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1. Úvod 

 

Hudba má vliv na pozitivní myšlení a chování člověka, dokáže navodit příjemné stavy 

a povzbudit organismus člověka k určité činnosti. Proto je využití hudby v tělesné výchově 

velmi přínosné. Díky hudbě dochází k rytmizaci pohybů, zlepšení koordinace a prostorové 

orientace. 

Pohyb a děti neodmyslitelně patří k sobě, ale aby děti pohyb bavil a cvičily s radostí je 

někdy velmi těžké, je zapotřebí děti správně motivovat k určité činnosti. Hudba je jedním 

z nejsilnějších motivačních prvků. Děti jsou při hudebním doprovodu spontánní a provádějí 

pohybové dovednosti  přirozeně, podle svých pocitů.  

Jelikož nejsem jen studentkou, ale také druhým rokem učitelkou na základní škole 

v Plzni, zajímalo mě, jestli také ostatní učitelé využívají ve svých hodinách tělesné výchovy 

hudbu a jak s ní pracují. Já mám k hudbě velmi blízký vztah, protože od mládí tancuji a 

cvičím aerobic. Mám pocit, že ostatní učitelé se hudbu bojí využívat nebo nemají možnosti a 

dostatek informací jak s hudbou pracovat.  

Nynější praxe na školách obvykle odpovídá speciálnímu vzdělání učitelů: učitelé na 

uměleckých školách se  zabývají výhradně hudbou, učitelé tanečního oboru zase pohybovou 

složkou a učitelé tělesné výchovy na školách všeobecně vzdělávacích výlučně výchovou 

k tělesné zdatnosti žáků. Toto oddělování obou složek – pohybové a hudební – je převážně 

důsledek vyhraněné specializace, nikoli snad nepochopení či nezájem o druhou složku. Dobře 

by se tu jistě uplatnilo spojení aprobací hudební výchovy a tělesné výchovy, avšak tato 

kombinace již po dlouhá léta neexistuje. V některých případech se v praxi ve škole osvědčuje 

spolupráce učitelů obou těchto oborů: navzájem si doplňují své odborné znalosti, nápady  

a předávají si zkušenosti.  

Snažila jsem se svojí práci zpracovat  tak, aby náměty, které jsem zvolila, mohli využít 

i ostatní vyučující v rámci předmětu tělesná výchova (a  nejen tam) a zpestřit si ji nebo doplnit 

tak, aby byla zajímavá nejen pro ně samotné, ale hlavně pro děti. 
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2. Cíle a úkoly 

 

Cílem diplomové práce je vytvoření metodického materiálu se zaměřením na využití 

hudby v pohybových blocích s ohledem na specifika jednotlivých částí vyučovací jednotky 

tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. 

 

1. analýza dostupné literatury a pramenů 

2. příprava, realizace a vyhodnocení ankety k využití hudby na základních školách 

3. vytvoření cvičebních bloků s využitím hudby s ohledem na specifika jednotlivých 

částí vyučovací jednotky tělesné výchovy 

4. zpracování metodického materiálu na základě ankety a vytvořených cvičebních bloků 
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3. Tělesná výchova 

3.1  Tělesná výchova v systému výchovy a vzdělávání 
 
 

Pod pojmem tělesná výchova rozumíme cílevědomou výchovnou s vzdělávací činnost 

působící na tělesný a pohybový vývoj  člověka, upevňování jeho zdraví, zvyšování tělesné 

zdatnosti a pohybové výkonnosti, získávání základního teoretického a praktického 

tělovýchovného vzdělání, utváření trvalého vztahu člověka k pohybové aktivitě. 

Hlavní úkoly tělesné výchovy jsou: osvojování, zdokonalování a upevňování 

pohybových návyků a dovedností, rozvíjení kondičních a koordinačních pohybových 

schopností, získávání vědomostí z tělesné výchovy a sportu, utváření trvalého vztahu lidí 

k pohybové aktivitě. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí na dva vzdělávací obory – Tělesná výchova 

a Výchova ke zdraví. Tyto dva obory by se měly vzájemně prolínat a doplňovat. Učitelé 

těchto předmětů by spolu měli spolupracovat a tvořit tématické plány (učební osnovy), které 

na sebe budou navazovat (Vilímová, 2009), (Choutka, 1976). 

 

3.1.1. Tělesná výchova jako složka tělesné kultury 
 

Tělesná kultura ve společnosti je významnou součástí všeobecné kultury a celého 

společensko-politického systému. 

Tělesná kultura je jednou ze specifických sfér mnohostranné lidské činnosti, v níž 

člověk vstupuje do interakce se společenským a přírodním prostředím a jejímž 

prostřednictvím se významně podílí na formování biologické a sociální stránky osobnosti  

a na prohlubování mezilidských vztahů. 

Mezi základní funkce tělesné kultury zařazujeme její působení na uspokojování  

a rozvíjení individuálních a sociálních potřeb, na formování společenských vztahů a 

realizování společenských hodnot a norem. 

Základní a specifickou funkcí tělesné kultury v rámci péče společnosti o výchovu  

a rozvoj člověka je působení na jeho zdraví, formování a zdokonalování jeho tělesného  

a pohybového vývoje, ale také duševního a mravního rozvoje osobnosti, uspokojování zájmů 

o pohybovou aktivitu, kulturní a efektivní využívání volného času. 
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       Plněním těchto funkcí přispívá tělesná kultura k výchově všestranně a harmonicky 

rozvinutého člověka, k jeho přípravě na život a práci v naší společnosti. 

        

Základní funkce tělesné kultury v naší společnosti a v životě každého jejího člena se 

plní v jednotlivých složkách.Mezi složky, které tvoří základní strukturu tělesné kultury, 

zařazujeme: 

 

a) tělesnou výchovu 

b) sport 

c) turistiku 

d) rekreační tělovýchovnou, sportovní, turistickou aktivitu (pohybovou rekreaci) 

e) rehabilitaci pohybem 

f) pohybové umění 

 

       Tělesná výchova je jednou ze základních složek tělesné kultury, pomáhá plněním 

specifických úkolů realizovat základní funkci tělesné kultury. Jejím hlavním úkolem je 

působit na upevňování zdraví a všestranný tělesný a pohybový vývoj člověka a poskytovat 

mu základní teoretické a praktické tělovýchovné vzdělání.  

       Cíle, obsah, metody a formy tělesné výchovy se diferencují především podle toho, zda 

se má zabezpečovat to, co je pro existenci člověka nezbytné nebo to, co vyplývá  

ze zájmů člověka o tuto oblast společenské aktivity. Podle těchto kritérií dělíme  tělesnou 

výchovu na základní (povinnou, školní), která poskytuje člověku to nejpotřebnější z této 

oblasti, a na zájmovou (ve škole, v kroužcích, v rodině apod.), která uspokojuje zájmy 

člověka ( Sýkora, Kostková, 1985). 

 

3.1.2. Tělesná výchova jako vyučovací předmět na školách 
 

       Povinná tělesná výchova v rámci vyučovacího předmětu na jednotlivých stupních  

a typech škol nemůže vzhledem na svůj omezený rozsah (2.vyučovací hodiny týdně), 

v učebních osnovách, zajistit splnění všech základních úkolů, které  má plnit tělesná výchova 

jako složka výchovy. 

       Cílem tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu na základních a středních školách 

je přispět v rámci hodin, vymezených učebním plánem, k optimálnímu stupni rozvoje tělesné 
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zdatnosti a výkonnosti žáků, utvářet, zdokonalit a upevnit jejich vědomosti, pohybové návyky  

a dovednosti, umožnit žákům hlouběji si osvojit základy některých sportovních odvětví, 

utvářet trvalý pozitivní vztah k tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti. V současnosti se 

dává přednost formativním cílům před informativními. 

Protože tělesná výchova jako vyučovací předmět sama nemůže splnit všechny 

základní cíle tělesné výchovy, jedním z hlavních úkolů tohoto předmětu je získat co nejvíce 

žáků pro různé zájmové, tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti (pohybové a sportovní 

hry, tělovýchovné kroužky, sportovní soutěže, tělovýchovné chvilky, lyžařské kurzy, výlety 

apod.). Tělesná výchova na školách se tak může stát významným činitelem podílejícím se na 

všestranném rozvoji a výchově žáků (Sýkora, Kostková a kol., 1985). 

         V současnosti je důležité v rámci ŠVP plnění mezipředmětových vztahů. Tělesná 

výchova může významně přispívat k plnění výchovných a vzdělávacích úkolů v 

hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopise (biologii), zeměpise, hudební 

výchově a v dalších předmětech a naopak. 

 

3.1.3. Esteticko – umělecká výchova jako součást tělesné výchovy 
 

Tělesná výchova je úzce spjata s estetickou výchovou a ústí do uměleckého projevu 

člověka. Vyplývá to z jejího specifického úkolu přispívat k tělesnému zdokonalování člověka 

a ke zdokonalení jeho pohybové činnosti jako základu všech jeho činností. Vypěstování 

všestranného a harmonicky rozvinutého těla je předpokladem tvořivých schopností člověka.  

 K estetické výchově přispívá tělesná výchova tím, že rozvíjí estetické cítění a chápání 

krásy těla, krásy pohybu člověka, krásy jeho harmonické činnosti při tvořivé práci, kulturních 

činnostech, hře, sportování, tanci, pohybovém uměleckém projevu atd. 

       Tělesná výchova pěstuje smysl pro organizovanost při kolektivních činnostech, smysl 

pro čestný sportovní boj, smysl pro sladění svého osobního s kolektivním, smysl pro pěkné 

oblékání a krásnou úpravou prostředí. Dále pěstuje smysl pro ladnost a krásu pohybu 

spojených s hudbou ( Sýkora, Kostková a kol., 1985), (Choutka, 1987). 

       

Nejdůležitější postupy a metody pedagoga, které umožní plnit úkoly estetické výchovy: 

• správný postup při nácviku pohybů, při zdokonalování a zvyšování náročnosti v souladu 

s biologickými a psychologickými zákony vytváření pohybových návyků a osvojování 

pohybových dovedností při dodržování pedagogických principů vyučování a výchovy 
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• rozvíjení pohybových schopností ve vzájemné harmonii, návaznosti a souladu  

se zdůrazněným rozvojem obratnosti (tj.koordinace pohybů) 

• důsledné spojování tělesné výchovy s pěkným, účelným a zdravotně nezávadným 

oblečením, estetickou úpravou tělovýchovných a sportovních objektů, nářadí a náčiní 

• spojování tělesných cvičení, nácviku i výcviku, jakož i tělovýchovných vystoupení    

(soutěže) s přiměřenou hudbou 

• dodržování pravidel soutěží, her a všech předem domluvených, přijatých, předepsaných 

pravidel zásad učitelem i žákem za každých okolností a podmínek 

• dodržování zásady dobrého vzájemného vztahu žáka k žákovi, sportovce ke sportovci, ale 

i k třídnímu a sportovnímu kolektivu (zásady fair play) ( Sýkora, Kostková a kol., 1985).  

 

3.1.4. Cíle tělesné výchovy 
 

Určujícím prvkem projektu výchovy a vzdělání je cíl. Přizpůsobuje se a konkretizuje 

se ve vztahu k obsahu, k prostředkům v širším smyslu, k podmínkám, k učiteli a žákovi.  

V tom spočívá zpětné působení uvedených prvků na cíl. 

    Cílem vyučování chápeme zamyšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel 

v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž vyučování 

dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků a v utváření jejich postojů, 

názorů, hodnotové orientace a v jejich osobnostním vývoji. 

Cíle tělesné výchovy mají vyjadřovat jednotu společenských požadavků  

a individuálních potřeb žáka. Cílem tělesné výchovy je nácvik pohybových schopností, rozvoj 

pohybových schopností a získávání kladného vztahu ke sportu (Vilímová, 2002), (Choutka, 

1976). 
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4. Uplatnění hudebního doprovodu v tělesné výchově 

 

Hudba posiluje především emocionální stránku cvičební jednotky, ovlivňuje duševní 

sféru žáků a tím i jejich dobrou náladu. Hudba dává vnitřní řád, který harmonizuje pohyby 

lidského těla a ekonomizuje a zkvalitňuje pohyb. Toto ovšem neřeší jen hudba, ale svůj podíl 

má také učitel a jeho tvůrčí schopnosti a dovednosti. Rozhodující je výchovně vzdělávací 

úkol, kterému má hudební doprovod sloužit (Krapková, 1995). 

