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Ú V O D E M
Alena Schauerová

„Zakotvení, zakořenění ve světě vyžaduje teplo domova,

přijetí druhými, jejich laskavou a úsměvnou blízkost,

druhé, jimž jsme svěřeni a jimž se svěřujeme

ve své bezmocnosti."1)

  Předkládaný  sborník  studii  Ke  kořenům  domova  je  vědomým  navázáním  na  výsledky  výzkumu 

autorů  této  práce,  který  v  roce  1997  vyústil  publikací  Kde  jsme  doma  a  současně  otevřel  některé 

dílčí  otázky  hodné  další  vědecké  pozornosti.  Naznačené  výsledky,  že  totiž  kontakt  s  tradicemi  lidové 

kultury  může  sehrávat  zásadní  roli  v  utváření  kulturní  identity  posilováním  lokálního  vědomí  zasluhují,

podle  našeho  názoru,  hledat  hlubší  souvislosti  takových  pozitiv  spojených  s  činností  folklorních  sou

borů,  zejména  dětských.  Tak  na  půdě  Ústavu  lidové  kultury  vznikl  projekt Tradice  lidové  kultury  -

rodina  -  škola  -  folklorní  soubor. Naše  práce  se  zdánlivě  rozpadá  na  hledání  odpovědí  k  dílčím 

otázkám,  ale  všechny  se  spojují  myšlenkou  domova,  k  níž  z  různých  stran  směřujeme  zakotvením 

v  tradicích  lidové  kultury.  Jsme  přesvědčeni,  že  na  skutečnosti  nic  nemění  fakt,  že  ve  folklorních  sou

borech  jsou  tyto  tradice  chápány  národopisci  jako  druhotný  folklor.  Ve  shodě  s  O.  Sirovátkou  (1976)

považujeme  tuto  formu  folklorismu  za  jev  nikoliv  nahodilý  a  pomíjivý.  Našim  cílem  je  sledovat  jeho 

funkce  a  zachytit,  jaké  hodnoty  přináší  dětem  školního  věku  včetně  adolescentů.  Usuzujeme  ovšem,

že  roli  sehrává  nejen  folklorní  soubor  a  jeho  tradice,  ale  rovněž  vazby  na  rodinu  a  její  tradice,  pří

padně  vazby  na  další  prostředí  (např.  školu,  obec).  Projekt  se  realizoval  z  úhlu  pohledu  národopisu,

psychologie, pedagogiky se snahou nalézt dílčí zdroje k otázkám, jež si klademe.

  Centrem  naší  pozornosti  jsou  lokality  Uherské  Hradiště  a  Velká  nad  Veličkou,  kam  nás 

nasměrovaly první výzkumy.
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I. Východiska
„Můj domov je také soubor, kam ráda chodím."

„Domov to je chodit do souboru. To je u nás obvyklé, protože do souboru chodila též 
maminka.

Folklorní soubory, dětské nevyjímaje, mají v naší kultuře trvalé místo několik desetiletí. Již 
v 70. a 80. letech 20. století upozornili někteří etnografové, že folklorní soubory zasluhují, aby jim 
byla věnována hlubší pozornost, která by pomohla objasnit nejen jejich podstatu, ale i jejich kulturní 
roli (Sirovátka, 1976) a motivace zapojení do těchto zájmových kolektivů (Frolec, Sirovátka, 1984). 
Naše dosavadní praktické i teoretické zkušenosti s činností dětských folklorních souborů (dále DFS) 
nás vedou k přesvědčení, že výpovědi dětí o tomto fenoménu mohou být podnětné pro pedagogy 
i etnografy. Opíráme se přitom o názory J. Michálka (1996), který upozorňuje, že výpovědi dětí 
o životě jsou nezbytné k nalezení cest výchovy i pro porozumění sobě samým. Výpovědi desetiletých 
dětí uvedených jako motto naší práce jsou vědomým navázáním na projekt Mentální reprezentace 
domova dětí folklorních souborů, na němž se autorka textu podílela, a který v roce 1997 vyústil pub
likací Kde jsme doma. Projekt ukázal potřebu věnovat hlubší pozornost DFS nejen z hlediska vnímání 
hodnoty domova, ale rovněž z hlediska jiných hodnot, které v kontaktu s tradicemi lidové kultury 
v souboru vznikají a které ovlivňují postoje nedospělých v aktuálním čase, i pro budoucnost. 
Determinující funkce, jakožto základní funkce hodnot, se totiž neprojevuje jen krátkodobě, ale 
poměrně trvale orientuje jednání a rozhodování člověka, jak upozorňuje Hudeček (1980). Postojový 
a hodnotový profil dětí je často předmětem zkoumání pedagogů i psychologů, neboť ovlivňuje „spo
jení člověka se sociálním prostředím i pohled na sebe sama“ (Hudeček, 1980, 257).

Utváření hodnot je součástí výchovy i výchovy ve volném čase, k níž práce s dětmi ve folk
lorních souborech svým zaměřením patří. Explicitně upozorňujeme na tento zřejmý fakt především 
proto, že v našich (tj. českých) pedagogických pracích, které se týkají výchovy ve volném čase, 
nacházíme zmínky o DFS jen výjimečně. Přesto, či právě proto se nabízí možnost nahlédnout čin
nost DFS vybranými kritérii, jimiž se určuje kvalita výchovy ve volném čase. Otázky volného času 
jsou v 2. polovině 20. stol. často odborně a teoreticky zkoumány sociology, psychology, peda
gogy, i právníky, neboť jsou chápány jako problém pedagogický, ale také jako problém sociální, 
ekonomický a politický. Kvalita volného času se stala prizmatem posuzování všech problémů spo
lečnosti již v 60. letech 20. století (Dumazediera, 1967). Smysluplné využívání volného času je 
důležitým rysem životního stylu jedince i společnosti (Pávková, 1999). Podle Kučerové (1994) 
jedině takový, tj. smysluplně trávený volný čas, může dát člověku autentický plný život, v němž 
o hodnotách nejen přemýšlí, ale také je chrání. Pedagogická teorie směřuje ve světě i u nás ke 
dvěma zásadním úkolům výchovy ve volném čase: dát dětem smysluplnou náplň volného času, 
aby se jim stal hodnotou i potřebou také v dospělosti. Tedy výchova ve volném čase i pro volný 
čas. Pedagogičtí psychologové posuzují kvalitu volného času zejména podle aktivity, tj. zda se 
nechávám bavit, nebo se umím bavit sám, zda se jedná o činnost vědomou, tj. zda ji chci dělat, 
činnost s pozitivními lidskými vztahy a prostorem pro citovou reflexi (Čáp, 1993, Řehulka, 1994). 
Hlavním ověřitelným kritériem výsledků výchovy ve volném čase je rozvoj kompetencí a schopnost 
vyjadřovat na jejich základě postoje (Pávková, 1999, Spousta, 1994). Volný čas může mít cha
rakter relaxace, zábavy, ale i utváření zájmu, který je zpravidla východiskem k dalšímu a hlubšímu 
rozvoji poznatků i dovedností v dané oblasti. Pro posílení výchovných záměrů ve volném čase 
je rovněž důležitý postoj rodičů: buďto jejich vlastní činnost je dětem vzorem, který přirozeně 
napodobují, nebo zřejmý zájem rodičů o volný čas dětí a jejich aktivity v něm má charakter

1) Hana 10let, Jihlava, Kateřina 10 let, Valašské Klobouky. In: A. Schauerová a kol., Kde jsme doma. 
Strážnice, Ustav lidové kultury 1997, 17.
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stimulace a umožňuje dětem zážitky zvolného času hlouběji prožít (podle IYF, International Youth 

Foundation, cit. Pávková, 1999).
Náš pokus zaměřit pozornost k dětským folklorním souborům ve vztahu k hodnotám není 

zdaleka prvním, ani ojedinělým pokusem. Na význam výchovy k hodnotám estetickým i etickým 
upozornili v pedagogických čteních někteří učitelé na základě vlastních zkušeností z výchovné 
práce v DFS (např. Götzingerová, 1974, Jirásková, 1986, Foglarová, 1988, Javorová, 1989) i teo
retikové (Frolec, Mišurcová, Schauerová, Volbrachtová) např. ve sborníku Dítě a tradice lidové kul
tury (Frolec, 1980). Naše úsilí se však ubírá ještě jiným směrem: pokusit se odhalit, zda se hod
notou stává předmět zájmu, tedy folklor, či tradice lidové kultury. Míra angažovanosti dětí ve vol
ném čase od zábavy přes zájem k hlubšímu zájmu, který se projevuje touhou více poznat, více se 
naučit, vytváří předpoklad, že i v dospělosti se bude jedinec snažit trávit volný čas podobně, 
pokud se dokonce předmět jeho zájmu nepromění v profesi. Problém, zda činnost ve folklorním 
souboru je zábavou, či zda má i jiné polohy, vyslovili někteří národopisci v souvislosti s vymeze
ním funkcí folklorismu. (Beneš, 1983, 1993, Frolec, 1983, 1989). Upozorňuji na převahu funkce 
zábavné a funkce reprezentační, případně výchovné (Sirovátka, 1976). Spíše jako hypotézu vyslo
vují úvahu o funkci ochranitelské, která se projevuje vědomou péčí o uchování tradic lidové kul
tury (Beneš, 1984). Obě uvedené roviny, tj. pedagogickopsychologickou i etnografickou, které 
se v mnohém prolínají, chápeme jako společné východisko pro náš výzkum. Chceme zjistit, v jaké 
pozici škály od zábavy po uvědomělou činnost vnímají děti svoje aktivity v souboru. V návaznosti 
na náš předcházející výzkum o domově (viz výše) chceme ověřit, zda spojují tradice lidové kultury 
svého kraje s místem, kde žijí, a zda jsou schopny formulovat svůj postoj k těmto tradicím. Nabízí 
se rovněž možnost zjistit, jak děti formulují svůj vztah k souboru a k možnosti pokračovat v dospě
losti v souborové činnosti. Vývoj postojů k uvedeným hodnotám se pokusíme formulovat na 
základě výpovědí členů z folklorních souborů dospělých. Jsme si přitom vědomi, že se nejedná 
o vývoj názorů téhož jedince, či jedinců, který by bylo možné zachytit jedině opakovaným výzku
mem; k němu jsme však zatím neměli příležitost. Přesto si myslíme, že srovnání výpovědí dětí 
s výpověďmi dospělých může některé vývojové tendence naznačit. Rodiče dětí ze souborů zařa
zených do výzkumu jsme požádali o vyjádření názorů na hodnoty, které DFS jejich dětem přinášejí. 
Postoje dětí z DFS tedy vždy doplňujeme výpověďmi dospělých ve snaze hlouběji poznat základní 
hodnoty, které činnost ve folklorním souboru přináší, i ve snaze poznat, zda rozvoj kompetencí zís
kaných souborovou činností znamená Frommův příslovečný protipól mít-být, tj. zda osvojení nových 
poznatků je majetkem, kterého můžeme nabýt, ale také pozbýt, či zda výsledkem poznání je pro
měna našeho bytí, která se projevuje schopností zaujímat postoj a jednat (Fromm, 1994).

V našem zkoumání se opíráme především o aktuální výpovědi respondentů. Částečně se 
opřeme o podobně vedený výzkum diplomantek, které pracovaly pod vedením autorky této stati. 
(L. Rousová prováděla v r.1997 šetření u souborů Vysočánek a Vysočan z Jihlavy a u brněnských 
souborů Valášek, Jánošíček, Ondráš, včetně jeho dětské části. Μ. Trávničková provedla v roce 
1998 šetření v souboru Hradišťánek, kde působila v jedné skupině jako instruktorka a u souboru 
Hradišťan, jehož byla členkou). Pro náš výzkum jsme zvolili metodu dotazníku a metodu rozho
voru. U některých vedoucích a dospělých členů souboru vycházíme i z rozboru životopisu. 
Výzkum jsme provedli v 7 dětských souborech a 7 dospělých folklorních souborech, které tvoří 
paralelní dvojice. Dále u jednoho dětského souboru bez návaznosti na soubor dospělých a u jed
noho (1) dospělého souboru bez vazby na dětský soubor. Dětské soubory jsou tři (3) z Čech 
(Radost z Pardubic, Rokytka z Rokycan a Špindleráček ze Špindlerova Mlýna), tři (3) z Moravy 
(Groš z Dolní Rožínky, Hradišťánek z Uherského Hradiště, Veličánek z Velké nad Veličkou) a dva 
(2) soubory ze Slezska (Ostravička z Frýdku-Místku, Hlubinka z Ostravy). Do skupiny dětských 
respondentů jsme zahrnuli celkem 139 dětí v rozmezí od mladšího školního věku po adolescenty.
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Členů dospělých souborů odpovědělo celkem 98, z toho 73 žen a 25 mužů. Věkové rozpětí zahr
nuje ročníky 1951-1980. Mezi dětmi a dospělými členy folklorních souborů je tedy plynulá věková 
posloupnost. Z celkového počtu respondentů ze souborů dospělých bylo dříve 86% členem DFS. 
Vzorek zahrnuje respondenty se základním, středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Ve srov
nání se skupinou rodičů jsou početně vyrovnanější skupiny středoškoláků a vysokoškoláků. Dále 
odpovědělo 111 rodičů, z toho 86 žen a 25 mužů, se vzděláním základním, středoškolským 
a vysokoškolským, přičemž středoškolské vzdělání mělo převahu. Vzorek zahrnuje ročníky 
1951-1971. Z celkového počtu rodičů bylo nebo je dosud členem folklorního souboru 28% a 13% 
rodičů bylo členem DFS a pak členem FS souboru, celkem tedy 41% rodičů poznalo osobně čin
nost ve folklorním souboru. Celý vzorek tedy zahrnuje 348 respondentů.

II. Výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu členíme do podkapitol, které se vztahují k souboru a činnostem v něm, k tra

dicím lidové kultury, zejména k folkloru, dále ke kraji, v němž respondenti žijí a poslední část vypovídá 
o vztahu rodiny a souboru. Ve všech částech uvádíme vždy nejprve výpovědi dětí, na ně navazují 
výpovědi respondentů ze souborů dospělých. V poslední části o vztahu rodiny a souboru tvoří sku
pinu dospělých respondentů rodiče dětí. Přímé výpovědi píšeme kurzívou, místní určení u dětských 
výpovědí označujeme jménem souboru, výpovědi dospělých označujeme místně názvem obce.

1 .  C o  m n ě  s o u b o r  p ř i n á š í

a) výpovědi dětských respondentů

1.1 Vztah k souboru a k činnosti v něm
Dětská vyjádření vztahu k činnosti, které se ve volném čase věnují, jsou důležitým ukazatelem 

kvality výchovy. V našem výzkumu vypovídají také o míře významu, kterou děti přikládají svému kon
taktu s folklorem. Otázky, které jsme dětem položili, zahrnovaly jednak zjištěni, zda navštěvují sou
bor rády, dále která činnost je v souboru nejvíce zajímá, jsou-li hrdé na členství v „jejich“ souboru, 
co jim činnost přináší a zda na základě takto formulovaného zájmu by chtěly pokračovat v soubo
rové činnosti i v dospělosti. V nabízené škále velmi rád, rád, nerad navštěvuji soubor měly zatrh
nout výraz, s nímž souhlasí, který odpovídá jejich přesvědčení. Všichni respondenti (99,9%), kromě 
jediného, se vyjádřili pozitivně. Přitom 41% zatrhlo výraz velmi rád, 58% rád. Některé děti vyjádřily 
míru vztahu navíc dvakrát podtržením slova rád, připsáním slova moc, případně móóc. 
Spontánnost vyjádření je přesvědčivá. Naše zjištění korespondují s výsledky z roku 1997 (Rousová) 
a s šetřením z roku 1998 (Trávníčková) v souboru Hradištánek. Ačkoliv víme, že směr zájmu dětí 
byl zpravidla ovlivněn rodiči, jak ukazujeme v následující kapitole, lze usuzovat, že děti nemusí být 
k činnosti donucovány a že členství v souboru je výrazem relativně svobodného jednání.

1.2 Žánrová preference
Pro konkrétní obraz zájmu dětí o činnost v souboru i pro specifičnost výchovy v DFS danou 

zejména žánrovým bohatstvím dětského folkloru jsme se zajímali o to, která souborová činnost 
děti zvláště baví. Nabídli jsme otevřenou řadu: zpívat, tančit, hrát si, povídat si o zvycích, jiná 
činnost. Všechny děti (100%) zatrhly tančeni, tedy i chlapec z Rokytky, který uvedl, že do sou
boru chodí nerad (viz výše). Také zpívání patři k vysoce ceněným činnostem, neboť baví celkem 
65% dětí. Vyprávění o zvycích a jejich osvojování uvedlo 24% dětských respondentů. Hry zajímají 
především malé děti, tedy děti mladšího školního věku, zájem o ně však vyjádřily také děti střed
ního školního věku. Naše zjištění, zejména preference tance a zpěvu, korespondují se zjištěními
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L. Rousové z roku 1997 a M. Trávníčkové z roku 1998. Pro úplnost pohledu na činnost dětských 
folklorních souborů je zajímavé zjištění, že děti doplnily jako jinou činnost, která je v souboru 
baví, společná, zvláště prázdninová soustředění. Dětský folklor, který je jádrem obsahu práce 
v DFS, umožňuje dětem volit z pestré žánrové nabídky, která svou podstatou (pohyb, rytmus, 
melodie) odpovídá přirozené dětské potřebě i touze. S přibývající náročností nabízí zajímavou čin
nost i dětem všech věkových kategorií a umožňuje růst jejich kompetencí (Maděričová, 1995, 
Polášková, 1995, Schauerová, 1979, 1999). Právě tato okolnost, jak soudíme, hraje zásadní roli 
pro vytvořeni pozitivního vztahu dětí k zájmové činnosti ve folklorním souboru.

1.3 Od zábavy k zájmu
Z hlediska výchovy ve volném čase i z hlediska národopisného nás zajímalo, zda je pro děti 

činnost v souboru zábavou, zájmem (běžným), či hlubším zájmem, který spolu nese potřebu dal
šího poznávání. Otázku jsme položili z dvojího úhlu pohledu: co přináší dětem členství v DFS 
a proč se učí zpívat písně, tančit tance a povídat si o zvycích svého kraje. Činnost v sou
boru jako zábavu uvedlo 18% dětí. Celkem 73% dětí charakterizuje činnost v souboru jako zábavu 
s potřebou poznávat. Přitom ve výpovědích lze rozlišit trojí druh poznání: všeobecné poznání, 
poznání tradic souboru a poznání tradiční lidové kultury regionu. Potřebu poznávat kulturu svého 
kraje uvedlo 64% dětí a vyjadřovaly se slovy: chci vědět, co naši předkové tančili a zpívali, jak 
naši předkové žili, jaká byla kultura našich předků apod. Zvláštností jsou výpovědi dětí z Dolní 
Rožínky, které činnost chápou především jako způsob rozšíření svých všeobecných znalostí: 
abych věděl víc, aby se rozvíjel rozum, abych se hodně naučil, abych věděl víc než jiní.

Řemesla - tančí děti 
z Hradišťánku, 1984
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Nespojují tedy činnost v souboru ani se zábavou, ani jednoznačně s poznatky o kraji, kde žijí. 
Výchova ve volném čase usiluje o to, aby se dětská angažovanost ve smysluplné činnosti vyvíjela 
od zábavy k hlubšímu zájmu, v němž snaha dovědět se více o předmětu zájmu vychází od dětí. 
Výsledky našeho výzkumu dovolují na tomto základě usuzovat, že činnost ve folklorním souboru 
je pro děti víc než zábavou, neboť má prokazatelné rysy hlubšího zájmu. Z pedagogického hle
diska je aktivní, tj. záměrné, chtěné osvojování poznatků předpokladem trvalosti získaných vědo
mostí. Také z hlediska národopisného považujeme tuto okolnost za pozitivní vzhledem k předmětu 
zájmu, jak se pokusíme ještě doložit v další části této studie. Na základě výše formulovaných otá
zek vyplynulo, že mnohé děti spojují činnost v souboru také s reprezentací svého kraje. Vyjádřilo 
se tak celkem 82% respondentů. Potvrzují se tím národopisci formulované funkce folklorismu pre
zentovaného formou činnosti folklorního souboru (např. Beneš, 1990, Sirovátka, 1980). Ve spo
jení s dětským souborem však, pokud je nám známo, tato skutečnost nebyla dosud uváděna.

1.4 Přátelství
Dobrý vztah k souboru vytváří rovněž souborová atmosféra, v níž důležitou roli hrají přátelské 

vztahy. Jsou na jedné straně upevňovány společným zájmem (folklor), ale na druhé straně právě 
na základě zájmu o folklor přátelství vznikají. Na otázku, zda mají v souboru kamarády odpo
věděli všichni dětští respondenti kladně. Celkem 56% uvedlo, že mají v souboru více kamarádů, 
případně stejně jako ve škole. V tom se potvrzují i naše výzkumy z roku 1997. U dětí není pro vznik 
přátelství v souboru překážkou ani pohlaví a to ani ve věku, kdy se skupiny podle něj vyhraňují. 
Rodiče dětských respondentů uvedli, že přátelská atmosféra v souboru pomáhá překonávat 
i mnohé negativní rysy spojené s výchovou adolescentů. Při návštěvě souborů v rámci našeho 
výzkumu bylo zřejmé, že přátelské vztahy neznají jako překážku ani věk a jsou důležité zejména 
ve vztahu dětí k vedoucím a obráceně. Naše pozorování se shodují s pedagogickým kritériem 
dobře vedené výchovy ve volném čase (Pávková, 1999). Přátelství jako nejcennější hodnotu 
v souboru zjistila svým výzkumem z roku 1997 rovněž L. Rousová i v roce 1998 Μ. Trávníčková.

1.5 Navázání na souborovou činnost v dospělosti
Postoj dětských respondentů k „jejich“ souboru jsme zjišťovali otázkou, zdali jsou na člen

ství hrdi. Názor měli vyjádřit zatržením slova z nabídky: ano, ne, nepřemýšlel jsem o tom. Celkem 
85% dětí odpovědělo pozitivně, 13% nedokázalo odpovědět, pouze 0,07% odpovědělo záporně. 
Pro určení významu zájmové činnosti v životě dítěte je důležitá existence předpokladu, že také 
v dospělosti bude trávit volný čas podobnou činností. Na otázku, zda chtějí děti i v dospělosti 
navštěvovat folklorní soubor odpovědělo 62% jednoznačně pozitivně, nedokázalo se vyjádřit 
20%, 0,2% vyjádřila pravděpodobnost takového jednání a 11% pokračovat nechce. Pozitivní odpo
vědi byly doplněny výrazy: samozřejmě, velmi rád, moc rád, ovšem, určitě. Převážně negativní 
odpověď jsme zaznamenali u souboru Groš z Dolní Rožínky, který nemá dospělý partnerský sou
bor. Překvapilo nás, že odpovědi celého souboru respondentů nezávisely na délce členství v sou
boru, na věku, ani na pohlaví. Jsme si vědomi, že tento výsledek je jen současným vyjádřením dětí, 
že se může z nejrůznějších důvodů proměnit. Přesto zjištění považujeme za pozitivní ukazatel kva
lity výchovy, který vyžaduje výchovu nejen ve volném čase, ale pro volný čas. (Pávková, 1999)

b) výpovědi dospělých respondentů

Pro naznačení vývoje postojů od dětství do dospělosti uvádíme výsledky, které jsme zjistili od 
členů v souborech dospělých, z nichž 86% bylo v dětství členy DFS, jak jsme již uvedli výše. Ve 
výpovědích je ve srovnáni s dětmi zřejmá nejen bohatší slovní zásoba, citový vztah k předmětu 
zájmu, za nějž se nestydí, ale vztah k souboru i k folkloru formulují jako svůj životní postoj, v němž
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Tři generace folklorního souboru Rokytka. Rokycany 1999

nechybí vědomí odpovědnosti a snaha uchovat tradice lidové kultury pro příští generace. Pozitivní 
výpovědi nás nepřekvapily, neboť takové jsou naše zkušenosti z kontaktu s členy různých folklor
ních souborů. Jsme si vědomi, že tato vyjádření mohou působit někdy až nevěrohodně, ale víme, 
že kdo se pro činnost v souboru rozhodne, je to právě pro tento pozitivní vztah. Veskrze pozitivní 
odpovědi však mohou být také ovlivněny skutečností, že na naší výzvu a předložený dotazník odpo
vídali jen ti členové souborů, kteří se pro spolupráci s námi dobrovolně rozhodli. Jejich výpovědi, 
které členíme tematicky, jsme rozdělili do podkapitol vztahujících se k charakteru volného času trá
veného v souboru, včetně otázky přínosu této činnosti pro respondenta. Jmenovitě uvádíme část, 
v níž se zajímáme o vztah dospělých k DFS. Také pro dospělé je činnost v souboru především dob
rou zábavou (89%) a smysluplně využitým volným časem. Do odpovědí na otázku, co jim soubor 
přináší, zahrnuli pohled na sebe i na svět, poznání a přijeti hodnot, které se staly zorným úhlem 
pohledu na život. K ceněným hodnotám patří přátelství i soubor, jehož jsou členy. Postoje, které 
vyjadřují, zahrnuji „já“, jehož proměnami se obracejí k lidem, kraji a regionu, k jeho tradicím lidové 
kultury i k touze předávat a uchovat je prostřednictvím další generace, ať souborové nebo vlastních 
dětí. Pro ilustraci uvádíme některé odpovědi, které jsme tematicky rozčlenili.

