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Anotace

Bakalářská práce se zabývá vznikem subkultury Hip Hop, vývojem subkulturních
elementů a využitím Hiphopu v sociální práci s mládeží. V zorném poli této práce je
převážně pohybová stránka Hip Hopové subkultury. Práce rozebírá vliv pohybu na člověka
po stránce fyzické, psychické i sociální. V práci jsou uvedeny rozdíly v pojetí tance jako
uměleckého pohybu a jako terapeutického pohybu. Dále se podrobněji zabývá vznikem a
vývojem jednoho ze čtyř základních elementů Hip Hopu – breakinu. Dalším rozebíraným
tématem je vývoj Street Dance battlů. Okrajově se práce zabývá i charakteristikou
vybraných tanečních pouličních stylů. V práci lze nalézt i praktická cvičení a příklady z
praxe, při kterých je při práci s mládeží využíván Hiphop. Cílem práce je poskytnout
teoretické i praktické informace o využití Street Dance a Hiphopu obecně v sociální práci s
pedagogicko-psychologickým působením na mládež.

Annotation

This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development
of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main
topic of this work is the aspect of physical movement related to Hip Hop subculture. This
paper deals with the physical, psychological and social influence of movement on human
being. The differences between the conception of dance as a therapeutic movement and
as the artistic movement are also presented. Breakin, one of the four basic elements of
Hip Hop, is more deeply discussed. The development of Street Dance battle is also
reviewed. The work marginally deals with the characteristics of the selected Street Dance
styles. Practical exercises and practical examples where Hiphop is used in youth work can
be found at the end of the thesis. The purpose of this bachelor thesis is to provide
theoretical and practical information about the use of Street Dance and generally Hiphop in
social work with pedagogical and psychological influence on young people.
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Úvod

Klíčovým důvodem k výběru tématu mé bakalářské práce byl fakt, že se sama považuji
za člena subkultury Hip Hop a cítím, jak velký prostor pro vyjádření, aktivizaci a spolupráci
v sobě ukrývá. Jelikož vznikl Hip Hop v prostředí chudoby a nezaměstnanosti v ulicích
mimo instituce a má schopnost nabídnout širokou škálu možností, jak umělecky překonat
těžké životní události, vyjádřit osobní prožitky a rozvíjet se, vidím v něm velký potenciál ve
využití v sociální práci, zvláště při práci s mládeží. Jsem přesvědčena o tom, že aby
sociální práce s mládeží byla co neúčinnější, musí být pro mládež atraktivní, musí mládež
aktivizovat, inspirovat, nabídnout jí prostor pro vytváření vztahu k sobě samé, ke komunitě,
ke spolupráci a ke kreativnímu individuálnímu i komunitnímu vyjádření vlastní identity.
Cílem mé práce je tyto teze ověřit podpůrnou literaturou a praxí.
Vedlejším cílem je představit historický kontext Hiphopu tak, aby byly pochopeny
okolnosti jeho vzniku a vývoje v souvislosti s jeho aktuálním využitím. Na počátku své
práce tudíž prozkoumávám příčiny vzniku subkultury Hip Hop. Považuji je za klíčové ke
komplexnímu porozumění této subkultuře a k pochopení významu využití Hiphopu v
sociální práci. V dalších kapitolách popisuji, jak se přes ideu změny a jednotného ideového
postoje Hiphop dostával do dynamicky se utvářejících kulturních elementů pronikajících k
široké veřejnosti. V některých částech práce budu používat slova původem z angličtiny,
která v české Hip Hopové komunitě zdomácněla. Převzaté výrazy, které ve své práci
uvádím, v závěru práce vysvětluji ve slovníku pojmů.
Abych se mohla zabývat jedním z elementů Hip Hopu více do hloubky a vyjádřit jeho
charakteristiky s možnostmi využití v sociální práci detailně, vybrala jsem si pohybový
rozměr Hip Hopu, kterému věnuji pozornost v následujících kapitolách. Učinila jsem tak,
protože k němu mám nejblíže a díky svým získaným zkušenostem v roli studentky,
učitelky, aktivní tanečnice a organizátorky budu moci místy přispět svými zkušenostmi ke
konkrétním tématům. Vybrala jsem si tento element také kvůli tomu, že v pohybu vidím
velký vliv na komplexní zdraví a pohodu jedince. V dnešní společnosti je člověk často
veden k sedavému způsobu života počínaje školou, pokračujíce administrativními úkony v
životě. Práce se tedy zabývá i tím, jak může nedostatek pohybu mládež ovlivňovat. Pro
opodstatnění svého výběru čerpám z odborné pedagogické literatury podávající důkazy o
blahodárném působení pozitivního vztahu jedince k pohybu.
7

Pozornost práce směřuji na Street Dance jakožto pojem označující pouliční taneční
styly, mezi něž patří Breakin, jeden ze čtyř základních elementů Hip Hopu a první Hip
Hopový tanec. Mimo Breakin charakterizuji i několik dalších pouličních tanečních stylů.
Dále se věnuji vývoji Street Dance battlu jako prostředku nenásilné soutěživosti a jeho
vývoji. Věnuji pozornost využití tance jako pohybu v terapii a v umění a uvádím základní
rozdíly mezi terapeutickým a uměleckým vedením při práci se skupinou. Do této části jsem
zařadila charakteristiky kreativního tance, techniky efektivního tanečního vedoucího a
praktická cvičení. Poslední kapitola je věnována organizaci Blueprint For Life a Indigenous
Dance Academy, fungujícím příkladům z praxe, vykonávajícím sociální práci skrze Hiphop
a tanec.
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1. Úvod do sociálně-politického kontextu vzniku Hiphopu
V roce 1953 byl Robertem Mosem, urbanistickým budovatelem, zahájen projekt Cross
Bronx Expressway z východu do jižního Bronxu směrem k Manhattanu. Projekt byl
navržen již v roce 1929 newyorskou asociací New York Regional Plan Association, aby
Manhattanu přinesl prosperitu. Moses nechal v Bronxu zlikvidovat přes 60 000 rezidencí,
jen aby byl projekt realizován. Urbanistická renovační práva byla použita při stěhování
židovských, irských, afroamerických a portorikánských rodin do východního Brooklynu a
jižního Bronxu, kde pro ně byla vybudována sociální bytová výstavba, aby mohl být projekt
Cross Bronx Expressway uskutečněn. Bronx River Houses a Millbrook Houses byly
rezidenčními komplexy obsahujícími přes 1700 bytových jednotek. Na Manhattanu byly
vytvořeny pouze bílé čtvrti, v kterých bydleli majitelé Bronx River Houses a Millbrook
Houses. Majitelé rezidencí platili za podpálení veřejně vybudovaných rezidencí
anonymním žhářům, protože na pojistných smlouvách vydělávali více, než na vybraných
nájmech. V době požárů politici ještě podezřele přemístili 7 hasičských společností pryč z
jižního Bronxu. Těmito událostmi stoupla oficiální nezaměstnanost v Brooklynu a Bronxu v
roce 1970 až k 60-80%. (Chang, 2006) Problémy s drogami a s násilným chováním byly
všudypřítomné. V tomto chudém prostředí plném pesimismu převládala agresivita.
Spousta lidí se dostávala do různých konfliktů, často kvůli drogám. Rozpory většinou
vyústily v souboj či zabití. (Arte Creative 2015)
Politické strany jako Black Panther Party a the Young Lords usilovaly o rovné příležitosti
pro minority, ale zároveň vedly spory se sousedními gangy. 13. 7. 1977 byl v jižním
Bronxu totální výpadek proudu. Lidé vykrádali obchody, prodavači a další lidé vyšli do ulic
se zbraněmi. Bylo založeno tisíce požárů. Zatmění trvalo 36 hodin. Vzniklá situace nesla
jasnou zprávu poukazující na skutečný problém. Reportér Bill Moyers zdokumentoval
místní chaos a chudobu. K záznamu přidal svůj osobní komentář naznačující, že politikové
podnikají zahraniční cesty, ale žádný z nich nepřijede do jižního Bronxu, který se mění v
trosky v jejich vlastní zemi. Prezident Carter následně přijel, aby se o situaci v jižním
Bronxu přesvědčil. Byl zabezpečen helikoptérami a agenty tajné služby. Podle
urbanistického vedoucího pracovníka, Edwarda Logue, opustilo toto místo přes 750 000
lidí. (Chang, 2006)
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V 50., 60. a 70. letech 20. století byla zabita spousta lidí bojujících za rovnost
občanských práv. Během tohoto hnutí byli zavražděni lidé jako Malcolm X, Dr. Luther King,
Medgar Evers, ale i lidé z Black Panther Party, kteří svá jména neproslavili. Hnutí Hiphop
se svými mírumilovnými hodnotami vychází z tohoto hnutí za občanská práva. Navazuje
na něj s pokračujícím úsilím o získání vlastní svobody. (Rei Servo de Deus Oficial, 2016)
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2. Sociálně-kulturní a socioekonomický kontext
Následující text je uspořádán do čtyř částí, které osvětlují způsoby, jakými lze z pohledu
společnosti nahlížet na Hiphop. První se zabývá Hiphopem jako kolektivním myšlením,
druhá Hip Hopem jako subkulturou a třetí se věnuje hip-hopu jako produkujícímu
průmyslu. Poslední, čtvrtá, část směřuje pozornost na propojení všech předchozích.

2.1.

Hiphop jako kolektivní myšlení

Slovo hip znamená uvědomělost a hop hnutí. V tomto nejširším pojetí je Hiphop šířením
inteligence, sdílením kolektivního ideálu, uvědoměním si svých kroků a společné cesty
myšlení a bytí. Jedná se o nemateriální jevy, o ideály a abstraktno. Hiphop je hláskován
tímto způsobem ve spojení s abstraktními pojmy jako láska k Hiphopu, vize Hiphopu atp.
(Lss Tlk 2015)

2.2.

Hip Hop jako subkultura

Hip Hop je obecně vnímán jako subkultura. Reference k Hip Hopu jako subkultuře by
měly být psány s velkými písmeny, protože jde o označení jejího názvu, mimo to zároveň i
fonetické ortografie. (Lss Tlk 2015) „Objevuje se počátkem 70. let a šířeji je definován jako
kultura (popř. subkultura, protože existuje a rozvíjí se v rámci jiných kultur) tvořená čtyřmi
základními elementy.“ (Kabát, 2010, s. 82)
Když se kolektivní uvědomění, jemuž je věnována předchozí kapitola, rozšířilo mezi
další členy společnosti a tito lidé sdílející společné ideály, se rozhodli tyto ideály
realizovat, veřejnost začala hovořit o Hip Hopu jako o subkultuře - ta je také nemateriální
jako samotné kolektivní uvědomění. Na rozdíl od něj ji již můžeme pozorovat ve svém
okolí v podobě vzniklých subkulturních elementů. Ovšem než začne řeč o jednotlivých
elementech, je třeba zmínit, že Hiphop začíná pocitem. „Člověk není Hip Hop, jen když
tančí, nebo rapuje. Nebojí se být tím, kým je dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. K tomu
potřebuje odvahu. To je to, co je Hip Hop.“ (Lss Tlk 2015)
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Dle Dj Kool Herc Hip Hop slouží mladým lidem ve smyslu interpretace jejich světa v
ghettech, městských čtvrtích a jinde a má moc spojovat etnické skupiny a dát jim smysl
komunity. Poselství Hip Hopu je: „Přijď, jaký jsi. Není důležité vědět, kdo z nás dvou je ten
silnější. To, co je důležité, jsi ty a já ve vzájemném vztahu. To je důvod, proč je půvab
Hiphopu univerzální.“ (Chang, 2006, s. 7) Hiphop je jedinečnou cestou sbližování lidí, kde
člověk není souzen dle etnicity, ale dle úrovně svých schopností v jednom z elementů Hip
Hopu. (Lss Tlk 2015)

2.2.1. Elementy Hip Hopu:

Deejayin, Emceein, Breakin, Graffiti jsou označovány za čtyři hlavní elemety (Core Four
Elements). Na začátku byly pouze tyto čtyři elementy, které se dají považovat za jádro Hip
Hopu. Vznikly v době DJ Kool Herca, který byl zároveň DJ, MC, Graffiti Writer i B-boy,
proto je považován za otce Hip Hopu. (KP Kev the Poet 2011)
Graffiti se dá datovat už do počátků lidské historie. Je aktem znetvoření a výzvou
ostatním rivalům, kteří pro sebe vytvářejí nová jména i na základě toho, jaká písmena
vedle sebe vypadají dobře. Značkují území města psaním na městské vlaky a zdi tak
zvanými „tagy“. Nedá se jasně říci, čím graffiti je, protože každý writer ho chápe jinak.
Někdo chce mít označených, co nejvíce věcí v ulici, někdo chce dělat promakané věci na
legále, někdo chce dělat hezké kaligrafické tagy, někdo chce jen počmárat majetek
společnosti, která ho štve. Pro Daniela Bártů, pražského writera, je graffiti způsobem
objevování města, tvarování písma a jeho umisťování do prostoru. Např. umělec,
přezdívaný jako EPOS 257, se zabývá intervencemi do veřejného prostoru. Vyhledává
hlavně systémové stereotypy jako billboardy atp., které aktivně umělecky přetváří např.
pomocí paintballové pušky. (Voskovcová, 2012, s. 12)
DJ je termín označující diskžokeje. „Deejaying představuje základní prostředek
produkce hiphopové hudby. Přes éru kompaktních disků a digitálních formátů převládají v
této oblasti dosud vinylové nosiče, které se pouští obvykle na dvou gramofonech (ang.
Turntable - odtud turntablism). Kvalita turntablismu závisí na zručnosti a dovednosti
deejaye, na tom, jaké zvuky a rytmy dokáže s deskami za pomocí svého mixážního pultu
vytvořit. Nejde o pouhé pouštění jednotlivých skladeb, deejay původní skladby svojí
12

zručností mění, upravuje, nebo dokonce sám přímo na místě vytváří hudbu novou,
originální, neopakovatelnou.“ (Kabát, 2010, s. 83) Mezi první hiphopové DJ patří DJ Kool
Herc a DJ Grandmaster Flash, kteří na počátku hráli zdarma v parcích jako St. Mary´s, 23
Park, 63 Park. (Forman, 2004, s. 242) Zvuková soustava DJ Koola Herca byla tou největší
v Bronxu. Deejayin už existoval na Jamajce a DJ Kool Herc místní techniku přinesl do
Bronxu, když imigroval z Jamajky v roce 1967. Nazýval tuto techniku „Merry-go-round“
(kolotoč). (Lss Tlk, 2015)
Slovníky se shodují na tom, že rap je typ populární hudby se silným rytmem, při kterém
jsou slova mluvena, ne zpívána. Jeden z prvních Hip Hopových MC byl Cowboy, Keith
Wiggins, mluvící pro DJ Grandmaster Flashe , který povzbuzoval publikum. Upoutával
pozornost lidí, bavil je a aktivizoval diváky. Průmyslové odvětví tomu začalo říkat rap.
(Forman, s. 242) „Rap je nekonečný hrabání se v materiálu vlastního jazyka čili
neuvěřitelná interakce s lokální kulturou a její historií“ (Vladimir 518, 2011, s. 324)
Breakin je tanec, který existoval už asi 10 let před tím, než Hiphop samotný. Podrobněji
je jeho vývoj popsán v části 3 této práce nazvané Street Dance, kde se zabývám i dalšími
Street Dance styly, vývojem breakinu a vývojem Street Dance battlů od 19. století do 21.
století.
K základním elementům později přibylo těchto dalších pět elementů - Beat Boxin
(umění, kdy je hudba vytvářena napodobováním hudebních nástrojů pomocí úst, rtů,
jazyka a hlasu), Street Fashion (způsob oblékání), Street Language (slang), Street
Knowledge (znalost života na ulici) a Street Entrepreneurships (pouliční podnikání). Dnes
existuje devět elementů Hip Hopu. (Krs-One, 2015) „Hip hop je životní styl s rozvinutou a
pestrou kulturou, s vlastním jazykem, stylem oblékání, specifickou hudbou a myšlením,
která se neustále vyvíjí.“ (Fiedler, 2003, s. 11)
Všechny elementy Hip Hopu v sobě nesou prvek výzvy k překonání a současně vědomí
nepřekonatelnosti osobní unikátnosti. Zástupci i skupiny všech elementů si vybírají a
dostávají jména podle toho, která je nejvíce vystihují a která je budou nejlépe
reprezentovat. Přezdívku člověku někdy vybere jeho skupina. Elementy jsou také
spojovány univerzálními hodnotami Hip Hopu, které jsou díky nim uskutečňovány: Peace
(mír), Love (láska), Unity (jednota) and Having Fun (míti zábavu), které byly poprvé
prezentovány průkopníkem Afrika Bambaataa, vydavatelem gramofonových desek a
šéfem Zulu Nation, organizace informující o subkultuře Hip Hopu. (Baez, 2014)
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2.2.2. Rozšíření Hip Hopu do světa
K rozšíření Hip Hopu došlo při jeho medializaci. Na konci 70. let byl natočen
breakdance battle, který dal postupně podněty k dalšímu natáčení subkultury. (Forman,
2004, s. 19) V 80. letech už se dostal skrze televizní vysílání i na ostatní kontinenty. Do
Československa se dostal tak, že ho na konci 80. let lidé, kteří na hranicích chytali
televizní signály ze západního Německa, začali rozšiřovat i mimo pohraničí. (Informace
poskytl Wahe Akopjan, tanečník. Praha 10. 4. 2017) „Celosvětový boom Hiphopu a jeho
tanečních projevů zasáhl i naše prostředí - vznikly školy, infrastruktura, periodika, vyhranili
se představitelé, vesměs autorské osobnosti a fungující desítky skupin, které se profilují
na domácím i zahraničním poli.“ (Kabát, 2010, s. 82)
2.3.

