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„Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se dozvědět něco o sobě, je přistupovat vážně ke
kulturám druhých lidí. Nutí nás to věnovat pozornost právě těm detailům života,
které je činí jinými, než jsme my.“
(Edward T. Hall)
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Úvod
Cílem této informační brožury je představit a přiblížit možnosti využití afrických hudebních
nástrojů, tradičních západoafrických rytmů a jejich výuky k neformálnímu inkluzivnímu
vzdělávání slyšících, neslyšících a nedoslýchavých osob a také osob s hluchoslepotou. Jak
napovídá již název publikace, hlavní myšlenkou je využití rytmu jako spojovacího prostředku
mezi světem lidí slyšících a světem lidí se smyslovým postižením. Brožura pojednává
v širším kontextu o dvou realizovaných sociálně inkluzivních projektech, jejichž
organizátorkami byly členky bubenické kapely Spálený sušenky a také některé účastnice
prvního ze zmiňovaných projektů. Projekty spojovala hlavní myšlenka nacházení společného
jazyka v rytmu.
Pokud se začtete dále, seznámíte se s cíli, průběhem a výsledky obou zrealizovaných projektů,
jejichž těžištěm se staly bubenické workshopy a setkávání s českým znakovým jazykem.
Můžete se inspirovat využitými metodami práce a výsledky celých projektů i jejich
jednotlivých částí. Spoustu dalších informací, které se již do brožury nevešly, najdete
na přiloženém multimediálním nosiči, který obsahuje rovněž rozsáhlejší dokumentaci, včetně
vybraných fotografií i videí a veškerých prezentací a publikací o projektech.
Doufáme, že předkládaný text Vám bude nejen inspirací, ale také povzbuzením k realizaci
podobných projektů s cílem bourání komunikačních bariér mezi skupinami s odlišnými
komunikačními prostředky a potřebami. Stejně tak doufáme, že uvedené informace poslouží
jako zdroj nových myšlenek a nápadů pro práci s dětmi i dospělými lidmi se sluchovým
postižením, případně se souběžným postižením sluchu a zraku.
Přejeme Vám mnoho úspěchů a radosti ve Vaší pedagogické činnosti.
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Život se sluchovým postižením
Sluchové vnímání je u každého jedince individuální, každý má odlišnou kvalitu zpracování
zvukového signálu, různá je i schopnost vštípení, vybavování a reprodukce zvuků. O to
složitější je situace u osob se sluchovým postižením. Jde o velmi různorodou skupinu, jejíž
členy je možné dělit do podskupin podle stupně, příčiny vzniku a doby vzniku postižení a také
podle přítomnosti nebo nepřítomnosti dalšího přidruženého postižení. Nenajdeme dvě osoby
se zcela stejným stupněm sluchových ztrát při stejném způsobu zpracování a rozlišování
sluchových vjemů (Doležalová, L. 2012).
Sluchové postižení je jedno z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení u člověka. Jen
v České republice s ním žije přibližně 500 000 osob. Ve skupině osob se sluchovým
postižením můžeme klasifikovat jedince prelingválně nedoslýchavé a neslyšící, postlingválně
nedoslýchavé, ohluchlé a jedince s kochleárním implantátem.1
Do skupiny nedoslýchavých lidí zahrnujeme jak osoby se sluchovými ztrátami, které téměř
normálně slyší, tak i jedince, kteří mají vysoké sluchové ztráty, avšak zároveň mají dobré
řečové kompetence a schopnosti odezírání a mohou se orientovat sluchem za pomoci
sluchadel. Jako postlingválně nedoslýchavé označujeme osoby, které se nedoslýchavými staly
až po osvojení mluvené řeči. K podpoře porozumění mohou využít zbytků sluchu.
Jedinci neslyšící mají tak vysoké ztráty sluchu, že hlasitá řeč se nemůže vyvíjet přirozeně
na auditivním základě cestou nápodoby. Důležitou roli zde hraje zrak, který má sluchové
ztráty kompenzovat. Termínem ohluchlí lidé pak označujeme skupinu osob, u kterých
po ukončení spontánního vývoje řeči nastala praktická či totální hluchota. Sluchovou cestou
dále řeč vnímat nelze.
Uživatelům kochleárního implantátu je umožněno osvojování si mluvené řeči skrze auditivní
vnímání. Za využití odezírání se mohou jeho majitelé za ideálních podmínek řečově vyvíjet
s malými odchylkami od normy.
Pro jedince, kteří mají závažné sluchové postižení, respektive pouze velmi malé zbytky
sluchu, může být nevyhovující dorozumívání se prostřednictvím orální řeči, a to vzhledem

1

Pro účely této brožury jsme v některých případech použily termín „neslyšící“ jako shrnující termín pro osoby
se sluchovým postižením, abychom tak zjednodušily orientaci v textu.