1.6 Smysluplně strávený volný čas
- Hodně radosti a velmi dobře vyplněný volný čas. (Žena 42 let, Uherské Hradiště)
- Vím, že dělám něco, co má smysl, i když je to většinou tvrdá práce. (Žena 17 let, Rokycany)

1.7 Radost ze života i nový pohled na svět
- Chodit do folklorního souboru znamená prožít 2/3 života navíc. (Muž 25 let, Veselí nad Moravou)
- Členství v souboru je životní styl a názor. (Muž 25 let, Uherské Hradiště)
- Co mi dalo členství v souboru? Je to důvod mého života. (Žena 35 let, Uherské Hradiště)
- Je to koníček, který se stal nedílnou součástí mého života, absolutně mě naplňuje. (Žena 22 let, Pardubice)
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1.8 Přátelství
Respondenti ze souborů dospělých považují přátelství za významnou hodnotu, kterou jim při

nesl soubor. Vyjádřilo se tak 89% dotázaných. Podle jejich výpovědí jsou zde vzniklá přátelství 
trvalá, často celoživotní, z mnohých se vyvinul partnerský vztah. Setkali jsme se i s atributem 
vzácná přátelství. Přátelské sdílení, přátelská pomoc se netýká jen života v souboru a folkloru, ale 
i osobních radostí a starostí. Uvědomují si, že dík souborové činnosti se věnují koníčku ve spo
lečnosti dobrých přátel, že mají možnost poznat nové lidi podobných zájmů v naší zemi, ale 
i v zahraničí. Tato poznání vedou k novým přátelstvím a prostřednictvím nich k radosti z poznání 
folkloru jiných regionů, jiných zemí, k poznání jiných kultur. Společné chvíle přinášejí i hluboké 
a nezapomenutelné zážitky.

- Co mně přineslo členství v souboru? Manželku a spoustu přátel. (Muž 34 let, Uherské Hradiště) 
- Souborové manželství se dvěma dětmi, velmi dobré přátele, kladný vztah k folkloru. (Žena 

30let, Pardubice)
- Dík souboru jsem poznala nové přátele, folklor jiných krajů a zažila mnoho nezapomenutel

ných chvil. (Žena 22 let, Velká nad Veličkou).
- Je to spousta přátel nejen doma, ale i v zahraničí, také poznání cizích kultur a folkloru. (Žena 

21 let, Frýdek-Místek)
- Vzhledem k času strávenému v souboru mně mnohdy dává i střechu nad hlavou, spoustu 

přátel a poznání významných osobností folkloru z celého světa. (Muž 23 let, Frýdek-Místek) 
- Cizí země lze poznávat i s cestovní kanceláří, o co víc je poznat je s folklorním souborem 

a reprezentovat Českou republiku. (Muž 25 let, Veselí nad Moravou)

L. Rousová ve výsledcích výzkumu uvádí, že dospělí členové upozorňovali na kultivaci vztahu 
mezi pohlavími od dětství, že společná činnost chlapců a děvčat v souboru vede k větší toleranci 
a respektu.

1.9 Poznání sebe, realizace
Na souborové činnosti oceňují dospělí členové souborů i možnost poznat sebe, realizovat 

se, rozvinout svoje předpoklady.

- Je to poznání osobností a sama sebe. (Žena 48 let, Uherské Hradiště)
- Díky souboru se ze mne nestal nějaký frajírek v partě feťáků. Umím lépe vystupovat na veřej

nosti. (Muž 17 let, Frýdek-Místek)
- Soubor mně umožnil osobní realizaci, pedagogické uspokojení a mnoho hezkých zážitků. 

(Žena 51 let, Pardubice)
- Je to vyzkoušení svých vlastních schopností a dovedností, objevování sama sebe. (Žena 24 let, 

Uherské Hradiště)

1.10 Touha hlubšího poznání a studia tradic lidové kultury
Poznání folkloru vede k touze dále se v této oblasti vzdělávat, pro některé se členství ve folk

lorním souboru stalo východiskem pro zvolený vysokoškolský obor, činnost v souboru se stává 
i tématem diplomových prací. K touze poznávat patří i výzkum v terénu a sběr v terénu, o kterém 
se zmiňují členové Hradišťanu.

- Členství v souboru ovlivnilo můj život a hlavně výběr vysoké školy (etnologie na Masarykově 
univerzitě). (Žena 20 let, Velká nad Veličkou)

- Začala jsem individuálně studovat lidovou kulturu. (Žena 47 let, Uherské Hradiště)
- Členství v souboru ovlivnilo můj odborný zájem, který určuje moje budoucí zaměstnání. 

(Muž 24 let, Rokycany)
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- To, že jsem členem folklorního souboru od 7 let, ovlivnilo, čemu se chci věnovat profesio
nálně. (Muž 24 let, Rokycany)

- Svoje vysokoškolská studia učitelství jsem ukončila diplomovou prací Práce s dětmi 
v Hradišťánku. (Žena 47 let, Uherské Hradiště)

- Jako choreografku a vedoucí souboru mně studium folkloru vede k zamýšlení nad životní 
filosofií i k úvahám o bytí. (Žena 42 let, Uherské Hradiště)

Významnost poznávání tradic lidové kultury uvedli také respondenti při výzkumu L. Rousové 
v Jihlavě a v Brně v roce 1997. Tak se vyjádřilo 52% dětských respondentů a 59% respondentů 
dospělých. Také Μ. Trávníčková ve výzkumu z roku 1998 uvádí, že 80% respondentů (tj. děti 
a dospělí-pozn. A. Sch.) si je vědomo, že se v souboru naučili něco, co jiní neumí. Z toho 47% 
uvedlo, že poznatky a dovednosti uplatní v praxi.

1.11 Hrdost na členství v souboru
Na členství jsou i dospělí členové hrdi (80%). Jen 5 dotázaných odpovědělo, že o takovém 

chápání členství v souboru dosud nepřemýšlelo a 2 uvedli, že je to spíše zvyk. Naopak někteří 
pozitivní odpověď ještě doplnili, že jsou zejména hrdi na šíření a udržování tradiční kultury regi
onu, kde žijí. Výzkum v roce 1998 (Trávníčková) také zjistil hrdost na nošení kroje jako symbolu 
souborové i regionální příslušnosti. Výsledky výzkumu v Hradišti (Hradištánek, Hradišťan) v roce 
1998 uvádějí, že 74% dotázaných je přesvědčeno o správnosti rozhodnutí a učinili by tak znovu. 
Ze skupiny našich respondentů uvádíme některá zvláštní vyjádření pro ilustraci přesně:

- Neměnil bych své rozhodnutí. (Muž 24 let, Frýdek-Místek)
- Ke členství mě přivedli moji kamarádi a jsem jim za to vděčný. (Muž 43 let, Uherské Hradiště)

1.12 Vztah k DFS
V otázkách, které jsme položili členům dospělých souborů, nás zajímalo, zda považují za 

důležité, aby vedle nich pracoval také DFS. Celkem 74% dotázaných je přesvědčeno o nutnosti 
existence dětských souborů. Jako důvody uvádějí potřebu nástupců v souboru dospělých, 
potřebu uchovat tradice souboru, souborovou sounáležitost.

a) Výchova souborového dorostu

- Je to výchova souborové základny. (Muž 24let, Rokycany)
- Znamená výchovu nástupců. (Žena 21 let Veselí nad Moravou)
- Abychom měli štafetu komu předat. (Muž 42 let, Uherské Hradiště)
- Aby měl soubor základnu, která vyrůstá ze stejných kořenů. (Žena 35 let, Uherské Hradiště) 
- V současných ekonomických podmínkách jsou to i budoucí sponzoři. (Žena 47 let, Uherské Hradiště)

b) Výchova k folklorním tradicím od dětství

Výchovu vztahu k folkloru chápou respondenti jako prostředek uchování tradiční lidové kul
tury. Dětský soubor považují za jediné prostředí, kde se děti o folkloru mohou dovědět. Od DFS 
si slibují zachování folklorních tradic kraje. Tento názor uvádíme jednak ve vyjádření člena souboru 
z Rokycan a současně členky souboru z Velké nad Veličkou, tedy z obce, kde bychom očekávali 
spojování tradic spíše s rodinou.

- Tradice (folkloru) je nutno předávat a hlavně zachovat. (Muž 32 let, Uherské Hradiště)
- Je to potřebné pro vytváření vztahu k folkloru od dětství. (Muž 23 let, Frýdek-Místek)
- Aby se všechno hezké, co s folklorem souvisí, neslo dál. (Žena 35 let, Uherské Hradiště) 
- Nikde jinde se mladá generace nemůže dovědět o tradicích lidové kultury svého kraje. (Muž 

24 let, Rokycany)
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- Stálé čerpání z folklorních tradic, na nichž dětský soubor staví, vede zajímavým způsobem 
k novým poznatkům i osvojení pravidel a postojů. (Žena 24 let, Uherské Hradiště)

- Aby nezanikly tradice určitého kraje, aby folklor nikdy nezanikl. (Muž 18 let, Rokycany)
- Vztah k folkloru je nutné pěstovat od dětství, aby se zachovaly tradice našeho kraje. (Žena 

19 let, Velká nad Veličkou)

c) Výchova mladé generace

Činnost dětských folklorních souborů spojovali někteří respondenti také s výchovou mladé 
generace, s rozvojem osobnosti, a s jejím kulturním rozvojem. Pro vazbu mezi dětským souborem 
a souborem dospělých je významným zjištěním, že mnoho členů souborů dospělých současně 
vede DFS, nebo vedením dětských folklorních souborů pokračuje v souborové činnosti. Mnozí 
dospělí členové zakládají nové dětské folklorní skupiny, případně soubory dospělých na pracovišti 
(učitelé, vychovatelé, ale nejen oni), v místě nového působiště apod. Někteří pokračují ve vlastní 
aktivní činnosti na novém působišti, v době vojenské prezenční služby atd. Vždy je ve výpovědích 
zřejmá potřeba být v kontaktu s tradicemi lidové kultury, k němuž je souborová činnost význam
ným prostředkem. Stejně silně vyznívá potřeba předávat, čemu se z folkloru naučili, umožnit i dal
ším hluboké zážitky, na něž sami nemohou zapomenout. Pro ilustraci uvádíme alespoň několik 
životních osudů svázaných s činností ve folklorním souboru.
- Začínal jsem v 7 letech jako tanečník, pokračoval v dospělém souboru, který teď pátým 

rokem vedu. (Muž 24let, Rokycany)
- Folklornímu souboru - dětskému i dospělému jsem věnovala věškerý svůj čas, protože se 

mnou tancoval i manžel a v Hradišťánku dvě naše děti - syn a dcera. Z toho plynuly společné 
účasti na akcích, besedy, zpívání. Vše podporovali rodiče. (Žena 47 let, Uherské Hradiště)

- Od 6 let jsem byl členem souboru Jatelinka v Kudlovicích, v 9 letech jsem přešel do 
Hradišťánku, pak do Hradišťanu, rok jsem tančil profesionálně ve VUS Ondráš, od roku 1996 
začíná moje první práce s dětmi v Hradišťánku, nejsem rodič! (Muž 25 let, Kudlovice)

- V deseti letech mne moje maminka přivedla do Hradišťánku. Přes Hradišťánek vedla cesta 
do Hradišťanu, Nic jiného jsem si ani nedovedla představit. Ve druhém ročníku na gymnáziu 
mě Jana Polášková požádala, abych s ní vedla Hradišťánek. (Žena 45 let, Uherské Hradiště)

2 .  V z t a h  k  t r a d i c í m  l i d o v é  k u l t u r y

a) výpovědi dětských respondentů

Pokusili jsme se zjistit, zda děti z DFS jsou schopné formulovat svůj postoj k folkloru, pří
padně k tradiční lidové kultuře. V návaznosti na náš výzkum z roku 1997 jsme také zjišťovali, zda 
si uvědomují vztah folkloru svého regionu k místu, kde žijí, zda jim záleží na poznávání tohoto folk
loru. V otázce, zda považují za potřebné poznávat a učit se písním, tancům a zvykům svého 
kraje jsme nabídli trojici odpovědí: je to potřebné, není to potřebné, ale je to zábavné, není to 
potřebné. Zatržením odpovědi vyjadřovali respondenti svůj postoj a měli ho doplnit zdůvodněním, 
tedy odpovědět na otázku proč se tak rozhodli. Celkem 60% dětí je přesvědčeno o důležitosti 
a potřebě poznáváni místních folklorních tradic. Dětská zdůvodnění můžeme rozdělit do několika 
skupin. První skupina spojuje potřebnost s poznáním tradic, folkloru a života předků (14%). 
Vyjadřovali se např. takto: Abychom věděli, jak naše babičky mluvily, tancovaly, zpívaly (děvče 
z Ostravičky, 1 Slet), měli bysme vědět vše o svém kraji a svých předcích (děvče z Hradišťánku, 
14 let), abych se seznámil s kulturou svých předků (chlapec z Hlubinky, 14 let), vědět o zvy
cích našich předků je potřebné a je pěkné umět písničky a tance svých předků (chlapec 
z Ostravičky, 11 let). Celkem 12% respondentů zdůvodnilo potřebu poznávat folklor svého regionu
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nutností zachovat tradice svého kraje a zvyky předků. Některá vyjádření uvádíme pro ilustraci: Je 
to potřebné, aby se další generace dověděla, jak se tancovalo (chlapec z Hradišťánku, 
14 let), zvyky se musí dodržovat (chlapec z Hlubinky, 13 let), abysme zachovaly tradice (děvče 
z Veličánku 12 let), aby tradice nezanikly (chlapec z Ostravičky, 12 let), aby se udržely zvyky 
a folklor na Horňácku (děvče z Veličánku, 10 let). Děti také vyjádřily přesvědčení o nutnosti zvyky 
a tradice rozvíjet (5%). I některá jejich vyjádření uvádíme: Musíme se učit a rozvíjet lidové umění 
(děvče z Hlubinky, 11 let), aby se zvyky udržovaly a rozvíjely (děvče z Veličánku, 14 let). Další 
zdůvodnění vyjadřovalo potřebu poznat lépe „svůj“ kraj (16%). Byla by ostuda nevědět to o svém 
kraji (děvče z Rokytky, 13 let), člověk by měl vědět co nejvíc o svém kraji (děvče z Radosti, 13 let). 
Poslední skupina nacházela důvod ve vlastní identitě (5%). Abych věděl, odkud jsem (chlapec 
z Hlubinky, 14 let), protože zde bydlím (děvče z Veličánku, 9 let). Zdá se, že děti z Moravy chá
paly smysl otázky lépe než děti z Čech a uměly se také přesvědčivěji vyjádřit. I v této otázce spo
jovali respondenti folklor s místem, kde žijí, jak je z jejich výpovědí zřejmé. Kromě toho odpovídali 
i na dvě otázky, které se k domovu vztahovaly přímo. Na otázku, zda souvisí tance a písně, 
které se v souboru učí, s krajem, kde žijí, odpovědělo pozitivně celkem 90% dětí, jen 3 děti 
odpověděly záporně a 4 děti uvedly, že někdy ano. Otázka co pro ně členství v souboru také 
znamená byla doplňující a současně kontrolní otázkou. Respondenti mohli zatrhnout libovolný 
počet nabízených odpovědí: lépe poznávám kraj, v němž žiji, reprezentuji svůj domov, s místem, 
v němž žiji, to nesouvisí, hodně se naučím, dobře se pobavím. V zatržených odpovědích celkem 
80% uvedlo reprezentaci domova a 65% si uvědomuje, že dík souboru lépe poznává kraj, v němž 
žije. Naše výzkumy z roku 1997 se potvrzují. Je zřejmé, že vědomí souvislosti folklóru s krajem, 
v němž žijí, se postupně vytváří od schopnosti vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s předkládanými 
výpověďmi až po jejich slovní zdůvodnění. Zdůvodnit svůj názor dokázali především adolescenti. 
Výjimkou jsou odpovědi dětí z Veličánku, kde je zřejmý vliv místních tradic udržovaný v rodinách 
i v obci, takže zřejmě názory mohou dozrávat dříve. Podobné zkušenosti jsme měli i při výzkumu 
v roce 1997.

b) výpovědi dospělých respondentů

Ačkoliv již výše uvedené názory a postoje dospělých obsahovaly vztah k tradicím lidové kul
tury, považujeme za užitečné uvést názory členů folklorních souborů (dospělých) také v této části 
naší studie, neboť v nich můžeme sledovat v těsné návaznosti vývoj postojů, jejichž počátek jsme 
naznačili v dětských vyjádřeních. V činnosti souborů vidí 77% udržování místních folklorních tra
dic, 58% si právě v souboru utvořilo vztah k folkloru a 56% chápe souborovou činnost jako cestu 
k lepšímu poznání kraje, kde žijí, i k prohloubení vztahu k němu. Uvědomují si, že je to poznání 
pro celý život. Také v existenci dětského souboru vidí posílení vztahu k folkloru.
- Láska k folkloru je obohacením celého mého života. (Muž 42 let, Uherské Hradiště,)
- Radost z lidového tance a zpěvu mně přináší pocit obohacení i nové hodnoty: upevnění 

vztahu k tradici. (Žena 22 let, Veselí nad Moravou)
- Poznání kraje, ve kterém žiji, trochu hrdosti na to, že jsu Moravák. (Muž 34 let, Uherské 

Hradiště)
- Je to rozšíření poznatků o lidové kultuře i pochopení folkloru jako takového. (Muž 32 let, 

Uherské Hradiště)
- Poznání jedinečného druhu umění. (Žena 20 let, Pardubice)
- Soubor mně dal lásku k folkloru, kterou si ponesu celý život. (Muž 25 let, Veselí nad Moravou)
- Opravdová radost, úcta k folkloru. (Muž 20 let, Veselí nad Moravou)
- Poznání lidových zvyků, tradic a úcta k nim. (Žena 20 let, Pardubice)
- Seznámení se s tradicemi našeho kraje, radost z tohoto poznání. (Žena 20 let, Frýdek-Místek)
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- Je důležité, abychom měli dětský soubor - je to pěstování pozitivního vztahu k folkloru od 
dětství. (Žena 21 let, Pardubice)

- Úcta ke specifickým projevům jiných kultur. Např. obdiv k ruskému folkloru. (Žena 22 let, 
Veselí nad Moravou)

3 .  R o d i n a  a  s o u b o r
Vztah rodičů k souboru, který děti navštěvuji, je ukazatelem kvality výchovy ve volném čase pro 

stimulaci činnosti dětí. Hledisko národopisné sledujeme v hledání rodinných souborových tradic. 
Vztah rodičů k souboru a k jeho činnosti jsme zjišťovali jednak dotazy, které jsme položili dětem, jed
nak dotazy směřovanými k rodičům. V názorech dětí nás zajímalo, jestli rodiče ovlivnili jejich vstup do 
souboru, jestli sdílejí jejich zážitky ze souborové činnosti, zda je podporují návštěvou vystoupení.

a) výpovědi dětských respondentů

V odpovědi na otázku kdo vás do souboru přivedl, uvedla většina děti, podle našich před
pokladů, rodiče. Z výpovědí vyplynulo, že to byla nejčastěji maminka (70%), někdo jiný z rodiny - 
(pořadí dle četnosti: babička, sourozenci, tatínek, strýc, teta) (16%), kamarádi (13%). Dětská

Sourozenci Rokytovi. Premiéra
Hradišťanku „Hradišťský jarmark“, 1991
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sdílení prožitků s rodiči jsou významnou složkou rodinné výchovy. Zajímalo nás proto, zda obsa
hem těchto vyprávění jsou zážitky ze souboru. Na otázku, zda si s někým doma vyprávějí 
o souboru, odpovědělo 85% pozitivně, z toho 29% s maminkou, 28% s rodiči, 28% se všemi 
doma, což blíže specifikovali jen někteří a zahrnuli sourozence, případně babičku. Záporně odpo
vědělo 14%. Ke sdílení, ke společným prožitkům, tedy k rodinné komunikaci směřovala další 
otázka: zda děti doma s někým zpívají písně, které se naučily v souboru. Pozitivně odpově
dělo 74% respondentů, záporně 26%, z nich 3 děti uvedly, že si zpívají samy. Na otázku, zda 
rodiče navštěvují vystoupení, odpovědělo ano-vždy 58%, někdy 40%, nenavštěvují 1%. Přitom 
jako důvod pro návštěvu jen některých vystoupení uvádějí dětští respondenti shodně, že záleží na 
tom, jak daleko od místa bydliště se vystoupení koná. Dále nás zajímalo, zda děti vědí o soubo
rové činnosti rodičů, tedy, zda rodiče navštěvovali nebo dosud navštěvují folklorní soubor. 
Výsledky odpovědí se shodují s vyjádřeními rodičů o tomtéž údaji, tj. 41% rodičů poznalo osobně 
souborovou činnost. Odpověď svědčí o faktu, že je dětem tato skutečnost evidentně známa 
a současně to vypovídá o vysokém procentu rodin, v nichž se členství v souboru stalo tradici. 
K podobným zjištěním dospěla také Trávníčková (1998), která uvádí, že třetina dětí ze zkouma
ného vzorku (Hradišťánek) měla nebo má někoho v rodině, kdo byl členem folklorního souboru. 
Podobné výsledky uvádí také Rousová. Ve Vysočánku našla již třetí generaci některých rodin, 
která navštěvuje soubor.

b) výpovědi dospělých respondentů

O vztahu k DFS a činnosti dětí v něm vypovídali také rodiče. Zajímalo nás, zda si uvědomují, 
že soubor přináší dětem hodnoty, které jsou pro děti pozitivním přínosem jejich dorůstání, ale i pří
nosem pro život. Jinými slovy - proč chtějí, aby jejich děti soubor navštěvovaly. Otázky se týkaly 
volného času, osobnostního rozvoje po stránce volní, mravní, kognitivní, rozvoje schopností 
a nadání i rozvoje tělesného. Rodičům jsme nabídli standardizovaný dotazník, který jsme modifi
kovali v oblasti poznatků, neboť jsme je jmenovitě rozšířili o vědomosti a dovednosti z folkloru. 
Dotazník byl otevřený a rodiče kromě zatržení nabízených hodnot mohli řady doplnit podle vlast
ního názoru a přesvědčení. Rovněž mohli ještě na závěr doplnit vlastní postřehy. Odpovědi rodičů 
se většinou spokojily se zatržením některých výrazů v nabízené řadě slov, jen výjimečné je rodiče 
také doplnili vlastními postřehy. Vzhledem k velké shodě v odpovědích nepovažujeme za přínosné 
uvádět je v %. Všichni rodiče se shodli na tom, že soubor je hodnotné naplnění volného času. 
Všichni souhlasili, že se v souboru pěstují dobré mezilidské vztahy. Rozdíly v této odpovědi byly 
ve výčtu vlastností, které pozitivní mezilidské vztahy dokládají. Jejich výpovědi jsme seřadili podle 
četnosti. Nejčastěji uváděli toleranci, spolupráci, kamarádství a pomoc kamarádovi, úctu k jiným, 
slušné vystupování. Z osobních vlastností se shodli na ukázněnosti, odpovědnosti, odpovědnosti 
ke kolektivu, vytrvalosti. Dále někteří rodiče uvedli sebedůvěru, několik rodičů sebevědomí 
a samostatnost. Všichni souhlasili s tím, že v souboru se rozvíjejí dětské zájmy, schopnosti, něk
teří rodiče uvedli také rozvoj talentu. Pokud jde o tělesný rozvoj, zaujali rodiče dva odlišné postoje. 
Jedna skupina je přesvědčena o tom, že činnost v souboru je prospěšná zdraví a tělesnému roz
voji, druhá naopak o tom pochybuje a dokládá to zdravotními, především ortopedickými problémy 
některých dospělých tanečníků ze souboru. Přesto se i tito respondenti shodují s první skupinou 
v tvrzení, že souborová činnost rozvíjí u dětí obratnost, vytrvalost, pohybovou dovednost. Někteří 
respondenti zahrnuli do této položky také pěstováni cílevědomosti, rozvoj rytmického cítění, 
schopnost orientovat se v prostoru, pohybovou paměť. Odpovědi k rozvoji poznatků můžeme roz
dělit na vědomosti všeobecné a vědomosti, případně dovednosti specifické. Všichni rodiče jsou 
přesvědčeni, že děti v souboru rozšiřuji svoje poznatky. Přitom někteří je považují za rozšíření 
toho, čemu se děti naučily ve škole, jiní naopak nejsou přesvědčeni o návaznosti na poznávání ve