hip-hop jako produkt

Takto je hláskováno vše, co spadá pod produkty Hip Hopové subkultury např. desky,
CD, DVD, filmy, trička, tato práce atd. Hip-hopová produkce je největší světovou hudební
produkcí. Často bývají vytvořeny hip-hopové produkty bez jakýchkoliv zásad i bez vztahu
k Hip Hopové subkultuře samotné. Důvodem je často fakt, že umělec tvoří své produkty
bez osobního vztahu k Hiphopu. Jediná loajalita, kterou tvůrce má, je loajalita ke svému
produktu a v takovém případě nešíří opravdové hodnoty Hiphopu (Lss Tlk 2015) „Je
hodně lidí, kteří tvoří pozitivně, kteří ukazují mladým, jaký by svět mohl být, když by spolu
lidé žili v míru a radosti.“ (Chang, 2006, s. 8) Pak jsou ale i umělci, kteří zneužívají Hiphop
a šíří skrze něj negativitu. „Je to známka naší doby, že dokonce takovéto činy, živé, hrdé a
agresivní, přeměňující zničení na imaginární stvoření, mohou být potlačeny, jakmile je
přejímá kultura hlavního proudu.“ (Forman, 2004, s. 18) „…dobře se prodává mládeži a v
povrchní rovině se dá výborně zneužít pro různorodé cíle. Naprosto drtivá většina lidí zná
Hiphop jen jako soustavu vnějších znaků, a to ještě v podání imitátorů té reálné, původní
předlohy.“ (Vladimir 518, 2011, s. 323)
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2.4.

Hiphoppa jako propojení

Hiphoppa je termínem spojujícím vše výše popsané - kolektivní myšlení, vyjádření sebe
sama skrze kulturu a její konečné produkty. Tímto propojením se udržuje respekt
k předchozím generacím subkultury. Nejdříve by tvořící člověk, který se považuje
za součást subkultury Hip Hopu, měl přemýšlet o tom, co si myslí všichni ostatní, vyjádřit
to skrze jeden z elementů a vytvořit tak produkt. Nikdy by tvoření nemělo vzniknout
opačným způsobem tak, že tvůrce nejdříve myslí na to, jestli se produkt bude prodávat a
co si o něm budou myslet všichni ostatní. „Když se staneš lidmi, píšeš lépe, jsi lepší DJ,
děláš lépe breakdance, lépe rozumíš tomu, co si o tobě tvé publikum opravdu myslí.“ (Lss
Tlk 2015)
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3. Street Dance
Všechny styly Street Dance můžeme brát jako rodinu pouličních tanečních stylů, které
se geograficky i časově různorodě vyvíjí a vzájemně se ovlivňují. Jde o dynamický proces,
kdy hudba i tanec společně reflektují sociokulturní kontext prostředí, v kterém se
společnost nachází v konkrétním čase. Pouliční taneční styly vznikají mimo taneční studia
na ulicích, venkovních sešlostech, tanečních večírcích, hřištích, v parcích atp.
„Všechny pouliční tance jsou především sociální tance. Nejprve jde pouze o tanec, až
později se vyvíjí ve styly. Nejdřív je to jenom tanec.“ (laccio1984, 2016) Tanec
společenský je jakýmsi komunikačním mostem při společenských událostech a neklade si
žádné výkonnostní cíle.“ (Lössl, 2008, s. 24) Když někdo tančí a dělá originální pohyby,
které ostatní začnou opakovat a vylepšovat, začne sociální interakcí vznikat styl, který
vzniká záměrně za estetickým účelem.
V 19. století se v Americe začínaly míchat africké a evropské taneční styly. Otroci
zesměšňovali evropské tance jejich napodobováním, přičemž zahrnovali do svého tančení
i své originální rytmy a styly. Z těchto nových mezikulturních tanečních experimentů
vznikaly styly, které se pomalu vyvíjely skrze americkou historii až do stylů, které jsou nám
známy dnes pod pojmem Street Dance (pouliční tanec). (Forman, 2004) „Pouličních tanců
souvisejících s hiphopovou kulturou je sice více, ale b-boying má jisté výsadní místo. Na
rozdíl od dalších stylů tvoří totiž základní prvek této kultury. Je to dáno především tím, že
b-boying vznikl a rozvíjel se v New Yorku, na stejných místech, ve stejném čase a ve
stejných podmínkách jako ostatní prvky kultury.“ (Kabát, 2010, s. 83)

3.1.

Breakdance, B-boying, B-girling

Na počátku 70. let Dj Kool Herc vytvořil break beat, opakováním instrumentální mezihry
skladby ve smyčkách, aby dal na svých block parties v Bronxu více prostoru
improvizujícím tanečníkům na demonstraci jejich pohybových schopností. Odtud také
pochází název Breakdance. Tito improvizující tanečníci tancující na počátku 70. let do
rychlejších instrumentálních meziher funkových a disco nahrávek byli průkopníky
Breakinu. (Forman, s. 36) Těmto tanečníkům se začalo říkat B-boy a B-girl, znamená to
zkratku Bronx-boy/girl nebo Break-boy/girl. (Arte Creative, 2015)
16

Inspirací první generace b-boys(break-boys) a b-girls(break-girls) mohl být např. James
Brown, který při svých vystoupeních nečekaně skákal na zem, kde však nesetrvával
dlouho. Tomuto tanci se říkalo “good foot“.
V Brooklynu vznikal taneční styl Top-Rocking/Up-rock/Brooklyn-Rock/Rocking. Místo
násilí a opravdových bojů se bitky začínaly pouze předstírat. Tento styl tedy vypadá jako
zápas dvou bojovníků. Tanečníci proti sobě tančí formou výpadů, při kterých naznačují
zbraně, aniž by se u toho dotýkali. Někdy taková výměna zabránila opravdové bitce, jindy
ji zase podnítila, např. když jeden z angažovaných nemohl unést porážku. Již koncem 19.
století existovaly různé tance, které používaly pády a žabí skoky připomínající dnešní styl
Rocking. (Forman, 2004)
„B-boying má několik základních technik- toprock, uprock, footwork, power moves,
freeze. Jde o propojení stylového tance a fyzicky náročných akrobatických či
gymnastických prvků. B-boying je dále ovlivněn lindy-hopem (jitterbug), tap dance,
swingem, salsou (a dalšími latinskoamerickými tanci). K formování break dance přispěly
tehdy všeobecně oblíbené kung-fu filmy.“ (Kabát, 2010, s. 83)
Postupně se formovaly skupiny lidí, které spolu trénovaly a vystupovaly. S DJ Kool
Hercem vystupovali The Herculoids, kteří dělali komediální break dance zapojujíce
pantomimické prvky. Na konci 70. let Crazy Legs, z Rock Steady Crew, přidal originální
spiny a je s ním často spojován obrat od Old School (starého) k New School (novému)
Breakdance. (Forman, 2004) Inventivní spiny vznikaly však již na přelomu 19. a 20. století,
když černí otroci jezdili na turné po státech s cirkusy a karnevaly a snažili se být co nejvíce
originální, aby při vystoupeních přilákali pohledy diváků. Jim Green byl znám pro pohyb,
při kterém se točil na zadku. Nazýval ho Black Bottom. Možná se jednalo o první ass spin .
(Forman, 2004)

3.2.

Funkové styly

Nejstarším funkovým stylem je boogaloo formující se v 60. letech 20. století. Mezi
nejrozšířenější funkové taneční styly dnes patří locking a popping, které se díky tanečnímu
pořadu Soultrain staly v USA populárními na začátku 70. let 20. století. (Forman, 2004, s.
19)
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Funkové styly vznikaly na západním pobřeží USA nezávisle na breakdance. Většina
médií v 80. letech 20. století spojovala funkové styly s b-boyingem/b-girlingem a
uprockingem nazývajíc je všechny breakdancing. Výsledkem bylo, že funková kultura
západního pobřeží byla přehlížena. (Chang, 2006) V 80. letech 20. století se slovo
“Hiphop“ stalo zastřešujícím pojmem zahrnujícím všechny tyto styly právě díky médiím,
které přehlížely fakt, že originálně se funkové styly tančily na funkovou hudbu a break
dance a up-rocking na break beat. Mnoho tanečníků jako Mr. Wiggles byli prvními
tanečníky kombinujícími boogaloo s up-rockem a breakdance. Později začínali
experimentovat a např. jako Electric Boogaloos tančili funkové styly na blues. I break
dance se začínal tančit na funkovou hudbu atp. (Steady Rocking, 2012)

3.3.

House Dance

Housová hudba vznikala v Chicagu, především na večírcích ve Warehouse clubu odkud
také vychází pojmenování tohoto tanečního stylu - House. (Mirani, 2005)
House se jako hudba a tanec rozvíjel v klubu Warehouse, otevřeném v roce 1977, nebo
v newyorském klubu Paradise Garage, kde se současně rozbíjely rasové a sexuální
preference a předsudky s nimi spojené. V těchto klubech se kladl důraz primárně na
hudbu a ne na to, kdo je gay nebo černoch. V těchto klubech se setkávali tanečníci jazz
dance, b-boys a b-girls, stepaři, baletky atp. Kvůli tomu začal vznikat nový taneční styl
House Dance ovlivněný i tanečními styly Wacking a Vogueing specifickými pro gay
kulturu. (Cheeseman, 2003)

3.4.

Street Dance Battle a jeho vývoj

V následujících odstavcích popisuji vývoj street dance battlů od 19. století do 21.
stoletím. K popisu tohoto historického vývoje používám literární a audiovizuální zdroje,
čerpám především z knihy „That's the Joint! The Hip-Hop Studies Reader“ od M. Formana.
Na základě svých zkušeností jako tanečník a organizátor battlů popisuji jejich podobu v
dnešní době.
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3.4.1. 19. století
Jedna věc provází battly v každém čase i prostoru. Od doby, kdy na plantážích v
Texasu v roce 1850 první černí otroci soupeřili ve svých tanečních schopnostech až po
battly organizované v dnešní době, šlo vždy o to, kdo je lepší. Kreace otroků kombinujících
evropské a domorodé tance v 19. století v Americe brzy získaly pozornost jejich pánů,
kteří začali oceňovat náročnost a kreativitu těchto nově vytvořených forem tance.
Benevolentnější páni pořádali pro otroky soutěže, při kterých je povzbuzovali k soupeření.
(Forman, 2004)

3.4.2. 20. století
Když v 70. letech DJ Kool Herc prodlužoval mezihry funkových a disco skladeb
přetáčením dvou stejných desek na dvou gramofonových talířích, tanečníci měli více času
na experimentování a soutěž o to, kdo je nejlepší začala být intenzivnější. Aby se
tanečníci překonali, začínali padat na zem používajíce ruské techniky footworku a
gymnastické prvky jako splity a sweepy. Aby tanečníci upoutali pozornost publika, které v
té době rozhodovalo o vítězi battlu, používali různé komediální a pantomimické prvky.
Komediálnímu breakinu se věnovali např. The Herculoids. (Forman, 2004)
V roce 1977 vznikl gang “The Organization“ dávající dohromady break dance crew The
Zulu Kings, kteří byli první organizovanou crew, která cestovala Bronxem vyzývajíc další
méně známé crew v battly. Jakmile začal být break dance v Bronxu populární, battly mezi
breakdance tanečníky se odehrávaly i ve škole při přestávkách v bufetu nebo na
chodbách. (Forman, 2004)
Na počátku byl breakdance battle něco jako vážná hra domorodého tance, při které
splýval tanec, sport a bojování. Pro tanečníky měl výsledek battlu okamžitý sociální
význam. Tanečník získal respekt v sousedství, nebo vyhrál barvy soupeře (jeho boty nebo
triko se symbolem jeho crew atp.). Výzva k battlu proběhla např. tak, že skupina z
okrajové části města přišla ke skupině z centra a vyzvala jí např. výrokem: „Jsme lepší než
vy.“ Většinou to byl lídr skupiny, který určil, jak budou probíhat další podniknuté kroky.
Každá skupina vybrala jednoho, který za ní battloval. Někdy to byl přímo MC, kdo
vyvolával určité tanečníky k tanci. Vybraný tanečník nastavoval podobu a úroveň výzvy a
tanečník z opoziční skupiny se ho snažil překonat, tzv. burn out. Lídr měl za úkol poslat do
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hry další tanečníky, kteří by okouzlili ty, kterým už docházela pohybová zásoba. Diváci, jako
sousedé, příbuzní a kamarádi hodnotili battle shodou názorů. (Forman, 2004) „Pokud někdo
někoho vyzval, tancovalo se třeba na deset, patnáct kol. Výměny probíhaly, dokud jeden ze
dvou battlujících tanečníků sám neuznal, že už nemůže a uznal svou prohru.“ (Steady
Rocking, 2012) Někdy to tedy byli i sami tanečníci, kteří uznali, že battle prohráli.

Breakdance se dostal do médií, když byl natočen battle mezi Rock Steady Crew a The
Dynamic Rockers v 70. letech 20. století, režiséry dokumentárního filmu Style Wars, Henry
Chalfantem a Tony Silverem. Tímto se začal breakin profesionalizovat. Od té doby se
mládež učila spíše kopírováním profesionálů v televizi a ve studiu. Již se méně učila od
tanečníků přímo na ulici, jako tomu bylo dříve. Docházelo také k tomu, že se styly více
homogenizovaly a díky kopírování začala být méně viditelná originálnost pohybů každého
tanečníka. (Forman, 2004)
„V druhé polovině osmdesátých let se v New Yorku začal vytvářet nový taneční styl,
kterému se říká hip hop, občas také Freestyle. V této souvislosti se hovoří především o
osobě tanečníka, který si říká Buddha Stretch. Hip hop je mixem celé řady pouličních
tanců, respektive jejich prvků. Jeho součástí se stávají prvky jinak samostatných stylů.“
(Kabát, 2010, s. 85)

3.4.3. 21. století
„Battle, při kterém proběhne jen jedna výměna, není battle.“ (Mr.Wiggles, 2012) Mr.
Wiggles naráží na dnešní organizaci battlů. Dnes mají tanečníci při battlech běžně
stanoveno, na kolik kol budou battlovat (bývá to jedno kolo, maximálně tři). Tato kola jsou
často ještě časově omezována a doba jejich trvání je převážně do dvou minut. Dalším
velkým rozdílem mezi počátečními a dnešními battly je fakt, že dříve ve hře nebyly peníze,
šlo o srdcovou záležitost, maximálně šlo o materiální výhru ve formě bot poraženého
tanečníka atp. Dnes se na battlech platí za prostor, za pozvanou porotu, za moderátora i
za DJ. Nabízí se peněžitá odměna výhercům a lidé i tanečníci platí za vstup či registraci.
Někdy se platí i za franšízu již kvalitou ověřeného battlu. Pořádají se světové tour a
vítězové/ky určitých lokálních battlů se pak střetávají na battlu, aby došlo k určení
absolutního vítěze/ky. Battly jsou rozdělené na kategorie. Nejčastějšími jsou: Breakdance,
Hip-hop, Top-rock, Popping, Locking, House dance, Dancehall, Krump. Očekává se, že
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tanečník, který chce tančit v určité kategorii, bude vycházet ze specifiky onoho stylu a
improvizovat, případně prokládat improvizaci svými triky a fintami.
Dle Mr. Wigglese nedává smysl dnešní rozdělování Breakin a Hip-hop kategorií na
battlech. Často se baví s organizátory a vysvětluje, proč by to tak nemělo být. „B-boys a bgirls jsou Hip Hop. Breakdance je prvním Hip Hopovým tancem. Bez něj by nebyla žádná
Hip Hopová kategorie. Hip Hop je Breakin a Party Rocking.“ (Steady Rocking, 2012)
„Breakdancing se v roce 2018 přesune z ulic na Olympijské hry v Buenos Aires.“ Sdělila
to Mezinárodní olympijská komise (the International Olympic Committee). Organizace
podala informaci, že tak učinila, aby zvýšila zájem mládeže o breakdance a aby byl
nahlížen jako “unikátní sport ztělesňující hudbu a vyjádření skrze pohyb do hudby“.
Konkrétní podoba by měla vypadat tak, že dvanáct mladých žen a mužů ve věku 16-18 let
budou dva dny soutěžit v ženské, mužské a smíšené kategorii utkávajíce se v battlech,
přičemž budou hodnoceni a bodováni. (Ellis, 2016) Toto téma v taneční komunitě
rozpoutalo velmi kontroverzní debatu především kvůli obavám z toho, že se umělecká
složka Breakdance kvůli bodovacímu systému a olympijské institucionalizaci bude výrazně
přehlížet na úrok složky sportovní. Vše se ukáže až při samotné realizaci, především při
způsobu hodnocení tanečních výkonů soutěžících.
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4. Vliv tance jako pohybu na duševní, fyzický a sociální rozvoj dítěte
V této kapitole je vysvětleno, z jakých důvodů je tanec a rozvoj pohybu jádrem vývoje
člověka. Tématem je jeho důležitost pro člověka a pro jeho rozvoj fyzický, psychický i
sociální. „Pohyb jako prostředek a tanec představuje expresivní a komunikativní aspekt
lidského vývoje. Má významný vliv na vývoj řeči, sociálně přijatelného chování a
kognitivních dovedností.“ (Payne, 1999, s. 35) „Velmi poučným je v tomto ohledu koncept
profesora Vojty, který vyvinul vyšetření a pohybovou terapii prokazující, že stimulace ke
správně provedenému pohybu ovlivňuje komplexně vývoj dítěte.“ (Smetanová, 2008, s.
13)

4.1.

