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ÚVOD 

 
 

V živote každého jedného z nás, potrebujeme cítiť, že 

vedľa seba máme niekoho, na koho sa môžeme obrátiť, 

kto má o nás záujem, povzbudí a chráni nás. Tieto istoty 

nám predovšetkým dáva rodina, ktorá vytvára 

osobnostný a sociálno-emocionálny predpoklad ľudskej 

osobnosti. 

Obdobie mladšieho školského veku pre dieťa 

predstavuje novú životnú etapu, ktorá so sebou prináša 

rôznorodé zmeny, vrátane  povinnej školskej dochádzky. 

Toto obdobie je plné spoznávania, napodobňovania 

a uvedomovania si vecí, ktoré dieťa odpozoruje 

v rodinných vzťahoch a prenáša ich do vlastného 

sociálneho správania. Už po stáročia má rodina 

v spoločnosti dôležitý a veľký význam. Rodina napĺňa 

základne biologické, sociálne a emocionálne potreby, 

ktoré sú nevyhnutné pre biologický a harmonický rozvoj 

dieťaťa. V kompletnej rodine dochádza k interakcii 

jednotlivých členov, ktorí sa navzájom vedome 

a nevedome ovplyvňujú. Nie však všetky deti majú tú 

možnosť vyrastať v úplnej a harmonickej rodine. 

Narúšanie jednotlivých funkcií v rodine vytvára priestor 

pre nestabilné a negatívne pocity, ktoré kreujú osobnosť 

dieťaťa. Absencia kompletnej rodiny môže narušiť 

sociálny vývin dieťaťa, ktorý môže mať za následok jeho 
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poruchové správanie. Ak rodičia nespĺňajú sociálne, 

kultúrne, ekonomické, psychologické podmienky, 

dokonca majú problém s alkoholom alebo inými 

návykovými látkami, dieťa je v tomto prípade zverené do 

náhradnej starostlivosti, ktorá sa delí na náhradnú osobnú 

starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú – 

inštitucionálnu starostlivosť. V našom výskume sa 

budeme venovať deťom, ktoré boli zverené do 

inštitucionálnej starostlivosti, konkrétne do centra pre 

deti a rodiny (ďalej len CDR). 

Dizertačnou prácou máme ambíciu skúmať 

potenciál hudobno-dramatických činností, ktoré môžeme 

využívať pri záujmovej činnosti detí, ktoré sú umiestnené 

v CDR. Rozmer hudobno-dramatických činností sme sa 

v prostrední CDR rozhodli riešiť s deťmi mladšieho 

školského veku z viacerých dôvodov. Už v minulosti sme 

mali možnosť v rámci mimoškolskej činnosti 

spolupracovať s deťmi z CDR. V rámci našich 

dobrovoľných aktivít sme zistili, že deti majú záujem 

participovať na viacerých voľno-časových aktivitách so 

zameraním na umelecko-výchovné činnosti. Z toho 

dôvodu sme sa rozhodli konkrétnym deťom z CDR 

ponúknuť umelecko pedagogický prístup, ktorým môžu 

aktívne využiť voľný čas. Išlo o kultúrno-umeleckú 

záujmovú činnosť, konkrétne o hudobno-dramatické 

činnosti, ktorých súčasťou boli aj ostatné hudobné 

činnosti.  
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S deťmi, ktoré sú umiestnené v CDR sme 

realizovali aplikačný pedagogický výskum, v ktorom 

mali obohacujúcu sociálnu resp. komunikačnú 

a emocionálnu skúsenosť s hudobno-dramatickými 

činnosťami. Hudobno-dramatické činnosti svojim 

dramatickým prvkom kladú predpoklady k zvládaniu 

napätia a uvoľnenia, ktoré sú súčasťou rôznych oblastí 

života. Naším zámerom nie je rozvoj detskej hudobnej 

tvorivosti, ale primárne nám ide o rozšírenie 

a poskytnutie nového rozmeru hudobno-dramatických 

činností aj v inštitucionálnej starostlivosti, konkrétne na 

pôde CDR. Cieľom nášho aplikovaného pedagogického 

výskumu je zistiť a vysvetliť, ktoré sociálne zručnosti 

a emocionálne prejavy môžeme u detí rozvíjať hudobno-

dramatickými činnosťami v neformálnom vzdelávaní. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

VÝSKUMU 

 

V teoretickej časti našej záverečnej práci sme si pripravili 

teoretický základ k nášmu skúmaniu. Uviedli sme, že pri 

uplatňovaní hudobno-dramatických činností vychádzame 

z takého modelu hudobno-dramatických činností, ktorý je 

uvedený v legislatívnom dokumente Štátneho 

vzdelávacieho programu (bližšie www.stapedu.sk, 2016). 

Treba uviesť, že HDČ sú najmladšou podoblasťou 

hudobných činností v rámci vzdelávacej oblasti Umenie 

a kultúra. Považujeme ich za vyústenie všetkých 

hudobných činností – v podmienkach inštitucionálnej 

starostlivosti, ale v súčinnosti so slovesným umením, 

ktoré nám pomáha svojím obsahom k dramatickému 

vyjadreniu. 