22 



škole. Všichni respondenti z řad rodičů jsou přesvědčeni, že činnost v souboru učí děti vztahu ke 
„svému kraji i proto, že se učí písně regionu, kde žijí. Několik rodičů také uvedlo, že v souboru 
získávají povědomí o historii svého kraje a o zvycích. Všichni respondenti ze skupiny rodičů oce
ňují, že se děti učí úctě k tradicím, jmenovitě k folklorním tradicím. Jen menší skupina rodičů 
uvedla, že dik členství v souboru poznávají jejich děti lépe svůj kraj. Vedle všeobecných vědomostí 
uvádějí rozvoj muzikálnosti a hudební paměti, oceňují spojení pohybu s hudbou a zpěvem. 
V závěru dotazníku, kde se mohli respondenti volně vyjádřit, napsali poděkování vedoucím 
(Hradiště, Frýdek-Místek, Pardubice). Ocenili, že věnují dětem mnoho ze svého času, že děti 
nejen vedou, ale i vychovávají, že jsou na vystoupeních i ve zkouškách zřejmé pozitivní výsledky, 
že dovedou dát dětem radost. Pro ilustraci odpovědí na otázku, proč rodiče chtějí, aby jejich děti 
navštěvovaly soubor přinášíme některé názory rodičů, které k dotazníku doplnili:

- Chci, aby moje děti chodily do souboru pro všechno to hezké, co i mně soubor dává. (Žena 
35 let, Uherské Hradiště)

- Svůj čas jsem věnovala velmi ráda, když jsem Kristýnku vodila do Marcipánku a s úžasem 
jsem pokaždé zjišťovala, jaká trpělivost, ale také radost spolu dohromady vytváří dokonalý 
výsledek a úspěch. (Žena 28 let, Pardubice)

- Chci, aby můj syn Ondřej poznal aspoň tolik krásného kolem folkloru, jak jsem poznal já. 
(Muž 42 let, Uherské Hradiště)

- Díky poznatku, že se folkloru věnují jen dobří lidé, vedu své děti ve svých stopách - lásce 
k folkloru. (Muž 43 let, Uherské Hradiště)

O vztahu rodičů k souboru i o rodinných souborových tradicích jsme se dověděli také z roz
hovorů s vedoucími DFS. Uvedli, že členství dětí v souboru předpokládá zájem rodičů, protože 
klade také na ně časové i jiné nároky. Rodiče ve městech přivádějí nejmenší děti pravidelně na 
zkoušku a opět pro ně po skončení zkoušky přicházejí. Maminky pomáhají pečovat o kroje, 
tj. perou a žehlí kroje dětí před vystoupením, tatínkové pomáhají při výrobě rekvizit. Vedoucí uvedli, 
že rodiče tvoří jistou součást DFS a stalo se zvykem, že se účastni nejen vystoupení, premiér sou
boru, ale také besed u cimbálu, které jsou pro rodiče a děti cíleně pořádány, tradičních soubo
rových akcí jako jsou např. hody (Hradiště), masopustní zábavy s přehlídkou dětských masek 
(Rokycany) apod. Život souboru proniká do rodin i tím, že členy souboru jsou zpravidla všichni 
sourozenci téže rodiny, přitom čas zkoušek je rozdílný a vyžaduje jejich zohlednění v týdenním 
rodinném rozvrhu. Na vztah rodiny a souboru i na jeho důležitost, ba nezbytnost upozornila 
Μ. Trávníčková. V jejím výzkumu 84% respondentů uvedlo, že je v souborové činnosti rodina pod
poruje, dětští respondenti dokonce vypověděli, že s rodiči doma procvičují, čemu se v souboru 
naučili. Pro ilustraci uvádíme výpovědi respondentů o souborových rodinných tradicích:

- Po ukončení aktivní činnosti v souboru jsem dále navštěvoval veškeré akce Hradišťanu 
i s manželkou. K práci v Hradišťánku jsem pak přivedl i syna. (Muž 49 let, Uherské Hradiště) 

- Začátkem školního roku jsme založili s maminkou malý dětský soubor, který bude navště
vovat i můj mladší bratr. (Muž 17 let, Rokycany)

- A zda tradice nám daná rodiči trvá dále? Trvá! Moji dva synové od malička chodili se mnou 
na zkoušky, a tak samozřejmě tancovali. Když bylo potřeba dětské cimbálovky, přeřadila 
jsem je do muziky. Jeden totiž hraje na cimbál a mladší na klarinet a nyní i na basu, Když 
manžel viděl naše nadšení, přidal se k nám. (Žena 45 let, Uherské Hradiště)

Výpovědi o vztazích mezi rodinou a souborem, o rodinných tradicích souborového členství 
i o rodinných tradicích, v nichž je folklor uznávanou hodnotou, kterou je třeba předávat a uchovat, 
tedy chránit, vypovídá velmi výstižně ve svém životopise Jana Polášková, vedoucí Hradišťánku: 
Doma se cítím na Hradišťsku. Je to díky rodičům, kteří lpěli na svém rodném kraji a úzkém
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vztahu s rodinou, i na vztahu k půdě. Díky nim jsem poznala bohatství lidových písní, které 
jsme doma zpívali a hráli i radost a napětí zvykoslovných tradic (klepání, Mikuláš, hody..) 
Maminka nás příležitostně strojila do krojů, které pečlivě schovávala po svých předcích, sama 
se v kroji vdávala. Tatínek byl členem Slováckého krúžku v Praze, vzpomíná, jak cifroval za 
doprovodu Samka Dudíka. Proto mě a sestru přihlásil do Hradišťánku. Tehdy určitě netušil, že 
to byl krok, který můj život v tak velké síle ovlivní a naplní. Již 28 roků chodím pravidelně ve 
čtvrtek do Slovácké búdy. (Tam se konají zkoušky Hradišťánku, který J. P. vede. pozn. A. Sch.) 
Do Hradišťánku dnes vodí své děti bývalí členové, moji odchovanci. Vodila jsem tam od 
malička i své děti, které byly dlouho jeho členy. Dnes Vítek studuje housle na JAMU 
a Kateřina, která je na gymnáziu, tančí ve folklorním kroužku. Manžel vedl na učilišti 
v Otrokovicích, kde působí jako vychovatel, chlapecký folklorní soubor s cimbálovou muzikou. 
Jeho matka je velmi aktivní při udržování tradic v Hluku. Síla souborové činnosti vrátila starší 
členy zpět do búdy. Scházíme se tam s ženským pěveckým sborem a taněčníky v OLD STARS 
Hradišťanu. Doma koncertujeme, máme vlastní cimbálku. Syn hraje na housle, synovci klari
net a cimbál, můj manžel a švagr se střídají u basy. My děvčice zpíváme ty nejkrásnější pěs
ničky na světě, protože jsme je dostali od rodičů a moudrých lidí. Doufám, že i já přenáším 
tento poklad dál a nechávám ho rozkvétat v srdcích dětí.

III. Závěry
Výzkum, jimž jsme sledovali utváření postojového a hodnotového profilu dětí z folklorních sou

borů, potvrdil naše předpoklady, že totiž v aktivní souborové činnosti se utváří nejen vztah 
k domovu, ale také jiné hodnoty, které ovlivňují jednání dětí a jak se zdá, mohou je ovlivnit 
i v budoucnu. Zaznamenali jsme postoje dětí k souboru a k činnostem v něm, tedy k vlastní zájmové 
činnosti. Děti také vyjádřily, co jim soubor přináší. Další skupina jejich postojů se obrací ven, res
pondenti uváděli, čím výsledky jejich práce působí při vystoupeních na diváky v místě bydliště, 
v okolí i v zahraničí. Třetí skupinu tvoří názory o prospěšnosti i potřebě činnosti folklorních souborů, 
neboť v tom spatřují prostředek poznávání tradic lidové kultury, zachovávání tradic, zvláště tradic 
lidové kultury. Děti si uvědomují, že čas strávený v souboru má hodnotu sám o sobě, neboť je napl
něn smysluplnou činností, která rozvíjí jejich znalosti i dovednosti. Bohatství žánrů dětského folk
loru děti motivuje, neboť si každý může podle svého zájmu vybrat, jak ukázala dětská preference 
tance, zpěvu a her i spontánní vyjádření, že soubor navštěvují rády. Naše zjištění, zejména prefe
rence tance a zpěvu, korespondují s výsledky B. Beneše z roku 1989 (Beneš, 1990). Zvyšující se 
náročnost, daná rovněž bohatstvím dětského folkloru, i možností plynulého navázání na folklor 
obecně, odpovídá potřebám jednotlivých věkových kategorii, včetně adolescentů. Motivujícím je 
zřejmě i vzor členů z dospělých souborů, které tvoří ideovou i organizační jednotu, byť v paralelní 
dvojici. Vyplynulo to zejména srovnáním postojů dětí se vzorem souboru dospělých s postoji dětí 
z Dolní Rožínky, kde pracuje pouze dětský soubor. U dětí z Dolní Rožínky jsme postrádali vyjádření 
o perspektivách jejich souborové činnosti, tedy o přání i v dospělosti v ní pokračovat. S uváděnými 
názory souvisí postoj dětských respondentů k souboru, jehož jsou členy. Vyjadřují nejen radost 
z činnosti v něm, jak jsme již uvedli, ale jsou hrdi na své členství. Činnost reflektují jako zábavu, 
která se podle jejich výpovědí proměňuje v zájem i v hluboký zájem a vede na jedné straně k touze 
více se dovídat o předmětu svého zájmu, tedy o tradicích lidové kultury a na druhé straně vede 
k přání v takové činnosti, tj. v činnosti ve folklorním souboru pokračovat i v dospělosti. Překvapilo 
nás, že vztah k souboru nesouvisel s věkem ani s délkou souborového členství.

Smysluplnost členství v souboru spatřují také v tom, co jim soubor přináší, v čem naplňuje 
jejich potřeby. Kromě již uvedených kompetencí, které v souboru s poznatky a dovednostmi zís
kávají, a jimiž, jak uvedli, se liší od svých vrstevníků, patří k vysoce ceněným hodnotám přátelství,
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která v souboru vznikají. Děti oceňují také přátelskou atmosféru, společné nácviky i soustředění 
souboru, na něž se těší. Názory děti vypovídají o kvalitách volného času, který tráví v souboru, 
neboť podle Čápa (1993) jsou pozitivní lidské vztahy ukazatelem kvality volného času. K význam
ným činnostem řadí vystoupeni a uvědomuji si, že jejich kvalitou reprezentují svůj region v okolí 
i v zahraničí. Reprezentaci spojují výhradně s folklorem regionu, v němž žijí a který ukazuje, odkud 
jsou (Aby každý věděl odkud jsme uvedl chlapec z Hlubinky). Dětští respondenti vyjádřili pře
svědčení o vztahu folkloru svého regionu k místu, kde žijí a považují za potřebné tyto folklorní tra
dice poznávat. Uváděnými důvody se obracejí jednak do minulosti, tj. chtějí znát kulturu svých 
předků, jednak k budoucnosti, neboť si přejí, aby tradice žila, aby je mohla poznat i příští gene
race. Ve shodě s Kučerovou (1994) smysluplně trávený čas v souboru je vedl nejen k poznávání 
a přemýšlení o folkloru, ale rovněž k vědomí jeho hodnoty, a proto k potřebě tradice lidové kultury 
chránit. Děti svoje zážitky i prožitky ze souboru sdělují rodičům a sourozencům, s rodiči také zpí
vají písně, které se v souboru naučily.

Naš záměr posoudit na základě výpovědí dětí činnost dětských folklorních souborů kritérii 
kvality výchovy ve volném čase (Spousta 1994, IYF, citováno podle Pávkové, 1999) vyznívá ve 
prospěch této formy zájmové činnosti. A to v těchto ukazatelích:

1) Činnost DFS má smysl pro přítomný život dítěte, ale motivuje ho i do budoucna. Je tedy 
výchovou ve volném čase i pro volný čas.

2) Naplňuje potřeby dětí - hrát si, prožívat hudbu, rytmus a pohyb ve společenství vrstevníků. 
Příznivou a přátelskou atmosférou poskytuje pocit bezpečí i radosti.

3) Rozvíjí kompetence dětí, na jejichž základě jsou schopné zaujímat postoje.
4) Činnost děti v souboru je podporována rodiči a jejich zájem má účinek motivační i stimulující.

Vývoj postojů dětí jsme doplnili výzkumem u členů dospělých souborů. Je zajímavé, že jejich 
názory na činnost ve folklorním souboru obsahují logické, tedy rozumové důvody, ale velmi často 
mají silný citový náboj, a to jak názory žen, tak názory mužů. Ve shodě s pedagogickými psycho- 
logy(Čáp, 1993, Řehulka, 1994), svědčí tyto výpovědi o kvalitách volného času tráveného v sou
boru, neboť je i pro dospělé prostorem pro citovou reflexi.

Názory dospělých se s dětskými respondenty shodují v chápání činnosti jako smysluplné 
zábavy, jíž prospívají sobě (je to realizace, udržování kondice, rozvíjení poznání o tradicích lidové 
kultury regionu, rozvíjení vlastních schopností, navazování trvalých i vzácných přátelství). Ve 
srovnání s dětmi uvádějí také přátelství uzavíraná v zahraničí při zájezdech souboru. Uvědomují si, 
že jejich prostřednictvím poznávají kulturu, zejména folklor cizích zemí, učí se mu rozumět a ctít 
ho. Ve shodě s národopisci (Beneš, 1993) je tedy zřejmé, že hluboké poznatky o vlastních tradi
cích lidové kultury nejsou negativním vymezováním vůči jiným, ale právě naopak. Dospělí respon
denti se s dětmi také shodují ve vyjádření toho, čím prospívá činnost navenek. Chápou ji rovněž 
jako reprezentaci i jako nezbytnou cestu k udržování místních folklorních tradic. Vývoj názorů lze 
spatřovat především v kvalitě vyjádření. Uvědomují si, že je kontakt s tradicemi folkloru vedl od 
poznání k úctě této části národní kultury, k úctě tohoto jedinečného druhu umění, jak se vyjád
řili. Na rozdíl od dětí si také uvědomují, že poznání lidové kultury, její prožívání je formovalo názo
rově, neboť se stalo prizmatem, jímž vnímají kulturu a svět, stalo se životní filosofií. Dospělí čle
nové folklorních souborů považují za důležité, ba nezbytné, aby měli vlastní dětský soubor, ale 
nejen vlastní, jak vyplynulo z postojů respondentů zVeselí nad Moravou. Jsou přesvědčeni, že tra
dice lidové kultury je třeba poznávat od dětství a učit se úctě k nim. V existenci DFS vidí své sou
borové pokračovatele, ale také ty, jimž mohou hodnoty tradiční kultury předávat. Na rozdíl od dětí 
chápou a vyjadřují smysl tradic souboru a jejich uchování. Pro souborovou tradici je významná 
rodinná tradice, neboť je běžné, že členy souboru jsou sourozenci, manželé, rodiče a děti a vytvá
řejí tak pozitivní společenství.
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Na základě výpovědi respondentů z dětských i dospělých folklorních souborů můžeme shr
nout, že plni funkci zábavnou, reprezentační i výchovnou, což je ve shodě s národopisci (Beneš, 
1980, 1990, Frolec, 1985, 1989, Sirovátka, 1976). K tomuto vymezení považujeme za důležité 
doplnit, že plní nejen roli výchovnou, ale i vzdělávací, či obráceně, nejen roli vzdělávací, ale 
i výchovnou. Výpovědi děti i dospělých prokázaly, že soubory, včetně dětských, plní také roli 
ochrany tradic lidové kultury.

Názory rodičů ukázaly důvody členství jejich dětí ve folklorním souboru. Uvědomují si, že rozví
její jejich osobnost po stránce volní, mravní, duševní i tělesné. Rodiče, kteří byli, případně dosud 
jsou členy folklorních souborů, chtějí, aby děti mohly prožít podobné radostné skutečnosti v kontaktu 
s folklorem, jako zažívali oni. Jejich zájem o činnost dětí i jejich vzor mají významnou motivační funkci.
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Dotazník členům dětského souboru

Jméno:

Rok narození:

Obec (bydliště):

Jak dlouho chodíš do souboru:

Kterou školu navštěvuješ:

Který ročník:

1. Kdo tě dovedl do folklorního souboru? (maminka, kamarád, někdo jiný - kdo)

2. Do souboru chodím: rád, velmi rád, nerad.
(Zatrhni výraz, s nimž souhlasíš)

3. V souboru mě baví zejména: zpěv, tanec, hraní, povídáni o zvycích, jiná činnost
(uveď která).

4. Chodili (chodí) do souboru tvoji rodiče?      ano - ne - nevím 
(Zatrhni výraz, s nímž souhlasíš)

5. Máš v souboru kamarády?  ano-ne

6. Máš v souboru kamarádů  více - méně - stejně jako ve škole?

7. Jsi hrdý na to, že jsi členem vašeho 
folklorního souboru? (Ceníš si to?)       ano, ne - nepřemýšlel jsem o tom

8. Chtěl bys pokračovat jako člen dospělého folklorního souboru ?

9. Navštěvují rodiče vystoupení vašeho souboru? vždy - někdy - nenavštěvují

10. Vyprávíš si s někým doma o tom, co děláte v souboru? ano (s kým): ne

11. Zpíváte s rodiči některé písně, které ses naučil v souboru? ano - ne

12. Souvisí tance, písně, které se v souboru učíte, s krajem, v němž žiješ?

13. Pečlivě přečti následující text a zatrhni, s čím souhlasíš, případně doplň!

Učit se ze svého kraje zpívat písně, tančit tance a povídat si o zvycích je:

potřebné (proč):

není to potřebné, ale je to zábavné není to potřebné

14. Pečlivě přečti následující text a zatrhni všechno, s čím souhlasíš, tedy i více výrazů.

Členství v souboru znamená také, že:
a) lépe poznávám kraj, v němž žiji
b) reprezentuji svůj domov
c) s místem, v němž žiji to nesouvisí
d) hodně se naučím
e) dobře se pobavím

Milé děti, děkujeme za spolupráci.
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Dotazník členům dospělého souboru

Jméno:

vzdělání: základní, SŠ, VŠ

Rok narozeni:

Zaměstnáni:

Obec (bydliště):

Rodná obec:

Jsem členem folklorního souboru (uveďte název souboru):
(uveďte číslem, jak dlouho):

Byl jsem členem jiného folklorního souboru (uveďte číslem, jak dlouho a jméno souboru):

1. Do souboru jsem chodil(a), chodím protože: (zatrhněte vše, s čím souhlasíte, tedy i více tvrzení):

a) je to zábava, hodnotná zábava f) pomáhám udržovat folklor svého kraje
b) udržuji svoji tělesnou kondici g) rozšiřuji si poznatky
c) mám zde dobré přátele e) rozvíjím dovednosti
d) mohu se realizovat h) jiné důvody
e) poznávám folklor svého kraje

2. Jsem členem folklorního souboru a jsem na to hrdý:

ano - ne - nepřemýšlel jsem o tom -je to zvyk

3. Byl jsme členem dětského folklorního souboru (název):
- ano (jak dlouho)
- ne
- členem jiného dětského folklorního souboru, kterého

4. Myslím, že členství v souboru znamená také:
reprezentaci kraje, v němž žiji 
lepší poznání kraje, v němž žiji 
lepší vztah ke kraji, v němž žiji

5. Členství ve folklorním souboru znamená především:
- kvalitní vystoupení na veřejnosti 
- udržování folklorních tradic
- jiné (doplňte)

6. Považuji za důležité, aby měl náš soubor svůj dětský soubor. 
ano (proč) 
ne 
nezáleží na tom

7. Členství v souboru mně zejména přineslo:
(Přivítáme, jestliže výčet doplníte také nějakým zážitkem ze souboru jako ilustraci toho, 
co Vás zejména ovlivnilo).

Vážení přátelé,
děkuji Vám, že jste věnovali čas tomuto dotazníku a tím i spolupráci s námi.
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Dotazník rodičům

Jméno:

Vzdělání: základní, SŠ, VŠ

Rok narození:

Zaměstnáni:

Obec (bydliště):

Rodná obec:

Byl jsem členem folklorního souboru: ano (kterého): ne

Váženi rodiče, následující otázky chtějí zjistit, proč chcete, aby vaše dítě (děti) chodily do folklorního souboru. 
Všechno, s čím v následujícím textu souhlasíte,(tedy i více tvrzení) zaškrtněte, podtrhněte, případně doplňte.

1. Je to hodnotné naplnění volného času. souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

2. Je to prospěšné pro zdraví a tělesný rozvoj, rozviji obratnost, vytrvalost, jiné - uveďte.

souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

3. Pěstují se zde dobré mezilidské vztahy (spolupráce, tolerance, úcta k jiným, ...)

souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

4. Pěstují se osobní vlastnosti (sebedůvěra, ukázněnost, sebevědomí, odpovědnost, vytrvalost, jiné, ...)

souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

5. Rozvíjí se schopnosti- zájmy, dovednosti, talent. souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

6. Poznávají folklor, učí se vážit si lidového umění souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

7. Rozšiřují své poznatky ze školy - učí se písně svého kraje, poznávají lépe svůj kraj, učí se vztahu ke 
svému kraji.

souhlasím - nesouhlasím - nepřemýšlel jsem o tom

8. Chcete-li doplnit předcházející fakta, prosím doplňte je na druhé straně.

Vážení rodiče, 
děkuji Vám, že jste věnovali svůj čas tomuto dotazníku.
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„V tom je ta síla: když lidi spolu něco prožívají, tak se k sobě znovu vracejí -
Když vidím ty velké kluky, které jsem měla v Hradišťánku, jak se stále scházejí na 

Velikonoce nebo štěpánskou koledu, mám z nich radost. Přestože už nikde netancují, nevidí 
se i tři měsíce, protože studují na vysokých školách po celé republice, zavedené tradice dodr
žují. Kromě nich k nám chodí i současný soubor. Moc roků jezdívali na voze s koňama, 
poslední dva roky pěšky. K hradišťskému kroji v zimě přivlékají kožuchy, haleny nebo lajble. 
Samozřejmě chodí s muzikou.

Moji rodiče pocházejí tady z Babic, máme tam vpodstatě veškeré příbuzenstvo. Tatínek 
byl důstojník, tak jsme jezdili po Čechách i po Slovensku, ale naši se sem v jedenašedesá- 
tém vrátili. Doma jsme mluvili po našem, většinu prázdnin jsme ztrávili v Babicích u stařenky. 
Tady jsem řezala sečku pro krávu, u tetičky dojila kozu, sbírala na poli klásky a hru na hastr- 
mana jsme si skutečně hráli v příkopě ...

Tatínek hrával na husle, byl členem slováckého krúžku v Praze. Takže když prý Samko 
Dudík hrál, náš tatínek obcifroval celú hospodu. Doma nás k lidovým tradicím vedli. Maminka 
velice pěkně zpívala. Nejdříve chystala kroje na hody pro mě a pro moji sestru, později pro svá 
vnoučata. Když byla Kačenka u prvního svatého přijímání, taky ji maminka strojila do kroje.

Na svátky jsme se dřív sešli u maminky a tatínka, a teď když maminka umřela, dodržujeme 
domácí tradice dál ve svých rodinách. To je vliv rodičů. My jsme nikdy neměli auto nebo nějaký 
přepychový nábytek, ale v neděli po obědě jsme si sedli, tatínek hrál na housle, já na klavír... 
Celá širší rodina se scházela při žních, vinobraní, sečení či při zabíjačkách. A při vaření trnek. 
Já jsem měla štěstí, já jsem toto všecko mohla zažít. Tak vzniká vazba k domovu - ze života, 
ze společné práce. Tam jsem poznala, jak se lidi chovají, jaký je humor člověka, čím se 
povznáší, jak z té půdy roste, jak je s ní spjatý...

To se ze souboru někdy vytrácí: musí se zvládnout vysoká pohybová kultura, dramatické 
prvky, nároky na choreografie stoupají. Ale daří se to předávat na dědině ve škole."1)

Tři generace v rodině Poláškových z Uherskohradišťska spojují hodnoty, které mají smysl pro 
vědomí sounáležitosti, předpoklad společného zakotvení „doma“: Tuto integrující funkci tradic 
lidové kultury založenou na principu rodinné mezigenerační spoluúčasti dětský folklorní soubor 
sám o sobě nenahradí, jakkoli působí zvlášť dobře na sociální zrání dětí. Doložily to i dosavadní 
výsledky našich výzkumů mentální reprezentace domova, které evokovaly téma generačních 
a mezigeneračních vztahů v souboru a v rodině.

Přestože samotný život ve folklorním souboru vztahy k obci a kraji jako k domovu v povědomí 
dětí přímo nevytváří, v konfrontaci členů souborů a dětí bez těchto aktivit se někteří chlapci a dívky 
z folklorních souborů lišili: Vynikali sociálními kontakty (prostřednictvím zážitků ze života souboru, 
z jeho premiér, z koledování, hodů i jiných svátků rodiny a obce), a vynikali také zpěvností a bohat
šími znalostmi o místě a kraji, v němž žijí, o jeho kulturních tradicích. Společné obsahy kulturního 
vědomí skupinové povahy jsme zaznamenali u dětí z Uherského Hradiště a okolí, z Velké nad 
Veličkou, z obcí na Valašskokloboucku. Výzkum navíc prokázal lokální základ etnografického pově
domí těchto dětí, formovaný poznatky a zvláště vztahy (Frolcová, 1997, 96-97). To byl důvod 
nových výzkumů u stejných dětí a rozšíření záběru o generace jejich rodičů a prarodičů.