Fyzioterapeutický pohled

Dle fyzioterapeutky Novotné (2005, s. 146) dítě tančí již v matčině děloze, kde se
neustále pohybuje. V lidském těle je asi 300 příčně pruhovaných svalů vykonávajících
pohyb, 200 kostí, z nichž většina slouží k pohybu, i většina mozku je řídícím centrem
pohybu. Novotná (2005, s. 146) se domnívá, že lidé nejsou nic jiného, než pohybový
aparát. „Vidíme proto, abychom se mohli pohybovat v prostoru, a dýcháme proto, aby
pohybový aparát měl kyslík, a jíme proto, aby pohybový aparát měl živiny.“ (Novotná,
2005, s. 146) Rehabilitační lékařka Smetanová (2008, s. 13-17) zdůrazňuje přirozený
kladný vztah dítěte k pohybu, který je ze strany dospělých spíše brzděn. „Pohyb a sport od
3 do 6 let je vhodný pouze formou hry a musí být různorodý. Již v tomto věku je třeba
některé děti pobídnout k pohybu a jít příkladem. Předškolák zvládá postupně nácvikem i
složitější komplexní pohybové aktivity. Seznamuje se se základy rytmického pohybu, je
schopen pohyby na sebe navázat a zapojit se také do kolektivu.“ (Smetanová, 2008, s. 14)
S všestranně rozvíjejícími pohybovými aktivitami a tréninkem je ideální začínat v
mladším školním věku a rozvíjet pohyb jedince, aby se mohl nadále vyrovnaně tělesně
rozvíjet. (Smetanová, 2008) Dvě hodiny tělocviku týdně ve škole nestačí a většina dětí po
škole tráví čas u počítače nebo televize tak, že jsou pak ztuhlé jako staří lidé. Problémy s
bolestmi hlavy, skoliózou, zácpami atd. jsou ve většině případů zapříčiněné nedostatkem
pohyblivosti. Za většinu trápení a bolestí dětí může svalová nerovnováha. (Novotná, 2005)
„V mé ordinaci dětského rehabilitačního lékaře tvoří největší skupinu děti s vadným
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držením těla, skoliózy, poruchy nožní klenby, děti s bolestí zad. Pokud má dítě ochablé
svalstvo a špatné postavení páteře, pravidelně necvičí, volný čas tráví pasivně a nemá
osvojeny základní pohybové návyky vedoucí ke zlepšení stavu, je téměř jisté, že s věkem
se problémy prohloubí.“ (Smetanová, 2008, s. 16) “Výuka tělesné výchovy v základních i
středních školách většinou zahrnuje povinné dvě hodiny řízené pohybové aktivity týdně,
což je naprosto nedostatečné.“ (Smetanová, 2008, s. 14) Malý počet hodin tělesné
výchovy ve školách a stres, který mladiství zažívají, mají špatný vliv na jejich růstový vývoj
a způsobují problémy s nadváhou a metabolismem. (Laskyté, 2005) Větší pohyblivost by
mládeži mohla pomoci v předcházení zdravotních problémů. Prázný se odvolává ve své
publikaci „Tělo, tělesnost a filozofie - pojednání k filosofii výchovy“ na F. Nietzscheho,
podle kterého je pro komplexní zdraví nutné vyhýbat se sedavému způsobu života a
rozvíjet naši tělesnou krásu, nejlépe pravidelnou aktivitou, v níž se člověk může předvést
jako např. tanec, boj nebo jakákoliv hra. (Prázný, 2005)
„Specifický význam taneční aktivity pro utváření životního stylu dítěte je v získání vztahu

k pravidelnému pohybu.“ (Cveklová, 2008, s. 53) Zdravotní problémy mohou vzniknout
ovšem i přetrénováním, takže trénink studenta, který se připravuje na závody a hodně
trénuje, musí být správně vedený tak, aby při pravidelném trénování student zatěžoval
svaly rovnoměrně. Pokud je trénink veden tak, že student přetěžuje svaly nerovnoměrně,
„bolest páteře či končetin může upozornit na vznikající problém.“ (Smetanová, 2008, s. 16)

4.2.

Psychologický pohled

„Pohyb je pro dítě úplně prvním vyjadřovacím prostředkem.“ (Einonová, 2002, s. 106)
„Děti milují pohyb přirozeně, opak pohybu je pro ně téměř nemožný! Nařídíme-li dítěti, aby
sedělo v klidu, nedokáže to.“ (Novotná, 2005, s. 149) Díky přirozenosti k vykonávání
pohybu k němu má dítě jednoduchý a pozitivní vztah, který je nejvíce ovlivněn v rodině.
Rodiče jsou dětskými partnery při jejich prvních pohybech a jejich podpora má na dítě
významné psychologické působení. (Novotná, 2005)
Nácviky pohybu jsou pro dítě hrou, která má určitá pravidla, čímž se zároveň učí i
disciplinovanosti tyto pravidla dodržovat. Smyslem těchto her je i sdílená radost z pohybu
samotného. Při pohybových hrách dochází k rozvíjení fantazie i řečových schopností. „Dítě
tak chápe a učí se i rozvíjí své psychické pochody. Při jakékoliv sportovní aktivitě
trénujeme nejen svaly, ale i své schopnosti zraku, sluchu, hmatu citu pro míru, schopnosti
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logických úvah a své funkce vitální.“ (Novotná, 2005, s. 150) Když dítě necháme tančit, učí
se při tom vlastní tělesností vyjadřovat samo sebe i hudbu. Zdokonaluje se v naslouchání
a ve všímání si detailů, zároveň si všímá odlišného rytmu, výšky, trvání, čímž začíná
chápat různé druhy hudebních žánrů. (Einonová, 2002, s. 106) Prázný se ve své publikaci
„Tělo, tělesnost a filozofie- pojednání k filosofii výchovy“ opět odvolává na F. Nietzscheho,
který tvrdil, že by člověk měl důvěřovat jen těm myšlenkám, které vznikly při volném
pohybu, který je schopen zkrášlit jeho půvab a zneškodnit lidské duševní nedostatky.
(Prázný, 2005)

4.3.

Sociální pohled

„Pohybem se jedinec učí desítky důležitých návyků hygieny, míry, přátelství v kolektivu,
schopnosti pomoci slabším, ochotě ustoupit silnějšímu soupeři, atd.“ (Novotná, 2005, s.
150) Pro svůj osobní a sociální rozvoj je nutno vzít v potaz i kontakty sociální. (Prázný,
2005)
Socializace je velmi ovlivněna vztahem jedince k fyzickým aktivitám. K jejímu
pozitivnímu průběhu je nutné, aby byl samotný vztah jedince k tělesnému pohybu
pozitivní. Zájem jedince o fyzické aktivity u něj může vytvořit jistou míru odolnosti vůči
negativním sociálně patologickým jevům. Tato odolnost vzniká tím, že má jedinec
vytvořený respekt k dodržování pravidel ze sportovních her. Tento respekt je přenesen i
do ostatních aspektů života mladého člověka, který je tak snadněji schopný překonávat
pravidla a hranice nastavované společností. Agrese, kterou mladiství někdy pociťují, může
být potlačena sportovními aktivitami, které agresivní chování usměrní k činnosti
posouvající jedince k lepším výsledkům za účelem poražení soupeře. Díky sportovním
aktivitám mohou děti získávat emocionální sociální vazby se svými vrstevníky, smysl pro
zodpovědnost za tým, důvěru v sebe sama, tělesnou kontrolu a vyšší stupeň vlastní
hodnoty. (Laskyté, 2005)
Nedostatečné fyzické vzdělávání dětí a mládeže spojené s každodenním stresem mají
za výsledek také pasivitu, inklinaci k negativním sociálním jevům jako je užívání drog,
kouření a deprese. Deprimovaná mládež nemá pozitivní vztah k vlastní osobě a svému
tělu. Hlavním důvodem sebevražedných činů mládeže bývá většinou deprese. Pasivní
trávení volného času nezdravým způsobem vede k nedostatku pohybu, nadváze,
poruchám zdraví, psychickým potížím, poruchám spánku, špatné kondici, narušenému
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vztahu k pohybu a opět k pasivnímu trávení volného času nezdravým způsobem. Tato
souvislost výše zmíněných jevů utváří bludný kruh. (Smetanová, 2008, s. 15)
Taneční výuka je ve francouzském prostředí často využívána v prostředí tzv.
problémových předměstí, kde žijí sociálně slabší skupiny obyvatel, převážně imigrantů z
koloniálního období. „Tito obyvatelé často žijí v ghettech. Ta byla i místem, kde zapustil
kořeny Hiphop, původně pocházející z USA, který mladým pomáhá v seberealizaci.
Původně tedy šlo o tanec ulice, kterým se mladí snažili dokazovat vlastní hodnotu a jehož
provádění nadšeně sledovali shlukující se kolemjdoucí na ulicích.“ (Kinsky, 2008, s. 41)
Technika tance může být pod vedením kvalifikovaných aprobovaných tanečních pedagogů
zakomponována do vzdělávacího systému ve školách, nemocnicích, věznicích atp. Ve
francouzském vzdělávacím systému si může žák od 11 let do svého vzdělávacího
programu zařadit tanec, pokud z něho chce později maturovat. (Kinsky, 2008) Absolventi
tanečních souborů pociťují, že kvality, které získali v průběhu života díky tanečním
aktivitám, se významně promítají i v jejich běžném životě a zaměstnání v podobě
schopnosti kolektivní spolupráce, tvořivosti, soutěživosti a uměleckého pohledu na svět.
(Cveklová, 2008, s. 53)
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5. Pedagogicky využitelný potenciál v tanci
„Problém pedagogiky bývá obecně vymezován těmito otázkami: co předávat, komu a
jakým způsobem.“ (Kinsky, 2008, s. 32) Pro účely mé bakalářské práce se bude jednat o
otázky pedagogického působení v oblasti taneční terapie, tanečního umění a konkrétně v
kontextu vzdělávání v oblasti improvizovaného tance a pouličních tanečních stylů. V
následujících kapitolách je vysvětleno, jaký je rozdíl v pojetí tance jako umění a jako
terapeutického pohybu a jak to souvisí s pedagogickým plánem a působením celkově.
Rozvoj tance v rehabilitačním a terapeutickém smyslu začal ve 40. letech 20. století.
Objevil se v USA s hnutím terapií zaměřených na tělo. „Tento proud vychází z
psychoanalýzy a více či méně se na ni odvolává, hlavně však proklamuje osvobození těla
nebo svobodné sebevyjádření.“ (Dosedlová, 2012, s. 77) „Od 80. let se chápe jako druh
umění zasahující do výchovných a společenských souvislostí. Využívá se také při práci ve
skupinách se speciálními potřebami.“ (Payne, 1999, s. 17) Tanec vytváří vztah k vlastnímu
tělu, k pohybu, k hudbě, k prostoru, ke kostýmu i k jiným tanečníkům. „Společná tvorba
podporuje sociálno. Skvělým příkladem jsou například několikadenní soustředění, kdy
tanečníci pracují na společném projektu např. celý týden, kromě choreografií vytvářejí také
kostýmy, hudbu, tancem tedy doslova žijí celý týden.“ (Hojtašová, 2008, s. 75)

5.1.

Tanečně - pohybová terapie

„Můžeme rozlišit tři typy pohybu: funkční neboli instrumentální (například pohyb při
zvedání šálku), kvantitativní (například rychlý běh ve sportu) a kvalitativní (při vyjádření
nálad a pocitů, mající expresivní a estetickou hodnotu).“ (Payne, 1999, s. 37)
Při taneční terapii se zabýváme kvalitativním, tedy expresivním pohybem. Pozorujeme
vztah mezi prožitkem emocí a pohybem jedince i s jeho interakcemi. Zabýváme se nejen
tancem samotným, ale i ostatními expresivními vyjádřeními jedince jako jeho postojem a
výrazem v jeho tváři. „Dosažení fyzické a psychické integrace jedinci umožní, aby byl
vnímavější k okolí.“ (Payne, 1999, s. 40) „Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s
jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Najít tento vztah a porozumět
mu je jedním z hlavních cílů v taneční terapii.“ (Lucká, 2015, s. 86) Důležité je i
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pozorování pohybu jedince ve vztahu k ostatním členům skupiny a rozmístění skupiny v
prostoru. „Samotné pohybové procesy představují expresivní výpovědi skupiny, například
když se všichni rozmístí v prostoru podle toho, jaký vztah mají k sobě navzájem a k
vedoucímu.“ (Payne, 1999, s. 39)
Velký důraz klademe na psychologickou, sociologickou a historickou souvislost
tanečního pohybu jedince. Na estetické provedení jeho pohybů neklademe žádné
požadavky. Největší význam při taneční terapii má pro nás propojení jedincova pohybu s
jeho emocemi. „Úkolem terapeuta je sledovat pohybový proces jedince a pomoci mu
uvedené spojení prozkoumat v jeho životě a v jeho vlastních zkušenostech tak, aby
dotyčný pokročil v ozdravném procesu a obohatil rejstřík svých vztahů mezi somatickými,
psychickými a emočními aspekty.“ (Payne, 1999, s. 17) Na rozdíl od psychoterapie se
soustředíme nejprve na jedincovo tělo v pohybu a teprve až pak přecházíme k jeho mysli.
Pomocí diskuze zjišťujeme jedincovy niterní procesy, přičemž si klient prohlubuje své
sebepoznání a objevuje souvislosti se svým životem. (Payne, 1999) Navazováním vztahu
jedince se svým tělem, učení se citlivosti, vnímavosti a vnitřního dialogu mezi duší a tělem
může směřovat k estetice tělesných pohybů i u fyzicky handicapovaných tanečníků, jejichž
těla neodpovídají běžné představě krásného těla. „Přesto lze mluvit o kráse těchto těl,
protože byly prostoupeny citem, který způsobil, že s tělem bylo nakládáno tak, jako by bylo
krásné.“ (Hojtašová, 2008, s. 73)
Taneční pohybová terapie je vhodná pro klienty, jejichž vývoj prochází abnormálními
fázemi, nebo se v určité fázi zastavil. Terapeut se snaží dosáhnout trvalé změny, která
klienta pozitivně ovlivní fyzicky, psychicky i sociálně. Terapeut většinou pracuje jako
součást mezioborového týmu zaměřující se na terapeutické cíle klientů. (Payne, 1999) Dle
Lucké (2015, s. 87) je vhodné tanečně-pohybovou terapii využívat zvláště u lidí s problémy
v komunikaci, ve verbálním vyjadřování, s vnímáním realistického pohledu na vlastní tělo,
s emočním projevem nebo obavami o své tělo. Do tanečně- pohybové terapie je vhodné
zahrnout i lidi s demencí a s psychickými onemocněními. Lucká se dále odvolává na
Meekemuse, který vidí využití tanečně-pohybové terapie jako formu psychoterapie v
nemocnicích, školách nebo sociálních zařízeních.
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5.2.