Tieto podoblasti sa v rovine formálneho 

vzdelávania realizujú na základnej škole, v rámci 

predmetu Hudobná výchova. V rovine neformálneho 

vzdelávania, ako sme už uviedli, ich môžeme realizovať 

v rámci záujmovej činnosti v školských zariadeniach 

(školský klub detí, centrum voľného času, školský 

internát), ale aj v zariadeniach s inštitucionálnou 

starostlivosťou, prípadne ako záujmové útvary v rôznych 

občianskych združeniach, prípadne v záujmovom 

vzdelávaní na základnej umeleckej škole v rámci 

hudobného odboru. 

http://www.stapedu.sk/
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HDČ vo svojich výskumoch, ale aj 

v pedagogicko-didaktickej rovine sa venovali Felix 

(2013), Langsteinová (2002), Kollárová (2014), Hatrík 

(1997), Pirniková (2004), Kollárová (2014), Evjaková 

(2016), Sondorová (2020). Dovolíme si tvrdiť, že im je 

v súčasnosti venovaná veľmi malá pozornosť a vo 

výskume sú ojedinele. Naším výskumom by sme chceli 

prispieť k obohateniu hudobnej teórie o rozmer využitia 

hudobno-dramatických činností v podmienkach 

záujmovej činnosti s deťmi v CDR, konkrétne v procese 

aktivít, ktoré sa odvíjajú od tvorivej práce s literárnou 

predlohou v podobe scenára. 

Napriek tomu, že  hudobno-dramatickým 

činnostiam sa v odbornej literatúre venuje dostačujúca 

pozornosť, si dovolíme vyjadriť názor, že z nášho 

doterajšieho štúdia sme sa nestretli so žiadnou 

publikáciou alebo štúdiou, ktorá by sa venovala 

hudobno-dramatickým činnostiam v podmienkach CDR. 

Na Slovensku sa systematicky hudobno-dramatickým 

činnostiam venovali v didaktickej rovine Langsteinová a 

Felix (2000, 2002, 2014). Vo výskumnej rovine bola pre 

nás obohacujúcim poznaním podnetná tvorba Hatríka 

(1992, 1997), ktorý mal podľa Kupkovej (2001) 

prirodzený sklon k detskému participantovi. Radu 

impulzov a námetov tvorivo aplikoval v integratívnych 

hudobno-dramatických projektoch, ktoré realizoval 

v prostredí detí v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce.  

Hatrík bol autorom niekoľkých cyklov rozprávok 
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(Mechúrik Koščúrik s kamarátmi, Balady o dreve, 

Legenda o breze, Trpaslúšikovia), v ktorých vytvoril 

nielen textovú, ale aj hudobnú zložku. Osobnosťou 

skladateľa a pedagóga Juraja Hatríka sa v súčasnosti 

zaoberá Čunderlíková (2011), ktorá uvádza, že Hatrík 

vychádzal zo slovenských ľudových rozprávok. Nimi sa 

inšpirovala vo svojich hudobno-dramatických projektoch 

aj Pirniková (2004). Autorka ponúka niekoľko 

hudobných dramatizácií, v ktorých uplatnila autentický 

rusínsky folklór. 

Na základe uvedených zistení môžeme povedať, 

že štúdium odborných, vedeckých a legislatívnych 

dokumentov nás priviedlo k uvedeným významným 

zisteniam spájajúcich sa s hudobno-dramatickými 

činnosťami v podmienkach CDR.  
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3 METODOLOGICKÁ ORIENTÁCIA 

VÝSKUMU  

 

Výskumný problém  

V zmysle vyššie formulovaných teoretických východísk 

sa v našom výskume venujeme hudobno-dramatickým 

činnostiam v prostredí centra pre deti a rodiny. Hudobno-

dramatické činnosti sú využívané na pôde formálneho 

vzdelávania, ale v súčasnosti o ich uplatnení 

v inštitucionálnej starostlivosti nenachádzame zmienku.  

Ako sme už uviedli vyššie, teoretické východiská, ale aj 

vlastné presvedčenie nás priviedli k viacerým otázkam, 

z ktorých sme vychádzali aj pri zostavení  nášho 

výskumného problému: Aký potenciál majú hudobno-

dramatické činnosti realizované počas záujmovej 

činnosti v podmienkach CDR pre sociálne zručnosti 

a emocionálne prežívanie detí mladšieho školského 

veku? 

Stanovený výskumný problém vo forme otázky 

má deskriptívny charakter, ktorý dáva do vzťahu určité 

javy alebo činitele (Gavora, 2001, s. 30). V našom 

prípade ide o javy, ktoré budú podmienené 

rozhodovaním a konaním cez hudobno-dramatické 

činnosti participantov. Náš výskumný problém je tiež 

deskriptívneho charakteru, čo vychádza z faktu, že na 

základe súčasného vedeckého bádania nepoznáme vplyv 

hudobno-dramatických činností v prostredí CDR. Preto 
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považujeme naše výskumné zameranie za významné 

a obohacujúce.  