Výzkum realizovaný v roce 1999 je bezprostředním pokračováním publikovaných výsledků 
z roku 1997. Proto vychází jednak ze stejných teoretických východisek, jednak z nově získaných 
zkušeností mezioborové spolupráce: Srovnávání etnologických postupů s psychologickým šetře
ním totiž odkrylo problém velkého homogenního vzorku. Jde o problém globálního výkladu (z hle
diska celého zkoumaného vzorku), v němž se jevy individuální, rodinné a lokální ztrácejí (jen proto, 
že jsou statisticky „nevýznamné"). Právě na tyto stránky se zaměřil následující výzkum, aby v mezi
oborové konfrontaci doložil význam sociologických kategorií definice folkloru, z nichž vychází.
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Jedná se o přístup k folklorním jevům jako k jevům skupinové povahy: klíčová kategorie „skupinový“ 
odkazuje na malou sociální skupinu jako nositele folklorních tradic, a také hlavní princip lidové písně 
(folkloru). Teorii Gruppenlied uvedl do odborné literatury německý folklorista Ernst Klusen v šede
sátých letech (a také ji prověřil v empirických studiích); jeho koncepce vychází ze Schwieteringovy 
školy meziválečných let (Schwietering pojal lidovou píseň jako Gemeinschaftslied, v Melicherčíkově 
překladu píseň pospolitá).2) Sociologické hledisko jako součást historického pojetí folkloru antici
poval u nás v meziválečných letech Bedřich Václavek (Klusenovo a Václavkovo pojetí srovnal Oldřich 
Sirovátka, 1990, 15). Podobně komparatistické zkušenosti kulturních antropologů sdělují, že insti
tucionální báze kultury nedokáže stejně sloužit všem lidem (Benedict, 1999, 203).

Z teorie i z dosavadních výzkumů vychází hypotéza: folklorní soubor jako malá sociální sku
pina může být institucí blízkou lokálnímu společenství založenému na teritoriálním sousedství, 
resp. institucí nahrazující některé funkce lokálního společenství. Je tedy otázkou, zda ve folklor
ním souboru může vznikat prostřednictvím folklorní komunikace pospolitost a zda to má nějaký 
význam pro společné povědomí domova.

Termín pospolitost odborné encyklopedie posledních let samostatně neinterpretují: národo
pisné odkazují na lokální společnost (lokální skupinu), sociologické na německé pojmy 
Gemeinschaft a Gesellschaft. Od překladu těchto dvou německých pojmů, a to prostřednictvím 
díla F. Tönniese (vyšlo roku 1887), sledují oba obory uvedení kategorii pospolitost (též spole
čenství) do odborné literatury. Přes diskusi, vedenou zvláště nad historickými aspekty koncepce, 
počítají dnes badatelé se dvěma elementárními typy společenských vazeb, rozlišenými vůlí. 
Základem typu Gemeinschaft je přirozená vůle k jednotě, která formuje tři typy pospolitosti: pří
buzenství (pospolitost pokrevní), sousedství (pospolitost teritoriální) a přátelství (pospolitost 
ducha). Velikost žádného typu pospolitosti není blíže determinována a obory se v jejím pojetí liší. 
Sociologové připouštějí studium uvedených kategorií na společenstvích globálních až po menší 
skupiny a vztahy mezi jedinci; pospolitost se jim jeví jako „univerzální kategorie analýzy všech pro
jevů společenského života“ (VSS 1996, 338-339). V našem oboru se studium pospolitosti vzta
huje k malému lokálnímu společenství. V diskusi připadají v úvahu typologická kriteria teritoriální 
jednoty a sousedství (Karel Fojtík přitom uvádí jako Tönniesův dobový znak pospolitosti výlučnost 
spolužití), dále kriteria společné práce, soudržnosti, důvěrnosti a vzájemné solidarity, víry, přímé 
komunikace a hlediska kulturní (SE 1987, 151).3) Historické pojetí pospolitosti 20. století bohužel 
chybí; pospolitost alespoň zůstává nadčasovým atributem těch společenských vazeb, které jsou 
hodnoceny jako trvalé. Naše hypotéza o pospolitosti společenství folklorního souboru vychází 
navíc ze skutečnosti, že folklorní soubor jako malá sociální skupina přebírá funkce interpreta folk
loru a nositele tradic lidové kultury, tj. některé funkce primárních sociálních skupin lokálního typu 
(srov. Beneš, 1990, 51).

Z metodického hlediska postupujeme v celém projektu od zjištěni obecnějších tendencí na 
větším vzorku z Moravy (výzkumy v letech 1996-1998) k jednotlivým mikroanalýzám regionálním.

První sonda proběhla roku 1999 na příkladu Uherskohradišťska, tj. u dětí z Uherského 
Hradiště a částečně Starého Města (též přilehlých obcí Mařatic a Jarošova). Dějiny renesance 
folkloru zde sahají do první republiky a jsou spojeny s působením Ladislava Rutteho, Ignáce 
Pleváka a spoluprací místních obyvatel (Jelínková, Košíková, Polášková, 1989, 5-6). V pováleč
ných letech nabyly intenzity díky zájmu o domácí nositele folklorních tradic i díky velkým osob
nostem, soustřeďujícím zájemce ve slováckém krúžku a po druhé světové válce ve folklorních 
souborech Hradišťan (v Uherském Hradišti) a Dolina (ve Starém Městě). Je to zejména působení 
všestranné osobnosti Jaroslava Václava Staňka (1922-1978); houslisty-primáše, výtvarníka, 
sběratele lidových písní a tanců, uměleckého vedoucího Hradišťanu, choreografa a scénografa, 
a podle názoru jeho nástupců také dobrého pedagoga (Jilík a kol. 1998). Staňkův odkaz
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Zakladatel Hradišťánku, 
primáš Jaroslav Václav Staněk

má v Uherském Hradišti pokračovatele i novátory; kontinuita souborů Hradišťan a Hradišťánek dává 
dětem a mládeži vnější podmínky pro poznání folklorních tradic regionu. Do Hradišťánku přicházejí 
děti v 5-6 letech a mají možnost zůstat s ním do 17 let, potom pokračovat v dospělém souboru.

Výběr lokality vychází také ze společných závěrů našich posledních výzkumů všech tří 
zúčastněných oborů: Jestliže pro názor dětí na domov dominovala obecně hlediska funkční, emo
cionální a interakční, vesměs nezávisle na obci a kraji, kde žiji (srov. Schauerová, 1997, 29, 
Švancara, 1997, 50, Portešová, 1997, 62), děti z uherskohradišťských škol prokázaly poměrně 
bohatý a vyrovnaný obraz kulturního povědomí, v němž měly svoje místo i některé lokální kulturní 
tradice. U dětí zapojených v souborech Hradišťánek a Dolinečka jsme navíc zaznamenali zárodky 
etnografického povědomí skupinové povahy. I mezi nimi ovšem vynikali jedinci, jako například 
Kateřina Bazalová ze Starého Města (nar. 1984), zapojená desátý rok ve folklorním souboru 
Dolinečka, nebo Vít Rosůlek z Mařatic (nar. 1984), stejně dlouho členem Hradišťánku. Projevili 
bohaté znalosti o domově jako obci, kde žijí, i pozitivní reakce hodnotící (viz s. 52-55). Když jsme 
se na tyto typy dětí zaměřili, ukázalo se, že při prvním výzkumu nevynikli náhodou: jejich kontakt 
s tradicemi lidové kultury ve folklorním souboru nekončí, ale je také součástí života rodiny.

Kateřina je ze tří dětí Josefa a Blanky Bazalových: Otec (nar. 1960) je členem poroty soutěže 
verbířů na strážnických slavnostech, sám vynikající tanečník a verbíř, a také vedoucí souboru 
Dolina, který ve Starém Městě udržuje tradiční hody a fašankovou obchůzku. Osobní zkušenosti 
Kateřiny sahá tato kulturní orientace do třetí generace: Její matka Blanka (nar. 1964) chodila do 
souboru asi 13 let, babička Marie (nar. 1943) 10 let.
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Kateřina Bazalová na hodové zábavě. Staré Město, 1999

Podobně u Víta můžeme zájem o folklor sledovat v rodině Rosůlkových a Vališových do tře
tího i čtvrtého pokolení: ke generaci rodičů, prarodičů, až k prababičce Anastázii Huňkové 
(1892-1966), která byla jako vynikající zpěvačka lidových písní informátorkou J. V. Staňka. 
S dcerou A. Huňkové Miloslavou se oženil František Vališ (Vítův dědeček, nar. 1922 ve Starém 
Městě), a oba manželé se zasloužili o výzkumy lidových tanců v rodné obci, i jejich další životnost 
(Jelínková, Košíková, Polášková, 1989, 6). František Vališ působil ve Slováckém krúžku a patřil 
k zakládajícím členům Hradišťanu. Dodnes je také členem poroty soutěže verbířů ve Strážnici. Vít 
má bratra Slávka (nar. 1979), který tancoval 14 let v Hradišťánku, dnes v Hradišťanu, a také jeho 
všichni tři bratranci prošli Hradišťánkem.

Předmětem výzkumu jsou proto děti a rodiny, kde vztah k folkloru sahá do druhé a třetí gene
race (v jednom uvedeném příkladě do čtvrté generace). Příspěvek je pokusem o záznam vybrané 
modelové situace na konci 20. století: jeden malý příklad oponující obecným kritickým hlasům 
sociologů ze sedmdesátých a osmdesátých let o zániku vícegenerační rodiny, o oslabování mezi
generačních vztahů, o konfliktu generací, o vztazích mezi generacemi jako „tematice bez budouc
nosti“ (Biernacka, 1983, 377).

Uvedenému pojetí výzkumu odpovídá zvláště využiti metody autobiografické a kontextuální. 
Ve shodě s prvním výzkumem sledujeme téma na principu subjektivním: vycházíme ze subjektivně 
formulovaných deskripcí, jak volných (rozhovor), tak usměrněných formou jednotného dotazníku. 
Obsahová analýza získaných informací zohledňuje kriteria: věk, rodnou obec a současné bydliště, 
vzdělání, hudební vzdělání, zaměstnání a délku členství ve folklorním souboru. Kvantitativní hle
diska obsahové analýzy mají - oproti prvnímu výzkumu - menší význam a svoji vypovídací hodnotu 
zvýší až rozšířením vzorku o další folklorní soubory (srov. Musil, 1972, 215).
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Za realizaci výzkumu vděčím především paní Janě Poláškové, která zosobňuje kontinuitu 
Hradišťánku a Hradišťanu od Staňkových základů. Zastupuje střední generaci rodičů (narodila se 
9. 6. 1952) a od dětství se soubory žije: začínala roku 1963 jako tanečnice Hradišťánku, v roce 
1967 přešla tancovat do Hradišťanu. Od roku 1971 působí jako vedoucí Hradišťánku, v letech 
1976-1987 vedoucí taneční složky Hradišťanu, choreografka, autorka pořadů. Patří k těm osob
nostem folklorního hnutí, které si nad vlastní autorství cení výsledku pro kolektiv a spoluúčasti 
všech: „Své poslání ve velkém souboru jsem brala jako předanou štafetu. To slovo používám tak, 
jak mně ho řekl pan Staněk a pan Vančura, když nesměli při politické krizi hrávat a bylo potřeba 
soubor znovu rozjet. Já jsem spíš byla organizátor a pedagog, který soubor připravil a mohla dojet 
třeba choreografka Alena Skálová ... V tomto vidím svůj přínos do souboru a do folklorního hnutí 
jako takového. I to, že jsme uchovali Staňkovy tradice, oslovovali jsme tím všechny bývalé členy. 
Ve Slovácké búdě se tak scházívala celá velká rodina Hradišťanu.“4)

Výzkumu se zúčastnilo celkem šest třígeneračních rodin, z dalších pěti rodin spolupracovaly 
dvě generace (rodiče a děti). Z hlediska věku představují děti a dospělá mládež ročníky 
1986-1972, generaci rodičů zastupuji ročníky narození 1968-1948, pokolení jejich rodičů, 
tj. prarodičů dětí, ročníky 1943-1920. Generační rozpětí 66 zúčastněných je tedy ohraničeno 
léty narození 1986-1920: časová retrospekce tak zasáhne do životní zkušenosti první republiky. 
Z hlediska vzdělání převažují středoškoláci: v generacích rodičů a mládeže narůstá podíl vysoko
školského vzdělání, což odpovídá i tendencím zjištěným na počátku osmdesátých let etnogra- 
ficko-sociologickými výzkumy na velkém vzorku zájemců o folklor - u návštěvníků strážnických 
slavností (srov. Frolec-Sirovátka, 1981, 95).

Výrazně je v našem zkoumaném okruhu rodin zastoupeno hraní na hudební nástroje 
a hudební vzdělání, od dědečků - samouků až k dnešnímu studentovi Janáčkovy akademie 
muzických umění houslistovi Vítu Poláškovi (nar. 1976). Rozsahem 57% zúčastněných má 
hudební vzdělání na úrovni dnešních Základních uměleckých škol (nejčastějším hudebním nástro
jem je klavír, potom housle, klarinet a trubka; flétna a kytara znamenají většinou druhý ovládaný 
hudební nástroj). Vyšší procento hudebně vzdělaných matek dětí z Hradišťánku (66,7%) souvisí 
s jejich profesí učitelek na základních a mateřských školách. Tradiční a jedinečné je povolání 
malérečky Jolany Posoldové (nar. roku 1964 ovšem v české Libčici nad Vltavou, odkud se rodina 
přestěhovala v roce 1975). Ostatní profesní skladba rodičů je pestrá a převažují zaměstnání stře
doškolského stupně vzdělání technického a ekonomického zaměření.

Vztah dnešního bydliště a rodiště dokládá rodiny starousedlické (jedna rodina přišla z Čech 
a prostřednictvím Hradišťánku přijala místní kulturní tradice). Typický je vztah Uherského Hradiště 
a blízké vesnice, často rodiště a současně bydliště prarodičů (okruh obcí: Mařatice, Jarošov, 
Babice, Sady, Míkovice, Medlovice, Buchlovice, Bohuslavice na Kyjovsku, Hluk a Horní Němčí na 
Uherskobrodsku). Ačkoli jsme ve zkoumaném vzorku zaznamenali jediný případ společného byd
lení tří generací, můžeme doložit život třígeneračních rodin prostřednictvím kontaktů.

Mezigenerační kontakty uvnitř těchto rodin (tj. setkání prarodičů, rodičů a dětí) se realizují ve 
sféře pracovní a sváteční: Výzkum postihl zvláště kontakty při svátečních příležitostech, které patří 
jednak k domácím rodinným tradicím, tj. obráceným dovnitř kruhu rodiny, jednak kontakty otev
řené lokálnímu společenství, spojené se svátky a obřady obce. Oboji mají charakter tradičních 
kontaktů, tj. setkání při příležitostech, které se každoročně periodicky opakuji podle řádu kalen
dářního cyklu, a které přecházejí od rodičů k dospělým dětem. Zvláštní význam mají takové kon
takty pro přenos vzorů chování a vzorů kulturních.

K domácím tradicím druhé poloviny 20. století patří v našem zkoumaném okruhu rodin 
setkání dospělých dětí a vnuků u prarodičů se společným stolováním na tzv. velké svátky: spo
lečná štědrovečerní večeře s tradičními pokrmy, hraní a zpívání koled u vánočního stromečku.
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Jana Polášková s manželem Vítem v Hradišťanu, 1987

V křesťanských rodinách má váhu spoluúčast všech na Velikonocích: společný půst na Velký 
pátek, svěceni pokrmů, jejich dělení a společné požívání před obědem na Boží hod velikonoční, 
společná modlitba vestoje před svátečním obědem (a stejný obřad před štědrovečerní večeři). 
V jedné z rodin, kde zemřela babička, jsme zjistili, že síla jejího vzoru a potřeba spoluúčasti pře
nesla tuto tradici o generaci dál, k rodičům (po ženské linii - od babičky k matce):5) potomkům se 
tak od útlého dětství dostává nejen příkladu svátečního stolování, ale také příkladu postoje dětí ke 
svým rodičům a k jejich slavení Velikonoc.

Jiným vzorem tradiční kultury (a příkladem prarodičů a rodičů předávaným dětem), který náš 
výzkum zaznamenal, je vztah ke kroji a kroj jako znak domácího prostředí. Folklorní soubor sám je 
nezprostředkuje (zvláště ne v takových městských souborech, které prezentují materiál jiného regi
onu), i když na přípravu oděvu maximálně dbá:6’ u dětí se běžně setkáváme s postojem typu kroj 
jako převlek pro vystupování souboru. Zcela jiná situace pro dítě nastává, když pozoruje přípravy 
a oblékání do kroje vlastní rodiče (případně další členy rodiny) u příležitosti hodové slavnosti či 
fašankové obchůzky. Tento jev má ve skupině dětí a rodin z Hradišťánku charakter individuální 
rodinné tradice (rodiče mají doma kroj a svátečně ho oblékají ve čtyřech rodinách). Podobný účin 
má darování kroje v rodině, jehož jsou děti svědky: Můj muž letos na Vánoce dostal novou hluc- 
kou halenu jako dárek pod stromeček od své maminky. Oběma svým synům nechala ušít 
haleny. Vítek už v ní vystupoval na fašankové besedě, kterou v únoru pořádala skupina býva
lých tanečníků Hradišťanu.7) Zaznamenali jsme také darovaný kroj vnučce k prvnímu svatému při
jímáni a vnukům, kteří ho u babičky oblékají na hodový průvod. Velikonoční šlahačka party dospě
lých mládenců v hradišťském kroji - bývalých členů Hradišťanku a dnes vesměs vysokoškoláků žijí
cích na studiích ve větších městech mimo Uherské Hradiště - je pak přirozeným projevem jejich 
skupinové identity se znaky domácí sváteční kultury; identity, která vznikla z potřeby pospolitosti.

Lokální tradice hodů, fašanku a Velikonoc, živé v obcích na Uherskohradišťsku, vytvářejí příle
žitosti ke kontaktům rodin, ke kontaktům souborovým a lokálním. Očima dětí se vzájemně vpodstaté 
neliší, pokud mají hodnotu očekávaného setkání: „Přijetí koledníků“ jak při fašankové obchůzce, tak
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také o Velikonocích a na sv. Štěpána uvádějí děti z našich „souborových“ rodin jako rodinnou tradici: 
to je výjimečný postoj z globálního hlediska (v jiném výzkumu téhož roku jsem zaznamenala reakce 
typu „zamykání dveří“) a přirozený, obecně platný postoj v malém společenství souborovém nebo 
lokálním. Přijetí a pohoštění fašančárů v rodině formulovaly ve více rodinách stejně děti jako rodiče 
i prarodiče. Díky periodicitě svátku a jeho spojení s určitým kalendářním časem děti vypozorovaly, že 
například fašank znamená pro ženy (babičky a matky) smažení obřadního pečiva (tzv. Božích milostí 
a koblihů), přípravu zelňačky, pro muže zajištění slivovice a slaniny: pozdravení (přivítání) a přijetí 
koledniků je v tomto pojetí norma, vzor a znamená v povědomí děti také jejich pohoštění. Pro cha
rakteristiku folklorního souboru jako sociální skupiny je důležité, že obřady koledování obnovené 
jeho prostřednictvím a konané ve skupinovém společenství členů souboru (svatoštěpánská koleda, 
souborová „šlahačka“) nejsou představením na podiu, ale vešly do spontánní kultury děti a rodin, 
proto mají tutéž hodnotu přímé komunikace jako živá tradice lokální.

Z hlediska mezigeneračních vztahů vystupuje při těchto příležitostech mnohokrát už popsaná 
vazba přes jednu generaci. Setkáni rodiny se koná u prarodičů, babičky připravují tradiční 
pokrmy, v jedné z rodin vyrábí babička každoročně fašankové masky pro vnuky. Setkala jsem se 
(nejednou) s kluky, kteří přijeli z města k babičce na Velikonoce: na Zelený čtvrtek a v další dny 
svatého třídenní se připojují k místní partě hrkáčů (ostatní rodina přijede až na Bílou sobotu). 
U babičky a dědečka se často prožívají vůbec první kontakty s tradicemi lidové kultury: Zkušenost 
13letého Adama z Jarošova, 6 let člena Hradišťánku, není ojedinělá: Od tří let jsem se účastnil 
na hody obchůzky s chasou v kroji - u babičky v Sadech. V okruhu zkoumaných děti samy upo
zornily také na typy organizátorů a iniciátorů tradiční kultury ve svých rodinách.8) Děti pozorují pří
pravy (úklid uvnitř domu a rovnocenné také kolem domu, pečení a vaření), otevřenost domácnosti 
a rodiny vůči okolí, pohostinnost. Děti jako součást místní hodové společnosti sledují také vedeni 
domácí mládeže stárky, příchod a způsob přijímání přespolních chlapců, tj. normy chování, slyší 
lokalizované písně, hodnocení hodového průvodu v rodině apod. Realizuje se úloha kulturně 
determinovaného chování (srov. Benedict, 1998, 23) a vzniká lokální charakter kulturního pově
domí dětí, který je pro hodnotu spoluúčasti a interakce především vztahem. Nacvičené dovednosti 
lidových tanců a znalosti písní ze svého regionu samy o sobě podobně jako jiné cenné poznatky 
na úrovni kraje či vlasti nemohou těmto zdrojům konkurovat.

Na fašanku v Bystřici pod Lopeníkem, 1996
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Zajímavé je v této souvislosti generační srovnání prvního setkání s tradicemi lidové kultury: 
Životopisné poznámky dokládají, že dnešní generace dětí a mládeže na Uherskohradišťsku má 
pro vztahy k tradiční kultuře více vnějších podnětů než měli například jejich prarodiče, zvláště 
generace vyrůstající v podmínkách první republiky. Podle pamětí těch nejstarších z našeho zkou
maného okruhu rodin (narozených ve dvacátých letech) to bylo jen pár příležitostí, často ve stínu 
jiných starostí rodiny o holé živobytí: krojový ples Orla, první snahy o činnost Slováckých krúžků 
ve Starém městě a v Mařaticích nebo o oživení zaniklé hodové tradice. Například staroměstské 
hody s právem byly obnoveny v roce 1925 - nekonaly se zde téměř třicet let (Rutte, 1960, 27). 
Vesměs zapomenuto bylo v té době koledováni, v některých obcích se zachovala alespoň dívčí 
koleda na Smrtnou či Květnou neděli před Velikonocemi (pojmenovaná „na královničku“) v okruhu 
rodiny. V poválečných letech se nabízely nové podněty z činnosti souborů: „vystupování muziky 
a souboru J. Staňka„ (roku 1954), „vystoupení souboru Dolina ve Starém Městě s programem 
Jaro na dědině“ (roku 1957) znamenají pro zástupce mladší generace babiček a dědečků, naro
zených za druhé světové války, vůbec první setkání s kulturními tradicemi svého rodného kraje.

Vzpomínky poválečné generace, tj. generace rodičů (1948-1968) na uvedené první setkáni 
přesto odkazují často na své rodiče (tj. prarodiče našich dětí), kteří jednak zachovávali domácí tra
dice o svátcích, jednak působili v souborech („Nepamatuji se přesně. Maminka tancovala v sou
boru, takže jsem přihlížela vystoupením a lidovým tradicím, které soubor udržoval, i když v té době 
již nebyla členkou souboru“; „Babiččiny lidové písničky a působení rodičů v Hradišťanu“; „Asi 
s přáteli mé matky z Hradišťanu v 5-6 letech“). Kontakt s lidovou písní a tancem znamenal pře
devším přímý mezilidský kontakt, ať už doma nebo v obci („V pěti letech, kdy dechová hudba při
šla vyhrávat Josefom a já mohl před domem tancovat verbuňk. Vyhrávání se stalo ve Starém 
Městě tradicí.“)

Děti z folklorního souboru Dolinečka. Hody ve Starém Městě, 1999
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Generace rodičů a děti uváděla ještě další příležitosti jako folklorní festivaly, zvláště ve 
Strážnici, ale i regionální a lokální slavnosti v Kunovicích (Kunovské léto), jízdu králů ve Vlčnově, 
Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou i jinde na Moravě a také na Slovensku, kam zajíždí spolu 
s Hradišťánkem. Poznání folklorních tradic na festivalech (přes 90% rodičů i dětí se folklorních 
slavností účastní) převyšuje poznávání z četby. Přesto v našem zkoumaném okruhu rodin mají 
v domácích knihovničkách kvalitní literaturu (kladně se vyjádřilo asi 80% rodičů a knih si doma 
všimlo přes 60% dětí): od jedné - dvou knih, nejčastěji monografie o Jaroslavu Staňkovi a cito
vané sbírky lidových tanců z Uherskohradišťska až k rozsáhlé knihovně 40-150 svazků (jedná se 
o sbírky lidových písní F. Sušila, F. Bartoše, V. Úlehly, J. Poláčka, taneční sbírky Z. Jelínkové). 
Z monografii rodiče uváděli knihy V. Frolce, jednotlivě D. Holého, J. Uhra, A. Václavíka 
a L. Niederla, a také práce slovenských autorů (L. Nosála a E. Horváthové).

