jsou pak z doby přibližně 
8000 let př. Kr. 

Rituály byly obřady spojené s náboženstvím, ale je-
jich forma byla performativní, scénická, v podstatě 
až divadelní/prezentačně-mimetická. Kromě své 
náboženské funkce byly rituály impulzem k setkávání 
a sdílení, měly tedy i funkci společenskou – sociální 
i socializační. Součástí této funkce jsou i funkce zá-
bavní (funkce podívané), edukační (výchovně-vzdělá-
vací) a terapeutická (léčebná). Všechny tyto funkce si 
divadlo napříč svým vývojem ponechalo. Akcentací ur-
čitých funkcí, podřízením užití divadelních prostředků 
k dosahování cílů sociálních, léčebných či výchovných 
a zároveň nadřazením těchto cílů nad cíle umělecké, 
vyprofilovaly se postupem času s rozvojem paradiva-
delnosti na divadle a divadelnosti mimo divadlo celé 
samostatně fungující systémy. Tak se k rituálům mo-
hou hlásit jako ke svým kořenům krom divadla jako 
svébytného uměleckého druhu i paradivadelní sys-
témy povahy terapeutické (teatroterapie, dramatera-
pie, psychodrama…) a edukační (divadlo ve výchově 
a dramatická výchova – dále jen DV).3 V zahraničí se 
také můžeme setkat s termínem aplikované drama 
(Applied Drama), který by mohl teoreticky zastřešo-
vat celé spektrum paradivadelního užití divadelnosti, 
bývá však také chápán úžeji jako paradivadelní systém 

sociální povahy. Sem spadá například sociální divadlo 
(v Čechách např. Ježek a Čížek, Rozkoš bez rizika…) 
a celý systém divadla utlačovaných. Samotná hranice 
mezi divadlem a paradivadelními systémy (jakož i hra-
nice mezi jednotlivými paradivadelními systémy vzá-
jemně) nemusí být vždy zcela jasná. Divadelní postupy 
v sobě nesou náboj všech výše zmíněných funkcí ri-
tuálu a divadla, a tak jsou přes akcentaci určitých cílů 
jednotlivých paradivadelních systémů často do určité 
míry zprostředkovávány i hodnoty systémů ostatních.

To, že je divadelnost a performativnost pevně ukot-
vená v historii lidstva, souvisí s jejím ukotvením v sa-
motném člověčenství. „Předně se u  lidí projevuje 
od malička vrozený sklon k nápodobě, a člověk se liší 
od ostatních živých bytostí právě tím, že má největší 
schopnost napodobovat a že se učí nejprve napodo-
bováním. A za druhé mají všichni lidé z napodobování 
radost.“ (Aristoteles, 2008, s. 53). Napodobování pro 
radost je hrou a ta je spolu s prací a učením jednou ze 
tří základních lidských činností. Dělení her je různé, 
podle různých kritérií, ale nápodoba souvisí s hrou mi-
metickou, v dramatické výchově většinou označova-
nou jako hra v roli (v dalších děleních a kategorizacích 
zvanou též tematická hra, námětová hra, rolová hra, 
hra na něco, někoho, hra „jako“, fikční hra, symbolická 
hra…). Hra v roli je základním kamenem práce v DV, 
neboť mimetickou hru (z řeckého mimésis = napodo-
bování, zobrazování) provozují lidé od útlého věku – 
přirozená dětská napodobivá hra, hra „jako“. Jak lidé 
rostou, jejich mimetická hra se proměňuje, variuje, 
rozšiřuje své varianty a expanduje do různých odvětví 
života. Různé role v různém slova smyslu hrajeme ne-
ustále. Ať už se jedná o hraní našich rolí sociálních, 
nebo o sebescénování v každodenním životě z nejrůz-
nějších důvodů a pohnutek, s nejrůznějším cílem a zá-
měrem, přiznaně, či utajeně, se sebereflexí toho, že se 
scénujeme, či bez ní. Scénujeme se civilně i s jistou 

1/ Divadelní kořeny dramatické výchovy aneb 
Performativnost, dramatičnost, divadelnost, 

scéničnost a teatralita – nadstavby,  
či neoddělitelné složky lidského bytí?1

„Nejširší myslitelné pojetí divadla je to, že život a divadlo a život a hraní jsou totožné. 
Nemůžeme tím vysvětlit, co je divadlo, ale nesmíme podceňovat vlastní význam takové 

definice, neboť podle ní může divadlo sloužit jako model, objasňovat určité události 
v životě a stávat se pojetím světa.“

 (Kotte, 2010, s. 108)

1   V textu je čerpáno z: GAŽÁKOVÁ, Eva. Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou. Praha, 2016. 125 s. Disertační 
práce. DAMU. Vedoucí práce doc. Jaroslav Provazník

2  Alespoň podle teorie rituálního původu divadla, která je nejrozšířenější. Další teorie připisuje původ divadla vypravěčství, další pak předpokládá 
jeho vývoj z pantomimických, rytmických či gymnastických tanců nebo z lidského napodobování zvířecích hlasů a zvuků (Brockett 1999, s. 13).

3  Divadlo samo určitým způsobem funkci terapie a edukace plní stále. Zážitek katarze, který má schopnost u diváka přivodit, je očistný, terapeutický. 
Prioritní je ale pro divadlo funkce estetická. Divadlo je především uměleckou reflexí života, společnosti. Další funkce, které divadlo může 
naplňovat, jsou funkce společenská, etická, výchovná i didaktická, politická, zábavní, náboženská.
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dávkou teatrality. Hraní nás baví, chrání, balamutí – je 
nutností i zábavou, někdy důsledkem a jindy příčinou 
dramatičnosti života. Mimikry k nám patří stejně jako 
k chameleonovi. „Performanční prvky, včetně drama-
tických a divadelních, se vyskytují v každé společnosti, 
bez ohledu na to, jak je komplexní či naopak rudimen-
tární. Tyto prvky jsou patrné v našich politických kam-
paních, svátečních oslavách, sportovních událostech, 
náboženských obřadech i v dětských hrách, stejně 
jako v tancích a rituálech primitivních kmenů.“ 
(Brockett, 1999, s. 7).

Propojenost lidského bytí s mimetickou hrou, smyslem 
pro symbol, metaforu, dává žít divadlu i v době vše- 
obecného konzumu a televizního polopatismu. Umož-
ňuje přístupnost užití divadelních prostředků všem. 
„Protože v divadle, (…), nenacházíme nic, co by neexis-
tovalo předtím v životě…“ (Kotte, 2010, s. 11). Proto je 
možno je užívat léčebně i výchovně univerzálně, nikoli 
pouze pro práci s jedinci herecky výrazně nadanými. 
Rozvoj paradivadelního užití divadla probíhal, jak už 
jsem nastínila, dvojsměrně – z jedné strany ho živilo 
experimentování divadla (druhá divadelní reforma) 
s vlastními hranicemi a možnostmi aktivizace a za-
pojení publika do divadelní akce (stírání hranic mezi 
jevištěm a hledištěm) a ze strany druhé zájem osob-
ností jiných než divadelních disciplín o divadlo, a tedy 
využívání postupů divadla v neuměleckých disciplí-
nách (pedagogika, psychologie). 

Performativnost, dramatičnost, divadelnost, scénič-
nost i teatralita k lidskému životu zkrátka patří. A tak 
není divu, že divadlo stále žije, byť jeho konec byl již 
několikrát předpovídán (se vznikem a rozšířením filmu, 
televize, internetu…), a že kromě něj se divadelní pro-
středky a postupy uplatňují i v oblastech majících ni-
terný dopad na lidskou osobnost a její socializaci, tedy 
v terapii a edukaci.
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2/ Dramatická výchova a inkluzivní vzdělávání

Dramatická výchova (dále DV) je pedagogická dis-
ciplína pohybující se na pomezí divadelního umění 
a pedagogiky. Je řazena mezi pět oborů estetické vý-
chovy (hudební výchova, výtvarná výchova, literární 
výchova, pohybově-taneční výchova, dramatická vý-
chova). Její specifičnost spočívá v jejích divadelních 
kořenech, proto bývá klasifikována i jako paradivadelní 
systém – tedy jako systém, jenž prostředky a postupy 
divadla používá k účelům nedivadelním, v tomto pří-
padě edukačním. 

Obor DV vykrystalizoval díky práci Winifred Wardové 
ve 20. letech minulého století v USA z proudu reformní 
pedagogiky. I v Čechách se v té době v reformních 
školách snažili o zavedení činnostních a tvořivých 
metod do vyučování a byla tak využívána metoda 
dramatizace. Přesto se považují za počátky DV u nás 
šedesátá léta, kdy k nám pronikl odkaz Wardové a po-
sílil snahy reformních pedagogů ve školství i ve volno-
časovém dětském divadle. Dětské divadlo tou dobou 
kráčelo od nápodoby divadla dospělého k tvořivé práci 
s dětským souborem postavené na hře stejně jako di-
vadelních postupech.

Kořeny DV v reformní pedagogice je dobré připome-
nout už proto, že tato reagovala na problémy školství, 
které byly palčivé tehdy a jsou přes veškeré snahy 
osvícené části odborné i  laické veřejnosti palčivé 
dodnes. Jsou jimi např. memorování rychle zasta-
rávajících a proměnlivých dat, pro rozvoj osobnosti 
dětí stále ne bezpečné klima školy, potřeba rozvíjení 
měkkých kompetencí atd. Dnes se navíc často ote-
vírá otázka, jak napomoci inkluzivnímu vzdělávání – jak 
zajistit, aby rovný přístup ke vzdělávání byl opravdu 
naplněn a jeho potenciál co nejefektivněji využit. Dra-
matická výchova je praktikována v několika formách 
a, co se inkluze týče, je potřeba na ni hledět alespoň 
ve dvou rovinách: jednak v rovině DV jako umělecký 
obor, k jehož studiu je potřeba rovné příležitosti vy-
tvořit, a pak ještě DV jako obor, jehož aplikace může 
ve školách pomoci zdařilé inkluzivní práci. 