 

Ciele a úlohy výskumu  

Predmetom nášho skúmania sú  hudobno-dramatické 

činnosti a ich potenciál pre rozvíjanie sociálnych 

zručností a emocionálne prejavy detí. Výskum sme 

realizovali s deťmi umiestnenými v inštitucionálnej 

starostlivosti, konkrétne v CDR. K tejto skupine detí sa 

teda budú vzťahovať aj všetky naše ciele, aj keď 

v každom z nich explicitne neuvádzame, že ide o deti 

z CDR. Na základe výskumného problému sme si 

stanovili nasledujúci výskumný cieľ: 

Zistiť a vysvetliť, ktoré sociálne zručnosti 

a emocionálne prejavy môžeme u detí rozvíjať 

hudobno-dramatickými činnosťami v neformálnom 

vzdelávaní. 

V záujme splnenia hlavného cieľa výskumu sa nám 

vynárajú aj nasledovné čiastkové ciele: 

● Zistiť, ktoré sociálne zručnosti môžeme u detí 

rozvíjať prostredníctvom hudobno-dramatických 

činností? 

● Zistiť, ktoré emócie môžeme u detí rozvíjať 

prostredníctvom hudobno-dramatických činností?  

Z uvedených cieľov nám plynú nasledovné výskumné 

úlohy, v ktorých bude našou úlohou: 

● Zmapovať súčasný stav riešenej problematiky, 

analyzovať odbornú literatúru, tuzemské 
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a zahraničné výskumy – táto časť bude kľúčová 

k riešeniu problematiky pre presné ukotvenie 

nášho riešeného výskumného problému. 

Literárno-historickou metódou pripraviť 

teoretické východiská k výskumu.  

● Analyzovať, porovnávať a vyhodnocovať 

vyjadrenia participantov výskumu 

a vychovávateľky skupiny na hudobno-

dramatické činnosti a ich realizáciu. 

● Identifikovať, analyzovať a vyhodnocovať zmeny 

v sociálnych zručnostiach a emocionálnych 

prejavoch detí, ktoré by mali nastať pôsobením 

hudobno-dramatických činností. 

● Na základe získaných údajov a dát z výskumu 

popísať a vysvetliť zmeny v sociálnych 

zručnostiach a emocionálnom prežívaní detí 

v CDR. 

● Vyhodnotiť a interpretovať získané dáta 

a koncipovať záverečnú správu výskumu a jej 

výsledky prezentovať ako rozvinutie teórie 

z hudobnej pedagogiky. 

Pri realizácii výskumu a k splneniu výskumných 

cieľov budeme uplatňovať kvalitatívne ladenú 

metodológiu výskumu. 

 

 

 

 



 15 

Výskumné otázky 

Vychádzajúc zo stanoveného výskumného problému 

a cieľov výskumu bolo v našom záujme získať odpovede 

na nasledujúce výskumné otázky: 

Otázky výskumu: 

1. Ktoré sociálne zručnosti rozvíjajú u detí pravidelné 

hudobno-dramatické činnosti?  

2. Ktoré zmeny môžeme zaznamenať v komunikácii 

detí, ak uplatňujeme pravidelne HDČ? 

3. Ktoré zmeny v emocionálnom prejave u detí 

spozorujeme pri pravidelnom zaraďovaní hudobno-

dramatických činností? 

4. Ktoré emócie vieme u detí rozvíjať hudobno-

dramatickými činnosťami? 

5. Ktoré sociálne kvality sa zmenia vo výchovnej 

skupine, ak budeme pravidelne  uplatňovaním 

hudobno-dramatické činnosti? 

 

Charakteristika výskumného súboru  

Predmetom kapitoly je charakteristika skupiny detí – 

kľúčových participantov nášho výskumu a podmienky, 

ktoré im CDR vo Svidníku, kde sme výskum uskutočnili, 

ponúka. 

Richard – 7 ročný chlapec, ktorý pôsobí nekonfliktne a 

často hľadá oporu u Alexandry (10), ktorú má v skupine 

veľmi rád. Jeho vzťah k ostatným v skupine nie je 

otvorený. Reč je veku primeraná a zrozumiteľná 

poskladaná z jednoduchých viet. Vychovávateľka nám 



 16 

potvrdila mierne mentálne, ale aj fyzické znevýhodnenie, 

ktoré Richarda obmedzujú. 

Jozef – 7 ročný chlapec, ktorý je v kolektíve obľúbený, 

stále usmiaty, no bojuje so svojím znevýhodnením. Jozef 

je nepočujúce dieťa, ktoré sa v skupine počujúcich 

etabloval veľmi dobre. Všímame si, že ostatné deti vedia 

rozlíšiť, čo chce svojím neverbálnym prejavom vyjadriť.  

Alexandra – 10 ročné dievča, ktoré na začiatku pôsobí 

smutne, záhadne a navonok sa prejavuje veľmi málo. 

Svoj názor vyjadrí až po vyzvaní. Javí sa ako vodcovský 

typ, ktorý organizuje celú skupinu. Vie požiadať 

o pomoc, ak jej niečo nie je jasné. 