 

4.1  Výběr hudby 
 

Hudbu ke cvičení je třeba vybírat s velkým citem, vkusem a znalostmi. Je třeba 

zohlednit věk a pohlaví žáků pro které je cvičení určeno. Dítě se v průběhu ontogeneze 

setkává s hudbou, ale na různých stupních vývoje ji chápe jinak. Zpočátku reaguje na 

rytmický element, později přijímá i melodickou linii, rozvijí se jeho hudebnost, ovlivňuje se 

kvalita zvládnutého pohybu, střídání svalového napětí a uvolnění, objevuje se inspirace 

k samotné tvůrčí práci. Proto je důležité volit hudební doprovod dle zralosti žáků. Pro mladší 

školní věk je vhodné volit hudbu jednodušší, přehledně instrumentovanou. Důležité je, aby 

dobře slyšely počítací doby a hudba měla výrazné frázování.  

Není důležité nacházet nejpopulárnější novinky, ty se rychle „oposlouchají“, i když 

populární hudba je  pro děti silný motivační prvek, pozornost obracíme k hudbě, která má 

z hlediska potřeb hudebně pohybové shody trvalejší hodnotu. Ideální je kombinace novinek 

populární hudby a hudby trvalejší hodnoty. 

Skladby zpívané, pokud jsou výrazné a melodické, pomáhají někdy účinněji 

stimulovat kvalitní zvládnutí pohybu. Zpěv však nesmí přehlušit rytmus pohybu. 

Skladby, které mají nepravidelný nástup, tím se rozumí zpomalení a zrychlení tempa, 

mohou být poslechově zajímavé, ale pro vazbu na pohyb nevhodné. 

Hudba má podpořit techniku cvičení, pohybový obsah by měl vystihnou emocionální, 

myšlenkovou a žánrovou charakteristiku. Jiné skladby bychom měli volit pro dynamická 

cvičení a jiné pro pohyby vedené nebo švihové. Pro někoho je to samozřejmost, ale dost často 

se nerespektuje (Krapková, 1995),(Viskupová, 1987). 
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4.1.1 Takt 
 

 Hudební takt je krátký časový úsek skladby, ve kterém se střídají přízvučné a 

nepřízvučné stejně dlouhé doby. Počet dob a délka základní doby jsou vyznačeny na začátku 

notové osnovy. Např. 3/4 znamená, že jeden takt má 3 čtvrťové doby. 

Takty podle délky doby dělíme dle Krapkové, 1995 na: 

1. celé  

2. půlové  

3. čtvrťové  

4. osminové 

5. šestnáctinové. 

 

4.1.2 Rytmus 
 

 Rytmus se projevuje střídáním dlouhých a krátkých, přízvučných a nepřízvučných 

tónů. V širším významu se chápe rytmus jako časově dynamické členění hudby a v obecnější 

poloze jako časový řád. Jestliže se střídání opakuje v každém taktu vznikají tzv. 

charakteristické rytmy ( pochod, běh, polkový krok, valčík, cval). (Krapková, 1995) 

 

4.1.3 Tempo 

 Tempo určuje v hudbě rychlost pohybu v čase. Každá skladba má své tempo, které se 

v notovém záznamu vyznačuje buď příslušným názvem nebo číslicemi, představujícími počet 

dobových jednotek (čtvrťových not) za minutu. Číselné označení se provádí v notovém 

záznamu zápisem tzv. BPM (beats per minute), tedy (doslovně přeloženo) počtu úderů za 

minutu. Slovní označení tempa představují na rozdíl od číselného nikoli přesný počet 

dobových jednotek za minutu, ale jejich přibližné rozpětí.v praxi se setkáváme s těmito 

tempy: tempo pomalé (40 -60 dob za minutu), střední (60 – 120), rychlé (120 – 200) 

(Krapková, 1995). 
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4.1.4 Dynamika 

V notovém záznamu určují dynamiku a její změny v průběhu skladby (tj. zesilování či 

zeslabování jejích úseků) dynamické značky. Kromě popisu dynamických vlastností skladby 

v daném časovém úseku mohou označovat též akcent – přízvuk, tedy zdůraznění určitého 

tónu uvnitř taktu a tím rozlišit jeho jednotlivé doby na přízvučné a nepřízvučné. 

• pianissimo – velmi slabě (pp) 
• piano – slabě (p) 
• mezzopiano – poloslabě (mp) (viz. Obr.1) 
• mezzoforte – polosilně (mf)  
• forte – silně (f) 
• fortissimo – velmi silně (ff ) 
• crescendo – (<)zesilovat 
• decrescendo (>)– zeslabovat 
• diminuendo (dim.)- zeslabovat a zpomalovat          

 

 

Obr. 1 Mezzopiano 
 
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamika_(hudba) 
 

4.1.5 Melodie 
 

Melodií rozumíme uzavřenou řadu tónů různé výšky a délky, vyjadřující hudební 

myšlenku. Může značně ovlivnit výběr pohybového obsahu. Melodie může mít obras 

stoupající a klesající. Pohyb  by měl být sladěn rozsahem, směrem a plynulostí s výškou, 

trváním a plynulostí tónů  (Krapková, 1995). 
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4.2  Sestavování hudebních celků 
 

1. Je vhodné si vytvořit zásobník kvalitně nahraných skladeb s přesnou evidencí, název 

skladby, délku, rychlost, stručnou charakteristiku – k jakému konkrétnímu cvičení je 

vhodná. Z těchto zásobníků sestavujeme celky pro tématické okruhy nebo části hodin. 

2. Délka nahraného doprovodu se nekryje s časem, který věnujeme připravenému 

cvičení. Pro 10 – 15 min. rozcvičení postačí 8 – 10 min. hudby, (vysvětlujeme, 

opravujeme, vracíme hudbu). 

3. Řazení skladeb za sebou nesmí působit monotónně ani rušivě. Žádoucí jsou kontrasty 

v tempu, dynamice, různého citového, obsahového i výrazového ladění. 

 

 Promyšleně sestavený hudební celek umožňuje na tentýž doprovod vytvořit několik 

pohybových programů a může nám sloužit i několik let. Pro potřeby tělesné výchovy lze 

hudební skladby rozdělit do tří skupin: 

• V rychlém tempu – výrazně rytmické, dynamické, živé, optimistické, vhodné 

pro obměny chůze, poskoků, běhu, pro rychlé pohyby na místě nebo v pohybu. 

• Ve středním tempu – rytmizující, přehledně a rovnoměrně frázované, emotivní, 

klidnější. Všeobecná, průpravná a rytmická cvičení. 

• V pomalém tempu – melodické, jemné, laděné. Vhodné pro vedené pohyby 

s důslednou sebekontrolou a dotažením do krajních poloh, cvičení protahovací, 

taneční variace apod. (Krapková, 1995). 

 

4.2.1 Poznámky k přípravě výuky s hudebním doprovodem 
 

 Úspěch závisí na důsledné přípravě pedagoga a na jejím ztvárnění. 

1. Sestavte vhodný hudební celek a dobře se s ním seznamte několikerým poslechem. 

2. Nepodceňujte písemnou přípravu, volte buď grafický nebo písemný význam, grafický 

je přehlednější. Improvizace je nežádoucí – vede nás ke stereotypu. 

3. Hudba v tělesné výchově nahrazuje mluvené slovo, je řídící složkou. 

4. Seznamte se s formální a obsahovou stránkou hudební skladby, promyslete její 

metrorytmické rozvržení. Zjistěte puls počítacích  dob a rozložte je do taktů, které 

tvoří podklad pro rovnoměrné rozvržení cvičebního obsahu. Zjistěte periodické 

členění – skladbu rozdělte na osmitaktové a šestnáctitaktové periody. Tomuto 
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pravidelnému sledu přizpůsobte počet opakování jednotlivých cviků a jejich vazeb. 

Důležité je také přihlédnout k obsahovému a výrazovému charakteru hudební 

předlohy. 

5. Pro hudební skladbu volte 4 – 5 cviků v základním provedení. Raději volte jejich 

obměny, rytmizaci, než cviky stále nové. Též přihlédněte k tomu, aby se střídaly fáze 

zatížení a uvolnění svalového napětí, pravidelné střídání zatížení svalů dolních a 

horních končetin (pravidelné střídání pravé a levé strany). Vhodné je vysvětlovat 

slovně fyziologické účinky cviku, žáci potom daleko aktivněji spolupracují. Je dobré 

často upozorňovat na fáze vdechu a výdechu, děti často zapomínají dýchat a soustředí 

se pouze na pohyb. Důležité zásady: na předehru necvičíme, začátek cvičení 

koresponduje s první dobou prvního taktu hudební periody (zpravidla 8 taktů), totéž 

platí při změně cviku – vždy v první době nové periody, obvykle opakujeme cvičení 8 

– 16 krát. 

6. Volte vždy takové tempo, aby bylo dosaženo požadovaného fyziologického účinku. 

Rychlost tempa nesmí být na úkor přesného technického provedení. Při rychlém 

tempu dochází ke koordinačním nepřesnostem a ke zmenšování rozsahu pohybu, 

efektivita cvičení se tak snižuje. Naopak při příliš pomalém tempu nelze mnohdy cvik 

vůbec provést. 

7. Nové cviky nacvičujeme bez hudby, s důrazem na správné provedení. Větší a 

hromadně se vyskytující chyby opravujeme též bez hudby. 

8. Na hudbu je třeba žáky postupně zvykat. Zpočátku může vést snaha cvičit v daném 

tempu ke křečovitému, nekoordinovanému provádění i jednoduchých pohybů. 

Postupně se však reakce na hudbu zlepšuje a zkvalitňuje. Velmi záleží na výběru 

hudby. 

9. Laický přístup k hudebnímu doprovodu výrazně snižuje celkový osvěžující účinek 

cvičení. Žáci v takovém případě jen pasivně, vizuálně, mechanicky a špatně 

napodobují pohyby. Takovým postupem je zcela rozbouráno pedagogické působení, 

cílevědomý pracovní postup i určité estetické normy (Krapková, 1995). 

 

4.3  Reprodukce 
 

 Pro kvalitní reprodukci potřebujeme kvalitní záznam. Sestavujeme-li hudební celky, 

necháme mezi jednotlivými skladbami pauzy cca 6 – 10s (toto se netýká skladeb na aerobic a 
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podobně, ty musejí naopak navazovat a to i dle dob). Pauzy usnadní orientaci, poskytnou čas 

soustředit se a upozornit na další cvičení. Delší pauzy jsou potřebné také mezi celky pro 

jednotlivé tématické části vyučovací jednotky. 

 V tělocvičně , bývá většinou málo kvalitní akustika, která nepříznivě snižuje úroveň 

poslechu a pro učitele je velmi složité se v hudbě orientovat. Pro kvalitní reprodukci je lépe 

použít více reproduktorů. Umisťujeme je tak, aby byl pokryt celý ozvučovaný prostor přímým 

signálem. Nikdy neumisťujeme reproduktory na stěnách proti sobě. Nově se začaly do 

tělocvičen instalovat, tzv. zvukolamy (viz. Obr. 2) (Wálová, 1985). 

 

 

Obr. 2 Zvukolamy 

Zdroj: http://www.nezamyslice.cz/index.php?nid=2065&lid=CS&oid=262519 
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5. Stavba vyučovací jednotky s využitím hudby 

 

 Vyučovací jednotka se dělí dle Rycheckého a Fialové na úvodní, hlavní a závěrečnou 

část. Podle jiných autorů se dělí na úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou část. Stavba 

vyučovací jednotky je ovlivněna mnoha činiteli, proto nelze lpět dogmaticky na jediné 

doporučené podobě. Je ale nutné, aby každý učitel znal pedagogické, psychologické, 

didaktické i fyziologické zákonitosti vyučovacího procesu a na základě těchto znalostí 

modifikoval konkrétní podobu vyučovací jednotky.  

My pro naše účely použijeme dělení dle Sýkory, Kostkové a kol, 1985, tedy úvodní, 

průpravná, hlavní a závěrečná část. 

 Z hlediska hlavních složek výchovně vzdělávacího procesu rozlišujeme vyučovací 

jednotky na: 

1. diagnostické (zahrnují i kontrolu, např. na začátku cvičení s hudbou zjišťujeme, jestli mají    

děti rytmus, jestli slyší hudbu , vytleskáváním apod.), 

2. motivační (vzbuzují a prohlubují zájem, např. samostatná tvorba na hudební doprovod), 

3. expoziční (seznamují s učivem, umožňují nácvik, např. nacvičujeme pod vedením učitele 

sestavu či tanec), 

4. fixační (upevňují, zdokonalují, např. na konci tématického celku zopakuji všechny sestavy 

a tance, které si děti osvojily) (Fialová, Rychtecký, 1995). 