Reakce dětí a dospělé mládeže na otázku, kdy se poprvé setkali s tradicemi lidové kultury, 
se v generaci narozených v letech 1972-1986 vzájemně neliší. Největší zastoupení mají odpo
vědi typu „od malička doma“ (v rozsahu 45,7%), a to ve dvou polohách: první obsahuje podněty 
z domova jako z rodiny a z obce, druhá spojuje příležitosti z rodiny a z folklorního souboru („Od 
malička v rodině a v souboru“; „Doma v rodině a pak v Hradišťánku“). Hledisko rodinné nebo sou
borové tradice přitom děti samy zvlášť nerozlišuji, protože se v mnoha rodinách prolíná; podle 
názoru 20letého Tibora je to životní styl, který nelze dělit mezi soubor a rodinu (viz dále o sou
vislostech života rodiny a souboru).

Jako první setkání s tradicemi lidové kultury „doma“ uváděly děti často účast v hodovém prů
vodu v kroji nebo alespoň návštěvu hodů v rodné obci (ve Starém Městě žijí hody iniciativou folk
lorního souboru Dolina) nebo u babičky (Tradiční hody s právem v rodné obci /Mařaticích/ - od 
útlého dětství. Slávek, nar. 1979). Typické je spojování tradičních kulturních příležitostí s kalen
dářním rokem (Hned od malička. V každém ročním období. První byly Vánoce a s nimi k nám 
přišli i koledníci. Kateřina, nar. 1984). V pořadí druhý je názor dětí, že poprvé se s tradicemi 
lidové kultury setkali ve folklorním souboru, nejčastěji v 5-6 letech (vyjádřilo ho 37,2% dotazova
ných). Jako další zdroje děti uváděly představení Hradišťánku v mateřské školce a folklorní slav
nosti (Strážnice, Vlčnov).

Srovnání subjektivně formulovaných podmínek, které měly a mají generace dětí, rodičů 
a prarodičů pro vztah k tradicím lidové kultury, ukazuje, že dnešní děti a mládež (1999) mají na 
Uherskohradišťsku více možností, než měli jejich prarodiče: lokální tradice hodů, fašanku, čin
nosti souborů včetně nově vzniklých souborových tradic, tj. sféra spontánní kultury souborové 
společnosti (besedy u cimbálu, koleda štěpánská a velikonoční ad.), výjezdy na folklorní festivaly. 
Tyto příležitosti společenského charakteru se nabízejí v podmínkách trvalého náporu masové kul
tury ochuzené vesměs o dimenzi přímé osobní komunikace. Patrně díky jí a pro hodnotu mezilid
ských kontaktů vznikají prostřednictvím folklorního souboru vztahy k domácím kulturním tradicím. Je 
to proces předpokládající dlouhý osobní kontakt a je zhodnocený až v dospělosti (srov. Portešová, 
1997, 62). V Hradišťánku mohou děti prožít 10-12 let (a pokračovat dále v Hradišťanu);9) zvláštní 
význam má, když děti čerpají současně z rodiny.

Souvislosti života rodiny a folklorního souboru vyjádřily děti pouze z těch rodin, kde do sou
boru chodili jejich rodiče, event. též prarodiče, nebo jsou rodiče či příbuzní ze širší rodiny v sou
borech dodnes činní jako vedoucí, výtvarníci, tanečníci (v našem zkoumaném okruhu představují 
přes 50% dotazovaných). Kladné postoje (tj. postoje dokládající, že život rodiny a folklorního sou
boru souvisí) mají více poloh: 1. „jeden životní styl rodiny“ (názor individuální povahy v rodinách 
celoživotního zájmu rodičů, vedoucích souborů a organizátorů tradičních kulturních akcí) - 
2. účast ve folklorním souboru jako rodinná tradice (Je to tradice, že všichni z rodiny chodí do 
souboru. František, nar. 1975; Navštěvujeme besedy u cimbálu ve Slovácké búdě nebo
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Děti z Hradišťánku při premiéře Hradišťský jarmark, 1991

v klubu a ve Strážnici. Do souboru jsem chodila od roku 1955 tančit, moje dcery tančily 
v Hradišťanu, moje vnučky pokračují v této krásné tradici. Blažena, nar. 1938) - 3. zájem 
rodičů o vystupování dětí, doprovod na festivaly a soutěže. - Necelá polovina dětí se vyjádřila 
k souvislostem života souboru a rodiny záporně.

Princip generačního předávání, vlastní rodině, doložíme také ve společenství Hradišťánku; 
„řetězec vlastní výchovy“ dalších generací dětí ze základu Staňkovy školy.10) Mladí „odchovaní“ 
souborem vedou nové generace Hradišťánků, a přivádějí také svoje děti do souboru.

Z životopisných poznámek a úvah mladších i starších, kteří prošli folklorním souborem (nebo 
jsou v něm stále aktivní) vystupuje fakt společných prožitků a společných osudů jako nejvýraznějši 
atribut sociální skupiny členů folklorního souboru, i nejsilnější stimul k návratům. S odstupem času 
se tak například pravidelně jednou za týden scházejí ve Slovácké búdě generace dnešních čtyři
cátníků a starší, po vzoru „starých souboráků“ a „krúžkařů“. Ze zájmové skupiny lidí, které nespo
juje jednota teritoria (mají různě vzdálená bydliště v okruhu města a okolí), vznikají neformální spo
lečenství, která nesou znaky „pospolitosti ducha“. Vedle společných osudů a hledání společných 
řešení obtížných situací (My jsme si byli víc než rodina, stáli jsme za sebou...) je spojily společně 
uznávané kulturní vzory (lidový tanec, hudba a zpěv svého regionu). První projevy jsou patrné napří
klad u mládenců kolem 20 let, pauza nastává se zakládáním rodiny a výchovou malých dětí, s jejich 
odrůstáním se kontakty obnovují a trvají. V Uherském Hradišti jsme v roce 1999 zaznamenali už 
čtvrtou generaci bývalých členů Hradišťanu, kteří se nejen pravidelně scházejí, ale také pořádají 
svoje kulturní akce: letos chystají třetí besedu u cimbálu uvedenou svým tanečním, hudebním 
a zpěvním programem. Členové užívají společného názvu „Old Stars Hradišťan“ (s úsměvem!). Zdá 
se, že iniciativa střední generace Hradišťanů není ojedinělá: je to patrně obecnější jev, neboť
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je známý i v dalších lokalitách na Moravě (ve Strážnici, Velké nad Veličkou). Typické je vzájemné 
kontaktování těchto skupin (zvaní na besedy u cimbálu, společné vystupování, pozvání na oplátku). 
Hradišťané tak letos vystupovali společně se stejnou generací bývalé horňácké Veličky a strážnic
kého Danaje, mají také kontakty s plzeňským folklorním souborem.11) Rýsuje se hypotéza pro dějiny 
renesance folkloru (Tomeš, 1966, 17): s koncem 20. století je spojena nová vlna zájmu iniciovaná 
aktivitou dnešní střední generace (generace bývalých členů folklorních souborů).

Dosavadní životopisné a postojové charakteristiky z okruhu sociální skupiny folklorního sou
boru, působícího v kraji s folklorně živým zázemím, jsou podkladem pro klíčovou otázku domova: 
zjišťovali jsme, jaké pojetí domova v tomto společenství vzniká a zda je znakem skupinové identity. 
Vycházíme z názorů, které sledují - v návaznosti na první výzkumy z let 1996 a 1997 - 1. pojme
nováni kraje, 2. kde je člověk doma, 3. za co se považuje (viz příloha, s. 51). Pokusíme se srov
nat jednak postoje uvnitř rodin, jednak postoje generační.

Převažují rodiny, v nichž se různé generace shodnou na pojmenování kraje, kde leží Uherské 
Hradiště (Staré Město, Mařatice, Jarošov a další obce), ale značně se různi v identifikaci místa 
jako domova (otázka č. 2) a v sebepojetí (otázka č. 3). Jako název kraje má největší zastoupení 
etnografický region Slovácko, moravské Slovácko (znalci uvedli též bližší určení slovácké 
Dolňácko, uherskohradišťské Dolňácko): u dětí kolem 50%, u rodičů a prarodičů převažuje (přes 
80%). Toto zjištění nemusí být reprezentativní pro společenství folklorního souboru; v roce 1990 
ho Václav Frolec doložil rozsáhlejšími etnograficko-sociologickými výzkumy, které oslovovaly 
populaci bez výběru (srov. Frolec, 1991, 226, 244). Je třeba vzít v úvahu, že přívlastek „slovácký“ 
a povědomí „slovácké“ či „moravsko-slovenské“ má na Uherskohradišťsku nejméně 300leté dějiny, 
podporu zdejší inteligence a národopisného hnutí (Frolec, 1991, 233-234). Z našeho okruhu infor
mátorů můžeme doložit navíc specifikaci slováckého Dolňácka a funkčnost názvů: pojmenování

Ze šlahačky souboru Hradišťan, 1993
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má v povědomí lidí ze společenství folklorního souboru obsah, určený kulturními znaky. Korespondují 
názory dospělých a názory dětí, zjišťované minulým výzkumem (Frolcová, 1997, 78): pojetí star
ších generací je diferencovanější, podložené rozlišením typů krojů, tanců, konkrétními osob
nostmi hudebníků. Společné kulturní vzory a obsahy etnografického povědomí dokládají speci
fickou skupinovou identitu členů folklorního souboru, která vzniká společným zpěvem, tancem, 
hrou, společnou vůlí pro věc a prostřednictvím mezilidských vztahů.

Výrazným příkladem skupinové identity je znalost lidových písní regionu i aktivní společný 
zpěv. Na uvedení písně, která připomíná domov, zareagovala každá generace, i každý zúčast
něný. Zapsali jsme repertoár asi 30 lidových písní z živé zpěvní tradice rodinné, souborové 
a lokální (na rozdíl od výzkumu ve škole v tomto prostředí nikdo neuvedl státní hymnu jako znak 
domova - srov. Frolcová, 1997, 88-89). Nejvíce jsou zastoupeny lokalizované typy písní z reper
toáru souborů a ze současné hodové tradice obcí (U Hradišťa na trávníčku, Na hradišťských 
lúkách, Tam v tych Mařaticách, Staroměstští šohajíci, Staroměstské drmolíce, Na dolněm- 
čanských lúkách, Na derflanském poli, Medlovští mládenci, Chlapci Babičané, Přes Babice 
je chodníček, Kolem Jarošova teče voda ad.). Vyskytly se také shody dětí a rodičů ve výběru 
písně. Ve třech rodinách, kde je vztah k folkloru společný dvou až třem generacím, zaznamenali 
jsme výběr stejné písně u otce a syna, u matky a syna, u matky a dcery (Hradišťu, Hradišťu, na 
vodě, na blatě, Aj, tá hucká hospoda /hlucká, v obci Hluk/). Tyto jevy, zaznamenané tam, kde 
se mladší i starší společně vyjadřují o tradicích lidové kultury jako o „životním stylu rodiny", mají ve 
společenství rodin zapojených do folklorního souboru zvláštní místo, ale na vzorku populace bez 
výběru je statisticky projevit téměř nelze (resp. zcela zapadnou). V takovém úhlu pohledu vystoupí 
jen společná obliba obecně rozšířených písní Okolo Hradišťa a Když jsem šel z Hradišťa. - Zpěv 
tedy patří k jevům, které identifikují společenství folklorního souboru generační i mezigenerační, 
a má také přímé vztahy k teritoriu domova. Aktivní znalosti lokalizovaných písní a typy písni spo
lečné dvěma až třem generacím, jsou jako charakteristiky vícegenerační skupiny folklorního sou
boru jedinečné (výsledky se shodují s prvním výzkumem, kde tento jev jako specifický vystoupil 
v konfrontaci s dětmi v souborech nezapojenými, a zvláště v konfrontaci Uherskohradišťska 
s jinými regiony Moravy - Frolcová, 1997, 89). Soupis písní, které připomínají domov, má některé 
vztahy k soupisu pořízenému z písní nejoblíbenějšich.12)

Na rozdíl od shody v názvu kraje - shody uvnitř rodin i shody generační - je Slovácko jako teri
torium domova jedním z více názorů, v nichž se rodinná ani generační hlediska vpodstatě neproje
vují. Jako zbytečnou otázku, na které nezáleží, posoudil věc 23letý vysokoškolský student, 14 let čle
nem souboru (názor jeho generaci nereprezentuje, je zastoupena celá škála poloh). Výsledky nazna
čují jen tendence, které potřebují konfrontaci většího vzorku informátorů: a) Podobné postoje dětí 
školního věku a jejich prarodičů, kteří vyjádřili, že doma jsou ve své obci (v rozsahu více než 40%); 
b) Generace rodičů a studentů (resp. dospělé mládeže) jsou si blízké velkým rozptylem názorů a vol
bou více odpovědí. Jako domov se rýsuje v podstatě bez pořadí jižní Morava, Slovácko a obec, často 
v kombinacích. Výsledky vyhodnocené v této fázi projevy skupinové identity neprokazují.

Podobný rozptyl názorů přineslo vyhodnocení otázky, za co se člověk sám považuje (nabídka 
postojů: a) Evropan, b) Čech, c) Moravák, d) moravský Slovák, e) Hradišťan, f) jiné, g) je to jedno, 
zbytečná otázka). Negativní reakce na tuto otázku jako zbytečnou je jedna z generace studentů 
(1972-1983), ve stejné věkové kategorii je individuální též názor „vše uvedené, záleží na okolnos
tech“. Asi 20% dospělých volilo kombinace dvou až tři uvedených postojů, v nichž podle četnosti 
dominovalo pojetí lokální (Staroměšťák, Jarošovák, Medlovjanka, Jalubjanka, Hradišťan) a pojetí 
„Moravák“. Sebereflexi lokálního patriota komentoval informátor z generace rodičů (nar. 1960) jako 
„Staroměšťák stojící nad věcí“ (považuje se současně za Moraváka, a doma se cítí ve Starém Městě). 
Označení „moravský Slovák" u dětí a dospělé mládeže nepřipadá v úvahu (ani u těch, kteří se cítí
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Kosení lúk v Buchlovicích. Old Stars Hradišťan, 1997

doma „na Slovácku“). Vystupuje ale nápadně u generace prarodičů (sebepojetí „moravský Slovák“ 
a „Moravák“ jsou u nich přibližně v rovnováze); doznívá v generaci rodičů, kde převažuje moravan- 
ství. Proklamované evropanstvi je podle formulované otázky zastoupeno individuálně v kombinacích 
(moravský Slovák a Evropan, Moravák a Evropan), pojetí Čech - Češka zastupuje necelých 10% 
názorů. Z generačního hlediska je společná preference postoje „Moravák, Moravanka“ (v rozsahu 
44%), u dětí z vesnic je lokální pojetí častější než u dětí z města Uherského Hradiště.

Srovnání výsledků výzkumu ukazuje, že pro společenství folklorního souboru v Uherském 
Hradišti je společné etnografické povědomí Slovácka (moravského Slovácka, slováckého 
Dolňácka, hradišťského Dolňácka), z něhož se prostřednictvím mezilidských vztahů a společných 
zážitků formuje skupinová identita. Pojem „domov“ v tomto kontextu - alespoň při realizaci 
výzkumu - v žádné generaci přímo nezazněl (frekventovaly pojmy „jedna rodina“, „návraty“, 
„potřeba scházet se“, „životní styl“) a negativní reakce na naše formulace byla jediná.

Dosavadní výsledky z jednoho společenství folklorního souboru jsou prozatím jedním příkla
dem a mají povahu zkušební a dílčí (nikoli reprezentativní pro sociální skupiny folklorních sou
borů). V tomto omezení je třeba chápat interpretace získaných podkladů. Názory, vyjádřené kvan
titativně, mají smysl pro vzájemné relace postojů uvnitř skupiny folklorního souboru, event. jako 
první podklad pro studium předmětu na větším vzorku. Další omezení vyplývá ze selektivního cha
rakteru výzkumu, zacíleného na vztahy k tradicím lidové kultury, které jsou jen jednou součástí kul
turní orientace.

Závěrem k diskusi

Otázka kulturního povědomí a domova se jeví jako otázka generační a historická (v dětských 
kolektivech folklorních souborů je taková reflexe domova ještě bezpředmětná), a má dvě stránky: 
vnitřní (život rodiny, spoluúčast členů rodiny, příklad rodičů, mezigenerační vztahy) a vnější (podmínky 
pro život souboru, vedoucí osobnosti, místní dějiny životnosti folkloru a kontinuita národopisného
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hnutí). Důraz na generační a historický aspekt odpovídá Komenského nadčasové koncepci identity 
domova u dětí, kterou autor spatřoval ve výchově k historickému vědomí: jeho základem má být pro
stor rodinný a lokální (Frolec, 1992, 249). Folklorní soubor může takové socializaci dětí přispívat 
a jedinečným způsobem doplňovat úlohu rodiny, která zůstává pro transmisi hodnot dětem neza
stupitelná (srov. Heroldová, 1983, 494). V několika rodinách jsme tento ideál zaznamenali.

U dospělých s dlouhodobým aktivním kontaktem v souboru připadá v úvahu studium spole
čenství folklorního souboru jako pospolitosti. Jedná se o proces zhodnocený v dospělosti: začíná 
většinou v dětství nebo v mládí prostřednictvím společného zpěvu, hry, tance, tj. prostřednictvím 
folklorní komunikace, založené na bezprostředních kontaktech „tváři v tvář“. Ke společnému kul
turnímu vyžití a trvalému zájmu přibývá léty vzájemné sdílení osudů a odtud vyrůstá potřeba obno
vování kontaktů a návratů: za touto potřebou je asi 15-20 let společného zájmu o folklorní tradice 
a společných prožitků.

Pospolitost folklorního souboru v podmínkách konce 20. století je blízká Tönniesově univer
zální sociologické koncepci „pospolitosti ducha“ tím, že vychází ze společné vůle a společného 
jednání, a v duchovní oblasti připadá významné místo umění (srov. VSS 1996, 338), v našem pří
padě lidovému uměni. Je reálná pouze ve vztahu ke svému subjektu. V soudobých podmínkách 
individuálního konzumu masové kultury plní integrující funkci pospolitosti folklorního souboru kri
teria komunikační a kulturní, stejný výběr kulturní orientace. Kriteria stejné profese a víry nehrají 
roli (zdá se, že jejich integrující funkci pokrývají kriteria stejného kulturního zájmu).

Srovnatelné podklady z jiných typů pospolitostí, vznikajících na bázi živé kulturní komunikace 
či společného kulturního zájmu, bohužel nemám. Z našich pramenů prozatím vyplývá, že pospo
litost folklorního souboru konce 20. století vzniká především na principu generační spoluúčasti: 
společné vůle pro věc, společných vzorů kultury, společných osudů. Fakt společných prožitků 
a osudů, možný v každé jednotlivé generaci členů souboru, se jeví jako nejsilnější integrující sti
mul této pospolitosti. Proto převažuje generační povaha menších pospolitosti uvnitř celého spo
lečenství folklorního souboru. Zvláštní kapitolou ke zpracování jsou společnosti lidových muzik, 
kde je specifický vztah kolektivní tradice a individuální tvorby.

Z dlouhodobé spoluúčasti vyrůstá pak princip mezigenerační výměny ve folklorním souboru, 
předávání kulturních aktivit včetně postojů (analogie rodinného principu transmise hodnot), a také 
vznik souborových tradic jako analogie tradic lokálních (tradiční Mikulášská, kolední obchůzky 
velikonoční a svatoštěpánská, besedy u cimbálu). Právě sféra spontánních společenských a kul
turních aktivit folklorního souboru dokládá, že společenství, které vzniklo na základě dlouhodo
bých kontaktů v souboru, částečně nahrazuje přímou komunikaci společenskou a kulturní v teri
toriálním společenství lokálním. Jedná se o především o sváteční příležitosti kalendářního cyklu.

Kompaktnost pospolitosti folklorního souboru může být silnější než kompaktnost primárního 
lokálního společenství tvořeného teritoriálním sousedstvím, a to nejen pro velký rozdíl v četnosti: 
je dobrovolná a nepůsobí v ní prestiž sociálního postavení. V souborovém společenství ji ovšem 
může nahradit jiná osobní prestiž (například osobního autorství). - Životní zkušenosti také ukazují, 
že ideál pospolitosti, vymezený podle slovníkového vyabstrahovaného modelu, a pospolitost 
v reálném životě nejsou totožné.

Přímý vztah mezi pospolitostí folklorního souboru a subjektivním pojetím domova výzkum 
neprokázal, což může být způsobeno také úhlem pohledu. „První dimenze“ přirozeného světa 
v pojetí Jana Patočky není domov sám, ale vzniká z napětí mezi domovem a cizotou (Patočka, 
1936, 76). Jestliže se vazba skupiny folklorního souboru a společného povědomí domova 
v našem prvním pokusu neprojevila, to neznamená, že nemůže vystoupit například v konfrontaci 
„naše“ - „cizí“ (na folklorním festivalu v zahraničí apod.). I další úvaha o vztahu folklorního souboru 
a pojetí domova vyplyne z filozofických podnětů Jana Patočky: z fundamentálního problému
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„dvojího světa“, tj. ze srovnáni subjektivních výpovědí a vědecky formulovaných hledisek (Patočka, 
1936, 5). Pro subjektivní pohledy je charakteristická kolektivní potřeba návratů do společenství 
foklorního souboru (aniž by byla verbálně spojená s domovem) - badatelé hodnotí tuto potřebu 
návratů jako atribut domova, vycházející z centrality (místa, kam se člověk trvale navrací).

Z hlediska dětí konce 20. století se jeví přínosný přiklad rodičů a osobností souborového 
společenství, přiklad souborové pospolitosti, mezigenerační spoluúčast a odtud nenápadné osvo
jování kulturně determinovaného sociálního chování. Cenný je i vznik povědomí o řádu věcí z hle
diska kulturního kalendáře a ročních období.

Uvedené charakteristiky, které přinesl průzkum v Uherském Hradišti ve společenství 
Hradišťánku a v rodinách zapojených dětí, odpovídají na podněty Václava Frolce o antropologic
kém odkazu tradic lidové kultury, který má perspektivy v jevech společenské a duchovní povahy.

Program

1. O Svatém Vítě IV.

2. U vody I.

3. Vyletěl sokol zpěv I. Skálová

4. O klobúček II.

5. Poznám, poznám VI.

6. Hudecké z Bílovic muzika

7. Jaro na lúce I.

8. Na téj lúce zelenéj] II.

9. Svatý Jiří III.

10. Pres hory cestička zpěv Μ. Gajzurová

11. Hašteření V.

12. Naša tetka III.

13. Sivé volky, sivé zpěv A. Vališ

14. Pásal ovčák ovce IV.

15. Školák V.

16. Teď hrajte pro mě IV.

17. Ten bílovský zámek VI.

18. Lúbí se ně, lúbí III.

19. Verbuňk muzika

20. Na dolněmčanských lúkách VII.

21. Leze ráček III.

22. Závěr

Vedoucí

I. Laďka Mikuláštíková

Štěpánka Tománková

II. Marcela Hastíková

Dagmar Bezděková

Vladimír Vencel

Jana Vencelová

III. Šárka Pilátová

Eva Žallmanová

IV. Laďka Košíková

Jana Polášková

V. Kristýna Dudová

Martina Kocábová

VI. Renata Jordánová

Romana Kočířová

Ladislav Chybík

VII. Gabriela Směřičková

Cimbálová muzika ZUŠ

vedoucí: Pavel Štulír

Průvodní slovo: Ladka Mikuláštíková

Scéna: Antonie Dostálková

Petr Číhal housle

Zbyněk Buchtík housle

Jiří Mikuláštík housle

Drahomír Hlaváč housle

Jakub Tomala housle

Ondřej Höhn housle

Radim Ovsík klarinet, zobcová flétna

Jiří Höhn klarinet, zobcová flétna

Milada Bobková klarinet, zobcová flétna

Petr Holoubek cimbál

Václav Mareček kontrabas

Poznámka
1) Z besedy s Janou Poláškovou, nar. 1952, dne 9. 3. 1999. (Veškeré citace kurzívou v poznámkách 

pocházejí z magnetofonového záznamu besed.)
2) „Rozborom ľudovej piesne ako piesne pospolitej dokázal Schwietering jasne, že /.../ ani sedliak nie je 

jej výslovným nositeľom, lebo existuje v živej forme aj v iných sociálnych vrstvách, nielen dedinských. Ba 
dá sa zistiť, že niektoré piesne spievajú sa dnes v iných prostrediach a na dedine prestaly byť už hod
notami, patriacimi vyslovene celej pospolitosti.“ (Melicherčik 1945, 60).