8

k závažnosti jejich postižení. Nevyhovující v komunikaci však může být také odezírání. Tito
jedinci mohou jako preferovanou komunikační formu používat znakový jazyk.
V našem prostředí jde konkrétně o český znakový jazyk, který je i podle zákona (155/1998
Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších
předpisů 384/2008 Sb. a 423/2008 Sb.) přirozeným a plnohodnotným komunikačním
systémem, tvořeným specifickými vizuálně-motorickými prostředky (tvarem rukou, jejich
umístěním v prostoru, pohyby rukou, mimikou, pohyby a pozicemi hlavy a horní části trupu).
Český znakový jazyk (jako i ostatní národní znakové jazyky) splňuje všechny atributy jazyka.
Je ustálený po stránce lexikální i gramatické (Krahulcová, B. 2003).
Sluch má mnoho významů, které si však člověk obvykle neuvědomuje, dokud o nich nezačne
přemýšlet. Pro slyšícího člověka je samozřejmostí, že může rozumět mluvené řeči,
kontrolovat svoji vlastní řeč i zpěv a vnímat obrovské množství okolních zvuků, tónů a šumů
(Hricová, L. 2011). Největšího významu pro nás sluch nabývá při mezilidské komunikaci,
která je základní biologickou a společenskou potřebou každého jednotlivce. Vzájemná
komunikace mezi lidmi je nezbytná pro rozvoj duševního života a celé osobnosti každého
z nás (Doležalová, L. 2012).
Především hluchota a těžká nedoslýchavost mají na člověka a jeho život zásadní dopad, nesou
s sebou závažné důsledky v oblasti komunikační, kognitivní i psychosociální a mohou silně
ovlivnit osobnost daného člověka i omezit jeho účast na společenském životě. Aby byla
dosažena úspěšná společenská integrace (nebo její vyšší stupeň, jímž je inkluze), je
od samotných osob se sluchovým postižením, ale i od osob slyšících, potřeba vyvinout značné
úsilí.
Snížená schopnost vnímání mluvené řeči a omezené řečové schopnosti u osob se sluchovým
postižením mohou vést nejen k dorozumívacím potížím, ale i k narušení osvojování řeči, což
dále omezuje a negativně ovlivňuje komunikační možnosti a zpomaluje vývoj poznávacích
funkcí, jako jsou vnímání, chápání, paměť, myšlení, učení nebo utváření vlastních názorů.
Všechny tyto faktory následně ztěžují i sociální integraci zmiňované skupiny osob mezi
slyšící většinu. Jejich společenské začlenění se nedaří zejména tehdy, pokud se na obou
stranách