 

Na základě tematické činnosti četnosti zařazených sportů rozlišujeme vyučovací jednotky: 

• monotematické (celá vyučovací jednotka je zaměřena na jeden sport) 

• smíšené (polytematické) (vyučovací jednotka obsahuje několik sportů, které se sebou 

nemusejí vzájemně souviset) (Fialová, Rychtecký, 1995). 

 „Hlavním cílem úvodní části je uvést žáky po tělesné i psychické stránce do vyučovací 

jednotky a vytvořit předpoklady pro splnění cílů“ (Fialová, Rychtecký, 1995). Do úvodní 

části hodiny patří – seznámení s průběhem a náplní vyučovací jednotky a rušná část. Rušná 

část má za úkol žáky připravit na zátěž,  patří sem cvičení na zahřátí a uvolnění celého těla. 

Tato část by měla trvat maximálně 3 minuty a neměla by vést k únavě (srdeční frekvence cca 

140 tepů/min). Hudba rychlejšího tempa, vhodná pro chůzi a klus. Pro dosažení 

požadovaného efektu doporučujeme dodržet určité zásady při realizaci rušné části:  

- v pohybu by měli být všichni žáci (tzn. nevolit činnosti, kdy jsou žáci vyřazováni ze hry a 

pravidla jim neumožňují vrátit se zpět do hry), 
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- po ukončení cvičení v rušné části by měla srdeční frekvence dosáhnout hodnoty nad 140 

tepů/min, 

- do této části zařazujme střídavě pohybové hry, prvky tanců, pohyb s náčiním, s využitím 

nářadí i s netradičními pomůckami, pozor bychom  si měli dát na „honičky“. 

 Průpravná část má za úkol rozcvičení celého těla, preventivní příprava hybného 

systému (prokrvení, zvýšení tonu, aktivace), cílevědomé protažení svalových skupin, 

které mají tendenci ke zkracování. Dělí se na všeobecnou a speciální, speciální průprava se 

řídí pohybovou činností, která se bude provádět v hlavní části např. speciální gymnastická 

průprava apod. V průběhu cvičení u žáků důsledně kontrolujeme správnou polohu těla. 

Zjištěné chyby opravujeme ihned (jinak dojde k jejich zafixování). Postupujeme od poloh 

nízkých (lehy, sedy, kleky) k polohám vysokým Provádíme rozcvičení, dynamická – vedené a 

švihové pohyby, využijeme rychlejší rytmickou hudbu a statická – výdrže v různých 

polohách, doporučuji spíše pomalou hudbu. Tato část by měla trvat cca 8 minut. 

 

Mezi charakteristické znaky správného rozcvičení patří např.: 

- zvýšení srdeční frekvence, 

- zrychlení metabolismu, 

- zvýšení prokrvení v aktivních svalech, 

- zvýšení teploty tělesného jádra (následně i teploty těla a tkání), 

- pokles svalového napětí, 

- zrychlení vedení vzruchu nervy, což podporuje pohyblivost organismu aj. 

 

 Hlavní část může být zaměřena celá na pohyb a hudbu (monotematická vyučovací 

jednotka nebo může obsahovat jen blok s hudbou doplněný jiným sportem či hrou 

(polytematická vyučovací jednotka). 

 Monotematické hlavní části vyučovací jednotky jsou zaměřeny na rozvoj dovedností, 

případně schopností, prostředky jednoho tanečního stylu, který svým obsahem pokryje celou 

hlavní část. Ve smíšených polytematických částech je pak řazen obsah dvou či více sportů, 

které navzájem nemusí přímo souviset (např. tanec a soutěž, popř. sportovní či pohybová hra). 

Tato část trvá cca 20 – 25 minut  (Fialová, Rychtecký 1995). 

 Úkolem závěrečné části je zklidnění organismu a následná kompenzace – protažení 

svalů, které byly namáhány v hlavní části, popřípadě posílení svalových skupin, které mají 

tendenci ochabovat (např. břišní). Zařazujeme pohybové činnosti, které mají zklidňující a 
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relaxační účinek. V polohách setrváváme déle než v průpravné části cca 15 – 20s Hudbu 

volíme melodickou, v pomalém tempu, ne příliš hlasitou. Můžeme také řídit tempo pohybu 

hlasem a hudbu užít pouze jako zvukovou kulisu.  

 V úplném závěru je nutné zařadit zhodnocení průběhu celé hodiny, individuálně 

upozornit na eventuální chyby a zároveň nezapomenout pochválit za předcházející 

prováděnou činnost, a tak žáky stimulovat pro cvičení v následujících hodinách (Fialová, 

Rychtecký 1995). Tato část by měla trvat cca 10 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

6. Možnosti pohybového ztvárnění hudby 

 

Možností je hned několik, od aerobních forem přes moderní tance, country tance 

k lidovým. Z aerobních pohybových forem jsme se zaměřili na aerobic, dance aerobic, step 

aerobic a bosu. Sestavy jsou náročnější na kondici a koordinaci. Používá se anglické 

názvosloví spojené s ukazováním jednotlivých cviků (cvičitelem, učitelem). Jsou různé druhy 

učení: add on (řetězení), block building (tvorba bloků, blok = 32 dob), layering (vrstvení = 

změna pohybového základu), inzerce (vkládání, přehazování), pyramidová metoda 

(nejjednodušší) – ubírání nebo přidávání počtu opakování daného prvku nebo kroku 

v kombinaci s jiným prvkem (Velínská, 2004). Metodu učení si učitel vybírá převážně podle 

svých pohybových možností a s ohledem na individuální zvláštnosti žáků. 

Mezi moderní tance patří v dnešní době čím dál tím více oblíbený hip hop nebo 

chcete-li street dance, je to velice zábavná forma ztvárnění moderní hudby, která se dětem 

líbí. Sestavy se učí velice jednoduše a přirozeně nápodobou. Hip hop oproti aerobicu nemá 

žádná názvosloví. Inspirací pro „hip hopové“ sestavy můžou být pro učitele videoklipy 

tanečních a pěveckých skupin  

Country tanec, možná nevypadá pro děti příliš zajímavě, ale  tyto tance se jednoduše 

učí, kroky se opakují a děti se tak mohou zaměřit jen na správnou rytmizaci pohybu. Kroky 

mají různá anglická názvosloví viz. kapitola country tance. 

Předposlední kapitolou jsou lidové tance, díky kterým se děti učí např. kroky polky, 

valčíku apod. Hlavním úkolem je poznat rytmus daných lidových tanců pomocí různých 

sestav a cvičení. 

Poslední kapitolou jsou relaxační cvičení, která se v tělovýchovném procesu často 

opomíjejí. Jejich předností je zejména to, že působí na stránku fyzickou i psychickou, 

relaxační hudba uvolňuje tělo i mysl. Relaxační cvičení se hodí nejen na závěrečnou část 

hodiny, ale může být také obsahem hlavní části.  

Doporučení k různým druhům cvičení s hudbou jsou součástí dalších kapitol a 

praktické části. 
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6.1  Moderní pohybové formy 
 

V současné době se uvedené formy rozvíjejí ve třech značně se odlišných směrech, 

taneční pojetí aerobicu (aerobic, step aerobic, dance aerobic, funky aerobic aj.). Choreografie 

obsahují různé taneční prvky a jsou buď symetrické nebo asymetrické. Rozvíjíme kondiční 

(převážně obecnou vytrvalost) a koordinační schopnosti (prostorová orientace, rovnováha, 

rytmika, reakční schopnost). 

Kondiční formy aerobicu jsou koordinačně méně náročné (tae-bo, spinning, 

bodyforming, gymball, aqua aerobic aj.). Rozvíjí zejména kondiční schopnosti a to vytrvalostí 

a silové. 

Dalším směrem moderních pohybových forem je tzv. body and mind = harmonický 

rozvoj těla a mysli (power jóga, pilates, fitness jóga, tai chi aj.). Kompenzují dynamické 

hodiny, nejedná se o cvičení aerobního charakteru. Tato cvičení mají posilovací, protahovací 

a relaxační charakter. 

Mezi nové specializované programy, které využívají různé cvičební pomůcky, patří 

např. slide, kangoorobic, bosu, trampolining, švihadla (ropics), flowin aj. (Velínská, 2004). 

 Bohužel se v této práci nemůžeme zabývat všemi druhy moderních pohybových 

forem, proto jsme vybrali jen ty, které se dají provozovat i za podmínek školní tělesné 

výchovy. 

 

6.1.1 Aerobic 

 Aerobic je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na 

zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového 

ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Aerobic vznikl v USA a rychle se rozšířil do 

celého světa. V širším slova smyslu se někdy slovem aerobik označují i některé jiné formy 

aerobního cvičení, např. spinning. Sportovní podoba aerobiku se nazývá sportovní aerobik. 

 Základem všech forem aerobicu je, že při nich vykonávaná cvičení je vykonáváno 

středně vysokou intenzitou, bez vzniku kyslíkového dluhu - je to cvičení aerobní. Pravidelné 

aerobní zatěžování o délce aspoň 20, ale nejlépe 50 až 90 minut, působí příznivě na srdečně-

cévní systém, dýchání (zvětšení kapacity plic), pohybový systém (kloubní pohyblivost a 

posilování), mění metabolismus a prokázaný je i pozitivní vliv na psychiku. 
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 Pro cvičební jednotku, trvající 45 - 60 minut, se vybírají jednoduché cviky, cvičí se v 

optimálním tempu a nepřerušovaně. Cvičení řídí instruktor, který tvoří choreografii lekcí a má 

dohlížet na správné provedení jednotlivých cviků. Ty skládá ze základních pohybů, které se 

dělí do dvou kategorií: 

• low impact - cvik, při kterém zůstává jedna noha v kontaktu se zemí; 

• high impact - poskoky, tělo se při části cviku vůbec nedotýká země, v současnosti jsou 

omezovány kvůli zvýšené zátěži na klouby. 

 Doporučená forma cvičební lekce aerobiku zahrnuje zahřátí a protažení (strečing), 

blok aerobního cvičení, zklidnění, posilovací cviky a závěrečné protažení. Zvláštní formou 

aerobiku, kterou je možné považovat za aerobik pro veřejnost, je domácí cvičení u televizních 

lekcí. Na hodiny aerobiku docházela podle údaje z roku 1999 příležitostně čtvrtina české 

populace, převážně žen ( Macáková, 2001). 

 

6.1.2 Step aerobic 

 Step aerobik neboli step se stal v posledních letech jednou z nejrozšířenějších forem 

aerobního cvičení. Jedná se o vertikální trénink, kdy cvičenci překonávají vystupováním na 

step a sestupováním zpět na podložku výškový rozdíl. Tím dochází k podstatně jinému 

zatěžování svalstva dolní poloviny těla než u běžného aerobiku (viz Obr. 3). 

      Step aerobik se vyvinul z rehabilitačního cvičení pro pacienty po operacích kolenního 

kloubu. Proto by při a zejména po správně sestavené hodině v žádném případě neměla 

normální zdravou klientelu bolet kolena ani žádné jiné klouby dolních končetin (Velínská, 

2004). 

 Stavba hodiny stepu je v podstatných rysech zcela shodná s klasickou hodinou 

aerobiku. Na jejím začátku je cca 10 – 15 minut trvající „warm up“, kdy dojde k celkové 

fyzické i psychické přípravě na následující aerobní zatížení. Součástí „warm up“ je strečink. 

Hlavní částí hodiny se obvykle vyplňuje stavbou choreografie a trvá 30 – 40 minut. 

Závěrečnou část tvoří „cool down“ a důkladný strečink zejména dolních končetin.  
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Obr. 3 Step aerobic 
 
Zdroj: http://hubneme-zhubneme.blog.cz/1203/step-aerobic 
 

6.1.3 Bosu 

 Název Bosu je zkratka z anglického výrazu „both sides up“, tedy obě strany nahoru. 

Fitness náčiní, které dalo název celému cvičení, lze totiž používat dvěma způsoby- plochou 

stranou nahoru, ale i dolů, čehož je využíváno při nejrůznějších balančních cvičeních (viz. 

Obr. 4). 

 Koncept cvičení vychází původně z rehabilitačních cvičení. Bosu je jedinečným 

pomocníkem při zpevňování těla, přispívá ke zlepšování držení těla a podporuje rovnováhu. 