Tanec jako umění

Terapeutické účinky má i tanec umělecký, ale není terapií, protože cílem práce není
spojování vědomých a nevědomých zkušeností klienta, ale estetický pohyb. Cílem
uměleckého tance je taneční vzdělávání, vystoupení, představení, soutěž a jiné umělecké
výkony. Pohybový specialista vyučuje specifické taneční techniky a zajímá se spíše o
jejich provedení a pochopení, než o emocionalitu jeho žáků. „Spíše se zde jedná o vztah
učitele ke studentovi než terapeuta ke klientovi. Důraz je totiž kladen na radost z tance a
pohybu, na estetický zážitek a na vzdělávání, tj. na znalost tanečních nebo pohybových
dovedností a jejich pochopení.“ (Payne, 1999, s. 71)
I žáci orientovaní na umělecké výkony jsou vedeni k aktivnímu vědomému vnímání
prostoru, tvaru, výtvarné linii vlastního těla, půdorysné dráhy a k vnímání prostorových
vztahů mezi tanečníky. Při uměleckém tanci je důležitý i prostor vnitřní a používání
vlastních prožitků. (Eliášová, 2008, s. 81) Učitel tance se soustředí na to, aby se žáci
vzdělávali a osvojili si určité taneční techniky, které budou případně schopni používat i
mimo lekce. V případě Street Dance se jedná o osvojení specifik stylů, které popisuji v
kapitole 3. Do práce se skupinou lze přesto zařadit i žáky s postižením, kteří jsou při
tanečních lekcích bráni jako rovnocenní spolutanečníci a partneři, kteří se také vzdělávají
a připravují na taneční výkony, stejně jako ostatní členové skupiny. Osvojují si určité
taneční umělecké styly a techniky jako ostatní, protože při lekcích, kdy je tanec pojímán
umělecky, je určitá forma nutná. Žáci s postižením se stejně jako ostatní žáci zlepšují při
svých expresivních projevech, estetických pohybech, přičemž zlepšují své dovednosti
percepční i fyzické. Žák si při lekcích prohlubuje intuitivní myšlení, uvědomění si vlastního
těla, chápání sama sebe, svých emocí i myšlenek. (Payne, 2011, s. 71)

5.3.

Kreativní pohyb

Kreativní pohyb je pohybem improvizovaným a spontánním. Jde o pohyb vycházející z
jedince, který si sám určuje jeho styl a formu. Přímo souvisí s prožíváním a pocity, které
jsou kreativním pohybem fyzicky vyjadřovány. Pocity iniciují tanec, obdobně jako tanec
iniciuje pocity. Kreativní tanec je symbolickým vyjádřením jedincových pocitů, jedince
samotného, a jeho vlastní identifikace. Pocity jsou přeměňovány v pohyby pomocí
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představ. Při taneční improvizaci zároveň tanečník prozkoumává své dovednosti. „Tělo,
pocity a mysl při takovém pohybu fungují jako celek.“ (Payne, 1999, s. 39)
„Improvizace je základní prostředek k rozvíjení jak techniky, tak tvořivosti tanečníka.
Proto musí improvizace vždy sloužit k určitému pedagogickému cíli a k jeho hlubšímu
pochopení a rozvinutí.“ (Eliášová, 2008, s. 81) „Pro studenta je cestou tvůrčího hledání a
ověřování, pro učitele důležitou zpětnou vazbou a informací o stavu studentova poznání.“
(Blažíčková, 2004, s. 43)
Ke spontánnímu pohybu je nutná spontaneita a práce s pocity. To vyžaduje určitou
odvahu jedince k tomu, aby začal improvizovat. Někdy to bývá problém, a proto je často
nutné nejdříve věnovat čas aktivitám, kterými jedinci odvahu získají. Nedostatek odvahy
souvisí s pochybnostmi jedince o sobě samém a o tom, že bere kreativitu příliš vážně.
Musíme mu proto vhodnými cvičeními dopomoci k tomu, aby se u improvizace cítil dobře.
Učíme žáky a klienty, aby znovuzískali umění si hrát. Rozvíjíme tím jejich svobodné
chování a volbu. Tím se uvolňují jedincovo bloky, spoutávající reaktivní chování a zamrzlé
vzorce projevu sebe sama. (Payne, 1999) „Nejcennějším okamžikem improvizace je ten,
kdy se ocitáme jakoby mimo čas a prostor, mimo zpětné kontrolní mechanismy, ve stavu,
odkud se můžeme vydat kamkoli.“ (Blažíčková, 2004, s. 43) „Pohyb je zážitek spadající do
oblasti intelektu, citu i ducha. Tělo lze naladit stejně jako hudební nástroj tak, aby bylo
schopné předávat myšlenky, emoce, představy umělce. Správným pedagogickým
vedením získává tělo svou specifickou pohybovou inteligenci. Úkolem pedagoga je najít
způsob předání tohoto poznání a provokovat dítě k hledání svého maximálního výkonu.“
(Eliášová, 2008, s. 80)
Při terapii je brán větší ohled na prodiskutování prožívaných pocitů, na zpětnou vazbu a
souvislosti s životem klientů mimo lekce. (Payne, 1999) Pokud je cílem práce se
studentem veřejné vystoupení, je nutné rozvíjet techniku tance, která je nosičem
kreativního vyjadřování. (Einonová, 2002, s. 25) „Technika pohybu není konečný výsledek,
ale prostředek k vyjádření. Jakákoliv forma v tomto případě svazuje. Pokud je brána jako
prostředek, naopak osvobozuje. Čím dokonalejší technika, tím svobodnější vyjádření
prožitku, myšlenky nebo uměleckého záměru.“ (Eliášová, 2008, s. 80) Tvořivá výchova
obecně přispívá k tomu, aby se jedinec identifikoval a poznal sám sebe a své schopnosti v
oblasti, v níž vyniká. Současně má jedince podporovat, aby se v této oblasti individuálně
rozvíjel. (Sedláček, 2008, s. 23) „Úkolem pedagoga je najít kvality dítěte a ty podpořit tak,
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aby dítě mohlo tančit. Mnoha dětem to pak pomáhá i při řešení vlastních psychických
bariér.“ (Eliášová, 2008, s. 80)
Dle Eliášové (2008, s. 81) můžeme improvizaci v tvořivé taneční výchově rozdělit na
několik druhů:
•

„Improvizace technická: rozvíjí porozumění pohybovým principům. Je součástí výuky
taneční techniky.

•

Improvizace hudební: rozvíjí porozumění hudební předloze, zaměřuje se na tempo,
rytmus, dynamiku.

•

Improvizace prostorová: rozvíjí porozumění prostorovým souvislostem, objevování a
prožití vnitřního i vnějšího prostoru.

•

Improvizace dynamická: rozvíjí schopnost pracovat s dynamikou, schopnost vnímání
času a jeho členění.

•

Improvizace dějová: rozvíjí schopnost vyjádřit pohybem přesný děj, pocit, myšlenku.

•

Improvizace automatická: rozvíjí bezprostřední reakci vyjádřit hudbu tancem, tanečním
pohybem na danou hudební předlohu.“

5.4.

Efektivní taneční vedoucí

Záměrem této části je předložit charakteristiky vedoucího, který je schopen pracovat se
svou skupinou, co nejlépe tak, aby jeho pedagogické vedení působilo pozitivně na
individuální i skupinový rozvoj. Efektivita tanečního vedoucího závisí na mnoha faktorech,
především na jeho přístupu k lekcím a na cílech, které se studenty stanovuje. O přístupu i
cílech mluvím níže.

5.4.1. Přístup vedoucího k taneční výuce
Dobré výsledky taneční výuky závisí na přístupu pedagoga k pedagogické práci, na
jeho uměleckém cítění, připravenosti, vztahu k dětem a způsobu práce s nimi. „Při
vyučování je třeba bránit se všemu, co vede ke stereotypu. Pedagog musí o své práci
přemýšlet, rozvíjet, doplňovat, přistupovat tvořivě ke každé vyučovací hodině. Jen tak
bude umět probudit tvořivý vztah k pohybu i v dětech.“ (Lepoldová, 2009, s. 9) „Náš vlastní
tanec představuje zdroj inspirace a s tímto náhledem o něj musíme pečovat.“ (Payne,
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1999, s. 20) Vedoucí se musí zdokonalovat ve svém vlastním pohybu, vzdělávat se a
prohlubovat své taneční dovednosti. „K tomu, aby si vytvořil se skupinou určitý neverbální
vztah, musí navíc disponovat širokým pohybovým repertoárem a dokázat měnit způsob
pohybu, napětí, rychlost atd.“ (Payne, 1999, s. 40)
Podle charakteru skupiny, s kterou vedoucí pracuje, určuje přístup k tanci. Tedy jestli
bude přistupovat k tanci jako umění nebo tanci jako způsobu pohybové terapie. Toto
určení přímo souvisí s cíli skupiny, s podobou lekcí, používanými pracovními metodami a
způsobem hodnocení. „Příprava nespočívá jen ve výběru cviků, při jejich volbě a řazení se
musí přihlédnout nejen k věku dětí, ale také k jejich tělesné vyspělosti, ke stupni
vnímavosti, hudebnosti, tanečnosti. Důležité je, aby se pedagog v hodině věnoval všem
dětem, nepreferoval talentovanější.“ (Lepoldová, 2009, s. 9) Díky pedagogovo působení
by měli být žáci schopni lépe se vzdělávat i samostatně mimo lekce. „Žák by vlastně měl
být veden k tomu, aby učil sám sebe. Učitel musí vysvětlovat jak, a uvádět důvody proč,
ale výsledky jsou vždy závislé na žákově sebekázni, umělecké poctivosti a na jeho
nadání.“ (Blažíčková, 2004, s. 7)
Dle taneční terapeutky Helen Payne (2011, s. 59) můžeme při přístupu k lekcím využít
následující předpoklady o svých klientech a žácích:
•

„Reakce členů skupiny na prostor, vedoucího a ostatní účastníky bude do určité míry
ukázkou jejich reagování v jiných situacích.

•

Každý účastník je jedinečný a mění se tím, jak v kontextu lekce rozšiřuje svůj
potenciál- Také reakce na emocionální a fyzické životní nároky se mohou měnit.

•

Jednotlivec se potřebuje poznávat v bezpečném, uspořádaném, avšak dostatečně
motivujícím prostředí, které mu k poznávání dává příležitost.

•

Taneční a pohybové zkušenosti představují jeden způsob, jak změnit zažité
emocionálně-psychické reakce. Účelem je obnovit schopnost pozitivní životní volby,
přijatelné jak pro jedince, tak pro společnost.

•

Prožitky růstu při pohybové a taneční aktivitě jedince vedou:
o K budování vlastní identity
o K sociálnímu učení s příležitostí prozkoumat všeobecně aplikovatelné
alternativní způsoby chování“
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5.4.2. Cíl a plán tanečních lekcí
V obecné rovině se cíle odvíjejí od typu skupiny a jejích potřeb. Jak je již zmíněno výše
v podkapitole 5. 1., cílem tanečního terapeuta je „emoční a fyzická integrace člověka,
vědomí těla, hranic těla a jeho vztahu k prostoru, realistické vnímání své vnitřní představy
o těle, akceptace a bezpečný způsob zvládání napětí v těle, úzkosti, stresu z potlačované
energie, schopnost identifikovat a vyjadřovat své pocity bezpečným a přijatelným
způsobem.“ (Lucká, 2015, s. 86) Cílem učitele tance je, jak je popsáno v podkapitole 5. 2.,
estetický pohyb, choreografie na soutěž, představení, příprava jedinců na battly, soutěže,
či začlenění jedinců s postižením do skupiny. V případě Street Dance se jedná o
soustavnou práci na zdokonalování tanečních technik popsaných v kapitole 3 a
připravování jedinců na skupinové či individuální battly a soutěže v kategoriích
rozdělených dle konkrétních stylů. Nejjednodušším odlišením battlů a ligových soutěží je,
že v battlech jednotlivci a skupiny čelí svým soupeřům a strategicky prokládají svou
improvizaci krátkými choreografiemi. Při soutěžích čelí porotě a choreografie mohou
prokládat krátkými improvizacemi.
„Jedním z hlavních cílů taneční výchovy by mělo být rozvíjení zážitků tvůrčí cestou.
Pedagog by měl dát žákům odvahu uvědomovat si přírodu i sociální prostředí a pomáhat
jim otevřeně zkoumat vlastní zážitky, aby mohly hledat a objevovat s jeho pomocí
nejvhodnější způsoby vyjádření se.“ (Blažíčková, 2004, s. 15) „Musí přihlédnout k fyzickým
i psychickým schopnostem dětí různého věku, hledat pro určitý věk vhodná témata, musí
umět posoudit tvořivost dětí a odhadnout možnosti jejich spoluúčasti…“ (Eliášová, 2008, s.
83)
Na určení cílů se mohou podílet částečně všichni, či sám vedoucí, sama skupina, její
členové nebo personál pracující se skupinou. „Je nezbytné, aby vedoucí byl upřímný,
nabízel opravdové, bezpodmínečné přijetí témat skupiny, vnitřních a vnějších procesů,
jejích projevů a uměl se vcítit do jejích potíží.“ (Panye,1999, s. 44) „O tom, co vedoucí
očekává od skupiny a skupina od vedoucího, je vždy třeba si otevřeně promluvit.“ (Payne,
1999, s. 42) Efektivní vedoucí si pokládá otázku, co je třeba udělat pro konkrétní skupinu.
Dává si pozor, aby neupřednostňoval své vlastní cíle nad cíli skupiny, a proto se musí
ujistit, co skupina potřebuje, aby pro ni udělal v momentálním okamžiku. (Drucker, 2008, s.
10-12) Při hledání odpovědí na tuto otázku většinou vyplyne na povrch více témat, na
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kterých je třeba pracovat. Otázku, co je třeba udělat, si pokládá znovu, protože priority se
v čase často mění a vedoucí buď hledá jiné způsoby, jak problémy vyřešit, nebo si je
vědom dalších možností rozvoje skupiny, na kterých lze pracovat.
Poté, co se skupina s vedoucím domluví na cílech, na kterých se chystá pracovat,
vedoucí vytvoří plán jejich naplňování. V tomto kroku vedoucí rozděluje cíle na dílčí úkoly,
při jejich naplňování musí brát v potaz i jejich správné načasování. Ke správnému
naplánování aktivit směřujících k naplnění cílů tudíž patří i vybírání vhodného času aktivit.
Když je skupina vyčerpaná, vedoucí vybírá spíše oblíbené aktivity. (Einonová, 2002) Plán
naplňování cílů by měl být flexibilní a měl by být konstruován tak, aby skupinu dovedl ke
stanoveným cílům vhodným tempem, které může být vyjádřeno pravděpodobnými termíny,
v kterých vedoucí očekává, že bude problém vyřešen. (Drucker, 2008) „Když vedoucí
proměňují své plány v aktivní jednání, zvláštní pozornost musí věnovat rozhodování,
komunikaci, příležitostem (oproti problémům) a poradám.“ (Drucker, 2008, s. 14)

5.4.3. Pravidla
Je důležité, aby vedoucí vytvořil prostředí, v kterém se dítě cítí svobodně. Musí vědět,
že je vítané, aby vyjadřovalo sebe sama, své pocity a názory. Zároveň bychom si měli
stanovit určitá pravidla platná pro všechny, aby mohla skupina pracovat co nejefektivněji a
aby si nikdo nepřipadal na své svobodě omezován. (Einonová, 2002)
Na prvních lekcích si vytváříme se skupinou podoby pracovního vztahu, stanovujeme si
všeobecné cíle a základní pravidla budoucí práce. Ujasňujeme si, jestli všichni rozumí
tomu, na čem jsme se domluvili a zdali s tím opravdu souhlasí. Následující pravidla slouží
pro inspiraci vedoucích, kteří si je mohou upravit podle potřeb cílů své skupiny.
Payne (2011, s. 43) se domnívá, že následující pravidla by měla patřit mezi ty základní:
1. „Všichni respektují začátek a konec lekce.
2. Nikdo nesmí nikomu záměrně ubližovat, ani poškozovat prostředí, v kterém lekce
probíhá.
3. Vedoucí je stoprocentně aktivní a očekává to i od svých žáků. Bude je v tom
podporovat, ale za aktivní práci je zodpovědný každý člen skupiny sám.
4. V průběhu lekce se nejí, nekouří atp.
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5. Pokud to skupina vyžaduje, můžeme se domluvit na diskrétnosti a na tom, že
nebudeme šířit informace z lekcí mimo skupinu.“
Trestáme děti jen v krajních případech, kdy závažně porušují stanovená pravidla, ale
vždy klademe důraz na to, aby pochopily, proč jejich chování nebylo vyhodnoceno jako
dobré, a že špatnými nejsou samy děti, ale jejich konkrétní nevhodné chování. Pokud je to
nutné, bavíme se o tom s celou skupinou. (Einonová, 2002) Odkazuji na kapitolu 5. 5. 3.
Práce podle pokynů, v které lze najít, jak skloubit kázeň a kreativitu.