Tato publikace představí několik lekcí, které jsou ukáz-
kou zdařilé inkluze dětí/žáků/studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami do zájmové volnočasové 
skupiny či běžné třídy v rámci DV jako samostatného 
předmětu/oboru. Zároveň je však s podstatou DV spo-
jeno to, že dramatickovýchovná práce sama o sobě je 
tím, co úspěšnou inkluzi podporuje.

Zmíněnou podstatou je orientace na komplexní roz-
voj osobnosti účastníka, k čemuž podotýká Maru-
šák: „Princip psychosomatické jednoty, tj. jednoty 

vnitřního světa s tělem, činí dramatickou výchovu 
jedinečnou v kurikulu školy.“ (Marušák, Králová, Ro-
driguezová, 2008, s. 11). Celá osobnost člověka je 
zapojována do procesu učení aktivním způsobem, 
neboť DV používá metody vycházející z přirozené 
dětské napodobivé hry, při níž se stáváme někým 
(něčím) jiným. Tento pro děti známý princip bytí 
„jako by“ bývá u aplikovaného dramatu označován 
také (po Boalově4 vzoru) jako princip metaxis. (Oba 
termíny poukazují na lidskou schopnost uvědomě-
lého „rozkročení“ mezi světem reality a světem fikce.) 
Základní, určující metody oboru jsou tedy odvozeny 
z mimetické hry provázející netoliko děti, ale lidstvo 
jako takové od nepaměti. 

Aktivním zapojením účastníků do procesu DV není 
myšlena pouze aktivita duševní, ale i v dnešní době 
čím dál znatelněji potřebná aktivita fyzická. Zoufalství 
účastníků edukačního procesu odsouzených k fyzické 
pasivitě v  lavicích je ve třídách a učebnách takřka 
hmatatelné. Běžné školní třídy přijímají obvykle s po-
vděkem výuku postavenou na metodách DV, kdy se 
stávají z pasivních příjemců poznatků aktivními spo-
lutvůrci poznávacího procesu.

Máme-li v hledáčku zdařilou inkluzi jedinců se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, je pro nás také důležitý 
fakt, že dramatická výchova nepracuje jen s jedinci, 
ale hlavně celkově se skupinou. Socializace, probíha-
jící v každé skupině, je zde sledovaná, reflektovaná 
a záměrně podporovaná aktivitami, které ji ovlivňují 
směrem k pozitivním skupinovým procesům a vazbám. 
V tvořivém procesu se jasněji ukazuje diverzita každé 
skupiny, i té zdánlivě uniformní. Vystupuje origina-
lita všech jedinců, a tím se zároveň stírá výjimečnost 
odlišnosti konkrétního jedince. Skupina se učí, že di-
verzita a odlišnosti jsou přirozenou součástí lidského 
společenství. 

2.1  Dramatická výchova – zábava, umění, 
výchova, terapie – kam s ní?

„Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jedná-
ním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním so-
ciálních vztahů a dějů přesahujících aktuální reálnou 
praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkou-
mávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, 
situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, 
reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání 
a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím 
hry v roli, dramatického jednání v situaci.“ 
(Machková, 1998, s. 32)

4   Augusto Boal (1931 – 2009) byl brazilský divadelník známý po celém světě vytvořením vlastního divadelního systému (divadlo utlačovaných), 
skrze který bojoval proti všem rozpoznatelným formám útlaku na mnoha místech naší planety.
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Z definice přední teoretičky oboru je patrné, že důle-
žitou charakteristikou DV je mj. to, že se jedná o učení 
přímým prožitkem. Tento prožitek je zprostředkován 
vlastním aktivním jednáním účastníků v bezpečí fik-
tivní situace, jejíž fiktivnost nijak neubírá na kvalitě 
zážitku a prožitých emocí. Účastníci tak mohou „bez 
úrazu“ získat životní zkušenosti, k nimž by zatím v ži-
votě nedospěli, podobně jako je tomu u četby kva-
litní beletristické literatury. Četba beletrie má v tomto 
ohledu oproti DV své výhody, stejně tak je má však i DV 
oproti četbě. A to konkrétně díky zastoupení vlastního 
fyzického jednání, které zpřítomnělé děje ovlivňuje. 
V „cizí kůži“ dochází ke zkoušení si neprozkoumaných, 
neověřených, a tudíž ne bezpečných forem jednání, 
k nabývání nové zkušenosti s nimi, k reflektování této 
zkušenosti, k osvojování nových vzorců komunikace 
i jednání (vytvářejí se nové neuronální spoje v mozku). 
V konečném důsledku tak dochází k obohacení reper-
toáru strategií chování jedince, k přehodnocování jeho 
postojů a hodnot. Krom hlubšího poznání sebe sama 
skrze hraní rolí ve fiktivních situacích dochází také 
k pochopení postojů jiných lidí. „Vnímaná, prožívaná, 
zapamatovaná činnost se stává zážitkem. Záměrné 
spojení činnosti s emocionálními rovinami vnímání, 
s prožitkem, přináší zásadní hodnotu – dítě nalézá ne-
jen významy, tedy něco, co racionálně uchopuje, ale 
také smysl. Pro nalezení smyslu je zásadní emotivní 
zasažení situací, objektem, jevem. Cesta nalezení smy-
slu je návratem k sobě, neboť to, co jsem zažil, viděl, 
četl, vytvořil, poznal, mě nějakým způsobem zasáhlo 
a já tento zážitek zasazuji do svých struktur.“ (Marušák 
in Marušák, Králová, Rodriguezová, 2008, s. 10).

Vzhledem k tomu, že zážitek, jaký nám pobyt „v cizích 
botách“ přináší, má tu moc ovlivňovat naši stále se 
pře/do/u/tvářející identitu, sahají po možnosti apliko-
vání divadelních postupů různí lidé z různých důvodů. 
Tyto důvody jsou pestré a není vždy možné je snadno 
zařadit do jediné konkrétní kategorie. Je-li tedy diva-
dla a jeho postupů užito k nedivadelním účelům, je 
možno hovořit o jeho paradivadelním užití – odtud ná-
zev paradivadelní systémy – nebo také aplikované 
drama.5 Podle účelu užití pak můžeme kategorii členit 
dále. Např. Milan Valenta (2011) uvádí dvojí směřování 
paradivadelních systémů, a to jednak edukační (jako 
např. DV), jednak terapeutické (jako Morenovo psy-
chodrama). To však již dnes není dostačující. Proto 
také Růžička a Valenta (2013, s. 15) uvažují o odůvod-
něné možnosti vytvoření kategorie paradivadelních 
systémů povahy sociální.6

Aplikované drama (ať již aplikované za účelem 
edukace, léčby či sociální aktivizace) přináší možnost 
reflektované, uvědomělé a „zrychlené“ socializace, 

neboť vystavuje jedince různým fiktivním situacím, 
které i přes svoji „metareálnost“ osobnost člověka 
utvářejí. „Když se změní pravidla hry, naše staré já se 
už nemusí chovat podle očekávání“. (Zimbardo, 2014, 
s. 30). Neočekávané reakce našich já během paradiva-
delní práce jsou zdrojem učení o sobě, potažmo o dru-
hých a o světě. Pozitivním dopadem tohoto učení je 
ztížená manipulace jedincem, jedincova schopnost 
uvědomělejšího rozhodování a jednání. Poznávání 
toho, jaký dopad na naše jednání mají různé situační 
proměnné, vede k většímu porozumění lidskému cho-
vání v odlišném životním kontextu. Může napomoci 
pochopení historie i  jejího opakování v současném 
světovém dění. Toto pochopení je prvním krokem 
k tomu, aby byl člověk schopen nežádoucí (ubližující) 
jednání nereprodukovat. V tomto ohledu jsou velmi 
zajímavé například simulační experimenty sociálních 
psychologů Phillipa Zimbarda či Stanleyho Milgrama.7

Paradivadelní užití dramatu se dnes těší vzrůstajícímu 
respektu, je však velmi různorodé, tak jako jsou růz-
norodé i skupiny, jež se mu věnují. Není vždy možné 
je zařadit zcela jednoznačně, přesto je přinejmenším 
zajímavé se o to pokusit.8

5   Aplikované drama (Applied Drama) je v zahraničí postupně se rozšiřující termín, který zastřešuje různé formy paradivadelního užití dramatu. Často 
bývá ale chápán úžeji, v podstatě jako paradivadelní systém sociální povahy.

6   Tato kategorie se jeví účelná už s ohledem na celý rozsáhlý systém boalovského divadla. Dnes už mnozí lektoři pracují pomocí divadelních 
prostředků právě na sociálních tématech a  s cílem změn ve společnosti. U nás se s takovým způsobem práce seznamují např. studenti sociální 
pedagogiky se specializací dramatická výchova na PdF MU pod vedením Lenky Remsové.

7   Milgramův experiment poslušnosti k autoritě z roku 1963 a Zimbardův vězeňský experiment z roku 1971.
8   Zdroj: převážně Valenta (2011), Růžička a Valenta (2013), Polínek (2015), Remsová (2011), Nicholson 2005, Taylor (2003).
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•  Dramatická výchova ve všech svých formách.

•  Divadlo ve výchově (TIE – Theatre in Education) – je založené na edukační práci s předem připra-
veným, skutečným divadelním představením, které pro cílovou skupinu sehrají (obvykle) dospělí 
profesionálové.

•  Jako TIE bývají užívány i některé formy divadla utlačovaných, nejčastěji asi divadlo fórum (ne 
vždy hrané profesionály – bývá připravováno i se skupinou účastníků, stejně jako inscenace v DV).