V Bosu si můžete vybrat mezi dvěma typy cvičení: bosu- pilates a kardio bosu. První případ 

je vhodný opravdu pro širokou cílovou skupinu. Mohou cvičit všechny věkové kategorie, 

osoby všech stupňů fyzické zdatnosti. Bosu – pilates je dokonce vhodný pro budoucí 

maminky, ty totiž na „polomíči“ posilují mimo jiné svaly pánevního dna. Jedná se o klidné 

cvičení zaměřené právě na zpevňování a posilování těla a zlepšení držení těla. Druhý typ 

cvičení, kardio bosu, je oproti tomu svižné cvičení, kde se za zvuků rytmické hudby pořádně 

zapotíte. Bosu vám pohyb znesnadňuje nejen v překonání jistého výškového rozdílu při 

výšlapech, ale zejména tím, že jeho plocha není úplně stabilní a vy každý pohyb musíte 

vybalancovat ( Muchková, Tománková, 2009). 
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Obr.4 Bosu 

Zdroj: http://www.insportline.cz/fitness-pomucky 

 

6.1.4 Gymball, Fitball – cvičení na míči 

 Tyto vinylové míče se dají dle typu nafouknout do různých rozměrů od několika 

centimetrů až do více než metru. Jsou různě barevné, s držadly, s drobnými masážními 

výstupky nebo třeba průhledné s kuličkami uvnitř, mohou být i vejčitých tvarů... Pro každého 

je třeba vybrat ten správný typ, zejména se přihlíží k výšce cvičence. S váhou si nemusíte 

dělat starosti, nosnost míče je 300 kg (viz. Obr. 5). 

 Cvičení na míči se hodí opravdu pro každého. Je možno na něm provádět pomalou 

rehabilitaci (pokud jde o poúrazové či pooperační léčení - nejlépe pod dozorem 

fyzioterapeuta) a cvičit mohou i starší lidé nebo lidé s nadváhou. Míč má totiž jednu velikou 

výhodu - odlehčuje nosným kloubům. Při pohupu na míči vyřazujeme těžkou zátěž z 

kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů a přesto můžeme cvičit dynamicky.  

 Aerobní forma cvičení zatěžuje oběhový, dýchací a plicní systém a hlavně vás nutí při 

cvičení správně dýchat. Procvičit se dá na míči opravdu celé tělo a mnohdy i hluboko uložené 

svaly, které se při cvičení bez míče zapojují jen velmi těžce. Necvičí se jen při hopsání vsedě, 

ale můžete se na míči válet po břiše, po zádech nebo dělat skoro baletní kousky. Nemluvě o 

použití coby cvičební pomůcky třeba v sedu či lehu na zemi. Při cvičení na míčích se dá i 

skvěle hubnout. Energetický výdej je zejména při dynamickém pohybu velmi vysoký. A 

rytmické cvičení při hudbě je velmi atraktivní, zábavné a motivující.  
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 Správnou velikost míče zvolíme podle délky paže od ramene ke konečkům prstů. 

Pokud máme možnost si na míč sednout, musí úhly mezi tělem a stehenní kostí a mezi 

stehenní a holenní kostí svírat tupý úhel. Správnému průměru míče musíme věnovat větší 

pozornost, pokud na něm chceme sedět při práci, při cvičení můžeme být trochu benevolentní, 

mnozí nováčci raději ze začátku přivítají o něco menší míč (Železný, 1997). 

 

 

Obr. 5 Gymball, Fitball 

Zdroj: http://www.insportline.cz/fitness-pomucky 

 

6.2  Tanec 

 
 Tancem můžeme označit specifickou tělesnou pohybovou aktivitu a jeho viditelný 

výsledek. Taneční činnost spočívá ve zvláštní koordinaci pohybů či gest a mimiky. Jelikož 

tuto aktivitu zpravidla doprovází hudba, bývá slovem tanec označována také příslušná 

doprovodná skladba, která je s tancem úzce funkčně spjatá. 

Tanec je oproti ostatním motorickým aktivitám uvědomělejší a celistvější. Zlepšuje 

celkovou pohybovou koordinaci, koncentraci pozornosti, orientaci v prostoru. Rozvíjí 

estetické prožívání, citlivost pro hudbu. Je důležitý i pro mentální oblast, protože si pohyby 

při tanci musíme pamatovat, soustředit se na ně, kontrolovat správnost pohybů.  Primárním 

prostředkem výrazu se v tanci stává tělo. To si člověk uvědomuje a ovládá ho. Člověk tělem 

disponuje díky pohybu vchází do kontaktu s prostředím. Při tanci vyjadřuje sám sebe. 

Tanec plní vůči člověku a společnosti funkci zábavnou. Ta souvisí s relaxací a herním 

momentem. Poskytuje prostor pro odreagování, může vybít nashromážděnou agresivní energii 

a přivodit pocity radosti. 
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6.2.1 Hip hop 

 
„Hip hop je hudební styl a současně i subkultura, jejíž pilíře tvoří DJing, rap, graffiti, 

break dance, beatbox. Hudba, označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných 

DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (viz. Obr. 6). 

Hip hop vznikl v USA na konci 70. a začátku 80. let v černošských ghetech jako spojení 

jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stal široce populárním. Dříve byl rap 

doménou hlavně černochů a latinoameričanů, ale postupem času do hip-hopu pronikávají i 

běloši, z nichž nejznámější je Eminem nebo Beastie Boys. 

Průkopníkem DJingu byl Kool DJ Herc, který na parties v Bronxu z hudby pouštěl a spojoval 

pouze rytmické části. Jeho následovníci styl dále obohatili vynálezem scratchingu (který 

zahrnuje zastavování běžící desky, její zrychlování a jiné podobné kousky). DJ tradičně 

používá dva gramofony a z na nich hrajících stop kreativně komponuje nové zvuky. 

Český hip hop je kritizován za kopírování Americké produkce. Není divu, v USA hip 

hop vznikl a je tedy zde nejvyspělejší. 

Hip hop je určen zejména pro mladé lidi, kteří chtějí vyjadřovat své názory skrze tanec 

a hudbu. Prvky jsou náročné na koordinaci, na druhou stranu můžete začít i bez lepší kondice. 

Hip hop patří mezi moderní formy pohybu, které jsou vynikajícím odreagováním. Je 

vyhledávaný zejména mezi mládeží, kterou na jednu stranu láká tanec, ale na druhou stranu 

jim ostatní formy tance nevyhovují. Hip hop není příliš náročný sport na vybavení, potřebuje 

víceméně jenom pohodlné oblečení a obuv“ . 

Zdroj: http://www.hiphopstyle.estranky.cz/clanky/historie-hip-hopu/historie-.html 

 

Obr. 6 Hip Hop           

Zdroj: http://starflowerdance.com/ 
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6.2.2 Country 

 Jeho kořeny sahají už do Anglie 16. století na jehož konci se už objevil i samotný 

název country. V současné době jde o venkovské a městské tance v country stylu vytvořené 

v průběhu 19. a 20. století v anglo-amerických oblastech. Tyto tance se tančí v kruhu, ve dvou 

řadách proti sobě nebo v zástupu, ve čtvercovém postavení nebo v kolonách po trojicích. 

Hromadné tančení country je tedy typické vytvářením různorodých tanečních figur. K tomu 

byl obvykle potřeba nějaký organizátor. „Za starých dob jím byl taneční mistr nebo 

ceremoniář, který napovídal sled figur a pořadí jednotlivých figur, aby nedošlo ke srážce 

tanečníků. V Americe se z nápovědy vyvinul tzv. caller, který vydává pokyny k tanci“ 

(Buriánková, 1997).  

Country   

• Takt: 4/4  
• Tempo: 28-32 taktů/min  

Základní principy: 

1. Tančí neomezený počet dvojic tvořících kruh.  
2. Dáma je po pravé straně pána  
3. V tanci převažuje chůze.  

Během vývoje se country tance rozdělily do několika skupin:  

• OLD TIME DANCE: historické tance, které se již dále nevyvíjí, udržují je soubory 

podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné. 

• CONTRA DANCE: tance v dlouhých řadách. 

• SQUARE DANCE: tance ve čtverylkách; existují kluby, které věnují čistě Square 

Dance. 

• CIRCLE DANCE: tance v kruzích. 

• ROUND DANCE: párové tance, které se tancují po obvodu sálu; tanečníci ovládají 

soubor figur, které jsou vyvolávány. Velmi zjednodušeně: jsou společenské tance, 

jejichž choreografie je vytvářena přímo na parketu; existují kluby (skupiny) které se 

věnují čistě Round Dance. 

• LINE DANCE: tančí se na moderní rytmickou (nejen country) hudbu. Tanec se skládá 

ze sestavy tanečních kroků, ze kterých se tvoří sestava, která se tančí po dobu celé 

skladby. Tanec se tancuje v řadách (line) a tančí jej samostatní tanečníci; existují 

kluby (skupiny) které se věnují čistě Line Dance. 
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• CLOGGING: country step, při němž je taneční rytmus zdůrazněn údery špičkami či 

patami bot opatřenými speciálními "plechy". 

• Kromě těchto druhů tanců jsou mezi country tance řazeny irské (a staroanglické), 

skotské, mexické a některé další druhy tanců. (Buriánková, 1997) 

 

 V country tancích se vyskytuje řada tanečních figur, které je třeba znát dříve,  

než se pustíme do tancování. Pro začátek jen ty nejzákladnější: 

 

Do-si-do 

Tanečníci stojí čelem proti sobě, jdou 3 kroky vpřed, míjí se pravými rameny, na 4 dobu 

úkrok vpravo (tanečníci se míjí zády za zády), pak jdou 3 kroky vzad, na 8 dobu přísun. 

 

SeeSaw 

Jako Do-si-do, ale tanečníci vykročí levou nohou a míjí se levými rameny. 

 

Swing 

Tanečníci stojí čelem k sobě, držení jako v klasických tancích. Pravou nohou kříží levou 

nohu. Levá noha se vždy přisune. Taneční pár se tak neustále točí vpravo. 

 

Ladies chain 

Dva páry stojí proti sobě. Dámy udělají krok vpřed, uchopí se za napřažené pravé ruce a 

zatáhnou. Dáma se tak dostane před proti stojícího pána, tomu podá levou ruku. Pán jí za ni 

uchopí svojí levou rukou, pravou rukou jí uchopí v pase a s dámou provede jednu celou 

zátočku proti směru hodinových ručiček. Páry stojí opět čelem proti sobě. 

 

California twirl  

Tanečníci stojí v páru vedle sebe. Partneři zvednou spojené ruce (pán pravou, dáma levou) a 

vytvoří branku. Dáma jde šikmo vlevo od levé nohy a podtáčí se pod brankou vlevo o 180°, 

zatímco pán vykročí pravou nohou a obchází dámu ve směru hodinových ručiček také o 180°. 

Tanečníci si tak vymění místa a stojí v opačném směru. Pán má svou dámu po pravé 

straně. 

StarThru  

Dva páry stojí čelem proti sobě. Pán napřáhne pravou ruku proti levé ruce proti stojící dámy. 

Dlaně se opřou o sebe, prsty směřují vzhůru. Při pohybu vpřed dáma vykročí levou nohou a 

otáčí o 90° vlevo pod spojenýma rukama, zatímco pán vykročí pravou nohou, prochází za 
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dámou a otáčí se o 90° vpravo. Tanečníci končí v základním postavení v páru 

vedle sebe. 

 

Right hand star 

Dva proti stojící páry dají pravou ruku na střed, natočí se pravým bokem na střed a vytvoří 

tzv. hvězdu. Jdou pak 8 kroků po směru hodinových ručiček. 

 

Left hand star 

Stejně jako Rihgt hand star, ale páry se natočí levým bokem na střed, podají si levé ruce a 

jdou 8 kroků ve směru tance. 
 
Zdroj: http://countrytance.wordpress.com/2008/08/13/tanecni-nazvoslovi/ 
 

 

6.2.3 Lidové tance a společenské tance 

 Lidový tanec je umělecký, realistický odraz ze života lidu. Lidé skrze něj zábavnou 

formou vyjadřovali a vyjadřují zcela nenásilně a přirozeně své životní situace, národní povahu 

a tradice. Dochází zde zároveň k vyváženému spojení umělecké složky hudební, pohybové 

i výtvarné (kroje).  