Sebastián – 7 ročný chlapec, ktorý bol z nášho príchodu 

nadšený a šťastný. Vychovávateľka nám potvrdila jeho 

mentálne, ale aj fyzické znevýhodnenia. Vo svojom 

prejave je veľmi neistý, čo nám v rozhovore potvrdila 

vychovávateľka, ktorá Sebastianove správanie pripisuje 

zlému rodinnému zázemiu.  

Natália – 9 ročné kamarátske dievča, ktoré väčšinou na 

všetko reaguje úsmevom. Oporu v skupine hľadá u 

Alexandry, ktorú sleduje a snaží sa ju napodobniť. 

Natália nerozpráva často, no nepôsobí utiahnutým 

dojmom. Jej verbálny prejav je zrozumiteľný.  

Veronika – 10 ročné neposedné a zvedavé dievča, ktorá 

je v skupine obľúbená. Hlási sa o slovo a počas diskusie 

sa chce verbálne vyjadriť no jej prejav je niekedy 

nezrozumiteľný. Je stále nápomocná Nikolasovi, ktorý je 

zrakovo a telesne znevýhodnený.  
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Nikolas – 10 ročný chlapec, ktorý má ako sme už vyššie 

spomenuli niekoľko znevýhodnení. Počas prvého 

stretnutia nás Nikolas privítal básňou Ranená breza od 

Márie Rázusovej-Martákovej a piesňou z rozprávky 

Popolvár najlepší na svete, ktorú ako nás informovala 

pani vychovávateľka, deti počúvajú každý deň. Jeho 

postavenie v skupine nie je výrazné a pohybový prejav je 

veľmi obmedzený. Jeho verbálny prejav je veľmi priamy 

a zrozumiteľný. Pýta sa, ak niečomu nerozumie a 

odpovedá viacerými vetami. Svoju radosť prejavuje 

nadmerným pohybom rúk. 

Daniel – 10 ročný chlapec, ktorý má poruchu 

autistického spektra. Pôsobí utiahnuto, pretože nás 

nepozná a častokrát podľa slov vychovávateľky vyvoláva 

konflikty s ostatnými deťmi v skupine. Niekedy ponižuje 

a vysmieva sa ostatným v skupine nielen verbálne, ale aj 

neverbálne (mimikou, gestom, gestikuláciou). Daniel 

spoluprácu v skupine vykonáva pár minút po začatí 

stretnutia, ale jeho pozornosť nie je dlhodobá. Jeho 

komunikácia je veľmi jednoduchá a často uniká od témy. 

Svoj nesúhlas deleguje bitkou ostatných detí. 

Výskumné metódy a metodika výskumu  

Z charakteru nášho výskumného problému, z neho 

plynúceho hlavného cieľa a čiastkových cieľov, 

vyplynula potreba použiť nasledovné výskumné metódy: 

Pološtruktúrovaný rozhovor 
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V priebehu realizácie výskumu uskutočníme 

vstupný a výstupný rozhovor s vychovávateľkou detí 

z CDR participujúcich na výskume. Zámerom bude viesť 

rozhovor k téme dotýkajúcej sa detí participujúcich pri 

implementácii hudobno-dramatických činností. Vopred si 

pripravíme obsahový rámec rozhovoru, ale ďalšie otázky 

budú vychádzať z priebehu rozhovoru. Maňák (2008) 

označuje v pedagogickom výskume rozhovor ako 

dôležitý zdroj informácií. Pelikan (2011), Flick (2004), 

Váňová a Skopal (2017), považujú za dôležité 

v rozhovore vytvoriť dôvernú atmosféru, čo vedie 

k otvorenosti opýtaného. Gavora (2001), Hlaďo (2011, 

s.41), Hendl (2016) rozdeľujú rozhovor  na tri druhy – 

štruktúrovaný, pološtruktúrovaný a neštruktúrovaný. Aby 

mala vychovávateľka vo svojich odpovediach voľnosť, 

v našom prípade budeme realizovať pološtruktúrovaný 

rozhovor. Naším zámerom je prostredníctvom 

perspektívy vychovávateľky lepšie a širšie pochopiť 

pôsobenie hudobno-dramatických činností na pôde CDR. 

Táto vybraná metóda nám ponúka širokú interakciu 

medzi výskumníkom a participantom, v tomto prípade 

s vychovávateľkou skupiny. Pološtruktúrovaný rozhovor 

sa pre výskumníka javí ako časovo náročný, pretože 

dokáže ponúknuť širokú škálu zbieraných dát od 

participantov. Na začiatku rozhovoru je podľa Winwooda 

(2019, s. 18 – 20) potrebné pripomenúť etickú stránku 

rozhovoru, teda upozorniť na zachovanie bezpečnosti, 

diskrétnosti a anonymity participantových výpovedí. 
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Zúčastnené pozorovanie 