neobjevuje

dostatek

porozumění

a trpělivosti

ve

vzájemném

kontaktu

(Musseleck, D. J. a Musseleck, F. J. 2000). Následky komunikačního deficitu – neadekvátní
vzdělání, neadekvátní sociální přizpůsobení, nelichotivá veřejná image až sociální izolace –
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zasahují také do kvality života neslyšících v dospělosti a spolu s nedostatkem sociálních
služeb pro dospělé neslyšící osoby jsou hlavní příčinou jejich nízké zaměstnanosti
(Jacobs, L. M. 1989).
Mnoho lidí si díky „neviditelnosti“ sluchového postižení nejen neuvědomuje znevýhodnění
a problémy osob se sluchovým postižením, ale často si je dokonce ani nechce připustit
(Hricová, L. 2011). Ze strany slyšících osob stále přetrvává neznalost problematiky
sluchového postižení, která se projevuje v mnohých oblastech jako určité předsudky. Objevují
se například přehnaná očekávání v oblasti jazykových a čtenářských kompetencí v českém
jazyce nebo ve schopnosti odezírat, ne zřídka se setkáváme i s podivem nad nápadnostmi
ve verbálním i neverbálním projevu a nad některými odlišnostmi v chování jedinců se
sluchovým postižením.
Množství příležitostí je pro osoby se smyslovým postižením omezené a následně z toho
vyplývá i jejich nižší iniciativa v oblasti seberealizace. Při plánování a vytváření projektů
jsme proto vycházely z potřeby nabídnout charakterizované cílové skupině pokud možno
nové možnosti k seberealizaci a přirozenému začleňování se mezi slyšící většinu (Hricová, L.,
Mikotová, A. 2012).
Právě za tímto účelem, ale i s cílem dosáhnout integrace z opačného úhlu pohledu (zapojení
slyšících lidí do skupiny osob se sluchovým postižením), byly uspořádány dva sociálně
inkluzivní projekty určené pro účastníky slyšící, neslyšící, nedoslýchavé i účastníky
se získanou hluchoslepotou.
Jako hlavní nástroj práce byl přitom zvolen rytmus.
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Rytmus a jeho význam
V obou projektech byl rytmus hlavním prostředkem sloužícím k prolamování bariér
v komunikaci. Konkrétně jsme pracovaly s tradičními západoafrickými rytmy a nástroji, tanci
a písněmi. K tomuto rozhodnutí nás vedly především několikaleté zkušenosti s hraním
na africké bubny i s výukou hry na ně. Postupně jsme se v této oblasti zdokonalovaly,
lektorovaly jsme u různých cílových skupin, včetně osob se smyslovým postižením.
V západní Africe je hudba zrcadlem života. Snad nikde jinde na světě není společenské dění
tak silně propojené s hudbou. Všechny důležité události ve společnosti jsou dodnes hudebně
doprovázeny, ať už se jedná o narození dítěte, svatbu, pohřeb či náboženské slavnosti apod.
Rytmy a písně často znějí i z domácností nebo z pracovních polí a jsou přirozenou součástí
každého dne. Není tedy divu, že význam slova rytmus se v západní Africe často mění v něco
jako „puls života“. Obyvatelé Guiney, Mali, Senegalu nebo Gambie jsou zvyklí hudbou
vyjadřovat své pocity. Hudba je vždy skupinovým zážitkem a v popředí stojí prožitek
ze společné hry (Franke, S., Konate, I. 2000).
Rytmy se hrají na originální nástroje ze západní Afriky – tzv. djembe, basové bubny a další
různé perkuse (viz obrázky 1 a 2).
Pro práci s lidmi se sluchovým postižením je využití rytmů vhodné z mnoha důvodů. V první
řadě jde o minimální nároky na technickou zručnost hráče, a tedy i o minimální nároky
na jeho zkušenosti nebo vlohy. Základy rytmiky jsou poměrně jednoduché a dobře
osvojitelné. Silné zvuky a vibrace afrických bubnů jsou navíc velmi dobře vnímatelné, a to
právě i pro osoby s těžkým sluchovým postižením. Rytmus navíc nesouvisí pouze se zvukem.
Práce s rytmem a společné hraní rytmů ve skupině podporuje citlivější vnímání sebe sama,
ale i druhých (Zeleiová, J. 2007), a má potenciál stmelovat a sjednocovat kolektiv
(Matoušek, V. 2003). Upevňování sounáležitosti se skupinou a podpora vnímání druhých byly
přitom specifickými cíli našich projektů.
Je také obecně známo, že hudba je médiem, které podporuje člověka v oblasti komunikace
a vnímání. Jak již bylo uvedeno, potíže, se kterými se denně setkávají lidé se smyslovým
postižením, souvisí předně s deficitem na poli komunikace. Umělecká tvorba je pak jednou
z možností, jak „jiným jazykem“ překročit práh „němoty“ a promluvit ve společnosti slyšících
lidí – volně a zároveň srozumitelně – a jak se nebát nepochopení (Antonova, M. 2011).
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Rytmus lze tedy vnímat jako možný „bezbariérový“ prostředek komunikace, protože je stejně
tak netypickou a spíše metaforickou formou dorozumívání jak pro neslyšící, nedoslýchavé
a hluchoslepé, tak pro slyšící osoby. Komunikační potenciál rytmu je však právě v tradiční
západoafrické kultuře velmi zdůrazňován. V západní Africe je každý z místních lidových
rytmů popisován doslova jako konkrétní jazyk, kterému se hudebník učí. Bubeníci, zejména
pak sólisté, vyjadřují hrou své pocity a nálady. Bubenický mistr M. Bangoura (2010) k tomuto
uvádí: „Djembe hovoří. Jeho blána je jazyk a jeho otvor je hlas. Je třeba hrát pro radost
a bez přemýšlení, sžít se s bubnem a pochopit ho. Pak promluví.“ Rytmus byl proto využit jak
k hledání společného jazyka v rámci cílové skupiny, tak i k sebevyjádření.
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O sociálně inkluzivních projektech
Zmiňované projekty byly realizované v období jaro 2011 až podzim 2013.
První z nich, „Hledání společného jazyka v rytmu“, proběhl v roce 2011 a měl dvě na sebe
navazující části: týdenní intenzivní workshop v Rychlebských horách a víkendové setkání