Kos (1980) rozděluje historická období vývoje lidového tance na:  

Nejstarší vrstvu, 

která se vyznačuje obřadními tanci a chorovody, zasazuje do doby pohanských Slovanů. 

Jedná se o tance nejčastěji ve formě chůze ruku v ruce za doprovodu jednoduché hudby nebo 

zpěvu. Patří sem svatební a pohřební tance, vynášení moreny, tance kolem svatojanských 

ohňů. Do této skupiny jsou také zařazovány mužské sólové tance zvané skoky. Typickými 

zástupci jsou odzemky, které se vytvářely v souvislosti se stavěním salaší, verbuňky 

s tématikou verbování na vojnu a mnoho dalších jako cigán, marš, vovčácká atd. Muži je 

mohli tančit sólově i skupinově, kdy tanec byl obyčejně zahájen volným úvodem se zpěvem. 

Zařazují se sem i tance cechovní často prováděné s nástroji typickými pro dané cechovní 

povolání.  
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Druhou skupinu 

zařazuje do období 16. a 17. století. Typické jsou pro ni točivé tance s charakteristickým 

otáčením na místě a to v páru i jednotlivě (především děvčata). Patří sem tance jako Sedlácká, 

Vrtěná, Danaj, Čardáš a další.  

Poslední období 

spadá do 17., 18. a 19. století. Je to doba tanců figurálních, při kterých se v průběhu jedné 

písně obměňuje ustálená řada krokových variací. Dělí se na mladší (17. a18. století), kam 

patří tance manžestr a tance se střídavým taktem nazývané mateníky, a starší (konec 18. a 19. 

století), kdy se figurální tance v časech národního obrození staly velice rozšířené a oblíbené. 

Patří sem Polonéza, Valčík, Mazurka, Kvapík a Polka.  

Lidové tance na území dnešní České republiky rozdělujeme také z pohledu místního. Naše 

lidová kultura se dělí na oblasti západní, kam patří Čechy a západní a střední Morava (Haná, 

Horácko, většina Podhorácka) a kde převažuje instrumentální typ folklóru. Východní oblast 

zasahuje do východní Moravy (Lašsko, Valašsko a Slovácko) s typickým vokálním typem 

folklóru.  

Západní oblast 

s instrumentálním typem folklóru obsahuje lidové písně převážně v durových tóninách, 

s molovými nebo archaickými tóninami se téměř nesetkáme. Písně jsou zřetelně členěné, 

často tanečně laděné a jsou komponovány často v třídobém rytmu. Původ instrumentálního 

charakteru písně nacházíme v barokní a klasické umělé hudbě. Typickými hudebními nástroji 

jsou housle, klarinety, dudy aj. Oblast Čech ještě dělíme podle charakteru hudby na území 

dudácké, kam spadají celé jižní a jihozápadní Čechy, a pro zbytek Čech je veden název území 

hudecké. V dudácké oblasti se vyskytují především tance točivé, kolečka a dokolečka, 

v ostatních místech jsou to především tance figurální. 

Východní oblast 

s vokálním (zpěvným) typem folklóru je charakteristická točivými tanci. Hojně se používají 

měkké a tvrdé ale i archaické tóniny. Písně jsou složitě a bohatě rytmicky členěné, taneční 

písně jsou nejčastěji v 2/4 rytmu. V hudbě se často setkáme s lidovými nástroji jako píšťala, 

fujara a další. 
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Společenské tance vznikaly již za dob feudalismu jako zdroj zábavy pro bohatou 

vládnoucí vrstvu. Jsou to tance s přesně stanovenými krokovými pasážemi za doprovodu 

umělé hudby. Nutné bylo vždy dodržování patřičné etikety, dbalo se na držení těla i vedení 

paží. Jelikož ale za celou dobu jejich vývoje vzniklo mnoho různých tanců, v tomto 

historickém přehledu se zmíníme pouze o těch nejzákladnějších, které se tančí i v současné 

době a to i na soutěžních parketech.  

• Tance standardní 

Původ anglický: Waltz, Slowfox a Quickstep 

Původ latinskoamerický: Tango 

• Tance latinskoamerické 

Původ jihoamerický: Samba 

Původ středoamerický: Rumba, Cha-cha 

Původ evropský: Paso doble  

• Tance jazzové 

Původ severoamerický: Blues, Jive  

• Tance kolové 

Původ evropský: Polka, Valčík  

 

Polka 

 „Je naším jediným národním tancem, který se uchytil i ve světě. Původ polky má 

mnoho verzí. Jedna z nich představuje Annu Chadimovou jako autorku, když ji někdy kolem 

roku 1830 předvedla v Kostelci nad Labem. Tato verze ale není příliš pravděpodobná, proto 

se většina autorů přiklání spíše k verzi, že vznikla v okolí Hradce Králové ze sympatií 

k polskému národnímu povstání roku 1830. Vyvinula se nejspíš z polského Krakowiaku 

obohacena o některé ryze české prvky. I původ názvu je sporný. Může být odvozen od slova 

Polsko, ale i od slova půlka, což může znázorňovat půlku 4/4 taktu, tedy fakt, že se polka 

hraje v taktu 2/4, a nebo je tu možná souvislost s figurálními tanci. Figurální tance starší 

vrstvy, např. rejdovák a rejdovačka, měly často první část v ¾ taktu v pomalém tempu a 

druhou část, dohru, ve 2/4 taktu rychlého tempa. Protože mládež, tehdy jako dnes, dávala 

přednost tancům rychlého tempa, volala na muzikanty, že chce zahrát druhou půlku – polku“ 

(Kos, 1980).  
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Kolové tance – Polka 

• Takt: 2/4  

• Tempo: 50 – 60 taktů za minutu  

• Postavení: čelem ke stěně (zády do středu)  

• Držení: uzavřené postavení nebo promenádní postavení  

Základní principy: 

1. Přeměnný krok provádíme poskokem  

2. Pohyb tanečníků je po obvodu sálu ve směru tance.  

Základní krok 

PÁN 

Ln krok stranou, čelem ke stěně (bočně po SMT) raz 

Pn přísun s obratem o ¼ vpravo a 

Ln krok vzad s obratem o ¼ vpravo (zády do SMT) dva 

Pn krok stranou, zády ke stěně raz 

Ln přísun s obratem o ¼ vpravo a 

Pn krok vpřed s obratem o ¼ vpravo (čelem do SMT) dva 

DÁMA 

Totéž ale opačně (vykročí nejdříve Pn)  

Poznámka: Dvěma takty (dvěma polkovými kroky viz výše) se taneční pár otočí o 360°. 

Točení se děje hlavně v 2. době, na 1. dobu vykračuje noha stranou, do SMT (Kos, 1973).  

Valčík 

 Tento král tanců, který se drží na světových parketech již 200 let, se zrodil z točivých 

německých tanců v ¾ taktu, kde v prvé řadě stojí bavorský „Ländler“. Později už získal svoje 

dnešní jméno Walz – valčík a to od německého slova walzen – otáčet se. Ale i Francouzové si 

dělají nároky na původ tohoto tance. Dle jejich názoru se vyvinul z jejich tance „Volta“ 

později „la volse“. Jedním z důležitých mezníků v jeho vývoji je rok 1787, kdy se již jako 

kolový tanec dostal z Německa do Paříže, kde slavil veliký úspěch. Největšího rozkvětu se ale 
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těšil v době Vídeňských kongresů (1814), při jejichž příležitosti se konaly honosné plesy, na 

jejichž parketech vládl valčík. Valčík byl ale také pokrokovým tancem, jelikož změnil jeho 

dosavadní funkci. „Umožnil konverzaci mezi tanečníkem a tanečnicí, což dosud při tancích 

tančených na dálku (dožívající „quadrilly“, „menuety“, „polonézy“ apod.) nebylo možné.“ 

(Kos,1980).  

Valčík 

• Takt: 3/4  

• Tempo: 54-60 taktů za minutu  

• Postavení: čelem do směru tance  

• Držení: uzavřené postavení  

Základní principy: 

1. Pohyb po parketu je „klouzavý“, poloha těžiště páru se nemění, nedochází u něj tedy 

jako u waltzu ke zdvihům a snížením.  

2. Pohyb tanečníků je po obvodu sálu ve směru tance.  

Základní krok 

PÁN 

Pn 
krok vpřed přes patu (do kroku dívky) po SMT s otáčením vpravo (na konci kroku do 

zdvihu) 
raz 

Ln krok stranou a mírně vpřed s otáčením vpravo a zdvihem dva 

Pn přísun k Ln s dotočením vpravo zády do směru tance a snížením na konci doby tři 

Ln krok vzad s otáčením vpravo a mírným zdvihem raz 

Pn krok stranou a mírně vzad s otáčením vpravo a mírným zdvihem dva 

Ln přísun s dotočením vpravo čelem do směru tance a snížením tři 

 

DÁMA 

totéž, ale opačně, vychází Ln krok vzad (Kos, 1980). 

 



 35 

6.3  Relaxační cvičení 
 

V dnešní době je člověk vystaven negativním vlivům moderního způsobu života, který 

je poznamenán neustálým spěchem, stresem a stále se zvyšujícím pracovním zatížení. 

Psychickým napětím je narušena vnitřní rovnováha projevující se zvýšeným svalovým 

napětím. Zvýšený stav napětí negativně ovlivňuje také dýchání a funkce vnitřních orgánů. 

Navodit stav relaxace je čím dál tím těžší. 

Jsou různé pohledy na relaxaci, z neurologického hlediska, je to v oblasti mozku, 

psychologové vidí v relaxaci zejména uvolnění mysli, rehabilitační pracovníci zase uvolnění 

napětí ve svalech, pedagogové považují za relaxaci přestávku v činnosti, nebo změnu činnosti. 

Relaxační cvičení se provádí vědomě, soustředěně s jemným úsilím o uvolňování tělesného  

a duševního napětí.  

Relaxaci můžeme navodit prostředky mimovolními, což je například spánek, dále 

volními pohybovými, uvolnění dosahujeme pomocí aktivních, či pasivních pohybů spojených 

se správným dýcháním. Další prostředky navození relaxace jsou volní klidové, které uvolnění 

navozují psychicky. Všechny tyto prostředky přispívají ke svalovému uvolnění, k regeneraci  

svalů, k odstranění pocitu duševní únavy. 

Zemánková (1996) uvádí jako prostředky k navození stavu relaxace: 

• uvolnění svalstva a kloubů různými protahovacími a relaxačními technikami 

• uvolnění dechem 

• uvolnění emočními projevy – smíchem, pláčem, křikem 

• uvolnění vibracemi – zvuky, zpěvem, hudbou, protřesením těla 

• uvolnění pomalým pohybem v pohybových souborech 

• uvolnění dotekem, masážemi různého typu 

• uvolnění působením sociálních podnětů – vzájemnými kontakty, pozitivní 

myšlení, láska, tvořivost  

 Uvedené prostředky se dotýkají jak složky tělesné, tak i psychické, emoční, 

intelektuálové i sociální. 

 Relaxace je vhodným prostředkem k harmonizaci jak po stránce fyzické a psychické, 

tak vegetativní – trávení, krevní oběh, dýchací systém apod. Ve zdravotní tělesné výchově 

věnujeme relaxačním cvičením velkou pozornost, je vhodné je zařazovat do každé cvičební 

jednotky. Mohou být součástí jednak úvodní částí cvičební jednotky, neměly by ale chybět 

v části závěrečné. Metody vybíráme vzhledem k činnosti, která  bude či byla obsahem  hlavní 

části cvičební jednotky. Relaxační cvičení můžeme použít z důvodů zlepšení koncentrace 
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pozornosti na začátku cvičení před cvičením protahovacím. Velmi příjemné je provádění 

relaxace po fyzické (i psychické) zátěži a kdykoliv, kdy se dostaví pocit únavy. 

 V běžné tělovýchovné praxi se při nácviku relaxace osvědčí tento postup: 

• Nejprve připravit pro relaxaci vhodné podmínky, tzn. vyloučit veškeré vzruchy, 

dbát na to, aby bylo v místnosti teplo a aby cvičenci měli na sobě teplý a pohodlný 

oděv. 

• Další podmínkou relaxace je vyloučit z mysli veškeré problémy a starosti 

z běžného života a soustředit se plně na pokyny cvičitele a vnímat provádění 

jednotlivých úkonů. 

• Teprve potom je možné začít s postupným navozováním relaxace jednotlivých 

svalových skupin a to nejlépe střídáním napětí a uvolnění dané svalové skupiny, 

kdy zdůrazňujeme příjemný pocit uvolnění. 