5.4.4. Motivace
Vedoucí motivuje své žáky, aby si byli více vědomi sami sebe, svých silných stránek a
nutnosti pracovat na slabších stránkách, tak aby se mohli posouvat dále a rozvíjet svůj
potenciál. Členy skupiny vedoucí motivuje jak ke spolupráci, tak k samostatnosti, aby byli
schopni pracovat individuálně i skupinově.
Děti lze motivovat hrou, ale i samotnými hudebními doprovody. (Lösl, 2012, s. 7)
„Pohybové hry- učí senzomotorické koordinaci, prohlubují vnímání, cvičí paměť, rozvíjí
fantazii, učí soustředění pozornosti, rozvíjí volní vlastnosti, přispívají k formování
charakteru a k mravní výchově. Pro to všechno, ale především proto, že hra je činnost se
silnou motivací, je v taneční výchově hojně využívána.“ (Blažíčková, 2004, s. 40)
Vedoucí by měl ostatní členy především motivovat vlastní disciplinovaností. Členové
skupiny, s kterou pracuje, by měli cítit, že od nich vedoucí očekává úspěch, aby ho od
sebe také začali očekávat a přestali o sobě pochybovat. Vedoucí by měl ke svým
studentům přistupovat bezpodmínečně jako k unikátním a originálním bytostem schopných
změny. Dále by měl studenty motivovat k prohloubení svých znalostí a rozšíření svých
dovedností. (Payne, 1999) Vedoucí vede děti k originalitě a k tomu, aby hledaly řešení
nejdříve samy. Je nutné, aby vedoucí nápady dětí akceptoval a důvěřoval v jejich osobní
síly. Děti dostávají přiměřené úkoly, které je motivují a posouvají dále. Důležité je
oceňovat děti už za to, že se do úkolu pouštějí a dát jim dostatečné příležitosti k
procvičování již zvládnutých úkolů. Vedoucí by měl studenty motivovat oceňováním nejen
jejich výsledků, ale snahy samotné Při konstruktivní kritice by měla chvála vždy převažovat
nad napomínáním. (Einonová, 2002, s. 23) „Každé poctivé úsilí si zaslouží pochvalu.
Nedostatky a chyby je třeba trpělivě opravovat, podle potřeby vše znovu
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vysvětlit.“ (Lepoldová, 2009, s. 9) Pedagog Josef Musil vidí v hodnocení značný prostor
pro motivaci a aktivizaci žáků vyvoláváním radosti celého kolektivu a vyzdvihováním
pokroků při cestě na společných cílech. (Musil, 2008)

5.5.

Praktická cvičení

V této kapitole lze nalézt rady, jak naplánovat taneční lekce i s praktickými cvičeními,
které mohou posloužit jako inspirace při práci na konkrétních skupinových i individuálních
cílech. Konkrétní cvičení jsou uvedena na konci práce v části „Přílohy“.

5.5.1. Počátek lekcí
Na počátku vybíráme aktivity k tomu, abychom zjistili pohybovou úroveň skupiny a
věděli, z čeho můžeme vycházet dále. První lekci tedy naplánujeme tak, abychom získali
přehled o silných a slabých stránkách skupiny. Při druhé lekci stavíme hlavně na silných
stránkách skupiny, protože snadno zvládnutelná témata jsou u žáků oblíbenější. Snadněji
s nimi můžeme budovat vzájemnou důvěru a motivovat tak i jedince s malým
sebevědomím. Na dalších lekcích postupně zkoušíme i nové ještě nezvládnuté způsoby
pohybu a pracujeme s dětmi na jejich osvojení. (Payne, 1999)

5.5.2. Lekce jako cyklus energie
„Na průběh lekce se dá nahlížet jako na cyklus kreativní energie, ve kterém přecházíme
od nabití při zahřívací fázi a zaktivování v úvodu do tématu přes vyvrcholení uprostřed
lekce, kdy se téma rozvíjí, až k závěru, kdy je lekce ukončena aktivitou na zklidnění.“
(Payne, 1999, s. 41) Uprostřed lekce se rozvíjejí tematické pohybové okruhy, když je
skupina nejenergičtější a nejschopnější naučit se novým věcem. Témata z jednotlivých
lekcí by na sebe měla navazovat, aby členové viděli určitou souvislost v tom, na čem
pracují.
V závěru při zklidňování skupinu připravujeme na odchod a samostatnou práci, přičemž
můžeme zopakovat v bodech, co chceme, aby si z hodiny žáci/klienti odnesli a na čem by
případně sami pracovali do příští lekce. Nejprve procvičujeme na místě, pak v pohybu
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z místa od známějších a jednodušších témat k těm neznámým a komplikovanějším.
„Výběr jednotlivých prvků a pohybových vazeb není náhodný, závisí na cíli, který si
pedagog pro danou lekci zvolil. V každé lekci nejprve opakujeme látku již probranou,
teprve potom učíme nové prvky, vazby.“ (Lepoldová, 2009, s. 10)

5.5.3. Práce podle pokynů
Studentovi je třeba poskytnout svobodu, ale zároveň i řád, aby mohl rozvíjet svou
tvořivost. (Einonová, 2002, s. 23) Vedoucí studentům vždy předvede, co mají dělat a
obtížnými úkoly je provádí krok za krokem. Věci vysvětluje srozumitelně a myslí nahlas.
(Payne, 1999)
Hlas pedagoga je úzce spojen s vnitřním rozpoložením a atmosférou vyučování, proto
je vedení hodiny hlasem velmi důležité. Souvisí přímo se soustředěním dětí a je důležitým
nástrojem při povzbuzování k spoluúčasti a vůle. (Lepoldová, 2009, s. 9) Někdy po žácích
vyžadujeme, aby jejich oči spočinuly na nás a ušima nás dobře poslouchaly, pokud si
chceme být jistí, že nás dobře poslouchají. Když mají děti tendenci k nadměrnému
povídání, které ruší práci, můžeme využít i jiných způsobu ke ztišení, než přehlušování
dětí. Osvědčuje se mi jedna metoda; jsme s dětmi dohodnuti, že když uvidí, že mám nad
hlavou napnutou jednu ruku a nic neříkám, znamená to, že každý musí udělat to samé.
Čekáme, dokud to neudělá celá skupina a není absolutní ticho. Všichni se snaží zvednout
ruku nahoru a být zticha, co nejdříve.
Pokud vedoucí chce, aby žáci končili s nějakou činností, je dobré využít k tomu hudbu.
To se dá použít, když žákům dá samostatný úkol nebo úkol ve skupinách a pak chce přejít
k jiné činnosti. Než aby vedoucí říkal, že na konkrétní činnosti budou žáci pracovat ještě
pět minut, řekne, že mají na splnění úkolu čas do konce hudby. Studenti pak budou vědět,
že musejí skončit, dřív než hudba dohraje. (Einonová, 2002)

5.5.4. Rozvoj sebedůvěry, sebeuvědomění, sebevyjádření
„Tanec pomáhá, tak jako jiná umění vyjádřit, uspořádat a sdělit svůj názor na pravdu.
To aktivuje naše fyzické i psychické síly k činnosti a sceluje naši osobnost, napomáhá
sebepoznání. S lepší znalostí sebe sama se zvyšuje schopnost sebekontroly,
sebeovládání, ale i sebejistoty.“ (Blažíčková, 2004, s. 7) Každé dítě má jinou úroveň
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sebedůvěry. Úkolem učitele je, aby vybíral přiměřené úkoly, tak aby žáci mohli prožít
úspěch. Dává jim malé výzvy s malým rizikem nezdaru a posiluje je v cestě za úspěchem.
(Einonová, 2002) Sebeuvědomění můžeme procvičovat kreativním tancem, cvičeními na
oddělování a spojování částí těla, na koordinaci. Uvědomění si vlastní kreativity, originality
a možnosti vlastního rozhodnutí je vhodné procvičovat samostatnými úkoly. Musil (2008,
s. 18) připomíná výrok Jiddi Krishnamurti: „Porozumění sobě samému je mnohem
důležitější než sbírání informací a jejich skladování ve formě vědomostí. Vnitřní vždy
překovává vnější…“
„Sebedůvěru klient získá, jestliže se pohyb opakuje a dochází k němu v různých
kontextech, například s partnerem.“ (Payne, 1999, s. 38) Některé děti nemají dost
sebedůvěry na to, aby tančily s partnerem. V takovém případě někdy pomůže, když je
necháme samotné vybrat, s kým budou tančit. Stud někdy odchází, když dítěti dáme za
úkol tančit před ostatními s určitou pomůckou jako např. se stuhou. Dítě se pak soustředí
spíše na vlastní pohyb a práci s předmětem, než na to, že ho ostatní pozorují. Postupně
získává sebedůvěru i k vlastnímu tanci bez rekvizity.
Dle psychoterapeuta a dramatického pedagoga Martina Sedláčka (2008, s. 22) je
sebevyjádření jedním z důležitých stavebních kamenů sebepojetí - potažmo identity.
Sebevyjádření prostřednictvím tvorby je nástroj, kterým se stáváme sami sebou
prostřednictvím sebe sama. Pedagog spoluutváří stálost sebepojetí žáků poskytováním
konstruktivní zpětné vazby a snaží se žáky chránit před nekonstruktivní kritikou.
(Sedláček, 2008) Kritika by se měla týkat výkonu, díla, způsobu jeho provedení atp., nikoli
osoby, resp. osobnosti tvůrce či interpreta. „Při hodnocení umění a umění, kde je
umělecké dílo realizováno prostřednictvím těla umělce (tanec, divadlo), je obtížné oddělit
subjekt umělce od uměleckého díla. Kritika by vždy měla obsahovat návrh, co udělat jinak,
oblast, kde se zlepšovat, povzbuzení.“ (Sedláček, 2008, s. 23)

5.5.5. Rozvoj sociálního uvědomění
Tato podkapitola se věnuje tomu, jak rozvíjet ve skupině kvalitu vlastního projevu,
spolupráci a vzájemnou podporu. Vedoucí dává studentům, nejen soutěživé, ale také
spolupracující úkoly. Oceňuje jejich ohleduplnost a vyžaduje, aby se vzájemně podporovali
ve skupině. Když už někdo úkoly zvládá, tak ho vedoucí poprosí, aby pomohl těm, kteří
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s úkoly ještě bojují. Dá tím určitým žákům pocit důležitosti a jiným příležitost, aby se
inspirovali z rad jejich vrstevníků. (Einonová, 2002)
Nové kroky a techniky si žáci nejlépe osvojují při vlastním použití v improvizaci. Taneční
improvizaci studenti trénují ve skupinách. Skupiny vedoucí proměňuje tak, aby se
vzájemně poznávali všichni studenti a netancovali pořád se stejnými lidmi. Vedoucí může
stanovit, že se tančí ve dvojicích, trojicích, v menších kolečkách nebo ve velkém kruhu.
Buď tančí pouze jeden a ostatní ho sledují a pak se vyměňují, nebo může vedoucí zadat,
že tančí více lidí najednou.

5.5.6. Rozvoj kreativního myšlení a představivosti
Dáváme dětem prostor pro to, aby na řešení námi zadaného problému přišly nejdříve
samy. Zdůrazňujeme dětem kouzlo chyb a opakujeme, že v každé chybě se skrývá nové
řešení, proto je důležité chyby dělat, nezaseknout se a pokračovat dále. Poskytujeme
dětem příležitosti kombinovat experimentování a osvojování si naučených pohybů.
Dáváme jim prostor pro výzkum. „Členové skupiny nejprve improvizují, potom si vytřídí
některé oblíbené a neoblíbené pohyby, uspořádají si je a pak se je snaží ovládnout.“
(Payne, 1999, s. 38) Je vhodné dětem navrhnout, aby si vedly svůj taneční deník, do
kterého by si mohly zaznamenávat své pokroky a originální kroky a triky, které již
vymyslely.

5.5.7. Rozvoj muzikality
S dětmi pracujeme na vnímání rytmu a vcítění se do hudby. V praxi se můžeme setkat s
pojmem “feeling“, který označuje duševně-tělesnou reflexi pocitů, které v nás hudba
vyvolává. Pracujeme na zlepšení vnímání hudby tak, aby byli tanečníci schopni měnit
tempo, napětí a formu svých pohybů. Učíme se, jak vnímat pocity z hudby a vyjádřit je,
tak, jak je zamýšlíme.

Rytmus
Základ hudby je buben, takže základ tance je rytmus, který se bubnem řídí. Nelze tančit
bez rytmu. (Durden, 2007) „Rytmická složka dává představu časovou, určuje dobu trvání,
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rychlost, popřípadě zrychlování či zpomalování pohybu.“(Lösl, 2012, s. 7) Tempo souvisí
s rytmem, dává mu jako organizačnímu činiteli charakteristický ráz. Studenti se učí dané
tempo udržet a rozlišovat stupně pomalé, středně rychlé a velmi rychlé. (Lösl J. , 1996)
Rytmická cvičení nejsou namáhavá fyzicky. „Rytmická průprava vyžaduje intenzivní
myšlenkovou činnost, proto i když tu není velká fyzická námaha, je cvičení do značné míry
namáhavé. Pozorujeme-li na dětech únavu, proložíme cvičení třeba jen nácvikem
poskoků, kde není třeba myslet a kde se dítě psychicky uvolní.“ (Lösl, 2012, s. 6)
„Rytmická podstata tance může ve zmateném nebo narušeném jedinci nebo skupině
nastolit určitý řád.“ (Payne, 1999, s. 39)
Aby dítě pochopilo logiku rytmu, můžeme s ním nejprve rytmus vytleskávat. Zpočátku
začínáme jednoduchými rytmy a ztěžujeme je tak, aby nebyly pro děti ani moc jednoduché
ani moc těžké, tedy přiměřené. Pak se snažíme, aby se děti do vytleskaného rytmu
pohybovaly. Dítě můžeme na rytmus upozornit i jemným dotykem. Buď se nás může
chytnout za rameno a všímat si, jak rytmus prostupuje naším tělem nebo můžeme rytmus
o dítě jemně vyťukávat. Pro dokonalé pochopení chceme, aby se rytmus dítě snažilo
zopakovat. (Einonová, 2002, s. 107)