Osobně bych do této kategorie zařadila ještě dvě následující disciplíny:

 •  Larpy (Live Action Role Play – LARP) – interaktivní zážitková dramata9

•  Divadelní sporty, v jejichž rámci probíhají zápasy v improvizaci (improzápasy). Techniky improvi-
zace jsou výsostně divadelní, ale forma jejich veřejné prezentace je převzatá od sportovních utkání. 
Improvizační skupiny trénují různé improvizační techniky, jejich trenéři je metodicky vedou k citli-
vosti na veškeré podněty (vnitřní impulzy účastníka, podněty od skupiny i zvenčí), ke spolupráci, 
tvořivosti, originalitě, divadelnímu výrazu, schopnosti sebeaktivizace i sebekázně atd., především 
ovšem k umění improvizace.

•  Dramaterapie (dramatoterapie, dramoterapie) – využívá dramatických a divadelních postupů pro 
dosažení symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu. (Z paradivadelních 
systémů dramatické výchově nejblíže.)

•  Psychodrama (J. L. Moreno) – 5 základních prostředků: jeviště, pacient-protagonista, režisér-tera-
peut, pomocní herci, publikum (př.: hraní vlastní role, monolog, alter ego, výměna rolí…).

•  Sociodrama (axiodrama) – probíhá obdobně jako psychodrama, ale neřeší osobní problémy klientů, 
nýbrž věnuje se situacím s odlišnými socionormami a hodnotami – řeší vztahy societ…

•  Psychogymnastika (psychopantomima) – nonverbální vyjadřování situací a vztahů (př.: zakázané 
ovoce).

•  Dance Drama – probíhá v podstatě jako psychopantomima s využitím hudby a preferencí abstrakt-
ních a esenciálních prvků pohybu (př.: etuda rozhořívajícího se ohně, který vše spaluje a ničí).

•  Teatroterapie – divadlo hrané lidmi s handicapem (smyslovým, tělesným či mentálním). Smyslem 
je reedukace, kompenzace, sociální rehabilitace, příp. resocializace. (Z paradivadelních systémů 
nejblíže divadlu.)

•  Divadlo hrané bezdomovci, prostitutkami, ve vězení – mohlo by být řazeno pod teatroterapii. 

Paradivadelní systémy edukační povahy

Paradivadelní systémy terapeutické povahy

9  Společným s DV je pro ně zážitková forma a hraní rolí ve fiktivní situaci. S interní DV pak ještě to, že larp není hrán pro publikum, ale hrají jej 
účastníci sami pro sebe. Cíle bývají vzdělávací a výchovné, především ale bývá cílem zážitek a zábava. Některé larpy svým provedením aspirují 
na umělecká díla. „Larp je v západní kultuře vnímán jako součást ústupu od tradičního diváckého umění k participačnímu umění.“ (Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Larp (cit. 27. 5. 2016) Larpové projekty mohou trvat několik hodin i několik dnů, mohou se odehrávat v prostředí 
symbolickém, připraveném divadelně, ale i v autentických lokacích (hrad, les…), mohou být hrány malými skupinami do 10 osob, ale také masou 
účastníků (komerční společnosti ve světě organizují i veliké larpy pro tisíce účastníků). Projekty jsou připravené předem, účastníci v nachystaných 
situacích (jejichž řazení postupně rozkrývá příběh) improvizují. Při převtělování do postav je nápomocno rovněž pečlivé kostýmování. V současné 
době jsou larpy ve světě hodně oblíbené, svoji pozici si vydobývají i  v ČR. Ve skandinávských zemích jsou využívány jako inovativní metoda výuky. 
Jako u zážitkové pedagogiky je přítomen zážitek „flow“, tedy ponoření do fiktivní situace, který Činčera popisuje jako: „Zvláštní stav změněného 
vnímání okolí a času, do kterého se dostávají účastníci.“ (2007, s. 100) 
K larpům více viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Larp (cit. 27. 5. 2016),  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/120096-vyroci-zaniku-varsavske-smlouvy-oslavili-vikendem-v -totalite/  
(cit. 3. 6. 2015)
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•  V terapii také bývá někdy využíván Playback Theatre, který je založen na improvizaci bez scénáře 
a na projekci10; participují zde: herci, hudebníci, dirigent a publikum. Je přehráván příběh někoho 
z publika (pod vedením režiséra a s podporou hudby).

•  Divadlo reminiscence je prostředkem zvyšování kvality života seniorů a vychází z principů remi-
niscenční terapie. Je prostředkem k vybavování vzpomínek a k práci s nimi. Vzpomínky mohou být 
východiskem improvizace, může vzniknout divadelní etuda nebo celá inscenace.

• Terapeutické systémy na hraně paradivadelnosti:

•  Terapie hrou (Play Therapy) – terapeutický potenciál hry v práci s (převážně) dětmi nemocnými, 
zneužitými, frustrovanými…

•  Herní specialista – v dětských odděleních nemocnic, humanizuje prostředí, udržuje přirozený 
vývoj.

• Zdravotní klaun v nemocnicích.

•  Divadlo utlačovaných – celý velký systém divadla utlačovaných brazilského divadelníka Augusta 
Boala. Tato specifická divadelní forma většinou plní cíle sociální (včetně politických), plní však i cíle 
edukační a často i terapeutické.11  Je využívána po celém světě jako nástroj podporující kritické my-
šlení a dialog, politický a sociální aktivismus.

•  Další formy, které se podle Remsové (2011, s. 17–21) v zahraničí etablují, hodně vycházejí z boalov-
ských postupů. Jsou jimi např.: sociální divadlo (Social Theatre), divadlo pro sociální změnu (Theatre 
for Social Change) či divadlo pro rozvoj (Theatre for Developement).12 

Paradivadelní systémy terapeutické povahy

Paradivadelní systémy sociální povahy

10  Projekce nikoli ve smyslu filmového promítání, ale ve smyslu psychologickém, kdy si člověk promítá do jiných lidí své vlastní vlastnosti, schopnosti, 
pohnutky a motivace.

11  Boal postupně vytvářel a modifikoval své techniky třemi směry: 1. techniky s politicko-výchovnými cíli (nejznámější divadlo fórum), 2. techniky s cíli 
terapeutickými a 3. techniky s cíli politicko-reformními (Ichová, 2008, s. 4)

12  Nejednotnost užití termínu pro sociální divadlo souvisí zřejmě s rozmanitostí skupin sledujících mnoho rozličných cílů. Sociálně-divadelní uchopení 
konkrétních témat reaguje na situace, které vycházejí ze života ve vší jeho složitosti, pročež se nedá jejich vliv zcela jednoznačně zařadit. Podle 
Remsové je cílem sociálního divadla: „zvýšit povědomí o složitých a důležitých otázkách, které nás ovlivňují; vychovávat ke kritickému myšlení; 
podpořit lidi k aktivním změnám v životě – postavit se za to, co považují za pravdivé a morální; povzbudit je k vlastnímu názoru; nahlížet otázky 
z více perspektiv.“ (2011, s. 19) 

Paradivadelním systémům je společné uplatňování 
divadelních technik a postupů za účelem dosažení 
určitých sociálních, výchovných, terapeutických a dal-
ších cílů. V předloženém dělení je přihlédnuto k tomu, 
které cíle jsou pro dané systémy prioritní. Neznamená 
to však, že ty zbylé zastoupeny nejsou (jsou, a leckdy 
ve vrchovaté míře). Tak také mohou být divadlo fórum 
nebo Playback Theatre užity edukačně, anebo mohou 
být TIE či například divadlo reminiscence pojaty so-
ciálně (třeba až jako „nástroj změny“). Také můžeme 
napříč paradivadelními disciplínami (aplikovaným dra-
matem) potkat mnohé shodné techniky (ať už k nim 
došly samostatně, nebo se jedna u druhé inspirovaly). 
Vzájemná inspirace je obohacující, jak v České repub-
lice dokládá i nezanedbatelný počet divadelních peda-
gogů (pedagogů dramatické výchovy), kteří se věnují 
boalovskému divadlu, zejména pak divadlu fórum. 

Metodické postupy aplikovaného dramatu byly vy-
vinuty za účelem divadelní práce s nedivadelníky. 
Vedou účastníky skupin k fyzickému metaforickému 
vyjadřování, potřebnému pro aktivní zapojení do di-
vadelní akce (pokaždé s určitým specifickým cílem). 
Také bychom mohli na aplikované drama rozšířit my-
šlenku Milana Valenty (2011), který tvrdí, že zatímco 
úroveň uměleckého zážitku je nezávislá na terapii, 
tak naopak účinnost (arte)terapie je přímo úměrná 
hloubce estetického zážitku. Toto tvrzení je možno 
rozšířit na veškeré užití aplikovaného dramatu. Tudíž 
např. u DV je možno říci, že s podmíněností účinnosti 
estetického zážitku a  mírou pedagogického vlivu 
na osobnost účastníka je to stejné, a že tedy úroveň 
uměleckého zážitku je sice nezávislá na edukaci, ale 
účinnost edukace je přímo úměrná hloubce estetic-
kého zážitku.
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Stejně tak jsou pro všechny formy aplikovaného dra-
matu platná slova zakladatelky dramaterapie Sue Jen-
ningsové, která hovoří o tom, že paradox dramaterapie 
(a já doplňuji – i ostatních forem aplikovaného dra-
matu) „tkví v tom, že navození odstupu nás přivede 
blíž…“ (Hickson, 2000, s. 22) a o tom, že: „… nakonec 
ve slavném příběhu všichni nalezneme svůj příběh.“ 
(tamtéž).

Krom výše zmíněných systémů, které mají s DV spo-
lečné divadelní kořeny, existují ještě další systémy, jež 
by neměly být opomenuty, neboť mají s DV společ-
nou oblast zájmu, kterou je orientace na osobnostní 
a  sociální rozvoj účastníků. Shodně také považují 
vztahy ve skupině za jeden z důležitých zdrojů obsahu 
edukace. Spadají sem např. zážitková (či prožitková) 
pedagogika, sociálně-psychologický výcvik a před-
mět (respektive průřezové téma) osobnostní a sociální 
výchova (dále OSV). OSV dokonce může být vyučována 
výhradně formou DV, ale také může být zprostředko-
vávána jinými metodami, neboť nemusí naplňovat cíle 
estetické, k divadlu směřující. DV je totiž obor umělec-
ko-pedagogický a – jak zmiňuje Marušák – na rozdíl 
od OSV hledá cestu k estetizovanému výrazu (Maru-
šák, Králová, Rodriguezová, 2008, s. 11). 