v Brně. Realizátorek bylo celkem šest, všechny slyšící. Šlo o členky brněnské dívčí bubenické
kapely Spálený sušenky. Projektu se zúčastnilo patnáct účastníků, mezi nimi tři osoby
se sluchovým postižením a dvě osoby se získanou hluchoslepotou. Druhý projekt, „Společný
jazyk v rytmu“, probíhal od jara 2012 do podzimu 2013 a měl čtyři na sobě nezávislé části:
dva letní týdenní workshopy v Rychlebských horách a dva semestry pravidelného setkávání
v Brně. V organizačním týmu tohoto projektu zůstaly tři původní slyšící organizátorky
a k nim se přidaly tři účastnice se sluchovým postižením z prvního projektu.
Hlavní cíle projektů
Zaměřily jsme se na naplňování dvou hlavních cílů. První z nich byl dominantní a odrazil se
i v názvech projektů. Šlo o společnou identifikaci a následné prolamování bariér mezi světem
slyšících lidí a světem osob se sluchovým postižením. Druhým, neméně důležitým cílem, byla
podpora rozvoje různých psychosociálních dovedností, které nyní uvedeme.
První z nich je motorická koordinace jako jeden ze základních předpokladů hry na buben.
Především se jedná o koordinaci ruka – oko a o pravolevou orientaci. V rámci různých
rytmických cvičení a lekcí tance jsme se však nevyhnuly ani práci s celým tělem.
Při samotné práci s rytmem byly dále rozvíjeny paměť a pozornost. Zejména na začátku
rytmické činnosti je třeba hledat různé mnemotechnické pomůcky, které usnadní
zapamatování delších nebo složitějších frází. V průběhu společného hraní je pak neustále
procvičována pozornost: k rytmu samotnému (tempo, dynamika), k vlastnímu hraní daného
bubeníka, ke spoluhráčům (např. v momentech, kdy někdo ze skupiny hraje sólo, je potřeba se
ztišit nebo reagovat na jeho jemné změny rychlosti) i k vedoucímu skupiny (který určuje
začátek, tempo, změny, ukončení rytmu apod.).
I když jsme ve výuce pracovaly s konkrétními a již vytvořenými rytmy, stále se nabízel
dostatečný prostor pro improvizaci, a to ať už v rámci společné práce při vytváření finální
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podoby aranže rytmu nebo při tvorbě vlastních sólových partů. V tomto ohledu byla značně
rozvíjena tvořivost.
Jak již bylo uvedeno, jednou z nejdůležitějších oblastí pro nás byla komunikace, zejména pak
vzájemná komunikace mezi slyšícími lidmi na jedné straně a neslyšícími, nedoslýchavými
či lidmi s hluchoslepotou na straně druhé. Komunikace a vzájemná souhra byla podněcována
nejen rytmem, ale také specifickými individuálními a skupinovými aktivitami (viz níže).
Nelze také přehlédnout potenciál využití rytmu k efektivní relaxaci. Hra na bubny přirozeně
vyžaduje plné soustředění na danou aktivitu a tím umožňuje momentální odpoutání od všeho
ostatního.
Především díky mnoha zrealizovaným společným vystoupením s účastníky, ale také díky
zapojení neslyšících účastnic z prvního projektu do organizace projektu druhého
(navazujícího), se nám podařilo zaměřit se i na podporu seberealizace, zodpovědnosti
při plnění úkolů a rozvoje sebevědomí i samostatnosti.
Použité metody
K tomu, abychom dosáhly vytyčených cílů, jsme využívaly různé cesty a metody. Zde se
zaměříme na ty z nich, které se váží k rozvoji uvedených psychosociálních kompetencí.
V průběhu obou projektů byly informace předávány vždy jak v českém, tak i v českém
znakovém jazyce. Proto bylo v první řadě potřeba zabezpečit výuku českého znakového
jazyka pro slyšící organizátorky i účastníky projektu. V roce 2011 se tohoto úkolu ujala jedna
z organizátorek, která má postgraduální vzdělání v oboru surdopedie (výchova a vzdělávání
jedinců se sluchovým postižením), dílčí disciplíně speciální pedagogiky. Pro ostatní slyšící
organizátorky byl připraven několikadenní intenzivní kurz základů českého znakového
jazyka. Mimo této výuky se také pracovalo např. s prstovými abecedami, Lormovou
abecedou, zápisem znakového jazyka a s odkazy na různé webové stránky týkající se
problematiky komunikace jedinců se sluchovým postižením a jedinců s hluchoslepotou.
Ve spolupráci se slyšícími i neslyšícími účastníky byla v průběhu prvního projektu vytvořena
speciální edukační videa pro podporu vzájemné komunikace. Tento materiál (multimediální
slovník nejdůležitějších pojmů českého a českého znakového jazyka pro účely projektu)
s názvem „Základní znaková zásoba bubeníka“ je součástí jedné z příloh této brožury – DVD
Rytmus jako most mezi dvěma světy (Příloha 3). Používání znaků v průběhu bubnování se
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ukázalo jako velmi výhodné i pro slyšící hráče, např. při signalizaci změny rytmu, zrychlení,
sóla a podobně. „Základní znaková zásoba bubeníka“ se dále využívala pro výuku českého
znakového jazyka, jíž se v druhém z projektů zhostily přímo neslyšící členky
organizátorského týmu. Tímto byla rozšířena o autentičnost.
Jakousi červenou nití obou projektů byly bubenické lekce západoafrických rytmů a lekce
afrického tance. Jak již bylo uvedeno výše, jsme toho názoru, že vlohy nebo určitý cit
pro rytmus jsou nezávislé na přítomnosti postižení sluchu (případně zraku a sluchu). Lidé
s vrozeným smyslovým postižením však mají omezené možnosti získávání zkušeností
s rytmem, proto je potřeba jim rytmus přiblížit jinými cestami.
Rytmus je tradičně spojován zejména s jeho hudební povahou. Jak ale správně upozorňují
někteří autoři (např. Antonova, M. 2011), rytmus můžeme nacházet i v podnětech vizuálních
(architektura, výtvarné umění), haptických a hlavně pak v přírodě jako celku. Může jít
například o uvědomění si rytmicity životních cyklů či ročních období, nebo o zaměření se
na rytmy ve vlastním těle: rytmus dechu, tepu nebo chůze. Právě této práce s tělem se