Výška a délka tónů
Výšku a délku tónů můžeme s žáky také trénovat konkrétními cvičeními, které jsou
stejně jako ostatní cvičení umístěna v závěru práce v přílohách. Cvičení na výšku a délku
tónů jsou dobrá pro zlepšování vnímání detailů hudby a tanečního projevu, který od
vnímání hudby nelze oddělit.
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6. Využití Hip Hopu v sociální práci s mládeží
Hiphop dokázal sbližovat lidi již v 70. letech 20. století. Od té doby se globálně rozšířil.
Jeho využití je univerzální a velmi vhodné je využívat ho při práci s mládeží, která je
ohrožována sociálně patologickými jevy a chudobou. Pokud má jedinec spoustu
nevyužitého volného času, hledá různé způsoby jak jej vyplnit. A právě tehdy se stává
možnou kořistí mnohých nástrah dnešního světa.
V Bronxu i Brooklynu bylo prostředí velmi chudé na podněty a nebylo mnoho, na co se
těšit. Byla to právě ona hra, která mládeži umožňovala sociální shromažďování a vytvářela
mosty mezi různými kulturami a komunitami.(Arte Creative, 2015) „Chtěli jsme se bavit,
viděli jsme hodně našich přátel, bratrů či bratranců, kteří se stali závislými na drogách, byli
přejeti auty atp. Náš přístup byl, že tohle nechceme. Řekli jsme si, že to musí přestat. To
byl moment, kdy se všichni dali dohromady, všechny rozdílné crew z Bronxu se tak nějak
sjednotily v tuhle velkou hiphopovou rodinu.“ (Arte Creative, 2015) Informace o prostředí a
podmínkách, v kterých Hiphop vznikal, jsou uvedeny v kapitole 1 – Úvod do
sociálněpolitického kontextu vzniku Hiphopu.
Otázkou tedy je, jak zlepšit kvalitu života lidí, s kterými pracujeme skrze Hiphop.
Nejprve si musíme zájmem a dobročinností vybudovat důvěru. Čím více lidem pomůžeme
najít své místo, tím více důvěry v komunitě získáme. Když pomáháme Hiphopem,
pomáháme lidem najít, kým opravdu jsou a přijmout to. Aby našli sami sebe, musí se
vytvořit. (Engel Production, 2015)
„Byl jsem bezdomovec sdílející úkryt se 740 lidmi. Scott Sterling byl jeden sociální pracovník
ze čtyř, kteří s námi pracovali. Říkal si Scott La Rock. Byl jsem v modrém sektoru, s kterým La
Rock pracoval. Celkem jsme byli rozděleni na 4 sektory. Nikdo neměl sociální pracovníky rád.
Nikdo s nimi nechtěl být spojovaný. Byli jsme nazýváni klienty, všichni bezdomovci v úkrytu.
Scott byl jako jeden z nás. Opravdu nás chtěl vidět tvořit. Zůstával pozdě, chodil brzo, ptal se
nás na otázky ze života. Získal si reputaci někoho, kdo se opravdu zajímá. Byl to DJ, a tak se
kolem něj vždy motalo hodně MCs. Já byl jedním z těch, koho si vybral a vytvořil skupinu.
Změnil naše životy.“ (Blender Art, 2013)

Skupina jedinci zprostředkuje sociální kontakt a přiměřený fyzický kontakt. Jedinec se
učí spolupracovat, prosazovat se, přizpůsobovat se struktuře a empatii. Ve společných
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úkolech se učí společně rozhodovat a budovat. Skupina je schopna zredukovat
impulzivnost některých členů, poskytovat zpětnou vazbu a učit jedince ji zároveň i
přijmout. (Payne, 1999) Pro mládež je trávení volného času ve skupině velmi důležité.
Mladí lidé, kteří se dostanou na ulici z ústavních zařízení, jsou na skupinové trávení času
zvyklí ještě více než děti z funkčních rodin. Velký význam má trávení času ve skupině i pro
mládež z dysfunkčních rodin. „Pro rizikovou mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická
skupina důležitější než pro mladé lidi vyrůstající v rodinách, jež dětem poskytují
přiměřenou míru podpory a vedle toho jim přiměřeně vytyčují meze dovoleného chování.“
(Matoušek, 1998, s. 84) Vliv rodiny na dospívající dítě a na vznik nežádoucího chování
všeobecně slábne, prvořadý vliv má na dospívajícího jeho referenční skupina. Mládež se
již neidentifikuje s rodinou, ale primárně se svou referenční skupinou, kde získává novou,
tzv. sociální identitu. (Vágnerová, 2004, s. 791) Mladí lidé se ocitají v období, v kterém je
pro ně zásadní nalezení sebe sama, protože „adolescence je vrcholem osobního zápasu o
identitu“. (Říčan, 2004, s. 232) Při hledání vlastní identity mladiství experimentují. V tomto
okamžiku mohou mít sklony k rizikovým aktivitám a inklinaci k sociálně patologickým
jevům. Často se tak děje jen kvůli tomu, že neví, jak smysluplněji trávit volný čas. „Mnohé
varianty chování, které se jeví jako poruchové, jsou v tomto věku dány potřebou hledat
novou identitu, a z toho důvodu zkoušet i dosud tabuizované nebo zakázané aktivity.“
(Vágnerová, 2004, s. 789)
Při skupinové i sociální práci je vhodné používat Hip Hop, protože nabízí možnosti k
tvůrčímu nalezení vlastní identity ve skupině skrze elementy, které jsou podrobněji
popsány v kapitole 2.2.1 Elementy Hip Hopu. Připomínám zde jen základní charakteristiky
a jejich využití v komunitě. Jak uvádí KRS One na přednášce „The Temple of Hip Hop
(Engel Production, 2015):
„Breakin: studium a aplikace tanečních pouličních forem.
Emceein: studium a aplikace rytmického vyprávění, poezie a duchovní řeči.
Graffiti Art: studium a aplikace pouliční kaligrafie, umění a rukopisu.
DeeJayin: studium a aplikace produkce rapové hudby, stříhání, mixování a scratchin´
stejně jako živého radiového vysílání.
Beat Boxin: studium a aplikace vlastního jazyka a hudby vytvořené vlastními ústy.“
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Dalším významným důvodem pro práci s mládeží skrze Hiphop je fakt, že i elementy
Hip Hopu vznikaly na ulici, protože chudé děti neměly peníze na to, aby se učily ve
studiích nebo chodily na kroužky. Stejně jako si našly DJ Kool Herca. I král mamby,
tanečník a bubeník, Tito Puente s klavíristou Charliem Palmieri, hráli v jižním Bronxu
zdarma, protože věděli, že hudba oživuje lidi. Hudba byla jejich sociální práce.
(arcaperdida, 2016)
V charakteristikách Hip Hopových elementů jsou vždy použita slova studium a aplikace.
Všechny elementy Hip Hopu dávají tedy člověku prostor pro objevování, hledání
inovativních způsobů a pro jejich aplikaci, která vychází ze srdce a z vlastních pocitů.
„Rappeři, stejně jako básníci, uměli vždy dobře reflektovat srdce komunity. Šíří myšlenky
komunity po světě a někdy jsou to věci pozitivní a někdy negativní.“ (SHAH, 2015) V
breakinu a ostatních pouličních tanečních stylech se pro improvizaci ve skupině používá
kolečko, tzv. circle. Pochází z tradičních kultur, v kterých kruh znamená ochranu skupiny.
Skupina čelící středu kruhu je totiž schopna vidět potencionálně přicházející nepřátele ze
všech směrů. Zároveň k sobě všichni mohou stát čelem, dívat se na sebe, hledět si do očí,
vidět si vzájemně do duše, sdílet lásku a podporu. Ten, kdo je uprostřed a tančí je
podporován láskou všech. Je středem dění jako člen kolektivní skupiny, v které není
žádná hierarchie. (Durden, 2007).
Hiphop může vytvářet komunity a být modelem různorodosti, inkluze a respektu. Rčení
organizace Zulu Nation říká, že v této komunitě má každý zodpovědnost přijít ke každému,
aby ho učil tak, aby ho osvobodil. (TEDx Talks, 2011)
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6.1.

Příklad fungující praxe

Poslední kapitola je důkazem toho, že se Hiphop dá používat v sociální práci a
příkladem toho, jakým způsobem dokáže terapeuticky působit na mládež čelící nevšedním
problémům. Tato kapitola se opírá o dva zdroje - organizace Blueprint for Life z Kanady a
sociální podnik Indigenous Dance Academy z JAR.

6.1.1. Blueprint for Life a Blueprint Pathways
Stephen Leafloor, přezdívaný Buddha, je kanadský sociální pracovník a b-boy, který se
věnuje sociální práci skrze Hiphop. „Jsem b-boyem už spoustu let, ale také jako sociální
pracovník miluji pomáhat lidem. Snažím se, aby se tyto dvě stránky mého života setkaly a
aby byly vzaty pryč od negativity a negativních obrazů, které vidíme v televizi. Pojďme
tedy mluvit o pozitivním jádru. Podle mě to znamená přinést lidi zpátky ke své umělecké
formě. Síla je ve zmocňování lidí, v poskytnutí příležitosti k sebevyjádření.“
(BuddhaFromCFM, 2013) Projekt Blueprint for Life se dostal již mezi desítky vzdálených
komunit, kulturních kmenů v severní Kanadě i mezi mladistvé vězně z dětských gangů.
Organizace Blueprint for Life získala na provozování své činnosti, sociální práce skrze
Hiphop, dotaci od ministerstva spravedlnosti. Stephen “Buddha“ Leafloor získal od
kanadského guvernéra Davida Johnstona záslužné ocenění Meritorious Service Cross za
užívání Hiphopu jako terapeutického nástroje při práci s odlehlými arktickými komunitami.
Tato informace byla uveřejněna v tiskové zprávě 14. 11. 2016. (Hip Hop Pioneer to receive
Meritorious Service Cross)
Hlavním cílem organizace je posílit v mladých lidech smysl sebeurčení a naděje, aby se
dokázali postavit před ostatní a byli hrdí na to, kým jsou i se svým kulturním dědictvím. Pro
organizaci je důležité vytvořit s komunitou prostředí, v kterém se etnicky a kulturně odlišní
jedinci cítí důstojně. V takovém prostoru mohou lidé oslavovat čistou energii plynoucí z
člověka, který tančí, dělá DeeJayin, lyriku, maluje atp. (hainingphotography, 2017)
Organizační tým pracuje na individuální i komunitní úrovni. Umělečtí profesionálové
přichází do místních společenství a předávají jejich vášeň k Hiphopu. Zároveň žákům
dodávají odvahu, aby do Hiphopu přinesli prvky vlastní kultury. V případě arktických
komunit např. povzbuzují inuitské obyvatele, aby svůj hrdelní zpěv, při kterém napodobují
různé zvuky jako vítr, zvěř a další, kombinovali s beatboxem. Tuto formu, kterou vytvořili,
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nazvali “throat boxin“. Dále kombinují tradiční bubnování s toprockem atp. Vždy když tým
přijede do nějaké komunity, vytvoří s komunitou graffiti v jejich jazyce nebo s jejich
symboly či myšlenkami. Jde o to, aby uvěřili, že jsou důležití jako jednotlivci, že i jejich
kultura je důležitá. (hainingphotography, 2017)
Buddha a jeho tým s komunitami pracují vždy pět dnů v rámci intenzivního programu,
který na těchto pět dní nahrazuje i funkci školy. Výuka probíhá každý den od 9 do 17
hodin. Program je vždy upraven pro potřeby jednotlivé komunity. První den jsou děti
většinou nervózní a bojí se být aktivní. Tým se jim snaží představit, co nejvíce aktivit jako
bubnování, party tance, breakin, rap atp. “Hudba, nástroje, zpěv, vizuální umění,
pohybové umění, hraní, to si opravdu získá pozornost mladých lidí. Zkoušíme upoutat, co
nejvíce pozornosti těmito kreativními věcmi, čímž jim poskytujeme platformu k vyjádření
se.“ (hainingphotography, 2017) Umělecký tým dává dětem najevo, že je skvělé být
zvědavý, ptát se na otázky a dozvídat se díky nim nové věci ohledně jejich vlastní historie
nebo toho, co se zrovna učí. Kolem druhého dne už se studenti sami ptají na to, co je
zajímá. Zpočátku se při aktivitách umělecký tým baví s žáky o jejich vlastní kultuře i o
kultuře Hip Hopu. Je důležité zajímat se o počátky kvůli respektu ke starším generacím a
kvůli tomu, že nás ono vědění dělá silnějšími ve své vlastní komunitě i v tom, čemu se
umělecky věnujeme. Odkazuji na teorii týkající se arktických komunit, kterou jsem výše
popsala. (hainingphotography, 2017)
Děti a mládež mají často složitá traumata způsobená mnohočetnými problémy v rodině,
jako např. přeplnění domácnosti, chudobu, zneužívání, alkoholismus, závislosti, šikanu ve
škole atp. Často neznají, lepší způsob vyrovnávání se s jejich komplexními problémy, než
užívání alkoholu či drog. „Trik je v tom, jak vyléčit mozek, řekněme trauma. Můžeme
mozek obnovit. Nejlepší cesta, jak toho dosáhnout, není psychologicky terapeutický
rozhovor. Je to umění jako hudba, tanec, tradiční kultura a vyprávění příběhů. Aplikace
umění dělá něco, při čem můžete zapojit vaši mysl, vaše srdce, vaše tělo, můžete zapojit
všechno a na konci je něco, co můžete ukázat.“ (hainingphotography, 2017) Kreativní
způsoby jsou zapotřebí při obnově myšlenkových procesů mozku. Děti dostávají vizuální
domácí úkoly, při kterých si mají představit, které věci se chtějí učit a dělat. Když přijdou s
konkrétní představou, dostanou další vizuální úkol, aby si představily, jak se naučí hrát na
hudební nástroj, jezdit na skatu atp. (hainingphotography, 2017)
Dětem často chybí sebedůvěra, ale získávají ji při samotných aktivitách. Když má třeba
nervózní chlapec udat rytmus celé skupině, bude ještě více nervózní, ale zároveň bude
rád vždy, když skupina jeho rytmus zopakuje. Tento okamžik mu dodává sílu. Stejně tak je
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to i s ostatními aktivitami, kde mají děti jednat samy před ostatními. „Vedeme je k tomu,
aby si uvědomily, že čím více se zapojí, tím více budou mít zábavy, že když poslouchají,
respektují ostatní a dávají si svou energii, posilují se.“ (hainingphotography, 2017)
Nejprve je tým nechá prozkoumat aktivity, bavit se a smát se, přičemž sleduje, jak se
skupina učí a jak je schopna spolupráce. O problémech, s kterými se členové komunity
potýkají, je vedena diskuze až poté, co jsou vyčerpáni z aktivit. Řeč je o závislostech,
zvládání vzteku, o izolaci, sebevraždách, zdravých i nezdravých partnerských vztazích
atp. Na úplném konci programu mají děti a tým společné vystoupení pro rodiče a ostatní
členy komunity, na kterou jsou během programu připravováni. Příprava na společné
vystoupení učí děti spolupráci a naslouchání, zároveň zjišťují, v čem vynikají. Vystoupení
se skládá ze společného bubnování na plastové kbelíky a tradiční bubny, z tanečního
vystoupení, battlu, z beat boxu a z vyprávění vlastních příběhů skrze rap. Při vystoupení
ze členů skupiny spadne stres a důvěřují sami sobě i komunitě. Diváci závěrečného
vystoupení jsou převážně ostatní členi komunity, kteří svou přítomností podporují
vystupující. I toto spojení posiluje komunitu. Často si umělecké aktivity chtějí vyzkoušet i
starší generace, aby s dětmi mohly sdílet tyto momenty. „Mohou vidět, že když na něčem
opravdu pracujete, dáte tomu nějaký čas, posloucháte a učíte se, můžete vytvořit něco
opravdu velkého, co s sebou přinese i něco pozitivního. Na začátku týdne jsou některé
děti stydlivé i pozdravit a na konci týdne září. Opravdu je to mění v oblasti sebeúcty.“
(hainingphotography, 2017)
Při vytváření uměleckých produktů mohou děti aplikovat své životní zkušenosti a
vysvětlit, proč je chtěly do díla vložit, jak a na co myslely při jejich tvorbě. Na konci vlastní
tvorby vidí výsledek jako obraz, hudební dílo atd. Pak se na něj mohou podívat a být hrdé
na to, co vytvořily. Navíc tak můžou poznat více samy sebe a činnosti, při kterých se cítí
výjimečně a po kterých jsou na sebe hrdí. Členové týmu se snaží spojit svou uměleckou
víru s tradiční vírou komunity, do které přichází. Nazývají to Feeling Paths (cítění cesty) a
celoživotní cestou léčení, při které se jedinci učí pozitivně hodnotit sebe sama.
(hainingphotography, 2017) Během programu je povzbuzována celá komunita k tomu, aby
spolu trávila čas a podporovala se v tom, kým jsou a kým se chtějí stát. „Hiphop je o nás,
vzájemně se učících, pro komunitu.“ (BuddhaFromCFM, 2013)
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6.1.2. Indigenous Dance Academy (IDA)
Organizace Indigenous Dance Academy pracuje s mládeží skrze místní domorodý
tanec Pantsulu, který je tančen na House music (hudbu). Sociální podnik funguje od roku
2004 v Tembise u Johannesburgu. Jeho zakladatelelem je Jarrel Mathebula, který pracuje
s dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit s velkým rizikem výskytu sociálně
patologických jevů. Jarrel motivuje své studenty, aby pracovali na svých cílech, vytváří pro
ně podmínky pro spolupráci a kreativitu v neformální referenční skupině. Dále mládeži
sjednává vystoupení na různých veřejných akcích, čímž členi skupiny získávají finanční
prostředky na realizaci svých osobních cílů. Jarrel se spoluzakladatelkou Neo Sebete
dohlíží a podporuje mládež v plnění konkrétních cílů, učí tak členy skupiny, aby vytrvali ve
svém úsilí a poté mohli vidět výsledky vlastní práce a zažít úspěch. Pravidelné nácviky na
taneční vystoupení, připravování choreografií na soutěže a osobní rozvoj v referenční
skupině učí mladistvé jedince k zodpovědnosti za celou skupinu a poskytuje jim podmínky
k rozvoji svého talentu. (Red Bull Amaphiko, 2015)
Organizace je unikátní tím, že spojuje terénní sociální práci, skupinovou práci,
případovou práci, komunitní sociální práci a pedagogickou uměleckou činnost, přičemž
zároveň jako sociální instituce zprostředkovává mládeži pracovní příležitosti. Terénní
sociální práci vykonává vedoucí tým organizace v podstatě vždy, když se skupinou tančí
mimo svou tréninkovou základnu v Tembise, kde se skupina shromažďuje a připravuje na
vystoupení, soutěže a představení. V roce 2017 zástupci IDA účinkovali v Paříži, v La
Grande Halle de la Villette, kde byli součástí festivalu “100% Afriques“, jak je uveřejněno v
aktualitách „laVillette“ z 23. 2. 2017. K případové práci v IDA dochází při individuálních
rozhovorech mezi vedoucími a členy skupiny, při stanovování osobních cílů, při plánování
a při hodnocení. Skrze tanec a jeho provozování ve veřejném prostoru Tembisy se
částečně vylepšuje atmosféra celé komunity, která se také občas zapojuje a tančí. V
takovém případě dochází k aktivizaci i dalších členů komunity. Skrze uměleckou činnost,
kterou mládež vykonává, získává své první příjmy, s kterými se učí hospodařit tak, aby
dosáhla toho, co si stanovila za cíl. (Red Bull Amaphiko, 2015)
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7. Závěr
V první kapitole ukazuji, jak Hiphop vznikl v 70. letech 20. století v prostředí chudoby a
chaosu, aby obohatil životy mladých lidí, kteří kvůli sociální nespravedlnosti a rasovým
předsudkům nemohli najít své uplatnění ve společnosti. I přes nemilosrdné prostředí plné
úpadku a hněvu dokázali najít v životě smysl skrze uměleckou tvorbu v komunitě. V druhé
První generace Hip Hopové subkultury dokázala své problémy kreativně přeměňovat
takovým způsobem, že dala základ k rozvoji čtyř elementů Hip Hopu- breakin, graffiti,
deejayin a emceein. Na toto téma se soustředí druhá kapitola. Elementy se dynamicky
vyvíjejí, neustále dávají prostor k tvůrčímu přístupu a ke vztahu s komunitou, to je popsáno
v kapitole 3 o vývoji street dance battlu. Nejen díky tomu se Hiphop vyvíjí již přes 40 let a
je pro mladé lidi stále atraktivní. Hodnoty Hiphopu- mír, láska, jednota a zábava- dokáží
být oživeny i v sociálně vyloučených lokalitách jako byly právě Bronx a Brooklyn v 70.
letech 20. století. Příklad z praxe je uveden v části 6.1. Často dochází k tomu, že se
interpreti reprezentují jako Hip Hopový umělci, ale jejich tvorba nemá respekt k hodnotám
Hiphopu, a tak jsou hodnoty Hiphopu špatně interpretovány a společnost může vnímat
Hiphop jen v negativních souvislostech s ničením veřejného majetku, šířením
nenávistných projevů atp.
Hiphop dává jedinci možnost najít svou vlastní identitu skrze kreativní tvorbu skrze
element, který je jedinci nejbližší. Dává jedinci možnost reprezentovat se bez přetvářky a
vychloubání se, protože největší význam má pro jedince i pro jeho komunitu opravdovost.
Hiphop slouží jedinci, aby vyjádřil, co prožívá, jak vnímá své okolí, aby vyzdvihl témata,
která jsou pro komunitu důležitá, aby s komunitou navázal vztah a tvořil. Každý může
navázat s někým jiným vztah jen pro to, aby ukázal sebe sama, při tanci to, jak konkrétně
cítí skrze vlastní tělo. Nemusí to být dokonalé, ale opravdové. Inspirací mohou být všichni.
Každý může učit každého a já můžu učit všechny. Krásno je v jednoduchosti a v projevu
těla v pohybu. Krásno není v dokonalosti pohybu, ale v prožitku člověka. Člověk se navíc
cítí krásnější, když na sobě pracuje s pomocí ostatních, když se neizoluje, ale když se
socializuje, projevuje se a tvoří.
Jak je patrné, Hiphop se dynamicky vyvíjí. Radikálně k jeho vývoji přispěla média, která
ho rychle mezikontinentálně rozšířila. Mimo to také přispěla k profesionalizaci Hiphopu a
částečně zprofanovala jeho pouliční půvab. Na příkladu tanečního elementu můžeme
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vidět, jak se taneční battly postupně přesunuly z ulic do vnitřních prostor a jak se ze Street
Dance pomalu stává tanec vyučovaný v tělocvičně. Je to fenomén, který nehodnotím
negativně ani pozitivně. Dovolím si tvrdit, že díky postupné profesionalizaci se Hiphop,
jeho umělecký a sociální aspekt, začíná brát vážněji. Vznikají nová Hip Hopová studia,
školy, akademie, v některých zemích se dostává do vzdělávacího systému i na vysokých
školách jako např. v Británii a v Nizozemí. Zvyšuje se tím sociální statut Street Dancového
tanečníka, který bývá obvykle specialistou na určitý styl. Na jednu stranu může být díky
institucionalizaci rozšířen i mezi děti, které by se k němu jinak než skrze ligové soutěže v
halách nedostaly, na druhou stranu ne všichni rodiče jsou finančně schopni platit svým
dětem kroužek Street Dance, účast na soutěžích, kostýmy atp. V takovém případě se v
určitých lokalitách, kde se provozuje pouze v uzavřených prostorech, kde se s ním
veřejnost nedostane do kontaktu, k dětem a mládeži z ekonomicky slabších rodin vůbec
nedostane. V této souvislosti se Hiphop oddaluje své počáteční podobě a neslouží jedinci,
aby skrze něj našel cestu k vlastní autenticitě, protože je pro něj finančně nedosažitelný.
Mnohá nízkoprahová centra zařazují do programu svých aktivit Hip Hopové elementy,
čímž dávají Hip Hop zpět dětem a mládeži z ulice. Odborná literatura potvrzuje má
přesvědčení o tom, že Hiphop je v sociální práci s mládeží velmi užitečný. Jeho mírové,
láskyplné, jednotící a radostné hodnoty a možnosti jedince se kreativně umělecky
realizovat ve spolupráci se svou komunitou mají na jedince i komunitu pozitivní dopad.
Působí terapeuticky na úrovni individuální i kolektivní. Hiphop dokáže jedince komplexně
aktivizovat, konstruktivně propojit se svým sociálním okolím a chránit ho před sociálně
patologickými jevy. Pravý Hiphop je tam, kde se člověk učí být tím, kým je, aby se
nemusel přetvářet a hrát si na někoho jiného, aby se nebál objevovat vlastní originalitu a
ukazovat ji v komunitě tak, aby si mohl předávat informace i s ostatními členy. Hiphop
nabízí člověku prostor pro překonávání sebe sama a vlastních pocitů méněcennosti, pro
osobní rozvoj v komunitě. Čím více jde člověk do hloubky a zajímá se o předchozí
generace vlastní subkultury, tím více je schopen porozumět tomu, co dělá v širším
kontextu, tím více je člověk silnější ve své komunitě nebo v tom, čemu se věnuje, protože
získané znalosti a dovednosti může předávat ostatním či je uplatnit při své vlastní činnosti.
V mém okolí se nalézá čím dál tím více lidí, kteří se o Hiphop zajímají do hloubky.
Vzdělávají se, vyhledávají si informace a organizují události, na kterých je předávají dále.
Příklad fungující praxe organizace Blue Print for Life dokazuje, že skrze Hiphop lze dát
sociální práci s mládeží kreativní umělecký rozměr, který pozitivně sociálně i terapeuticky
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ovlivňuje jedince i celou komunitu. V létě 2016 jsem se pohybovala na předměstí Lyonu, v
části označované jako ghetto. Chodila jsem tam tančit v odpoledních hodinách. Přišla jsem
se svou hudbou, kterou jsem nahlas pustila a začala tančit. Děti a mládež od věku dvou až
dvaceti let se kolem mě vždy shromáždili a začali mě pozorovat. Pozdravila jsem je a
pokračovala v tanci. Byla jsem přerušována otázkami a většinou se děti začaly předvádět
a prosit, abych je něco naučila. Po navázání prvního kontaktu se se mnou samy
domlouvaly na dalším setkání. Mládež se v ghettech často samovolně pohybuje bez
rodičů a nemá nic speciálního na práci, žádné kroužky, na které by spěchala, a tak v
přijatelném počasí tráví po škole svůj čas venku s místními dětmi. Je velmi jednoduché s
mládeží skrze Hiphop navázat kontakt. Stačí přijít do prostředí, v kterém se přirozeně
pohybuje a zapnout hudbu, případně ji tvořit. Samotný zvuk přiláká dětskou pozornost, pak
už jen záleží na tom, co uvidí, až přijdou ke zdroji hudby a jak na ně sociální pracovník,
který musí být v tomto případě i umělcem, zapůsobí. Nejprve je musí okouzlit, aby získal
jejich zájem, pak musí získat jejich důvěru skrze opravdovost vlastních projevů. To stačí
pro položení základního kamene k budoucí intenzivní komunitní (umělecké) sociální práci.