Všechny systémy uvedené do souvztažnosti s oborem 
dramatická výchova mají zásadní styčné body, v nichž 
se potkávají. Všechny jsou však zároveň samostatně 
vyprofilované a definované, takže by v praxi nemělo 
docházet k jejich nepoučené záměně či někdy ne zcela 
bezpečnému mísení. Ale obraťme pozornost přede-
vším k dramatické výchově, do níž patří samozřejmě 
i divadlo s dětmi a mladými lidmi, případně s dospě-
lými amatéry, a k tomu, jaké místo v ní zaujímá proces 
socializace, tak důležitý při zdárné inkluzi jedinců se 
speciálními potřebami.

2.2  Socializace v systému DV

Proces socializace je proces probíhající permanentně 
v každé skupině, mezi jejímiž členy dochází k nějakým 
interakcím. Tak se tomu děje i při dramatické výchově. 
Výrazný socializační a inkluzivní potenciál drama-
tické výchovy tkví již v samotné její podstatě. Je 
přítomen v jejích hodnotách a cílech, v obsahu učiva 
i v používaných metodách. Hana Cisovská o divadle 
a dramatické výchově píše, že mají: „… výrazně sociální 
charakter, účastníci se zapojují do interakcí na úrovni 
jak reálné (jako hráč s hráčem hrající s divákem), tak 
symbolické, fiktivní (postava příběhu s jinou posta-
vou).“ (2012, s. 62). Pro zdařilou inkluzivní práci je 
třeba být vnímavý vůči skupinovým procesům, sku-
pinové dynamice a vědomě, záměrně podporovat 
pozitivní socializační proces celé skupiny.

2.2.1 Cíle dramatické výchovy a socializace

Cíle dramatické výchovy jsou především pedagogické, 
vázané na všestranný rozvoj osobnosti účastníků 
(princip psychosomatické jednoty). (Neznamená to 
však, že by umělecké cíle, které jsou sledovány rovněž, 
měly být podceňovány, znamená to pouze to, že v DV 
nesmějí být na oltář umění obětovány žádné lidské hod-
noty ve vztahu k účastníkům.) Cílů v DV je mnoho a jsou 
plněny během umělecko-výchovného procesu, který 
může, ale nemusí, vyústit v inscenační tvorbu. Hierar-
chie cílů DV se pak částečně proměňuje v závislosti na 
subjektu, který ji nabízí/používá (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, NNO 
aj.), a formě, kterou je provozována (zájmová, školní…).

Machková (2002, s. 16–19) popisuje tři základní složky 
DV, kterými jsou 1. osobnostní (individuální) rozvoj, 
2. sociální rozvoj a 3. dramatická hra. Z tohoto pak 
logicky odvozuje (a s ní i další autoři) tři oblasti cílů 
DV – cíle v rovině osobnostní, sociální a dramatické. 
Mohlo by se zdát, že v kontextu socializace jsou důle-
žité především cíle v rovině sociální. Není tomu ale tak. 
Pakliže neaspirujeme pouze na to, abychom vychovali 
„řádného člena stáda“, ale jedince, který je socializován 
jako kriticky myslící a svobodně jednající bytost (která 
je s to se v případě potřeby i vymezit vůči většinovému 
názoru), nemůžeme cíle týkající se osobnosti pominout. 
A dramatické cíle by si takové opomenutí také nezaslou-
žily, protože jejich naplňováním dochází krom získávání 
znalostí a dovedností z oblasti divadla i k rozvoji aktérů 
v oblasti osobnostní a sociální. Všechny tři roviny cílů si 
nekonkurují, ale vzájemně slouží. Tak se mohou aktéři 
například posouvat v rovině dramatických dovedností 
díky pozitivnímu a podpůrnému klimatu ve skupině 
a toto klima je zároveň živeno společným zážitkem 
svobodné tvorby. Rolová hra přináší rozvoj hereckých 
kompetencí stejně jako obohacení rejstříku kompetencí 
osobních/osobnostních a kompetencí sociálních.

Osobně považuji za podnětné ještě jiné členění Evy 
Machkové, které je detailnější a netýká se výlučně cílů, 
ale rovnou seskupení cílů a hodnot DV. Machková ar-
gumentuje, že DV disponuje určitými hodnotami (uko-
tvenými v  jejích principech a metodách), jimiž své 
účastníky obohacuje bez ohledu na to, zda jsou cíle 
práce jasně stanoveny, či zda vedoucí pracuje živelně 
a intuitivně. Těmito skupinami cílů a hodnot jsou:

1. sociální rozvoj, 
2. rozvíjení komunikativních dovedností, 
3. obrazotvornost a tvořivost,
4. schopnost kritického myšlení,
5. emocionální rozvoj,
6. sebepoznání a sebekontrola,
7. estetický rozvoj, umění a kultura       
                                               (Machková, 1998, s. 51–56).13

13  Např. Valenta (1999, s. 34–35) kategorizuje cíle DV ještě podstatně podrobněji, uplatňuje zde kategorie z hlediska výchovného i vzdělávacího 
a z hlediska vztahu DV k sobě samé. Z hlediska výchovného pak dále podrobně rozvádí oblasti rozvoje individuálně psychického, sociálního, 
etického a uměleckého. Hledisko vzdělávací pak kromě cílů v oblasti znalostí přímo v oboru DV sleduje i cíle, které má mít na paměti ten, kdo DV 
využívá jako metodu výuky jiného předmětu. 
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Jednotlivé body by sice bylo možno přiřadit vždy pod 
některou z již zmíněných kategorií, v této drobnokre-
sebnější kategorizaci je však zjevnější propojení s pro-
cesem socializace. Ve všech kategoriích jsou přítomny 
roviny socializace „utváření modální osoby“ i „osobní 
biografie“. Někdy je jedna z nich méně zjevná, ale vždy 
jsou přítomny obě.14

1. Sociální rozvoj – sociální uvědomělost, schopnost 
vnímat druhé, jejich stanoviska, pocity, motivace jejich 
jednání15

Dramatická výchova pracuje s mnoha metodami po-
stavenými na nutnosti kooperace ve dvojici, ve sku-
pinách, v celé skupině. Spolupráce při tvorbě, sdílení 
nápadů, názorů, pocitů i zkušeností a společné proží-
vání aktivit vedou ke schopnosti naslouchat druhým, 
porozumět jim, porozumět jiným pohledům na svět 
i  jiným projevům chování. Vstup do role umožňuje 
vnímat situaci nejen ze svého pohledu, ale podívat 
se „zevnitř“ na úhel pohledu někoho jiného. Rozvíjí se 
empatie a s ní ruku v ruce tolerance k odlišnému. Ve-
spolným jednáním je posilován proces socializace jako 
utváření modální osoby. Díky vytváření bezpečného 
sociálního klimatu, oblékání „cizích kůží“ a reflektování 
probíhajících procesů je zase podpořen proces socia-
lizace jako osobní biografie.

2. Rozvíjení komunikativních dovedností – ve složce 
verbální, neverbální, v pohybu i v komplexním výrazu 
(schopnost vyjádřit vlastní myšlenky, postoje a pocity, 
schopnost sdělovat sdělně a naslouchat)

Tento cíl velmi souvisí s cíli sociálního (komunikační 
dovednosti směrem ven, k ostatním lidem) i osob-
nostního rozvoje (komunikační dovednosti směrem 
dovnitř jako součást repertoáru dovedností jedince). 
Rozhodně si však zaslouží svoji speciální kategorii. 
Dramatická výchova má kořeny v divadelním umění, 
a pokud si pomůžeme Osolsoběho interpretací di-
vadla, která je popisuje jako komunikaci komunikací 
o komunikaci (KKK), pak je to „první K“ spojeno s umě-
ním prezentace (být sdělný pro druhé, pro publikum, 
reagovat na ně), to „druhé K“ zase se souhrou s part-
nery (naladění, pozornost, odpovědnost) a to „třetí K“ 
s porozuměním postavám, o kterých je hráno, ať už 
je jejich životní situace hercům blízká nebo vzdálená. 
A to vše se v DV odráží. Účastníci se učí hledat smysl 
sdělování a sdělení, hledat pro toto sdělení vhodnou 
a výhodnou formu, učí se vnímat dynamiku komuni-
kace a pracovat s ní, učí se různým formám a způ-
sobům sdělování rozumět. (Obrovská baterie metod, 

technik a cvičení vycházející z divadelních postupů 
tomuto napomáhá na různých úrovních – živé obrazy, 
pantomima aj. jsou cestou ke zkratce i k přesnosti 
neverbálního výrazu, hlasová a řečová cvičení zase 
cestou k lepší technice verbální komunikace atd.). To 
vše opět prohlubuje obě úrovně socializace – utváření 
modální osoby (prohlubuje se kulturní porozumění) 
i osobní biografie (poznávání vlastní vnitřní palety 
možností a toho, že nemusíme být jen listem dědič-
nosti ve větru vlivu prostředí, ale že si můžeme „i tak 
trochu vybírat“).

3. Obrazotvornost a tvořivost – rozvoj fantazie, pří-
ležitost rozvíjet obrazotvornost; překročení hranice 
„tady a teď“ – schopnost jedince přistoupit na jiné než 
vžité, předchozí zkušeností fixované postoje a hodno-
cení či mechanismy chování

Tato skupina hodnot a cílů je obzvlášť cenná pro pro-
ces socializace jako osobní biografie. Při všech aktivi-
tách, jež napomáhají socializaci jedince do konkrétního 
společenství, které je DV účastno, je totiž podstatným 
závažím na misce vah na straně neuniformity a origi-
nality, neboť DV se snaží podporovat prosociální cho-
vání, ne však konformitu. V lekcích je vytvářeno klima 
přijetí, v němž je možno přinášet nápady a řešení beze 
strachu z nepřátelského hodnocení. Je to podpora 
esence našich originálních (Goffmanových) „nezdol-
ných já“ a posílení jejich pozic ve spleti všech našich 
životních rolí, je to posílení zážitku naší individuální 
kontinuity dle Nakonečného. Zároveň je tak ale posi-
lována schopnost empatie a s ní související tolerance.