ve výuce rytmu i hudby obecně, zejména v úvodních lekcích, často využívá.
Použijeme-li tělo přímo jako hudební nástroj, pak hovoříme o tzv. body percussion.
Zvnitřnění rytmů pomocí body percussion považujeme při práci s neslyšícími za obzvláště
přínosné. Rytmus je tak možné nejen vizualizovat (pohyby jednotlivými částmi těla), ale také
vnímat hapticky. Při této technice se dá využít celého těla. Nejčastěji jde o tleskání, dupání,
jemné údery do hrudníku, plácání do stehen, houpání v kolenou, přešlapování apod. (viz
obrázky 3, 4 a 5).
Při bubenických lekcích bylo využito také trénované dovednosti odezírání u neslyšících
účastníků. V tomto ohledu se schopnosti jednotlivců velmi liší a záleží hodně na talentu
pro tuto aktivitu. V našem případě se jednalo o velmi jednoduché odezírání. Průběh rytmů se
dá popsat „slovy“ za pomoci různých slabik a my jsme tohoto využívaly jako podpůrného
prostředku pro znázornění a vnímání rytmu jako celku i jednotlivých jeho úderů. Slabiky
popisující rytmus totiž zahrnují i informaci o druhu úderu. Při výrazné artikulaci lektora se
někteří neslyšící bubeníci při hraní drželi tímto způsobem správného tempa. Někdy jsme této
metody využívaly také jako nápovědy, pokud se někdo v rytmu „ztratil“.
Ve výuce byl pak pro lepší orientaci v rytmu navíc výrazně zdůrazňován pohyb rukou
a paliček a občas byla také vydupávána doba (viditelně a pro taktilní vnímání i silněji
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do povrchu nesoucího dobře vibrace). Dobu jsme někdy vyklepávaly i na tělo (záda, ramena,
horní část končetiny) účastníků, zejména pak účastníků s hluchoslepotou.
V některých případech bylo zapotřebí rytmus vizualizovat i „staticky“, a to tehdy, když byla
nedostačující vizualizace probíhající v reálném čase, jak je tomu například u body percussion
či artikulaci. Ve výuce jsme proto využívaly zjednodušené zápisy jednotlivých rytmů. Jejich
princip spočívá ve vkládání jednotlivých značek pro určité údery na kostru pro zápis,
představující jednotlivé pulzy (viz obrázky 13 a 14). Tímto způsobem je možné vizualizovat
vzdálenost mezi pulzy (která je obvykle stejná) a zároveň neslyšícím přiblížit, že i v případě
pauzy rytmus stále „plyne“. Pro ještě větší názornost byl záznam rytmu sestavován přímo
ve výuce například pomocí paliček či hřebíků (viz obrázek 6).
Jelikož prvního projektu se účastnili dva lidé se získanou hluchoslepotou, bylo nutné hledat
další cesty k přiblížení rytmů i jim. V tomto případě byl nejčastěji využíván taktilní kontakt,
kdy některá z organizátorek rytmus zlehka vyklepávala na ramena nebo záda účastníka (viz
obrázek 7). V případě potíží s koordinací rukou (zejména při hře na basové bubny) bylo
využíváno také vedení, kdy jedinec s hluchoslepotou nechal své ruce „navést“ ke správnému
úderu ve vhodný okamžik. Díky tomu, že oba účastníci s hluchoslepotou disponovali zbytky
sluchu a byli uživateli sluchadel, bylo možné navíc rytmus nebo jen tempo rytmu
„našeptávat“ přímo do ucha (viz obrázky 8 a 9). Účastníkům s hluchoslepotou byla umožněna
i účast na lekcích západoafrického tance. Zde bylo využito například možnosti osahání si těla
tanečníka přímo při realizaci daných tanečních kroků, přičemž tanečníci s hluchoslepotou
mohli napodobovat pohyb na základě využití haptického kontaktu s jiným tanečníkem. Dále
jsme využily navádění těla tanečníka s hluchoslepotou do jednotlivých pozic (viz obrázek 10).
Formou brainstormingů, diskusí a prezentací měli účastníci za úkol řešit různé skupinové
i individuální úkoly zaměřené na problematiku světa osob se sluchovým postižením nebo
světa osob s hluchoslepotou. Cílem zadávání těchto úkolů bylo rozšířit a prohloubit znalosti
a orientaci účastníků v této problematice a nabídnout oběma zúčastněným skupinám pohled
na danou otázku či problém „z druhé strany“. Někteří neslyšící si například nemusejí
uvědomovat, čím mohou sami sobě nevědomky komplikovat vzájemnou komunikaci
se slyšícími lidmi a naopak. Mezi skupinovými úkoly se vyskytla témata jako bariéry
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v komunikaci, komunita a kultura Neslyšících2, specifické potřeby osob s hluchoslepotou,
základní znaková zásoba bubeníka a další. Mezi individuální úkoly pak patřila například
tvorba zážitkových deníků (viz obrázky 11 a 12) nebo psaní vzkazů s pozitivními postřehy
do obálek jednotlivých účastníků.
Poslední z metod, které bychom v tomto textu rády přiblížily, byla realizace společných
vystoupení. Díky nim získávali účastníci značnou podporu sebedůvěry, spolupráce, týmového
ducha i možnost samostatného vyjádření se skrze rytmus. Jelikož šlo o vystoupení i na větších
akcích (např. festival Bioslavnosti, jehož návštěvnost činí zhruba dva až tři tisíce lidí)
a na akcích, které byly určené jak slyšícím, tak neslyšícím, stíraly se tak v rámci skupiny
rozdíly mezi hráči. Na pódiu nebylo možné nijak identifikovat, jestli jde o slyšícího hráče či
bubeníka se sluchovým postižením. Troufáme si dokonce tvrdit, že diváci nemuseli
přítomnost hendikepu ve vzniklém hudebním tělese ani postřehnout. O tom se nakonec mohli
přesvědčit samotní účastníci po vystoupení, kdy mnozí z nich byli zastavováni návštěvníky
festivalu. Tato zkušenost měla silný dopad nejen na sebejistotu účastníků projektu,
ale i na veřejnost, která si vystoupení a také něco málo o projektu vyslechla. Jsme toho
názoru, že podobné akce pomáhají odbourávat předsudky i časté obavy slyšících lidí
z kontaktu, komunikace nebo spolupráce s lidmi neslyšícími, lidmi nedoslýchavými nebo
lidmi s hluchoslepotou.