Ako ďalšiu metódu budeme realizovať 

pozorovanie. Táto metóda sa podľa Gavoru (2001) 

nepoužíva len v prírodovednej, ale je základnou 

výskumnou metódou aj v sociálnej a pedagogickej 

oblasti. Podľa Průchu (2015) je pozorovanie jednou 

z najkvalitnejších a najdôležitejších metód kvalitatívneho 

výskumu. Váňová a Skopal (2017), Handl (2016) 

dodávajú, že pozorovanie zahŕňa komplexnú činnosť, 

ktorá kladie požiadavky na schopnosti nielen pozorovať, 

ale aj analyzovať proces rozhodovania sa a konania 

jednotlivých participantov výskumu. Počas pozorovania 

bude našou snahou vo výskume zachytiť čo najväčšie 

spektrum situácií, ktoré budú vychádzať z reakcií pri 

realizácii hudobno-dramatických činností realizovaných 

v prvej výchovnej skupine. Spradley (1989) uvádza tri 

typy pozorovania. V popisnom pozorovaní je dôležité 

popísať prostredie, členov výskumu a udalosti, ktoré sa 

počas výskumu zrealizujú. Tento typ pozorovania 

vychádza podľa Spradleya (1989) z aktívneho 

pozorovania, ale aj analýzy získaných dát. Hendl (2005) 

dodáva, že je dôležitý správny výber sledovaných vecí, 

ktoré zachytávajú širokú škálu procesov. 

Na získanie kvalitatívne ladených výsledkov bude našou 

snahou pomocou terénneho zápisku sledovať 

spoluprácu skupiny, komunikáciu, sebarealizáciu 

jednotlivcov, ktoré pôsobia na sociálne zručnosti 
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a emocionálne prejavy participantov výskumu 

v prirodzených podmienkach v CDR. Počas realizácie 

a po skončení výskumu si budeme písať teréne zápisky, 

ktoré nám prinesú dáta o pozorovaní participantov. 

V zúčastnenom pozorovaní Váňová a Skopal (2017, s. 36 

– 37) uvádzajú, že pozorovaný jav sa môže zaznamenať 

pomocou systému lístkov, vzorky udalosti alebo nami 

spomínaného terénneho zápisu. Práve terénny zápis sa 

nám pre naše výskumné bádanie javí ako adekvátny, 

pretože ponúka priestor pre javy a skutočnosti, ktorým 

venujeme vo výskume našu pozornosť. V terénnom 

zápise ako uvádza Gavora (2001) ide o selektívne 

a vlastné komentáre a postrehy z daného stretnutia. 

Skupinové pološtruktúrované interview 

V kvalitatívnom výskume sa zameriavame na skutočné 

správanie participantov výskumu. Po každom stretnutí, 

ktoré trvalo 90 minút, sme mali vopred pripravené 

otázky, ktoré boli súčasťou skupinového interview 

s participantmi výskumu. Interview mnohí odborníci 

považujú za najstaršiu a najpoužívanejšiu metódu 

pedagogického výskumu, v ktorom výskumník získava 

informácie. Podľa Zelinu (1994) vytvára interview 

priame interakčné situácie, ktoré sa odohrávajú 

v sociálnych rolách, v ktorej sa jedna osoba (výskumník) 

pýta druhej osoby (participant výskumu) otázkami, ktoré 

smerujú k získaniu odpovedí, pričom by mali prispieť 

k riešeniu výskumného problému. Podobne vníma 



 21 

skupinové interview Švaříček, Šeďová (2007), ktorí 

uvádzajú, že ide o organizovanejší typ skupinovej 

diskusie, ktorá sa realizuje v homogénnej skupine. 

Obsahová analýza textu 

Rozhovory a vyjadrenia detí sa nám stanú 

podkladom pre obsahovú analýzu textu. Obsahová 

analýza textu sa podľa Hendla (2005, s. 132 – 162) stáva 

v pedagogickom výskume cenným zdrojom informácií. 

Našou snahou bude textový materiál členiť metódou 

otvoreného kódovania, ktorý ako uvádzajú Hendl 

(2016), Švaríček, Šedová a kol. (2007), Silverman (2005) 

a tiež Skutil a kol. (2011) je potrebné členiť pomocou 

analytickej jednotky – kategórie. Vybraným kategóriám 

podľa Gavoru (2008) prisúdime určitý kód, ktorý bude 

v podobe bežného výrazu tzv. in vivo kódu (autentická 

odpoveď participanta). Konštantná komparácia je 

podmienená porovnaním jednotlivých výrokov detí 

z CDR a v našom záujme je tak splniť si výskumnú 

úlohu, ktorá sa vzťahuje k navrhnutiu pedagogicko-

didaktického modelu využitia hudobno-dramatických 

aktivít  v CDR. 
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4 Z VÝSLEDKOV VÝSKUMU  

 

V úvode výskumnej časti práce sme sa venovali 

charakteristike teoretických východísk nášho výskumu. 

Snažili sme sa uchopiť najvýznamnejšie zistenia 

obsiahnuté v teoretickej časti práce. Tie nám pomohli 

zúžiť našu tému a v rámci nej sme si stanovili výskumný 

problém: Aký potenciál majú hudobno-dramatické 

činnosti realizované počas záujmovej činnosti 

v podmienkach CDR pre sociálne zručnosti 

a emocionálne prežívanie detí mladšieho školského veku?  

Z uvedeného výskumného problému nám 

vyplynul nasledovný hlavný cieľ práce: Zistiť a vysvetliť, 

ktoré sociálne zručnosti a emocionálne prejavy môžeme 

u detí rozvíjať hudobno-dramatickými činnosťami 

v neformálnom vzdelávaní.  