4. Schopnost kritického myšlení – situace v nasto-
lené hře, sociální situace, role atd. představují problém, 
který má být řešen – potřeba myšlení, schopnosti klást 
otázky, posuzování variant, jejich ověřování, třídění, 
volby optimální varianty. Usnadněno odstupem, který 
umožňuje vstup do role někoho jiného.

Účastníci se učí strukturovat a vyjadřovat myšlenky 
– svoboda tvorby je konfrontována s nutností být 
sdělný; divadelní práce učí nepodřizovat se pouze 
zaběhaným schématům, ale přijmout zároveň odpo-
vědnost za pochopení díla příjemcem (ať jsou jím další 
členové skupiny či neznámé publikum), hledat klíč i ho 
umět nabídnout. 

5. Emocionální rozvoj – zkušenost s různými emocemi, 
pochopení, že city jsou legitimní součástí vnitřního 
života člověka – jedinec je však potřebuje mít pod 
kontrolou, nenechat se jimi ovládat a manipulovat 

14  Transformace první, biologicky dané přirozenosti člověka v přirozenost sociokulturní povahy, probíhá podle Heluse (2007) na třech úrovních:  
•   Socializace jako antropogeneze 

Dochází k utváření člověka v jeho nejzákladnějších druhových charakteristikách (člověkogeneze).
•   Socializace jako utváření modální osoby 

Nedochází při ní pouze k polidšťování jedince kulturou v obecném slova smyslu, ale kulturou velmi konkrétní, kulturou konkrétního sociokulturního 
prostředí (národ, kmen, civilizace, sociální vrstva…) a tím, co je v daném prostředí obvyklé. 

•   Socializace jako osobní biografie 
Tedy jako individuální životní cesta, která jedince formuje konkrétními událostmi mezi lidmi, s nimiž má jedinec co do činění, k nimž přináleží. 
Tato úroveň socializace přispívá na rozdíl od dvou předchozích k individualizaci lidské bytosti, jejíž míra je ve vzájemném vztahu s konkrétním 
sociokulturním prostředím (někde je pro ni prostoru více, jinde méně). 

15 Základní charakteristika (viz podtržení) je vždy převzata od E. Machkové (1998, s. 51–56).
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– vyjadřování emocí s ohledem na druhé. Důležité 
„kontrolované emocionální vybití“ a „vyhrání nezralých 
postojů“.

Emocionální náboj hraných rolí také napomáhá hlub-
šímu porozumění mezi lidmi a překonávání předsudků 
vůči odlišnosti. Zažívání známých emocí v roli „jiných“ 
připomíná naši společnou lidskou podstatu. 

6. Sebepoznání a sebekontrola – DV umožňuje získat 
pozitivní sebepojetí, tj. posílit zdravé sebevědomí – za-
ložené na vědomí vlastní ceny pro ty druhé a zároveň 
na uvědomění vlastních omezení bez vyvozování zá-
věrů o vlastní bezcennosti. 

Hra v roli na všech úrovních (simulace, alterace a cha-
rakterizace) je hrou na nástroj, kterým je osoba hra-
jícího. Po stránce fyzické i psychické. Díky této hře 
mohou být rozezvučeny struny, o  jejichž existenci 
jsme neměli ani potuchy. S poznáváním nástroje naší 
jedinečné osobnosti dochází k reflektování a rozši-
řování možností, které v životě máme. Reflektová-
ním poznávání možností a jejich vědomým užíváním 
ve fiktivní situaci posilujeme i svůj sebekontrolní me-
chanizmus. Sebekontrola a sebereflexe jsou důležitým 
nástrojem jak pro fungování v rámci společenství, tak 
pro schopnost se vzepřít, nebo si alespoň dokázat 
všimnout, když se společenství začne ubírat směrem 
neslučujícím se s naším vlastním morálním kompasem; 
nástrojem kontroly řízení našeho morálního kompasu, 
který má tendenci se „sladit“ s ostatními kompasy spo-
lečenství.

7. Estetický rozvoj, umění a kultura – DV uvádí děti 
do divadelního umění tím, že poskytuje zkušenost 
s nejdůležitějšími elementy dramatu (jednání a hra 
v roli, konflikt, dramatická situace, dramatický děj, dra-
matický dialog, zkušenosti s improvizovanými hrami, 
základy dramatické výstavby).

Vlastní zkušeností s tvorbou se stáváme i vnímavěj-
šími příjemci umění. To ale nemusí být vše. Pokud 
se v divadelní práci dostaneme až k momentu, kdy 
se podaří odbourat nánosy klišé a autocenzury, kdy se 
jedinci podaří stát se trychtýřem inspirace, dostaví se 
až spirituální zážitek z tvorby, který je velmi očistný 
a léčivý. A jako silný prožitek má ve skupině také silný 
tmelící charakter. Je to moment, kdy originalita a od-
lišnost lidi nerozděluje, ale spojuje. Takový zážitek síly 
umění může přijít při práci, která může i nemusí vést 
k inscenaci. Inscenace je něčím, co v DV být přítomno 
nemusí, ale je-li, je to pro účastníky obrovským příno-
sem. Při vyústění práce v představení pro veřejnost 
za dodržení etických pravidel oboru dochází k rozvoji 
všech cílových oblastí DV, nejen této. Ale i přes žá-
doucnost inscenačního tvaru v DV stále platí pravidlo 
určité nadřazenosti pedagogických cílů nad cíli umě-
leckými. Proto také k práci na inscenaci nejsou vybí-
ráni pouze ti nejtalentovanější jedinci, ale je naopak 
rozvíjen talent všech zúčastněných. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že dramatická výchova 
je ambiciózní obor, který sice nedokáže napravit 
všechny hříchy světa, ale přinejmenším se snaží 
vychovávat svěřenou populaci k mnoha ctnostem, 
jejichž větší výskyt by dělal svět lepším místem pro 
život. Dala by se označit i za způsob nespecifické 
primární prevence, tj. prevence různých sociálně 
patologických jevů, ale i částečné prevence nezdra-
vého psychického vývoje. Jako taková je DV predis-
ponována být prostředkem socializace (obecně pro 
všechny) i efektivním pomocníkem inkluze, která je 
aktuálním a vyhroceným tématem dnešního školství, 
neboť mj. pomáhá:
• porozumět sobě samému i ostatním,
• odbourávat předsudky,
• vytvářet pocit sounáležitosti s druhými,
• budovat respekt a úctu k odlišnosti.

Že tento potenciál hojně využíván není, je sice smutný 
fakt, ale není to nutně konečný stav.

2.2.2 Obsah učiva dramatické výchovy

Obsahem učiva oboru a zároveň zdrojem témat, která 
obsah zprostředkovávají, je šalamounsky řečeno život 
ve všech svých projevech. Látka (ve smyslu námětu), 
která je zpracovávána v lekcích, tedy vychází ze světa 
a života současného, minulého i potenciálního budou-
cího, ale i ze světů a životů fantastických, neboť i jejich 
existence je projevem života. Látka může být čerpána 
z historie, beletrie, dramatu, soudobého tisku – v pod-
statě odkudkoli. Obsahem učiva DV jsou však i různé 
osobnostní a sociální kompetence (schopnosti, do-
vednosti, znalosti, postoje, hodnoty), jakožto i kompe-
tence divadelně-dramatické. Vzhledem k bezbřehosti 
zdrojů obsahu, ke svobodomyslnosti umění a vzhle-
dem ke směřování moderní pedagogiky bývá obsah 
vybírán a zaměřován s ohledem na potřeby a zájmy 
účastníků procesu.

„Dramatická výchova klade do středu procesu žáka, 
dítě. Žák je vnímán jako subjekt procesu, jako indivi-
dualita se svými potřebami, zájmy, znalostmi, doved-
nostmi, postoji a hodnotami. V ohnisku pozornosti je 
péče o proces, jeho kvalitu ve vztahu k dítěti, jeho 
možnostem a horizontům.

Proces dramatické výchovy vychází z respektu k indi-
vidualitě dítěte, staví na jeho zkušenostech, na tvo-
řivém potenciálu, na jeho vlastních schopnostech 
jevy posuzovat, hodnotit, tvořit nové koncepty, od-
krývat vztahy. Zároveň nabízí prostředky pro spolu-
sdílení, spolubytí, spolutvorbu. Pedagog spolu s dětmi 
v procesu výuky hledá prostředky pro nalezení jed-
noty individuálního a společného v jejich prolínání, 
propojování, střídání.“ (Marušák in Marušák, Králová,  
Rodriguezová, 2008, s. 9).
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2.2.3 Metody DV 

Obor DV disponuje velkou baterií metod (metodou zde 
jednoduše rozumějme prostředek navozování učení 
účastníků procesu, prostředek k dosažení stanove-
ného cíle). Bývají tříděny různě (Way, 2014; Disman, 
1976; Machková, 2002; Valenta, 2008…). 