• Potom přejdeme k další fázi, kdy učíme svalovému uvolnění bez předchozího 

napětí. Děje se tak postupným zvyšováním hloubky a intenzity uvolnění, délky 

setrvání v uvolnění a získání optimálního rytmu opakování a uvolnění za sebou. 

• Po zvládnutí těchto fází můžeme přistoupit k celkové relaxaci, což je již umění 

sebeovládání. 

• Po relaxaci je nutnou opět uvést svaly a nervy do stavu bdělosti (aktivace) buď 

prohloubeným dechem, nebo uvedením svalových skupin do koncentrace  

a protažením s postupným přechodem z nižší polohy do vyšší 

      (Bursová, 2005). 

 

Podmínky k provádění relaxačních cvičení: 

• místnost, kde se relaxace provádí by měla být teplá, příjemná, ne příliš osvětlená, 

bez rušivých zvuků 

• pokud je vedena cvičitelem, je nutno, aby cvičitel dokázal modulovat svůj hlas 

•  při uvádění do stavu relaxace uvést hlas do podprahové úrovně, při aktivaci  

do nadprahové úrovně, hlas by měl být příjemný 

• vhodný výběr hudby 

• zaujetí vhodné relaxační polohy tak, aby byly předem vyrušeny negativní pocity 

(bolest v zádech v oblasti krční páteře, aj.) 

• relaxaci nezapomínat na zpětnou aktivaci pomocí prohloubeného dýchání, 

procvičení periferních částí těla a obličeje (Bursová, 2005). 

     



 37 

Relaxační cvičení jsou považována za jedny z nejdůležitějších cvičení vůbec, jsou 

vhodná pro všechny věkové skupiny a měli by být součástí školní tělesné výchovy. 
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7. Praktická část 

 

7.1  Rušná část 

 
 Rušná část má za úkol žáky připravit na zátěž,  patří sem cvičení na zahřátí a uvolnění 

celého těla. Hlavním úkolem je postupné zvyšování srdeční frekvence, nesmí však vést 

k únavě. Tep by u dětí neměl přesáhnou 140 tepů za minutu. Tato část by měla trvat cca 3 

minut.  

7.1.1 AEROBIC 
 

 Děti běhají po tělocvičně v rytmu hudby (ne dokola), učitel s nimi, na písknutí a 

ztlumení hudby děti provedou cvik z aerobiku dle pokynů a ukázky učitele. Po dokončení 

cviku opět běhají po tělocvičně. 

 

Příklady cviků:  

• Step touch 1 – 8 P (4krát) 

• Leg curl 1 – 8 L (4krát) 

• V – step ve dvojicích čelem k sobě 1 – 8 P (4krát) 

• Grapewine 1 – 8 L (2krát) 

• Knee up double 1 – 16 P (4krát) 

 

Hudba: skladba č.1 (přiložené CD) 

Video: 1. rušná část aerobic (přiložené DVD) 

 

7.1.2 STEP AEROBIC 
 

 Děti společně s učitelem a necvičícími spolužáky rozmístí po tělocvičně stepy. Na 

každého cvičícího žáka připadá jeden step. Děti běhají po tělocvičně v rytmu hudby (mezi 

stepy), učitel s nimi, na písknutí a ztlumení hudby se děti zastaví u stepu a provedou cvik dle 

ukázky a pokynů učitele. Po dokončení cviku opět běhají po tělocvičně. 
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 Příklady cviků: 

• Přejdi step tam a zpět 1 - 16 

• Basic step 1 – 16 P (výstup na step P, sestup ze stepu opět P, 4krát) 

• Oběhni step (na jednu stranu a potom na druhou) 1 - 16 

• Kick step 1 – 16 L (4krát) 

• Basic step proti sobě ve dvojicích 1 – 16 P (4krát) 

 

Hudba: skladba č.2 (přiložené CD) 

Video: 2. rušná část step  (přiložené DVD) 

 

7.1.3 GYMBALL, FITBALL 
 

Děti si sednou na míče a společně s učitelem skáčou po tělocvičně (ne dokola) v rytmu 

hudby, na písknutí a ztlumení hudby se děti zastaví a provedou cvik dle ukázky a pokynů 

učitele. Po dokončení cviku opět skáčou po tělocvičně. 

 

 Příklady cviků: 

• Knee up střídavě P, L v tempu 1 – 16 (zvedat kolena) 

• Oběhnutí míče (jedna ruka položená na míči) 1 - 8 

• Přehození míčů ve dvojicích 

• Svezení se na míči ze stoje do vzporu klečmo a zpět 1 - 16 

• Uvolněný leh na zádech na míči 1 - 8 

 

Hudba: skladba č.3 (přiložené CD) 

Video: 3. rušná část gymball (přiložené DVD) 

 

7.1.4 COUNTRY – Řecký tanec 
 

Žáci se nejdříve naučí tanec každý zvlášť. Rozmístí se po tělocvičně proti učiteli a 

cvičí zrcadlově dle jeho pokynů a ukázky.  
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 Kroky:  

• pravá úkrok, levá výkop (1 – 2) 

• levá úkrok, pravá výkop (1 – 2) 

• vánočka: úkrok pravá, levá zkřižmo vzad, úkrok pravá, levá zkřižmo vpřed (1 – 4) 

 

 Kroky se stále opakují dokola, děti se je snadno naučí.  

 

 Žáci tančí tento tanec a drží se za ruce, první určuje směr (střídají se), hudba se 

postupně zrychluje a úkolem je dodržet tempo. 

 

Hudba: skladba č.4  (přiložené CD) 

Video: 4. rušná část (přiložené DVD) 

 

7.2  Hlavní část 
 

Hlavní část může být zaměřena celá na pohyb a hudbu (monotematická vyučovací 

jednotka nebo může obsahovat jen blok s hudbou doplněný jiným sportem či hrou 

(polytematická vyučovací jednotka). 

 
 

7.2.1 AEROBIC 
 

1. Sestava 
 

Tabulka č. 1                                        
1- 4 Double step touch P 
5 - 8 Double step touch L  
1 - 4 V – step P 
5 - 8 V – step reverse P 
1 - 8 Mambo front P 
1 - 8 Knee up P 
 
 
To samé od levé nohy.                  
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Tabulka č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tato sestava je určena pro začátečníky, může být součástí hlavní části nebo sloužit 
k zahřátí pro rušnou část. 

 
Hudba:Skladba č.5 ( příloha CD) 
Video:1. hlavní část aerobic (příloha DVD) 

 
Obměna pro středně pokročilé až pokročilé cvičence: 
 
Tabulka č. 3 
1 - 4 Double step touch  P 
5 - 8 Grapewine toč ( otočka předem) L 
1 - 8 Pomalý V – step + kick  P + L 
1 - 4 Mambo front P 
5 - 8 Pivot P 
1 - 2 Knee up P 
3 - 4 Nůžky  P 
5 - 8 Knee up  P 
 
To samé od levé nohy. 
 
Tabulka č. 4 
Paže pro pokročilé 
double step touch P – vzpažit P, upažit P,L 
grapewine toč – vedený pohyb paží kolem hlavy směrem vzad 
V – step pomalý – předpažit P, předpažit L, P+L zpět v bok 
kick –  ruce v bok 
mambo front P – předpažit P, L v bok 
 pivot – upažit povýš P, připažit povýš L 
knee up – vzpažit P vedený pohyb ke koleni 
nůžky – připažit P,L 
knee up double - připažit 
 
 
 
Hudba pokročilí : Skladba č.5  ( příloha CD) 
Video:2. hlavní část aerobic (přiloha DVD) 

Paže začátečníci 
double step touch P – vzpažit 2x P, L v bok 
double step touch L – vzpažit 2x L, P v bok 
V – step P – upažit – vzpažit – upažit – připažit 
V – step reverse  P – ruce v bok 
 Mambo front P – předpažit P, L v bok 
Knee up – vzpažit – vedený pohyb ze vzpažení ke 
koleni P, L v bok 
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7.2.2 DANCE AEROBIC 

 
 Dance aerobic pro středně pokročilé a pokročilé cvičence 
 
Tabulka č. 5 
1 - 4 Grapewine P 
5 - 6 Elvis L, P 
7 - 8 Jumping jack do rozkročení  
1 - 4 2x kruž boky P 
5 - 6 Mambo side back L 
7 - 8 Knee up turn 360° P 
1 - 8 Mambo side back L 
1 – 2  Knee up diagonala P 
3 - 4 Kick front L 
5 - 6 Step back P 
7 - 8 Mambo side L 
 
To samé od levé nohy 
 
Tabulka č. 6 
Paže 
grapewine P – ruce v bok 
elvis L, P – připažit ruce na kolena, paže se pohybují stejně jakop kolena 
jumping jack- ruce v bok 
kroužení boků P – ruce v bok 
mambo side back L – upažit  
knee up turn P – připažit 
mambo side back L 
knee up diagonála P – vzpažit P vedený pohyb směrem dolů ke koleni, v bok L 
kick front L – připažit  
step back P -  připažit  
mambo side L – připažit 
 
Hudba: Skladba č. 6 (příloha CD) 
Video: 3. hlavní část dance (příloha DVD) 
 

Tato sestava lze použít do části hlavní části nebo jako celá hlavní část, pokud se s ní 

bude dále pracovat. Například můžete žáky rozdělit na dvě poloviny, které budou sestavu 

cvičit proti sobě. 
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7.2.3 STEP aerobic  
 

1.Sestava 
 
Tabulka č. 7 
1-4 Step tap P 

5-8 Step tap L 

1 – 4 Step kick P 

5 – 8 Step kick L 

1 – 8 Mambo-chacha-mambo -
chacha 

P,P,L,L 

1 – 8 Repeater-leg-curl  P 
 
Tabulka č. 8 
Paže 
step tap P – připažit povýš P, L, otáčíme dlaněmi ven a dovnitř 3x 
step tap L -  připažit povýš P, L, otáčíme dlaněmi ven a dovnitř 3x 
step kick P – P bočný kruh vpřed, L v bok 
step kick L – L bočný kruh vpřed, P v bok 
mambo P – připažit 
chacha P – upažit 
mambo L – připažit 
chacha L – upažit 
repeater leg curl P – střídavě vzpažit a připažit 
 
To samé od levé nohy 

 
Tato sestava lze použít pro rušnou část na zahřátí organismu nebo jako hlavní část pro 

začátečníky.  
 

Hudba: Skladba č.7 (příloha CD) 
Video: 4. hlavní část step 1 (přiloha DVD) 

 
 Obměna pro středně pokročilé až pokročilé cvičence. Paže jsou stejné jako 
v předchozí sestavě pro začátečníky:  

 
Tabulka č. 9 
1-4 Step tap P 

5-8 Step tap L 

1 – 4 Step kick vřed přes step P 

5 – 8 Step kick přes step zpět L 

1 – 8 Mambo-chacha-pivot-chacha P,P, L, L 

1 – 8 repeater-leg curl 
s došlápnutím za step 

P 

To samé od levé nohy 
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Tato sestava lze použít pro rušnou část na zahřátí organismu nebo jako hlavní část pro 
středně pokročilé až pokročilé. 

 
Hudba: Skladba č. 7 (příloha CD) 
Video: 5. hlavní část step 2 (příloha DVD) 
 

7.2.4 GYMBALL, FITBALL 

 
1. Sestava 

Tabulka č. 10                                                   Tabulka č. 11 
1 – 4 Tap P, L 
5 – 8 Cross front P, L 
1 – 4 March front  P 
5 – 8 March back P 
1 – 4 Mambo side P 
5 – 8 Mambo side P 
1 – 3 V-step P 
4 – 6 V-step L 
                                                     
 
To samé od levé nohy 

 
Tato sestava lze použít pro rušnou část na zahřátí organismu nebo jako hlavní část pro 

začátečníky a mírně pokročilé. 
 