Upresníme, že v súčasnom teoretickom stave sa 

hudobno-dramatickým činnostiam nevenuje pozornosť 

v neformálnom vzdelávaní a ani v inštitucionálnej 

starostlivosti, konkrétne v CDR. Na stanovený hlavný 

cieľ sa nám viažu čiastkové ciele výskumu a tiež 

výskumné otázky. 

 V predchádzajúcej podkapitole sme sa sústredili 

na analýzu a interpretáciu získaných kvalitatívnych 

výskumných dát. Získavanie kvalitatívnych dát sme 

realizovali pomocou výskumných metód - 

pološtruktúrovaný rozhovor s vychovávateľkou skupiny, 
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zúčastnené pozorovania, z ktorých sme si robili podrobné 

terénne zápisky a zo skupinového interview, ktoré sme 

nahrávali a následne prepísali do protokolov. Vybranými 

výskumnými metódami bolo v našom záujme získať 

odpovede od vychovávateľky skupiny a od participantov 

výskumu na stanovené výskumné otázky. Všetky 

položky vo výskumných nástrojoch sme sa snažili 

nasmerovať k splneniu cieľa nášho výskumu. Pomocou 

výskumných metód a nástrojov, ktoré sme k nim 

konštruovali, sa nám podarilo zhromaždiť dáta v  

kvalitatívnej podobe. Pristúpili sme k ich vyhodnoteniu, 

pričom sme kvalitatívne dáta podrobili metódam 

otvoreného a selektívneho kódovania. Realizácia 

výskumu nám priniesla dáta, z ktorých nám vyplývajú 

závery, ktoré sústreďujeme v tejto záverečnej správe 

výskumu. Naša záverečná správa výskumu prináša 

odpovede na stanovené výskumné otázky. Každá 

uvedená otázka vychádza z analýzy, komparácie a je 

výsledkom kvalitatívnej stratégie, ktorú sme zvolili pri 

vyhodnocovaní dát. Záverečná správa vychádza 

z vyjadrení participantov a vychovávateľky skupiny, 

ktorí pôsobenie hudobno-dramatických činností 

v prostredí CDR vnímali veľmi podobne. 

V prvej výskumnej otázke nás zaujímalo: Ktoré 

sociálne zručnosti rozvíjajú u detí pravidelné hudobno-

dramatické činnosti? 

 

 



 24 

Schéma 8 

Rozvinuté sociálne zručnosti cez realizáciu hudobno-

dramatických činností v prostredí inštitucionálnej 

starostlivosti v CDR vo Svidníku  

 

 
 

 

Na základe schémy si môžeme všimnúť, že 

hudobno-dramatické činnosti sa v rovine sociálnych 

zručností u detí z CDR prejavili v štyroch kategóriách.  
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Analýzou a vyhodnotením výskumných dát získaných 

pomocou pološtruktúrovaného rozhovoru, zúčastneného 

pozorovania a skupinových interview s participantmi 

výskumu sme identifikovali najfrekventovanejšiu 

významovú kategóriu – uprednostňovanie spolupráce 
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pred samostatnou prácou. Participanti v skupinovom 

interview uviedli, že radšej spolupracujú  spolu, ako by 

sa mali v činnosti prejaviť sami. Uviedli tiež, že necítia 

istotu, ktorá naopak vychádza zo skupinovej práce. Pri 

realizácii hudobno-dramatických činností si podľa 

autentických výpovedí participantov v rámci 

skupinového interview ako jednotlivci neverili, pretože 

pri realizácii aktivít v CDR sú zvyknutí, že pracujú viac 

v kolektíve a neprezentujú sa ako jednotlivci. Deti – 

participanti výskumu pripisovali skupinovej práci aj 

pozitívne emócie a uviedli, že v skupine sa objavuje 

menej kriku a bitiek, čo ich teší. 

K vytvoreniu prvej významovej kategórie sme 

pristúpili aj na základe vstupného pološtuktúrovaného 

rozhovoru s vychovávateľkou prvej výchovnej skupiny, 

ktorá uviedla, že deti medzi sebou nevedia 

spolupracovať, sú veľmi hlučné a nerešpektujú vopred 

stanovené pravidlá skupiny. Vychovávateľka spomenula 

aj časté hádky, bitky a nezhody v skupine. Pri analýze 

terénnych zápiskov zo zúčastneného pozorovania, sme si 

všimli, že sa správanie v skupine zlepšilo, čo bolo 

v zhode s výsledkom výstupného pološtruktúrovaného 

interview s vychovávateľkou po realizácii výskumu. 

Vychovávateľka vo výstupnom rozhovore konštatovala, 

že deti sa pri spoločnej práci na hudobno-dramatických 

činnostiach vedia navzájom počúvať a rešpektujú sa. 

Úprimne priznala, že s týmto problémom sa ako 

vychovávatelia stretávajú v skupine veľmi často. Za 
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prínos našej práce považujeme aj zásah v spolupráci, 

ktorá sa prejavila u detí – participantov aj v rámci ich 

voľného času. Vychovávateľka nám potvrdila, že 

participanti si s radosťou precvičujú nimi vytvorený 

tanček alebo si pospevujú piesne, ktoré sme ich naučili. 