49

Bibliografie

Elektronické dokumenty

+27: Indigenous Dance Academy. YouTube [online]. Red Bull Amaphiko
[cit. 2017-05-26]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ei6D5kkvJl4
100% Afriques: DEMANDE LE PROGRAMME! [online]. , 1 [cit. 2017-05-26].
Dostupné z: https://lavillette.com/actualite/festival-100-afriques-programme/
4 HIp Hop Introduction Mr Wiggles social dance [online]. laccio1984, 2016 [cit.
2017-05-15]. Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=I4hHEDv7RAs
40 years of Hip Hop Documentary By KRS-One. [online]. Lss Tlk, Breekpunt,
2013 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=d0G6RCi5AxA
BAEZ, Fabian. The 4 Hip Hop Values that can change the Culture: We all want it.
And we should give it. The question: are we doing all we can to get it and receive
it? Rap Rehab [online]. 2014, , 1 [cit. 2017-05-29]. Dostupné z:
http://raprehab.com/the-4-hip-hop-values-that-can-change-the-culture/
BBoys (1/9) - Rock Steady Crew - The Origins - ARTE Creative [online]. ARTE
Creative, 2015 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=FODbrjG1Lc8&t=410s
Behavoir 2013 Missisauga -Elder bboy showcase [online].
BuddhaFromCFM, 2013 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=hAjxzCW09JE
BuddhaFromCFM. (11. 1 2013). Cypher Blueprint HD. Získáno 27. 4 2017, z
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FrNAzA4eDAY
Blueprint For Life - Community Heart Beat [online]. hainingphotography, 2017
[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=f5VJfwXCgAM

50

Breakdancing added to Youth Olympic Games for 2018. CNN [online]. 2016 [cit.
2017-05-15]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2016/12/09/sport/breakdancingyouth-olympic-games/
CHEESEMAN, Phil. The History Of House. DJ magazine [online]. 2014, 2003, 1
[cit. 2017-05-29]. Dostupné z:
http://music.hyperreal.org/library/history_of_house.html
Durden, E. M. (Režisér). (2007). Everything Remains Raw: A Historic Lineage of
Hip hop Dance [Film].
Ellis, R. (10. 12 2016). Breakdancing added to Youth Olympic Games for 2018.
Získáno 11. 4 2017, z
hainingphotography. (30. 3 2017). Blueprint For Life - Community Heart Beat.
Získáno 27. 4 2017, z
Hiphop Pioneer to receive Meritorious Service Cross from Canada´s Governor
General David Johnston [online]. , 1 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z:
http://www.blueprintforlife.ca/wp-content/uploads/2016/11/Media-ReleaseMeritorious-Service-Cross-Hiphop-Pioneer-final-1.pdf
Hip Hop Pioneer to receive Meritorious Service Cross. [online]. Blue Print For
Life, 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.blueprintforlife.ca/
KRS - ONE talks about ZULU NATION - EXCLUSIVE [online]. Blender Art, 2013
[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=DPzQLBt8IKs
KRS One - The Temple of Hip Hop [online]. Engel Production, 2015 [cit. 2017-0515]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d2cr0-p2D8w&t=9s
KRS One sobre o Movimento Hip Hop, Ativismo, Feminismo, Política, etc
[online]. REI SERVO DE DEUS OFICIAL, 2016 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=l5Wq9X3qjtc
MR WIGGLES (ROCKSTEADY NYC: ZULU NATION) 2012 SPEAKS TO
YOUTH IN AOTEAROA NZ PART 1 [online]. STEADY ROCKING, 2012 [cit. 201705-16]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=iEMIqD9fan0

51

Part 1 of KRS-ONE - Hip Hop Beyond Entertainment LECTURE [online].KP Kev
the Poet, 2011 [cit. 2017-05-15].Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=QwTRZn4tT3k&t=2026s
Spin Slide and Jack: A History of House Dancing [online]. 5 Magazine, 2005 [cit.
2017-05-16].

Dostupné

z:

http://5chicago.com/features/house-dance-and-

dancing/http://5chicago.com/features/house-dance-and-dancing/
TEDxOttawa - Stephen Leafloor - Social Work Through Hip Hop [online]. TEDx
Talks, 2011 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=SzC8hb9Sr_w
The History of House. Získáno 6. 4 2007, z Music Hyperreal: The History of
House [online]. The Hyperreal Music Archive, 2003 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z:
http://music.hyperreal.org/library/history_of_house.html
The Role of Hip Hop in Culture. Thought Economics [online]. 2015 [cit. 2017-0516]. Dostupné z: https://thoughteconomics.com/the-role-of-hip-hop-in-culture/

Tito Puente & Charlie Palmieri The Bronx 1979 [online]. arcaperdida, 2016 [cit.
2017-05-16]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=F81QbPtgvmw

Tištěné zdroje
BLAHUŠOVÁ, P. E. Rytmickogymnastické a taneční směry v reakreační tělesné
výchově a sportu. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1987.
Blažíčková, E. (2004). Metodika a didaktika tanenčí výchovy. Praha: Univerzita
Karlova v Praze- Pedagogická fakulta.
CHANG, J. (2005). Can't stop, won't stop: a history of the hip-hop generation.
New York: St. Martin's Press.
Necropolis. Le Bronx et la politique de l´abandon. CHANG, J. Can't stop, won't
stop: une histoire de la génération HIP-HOP. 6. Paris: Édition Allia, 2006, s. 17-33.
ISBN 978-2-84485-996-9.