Hudba: Skladba č.8  (příloha CD) 
Video: 6. hlavní část gymball 1 (příloha DVD) 
 
2.Sestava 
 
Tabulka č. 12 
1 - 4 Step touch P, L 
5 - 8 March out, in P 
1 - 8 Double lunge P, L 
1 - 4 Mambo front P 
5 - 8 March over ball P 
1 - 2 Sit down on the ball  
3 - 4 Single jumping jack  
5 - 8 Double jumping jack  
 
To samé od levé nohy 
Tabulka č. 13 
Paže 
step touch P, L – vzpažit P, potom vzpažit L, druhá vždy v bok 
march out, in P – ruce v bok 
double lunge P, L – předpažit P 2x, předpažit L 2x 
mambo front P – ruce na míči 
march over ball P – jedna ruka na míči, druhá vzpažit poníž 

 Paže 
tap P, L – 2x tlesknout 
cross front P, L – upažení 
march front, back P – ruce drží míč 
mambo side P – ruce v bok 
V-step P, L– upažit, vzpažit, upažit, připažit 2x 
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sit down on the ball – ruce v bok 
jumping jack – ruce v bok 
 

 
Tato sestava lze použít pro rušnou část na zahřátí organismu nebo jako hlavní část pro 

mírně pokročilé a pokročilé cvičence. 
 

Hudba: Skladba č.8  (příloha CD) 
Video:7. hlavní část gymball 2 (příloha DVD)  
 

 

7.2.5 COUNTRY 

 
1. Tanec -  Řecký tanec Sirtaki – viz. rušná část 
Tento tanec lze tančit také v kruhu buď v držení za ruce nebo za ramena. 
 
Hudba: Skladba č.4  (příloha CD) 
Video:8. hlavní část zrychlovací řecko (příloha DVD)  
 
 
 2. Tanec – Ó ZUZANA 
 
 
Doby kroky 

7 
Pravým bokem do kruhu, držet se za ruce, vycházet levou nohou a postupovat sedmi 
kroky po kruhu 

8 osmým krokem celý obrat vpravo 

1-7 levým bokem do kruhu vycházet levou nohou a postupovat sedmi kroky po kruhu 

8 osmým krokem celý obrat vlevo 

16 totéž ještě jednou, posledním krokem pouze půlobrat vlevo, stát čelem do kruhu 

8 
pánové čtyři kroky vpřed a čtyři kroky vzad, vycházet levou, na čtvrtou dobu tlesknout 
před tělem, dámy stojí a tleskají na každou dobu 

8 
dámy čtyři kroky vpřed a čtyři kroky vzad, vycházet levou, na čtvrtou dobu „juchnout“ 
nebo vířit sukní, pánové stojí a tleskají na každou dobu, na osmou dobu se páry natočí 
čelem k sobě 

16 
„Velký řetěz“ – chůzí nebo delšími přeměnnými kroky provádíme postupný průplet se 
střídavým podáváním levých a pravých rukou na každou lichou dobu, vycházíme levou 
D dovnitř M vně kruhu 

7 
noví partneři si podají pravé lokty a tančí zátočku vpravo s akcentovaným krokem na 
vnitřní (pravou) nohu 

8 Na osmou dobu si vymění lokty a změní směr otáčení 

7 za levé lokty tančí zátočku vlevo s akcentovaným krokem na vnitřní (levou) nohu 

8 vytvořit opět kruh, pravým bokem do kruhu 

32 
Pravým bokem do kruhu, držet se za ruce, vycházet levou nohou a postupovat sedmi 
kroky po kruhu, osmým krokem celý obrat vpravo, totéž na druhou stranu a znovu totéž 

 



 46 

Hudba: Skladba č.9  (příloha CD) 
Video:9. hlavní část country (příloha DVD)  
 

7.2.6 SPOLEČENSKÉ A LIDOVÉ TANCE 
 

1. Tanec – POLKOVÝ KROK            

 

Polkový krok můžeme střídat s chůzí, během a poskočným krokem podle technické a 

rytmické vyspělosti dětí. 

• Polkový krok každý sám – ukázka učitele 

• držení ve dvojicích: vedle sebe za ruce – vycházíme vnitřní nohou 

• ve dvojicích držení otevřené – vycházíme vnitřní nohou, jako v předchozím 

cvičení dvojice se drží za ruce, při polkovém kroku vnější nohou se dvojice 

chytnou oběma rukama 

• při postupu stranou se dvojice v postavení proti sobě drží buď za obě ruce 

v předpažení dolů, nebo za jednu ruku, druhá je v pase 

• polkový krok střídáme se zastavením, tleskáním, podupy apod. 

 

Lze využít různých náčiní např. švihadla, obruče  a míče. 

 

Hudba: Skladba č.10  (příloha CD) 
Video:10. hlavní část polka1,2,3 (příloha DVD)  
 

 

2. Tanec - SLOVENSKÝ ČARDÁŠ                           

 

 Dvojice stojí proti sobě, dívka položí chlapci své ruce na ramena, chlapec ji drží 

v pase. (mohou tančit také 2 dívky). 

1. takt: pravá pata vede úkrok vpravo stranou, levá noha ostře přinoží k ní 

2. takt: levá pata vede úkrok vlevo stranou, pravá přinoží 

3. – 16. takt: stejně  

Ramena a celé tělo se také natáčejí, v 1. taktu: vpravo – vlevo, ve 2. taktu: vlevo – vpravo – 

podle kročné nohy. 
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Hudba: Skladba č.11 (příloha CD) 
Video:Tento tanec není na přiloženém DVD 
 

7.3  Průpravná a závěrečná část 
 

Tyto dvě části jsou si svým způsobem podobné, proto jsme z nich udělali jeden blok 
cviků. Průpravná část má za úkol připravit organismus na zátěž v hlavní části, aby nedošlo 
k úrazu.. Závěrečná část má za úkol uvolnění organismu a kompenzaci hlavní části vyučovací 
jednotky. 

 

7.3.1 AEROBIC 
 

 Tato sestava lze použít jako průpravná část nebo jako závěrečná část. 
 

Tabulka č. 14 
1.  
a) 1 – 8 
 
b) 1 - 8 
viz. Foto č.1 

ZP: sed zkřižný skrčmo, připažit 
a) úklon vpravo, L paže ve vzpažení, P paže se opírá předloktím o podložku, 
     zpět ZP 
b) úklon vlevo, P paže ve vzpažení, L paže se opírá předloktím o podložku,  
    zpět ZP          

2. 
a) 1 – 8 
viz. Foto č. 2 

ZP: rovný sed, paže volně podél těla 
a) hluboký ohnutý předklon, paže položeny volně vedle nohou, zpět ZP 

3. 
a) 1 – 8  
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 3 

ZP: vzpor dřepmo 
a) dřep únožný P, špičky směřují vpřed, paže se opírají o podložku, zpět ZP 
b) dřep únožný L, špičky směřují vpřed, paže se opírají o podložku, zpět ZP 
 

4.  
a) 1 – 8 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 4 

ZP: vzpor dřepmo 
a) pomalu do vzporu stojmo až do propnutých kolen, ruce na podložce 
b) postupné narovnávání obratel po obratli do stoje 

5. 
a) 1 – 8 
 
 
viz. Foto č. 5,6 

ZP: stoj mírně rozkročný, pánev v mírném podsazení, vzpažit 
a) P paže skrčit vzpažmo, dlaň mezi lopatky, L paže pokrčit vzpažmo, dlaň  
    mírně tlačí na loket P paže, zpět ZP. 
b) L paže skrčit vzpažmo, dlaň mezi lopatky, P paže pokrčit vzpažmo, dlaň 
    mírně tlačí na loket P paže, zpět ZP. 

6. 
a) 1 – 8 
a) 1 – 8 
viz. Foto č. 7 

ZP: stoj mírně rozkročný, pánev v mírném podsazení, připažit 
a) úklon hlavy vpravo, zpět ZP 
b) úklon hlavy vlevo, zpět ZP 

ZP = základní poloha 
Hudba: Skladba č.12 (příloha CD) 
Foto: 
 
 
 



 48 

                                            
                                        Foto č. 1 
 

                                          
                                         Foto č. 2 
 
 

                                          
                                        Foto č. 3 
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                                      Foto č. 4 
 

                                   
                               Foto č. 5                                              Foto č. 6 

                                                          
                                                         Foto č. 7 
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7.3.2 STEP AEROBIC 
 

Tato sestava lze použít jako průpravná část nebo jako závěrečná část. Je podobná 
předchozí části s tím rozdílem, že používáme step jako cvičební pomůcku. 
 
Tabulka č. 15 
1.  
a) 1 – 8 
 
b) 1 - 8 
viz. Foto č. 1 

ZP: sed zkřižný skrčmo na stepu, připažit – ruce na stepu 
a) úklon vpravo, L paže ve vzpažení, P paže se opírá o podlahu, 
     zpět ZP 
b) úklon vlevo, P paže ve vzpažení, L paže se opírá o podlahu,  
    zpět ZP 

2. 
a) 1 – 8 
viz. Foto č. 2 

ZP: rovný sed na stepu, paže volně podél těla 
a) hluboký ohnutý předklon, paže položeny volně vedle nohou, zpět ZP 

3. 
a) 1 – 8  
b) 1 – 8 
 
viz. Foto č. 3 

ZP: vzpor dřepmo na stepu 
a) dřep únožný P, špičky směřují vpřed, paže se opírají o podlahu, zpět ZP 
b) dřep únožný L, špičky směřují vpřed, paže se opírají o podlahu, zpět ZP 
(jedna noha vždy na stepu druhá vedle stepu) 
 

4.  
a) 1 – 8 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 4 

ZP: vzpor dřepmo na okraji stepu 
a) pomalu do vzporu stojmo až do propnutých kolen, ruce na stepu 
b) postupné narovnávání obratel po obratli do stoje 

5. 
a) 1 – 8 
 
 
viz. Foto č. 5,6 

ZP: stoj mírně rozkročný na stepu, pánev v mírném podsazení, vzpažit 
a) P paže skrčit vzpažmo, dlaň mezi lopatky, L paže pokrčit vzpažmo, dlaň  
    mírně tlačí na loket P paže, zpět ZP. 
b) L paže skrčit vzpažmo, dlaň mezi lopatky, P paže pokrčit vzpažmo, dlaň 
    mírně tlačí na loket P paže, zpět ZP. 

6. 
a) 1 – 8 
a) 1 – 8 

ZP: stoj mírně rozkročný na stepu, pánev v mírném podsazení, připažit 
a) úklon hlavy vpravo, zpět ZP 
b) úklon hlavy vlevo, zpět ZP 

 
ZP = základní poloha 
 
Hudba: Skladba č.13 (příloha CD) 
Foto: 
 



 51 

                                              
                                          Foto č. 1 

                                            
                                          Foto č. 2 
                                                          
 



 52 

                                       
                                   Foto č. 3 
        

                                                 
                                               Foto č. 4 
 

                                           
                          Foto č. 5                                                     Foto č. 6  
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                                               Foto č. 7                                           

7.3.3 GYMBALL, FITBALL 

 
  Tato sestava lze použít jako průpravná část nebo jako závěrečná část.(kromě 
posledních dvou cviků). 
 
Tabulka č. 16 
1. 
a) 1 – 8 
viz. Foto č. 1 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 2, 3 
c) 1 -  8 
viz. Foto č. 4 

ZP: V klidu sedíme na míči, ruce v bok, abychom vnímali pohyby 
pánve. 

a) Pomalu soustředěně vychylujeme pánev střídavě vpravo a 
vlevo. Míč by se měl pod námi mírně valit.  

b) Zatneme hýžďové svaly a podsadíme pánev dopředu a pak 
vysadíme zadeček dozadu.  

c) Při třetí variantě valíme míč pod sebou dokola, střídavě na obě 
strany 

2. 
a) 1 – 8 
viz. Foto č. 5 

ZP:Sed na míči, nohy natažené 
   a) hluboký ohnutý předklon 

3. 
a) 1 - 8 
viz. Foto č. 6 

ZP: vzpor dřepmo vedle míče 
a) dřep únožný P, špičky směřují vpřed, paže se opírají o míč, zpět ZP 
b) dřep únožný L, špičky směřují vpřed, paže se opírají o míč, zpět ZP 

4. 
a) 1 – 8 
 
 
viz. Foto č. 7 

ZP: V klidu sedíme na míči, rukama si jej po obou stranách 
přidržujeme.     
a) Drobnými kroky přesuneme těžiště do přední části míče a pomalu 
na míč naleháváme bedry. V této fázi je velmi důležité hodně tlačit 
do míče, jinak nám ujede, zpět do ZP 

5. 
a)1 – 16 
viz. Foto č. 8, 9 

ZP:V sedu na míči se rozhopsáme.   
a) vzpažujeme do rytmu střídavě levou a pravou ruku. Ruce v pěst. 
 