Našou snahou bolo  vo výskume podporiť tvorivý 

potenciál participantov, ktorým by vedeli uplatniť svoje 

vízie a plány v spolupráci v skupine. Našu pozornosť 

upriamime aj na fakt, že hudobno-dramatické činnosti 

natoľko zaujali participantov výskumu, že im skupina 

 spoločne venovala aj svoj voľný čas. V tejto súvislosti sa 

v rámci záverečnej správy odvolávame na výskumné 

výsledky Gálisovej (2020), Sondorovej (2020), ktoré 

uvádzajú, že hudobno-dramatické činnosti mali pozitívny 

vplyv pri rozvoji sebauvedomenia a spolupráce v skupine 

delikventnej mládeže. V závere môžeme konštatovať, že 

vplyv hudobno-dramatických činností sa u detí 

mladšieho školského veku v prostredí CDR prejavil 

v sociálnych zručnostiach, teda najmä v spolupráci v 

skupine. 

 

SKÚMANIE NÁSLEDKOV SVOJICH ROZHODNUTÍ 

– SEBAREFLEXIA 

Opierajúc sa o autentické vyjadrenie participantov 

výskumu v rámci protokolov zo skupinových interview 

a z pozorovania, v ktorom sme si zaznamenali niekoľko 

terénnych zápiskov, si môžeme všimnúť, že sa nám 

vytvorila ďalšia kategória - skúmanie následkov svojich 
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rozhodnutí – sebareflexia. Táto kategória mala silné 

zastúpenie prevažne v zhodných vyjadreniach 

participantov výskumu, ktoré boli v súlade s terénnymi 

zápiskami zo zúčastneného pozorovania výskumníka.  

V ponímaní detí prichádzalo v rámci sociálnych 

zručností k skúmaniu svojich činov a rozhodnutí 

v realizácii hudobno-dramatických činností, ktoré 

participanti výskumu zrealizovali počas našich stretnutí. 

Na každom stretnutí sme sa snažili ponúknuť 

participantom výskumu dostatočný priestor na vlastné 

vyjadrenie, rozhodnutie sa v činnosti alebo vo výbere 

rekvizity, ktorá participantom mala dopomôcť pri 

sebaprezentácii v rámci literárnej predlohy Ako šumí les, 

s ktorou sme vo výskume pracovali. 

Realizáciou hudobno-dramatických činností sa 

zlepšila komunikácia v skupine a umožnila sa aj 

eliminácia tvrdohlavosti, výbušnosti, agresivity a 

neochota komunikovať s inými. Participanti výskumu 

skúmali svoje rozhodnutia pri inštrumentálnych 

činnostiach, kde sme zaznamenali nerozhodnosť pri 

výbere detského hudobného nástroja. Najviac sa 

skúmanie svojich rozhodnutí prejavilo u participanta 

s autizmom, ktorý pri výbere DHN váhal a neskôr s nimi 

aj tak nebol spokojný. 
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5 ODPORÚČANIE PRE PEDAGOGICKÚ 

PRAX  

 

 

Spracovaním teoretických východísk a na základe 

výsledkov nášho výskumného šetrenia a skúmania 

hudobno-dramatických činností na pôsobenie sociálnych 

zručností a emocionálneho prežívania, resp. 

emocionálnych prejavov detí v Centre pre deti a rodiny 

ponúkame niekoľko odporúčaní pre pedagogickú teóriu 

a prax:  

● aby pedagógovia a učitelia pri realizácii hudobno-

dramatických činností dbali na komunikáciu v 

skupine; 

● aby pedagógovia a učitelia pri využívaní 

hudobno-dramatických činností uplatnili metódu 

tvorivej dramatiky, prostredníctvom ktorej 

možno realizovať situačné, rolové hry, v ktorých 

je nevyhnutná detská improvizácia a interpretácia 

vlastných nápadov; 

● aby vychovávatelia prehodnotili využívanie 

voľného času u detí v CDR (zapojili viac 

tvorivých činností, aktívnej a zaujímavej práce, 

ktorá deťom prináša radosť a zážitok z 

nepoznaného); 

● v súvislosti so zlepšením vyššie spomenutých 

kompetencií vychovávateľom odporúčame, 

správny a zaujímavý výber hudobno-
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dramatických činností, ktoré by deti motivovali 

k spolupráci a komunikácii, ktorá sa stáva 

priamou reakciou na vykonané hudobno-

dramatické činnosti; 

● aby vychovávatelia budovali a udržiavali 

pozitívnu a uvoľnenú atmosféru v kolektíve bez 

zbytočného napomínania a kriku; 

● odporúčame ďalšiu tvorbu publikácií, 

metodických príručiek a ďalších materiálov pri 

realizácii hudobno-dramatických činností, ktoré 

vychovávateľov alebo pedagógov nasmerujú pri 

práci s deťmi. Metodické príručky by mali 

obsahovať literárne príbehy a hudobno-

dramatické činnosti, ktoré svojou realizáciou 

budú späté s vopred určenou témou – literárnou 

predlohou; 

● podporovať výskumné činnosti v oblasti 

hudobno-dramatických činností, ktoré neskôr 

môžu hodnotiť kvalitu a úroveň ich rozvoja; 

● veríme, že predkladaná dizertačná práca môže 

inšpirovať čitateľov k aktívnemu načúvaniu 

potrieb detí mladšieho školského veku nielen 

z prostredia CDR, ale aj vo vlastných rodinách. 
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ZÁVER 

 

 

V súčasnosti predstavujú hudobno-dramatické činnosti 

zaujímavý pilier, ktorý môže dopomôcť pri 

sebauvedomení a vyjadrení sa v dnešnom svete. 