Hlavní metodou DV je z principu divadelnosti vycháze-
jící hra v roli. Tato hra v roli může běžet jako plná hra 
nebo hra s jistým omezením (pohybu, slova…).16 Role 
navíc může být naplňována na úrovni simulace, alte-
race či charakterizace. Vědomá práce s úrovněmi hry 
v roli a reflektování těchto úrovní je velmi prospěšné 
pro samotnou práci s dramatem (bezpečí toho, že vím, 
kde se pohybuji, mi umožňuje se skrze odstup do dra-
matu více ponořit – vrhnout se do něj – a naplno si tak 
prožít situace a dramata „cizích“ příběhů) a navíc učí 
účastníky sebereflektivnímu pohledu na sebe sama 
a na vlastní jednání v různých sociálních a životních 
rolích. Pochopením toho, jak změna situace („mizan-
scény“) působí na naše tendence role naplňovat, do-
stáváme větší šanci zastávat vědomě postoje, které 
považujeme za správné, a nepodlehnout tak snadno 
situačnímu kontextu, jenž už přivedl mnoho lidí k jed-
nání, jaké by mimo tento situační kontext odsoudili 
coby nepřijatelné. Účastníci hrající role poznávají sebe 
sama díky tomu, že mohou na omezený čas „vystou-
pit“ ze své vlastní kůže, a tím se nečekaně dostávají 
do intenzivního kontaktu se svým nitrem. (Nástrojem 
herce je jeho tělo i jeho psyché. Hraním rolí opouští 
navyklé způsoby jednání a zažívá sebe sama jinak – oč 
nezvykleji, o to ostřeji.) 

Situace, které jsou pro hru v roli typické a motivující 
(jsou dobrým spouštěčem), jsou situace s dramatic-
kým nábojem. Jak uvádí Machková: „Základem dra-
matu a dramatičnosti je dramatická situace, tj. taková 
situace, v níž dochází k vzájemnému působení osob 
na svá jednání. Je tedy přirozené, že se dramatická 
hra stala jedním z podstatných prostředků té oblasti 
výchovy, která se dotýká zmíněné polarity individu-
álního a sociálního, experimentace a získávání zku-
šenosti v mezilidském styku a vztahu osvojování si 
praktických dovedností občanských, získávání praxe, 
zkušenosti s chováním demokratickým, tolerantním, 
svobodným, s poznáváním sebe sama skrze zrcadlení 
v druhých.“ (2002, s. 14). 

Hra v roli však nemusí být nutně metodou plné hry, 
ale může být různě modifikována tím, jakou techniku 
v rámci této metody ještě uplatníme. V DV jsou hojně 

využívány různé typy rolové hry s nějakým omezením 
– metody pantomimicko-pohybové a metody verbál-
ně-zvukové. Ty pak napomáhají rozvíjení účastníků 
opět jak směrem k dramatu – rozvoj divadelních do-
vedností a podpora tvořivosti účastníků, tak i směrem 
ven do reálného života – neboli dovnitř k účastníko-
vým kompetencím pro život ve společnosti. Posilo-
vané dovednosti a schopnosti, jako jsou komunikační 
sdělnost, porozumění, autenticita, sebereflexe aj., jsou 
těmi kompetencemi, které účastníci následně zúročují 
při vstupu do dalších sociálních (i asociálních) skupin 
a ulehčují jim socializaci i v novém prostředí.

Metody graficko-písemné jsou užívány spíše jako pod-
pora při stavění větších herních celků, strukturovaných 
či příběhových dramat než samostatně a vzhledem 
k tomu, že pro DV nejsou určující, nebudu se jim zde 
více věnovat. Jiným případem jsou metody materiá-
lově-věcné, které Josef Valenta klasifikuje rovněž jako 
doplňující a podpůrné. Sem spadají např. takové čin-
nosti, jako je práce s předmětem či loutkou, s maskou, 
kostýmem. Loutka, maska, kostým – všechny tyto pro-
středky umožňují skrze stylizaci zažít paradox odstupu, 
který nás přivede blíže. Napomáhají zichovskému pře-
tělesnění a předuševnění. Loutka je v tomto ohledu 
ještě speciální tím, že loutkoherec nejedná za postavu 
skrze vlastní fýzis, ale skrze loutku, která „umí“ a „ne-
umí“ zase jiné věci než člověk. Vysoká míra stylizace 
vede k extrémnějším polohám v hraném projevu, uvol-
ňuje zábrany a pomáhá rozšiřovat a zpružňovat náš 
rejstřík emoční, intonační, vnitřně-temporytmický. Tím 
se opět rozvíjejí dovednosti pro drama a divadlo i do-
vednosti životní. Celkově je možno říci, že metaforič-
nost, která metody vycházející z principů divadelnosti 
a dramatičnosti velmi často provází, umožňuje: „obejít 
či překonat své vnitřní bloky či překážky a projevovat se 
autenticky“ (Mackewn in Polínek, 2015, s. 45).

Metody DV jsou také metodami učení činnostního, 
zkušenostního (byť se pracuje s fantazií a fikcí) – 
a to jsou také důvody, proč je poznání, které skrze ně 
k účastníkům přichází, formativního charakteru: k po-
znání se nedochází skrze mentorování a pouze rozu-
mem, ale skrze zážitek – je tedy „zažito“. 

Socializační efekt oboru prohlubuje i to, že krom po-
znání jsou získávány i praktické sociální dovednosti. DV 
(stejně jako i další systémy) využívá také tzv. modelové 
situace, v nichž se často využívá hry v roli na úrovni 
simulace.17 Účastníci si v nich vyzkoušejí nové způsoby 
jednání a dovednosti, které jsou při nich potřeba, si 
jejich zažitím také osvojují.

16  Valenta (2008, s. 123–124) metody člení do tří kategorií A, B (kategorie základních metod) a C (kategorie podpůrných metod), přičemž kategorie 
B, C  se dále dělí. Kategorie A je kategorií, která je pro DV hlavní, určující, zcela nezbytná a navíc schopná plnit všechny cíle oboru – a patří do ní 
metoda plné hry (v roli). Do kategorie B pak Valenta řadí metody, které k DV rovněž neoddělitelně patří, jsou to „základní metody druhého řádu“, 
jsou fragmentární (částečné). Dalo by se říci, že v DV nemohou chybět, ale není nutné, aby každý lektor používal všechny. Metody kategorie B jsou 
rozděleny na metody a) pantomimicko-pohybové a b) verbálně-zvukové. Kategorie C zahrnuje metody, které obor DV sice nekonstituují, nejsou pro 
něj typické, ale jsou hojně využívány pro doplnění a podpoření metod z kategorií A, B. Jedná se o metody graficko-písemné a materiálově-věcné.

17  Interaktivní hry neboli modelové situace jsou hojně využívány hlavně v zahraničí, ale začínají se častěji objevovat i u nás. Neznamená to, že se vždy 
jedná o hraní rolí nebo že je mezi nimi a DV rovnítko. Rolové modelové situace jsou jedním z typů modelových situací, typem, který je v DV poměrně 
zaběhnutý. S interakčním učením se můžeme setkat v sociálně-psychologických výcvicích, v OSV, ve výcvicích asertivity, komunikace. U Valenty se 
můžeme setkat i se zastřešujícím termínem interakční pedagogika (Valenta, 1999, s. 10).
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Zásadní roli v DV hraje reflexe. Tuto většinou (ale 
ne vždy) „mimorolovou“ metodu zmiňuji explicitně 
proto, že bez ní by se edukační efekt použitých me-
tod nezhodnotil. Na její důležitost upozorňuje i Dorothy 
Heathcotová. Reflexe slouží ke zkoumání a zvědomo-
vání pocitů, pochopení „co je za …“. Při jejím užití v prů-
běhu příběhových dramat napomáhá k odstoupení 
od příběhu i role, které paradoxně prohloubí naše další 
emoční zapojení v dramatické akci (Wagner, 1976). „Re-
flexí se učíme distanci od emocí okamžiku, aniž opus-
tíme plnost těchto pocitů, reflexe učiní vědění něčím, 
čeho se můžeme dotknout a příště toho třeba využít. 
Tento proces je vlastně edukací pocitů – pocity bez 
reflexe mohou být nastoleny a pak zapomenuty, s re-
flexí se stávají vhledem, porozuměním, jež modifikují 
příští chování v reálném světě.“ (Kasíková, 1995, s. 26). 
Důležitost reflexe vnímají i ostatní zážitkové systémy – 
např. Pelánek (2008) zdůrazňuje, že právě ona dělá 
z rekreačního zážitku zážitek pedagogický.

2.2.4 Liberté, égalité, fraternité – klimatický 
rámec DV

Proměnnou, která razantně zasahuje do edukačního 
procesu, je klima třídy/skupiny, v němž edukace pro-
bíhá a které na ni má obrovský dopad. Klima je prkny, 
na nichž celý proces stojí, a stát na prohnilých prk-
nech není bezpečné. Tato prkna tedy musejí být zdravá 
a spolehlivá, aby se účastníci procesu mohli soustředit 
na edukační obsahy, a ne na zajištění vlastního iden-
titního bezpečí. To není nic, co by DV odlišovalo od ji-
ných předmětů ve škole či od jiných edukačních nebo 
paradivadelních systémů. Na rozdíl od jiných předmětů 
ve školách však bývá tento požadavek v hodinách DV 
spolehlivěji naplňován. Je to asi tím, že jednak učitelé/
lektoři DV sami lekcemi dramatické výchovy prošli, 
a pak také tím, že bez naplnění požadavku identitně 
bezpečného klimatu zjevně nelze dramaticko-vý-
chovné cíle plnit.
 
Bezpečnost klimatu je v dramatické výchově vytvá-
řena:
a) vztahem 

• mezi vyučujícím a skupinou
• mezi členy skupiny

b) důrazem na proces

Vztah mezi vyučujícím a skupinou, vztah lektor – 
účastníci, není (už z podstaty filozofie oboru) nasta-

ven autoritativně. Lektor (učitel, vedoucí) je zpravidla 
poučeným průvodcem na cestě, facilitátorem dění. 
Z postavení učitele jakožto průvodce, který užívá 
ve  výuce prožitkové prvky, vyplývá nutnost jeho 
většího osobního zapojení do procesu, vyšší míry 
aktivity a angažovanosti, kreativity, sebereflexe 
a vztahově symetričtější komunikace18, než bývá ve 
školství obvyklé. Díky tomu je vztah osobnější, dů-
věrnější a autentičtější (při zachování rolí učitel –   
žák/student/účastník). A to na učitele klade další ná-
roky. Protože je DV učení zkušeností/prožitkem, platí 
v tomto učení stejně jako v prožitkové pedagogice 
princip dobrovolnosti. V prožitkové pedagogice (Čin-
čera, 2007) pod něj spadá např. i princip informované 
volby – tzn. že když účastníci nevědí, do čeho jdou, 
vlastně se nemohou svobodně rozhodnout, zda do 
toho jít chtějí. Ve chvíli, kdy učitel DV vede skupinu 
například skrze příběh, aniž by skupina věděla kudy, 
kam a proč cesta povede, je velmi důležitá učitelova 
zodpovědnost za psychické (samozřejmě i fyzické) 
bezpečí všech zúčastněných. Má-li vybudován dobrý 
vztah se skupinou a má její důvěru, skupina se jím se 
vší pravděpodobností i tak nechá vést (tzn. v podstatě 
manipulovat). Tato důvěra nesmí být zneužita – ani za 
účelem dosažení výchovně-vzdělávacího či jiného cíle 
(ani v důsledku nekompetentnosti učitele). 