6. 
a)1 – 16 
viz Foto č. 10,11 

ZP: V sedu na míči se rozhopsáme. Pokrčit upažmo ruce na ramena 
     a) Ruce do rytmu vytahujeme vysoko nad hlavu do vzpažení 
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ZP = základní poloha 
Hudba: Skladba č.14 (příloha CD) 
Foto: 
 

                                                     
                                                   Foto č. 1 

                                                     
                             Foto č.2                                               Foto č. 3 
 

                                                 
                             Foto č. 4                                                Foto č. 5 
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                            Foto č. 6                                                  Foto č. 7 
 
 

                                          
                           Foto č. 8                                               Foto č. 9  
 

                                          
                          Foto č. 10                                               Foto č. 11              
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7.3.4 RELAXA ČNÍ CVI ČENÍ 
 

Relaxační cvičení jsou určena pro uvolnění těla i mysli. Pomalé vedené pohyby 
harmonicky sladěné s hudbou jsou nedílnou součástí těchto cvičení. Prostředí by mělo být 
teplé a příjemné, bez rušivých elementů. Učitel mluví pomalu nepříliš hlasitě. 

 
Tabulka č. 17 
1. 
a) 1- 8 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 1 

ZP: uvolněný leh na zádech, zavřené oči 
a) nádech do hrudníku, dlouhý výdech 
b) nádech do břicha, dlouhý výdech 

2. 
a) 1 – 8 
 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 2 

ZP: leh na zádech, připažit, nádech 
a) s výdechem leh vznesmo, špičky se dotýkají podložky za hlavou 
    nádech 
b) s výdechem zpět ZP 

3. 
a) 1 – 8 
 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 3 

ZP: leh na zádech, připažit, nádech 
a) s výdechem P noha skrčit přednožmo, paže přitahují kolenu k tělu 
    nádech 
b) s výdechem zpět ZP 
To samé druhá noha 

4. 
 
a) 1 – 8 
 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 4, 5 

ZP: leh na levém boku, L paže pod hlavou, P se opírá o podložku 
       nádech 
a) s výdechem skrčit P nohu, patu přitahujeme P rukou k hýždím, 
    mírně podsazeno, kolena u sebe, nádech 
b) s výdechem zpět ZP 
To samé na druhou stranu 

5. 
a) 1 – 8 
b) 1 – 8 
viz. Foto č. 6, 7  

ZP: sed zkřižný skrčmo, skrčit upažmo ruce na ramena, nádech 
a) s výdechem hluboký ohnutý předklon, ruce podél těla, nádech 
b) s výdechem zpět do ZP 

6. 
a) 1- 8 
 
b) 1 – 8 
 
viz. Foto č. 8, 9 

ZP: sed zkřižný skrčmo, vzpažit, nádech 
a) s výdechem P paže skrčit vzpažmo, dlaň mezi lopatky, L paže pokrčit  
    vzpažmo,dlaň mírně tlačí na loket P paže, nádech 
b) s výdechem zpět do ZP 
To samé na druhou stranu 

7. 
a) 1 – 8 
b) 1 – 8 
viz Foto č. 10 

ZP: rovný sed pokrčmo, připažit, nádech 
a) s výdechem úklon hlavy vpravo, nádech 
b) s výdechem zpět ZP 
To samé na druhou stranu 

ZP = základní poloha 
 

Hudba: Skladba č.15 (příloha CD) 
Foto: 
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                                        Foto č. 1 
                                           
 
 

                                           
                                          Foto č. 2 
 
 
 
 

                                                        
                                          Foto č. 3 
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                                         Foto č. 4 
 
 
 

                                          
                                         Foto č. 5 
 
 
 

                                          
                                         Foto č. 6 
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                              Foto č. 7 
 
 

                                
                                Foto č. 8 
 
 
 
 
 

                                  
                               Foto č. 9 
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                              Foto č. 10  
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8. Diskuse 

 
 Pracovala jsem s dostupnou tištěnou literaturou zabývající se didaktikou tělesné 

výchovy, hudbou a specifiky různých moderních pohybových forem a tanců. 

Literaturu jsem vyhledala v knihovně Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a ve Vědecké 

knihovně města Plzně. Dále jsem pracovala se zdroji na internetu, kde lze nahlédnout do 

některých odborných publikací. Využila jsem informace, které jsem získala během svého 

studia tělesné výchovy a zkušeností z trenérské praxe cvičitele aerobicu. 

 

• Vyhodnocení ankety 

Abychom mohli vytvořit metodický materiál reálný pro potřeby dnešního učitele 

tělesné výchovy, museli jsme nejprve zjistit, jak jednotliví učitelé s hudbou pracují. 

 

Pro tyto účely jsme zvolily psychologickou metodu v podobě ankety. Aby byla 

návratnost ankety, co nejvyšší, rozeslali jsme ji elektronickou poštou a osobně obešli většinu 

škol. 

Anketa proběhla na některých Plzeňských školách, celkem bylo osloveno 32 

základních škol v Plzni a okolí. Na anketu odpovědělo 29 škol, tedy 29 učitelů tělesné 

výchovy. Cílem ankety bylo zjistit, jestli učitelé tělesné výchovy využívají při svých hodinách 

hudební doprovod, popřípadě v jakých částech vyučovací jednotky a jaké hudební žánry. 

Anketu naleznete v přílohách diplomové práce. 

 

Otázky : 

1. Využíváte v hodinách tělesné výchovy hudební doprovod? 
 
 

 
2. Pokud ANO, v jaké části hodiny(rušná, průpravná, hlavní, závěrečná)? 

 
 
 
3. Pokud ANO, jaký hudební žánr/y využíváte? 
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1. OTÁZKA - Využíváte v hodinách tělesné výchovy hudební doprovod? 
 

 

Celkem 18 respondentů odpovědělo, že hudbu vůbec nevyužívá, zbylých 11 

odpovědělo, že ANO. 

 

 

Obr.7  Poměr kladných a záporných odpovědí 

38% ANO

62% NE

 

Tento výsledek nás nějak nepřekvapil, většina učitelů napsala, že mají nedostatečné 

technické zázemí nebo příprava aparatury je časově náročná. Na jiných školách se řídí 

školním vzdělávacím programem tak striktně, že využijí hudbu jen v jedné hodině rytmické 

gymnastiky. 
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2. OTÁZKA – týkala se jen respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli 
ANO. V jaké části hodiny (rušná, průpravná, hlavní, závěrečná)? 

 
 

Obr.8  Porovnání využití hudby v jednotlivých částech hodiny 

0
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8

závěrečná různě rušná pr ůpravná hlavní

 

 

Dle grafu je hudební doprovod nejvíce využíván v hlavní části. Je škoda, že učitelé 

nepreferují hudbu v závěrečné části, kde může sloužit k uvolnění a relaxaci po výkonech 

v předešlých částech vyučovací jednotky. 
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3. OTÁZKA – op ět se týkala jen respondentů, kteří v první otázce odpověděli 
ANO. Jaký hudební žánr/y využíváte? 
 

Respondenti mohli zvolit více hudebních žánrů. 

 

 

Obr.9  Nejčastěji využívané hudební žánry 
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Nejoblíbenějším hudebním žánrem je populární hudba, která jistě osloví, také žáky na 

2. stupni ZŠ. Dětské písně jsou spíše využívány u mladších dětí na 1. stupni ZŠ. Nikdo 

z respondentů nezmínil jako hudební doprovod  lidové písně, přitom tance na tyto písně jsou 

velice jednoduché a rytmické. 
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• Vytvoření cvičebních bloků s využitím hudby a s ohledem na specifika   

jednotlivých částí vyučovací jednotky tělesné výchovy 

 

 Specifika jednotlivých částí vyučovací jednotky jsme popsali v teoretické části, dále 

jsme podle toho postupovali při tvoření jednotlivých bloků. Praktická část obsahuje tyto 

bloky: Rušná část, Hlavní část a Průpravná a závěrečná část. V blocích jsou vybrané sestavy 

moderních pohybových forem a tanců, které jsou charakterizovány v teoretické části. 

 

• Zpracování metodického materiálu na základě ankety a vytvořených 

cvičebních bloků 

 Vytvořené cvičební bloky jsme realizovali na 21. ZŠ v Plzni za pomoci dívek 

z šestých, sedmých a osmých tříd. Děvčata velmi přispěla svými nápady a zkušenostmi 

z různých tanečních kroužků. Vybrali jsme základní moderní pohybové formy a tance, které 

jsou v dnešní době velmi oblíbené. Jednotlivé sestavy a tance jsme nacvičili, vybrali vhodnou 

hudbu a posléze natočili ukázku. Videa a hudební doprovod jsou součástí přílohy.  

 

 Myslím, že se cíle a úkoly této práce podařilo splnit, i když to nebylo vždy 

jednoduché. Zjistili jsme, že není mnoho literárních pramenů, které se zabývají využitím 

hudby v hodinách tělesné výchovy. Nejvíce časově náročné bylo shromáždit a vyhodnotit 

anketu, která proběhla na vybraných plzeňských základních školách. Učitelé nebyli moc 

ochotni anketu vyplnit a poslat zpět, i když jsme cíleně zvolili jen 3 otázky. Nakonec se ale 

podařilo získat podklady k vyhodnocení ankety. 

 

 Vytváření a posléze natáčení videí k jednotlivým blokům, bylo velmi zajímavé a 

zábavné. Musím říct, že i děti to moc bavilo, měly spoustu nápadů, které jsme mohli využít a 

přizpůsobit tak materiál přímo jim. 
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9. Závěr 

 
 Z výsledků ankety vyplývá, že dnešní učitelé tělesné výchovy hudební doprovod ve 

svých hodinách příliš nevyužívají. Získali jsme tím motivaci k vytvoření metodického 

materiálu, který by tento přístup změnil. Materiál je srozumitelný a obsahuje praktické 

ukázky, které jsou velmi pestře vybrané, tak aby si mohl každý zvolit žánr, který je mu 

nejbližší. 

 Doufám, že práce bude sloužit všem, kteří chtějí své hodiny něčím obohatit a udělat 

pestřejší a zábavnější nejen pro děti, ale také pro sebe. 
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11. Shrnutí 

 

V první části diplomové práce jsem se zaměřila na shromáždění teoretických poznatků 

týkajících se problematiky tělesné výchovy, hudby a dalších oblastí. 

V druhé části jsou praktické poznatky získané z ankety na základních školách v Plzni, 

vyhodnocení ankety a konkrétní náměty, jak využívat hudbu v hodinách tělesné výchovy. 

Chtěla bych nabídnout několik námětů a inspirací spojení tělesné výchovy s hudbou. Ze své 

učitelské praxe vím, že se hudba v hodinách tělesné výchovy příliš často neobjevuje.  

A právě proto jsem se rozhodla hodiny zpestřit zajímavými nápady s hudebními ukázkami a 

podtrhnout tak význam hudby v tělesné výchově. 

Ve své práci jsem se snažila o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah nejen k pohybu, 

ale také  k hudbě. Aby se naučili rozlišovat styly hudby, vnímat rytmus či tempo.  

Klíčová slova: hudba, pohyb, 2. st. ZŠ 

 

 

 In the first part of the thesis I focused on gathering knowledge of theoretical issues 

relating to physical education, music and physical education in selected areas.  

In the second part is the practical knowledge gained from the survey in primary schools in 

Pilsen, the evaluation of the survey and specific ideas on how to use music in physical 

education classes.  

 I would like to offer some ideas and inspiration for the connection of physical 

education with music. From my teaching experience I know that the music in physical 

education classes does not use too often. And that is why I decided to liven up the physical 

education classes with interesting ideas and musical examples and emphasize the importance 

of music in physical education.  

 In my work I have tried to ensure that pupils have created a positive relationship not 

only to move, but also to the music. And to learn to distinguish the styles of music, feel the 

rhythm or tempo. 

Keywords: music, movement, 2nd stage of Primary School. 
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Vážení učitelé/učitelky tělesné výchovy, jsem studentkou pedagogické fakulty v Plzni a tímto 
Vás žádám o pomoc při realizaci mé diplomové práce, která je na téma „Využití hudby 
v hodinách tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ“. Prosím o vyplnění krátké ankety a 
opětovného zaslání na tuto e-mailovou adresu: verope@seznam.cz. Děkuji 
 
S pozdravem Veronika Pešková 

 
 
 

Anketa pro učitele TV 
 

23. Využíváte v hodinách tělesné výchovy hudební doprovod? 
 
 

 
24. Pokud ANO, v jaké části hodiny(rušná, průpravná, hlavní, závěrečná)? 

 
 
 

25. Pokud ANO, jaký hudební žánr/y využíváte? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