2

Kromě tradičního medicínského pohledu na sluchové postižení jako na defekt existuje ještě pohled kulturní.
V tomto případě znamená ztráta sluchu příslušnost k určité kultuře, která má svou historii, tradice a hlavně jazyk,
kterým je jazyk vizuálně motorický – jazyk znakový. Příslušníci této kulturní a jazykové menšiny bývají
označováni jako Neslyšící (s velkým písmenem na začátku slova).
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Závěry
Praxe nám potvrdila závěry M. Antonové (2011): Při práci s rytmem neexistuje
ani u prelingválně neslyšících jedinců žádné omezení vázané na vrozené sluchové postižení,
je potřeba jen zvolit vhodné metody práce.
Informace o úspěšnosti nebo neúspěšnosti projektů byly získávány zejména ze zpětných
vazeb. Případným potížím nebo na místě vznikajícím potřebám účastníků byl každý den
vymezen určitý čas. V posledním dni každého z týdenních workshopů byla moderována
společná zpětná vazba, ve které se účastníci nejprve písemnou formou samostatně zamýšleli
nad několika otázkami, a poté se mohli nahlas vyjádřit k tomu, co považovali za nejdůležitější
nebo jednoduše jen k tomu, co chtěli ostatním sami sdělit. Zapsané anonymní odpovědi
a postřehy k celému projektu pak byly vysbírány a organizátorkami zpracovány.
Jedním z podnětů pro zpětnou vazbu bylo: „Pokud jsem se na projektu něco naučil/a o sobě
a/nebo druhých, co to bylo...“ Z reakcí, které zazněly, vybíráme tyto příklady:
„O sobě jsem se naučila, že dokážu být trpělivá a některé nejasnosti hodit za hlavu. Více
vnímat druhé a sledovat, jak se neverbálně projevují. O druhých jsem se naučila, že je
potřeba neustálé komunikace a osobního kontaktu. Dále jsem se naučila vnímat lidi, kdy se
jim něco nezdá a že je potřeba to řešit.“
„Cítit svoje tělo, jak si klestí cestu k porozumění si s bubnem. Trpělivosti, že mi to nemůže jít
hned a také, že když jsem se chtěla vzteknout, tak jsem podala lepší výkon. Musela jsem
s druhými očním kontaktem komunikovat při hraní, spoléhat na druhé kvůli rytmu. U druhých
jsem zjistila, že také zápasí se zvládnutím rytmu a jsou cílevědomí.“
I když obecně lze říct, že projektům se již od jejich počátku dařilo naplňovat své cíle
a poslání, narážely jsme hlavně ze začátku na spíše menší zájem ze strany neslyšících
a nedoslýchavých osob. S tímto doporučujeme při realizaci podobných aktivit dopředu
počítat. Je možné, že důvodem byla opatrnost neslyšících směrem k slyšícím, vyplývající
z faktu, že neslyšící člověk musí denně žít s nejistotou, o čem se druzí (slyšící) lidé baví. To
s sebou

nese

pochopitelně

značnou

dávku

nejistoty

a

může

to

vyústit

až

v přehnanou nedůvěru k slyšícím lidem. Dalším faktorem může být v této souvislosti i obava
z aktivit v rámci smíšené skupiny, případně nejistota, zda bude v komunikaci brán ohled
na každého. To znamená jak na ty neslyšící a nedoslýchavé účastníky, kteří upřednostňují
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český znakový jazyk, tak na ty jedince se sluchovým postižením, kteří preferují mluvenou
formu komunikace.
Navzdory počátečnímu zdráhání a menšímu zájmu ze strany neslyšících a nedoslýchavých
jsme však v průběhu doby, ve které jsme se projektům věnovaly, sledovaly postupný nárůst
zájemců a motivaci některých účastníků k pokračování v dalších společných aktivitách.
Diskusi lze pro tento okamžik uzavřít tím, že realizované projekty jsou důkazem široké
možnosti využití rytmu, a to i pro tak specifickou skupinu, jakou jsou jedinci se smyslovým
postižením.
Budeme rády, pokud nás oslovíte s případnými dotazy. Ať už půjde o radu ohledně realizace
podobné aktivity nebo zájem o jednorázový či intenzivní workshop, nebo o jinou akci z naší
nabídky, která je uvedena na webových stránkách kapely Spálený sušenky.
Těšíme se na jakoukoli spolupráci s Vámi.