Postavení učitele coby facilitátora, garanta metody, 
nikoli pravdy, ponechává prostor pro vlastní odpověd-
nost účastníků za jejich jednání (větší míra svobody 
v jednání je korigována společnými reflexemi a posiluje 
schopnost sebeřízení jedinců s ohledem na konkrétní 
situaci). 

Vztahy ve skupině jsou ovlivněné velikostí skupiny,19 

osobnostní výbavou jejích členů a osobností lektora 
(a jeho způsobem vedení procesu). Pozitivní a pod-
půrné vztahy jsou vědomě vytvářeny, podporovány. 
Souvisí s tím i nesoutěživý způsob práce, kdy je pod-
porován reflektující, nikoli kompetitivní přístup 
k práci ostatních. Tím se vědomě vytváří bezpečné 
prostředí pro „nošení kůže na trh“, což je něco, co 
k principům divadelnosti a dramatičnosti zkrátka pa-
tří. Cisovská v tomto ohledu podotýká: „Podstatnou 
proměnou projde sociální klima, ve kterém se vý-
uka dramatické výchovy uskutečňuje. Partnerství je 
podmínkou, ale také výsledkem práce.“ (2012, s. 62). 
Vzhledem k povaze oboru dochází rychleji než v jiných 
předmětech ke sblížení účastníků. Je možné pozoro-
vat zrychlenou skupinovou dynamiku, podobně jako  

18  Vztahově symetrická komunikace na rozdíl od vztahově asymetrické komunikace neužívá druhého člověka degradující formulace zpětné 
vazby a instrukcí. Nutno přiznat, že v DV se tak děje spíše intuitivně, neboť v odborné oborové literatuře se problematice vztahově symetrické 
komunikace zatím nikdo nevěnuje.

19  Doporučovaná velikost skupiny v DV je podle Machkové (1999, s. 41) 10–20 účastníků. Pohříchu jich bývá i více – a to zejména ve školní DV 
a v DV v přípravě budoucích učitelů. Se 30 účastníky se sice pracovat dá, čím je ale skupina větší, tím hůře pro ni. Větší počet členů přináší větší 
variabilitu, více názorů a nápadů, ale tento potenciál nebývá využit, protože veškeré činnosti se hůře koordinují a domnělá či pocitová anonymita 
otevírá prostor pasivitě (nebo též vedlejším aktivitám). Jednotliví členové skupiny spolu méně často vzájemně kooperují, jejich podíl na společné 
činnosti (a jejím výsledku) se snižuje, veškeré aktivity zabírají více času, a tak jich bývá i méně a v důležitém procesu reflektování témat a činností 
se ke slovu nedostávají všichni v dostatečné míře. Velký počet účastníků ubírá prostor pro aktivitu jednotlivců, kteří tak mohou snadno upadnout 
do pasivity nebo aktivitu „přesměrovat“ (i kdyby jen na rozhovor vázající se k tématu, ale pouze se sousedem, nikoli se skupinou). Skupina ovšem 
může být menší i větší, vždy je to však na úkor možnosti použití větší škály metod nebo na úkor kvality zážitku. Menší skupiny (pod 10 účastníků) 
jsou výhodné zejména ve skupinách, které se orientují především na divadelní a přednesovou práci. (Skupiny literárně-dramatického oboru v ZUŠ, 
kde jsou více akcentovány i divadelní dovednosti, mají mít podle RVP ZUŠ maximálně 10 žáků při kolektivní výuce a maximálně 5 při individuální.)
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u terapeutických skupin, skupin zážitkové pedago-
giky a skupin sociálně-psychologicko-výcvikových. 
Je to tím, že je shodně s nimi zacílená na osobnostní 
a sociální růst, a také jejími divadelními kořeny. Peda-
gogické zaměření na osobnost hráče přináší aktivity 
směřované k sebepoznání a k porozumění ostatním 
lidem a složitosti života. Divadelní kořeny dramatické 
výchovy ji vybavily dramatickými a divadelními pro-
středky, metodami i technikami, jejichž užití si žádá 
zapojení celé psychosomatické bytosti. Takže krom 
psychického bezpečí ve smyslu bezpečí pro odkrytí 
sebe sama takového, jaký jsem, musí vybavit skupinu 
i ve smyslu psychofyzického bezpečí při fyzickém 
kontaktu. Fyzická blízkost členů skupiny DV je stejná 
jako u skupin divadelních. Účastníci nemohou mít 
obavy z fyzického kontaktu se spoluhráči při hraní rolí 
ani při objevování vlastních fyzických možností smě-
rem k divadelním dovednostem. (Ale na rozdíl od di-
vadla musí být aktivity v hodinách DV podřízeny tomu, 
jak „bezpečná“ v tomto ohledu skupina je, přičemž 
skupina je celkově tak bezpečná, jak bezpečná je pro 
svého nejzranitelnějšího člena.)

Co se týče sociálního učení a socializace, měl by si 
učitel DV všímat i roviny autentických sociálních rolí 
(Valenta, 2008), které na sebe členové skupiny berou 
(mluvčí, mírotvorce, vůdce, šašek…). Vstupování do 
rolí na poli fikce v dramatu pak umožňuje autentic-
kou sociální roli hráče využít ve prospěch dramatu, 
anebo ji (s edukačním záměrem) potlačit – nabídnout 
zážitek jiné, „fiktivně-autentické“ sociální role. Naše 
autentické sociální role mají různé motivace (uspo-
kojují různé potřeby – např. potřebu vlivu, bezpečí…) 
a nemusejí být totožné s naším „autentickým já“. Bu-
dováním bezpečných vztahů ve skupině a zakoušením 
odlišných rolí při dramatické hře pak můžeme objevit 
způsoby, jak své potřeby saturovat i jiným způsobem. 
Dostáváme další možnost socializovat se uvědoměleji 
směrem k našemu hlubokému autentickému já a ne-
doplňovat puzzle naší identity identitami, které nám 
nejsou ani vlastní, ani pro nás nejsou podpůrné. (Je 
podporována možnost stát se co nejlepší verzí našeho 
originálního já.) 

Taková identitní alchymie potřebuje již zmíněné bez-
pečné klima. Jeho důležitou konstituční složkou je 
důraz na proces v dramatické výchově, který se pojí 
s tím, že DV není disciplínou výkonovou a není v ní 
kladen důraz na nějaký konkrétní výsledek, výkon, 
produkt.20 Procesem je míněno dění v lekcích, které 
naplňuje cíle oboru (a někdy vede k  inscenačnímu 
tvaru, jindy ne).  Samotný proces už by se v podstatě 
dal svým způsobem brát jako cíl. Tím, že je přikládán 
význam tomu, co a jak se děje, a ne pouze nějakým 
konkrétním výsledkům, není vytvářen nepřiměřený 
tlak na výkon, ale je ponechán prostor pro nalezení 
dostatečného psychického klidu pro koncentrovanou 

práci. Následná radost z práce, zážitek flow a reflexe 
pak podpoří zhodnocení procesu v podobě dosažení 
cílů, které jsou pro obor definovány. 

Bezpečné klima a vztahová symetrie se projevují např. 
v tom, že do hry se bere vše, co účastníci přinášejí, 
aniž by to bylo učitelem (potažmo skupinou) odsu-
zováno, hodnoceno jako špatné. Skupina se učí pře-
jící pozornosti, ve které je možno „si zkoušet“, i když 
nevíme, jak to vyzní a „co to udělá“. Zážitek toho, že 
autentické jednání nevyznívá „trapně“, je pak velmi 
cenný do života i mimo skupinu, ve které si to ozkou-
šíme. Pro téma odlišnosti je to důležité v tom, že čím 
autentičtěji se účastníci projevují, tím jsou vlastně 
originálnější a odlišnější (paleta způsobů přemýšlení 
o světě a vztahování se k němu a paleta způsobů umě-
leckého vyjádření jsou bohatší než např. paleta barev 
pleti). Reflektování takové zkušenosti vede k hlubšímu 
pochopení sebe sama i druhých, diverzity v rámci sku-
piny, což je předpokladem tolerance a skutečného 
respektu k odlišnosti.

2.2.5 DV jako výchova k toleranci a proti předsud-
kům

Předsudky jsou souhrnem nezdůvodňovaných stano-
visek a postojů a jsou jistou jednoduchou náhražkou za 
vlastní názor formovaný poznáním a pochopením věcí 
a jevů. Lidé k nim přicházejí často neuvědoměle pod 
vlivem autorit či prostředí, ve kterém se pohybují. Před-
sudky můžeme mít vůči lecčemu – neznámému jídlu, 
aktivitám, jiným lidem. Pro tuto práci jsou významné 
předsudky etnické vedoucí ke stigmatizaci, odsud-
kům a rasismu. Podle Zimbarda je ústředním procesem 
předsudků, rasismu a diskriminace proces dehuma-
nizace (upření lidského statusu jiným lidským bytos-
tem): „Dehumanizace stigmatizuje ostatní tím, že jim 
přisuzuje ,vadnou´ identitu. Sociolog Erving Goffman 
například popsal proces, kterým jsou postižení jedinci 
sociálně zdiskreditováni. Přicházejí o část lidskosti a to 
je poskvrňuje.“ (2014, s. 369). K dehumanizovaným je-
dincům je pak snazší se chovat neeticky a krutě. Dehu-
manizaci napomáhá proces nálepkování (negr, cikán, 
buzna, mentál, kripl…). Slovo má velkou moc a i naho-
dilé označení člověka určitou nálepkou může mít zá-
sadní vliv na situaci, v níž se nachází – bude-li s ním 
zacházeno s respektem či despektem, bude-li se těšit 
vysokému či nízkému sociálnímu statusu.