52

Význam vybraných uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte. CVEKLOVÁ,
M. B. Taneční výchova a kulturní kapitál. 1. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, s. 5164. ISBN 978-80-7068-226-5.
DOSEDLOVÁ,, Jaroslava. Terapie tancem. 1. Havlíčkův Brod: Grada Publishing.,
2012. ISBN 978-80-247-3711-9.
DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. 2. Praha: Management Press, 2008. ISBN
978-80-7261-189-8.
EINONOVÁ, D. Naše dítě: Rozvoj tvořivosti. 1. Praha: Fragment, 2002. ISBN 807200-614-2.
FIEDLER, M. Hip hop forever. 1. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-41-X.
FORMAN, Murray a Mark Anthony NEAL. That's the Joint!: The Hip-hop Studies
Reader. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-96918-2.
Tanec jako prostředek formování estetického vkusu. HOJTAŠOVÁ, I. J. Taneční
výchova a kulturní kapitál. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, s. 72-75. ISBN 978-807068-226-5.
Street Dance. KABÁT, L. L. Tanec v České republice.. Institut umění- divadelní
ústav. Praha, 2010, s. 82-89. ISBN 978-80-7008-241-6.
Pedagogika tance a společnost: Mezinárodní příklady. KINSKY, M. Taneční
výchova a kulturní kapitál.. 1. Praha: NIPOS-ARTAMA., 2008, s. 37-47. ISBN 97880-7068-226-5.
LASKYTÉ, A. Pohyb ve výchově, umění a sportu.: Prevention of suicides through
the opportunities of scholastic physical education. Praha: Univerzita Karlova v
Praze- Pedagogická fakulta., 2005.
LEPOLDOVÁ, J. Metodika taneční gymnastiky. 1. Brno: JAMU, 2009. ISBN 97880-86928-53-1.
LÖSL, J. Estetický pohyb: jako zdroj dětské radost. 1. Praha: Česká obec
sokolská – ústřední škola., 1996.
LÖSL, J. Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva. 1. Praha:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama., 2012. ISBN
978-80-7068-266-1.
LUCKÁ,, Z. F. Terciární vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním
kontextu: Terciární vzdělávání v oblasti tanečně-pohybové terapie. 1. Olomouc:
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci., 2016. ISBN 978-80-244-4607-3.
53

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny,
struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál,
1998. ISBN 9788073678258.
Dětství je škola- škola je dětství. MUSIL, , M. J. Taneční výchova a kulturní
kapitál. Praha: NIPOS-ARTAMA., 2008, s. 18-21. ISBN 978-80-7068-226-5.
NOVOTNÁ, J. (2005). V A. H. Moskalová, Pohyb ve výchově, umění a sportu.
Praha: Univerzita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta.
PAYNE, H. Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 1.
Praha: Portál., 1999). ISBN 80-7178-213-0.
PAYNE, H. Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 2.
Praha: Portál., 2011. ISBN 978-80-7367-887-6.
PRÁZNÝ,, A. Pohyb ve výchově, umění a sportu: Tělo, tělesnost a filozofiepojednání k filosofii výchovy. 1. . Praha: Univerzita Karlova v Praze., 2005.
Příklady a výstupy tvořivé taneční výchovy. ELIÁŠOVÁ, Bohumíra, Lenka
ŠVANDOVÁ a Ludmila RELLICHOVÁ. Taneční výchova a kulturní kapitál.. 1.
Praha: NIPOS-ARTAMA., 2008, s. 80-84. ISBN 978-80-7068-226-5.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání.
Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-124-7.
Vliv tvořivé výchovy na rozvoj osobnosti. SEDLÁČEK,, M. Taneční výchova a
kulturní kapitál.. 1. Praha: NIPOS-ARTAMA., 2008, s. 22-23. ISBN 978-80-7068226-5.
Dítě v současném světě z pohledu lékaže. SMETANOVÁ, L. Taneční výchova a
kupturní kapitál. Praha: NIPOS-ARTAMA., 2008, s. 13-17. ISBN 978-80-7068-2265.
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004.
ISBN 80-7178-802-3
VLADIMIR 518, a Karel Veselý. Kmeny: [současné městské subkultury. V Praze:
Bigg Boss, 2011. ISBN 978-80-903973-2-3.
VOSKOVCOVÁ, Klára, Radek WOHLMUTH a Vladana RÝDLOVÁ. Městem
posedlí: ilegální umění v legálním světě : Městská knihovna, Galerie hlavního města

54

Prahy, 10.10.2012-13.1.2013 : mezinárodní výstava street artu a graffiti. V Praze:
Taktum, 2012. ISBN 978-802-6033-417.

Rozhovory

o

Téma: Rozšíření Hiphopu do Československa

(Informace poskytl Wahe Akopjan, tanečník Street Dance. Praha 10. 4. 2017)
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Přílohy

Kreativní úkoly zaměřené na originalitu
Můžeme dětem stanovit jako základ jejich pohybu např. baby freeze (statická póza na
zemi, při níž jsou nohy nad zemí, celou vahou se opíráme o loket, který je pevně zaseknut
vedle kyčle, případně se ještě podpíráme druhou rukou a hlavou o zem) nebo cokoliv
jiného. Dětem pak dáme za úkol, aby si samy vymyslely cestu do základu a ze základu.
Na příkladu, který uvádím, se jedná o cestu na zem do baby freeze a cestu z něj zpět
nahoru. Děti si musí vytvořit cestu tak, aby byla plynulá a pro ně samotné přirozená. Při
tomto cvičení se rozvíjí nejen kreativní myšlení, ale i samostatnost, koncentrace a
sebeobjevování.

Spolupracující a soutěživé úkoly
Je dobré spolupracující úkoly pojit s těmi soutěživými, např. když vedoucí pracuje se
skupinou na přípravě na skupinové battly. V takovém případě je efektivní skupinu rozdělit
na podskupiny, které si vytvoří uvnitř týmu krátké choreografie. Tím, že žáky pak
necháme, aby mezi sebou v týmech soutěžili, jim dáme prostor pro to, aby se mohli
dohodnout na strategickém plánování a aby si vyzkoušeli opravdový battle v domácím
prostředí. Díky tomu je lépe připravíme na battle, na který se s nimi chystáme. Pokud žáci
pracují na vlastních tricích, vedoucí může na začátku stanovit, že vybere nejlepší tři
tanečníky. Tím mezi studenty pravděpodobně zvýší touhu po tom, aby jejich pohyby byly,
co nejdokonalejší. Aby nepodporoval pouze rivalitu, ale i spolupráci, může dát vedoucí
skupině doporučení, aby své vlastní triky konzultovali i s ostatními členy skupiny a radili si,
co by měli individuálně zlepšit. Vedoucí tím učí skupinu, aby si předávala informace a
spolupracovala na cílech. Aby byli studenti dobře připraveni na opravdový battle, na který
se chystají, můžeme simulovat battly na tréninku a nechat je mezi sebou soutěžit. Tím dá
vedoucí prostor jednotlivcům, aby se naučili vhodně naplánovat připravených triky ve své
improvizaci (freestylu).
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Úkoly zaměřené na fantazii
Můžeme dětem při improvizaci dávat různé úkoly, které mohou napomoci k rozvinutí
vyjadřovacích schopností jejich pocitů tělem. Od abstraktních úkolů jako tancuj jako vítr,
voda, oheň, země můžeme přejít ke konkrétnějším cvičením: hopsej jako králík, pluj jako
ryba, pliž se jako kočka, létej jako pták s roztaženými křídly, skákej jako gorila atp.
(Einonová, 2002) K rozvoji představivosti lze využít i profese, které děti musí ztvárnit
tancem a ostatní děti můžou hádat, jestli se jedná o uklízečku, kulturistu, modelku atp.
Těmito cvičeními rozvíjíme fantazii a imaginaci každého jedince. Dalším cvičením na
představivost je, dát dětem za úkol, aby si představily na zemi určité tvary jako čtverec,
trojúhelník, pětiúhelník, kříž, čtverec s křížem atp. Děti se pak podle zadaného tvaru
musejí snažit o to, aby se pohybovaly pouze po bodech ležících ve stanoveném tvaru.
Přecházíme od jednodušších imaginací k těm obtížnějším.

•

Úkoly s rekvizitami

Do improvizace lze zapojit i rekvizity, díky kterým můžeme na improvizační činnosti
nalákat i ty, kteří se prozatím ještě stydí. Lze použít i obyčejnou flašku s pitím, položit ji na
zem a dát dětem za úkol, aby kolem ní tančily tak, aby ji neshodily. Můžeme využít i kruhy.
Při práci s nimi si děti nevědomě osvojují krouživé pohyby tělem. Dále např. kvádry atp.
Po kreativním tanci s rekvizitami, můžeme dát dětem za úkol, aby si předmět pouze
představily a tančily s ním jako by ho pořád fyzicky měly a mohlo docházet k rozvoji jejich
představivosti.

Úkoly zaměřené na logiku
Můžeme děti naučit určitý krok a pak jim dát za úkol, aby ho převrátily od konce na
začátek nebo převrátily stranově. Také se mohou snažit ho tančit čelem na jiné směry.
Stejně tak mohou děti samy vymyslet, jak krok zrychlit, zpomalit nebo ho tančit na jiných
výškových úrovních.

Úkoly zaměřené na rytmus
„V úvodní lekci si děti vytleskávají svá křestní jména. Nejen že tak vnímají
různá metra, ale především se formou hry navzájem představí.“ (Lösl, 2012, s. 9) Tuto hru
s dětmi kombinuji s tancem. Každý má za úkol své jméno zatančit s vytleskáváním nebo
vydupáváním. Všichni musí pozorovat a následně zopakovat, co nejvěrněji, jak vypadalo
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zadání jejich spolutanečníků. Tím se hravým způsobem děti poznávají, učí se respektu a
memorují si jména členů skupiny.
Aby dítě pochopilo logiku rytmu, můžeme s ním nejprve rytmus vytleskávat. Můžeme
vytvořit pravidelný rytmus, udělat pomlku a zopakovat ho, aby dítě vědělo, kde má onen
rytmus začátek a konec. Pak ten samý rytmus i s pomlkou a zopakováním provedeme
spolu. Zpočátku začínáme jednoduchými rytmy a ztěžujeme je tak, aby nebyly pro děti ani
moc jednoduché ani moc těžké, tedy přiměřené. Pak se snažíme, aby se děti do
vytleskaného rytmu pohybovaly. Jejich pohyby se odehrávají pouze na tleskání. Toto
cvičení na rytmus s dětmi provádím v kruhu. Nejprve nastavím několik rytmů já sama, poté
pošlu funkci tvůrce rytmu jedním směrem po kruhu. Děti se tím učí nejen pochopení a
udržení rytmu, ale také respektu. Když někdo udává rytmus, všichni mu musí dát respekt
a klid, aby měli pak i oni klid na udání vlastního rytmu.
Dítě můžeme na rytmus upozornit i jemným dotykem. Buď se nás může chytnout za
rameno a všímat si, jak rytmus prostupuje naším tělem nebo můžeme rytmus o dítě jemně
vyťukávat. Pro dokonalé pochopení chceme, aby se rytmus dítě snažilo zopakovat.
(Einonová, 2002, s. 107)

Úkoly zaměřené na výšku a délku tónů
Můžeme si ověřit, zdali dítě chápe výšku a délku tónů jednoduchými cvičeními. Dítě
postavíme na schody a hrajeme odlišné tóny na hudební nástroj. Dáme dítěti za úkol, aby
se po schodech pohybovalo podle toho, jak vnímá výšku jednotlivých tónů. Na vnímání
délky tónů můžeme použít cvičení, při kterém dítě sepne dlaně k sobě a dostane za úkol,
aby při dlouhé notě ruce od sebe oddalovalo. Čím bude nota delší, tím dá od sebe ruce
dále. Možná to budeme muset párkrát vyzkoušet společně a dobře dítěti vysvětlit, co po
něm chceme. (Einonová, 2002, s. 107)
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Slovník pojmů

Ass spin – je v breakinu točení se na zadku. Jim Green byl znám pro pohyb, při kterém se
točil na zadku. Nazýval ho Black Bottom (černý zadek). Možná se jednalo o první ass spin.

B-boys(break-boys) a B-girls(break-girls) – jsou improvizující tanečníci tancující na
počátku 70. let do rychlejších instrumentálních meziher funkových a disco nahrávek, break
beatu. Těmto tanečníkům se začalo říkat B-boy a B-girl, znamená to zkratku Bronx-boy/girl
nebo Break-boy/girl. Jsou průkopníky Breakinu.
Beat Boxin – je umění, kdy je hudba vytvářena napodobováním hudebních nástrojů
pomocí úst, rtů, jazyka a hlasu
Street Dance Battle – je taneční souboj, v kterém se mezi sebou utkávají dva nebo více
tanečníků. Pravidla souboje určují samotní tanečníci, organizátoři, diváci atd.
Burn out – taneční gesto či soustava gest, při kterých tanečník napodobuje, že druhého
tanečníka mlátí, řeže, střílí, kouše atp. Cílem je zesměšnit druhého čitelnými pohyby tak,
aby jejich význam pochopilo i netaneční publikum.
Circle – je taneční koncept, při kterém všichni zúčastnění stojí v kruhu. Jeden tanečník je
uprostřed a ostatního ho pozorují. Koncept kruhu pochází již z domorodých společenství.
Využívala ho na oslavy a rituály, aby byla skupina vždy v bezpečí a viděla potenciální
nepřátele mimo kruh.
Crew – je termínem používaným v kontextu battlů. Jde o skupinu, která existuje, vyvíjí
společnou činnost. Někdy má společné zázemí a jindy od sebe žijí její členové daleko a
členství v crew je spíše symbolické.
DJ - je osoba, která vybírá a pouští předem připravenou hudbu určenou pro veřejnou
produkci. Deejaying představuje základní prostředek produkce hiphopové hudby. Nejde
o pouhé pouštění jednotlivých skladeb, deejay původní skladby svojí zručností mění,
upravuje, nebo dokonce sám přímo na místě vytváří hudbu novou.
Footwork – je taneční technika, při které se používají nejvíce nohy. V breakdancu je to
pohyb nohama na zemi, kdy se tanečník může a nemusí podpírat rukama o zem.
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Freeze – je a statickou taneční figurou, do které tanečník přechází z dynamického pohybu,
čímž vytváří efekt zmrznutí. Mezi základní freeze patří baby freeze, kdy jsou nohy opřeny
o lokty umístěné na jednom z boků.
Gang - Gang (amer., z angl. to go) znamená původně pojmenovanou mužskou skupinu,
dnes téměř výlučně zločineckou. Její člen se nazývá gangster.
Ghetto - je část města, většinou vykázaná majoritou obyvatelstva té které minoritě, tedy
místo kde žijí lidé stejného náboženského, národnostního či rasového původu ap., a to
buď dobrovolně, nebo nedobrovolně.
Hiphop -. je šířením inteligence, sdílením kolektivního ideálu, uvědoměním si svých kroků
a společné cesty myšlení a bytí. Jedná se o nemateriální jevy, o ideály a abstraktno.
Slovo hip znamená uvědomělost a hop hnutí.
Hip Hop - je obecně vnímán jako subkultura. Reference k Hip Hopu jako subkultuře by
měly být psány s velkými písmeny, protože jde o označení jejího názvu, mimo to zároveň
i fonetické ortografie.
Hip Hoppa - je termínem spojujícím různá pojetí Hiphopu - kolektivní myšlení,
vyjádření sebe sama skrze kulturu a její konečné produkty. Tímto termínem je
označován někdo, kdo se se subkulturou Hip Hop ztotožňuje.
Hip-hop - je vše, co spadá pod produkty Hip Hopové subkultury např. desky, CD,
DVD, filmy, trička, tato práce atd.
MC - je v hip hopu, rapu, reggae či v příbuzných žánrech raper, který baví publikum svou
improvizací; často na téma navrhovaná publikem. MC musí být schopný ihned skládat
rýmy. V rapovém slangu se to nazývá freestyle. Jak řekl Kool G Rap: "master of
ceremonies, ze kterého pochází zkratka MC, znamená udržovat párty naživu
Power Moves - (angl. "silové pohyby") jsou nejznámější a také nejvíce efektní složka
pouličního tance breakdance. Jedná se o silové pohybové prvky, které mají základ v
gymnastických cvicích.
Rap - je základním elementem hip hopové hudby, ale také je úzce spojen s hip hopovou
kulturou. Rapování může být doprovázeno beatem bez hudebního doprovodu. Rap by se
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dal zařadit pod mluvení, prózu, poezii a v poslední řadě i pod písní. Velice staré slovo rap
vyjadřuje použití rychlé mluvy, původně rap znamenalo "to hit" (uhodit).
Spin – je točení se na jedné nebo více částí těla, např. točení se na hlavě (headspin), na
koleni (kneespin), na zadku (assspin), na zádech (backspin) atd.
Split – je taneční figura na zemi, při které je jedna noha pokrčená a druhá natažená,
přičemž jsou co nejvíce od sebe. Většinou se do ni skáče z výskoku, z otočky nebo ji
předchází výkop.
Sweep – je taneční prvenk prováděný v Breakdance na zemi, při němž nohy kloužou po
podlaze tak jakoby stíraly prach.
Street Dance –je zastřešující pojem, který se používá pro popis tanečních stylů, které se
vyvinuly mimo tanečního studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech.
Začal se objevovat ve Spojených státech v roce 1970. Pod tento pojem patří taneční styly
jako: Breakdance, Popping, locking, Hip Hop new style,House dance a C-walk.
Tap dance – je step. Češi znají tento tanec pod pojmem step, v angličtině se používá
převážně výraz tap dance. Existují i další názvy, například Clogging, což je jiná varianta
tance, tzv. americký step.
Tag – je značka, kterou používají writeří při tvorbě graffiti. Tuto značku si vybírají sami
podle vlastního uvážení. Často berou v potaz estetickou stránku písmen a jejich
výpovědní hodnotu.
Uprock - Uprock byl vůbec první formou breakdance, který nesl znaky bojového umění.
Vznikl v Brooklynu. Je tančen dvěma tanečníky současně stojícími naproti sobě.
Writer – je slangovým termínem označujícím člověka, který tvoří graffiti. Tento termín se
používá v českém prostředí
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