Hudobno-dramatickými činnosťami dávame dieťaťu 

mladšieho školského veku možnosť spoznávať nielen 

svet, ale aj svoje fyzické a psychické možnosti, ktorými 

môže riešiť rôzne situácie v živote. Realizáciou hudobno-

dramatických činností sa môže kreovať osobnosť dieťaťa 

mladšieho školského veku, nielen v smere jeho zručností 

potrebných pre jeho život, ale môže sa rozvíjať jeho 

komunikácia, ktorá je úzko spätá so slovnou zásobou, 

tvorivým myslením aj myslenie a môže sa vytvárať 

pozitívny vzťah k hudbe a umeniu.  

Aj napriek tomu, že potenciál a uplatnenie 

hudobno-dramatických činností má svoje zastúpenie vo 

formálnom vzdelávaní, jeho presah do neformálneho 

vzdelávania, ktoré sme realizovali v inštitucionálnej 

starostlivosti absentoval. Pre naše účely nebola téma 

hudobno-dramatických činností v teoretickej a ani 

empirickej rovine pre naše výskumné účely dostatočne 

prebádaná. Aj pre absentujúce východiská k nášmu 

výskumu bolo v našom záujme zaoberať sa v dizertačnej 

práci hudobno-dramatickými činnosťami, a to v prostredí 

inštitucionálnej starostlivosti. 
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Na základe uskutočneného aplikovaného 

pedagogického výskumu, v ktorom hlavným cieľom bolo 

zistiť a vysvetliť, ktoré sociálne zručnosti a emocionálne 

prejavy môžeme u detí rozvíjať hudobno-dramatickými 

činnosťami v neformálnom vzdelávaní sme našou prácou 

priniesli výskumné zistenia. V našom skúmaní sa nám 

podarilo zistiť, že hudobno-dramatické činnosti rozvíjajú 

v sociálnych zručnostiach spoluprácu v skupine, 

verbálny a neverbálny prejav, skúmanie svojich 

rozhodnutí – sebareflexiu a sebauvedomenie – snaha 

niekam patriť. Výskumné dáta nám tiež ukázali, že 

aplikáciou hudobno-dramatických činností 

v neformálnom vzdelávaní, konkrétne v prostredí CDR, 

nastal rozvoj aj v emocionálnych prejavoch. 

V pozitívnych prejavoch sa prejavili konkrétne emócie 

vďačnosti, radosti, nadšenia a pozitívneho ocenenia. V 

negatívnych emóciách sme z analýzy výskumných dát 

vyhodnotili emócie ako nuda, strach a smútok. Uviedli 

by sme, že vyššie vymedzené zistenia, zodpovedajú 

nášmu hlavnému cieľu a tiež čiastkovým cieľom 

výskumu. 
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SUMMARY 

 

 

At present, musical-dramatic activities represent an 

interesting pillar that can help with self-awareness and 

expression in today's world. Through musical and 

dramatic activities, we give a child of a younger school 

age the opportunity to get to know not only the world, 

but also their physical and mental possibilities, which 

will help to solve various situations in life. The 

realization of musical-dramatic activities can create the 

personality of a child of younger school age, not only in 

the direction of the skills necessary for life, but they can 

develop their communication, which is closely linked to 

vocabulary, creative thinking and can create a positive 

relationship to music and art. 

Despite the fact that the potential and application of 

music and drama activities is represented in formal 

education, its transition to non-formal education, which 

we implemented in institutional care, was absent. For our 

purposes, the topic of musical-dramatic activities has not 

been sufficiently researched on a theoretical or empirical 

level for our research purposes. Even for the absent 

starting points for our research, it was in our interest to 

deal with music and drama activities in the dissertation, 

in the environment of institutional care. 

Based on the applied pedagogical research, in which the 

main goal was to find out and explain which social skills 
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and emotional expressions can be developed in children 

by musical-dramatic activities in non-formal education, 

we brought research findings through our work. In our 

research, we were able to find out that musical-dramatic 

activities develop cooperation in the group, verbal and 

nonverbal expression, examination of their decisions - 

self-reflection and self-awareness - the desire to belong 

somewhere. Research data have also shown us that the 

application of music and drama activities in non-formal 

education, specifically in the CDR environment, has also 

developed in emotional expressions. The positive 

expressions showed specific emotions of gratitude, joy, 

enthusiasm and positive appreciation. In the negative 

emotions, we evaluated the emotions as boredom, fear 

and sadness from the analysis of research data. We would 

say that the findings defined above correspond to our 

main goal as well as the sub-goals of the research. 
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