Nebezpečí předsudků tkví v  tom, že jsou iracio-
nální, a tudíž rezistentní vůči racionální argumentaci 
a odolné vůči změnám. Předsudky jsou zároveň po-
važovány za zdroj postojů (někdy za druh postojů). 
A  vzhledem k  tomu, že postoje mají krom složky 
kognitivní a emocionální i složku konativní, která je 
pobídkou k našemu chování a jednání vůči objektu 

Větší skupiny (nad 20 či dokonce nad 30 účastníků) nejsou výhodné nikdy, ale je možné s nimi nárazově pracovat na různých tématech metodami DV. 
Pro kontinuální dramatickou práci s aspirací na osobnostní a sociální rozvoj zúčastněných je takový nadpočet už naprosto nevhodný.
20 Produktem je v DV míněna inscenace.
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předsudku, jsou předsudky jakožto základ postojů 
společensky nebezpečné (mohou plodit a plodí nej-
různější zločiny proti lidskosti). 

Edukační proces v naší republice má naplňovat nejen 
požadavky na osvojování znalostí a dovedností (schop-
ností), ale má rozvíjet prosociální hodnoty a postoje 
vzdělávaných. Proto je důležitým úkolem pedagogické 
práce zaměřit se i na bezpředsudkovou výchovu.

Působení dramatické výchovy na předsudky je umož-
něno tím, že je to učení činnostní, zážitkové. Na naše 
iracionální názory (předsudky) nepůsobí skrze racio-
nální argumentaci, ale skrze prožitek. Následná reflexe 
zážitku už není pouhou racionální argumentací, racio-
nalizujeme si svůj vlastní zážitek a zasazujeme ho do 
kontextu vlastních životních zkušeností. Prožitkové 
učení tak transformuje naše postoje oslabením před-
sudku (jeho nahrazením názorem založeným na zku-
šenosti a reflexi).

S přihlédnutím k zacílení na podporu tolerance a na boj 
proti předsudkům je součástí prožitkového učení 
v DV jednak zažívání „cizích kůží“ na poli fikce, jednak  
reálné poznávání jedinečných osobností ostatních 
členů skupiny. DV působí na postoje ve všech třech 
jejich složkách, ježto zapojuje rozum, cit i jednání. 

Je součástí lidské přirozenosti naplňovat očekávání 
society, Liedloffová (2007) dokonce považuje oče-
kávání okolí za hlavní determinantu socializace dětí. 
Ve své populární knize Koncept kontinua přisuzuje li-
dem, a hlavně dětem, velmi silné radary na vycítění 
očekávání, která vůči nim okolí má a která pak instink-
tivně naplňují. Proto by si měl každý na svá očekávání 
dávat pozor, neboť odpovědnost za naplněné očeká-
vání a sebenaplňující se proroctví nesou obě strany. 
To je dobré mít na paměti i při práci s jakoukoli odliš-
ností, která u ostatních předsudky vzbuzuje. Mnoho 
lidí je schopno se chovat k „odlišným“ vstřícně, pak-
liže vstřícně vystupují tito „odlišní“. Sílu k přátelskému 
jednání navzdory mnoha špatným zkušenostem však 
nemá každý. A mělo by být na příslušnících majority, 
kteří jsou v přesile, a tedy ve větším identitním bez-
pečí, aby byli schopni vystupovat vstřícně rovnou. Na 
takovouhle transformaci společnosti dramatická vý-
chova sama o sobě samozřejmě nestačí, ale má mož-
nost působit tímto směrem alespoň v rámci skupin, 
které se jí věnují. Je potřeba porozumět situačním 
vlivům, které mají formující vliv na lidské osobnosti, 
a dále porozumět systémovým vlivům, které zase 
umožňují konkrétní vlivy situační. Teprve změna na 
úrovni systému umožní změnu životní situace, v níž 
se lidé nacházejí, a ovlivní její působení na lidskou 
psychiku směrem „k dobru“. Zimbardo (2014) v tomto 
ohledu doporučuje dát přednost modelu ochrany ve-
řejného zdraví před modelem léčby poruchy jedince. 

Co DV zprostředkovat může, je zážitek úspěchu, při-
jetí a vlivu v rámci konkrétní spolupracující skupiny. 
A to také není málo. Jestliže je ve skupině umožněno 
členům minority, jejíž status je pod vlivem předsudků 
pravidelně zašlapáván do země, zažít přijetí a úspěch, 
může to pro ně být motivačním činitelem v další snaze 
o dosažení úspěchu i po vykročení mimo skupinu. 
Podle Nakonečného je dosažení vysokého společen-
ského statusu (a s tím spojené prestiže) jedním z nej-
silnějších sociálních motivů. Náš společenský status 
však není konstantní. Proměňuje se v závislosti na naší 
roli v té které skupině či situaci, v níž se právě nachá-
zíme. A úspěšné zvyšování statusové pozice v jedné 
oblasti se promítá do naší snahy dorovnávat své další 
rozdílné statusové pozice v jiných oblastech života 
na stejnou úroveň. Na úroveň nejvyšší dosažené sta-
tusové pozice, jíž jsme v nějaké oblasti dosáhli. Stálé 
nebezpečí je přítomno ve faktu, že vliv na prožívání 
sociálního statusu nepůsobí pouze ve směru nahoru, 
ale i dolů: „Postoj k vlastnímu statusu je lehce zobec-
ňován: člověk, který v určité oblasti zakouší vysoké 
uznání, má sklon posuzovat se stejně i v jiných oblas-
tech, a naopak (…).“ (Nakonečný, 2000, s. 257). 

Jde o promyšlenou, cílevědomou práci se společností 
v její dnes již multikulturnější podobě. Potenciál DV 
v inkluzivním vzdělávání spočívá v celkové práci s pří-
slušníky majority i minorit a v tom, že rozvojem em-
patie, tolerance a komunikačních dovedností podpoří 
pozitivní socializační proces skupiny jako celku. Celku, 
v němž jsou integrovaní různí lidé, kteří jsou vedeni 
k tomu, aby si byli vědomi vlastní ceny, celku, který je 
pro všechny zúčastněné bezpečný.
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3/ Formy dramatické výchovy a její místo v RVP

Dramatická výchova je u nás v současnosti provozo-
vána různými institucemi s akcentací různých cílů, 
z čehož také vychází základní dělení forem DV podle 
Machkové (2004):

• Zájmová dramatická výchova
•  Školní dramatická výchova  

(DV jako vyučovací předmět)
• Dramatické metody ve vyučování
• Dramatická výchova v přípravě učitelů
•  Dramatická výchova ve speciální pedagogice,  

zdravotnictví a sociálních službách

Tato publikace představuje několik lekcí dramatické 
výchovy realizovaných ve skupinách dětí na ZUŠ, ZŠ  
nebo na nižším stupni víceletého gymnázia. Proto se 
podívejme pouze na ty formy DV, které jsou zde za-
stoupeny.  

DV v rámcovém vzdělávacím programu 
pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

Základní umělecké školy (dále ZUŠ) nabízejí DV formou 
zájmové dramatické výchovy jako studium literárně-
-dramatického oboru (dále LDO). Vzdělávací obsah to-
hoto oboru je členěn do oblastí Interpretace a tvorba 
a Recepce a reflexe.

Očekávané výstupy studia jsou formulovány pro 7. roč-
ník I. stupně a 4. ročník II. stupně.

DV v rámcovém vzdělávacím programu 
pro základní vzdělávání (RVP ZV)

Na základních školách a v odpovídajících ročnících 
víceletých gymnázií se můžeme setkat s DV ve dvou 
formách.

První z nich je školní dramatická výchova (tj. DV jako 
vyučovací předmět), přičemž DV může být vyučována 
jako předmět povinný či volitelný. V RVP ZV je zako-
tvena pouze jako doplňující vzdělávací obor, který 
škola může a nemusí nabízet (přestože další estetic-
kovýchovné předměty – hudební a výtvarná výchova – 
jsou zde začleněny v povinné vzdělávací oblasti umění 
a kultura).21 Očekávané výstupy studia DV v RVP ZV 
nestanovují závaznou úroveň, které má být dosaženo, 
a  jsou pouze doporučené pro formulování výstupů 
v učebních osnovách jednotlivých škol v jejich ŠVP 
(rozhodnou-li se obor DV nabízet). 

Druhou formou DV, která se ve školách objevuje nej-
častěji (byť i tak pohříchu řídce), je využití drama-
tických metod ve vyučování. Tato forma, při níž je 
systém DV používán jako metoda výuky v jiných před-
mětech (případně jsou s různými cíli zařazovány dílčí 
metody DV), začíná být rozšířenější díky tomu, že se 
část studentů učitelství alespoň nakrátko s DV setkává 
v rámci studia na pedagogických fakultách. V tomto 
případě však nenaplňuje očekávané výstupy DV jako 
samostatného oboru, ale slouží k dosažení očeká-
vaných výstupů v jiných vzdělávacích oblastech či 
průřezových tématech, nebo jako prostředek rozvoje 
různých klíčových kompetencí.

21  Škol, které DV začlenily do povinného obsahu svého školního vzdělávacího programu (ŠVP), je málo, častěji se setkáme s nabídkou DV při škole 
v podobě zájmového kroužku, ale to už pak patří pod formu zájmové DV.
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