Kontakt
e-mailová adresa: spaleny.susenky@gmail.com
webové stránky: www.spalenysusenky.cz
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Obrázky

Obr. 1: Tradiční západoafrické nástroje – v popředí balafon

Obr. 2: Tradiční západoafrické nástroje – djembe a basové bubny

21

Obr. 3: Využití body percussion

Obr. 4: Body percussion – vizualizace rytmu pohyby těla
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Obr. 5: Procvičování body percussion s účastníky s hluchoslepotou

Obr. 6: „Statická“ vizualizace rytmu
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Obr. 7: Využití taktilního kontaktu (účastnice s hluchoslepotou)

Obr. 8: Výuka rytmu pomocí navedení rukou (účastnice s hluchoslepotou)
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Obr. 9: Využití „našeptávání“ rytmu (účastník s hluchoslepotou)

Obr. 10: Výuka tance pomocí haptického kontaktu (účastnice s hluchoslepotou)
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Obr. 11: Zážitkové deníky

Obr. 12: Prezentace zážitkových deníků
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Obr. 13: Osnova pro zápis tříčtvrťového rytmu
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Obr. 14: Osnova pro zápis čtyřčtvrťového rytmu

28

Seznam příloh
Příloha 1: Charakteristika projektů
Příloha 2: Akce realizované v průběhu projektů
Příloha 3: DVD Rytmus jako most mezi dvěma světy

29

Příloha 1: Charakteristika projektů
Hledání společného jazyka v rytmu (2011)
Hlavními cíli projektu byly bourání komunikačních bariér ve smíšené skupině a společenská
integrace, resp. inkluze. Projekt byl realizován členkami bubenické kapely Spálený sušenky,
jež se již delší dobu aktivně věnují hře na tradiční rytmické nástroje a pronikají do tajů
západoafrické kultury.
Skupinu účastníků projektu tvořilo 15 osob ve věku nad 18 let a 6 realizátorek projektu.
Snaha byla o zajištění vyrovnaného počtu slyšících účastníků a účastníků se sluchovou
ztrátou.
V rámci realizační části projektu byl uspořádán souvislý týdenní workshop afrického
bubnování ve dnech 10. až 17. července 2011, který se konal v Kunčicích u Starého Města
pod Sněžníkem. Akce byla zakončena společným bubenickým vystoupením v obou
zmíněných místech.
Dále se ve dnech 14. až 16. října 2011 uskutečnilo víkendové setkání účastníků na workshopu
v Brně. Na tomto setkání proběhly zpětná vazba účastníků (moderovaná diskuse), společný
jam session s koncertem, promítání fotografií a prezentace celého projektu veřejnosti.

Organizační tým
Lenka Hricová, Romana Hricová, Magdalena Raszková, Mariana Raszková,
Nicole Schicková, Andrea Sliviaková
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Společný jazyk v rytmu (2012–2013)
Tento sociálně inkluzivní projekt volně navázal na projekt „Hledání společného jazyka
v rytmu“, který dokázal, že prostřednictvím rytmu lze najít společný jazyk ve zmíněné cílové
skupině – mezi slyšícími lidmi a lidmi s různými sluchovými ztrátami. Cílem navazujícího
projektu

bylo

opět bourání

komunikačních

bariér a vytváření

sociálně

inkluzivního

prostředí, tentokrát ve větší skupině a v delším časovém intervalu.
Projekt byl realizován smíšenou organizátorskou skupinou – třemi slyšícími členkami kapely
Spálený sušenky a třemi neslyšícími účastnicemi projektu z roku 2011. Už vznik
organizátorské skupiny byl tím nejlepším důkazem splněného cíle v předchozím projektu.
„Společný jazyk v rytmu“ zahrnoval čtyři fáze, v rámci nichž jsme se vedle afrického
bubnování zaměřily na hledání společných cest v komunikaci a na bourání bariér, které
vyplývají ze sluchového postižení. Slyšící účastníci si osvojovali komunikační dovednosti
v českém znakovém jazyce a zvnitřňovali si pravidla, která usnadňují komunikaci
s neslyšícími

a

nedoslýchavými

lidmi.

Projektu

se

ve

všech

fázích

zúčastnilo

celkem 35 zájemců z řad dospělých slyšících lidí a dospělých lidí se sluchovým postižením.
První částí projektu byl letní týdenní bubenický workshop doplněný znakováním v Kunčicích
u Starého Města pod Sněžníkem, který byl 14. července 2012 završen společným
vystoupením na festivalu Bioslavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Druhou a třetí
částí byla pravidelná bubenická a „znakovací“ setkávání v průběhu podzimního semestru
2012 a jarního semestru 2013 v Brně. Ve čtvrté části pak projekt v létě 2013 vyvrcholil
týdenním bubenickým workshopem se znakováním, opět se společným závěrečným
koncertem. V průběhu projektu bylo připraveno množství dalších aktivit v podobě vystoupení
a prezentací při různých příležitostech. Proběhly také společné koncertní večery s veřejným
představením celého projektu i projektu předchozího. Fotografie z jednotlivých akcí jsou
umístěny na webových stránkách www.spalenysusenky.cz v sekci fotky a na facebookovém
profilu Spálený sušenky. Na této sociální síti byla také vytvořena veřejná událost s názvem
Společný jazyk v rytmu, kde jsou rovněž k nalezení různé informace i reakce účastníků.
Výstupem z projektu je informační materiál s multimediálním nosičem k možnostem
inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí
s hluchoslepotou, který nese název „Rytmus jako most mezi dvěma světy“. Tuto publikaci
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obdrželi všichni účastníci obou projektů a dále byla distribuována například do knihoven
a škol. Na základě žádosti ji rozesíláme zájemcům z řad pedagogických pracovníků i jiných
zájemců, kteří se ozvou na emailovou adresu spaleny.susenky@gmail.com. Informace
o brožuře jsou uvedeny na webových stránkách www.spalenysusenky.cz.