3) Srov. Melicherčik 1945, 60; Skalníková, Fojtík 1971, 16-17; Sirovátka 1990, 14-15.
4) Z besedy dne 24. 11. 1999. Další údaje ve slovníku SFH 1997, 96.
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5) Maminka vždycky brala ke svěcení koláček (z kynutého těsta) a vajíčko. A to mívala v bílém kapes- 
níčku. Protože už nás bylo v rodině deset, tak nesla vajíčka dvě. Na začátku oběda jsme se u stolu 
pomodlili, pak jsme si každý vzali kousek svěceného vajíčka a kousek koláčku a před jídlem jsme 
se podělili.

6)  Vycházím z osobní zkušenosti dlouholeté členky souboru lidových písní a tanců Javorník v Brně a ze zkuše
ností s dětmi zapojenými v dětském souboru. Pocit svátku Brňana při žehlení a oblékání do valašského kroje 
vznikl až po letech, v dospělosti se vztahy k písním a hudbě, a především se vztahy k lidem v souboru.

7) Podle magnetofonového záznamu besedy dne 9.3. 1999.
8) Já jsem si vzala z Hluku manžela, který tancoval v hluckém souboru Dolňácko a jeho maminka je 

jedna z těch, které udržují tradice. Neřekla bych domácí - spíš moji rodiče udržovali domácí tradice 
(například ten svěcený pokrm na Velikonoce). Mamka Polášková spíš ty vesnické tradice jako hody, 
v Hluku slavnosti nebo fašanky. Ona má nachystaných 15-20 krojů. Kdo je u nás, může se obléct do 
kroje. Všichni staví obchody a podnikají a naša mamka postavila slováckou izbu s lidovým nábytkem, 
se spoustou krojů. Ona je takový nadšenec. Když se v Hluku pořádají krojové dni nebo výstavy míst
ních malířů, například Dominika Černého, tak na tomto všem se babička podílí. Je schopna vytáhnout 
z domu po prababičce jejich svatební rukávce a vyšívání. Když jsou dolňácké slavnosti, je otevřené 
podnávratí, zváni všichni, aniž by litovala výdajů za občerstvení a za oblečení. Srov. rodiny charakte
ristické vysokým stupněm vnitřní kompaktnosti se silným působením navenek (Biernacka 1983, 378).

9) „Stává se, že konotační pole skupiny je zásluhou vedoucího a přirozených sklonů dětí tak silné, že 
kladně ovlivní jejich další setrváni v souboru a pokračování v jeho činnosti i v dospělejším věku. Tak se 
z relativně nestabilního a neustálou fluktuací ovlivňovaného složení vnitřní struktury skupiny stává skupina 
budoucích nositelů tradice“ (Beneš 1990, 51).

10) Ve vztahu Hradišťan a Hradišťánek musím říct, že to je to taková veliká rodina. Většina vedoucích 
Hradišťánku je z Hradišťanu. /.../ Staněk byl i velký pedagog - vždycky se mluví jen o choreografovi 
a muzikantovi a výtvarníkovi. Jako kantorka dnes vidím, že to byla nepsaná lidová škola Hradišťanu. 
My jsme jí prošli a pak jsme (asi patnáct z té jeho generace) vedli Hradišťánek. Vychoval nás k tomu, 
aniž by se o tom mluvilo. A naše děti, které chodily do dětského souboru, ty už dál taky vedou nové 
Hradišťánky. Vychovali jsme si další zájemce, kteří po nás práci přebírají. Takže to předávání funguje - 
řetězec vlastní výchovy na základě toho, co bylo.
Já jsem byla většinou s velkými dětmi, měla jsem je i do 17-18 roků. Člověk je při nich mladší: 
věkem se k nim trošku přibližoval: znal všechny folkové písničky, co se nosí, mladistvý duch, kytary 
v autobuse, pozorovat, kdo s kým se galání... Když jsem v jedenasedmdesátém začala Hradišťánek 
vést s Radkou Staňkovou-Baborákovou, byla to děcka 13- 14letá. Dovedly jsme je až do velkého sou
boru. Když pak nastal generační zlom, já jsem s nima dalších 15 roků tancovala a dodneška se 
scházíme. A už mám jejich děcka v Hradišťánku. Další údaje v citované jubilejní publikaci Hradišťánku 
(Polášková 1995).

12) Jako nejoblíbenější mají největší zastoupení lidové písně regionu a širšího Slovácka (vedle konkrétních 
incipitů odpověděla část střední generace „většina slováckých“), a vedle nich stoji všeobecná obliba písní 
Nedvědových, generační zájem nejmladších (12-15letých) o písně skupiny Lunetic, v neposlední řadě 
také preference duchovních mariánských písni. - Zjištěné údaje mají hodnotu předvýzkumu a evokuji stu
dium společného zpěvu a procesu tradování lidových písní ve společenství souborovém a rodinném.

11) Už když jsem přišla do Hradišťanu v šedesátém sedmém, tak zakládající generace - to byl pro nás 
vždycky „Old Stars Hradišťan“. Ti se scházeli na všechny besedy, přidávali se k nám a věděli jsme, že 
to byli členové, kteří kdysi v Hradišťanu byli. A tak se to tradovalo dál. Asi od osmdesátého druhého, 
co si pamatuju, tak ta generace úplně nejstarší se scházela každé pondělí (na hutním projektu) a cho
díval za nima ještě starý pan Matulík, který měl už asi 90 roků, ještě z generace krúžkařů. Ta tradice 
zůstala do dneška. V pondělí se dál scházejí nejstarší, i když jich už řada odešla. Zpívají, povídají, 
nedávno slavili 85. narozeniny primáše pana Hamady. Silná potřeba scházet se vznikla u naší, asi 
čtvrté generace Hradišťanu. Začali se scházet i muzikanti - Petr Hrobař, Milan Maňásek, Staňa 
Gabriel, Franta Petržela. Chystáme se k padesátinám Hradišťanu, které budou příští rok...
V listopadu byla krásná beseda u cimbálu, kterou jsme pořádali s bývalými členy Veličky. Na plakátech 
byl text: „Ex Velička se souborem Old Stars Hradišťan". Mladý horňácký klarinetista krásně vysvětlil 
divákům existenci těchto souborů: že se scházejí proto, že spolu byli zvyklí se scházet, že jim soubor 
byl víc jak rodina, že teď, když jim děti odrostly, tak je čas něco dělat a taky proto, aby před svými dětmi 
nevypadali jako buchty, co jenom dřepí doma v papučích, že i oni si musí někdy povyrazit...
Veličané nás na oplátku pozvali do Velké 4. prosince. V pátek 26. listopadu nás zase pozvali Strážničané 
na vystoupení s jejich starší skupinou v pořadu Dny Slávka Volavého. Takže ta střední generace má taky 
možnost se vyžívat a udržovat tradice. Stejně tak se schází i starší Plzeňáci. A věřím tomu, že se to děje 
i na více místech. I při setkáních s lidmi z celé republiky se dá říct, že je to taková nová vlna, kdy 
střední generace, která souboru věnovala deset i dvacet let svého života, se znovu schází. Těžko já 
teď začnu hrát volejbal nebo chodit na výlety s novou partou, kterou jsem si od mládí nevytvořila. 
Vracíme se k souboru, protože si neustále máme co říct, tam jsme doma. Z besedy dne 24. 11. 1999.
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KDE JSME DOMA

Jméno:
Rok narození:
Obec (bydliště):
Rodná obec:

Vzdělání: základní - SŠ - VŠ
Hudební vzdělání:
Zaměstnání:

Společně bydlíme:    a) rodiče a děti
b) rodiče, děti, babička a dědeček
c) jiné:

Ve folklorním souboru jsem............roků, tančím - zpívám - hraji na.............  
Byla (byl) jsem členem souboru............ roků

1. Jak nazýváte kraj, ve kterém leží Vaše město (vesnice):

2. Za co se považujete? Jsem 
a) Evropan 
b) Čech 
c) Moravák 
d) moravský Slovák

e) Hradišťan
f) jiné - uveďte:
g) je mi to jedno, zbytečná otázka

3. Co je Vám nejbližší: Doma jsem 
a) v svém městě - vesnici 
b) na Slovácku 
c) na jižní Moravě 
d) na Moravě

e) v České republice
f) v Evropě
g) nezáleží mi na tom vůbec, zbytečná otázka

4. Která písnička Vám připomíná Váš domov (rodné město, obec, kraj)? Uveďte její začátek: 
Odkud ji znáte:

5. Vaše oblíbená píseň (jakákoliv):

6. Vaše první setkání s tradicemi lidové kultury - s folklorem: 
Kdy, kde, při jaké příležitosti:

7. Chodila (chodil) jste v dětství na koledu? Kdy a s kým:

8. Co považujete za Vaši rodinnou tradici:
a) o Vánocích:
b) o masopustu (fašanku):
c) o Velikonocích:
d) při rodinných oslavách:

9. Souvisí nějak život Vaší rodiny a život souboru?

10. Máte doma nějakou knihu (časopis) o lidové kultuře? 
Uveďte autora a název, alespoň přibližně:

11. Jezdíte na folklorní festivaly?
Pokud ano, napište kam: Datum: 1999
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H U D E B N Í  T A L E N T  
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Talent a nadání jsou bezesporu nejcennějšími přirozenými zdroji, které jakákoliv společnost 
kdy mohla a může mít. O tom, že tato skutečnost platí již po mnoho tisíciletí, svědčí i fakt, že je 
velmi těžké vystopovat, kdy se poprvé tyto pojmy staly běžnou součástí hovorové řeči a co vlastně 
v hovorovém jazyce znamenají. Někteří z nás ztotožňují oba pojmy s vysokou inteligencí, jiní 
s genialitou, další s patologickými projevy chování a ostatní možná s vynikajícími sportovními či 
uměleckými výkony.

V předkládaném příspěvku se chceme věnovat hudebním talentům a pokusíme se zmapovat 
podmínky vývoje a důležité vlivy pro rozvoj hudebních schopností jedinců, kteří žijí ve vesnici 
s dosud živou tradiční lidovou kulturou. Naší snahou bude zejména pokusit se odpovědět na 
otázku, do jaké míry mají hudebně nadaní jedinci možnost naplnit základní faktory Mönksova tří- 
kruhového modelu nadání.

I když výzkum hudebních talentů stojí mírně v pozadí výzkumů inteligence a kognitivních 
schopností, pokládáme právě tento druh nadání, tedy nadání hudební, za cenné a to zejména pro 
rozvoj a harmonizaci osobnosti.

V první časti teoretického vhledu do problematiky popíšeme současné základní, stručné 
vymezení pojmu talent, tak je tento konstrukt vnímán v kompetentní literatuře. Speciální pozor
nost věnujeme modelu talentu, navrženému prof. Mönksem, který poslouží jako východisko 
a vodítko naší empirické části výzkumu. Jelikož se zaměřujeme na otázku rozvoje hudebních 
schopností, v teoretické části uvedeme rovněž některé současné pohledy našich i zahraničních 
autorů na problematiku hudebního nadání.

1 .  P s y c h o l o g i c k é  v y m e z e n í  p o j m u  t a l e n t
Talent je multidimenzionální konstrukt. Popsat jeho strukturu znamená vždy zjednodušovat. 

Např. Dočkal (1987) rozděluje charakteristiky, ze kterých se talent skládá, do dvou větších 
skupin: předpokladové a aktivační.

Předpokladová složka plní úlohu „nástroje“ činnosti. Tvoří ji:

a) Tělesné vlastnosti. Podílejí se na realizaci všech druhů činností, zejména pohybových 
a manuálních, ale i na činnostech uměleckých.

b) Schopnosti. Jsou jedním z nejdůležitějších komponentů, ale samy o sobě pro zabezpe
čení činnosti nestačí. Jde o schopnosti senzorické, intelektové a psychomotorické.

c) Zručnosti, návyky, vědomosti. Nejsou v pravém smyslu slova předpoklady. Vznikají sekun
dárně jako výsledek uplatňování schopností v činnosti. Jejich osvojení umožňuje další rozvoj 
schopností i nadání a tvořivosti jako celku. Některé druhy nadání se neprojevují speciálními 
schopnostmi, ale osvojenými zručnostmi, vědomostmi a návyky z dané oblasti.

Aktivační složka zodpovídá za uplatnění předpokladové složky. Tvoří ji:

a)   Aktivita a nespecifická (výkonová) motivace. Zabezpečuje především organizaci činností.
b)   Volní vlastnosti. Vůle, houževnatost, cílevědomost.
c) Zaměření osobnosti. Jde o více vlastností regulujících směr činnosti člověka. Patří sem 

např. kognitivní styly, extroverze, introverze, zaměření na předměty nebo na lidi, na repro
dukční nebo tvořivou činnost, dále osobnostní postoje, hodnotové orientace, ideály. 
Nejdůležitější složkou jsou konkrétní aktivní zájmy.

Úspěšná činnost je podle Dočkala (1987) podmíněna spolupůsobením mnoha složek 
talentu. Ty se vzájemně doplňují a v některých případech se mohou i nahrazovat.

59



Výsledky výzkumů různých typů talentů vedly Dočkala k závěru, že uvedené vlastnosti mají 
ve struktuře talentu hierarchické uspořádání. Rozeznává několik úrovní:

1. Všeobecné regulativní složky. Regulují všechny druhy činností a jsou společné všem druhům 
nadání. Jsou to intelektové schopnosti, nespecifická výkonová motivace a sebeobraz.

2. Společné charakteristiky základních skupin talentů. Tyto vlastnosti jsou charakteristické pro 
základní skupiny talentů: pohybové, umělecké, intelektové a praktické. Na této úrovni se 
výrazně projevuje spjatost jednotlivých druhů talentů, např. umělecké s intelektovým (literatura).

3. Speciální charakteristiky talentů. Specifikují jednotlivé nejčastěji zkoumané druhy talentů 
v rámci čtyř výše uvedených skupin.

4.    Specifičtější vlastnosti. Charakterizují talenty pro jednotlivé úzce vymezené konkrétní činnosti.

V této struktuře talentu existují diagonální vazby, díky kterým může tatáž vlastnost vystupovat 
ve vztahu k jedné činnosti jako relativně obecná a ve vztahu k jiné zase jako speciální.

Jednoduchý a oblíbený je model talentu J. S. Renzulliho. Renzulli (cit. Gagne, 1993) vyčlenil 
tři základní skupiny charakteristik osobnosti, které musí dosahovat určitého stupně rozvoje a vzá
jemné skladby, aby se staly předpokladem pro podávání mimořádného a tvořivého výkonu. Talent 
chápe jako interakci těchto tří rovnocenných skupin vlastností: nadprůměrných schopností, tvoři
vosti a angažovanosti v úkolu (cit. dle Hříbkové, 1991). Grafické znázornění tohoto modelu při
náší obr. 1.

obr. 1 Renzuiliho tříkomponentový model

Nedostatkem Renzulliho modelu je jeho statičnost a izolovanost od sociálního kontextu. 
Tyto nedostatky překonává model F. J. Mönkse (viz. obr.2). Od Renzulliho přejímá základní kom
ponenty a propojuje je s hlavními socializačními činiteli. Těmi jsou rodina, škola a vrstevnické sku
piny. Talent je pojímán jako výsledek vzájemného působení těchto komponent.

Další model talentu přináší A. J. Tannenbaum (cit. Gagne, 1993). A.J.Tannenbaum považuje za 
jádro talentu schopnosti k produkování nápadů a schopnosti k realizování těchto nápadů. K tomu, 
aby se dítě „stalo“ talentovaným, považuje za nezbytné vzájemné dlouhodobé působeni pěti faktorů 
v jeho vývoji: dobrý všeobecný intelekt, zvláštní speciální schopnosti, správný poměr neintelekto- 
vých rysů, stimulující prostředí a štěstí v klíčových obdobích života (cit. dle Hříbkové, 1991).

Jak jsme již uvedli, vytvoření modelů talentu slouží zejména pedagogicko-didaktickým úko
lům, ale kromě toho jsou prostředkem k získání nových poznatků a tím napomáhají dalšímu roz
voji teorie talentu.
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obr. 2 Mönksův triadický model

1.1 Vývoj talentu
Talent není možné považovat za stabilní rys, protože v průběhu života se mění individuální 

schopnosti a současně se mění i kulturní podmínky, ovlivňující podávání výkonu.
Vzhledem k tomu, že talent představuje krajní polohu v normálním rozložení určitých vlast

nosti, je do značné míry determinován dědičně. Poměr vrozeného a získaného se ale nedá vyčís
lit. Vrozené i získané vystupují v talentu v nerozčlenitelné jednotě, oba faktory se vzájemně ovliv
ňují a v průběhu vývoje je jejich podíl na jednotlivých složkách talentu různý. Přitom platí, že 
dědičnost má větší vliv na tělesné vlastnosti než na psychické . Čím komplexnější charakteris
tika, tím výraznější vliv na její formování má prostředí.

Důležitým faktorem při zprostředkování vzájemného působení vrozeného a získaného ve 
vývoji talentu je aktivita samotného jedince. Ta se často projevuje mnohostrannými a rozmanitými 
zájmy, a to i o oblasti, které nejsou typické pro ten který věk. Tato mnohostrannost a s ní spo
jená přelétavost jsou charakteristické pro tzv. stadium explorace, která je nevyhnutelnou etapou 
osobnostního růstu a zrání. Spočívá v tvořivém tápání, experimentování, přezkoušení vlastních 
kapacit a shromažďování co nejbohatších a nejrůznorodějších informací. Pestrá paleta zájmů 
utváří ve vývoji základnu pro postupnou specializaci. Mnohostrannost v konečném důsledku 
může způsobit, že se talent projeví v úplně jiné oblasti, než tomu naznačovaly dětské aktivity. 
Znakem nadání je spíše hloubka než šířka zájmů.

Vývoj talentu probíhá individuálně. Týká se to jak jeho celkové rychlosti, tak i nerovnoměr
nosti utváření jednotlivých složek. Dosavadní výzkumy potvrzují, že ne z každého nadaného dítěte 
vyroste nadaný dospělý jedinec. Více autorů popisuje případy „zázračných dětí“, jejichž vývoj se 
později zpomalil a jako dospělí ničím nevynikali (Sedlák, 1981, Dočkal, 1987, Musil, 1985). 
Někteří nadprůměrní jedinci se naopak projevili až v relativně pozdějším věku. Protože se různé 
schopnosti a zájmy nerozvíjejí stejně rychle, i různé druhy talentu se projevují postupně v různých 
věkových obdobích.

61



2 .  H u d e b n í  t a l e n t
Hudba provází lidstvo od jeho vzniku. V našem národě jsou hudební tradice velmi silné - mluví 

se o zvláštní hudebnosti českého národa. Význam hudby pro člověka je nesporný. Hudba má podíl 
na rozvoji lidské osobnosti, kultivuje smyslové vnímání, rozvíjí všechny procesy duševního života.

Ani pojem hudebního nadání není dosud v psychologické literatuře ujasněn a ostře vyme
zen. V hudebně psychologické literatuře se často setkáváme se skutečností, že se významově 
neodlišují dva základní pojmy: hudební nadání a hudebnost. Sedlák (1981) syntézou názorů růz
ných autorů dochází k tomuto pojetí: hudební nadání chápe jako svéráznou strukturu hudebních 
schopností, která umožňuje uskutečňovat privilegované hudební činnosti (na kvalitativně vyso
kém stupni a profesionální úrovni). Hudebnost považuje za obecný jev a definuje ji jako spojení 
schopností průměrné úrovně, jimiž disponuje naprostá většina lidi.

Při pokusech o vymezování pojmů hudební nadání a talent docházelo dříve často k zúže
nému chápání této problematiky. Nejčastěji dochází k redukci nadání a talentu na oblast 
hudební percepce, zvláště na existenci či stupeň rozvoje hudebního sluchu. Méně časté je 
pojetí, považující za podstatu hudebního nadání a talentu tonální cítění či smysl pro konsonanci 
a disonanci. Výsledky mnoha hudebně-psychologických výzkumů ukázaly, že hudební talent, 
podobně jako v obecném pojetí, je nutno chápat jako složitý komplex, zahrnující celou řadu sub
systémů. Kodým a Kebza (1982) v rámci tohoto komplexu vyčleňují dvě základní složky:

1. Složku speciální - zahrnuje specifické komponenty, důležité právě pro hudební činnosti 
(komponenta sluchová, rytmická, paměťová, harmonická a kontrapunktická, komponenta 
tonálního cítěni a hudebního myšlení).

2. Složku obecnou - komponenty, nezbytné pro úspěšný výkon veškeré lidské činnosti, 
zejména v oblasti rozvoje nadání a talentu (zahrnuje mimo jiné oblast kognitivních procesů, 
složku volní a motivační a záměrné, dlouhodobé a cílevědomé působení činnosti).
Rozvoj hudebního nadání a talentu předpokládá, že všechny uvedené složky působí a rozví

její se harmonicky, ve vzájemném souladu.
Uvedení autoři dále rozlišují nadání všeobecné a nadání speciální. Speciální nadání bývá v 

hudební psychologii obvykle tříděno na pět typů: typ technický (též typ interpreta či hráče), typ 
pěvecký, pedagogický, dirigentský a skladatelský.

Přesto, že základ hudebního nadání tvoří hudební schopnosti, patří zatím k málo probáda
ným a převážně hypotetickým úsekům hudební psychologie. Jednou z prvních klasifikací hudeb
ních schopností je klasifikace C. E. Seashorea. Seashore (cit. dle Dočkala, 1983) chápe hudební 
nadání jako souhrn speciálních hudebních schopností a vypočítává 25 „hudebních talentů“. 
P. Michel (cit. Sedlák, 1981) dělí hudební schopnosti do čtyř tříd. Jde o rozlišovací schopnost 
danou sluchovým analyzátorem a schopnost vnímat kvalitu, intenzitu a trvání sluchového vjemu, 
paměťové schopnosti, motorické schopnosti a nakonec hudební fantazie a myšlení.

Jedna z vyčerpávajících klasifikací hudebních schopností je klasifikace Sedlákova (1974, 
1976). Rozlišuje tyto třídy:

1. Schopnosti sluchově percepční
2. Schopnosti auditivně motorické
3. Analyticko-syntetické schopnosti tvořící základ hudebního vnímání a chápání
4. Rytmické cítění
5. Tonální cítění
6. Harmonické cítění
7. Emocionální reakce na hudbu
8. Hudebně intelektové schopnosti
9. Hudební sklony, zájmy, postoje a potřeby
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Sedlák dále zdůrazňuje, že jednotlivé hudební schopnosti neexistují samy o sobě, nezávisle 
a izolovaně. V hudebních činnostech, které předpokládají obyčejně komplex dílčích schopností, 
vystupují nikoli jako součty a pouhá spojení, ale tvoří strukturu s hierarchickými vztahy podřaze- 
nosti a nadřazenosti, vzájemné součinnosti, působení a ovlivňování, s větší nebo menší všeo
becností nebo stálostí (Sedlák, 1974).

Stejně jako u ostatních lidských schopností, ani v diagnostice hudebních schopností nee
xistuje metodika, která by oddělila dědičné a vrozené faktory od složek získaných prostředím 
a učením. H. Motte-Haberová (cit.dle Sedláka, 1981) dokonce tvrdí, že některé základní složky 
hudebního nadání (např. schopnost rozlišovat výšku tónů) lze rychle vypěstovat soustavným cvi
čením, jestliže se začne brzy v mládí. Hudební nadání se podle ni dá vysvětlit podmíněnosti vlo
hovou stejně jako vlivy prostředí. Avšak vynikající talent nelze jen vychovat bez existence výrazné 
dispoziční základny (cit. dle Sedláka, 1981).

2.1 Dědičnost hudebního nadání
Vědecké výzkumy hudebnosti a hudebních schopnosti započaly na přelomu 19. a 20. století. 

Otázka dědičnosti hudebního nadání se stala klíčovou pro mnoho badatelů. Jak dokládá Sedlák 
(1981) hudební praxe se často opírá o skutečnost, že mezi hudebním nadáním dětí a rodičů exi
stují vysoké korelace.

K jednostranné podpoře dědičnosti hudebního nadání se často uvádí jeho posloupný výskyt 
v rodinách a rodech vynikajících hudebníků - např. Bachů, Couperinů, u nás rodina Bendova, 
Foerstrova. Časté jsou také výzkumy vztahu mezi nadáním rodičů a dětí. Jedná se např. 
o výzkumy, které v této oblasti prováděli V. Haecker a T. Ziehen (cit. dle Sedláka, 1981). Tito 
autoři zkoumali formou ankety dědičnost hudebního nadání u téměř 500 osob. Na základě 
výsledků svých zkoumání došli k závěru, že výrazná hudebnost i nadání obou rodičů se projevuje 
ve výrazných hudebních projevech u 85procent dětí. Je-li jeden z rodičů hudební a druhý nehu- 
dební, klesá procento hudebních dětí na 58 procent, u obou nehudebních rodičů na 25 procent. 
Zjistili také dle Sedláka (1981), že hudební vlohy se dědí častěji po otci než po matce. Podobné 
výzkumy realizovali holandští autoři Heymans a Wiersma (cit. Dle Sedláka, 1981). Ti zkoumali 
hudební sluch (jako základní faktor hudebnosti), emocionální a intelektové vlastnosti u obou 
rodičů a jejich dětí. Závěry se blíží výsledkům předcházejících autorů.

Mjoen (cit. Sedlák, 1981) sledoval posloupnost výskytu hudebního nadání u dětí rodičů 
a prarodičů. Zjistil, že je-li jeden z rodičů výrazně hudební a druhý nikoli, pak je v průměru polo
vina dětí hudebních. Jsou-li k tomu ještě prarodiče hudební, pak je počet hudebních vnuků ještě 
větší. Jsou-li oba z rodičů hudební, pak skoro 87 procent dětí je rovněž hudebních. Jsou-li i oba 
prarodiče hudební, je počet hudebních vnuků ještě větší.

Rovněž další výzkumy ukázaly vysokou kladnou korelaci mezi úrovní hudebních schopností 
potomků a předků. Čím více je hudebně rozvinutých rodičů a prarodičů, tím pravděpodobnější je 
talent u potomků. Hudební vlohy se nemusí dědit z pokolení na pokolení, ale dědí se též rece- 
sivně, tj. s vynecháním některých generací (cit. dle Poledňáka, 1984).

Existují však i další výzkumné závěry, které ukazují na jednoznačnou podmíněnost hudebního 
nadání dědičností (Bentley, 1966). Rovněž novější výzkumy poukazují na determinaci hudebních 
schopnosti dědičnými faktory. Martino (1993) cituje ve svém příspěvku o hudebních schopnos
tech i další odborníky (např. Judd, Radford ), kteří rovněž tvrdí, že „téměř všichni význační hudeb
níci pocházejí z hudebních rodin“. Scheinfield (cit. Martino, 1993) zjistil například, že 75 procent 
otců hudebníků a 50 procent jejich matek mělo rovněž hudební talent. Martino dále ve shodě 
s ostatními zobecňuje, že hudební prostředí doma je klíčové pro rozvoj hudebního nadání. 
Freemanová (1983) ukazuje, že domácí prostředí je mnohem důležitější pro rozvoj hudebních
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schopnosti než škola. Autorka se domnívá, že bez podporujícího domácího prostředí by tyto děti 
často vzdaly své snaženi. Tento výzkum, který sledoval dospělé význačné hudebníky, ukázal, že 
tito lidé měli od útlého dětství někoho blízkého, většinou jednoho z rodičů, který dbal na jejich kaž
dodenní trénování a který jim pomohl překonávat překážky.

Přesto, že k výše uvedeným výzkumným závěrům bývají výhrady, zejména co se týče zvole
ných výzkumných metod (nejčastěji anket), ukazuje se, že podnětné klima pro osvojování hudby, 
tedy zejména stimulující rodinné prostředí hraje nenahraditelnou úlohu v osvojování si hudebních 

schopností.

2.2 Vztah mezi hudební schopností u děti a zájmem o hudbu v dospělosti
Winn (1979) ukazuje, že děti, které se v dospělosti staly profesionálními hudebníky, začaly 

v období adolescence vnímat hudbu emocionálně. U těch, kde se tak nestalo, bylo velmi prav
děpodobné, že se začnou věnovat něčemu jinému. Jedna virtuoska to dokládá ve Winnově 
výzkumu takto: „začala jsem milovat to, co jsem hrála". Tak se z pouhé mechanické schopnosti 
stane něco víc. Období adolescence je však i dobou, kdy dochází podle některých autorů ke krizi, 
kdy se začínají ptát sami sebe, proč se hudbou už tak dlouho zabývají, zda jen nenaplňují přáni 

svých rodičů.

2.3 Raný výskyt hudebního nadaní
Spolu s otázkou dědičnosti hudebního nadání budila odedávna velkou pozornost ranost pro

jevů hudebního talentu. Historie dodává mnoho dokladů nejen o reprodukčním, ale i produkčním 
umění u velmi malých děti. Jde například o Mozarta, Chopina, Beethovena, Smetanu. 
Současné výzkumy potvrzují, že hudební schopnosti se u dětí objevují velmi brzy a samotné 
hudební nadání se objeví mnohem dříve, než ostatní druhy nadání (Winner, Martino, 1995). 
Schienfield (cit. Winner, Martino, 1995) například zjistili, že hudební schopnosti je možné odha
lovat již ve věku 4 a půl roku dítěte. Drake (cit. Winner, Marino, 1995) odhalil, že 70 procent slav
ných houslistů se v jisté míře proslavilo již za svého dětství. Naopak Sloboda (1985) zjistil, že kon
certní klavíristé v jeho výzkumném vzorku nebyli ve své většině odhaleni jako nadaní v období 
raného dětství. Autoři v závěru svého příspěvku uvažují o tom, že možnost časného odhalení 
hudebních schopností je možná rovněž podmíněna dostupností hudby dětem od útlého věku.

Neméně početné jsou případy, kdy se velký talent projevuje v pozdějším věku. 
Longitudinální studium „zázračných“ dětí mimo jiné ukázalo, že manifestace skvělých dispozic 
a vloh nemusí vést k adekvátnímu zráni v tvůrčí osobnost. Ta vyžaduje i jiné než ryze hudební 
předpoklady, jak jsme již dříve uvedli.

2.4 Hudební vývoj dítěte
Hudební vývoj se považuje za podstatnou složku harmonického rozvoje osobnosti. 

Dvořáčková (1994) ukazuje, že je těsně spjat se vznikem a utvářením ostatních duševních 
schopností, senzoricko-motorických reakcí, poznávacích a rozumových procesů, s rozvojem 
představ, paměti, fantazie, s celkovou senzitivitou a citovou sférou i její dynamikou a s projevy 
temperamentu a vůle. O vzájemném vztahu hudebních schopností a inteligence svědčí např. zku
šenosti maďarských pedagogů na základních školách s rozšířenou hudební výchovou. Rozvoj 
hudebního sluchu a pěveckých dovedností u nich kladně ovlivnil řečový projev, osvojování si 
cizího jazyka, tyto děti dosahovaly lepších výsledků v ostatních předmětech, velmi pozitivní vliv se 
prokázal i v oblasti duševní hygieny.

Holas (1991) dochází k závěru, že proces vývoje hudebního nadání je podmíněn minimálně 
těmito faktory:
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1. Strukturou osobnosti subjektu
a)    jeho věkovými zvláštnostmi
b) úrovní jednotlivých strukturálních složek jeho nadání či talentu (intelektových, senzomoto- 

rických a hudebních schopností a dovedností, úrovní hudebních a mimohudebních zájmů, 
délkou a kvalitou jeho dosavadního všeobecného i odborného vzdělání a rozsahem 
a strukturou jeho dosavadních životních a hudebních zkušeností.

2. Výběrem materiálu určeného pro jednotlivé hudební činnosti (jeho přiměřeností a srozumi
telností, uměleckou a estetickou hodnotou daného díla, pestrostí, rozmanitostí a atraktivností 
při výběru díla).

3. Socio-kulturními a společensko historickými vlivy (příslušností subjektu ke konkrétní sociální 
skupině, sociálně-psychologickým klimatem v dané skupině, úrovní meziosobních vztahů 
a společenským zhodnocením příslušné hudební činnosti
Soubor hudebních schopností manifestujících se v hudebním nadání „nese“ současně 
i náboj motivační, aktivační. U hudebně nadaných jedinců se téměř vždy setkáváme 
s mimořádnou úrovní motivace k výkonu. Jde o tzv. primární motivaci, spojenou se sebe- 
realizačními tendencemi. S výraznými hudebními schopnostmi je spojena i typická emocio
nální citlivost, „zranitelnost“ hudbou (Sedlák, 1989).

3. Empirická část

3.1 Východiska
Abychom lépe pochopili prostředí, ve kterém jsme výzkum realizovali, pokusíme se stručně popsat 

tuto lokalitu. Obec Velká nad Veličkou je součástí národopisného regionu, který se nazývá Horňácko.
Tato oblast leží na jihovýchodní Moravě při severozápadním úpatí jižní části Bílých Karpat. 

Na jihovýchodě a na východě je ohraničena horským pásmem Bílých Karpat, které 
v tomto úseku tvoří hranici mezi Moravou a Slovenskem. Jak uvádí monografie Horňácko 
(1966) střediskem této národopisné oblasti byla obec Velká nad Veličkou. (Většinou jako pouze 
jako Velká, pozn. autora)," která byla jakožto největší obec, s víceméně samostatně hospodaří
cím statkem, s panským mlýnem, s dávným právem výročních a týdenních trhů, které potvr
zuje listina z roku 1797, s větším počtem obchodů, s celním a lesním úřadem, poštovním spo
jením, s pobočkou soudního úřadu, s finančním úřadem a lékařskou službou atd. Na významu 
získala tím, že se po období protireformace nábožensky neuzavřela. Kromě katolického nábo
ženství zde byla zastoupena obě vyznání evangelická. Na dotváření Velké jako kulturního 
centra působilo i větší množství místní inteligence." (Frolec, Holý, Jeřábek 1966, 16)

3.1.1 Hudebnost místních obyvatel
Je zajímavé sledovat pestrou paletu hudebních nástrojů, které se nacházejí v této národo

pisné oblasti. V monografii Horňácko najdeme podrobný přehled užívaných nástrojů, které jak se 
ukazuje plnily různé funkce tedy obřadní, signální a estetickou (např. zvon aj.). Hudební talenty 
ovlivnila zejména taneční funkce hudby.

Co se týče taneční hudby, měly v této oblasti až do 60. let minulého století dominantní úlohu 
gajdy (dudy) a ostatní nástroje se kolem nich začaly sdružovat. V tomto období lze pravděpo
dobně sledovat začátek formování rodové hudební tradice. O silných kořenech hudební rodové 
tradice vypovídá i skutečnost, že: „Mezi hudci z konce století se našli i takoví, na které lidi vzpo
mínají do dneška.“ str. 378. Lidová hudba a tanec je tedy součástí života místních obyvatel již po 
mnoho desetiletí. Z psychologického hlediska se ukazuje jako zajímavé, že píseň se stala i pro
středkem komunikace.
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3.1.2 Slovácké hudecké rody
Holý (1981) ve své knize o slavném horňáckém hudci Kubíkovi uvádí, že na „nejpočetnější 

hudecké okruhy - velický a hrubovrbecký, které byly vydatně živeny rodovou tradicí připadá 
zhruba po osmdesáti muzikantech.“ str. 15 Autor se otázkám hudební lidové tradice podrobně 
věnuje. Frolec a kol. (1966) ukazují, jak pozoruhodnou oblastí z hlediska hudebnosti Horňácko 
je a to zejména díky písni a umění místních hudců, kteří ovlivnili některé spisovatele, výtvarné 
umělce a hudební skladatele.

3.1.3 Slovákův-Zemanův rod
Jedná se o významný rod lidových hudebníků a zpěváků, ve kterém se navíc spojují dva 

známé hudební rody Slovákův a Zemanův. V rozvětvené rodině jsme na základě výpovědi někte
rých jejich členů napočítali z 28 členů rodiny 17 hudebné nadaných jedinců, kteří jsou všichni 
zapojeni do hudebně-tanečních folklorních aktivit. Není mezi nimi nikdo, kdo by své hudební 
nadání uplatnil v nějakém jiném hudebním žánru.

Ukázalo se, že se celá rodina pravidelně schází při nejrůznějších příležitostech, kdy si 
doprovodu hudebního nástroje nebo bez něj zpívají lidové písně pro radost. V případě, že někdo 
není hudebně nadaný nebo nemá o lidovou hudbu zájem, není tento člověk „vydělen„ z celé 
široké pěvecké komunity.

3.2 Cíle výzkumu
V našem výzkumném příspěvku jsme se pokusili postihnout vlivy na rozvoj hudebních schop

ností rodiny muzikantů a zpěváků, která již dlouhodobě žije v obci Velká nad Veličkou, jež je 
známa svoji folklorní tradicí. Pro lepší podchycení vlivů, které na rozvoj schopností působí, jsme 
uspořádali dotazníkovou anketu u dětí tamější školy, navštívili několik tříd a provedli strukturované 
rozhovory s učitelkami. Těžiště našeho výzkumu však leželo v práci s rodinou Slovákovou, 
s jejímiž členy jsme vedli strukturované rozhovory, uzpůsobené věku jednotlivých probandů.

3.3 Metody
1) V první časti našeho výzkumu, tj. v rodině, jsme použili metodu rozhovoru a to se 7 členy 

rodiny. Během rozhovorů jsme se snažili podchytit způsob, jak se hudební schopnosti odha
lují a zejména rozvíjejí u nejmladších jejich členů.

2) Ve druhé časti našeho šetření jsme navštívili pani učitelku Šajdlerovou (příslušnici hudebního 
Slovákova-Zemanova rodu), která nám předvedla, jak rozvíjí hudební schopnosti těchto školáků.

3) Ve třetí části výzkumného šetření jsme provedli na místní základní škole dotazníkové šetření, 
jehož cílem bylo postihnout vztah místních dětí k folklóru a lidové tradici vůbec.

Rozhovory v rodině (k bodu 1)
Rozhovory se uskutečnily v průběhu měsíce června 1999 v domě paní Anny Šajdlerové. 

Místnost, kde jsme rozhovory prováděli byla stylově zařízena dle místní lidové tradice (lidové 
vyšívky, obrazy s lidovými motivy, krojované postavy, panenky v lidových krojích).
Rozhovory jsme vedli s Jiřím Slovákem, nar. 1963 a jeho manželkou Danielou Furárovou, 
nar. 1964, s jejich dětmi Jiřím nar. 1990, Ondřejem nar. 1992, a Danielem, nar. 1995 Slovákovými, 
s pani Annou Šajdlerovou nar. 1943 a jejím synem Pavlem Šajdlerem nar. 1978. (Tabulka 
s hudebními aktivitami a úspěchy jednotlivých členů rodiny viz příloha).
Rodiče Daniela a Jiří Slovákovi: shodli se na tom, že hudební nadání je zděděné, velkou roli však 
pro vývoj hrál vzor sourozenců a rodičů („bratři hráli, děda hrával, strýc hrával, zpívalo se 
v rodině...“) V lidové muzice a ve folklórním souboru zažívají pocit sounáležitosti s podobně 
orientovanou skupinou lidí. Udávají rovněž, že jim lidová hudba přináší uspokojení.

66



67



Ukázalo se, že celá rodina vždy od velmi útlého věku (přibližně od 2 let) sleduje, zda bude dítě 
hudebně nadané či nikoli („............. babička byla přesvědčena, že zpívat nebude.“) O existenci hudeb
ního nadání se usuzuje na základě schopnosti čistě reprodukovat píseň často místního regionu. 
Rodiče udávají, že sami jsou hudebně nadaní, hrají na hudební nástroje, doma zpívají a pouští si 
lidové písně nahrané na kazetách nebo kompaktních discích. Kromě lidové hudby si občas 
poslechnou i hudbu klasickou (Bach, Vivaldi). Shodně však přiznávají, že se jim na hudbu nedo
stává tolik času jako dřív.

Z hlediska dalšího vývoje hudebního nadání zvažují rodiče pro jednotlivé syny výuku hry na 
hudební nástroj. Klavír považují shodně „za základ pro působení v cimbálové muzice“.

Jiří: již chodí do hudební školy (základní umělecká škola), paní učitelka doporučuje, aby začal 
hrát na housle. Syn chce hrát na buben.

Ondřej: „.............je mírné směřovaný na cimbál“ Při volbě hudebního nástroje se zvažuje v tomto 
případě i chlapcovo leváctví.

Daniel: ještě se neví
Oba rodiče shodně uznávají, že děti „musí ke hře na nástroje tlačit“ a překonávat jisté fáze 

odporu.“Aby se hudební talent dostatečně vyvinul, je nutno dítě v určitých vývojových obdobích 
při hudbě „přidržet“.

Rodiče připouštějí i možnost, že by se hudba stala dětem zaměstnáním a udávají, že by byli 
i tolerantní k jiným hudebním žánrům než je folklór.

Děti: zpívání je baví, sólově zpívají, rády vystupují a chodí do souboru Veličánek.
Všechny děti mají lidový kroj a účastní se v něm mnoha místních slavností.

Učitelka Magda Šajdlerová s dcerou 
z Velké nad Veličkou
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Martinka Slováková (1987) a Joženek Slovák (1989) na folklorních slavnostech Mladé Horňácko, 1999

Základní škola (k bodu 2)
Paní učitelka ZŠ Anna Šajdlerová, členka zkoumaného rodu
Jedná se o paní učitelku, místní rodačku, která patří do výše popsaného rodu. Uvádí, že 

s dětmi zpívá ve škole každý den horňácké písničky a učí je vždy od nejjednodušších až ke složi
tějším. Tyto ranní hudební hodiny doprovází povídáním o místním kraji, historii a tradicích. Paní uči
telka ukazuje, že zpívají opravdu všichni, protože všichni jsou schopni se ve druhém ročníku vyzpí
vat na určitou úroveň. Talent je podle paní učitelky však otázkou dědičnosti a nejdůležitější složkou 
je hudební sluch. Důležitá je také schopnost reprodukce a tvořivost. Ta se v lidové písni proje
vuje schopností různým způsobem interpretovat (zahrát, zazpívat) tradiční píseň.

Celá třída nám na požádání zazpívala pět lidových písní. Až na několik výjimek (přibližně 
3 chlapců) zpívaly děti s nadšením a chlapci svůj zpěv doprovázeli i některými tanečními prvky 
(např. zvednutou rukou nebo předkročenim).

Ve třídě paní učitelky Šajdlerové je přibližně 25 děti. Přibližně 20 děti udává, že rádo doma 
zpívá, 8 dětí hraje na hudební nástroj a 15 dětí má doma lidový kroj. Kdo ho nemá bude ho 
a zejména chce mít.

Anketa u dětí ZŠ (k bodu 2)
Výzkumný vzorek tvořilo celkem 66 dětí ZŠ z toho 23 žáků 6. Třídy (13 chlapců a 10 dívek) 

a 42 žáků z 5. třídy (24 chlapců a 18 dívek). Dětem jsme administrovali dotazníky, a chtěli jsme se 
pokusit postihnout jejich vztah k hudbě, preferenci hudebních žánrů a vztah k hudební lidové tradici.

Naším cílem nebylo statistické zpracování dotazníků. Považujeme však za zajímavé přiblížit 
charakter odpovědí na jednotlivé otázky.
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A. Nedokončené věty: úkolem dětí bylo větu smysluplné dokončit.

- Otázka: Bez folklóru by asi....

7 negativních odpovědí, 16 neodpovědělo, 43 odpovědí naznačujících, že by dětem, škole nebo 
vesnici folklór chyběl.
Odpovědi naznačující, že:
- folklór je pro ně: “zdrojem zábavy a radosti“ ...“nebylo by veselo“, “byla by nuda“, „nebyla by 

sranda“, „bylo by smutno“...,
- součást života : „nic by nebylo“, „nebyl život“, “nebyl svět“... nebo jako součást vesnice - 

„nebyla by Velká nad Veličkou“, „nebyly by Horňácké slavnosti“, „nebylo by Horňácko“, 
„nebyla naše vesnice“,

- jako součást vlastního Já „nevydržela bych to“, „nemohl bych zpívat“, „součást kultury“...,
- součást kultury: „nebyla by kultura naší obce“, “nebyla by dobrá hudba“, „nebyla by žádná 

hudba“, „neproslavili bychom se“.

Z negativních odpovědí: „nebyla by nuda“, „bylo by dobře“, „nikdo by se neopil“.

B. Anketa:
V Tab. 1 ukazujeme otázky a odpovědi, na které děti 5. třídy ZŠ odpovídaly v anketě:
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Otázky Odpovědi (počet dětí)

Zpíváš rád? ano (40), ne (24), neodpověděli (2)

Zpívá se u vás? ano (48), ne (17)

Jak často se u vás doma zpívá? každý den (17), několikrát za týden (12), 
jednou za týden (9), několikrát za měsíc (10)

Co nejraději poslouchají tvoji rodiče? klasická hudba (14), dechová hudba (13), 
populární (12), folklór (10), všechno (1), 
nic (2), neodpovědělo (10), neví (4)

Co nejraději poslouchají prarodiče? dechová hudba (31), folklór (18), klasická (2), 
nic (1), neví (5), neodpovědělo (9)

Jakou hudbu nejraději posloucháš? folklór
na 1. místě (2)
na 2. místě (6)
na 3. místě (15)

Uveď jméno hudebně nadaného člověka: místní známí folklorní zpěváci (11), 
populární zpěváci (26),
hudební skladatelé (Mozart, Bach...) (5), 
někdo z rodiny (8)

Co ti řeknou jména Miškeříkovi, Zemanovi, 
Kohoutovi (místní známé hudební rody)?

správné odpovědi (4)



Primáš Pavel Šajdler

4 .  D i s k u s e
V předkládaném příspěvku jsme načrtli možnosti rozvoje hudebních schopností u jedinců 

z Velké nad Veličkou, obce s bohatou tradiční lidovou kulturou. Zjistili jsme, že v obci existuje 
celá řada hudebně-pěveckých kroužků, regionálních festivalů a folklórních soutěži (viz příloha). 
Ukázali jsme jeden známý hudební a muzikantský rod, kde bylo 17 hudebně nadaných jedinců 
(dle výpovědí) a 11 bez zjevného nadání. Všichni členové rodu uplatnili své hudební nadání ve folk
lorní lidové tradici, tedy v lidovém zpěvu, lidové muzice a tanci. Naším cílem nebylo skutečně 
identifikovat nadání, vycházíme však z toho, že členové prezentovaného hudebního rodu jsou 
skutečně hudebně nadání vzhledem k jejich hudebním aktivitám, kterými jsou známi po celé ves
nici i regionu. Členové hudebního rodu se shodli na tom, že hudební nadání je zděděné, je však 
nutno ho dále rozvíjet. Důležitou roli zde hrají dospělí, kteří působí jako vzor a zároveň v jistých 
vývojových etapách a krizích „udrží“ děti u hudebních aktivit.

Zjistili jsme rovněž, že v této rodině působí rodiče, prarodiče i ostatní příbuzní jako vzor 
i silný motivační činitel pro většinu dětí z nejmladší generace. Zajímalo nás dále, jak mají možnost 
hudebně nadaní jedinci, kteří jsou časně identifikováni, rozvíjet svůj talent. Jako prostředníka 
k postižení všech faktorů důležitých pro rozvoj nadání jsme použili Mönksuv model nadání (Triadic 
Interdependence Model of Giftedness), (cit. Mönks, 1993). Jedná se o multidimenzionální pří- 

  stup, zahrnující osobnostní a sociální komponenty, které jsou determinujícími faktory nadáni. 
Výskyt a vývoj nadání závisí do velké míry na podnětném a zejména podporujícím prostředí. Naším 
cílem bylo pokusit se podchytit do jaké míry jde v našem případě, tedy v případě nejmladších 
členů zkoumaného hudebního rodu, o naplnění tohoto modelu.
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4.1 Osobnostní triáda

Motivace
Děti ve zkoumaném hudebním rodu jsou silně motivovány k tomu, aby dobře zpívaly, pří

padně hrály na hudební nástroj v dětské cimbálové muzice a sólově vystupovaly. Maji možnost 
pravidelné ukazovat, co se naučily na celé řadě místních a regionálních folklórních slavnostech 
(viz příloha), což silně jejich motivaci zvětšuje. Všechny mají lidový kroj (viz foto).

Nadprůměrná schopnost
Jak jsme již výše uvedli, rodiče se od velmi útlého věku dětí zaměřují na identifikaci hudeb

ních schopností u svých dětí. Domnívají se, že hudební nadání je zděděné a že je nutné ho dále 

cílevědomě rozvíjet.

Tvořivost
Jak vysvitlo z několika odpovědí, může tvořivost prokázat jak interpret lidové hudby, tak 

hudebník a zejména potom primáš. V tomto ohledu se jeví jako podstatný i poznatek 
Moszynského (cit. Frolec a kol. 1966), že v tradiční lidové hudbě dochází k zastření výrazně 
individuálních prvků, které jsou potlačeny kolektivními postupy. Pouze nejtalentovanější jedinci 
mají možnost vymanit se z područí této tradice a vytváří tak nové osnovy buď v duchu tradičním 
nebo novém. Z toho vyplývá, že hudební talent v tomto smyslu nemůže znamenat pouze jakousi 
interpretační schopnost, ale musí v sobě zahrnovat i velkou míru kreativity.

4.2 Triáda vnějšího prostředí

Rodina
V souladu s Freemanovou (1993) se ukázalo, že rodina hraje klíčovou roli ve vývoji hudebních 

schopností. Z našeho šetření vyplynulo, že rodina hraje roli:
identifikační (identifikuje nadání v útlém věku)
pravidelně s dítětem zpívá (rozvíjí nadání)
přehrává reprodukovanou hudbu
pravidelně se zúčastňuje hudebních akcí v obci
ukazuje možnosti dalšího hudebního rozvoje (hra na hudební nástroj, zpěv ve folklórním sou
boru .......vše přímo v obci, viz příloha.)
působí jako vzor (rodiče a prarodiče sami zpívají lidové písně, bez hudby si často nedovedou 
představit svůj volný čas)

Škola
Ve škole se pravidelně každý den zpívá, zpívají všechny děti. Všechny jsou členy dětského 

souboru Orešinka, kde se rovněž zpívá a tancuje. Nadané děti chodí dále do základní umělecké 
školy. Často je jejich hudební orientace a výběr hudebního nástroje usměrňována rodiči a to ve 
vztahu k jejich další činnosti v lidové muzice. Nejnadanější se potom stávají členy dětské lidové 
muziky, případně primáši, jiní sólovými zpěváky. Stávají se dále členy místních folklórních souborů 
(viz příloha), kde se pravidelně rovněž zpívá a velmi často vystupují na místních folklórních slavnos
tech. Z dětského souboru potom přecházejí v adolescenci do lidového souboru pro dospělé.