Organizační tým
Lenka Hricová – koordinátorka projektu, předávání informací v českém znakovém jazyce,
tlumočení, výuka bubnování a afrického tance, doplňková výuka českého znakového jazyka,
fotodokumentace.
Romana Hricová – grafika, fotodokumentace, videodokumentace, výuka bubnování
a afrického tance.
Andrea Mikotová (roz. Sliviaková) – výuka bubnování, přednášky o západoafrické kultuře.
Ilona Kašpárková – výuka českého znakového jazyka.
Jana Padělková – výuka českého znakového jazyka, tlumočení.
Jaroslava Struhařová – výuka českého znakového jazyka.

Externí spolupráce
Magdalena Raszková – výuka bubnování.

(www.spalenysusenky.cz/akce)
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Příloha 2: Akce realizované v průběhu projektů
Akce vážící se k projektu Hledání společného jazyka v rytmu
17. 05. 2011 Workshop a koncert – SDV Labyrint, Brno
23. 08. 2011 Workshop – tábor YMCA, Zlaté hory
26. 08. 2011 Workshop – tábor pro nevidomé Mezisvěty, Lelekovice
07. 10. 2011 Workshop – Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Bruntál
24. 10. 2011 Workshop – Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek, Brno
25. 10. 2011 Workshop pro referendáře z Reutlingenu – SDV Labyrint, Brno
10. 12. 2011 Workshop – Mikulášská zábava, Spolek neslyšících Břeclav
27. 01. 2012 Koncert – ples Neslyšících, Brno
23. 03. 2012 Workshop – MŠ Safirka, Brno

Společné akce s účastníky projektu Společný jazyk v rytmu
22. 09. 2012 Koncert – Oslavy Mezinárodního dne Neslyšících, ASNEP, Praha
25. 09. 2012 Koncert a prezentace projektů – Slyšíme se?, Labyrint, Brno
04. 12. 2012 Koncert – Vánoční trhy, Brno
01. 02. 2013 Koncert – ples Neslyšících, Brno
13. 04. 2013 Koncert – Třídit je COOL, Dny Země, Brno
20. 04. 2013 Koncert – Jarmark, Třebíč
15. 06. 2013 Workshop – MŠ Safirka, Brno
29. 06. 2013 Koncert – Festival Pod komínem, Záhlinice u Hulína

33

26. 09. 2013 Koncert a prezentace projektů – Slyšíme se?, Labyrint, Brno
12. 10. 2013 Koncert – svatba (soukromá akce), Chlumec nad Cidlinou
05. 12. 2013 Večer Sdružení Veleta – Bezbariérové divadlo Barka, Brno

(www.spalenysusenky.cz/workshopy a www.spalenysusenky.cz/ostatni)
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Příloha 3: DVD Rytmus jako most mezi dvěma světy
Multimediální nosič přiložený k této publikaci obsahuje kromě textu informační brožury také
rozsáhlou dokumentaci k oběma sociálně inkluzivním projektům – „Hledání společného
jazyka v rytmu“ a „Společný jazyk v rytmu“, včetně veškerých odkazů s oběma projekty
souvisejících. Dále jsou na DVD umístěny informace o programu Evropské unie Mládež
v akci a vytvořený multimediální materiál k podpoře výuky českého znakového jazyka
s názvem „Základní znaková zásoba bubeníka“.
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O autorkách
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
Od roku 2002 sbírá zkušenosti s bubnováním, západoafrickým tancem i jejich divadelním
ztvárňováním. Ve své pedagogické činnosti se snaží propojovat rytmus s dramatickou formou.
Lektorsky se věnuje výuce rytmů, ale i tanečních choreografií. Usiluje o zapojení lidí
se zdravotním postižením a snaží se využít prvků muzikoterapie a dramaterapie.
Absolvovala studium učitelství německého jazyka a speciální pedagogiky na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity, v doktorském programu se zaměřila na problematiku
sluchového

postižení.

Na

Univerzitě

Palackého

v Olomouci

vystudovala

v rámci

celoživotního vzdělávání obor Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Má dlouholetou
praxi v oblasti vysokoškolské výuky a rozsáhlou publikační činnost v daném oboru. Její praxe
přesahuje i do zahraničí. Vyučuje základům českého znakového jazyka a občasně se věnuje
tlumočení lidem se sluchovým postižením či lidem s hluchoslepotou.

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Hře a posléze i výuce západoafrických rytmů se věnuje od roku 2007. V roce 2010
absolvovala čtyřtýdenní stáž v Gambii zaměřenou na hru na djembe a basové bubny.
Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V praxi se věnuje
pedagogické a lektorské činnosti (Janáčkova akademie múzických umění v Brně; Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně), psychodiagnostice a poradenství.

Mgr. Jana Padělková
S bubnováním se seznámila v roce 2011 při účasti na projektu Hledání společného jazyka
v rytmu. Od té doby se jím intenzivně zabývá.
Má magisterský titul v oboru speciální pedagogika a v současné době je studentkou
doktorského studijního programu v tomto oboru. Její výzkumná práce se zaměřuje
na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Je lektorkou českého znakového jazyka.
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