Vrstevníci
Jak se ukázalo z ankety, považuje 43 ze 66 dětí folklór za součást své obce a podílení se na 

folklórních akcích za prestiž. Např. většina našich probandů má doma kroj a ti (10 dětí), kteří ho nemají
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by ho rozhodne chtěli mít. Za pozornost rovněž stojí skutečnost, že 11 dětí uvedlo jako hudebně nada
ného některého ze svých spolužáků, který často vystupuje na místních folklórních slavnostech 
(viz příloha). Účast na folklórních akcích působí pro děti zpětně jako silný motivační činitel.

Významné faktory
Kromě výše zmíněných faktorů vnějšího prostředí, které ve svém modelu definuje Mönks 

(tj. škola, rodina, vrstevníci), jsme si dovolili přidat ještě jeden neopomenutelný faktor, který se blíží 
Gagneho (1993) pojetí nadáni a talentu a to ve složce „katalyzátory vnějšího prostředí“. V našem 
případě jde o dlouhodobou hudební tradici celé obce a její kulturně-sociální tradice. Množství folk
lorních slavností přímo v obci, mnoho příležitostí, kdy se zpívá a tancuje, to vše usměrňuje mladé 
hudební talenty. To koresponduje kromě jiného s výzkumnými závěry Frolcové (cit. Schauerová 
a kol. 1997, 77), která upozorňuje na regionální povědomí dětí...“které formují zvláště mužské vzory 
místní folklorní tradice, výrazné typy muzikantů a zpěváků“.

5 .  Z á v ě r

V předkládaném příspěvku jsme popsali podmínky pro rozvoj hudebních schopností u dětí z 
Velké nad Veličkou, obce s dosud živou folklórní tradicí. Prováděli jsme šetření v jedné rodině 
hudebníků a zpěváků a v místní škole.

Z hlediska rozvoje nadání se nám jeví jako podstatná neobyčejná zainteresovanost rodičů na 
rozvoji hudebního nadání u dětí od nejútlejšího věku. Dále velká dostupnost dalšího hudebního 
vzdělávání v rámci základní školy, základní umělecké školy a lidových folklorních souborů. Vše je 
ve velkém množství organizačně zakotveno přímo v obci, čímž je eliminován problém spojený s 
dopravou malých dětí do speciálních škol nebo zájmových kroužků. Děti mají navíc možnost pra
videlně ukazovat, co se naučily a to před celou vesnici a zejména svými vrstevníky, což působí 
silně motivačně.

Ukázalo se, že identifikace talentů v oblasti lidového zpěvu a hudby, jejich další vzdělávání, 
akceptace této činnosti vrstevníky, podpora školou a rodinou a kulturně-historické povědomí vesnice 
vytváří optimální naplnění Mönksova triadického modelu nadáni a tím vytváří výborné podmínky pro 
rozvoj skutečných talentů v této specifické oblasti. Celá vesnice, její instituce a aktivity jsou ukázkou 
toho, jak bychom si přáli, aby podpora a vzdělávání talentů měla fungovat i v jiných oblastech.

V dalším výzkumu by bylo vhodné popsat, jaké jsou nejvyšší mety, kterých by měl nadaný 
lidový zpěvák nebo hudebník dosáhnout a dále se zaměřit na to, jaký prostor dává tento systém 
rozvoji talentů v jiných hudebních žánrech.

P o d ě k o v á n í
Mé poděkování patří paní prof. Zdence Jelínkové za poskytnutí cenných pramenů, kontaktů 
a zdrojů, a dále paní učitelce Anně Šajdlerové za vřelou spolupráci.
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Přílohy

Místní národpisné aktivity

• Národopisné soubory:
Místní národopisný soubor Velička - soubor vznikl v roce 1968 pod názvem Horňácký sou
bor písní a tanců Velička
Národopisný soubor Veličánek - založen v roce 1978, při souboru pracují dvě dětské muziky. 
Sólisté souboru se pravidelně zúčastňují soutěže mladých zpěváků a dětští zpěváci nahráli 
celou řadu rozhlasových nahrávek. Než byl v roce 1979 ustanoven jeho oficiální název pra
covali s dětmi paní učitelky ZŠ ve Velké nad Veličkou. Za dobu své existence se soubor stal 
pojmem mezi dětskými folklorními soubory. Pravidelně spolupracuje s orchestrem lidových 
nástrojů v Brně.
Soubor Orešinka - v základní škole

• Lidové muziky:
Muzika Veličánku
Mladá horňácká muzika
Muzika Jarka Miškeříka

• Pěvecké sbory:
Gajdošská muzika z Velké
rodové muziky Miškeříků, Zemanů, Slováků, Šáchů, Kučerů...

• Soutěže:
O stuhu Slávka Volavého
Zazpívej slavíčku
ZŠ 
zuš

• Místní folklorní slavnosti:
Horňácké slavnosti - folklorní slavnosti, které se v obci konají od roku 1957. Čerpají 
z lidové kultury horňáckých obcí, ležících pod hřebeny Bílých karpat. Podnět ke slavnos
tem vznikl pod vlivem vzpomínek na národopisnou výstavu a slavnost ve velké nad Veličkou 
v roce 1894. U příležitosti slavností jsou vydávány různé formy publikací.
Mladé Horňácko - dětský folklorní festival, který se pravidelně uskutečňuje od roku 1972. 
Na přípravě festivalu se podílejí učitelé a vedoucí souborů všech horňáckých základních škol 
Ozvěny Horňácka
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Josef Zeman 
(1909-1982)

Sólový zpěvák, muzikant v hudecké muzice Jožky Peška. 
Získal 2. místo v soutěži MFF ve Strážnici.

Anna Slováková 
(1913-1984)

Lidová zpěvačka v ženských lidových sborech.

Josef Slovák 
(1936)

Muzikant, hraje na housle a varhany.

Anna Zemanová 
(1943)

Zpěvačka ve sboru horňáckých žen, 
sólová vystoupení na Horňáckých slavnostech.

Dušan Zeman 
(1945-1978)

Muzikant, hrál s muzikou Martina Hrbáče, 
hostoval v různých cimbálových muzikách.

Josef Slovák 
(1961-1995)

Muzikant, hrál s muzikou Petra Miškeříka.

Jiří Slovák
(1963)

Zpěvák, sólová vystoupení na horňáckých slavnostech.

Martin Slovák
(1971)

Muzikant, hrál ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš, 
nyní hraje s muzikou Martina Hrbáče.

Jana Šajdlerová 
(1967)

Hraje na klavír.

Magda Šajdlerová 
(1969)

Zpěvačka, zpívá v ženském sboru horňáckých žen, 
sólová vystoupení na Horňáckých slavnostech.

Pavel Šajdler 
(1978)

Muzikant, hraje v muzice Lipovjan, v muzice Mirka Mince.

Martina Slováková 
(1987)

Hraje na housle v dětské muzice, 
vystoupení na pěvecké přehlídce O stuhu Slávka Volavého.

Josef Slovák 
(1989)

Hraje na housle v dětské muzice, sólový zpěvák, 
účastník soutěží v solovém zpěvu (Veselí nad Moravou, 
Velké Losiny, mezinárodní folklorní festival Praha...)

Jiří Slovák
(1990)

Sólový zpěvák, sólová vystoupení na dětském folklorním festivalu 
Mladé Horňácko.

Ondřej Slovák
(1992)

Sólový zpěvák, solová vystoupení na dětském folklorním festivalu 
Mladé Horňácko.

Daniel Slovák
(1995)

Nadějný zpěvák, zatím bez veřejného vystoupení.

Tomáš Šácha 
(1994)

Nadějný zpěvák, zatím bez veřejného vystoupení.
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1 .  T e o r e t i c k á  a  m e t o d o l o g i c k á  v ý c h o d i s k a
Kde chceme odkrývat kořeny domova? Ať zvolíme jakoukoli metodu zkoumání, vždy se v ní 

rozvinou funkce paměti jedince i předchozích generací. V paměti organismu i mysli, v předivu 
činností a prožitků je uložen takříkajíc „domov v nás“.

Mentální reprezentace domova je oblastí, do níž se promítá vše, co zkoumané osoby podr
žely nejen v sémantické, ale především v epizodické paměti. Paměť zajišťuje kontinuitu postup
ného vrůstání jedince do ekologického mikrosystému domova stejně jako kontinuitu interiori- 
zace domova ve vývoji osobnosti v celé životní dráze člověka. V posledním desetiletí se tedy 
zřetel k obsahům a funkcím paměti (Goodstein a Gielen, 1998, Oerter, 1988, Wundenberg 
a Musner, 1999, program nadace Walden ad.) oprávněně dostává do popředí vztahového rámce 
všech složek ekologie a kultury. Hovoří se dokonce o „paměťovém paradigmatu“ (Memoria- 
Paradigma), s nímž se přistupuje ke zkoumání „semiosféry“ životního prostoru.

V příspěvku do předchozího sborníku (Švancara, 1997) jsme podali přehled různých úrovní 
a forem reprezentace domova u školních dětí. Na základě analýzy tématické kresby jsme zachy
tili jak pozoruhodná ztvárnění symbolů domova, ale rovněž chybění citově sycených vzpomínek na 
dění a vztahy v rodině; je to chudost obsahů epizodické paměti, té složky paměti, která je pro 
vývoj reprezentace domova tím důležitější, čím je jedinec mladší. V návaznosti na výsledky této 
předchozí studie, která vzhledem k značnému počtu zkoumaných žáků podává jakýsi panorama
tický pohled na imaginativní reprezentaci domova, se v tomto dalším výzkumu chceme více ori
entovat na obsahy, které lze cíleně evokovat.

Jeden ze znalců výtvarné tvořivosti dětí a dospívajících H. Read (1967) naznačuje, že „men
tální obrazy“ mohou mít v některých případech původ v proprioceptivních počitcích. Je přesvěd
čen o tom, že jsou to ve všech případech vnitřní jevy, které mají základ ve fyziologii vědomí, pře
kračují však tuto úroveň, vykrystalizují ve formální obrazce a vyjádří patřičnou konfiguraci neboli 
utvářenou celost (Gestalt). Mohli bychom pokračovat dále a opřít se rovněž o psychofyziologické 
a neuropsychologické poznatky, které se vztahují k procesům zajištěným funkcemi mozkového 
kmene. V jiném kontextu (Švancara, 1973) jsme poukázali na to, že společným jmenovatelem 
těchto podkorových procesů je rytmicita, která se neprojevuje pouze v oblasti motorické 
a hudební, nýbrž také ve spontánním grafickém utváření. (V každodenním životě máme mnoho 
dokladů o takových nevědomých výtvorech během dlouhého telefonního hovoru, při přednášce 
apod.). Niterná potřeba rytmizace slouží harmonizaci nevědomých a nekoordinovaných složek 
duševního dění; děje se tak, jak píše Benoist (1995) díky „synchronním vibracím, které se šíří 
v psychických a duchovních sférách osobnosti“.

2 .  E m p i r i c k ý  v ý z k u m

Při přípravě projektu tohoto výzkumu jsme si byli od začátku vědomi toho, že pro zachycení 
indikátorů subjektivní projekce dospívajících je zásadně vhodnější individuální psychologické 
vyšetření. V podmínkách našem výzkumu však bylo nezbytné zajistit administraci v homogenních 
skupinách - a to v prostředí souboru nebo školy. Vzhledem těmto podmínkám bylo nutné zvolit 
projektivní metody tak, aby umožňovaly zjistit, jak dospívající v daném regionu promítají svůj „obraz 
domova“ do slovních, kresebných či jiných tvořivých projevů.

Pokud jde o validitu a reliabilitu, je třeba říci, že projektivní testy patří k tématům četných pole
mik mezi jejich zastánci i odpůrci. Nepochybně může být interpretace získaných výsledků pozna
menána osobní rovnicí psychologa. Z metodologického hlediska se projektivním metodám vytýká 
neuspokojivá validita. Nicméně mohou být cenným nástrojem, zejména při zaměření na kvalitativní 
analýzu. Při běžném členění metod na vázané a volné, patří projektivní testy k metodám, při nichž

81



má jedinec ve svých projevech případně ve svých volbách značnou volnost; je omezen pouze 
povahou media, v němž se vyjadřuje, nebo které sám utváří. Nejde zde o kvantitativní určení 
výkonu, případně snadnosti řešení, nýbrž o kvalitativní zachycení obsahově bohatých, diferenco
vaných „obrazů“, nejde ovšem o obraz osobnosti, nýbrž o projekci rysů osobnosti. Projektivní 
mechanismy se rozvinou zejména na podnětovém materiálu, který je málo strukturován. 
Projektibilita patří ovšem k charakteristikám, v nichž se jedinci liší; předpokládáme, že je vyšší 
u dospívajících než u dospělých.

Do našeho psychologického výzkumu jsme zařadili metody, resp. techniky, které jsou svou 
povahou indirektivní, předpokládají volbu, doplnění neúplného celku větného nebo obrazového: 
test „zlatého“ věku, metodika nedokončených vět, kresba do kruhu. K metodám, které jsou na 
rozhraní volných a vázaných metod, patří škálovací techniky. Pokud jde o kresbu do kruhu (prů
měr 16 cm), zajímá nás tendence utvářet mandaly, u nichž se ve smyslu Jungova (1998) teorému 
předpokládá nevědomá dispozice jedinců, která vede k vytváření stejných nebo podobných sym
bolů; jejich základ spatřuje Jung v preformované symbolice kolektivního nevědomí, v archety- 
pech. I když se při analýze mandal nechceme omezit pouze na Jungovo interpretační schéma, 
domníváme se, že bohatost krojů, žúder, kraslic a jiných výtvorů lidové kultury ve zkoumaném regi
onu by se měla projevit v imaginativní kresbě zejména u členů dětských folklorních souborů.

Propoziční forma reprezentace domova vystupuje do popředí v další metodě, kdy žáci posu
zují pojem „domov“. Své hodnocení domova mohou vyjádřit pomocí 12 sedmibodových škál, 
jakých se užívá v Osgoodově sémantickém diferenciálu. Na koncích škál jsou bipolárně zakotvena 
adjektiva vyjadřující určité vlastnosti, například potřebný - nepotřebný. Škály obsahují jak pozitivní 
tak negativní charakteristiky. Záměrně nebyly kladné póly vždy na téže straně. Škálování všeo
becně tvoří přechod od kvalitativních ke kvantitativním pojmům. Svůj postoj k domovu vyjadřuje 
každá zkoumaná osoba tím, že „umístí“ domov na určitý bod sedmistupňové škály. Bodové roz
pětí každé škály je 1-7 bodů, tzn. že domov může být posouzen jako velmi neoblíbený označe
ním stupně 1, případně jako velmi oblíbený a získává pak na této škále hodnotu 7.

Z tabulky č. 1 je patrné, že celý zkoumaný soubor zahrnuje 88 dospívajících hochů a dívek. 
Jednu skupinu tvoří členové dvou dětských folklorních souborů - Hradišťánek a Veličánek, druhá 
skupina byla vytvořena z žáků 7. tříd ze stejných lokalit, věkově tedy 13 až 14letých; u členů sou
boru byl věkový rozptyl větší.

Tab. 1. Rozvrstvení zkoumaných osob

Zkoumané osoby 
Lokalita

Hoši Dívky Celkem Z toho soubory

Uherské Hradiště 24 21 45 22
Velká nad Veličkou 24 19 43 19

Celkem 48
54,5%

40
45,5%

88 
100%

41
44,6%

3 .  V ý s l e d k y
Zpracování výsledků poskytlo na obou úrovních reprezentace domova - propoziční a imagi

nativní - poměrně členitý obraz o obsahu epizodické paměti dospívajících chlapců a děvčat slo
váckého regionu. V řadě grafů a kreseb ilustrujeme různé úrovně mentální reprezentace domova 
u zkoumaných skupin. Při zpracování shromážděných dat postupujeme vtom pořadí, v jakém byly 
jednotlivé metody administrovány.
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ZLATÝ VĚK

Graf. 1 Lokalizace šťastného věkového období

Graf 2. Motivace zlatého věku.
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Jak je vyznačeno v grafu 1 a 2, šťastný věk spojují naši respondenti často s obdobím před
školního věku a začátkem školní docházky; motivace: bezstarostnost, hry. Taková „lokalizace“ zla
tého věku je častější u členů folklorního souboru než u kontrolní skupiny. Opačný podíl obou sku
pin se ukazuje při umístění zlatého věku v pásmu 18 let.

Maminka ...

Graf 3. Kategorie obsahu častých hovorů matky.

Vzpomínky na obsah hovorů matky a její obvyklá rčení jsme kategorizovali takto: 1. nabádáni 
týkající se školních povinností a učení (je na prvním místě u obou skupin), 2. týkající se chování 
(je častější u kontrolní skupiny), 3. úklid, 4. pomoc v domácnosti, 5. zdraví, bezpečí, ochrana; 
6. projevovaný citový vztah; 7 trest; 8. jiné.

Příchod otce domů se spojuje s celou šíří vzpomínek na komunikaci s ním. Jejich obsah 
jsme kategorizovali takto: 1. zájem o rodinu a školní práci, 2. společné činnosti, 3. pozdravy, 
4. vyvolává žádost o dovolení činnosti, 5. projev kladného citového vztahu, 6. negativní vztah, 
7. práce, odpočinek jídlo, 8. absence otce, 9. neuvedeno. Jak je patrné v grafech 4 a 5, otec po 
příchodu domů podle hochů nejčastěji projeví zájem o školu a o rodinu (kategorie 1), v epizodické 
paměti dívek je na prvním místě práce otce doma, odpočinek a jídlo (kategorie 7).

V obou skupinách lze však v asociacích dospívajících hochů i dívek nalézt sice ojedinělé, ale 
povážlivé doklady nízké úrovně rodinného klimatu, stejně jako doklady vulgárních projevů ve výpo
vědích (např. matka často: „dám ti po tlamě“ apod.) a současně detaily se záporným obsahem 
v kresbách těchto pubescentů (alkohol, hospoda).

Značnou šíři výpovědí evokovala nedokončená věta o tom, kdy se dospívajícím doma líbí. 
Asociace vztahující se k tomu, kdy je to pro ně „doma" optimální, jsme na základě uvedených 
prožitků rozčlenili do několika kategorií: 1. společenství celé rodiny, 2. nikdo doma, sám/a doma, 
3. volnost, 4. dobrá pohoda, 5. absence hádek. 6. možnost her, TV, PC, 7. když nejsou povin
nosti, 8. jiné. V grafu 6 vidíme, že vazba na domov je výraznější u členů folklorních souborů
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Tatínek ...

Graf 4. Obsah komunikace otce po příchodu domů: porovnání obou skupin.

Vzpomínky ...

Graf 5. Komunikace otce po příchodu domů: porovnání hochů a dívek.
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(kategorie 1: rodina pohromadě, společný hovor, zpěv a jiné společné činnosti), zatímco ten
dence být sám doma (kategorie 2), případně spojování šťastného věku s odchodem z domova, 
se objevuje častěji u kontrolní skupiny. S tím koresponduje také pozoruhodný rozdíl týkající se 
„spokojenosti doma“: u členů souboru je v popředí naší kategorie 1, tzn. „rodina pohromadě“, 
a kategorie 4: „dobrá pohoda“, zatímco u kontrolní skupiny žáků 7. tříd vystupuje do popředí spo
kojenosti, jestliže jsou „sami doma“, případně mohou-li sledovat televizi a multimediální programy 
na počítači (hry!). Vztah k rodině se v epizodické paměti zkoumaných skupin profiluje také ve 
výsledcích, které ilustruje graf 7. Vzpomínání dospívajících se týká 1. rodiny, 2. prarodičů, 3. 
jiných příbuzných, 4. kamarádů, 5. zvířat (psi, kočky, koně), 6. výletů, prázdninových pobytů, 
táborů, 7. mladšího dětského věku, 8. ostatních předmětů a zážitků, 9. kamarádů opačného 
pohlaví. Výrazný rozdíl mezi skupinami se týká prázdnin, výletů a táborů, kde statisticky průkazně 
převažují členové folklorního souboru a kamarádů opačného pohlaví, což nacházíme pouze 
o ostatních dospívajících, tedy žáků 7. třídy.

Graf 6. Optimum pohody doma.

V navozené kresbě nacházíme dva ze stylů kresby uvedených v tabulce 2, - „organizující“ styl 
kompozice a „strukturní“ tendence - statisticky průkazně častěji u dětí z folklorního souboru.. 
Avšak v obou zkoumaných skupinách vzorku slovácké populace dospívajících, proti očekávání 
nacházíme jen vzácně mandaly, v nichž by bylo možné spatřovat archetypovou základnu. Rovněž 
proti předpokladu jsme pouze vzácně získali tvořivé ornamentální kresby, navozené předchozími 
asociacemi domova; vyskytují se téměř výlučné u dívek. Pro ilustraci jsme na obr. 1 až 4 vybrali 
mandaly. K těmto ukázkám je třeba uvést, že pouze kreslířka obr. 3 chodila krátce do výtvarného 
kroužku. Každá z těchto mandal je diferencovanou výpovědi o zvláštnostech vývoje osobnosti 
v dospívání a mohla by se stát cenným indikátorem v psychologické diagnostice. Pro účely 
našeho výzkumu jsou všechny kresby imaginativním pokračováním volných asociací vztahujících 
se k domovu. Pozoruhodnou reflexi vyjadřuje autorka obr. 1:
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Tatínek ...

Graf 7. Obsah častých vzpomínek.

„Ráda kreslím abstraktní věci, které nevyjadřují určitý smysl. Jsou to spíše pocity, emoce 
nebo vzpomínky ... které se předtím staly. Každý prvek z toho obrázku něco znamená. 
Kdybych měla obrázek popsat, tak by tomu asi málokdo rozuměl. Myslím si, že stačí říct, že 
ostré hrany nebo rovné čáry znamenají něco špatného a křivky, oblouk či zapletené „kliky
háky" znamenají dobrý skutek, radost, štěstí."

Zcela jednoduše, ale stejně výstižně komentuje chlapec svou kresbu na obrázku 2: „Vím, že 
celé kreslení toho obrázku bylo založeno na tom, co mne v té chvíli napadlo a vždy jsem začí
nal od středu kruhu. Obrázek teda vlastně vyjadřuje myšlenky, které jsem měl sice trochu jed
noduché, ale je to prostě to, co mne v tu chvíli napadlo.“ Podobně se ke své kresbě vyjádřila 
dívka, která ztvárnila mandalu na obr. 3: „Prostě jsem kreslila, co mě napadlo, až vznikl tento 
obrazec.“ Evokovaná kresba na obr. 4 ukazuje na zařazení domova do širších souvislostí a na vliv 
symbolů. Nejčastějším symbolem, který v této volné kresbě nacházíme je srdce.

Tab. 2. Charakteristiky evokované kresby u souborů a kontrolní skupiny. Údaje v procentech.

Obsah kresby Styl kresby

Skupina:

Př
ed

m
ět

y

O
so

by
 

zv
ířa

ta

Ab
st

ra
kt

ní

Fr
ag

m
en

to
va

ná

O
rg

an
iz

uj
íc

í

O
rn

am
en

t

Sc
he

m
at

ic
ká

Em
pa

tic
ká

Ka
rik

at
ur

a

Soubory 56,0 31,8 12,2 46,3 14,6 4,9 14,6 9,8 9,8

Ostatní 59,6 8,3 2,1 74,5 4,3 0 10,6 4,2 6,4
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Obr. 1. Dívka, 15 roků, folklorní soubor

Obr. 2. Chlapec, 14 roků, ZŠ
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Obr. 3. Dívka, 14 roků, folklorní soubor

Obr. 4. Chlapec, 13 roků, folklorní soubor
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KONOTACE DOMOVA

Graf 8. Škálové hodnoty domova: porovnání u obou skupin.

KONOTACE DOMOVA

Graf 9. Škálové hodnoty domova: porovnání hochů a dívek.
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Numerické zpracování dat, vyvozených z posouzení domova na 12 škálách, nesvědčí 
o výraznějších a statisticky průkazných rozdílech ani mezi hochy a dívkami na jedné straně ani 
mezi členy folklorního souboru a kontrolní skupinou na druhé straně. V tomto souhrnném zpra
cování postojů k domovu se však ztrácejí některé výrazné konotace jednotlivců, zejména ze sku
piny ostatních, které svědčí o negativním vztahu k domovu.

4 .  D i s k u s e

Jestliže jsme v jedné z metod požadovali nenáročné kresebné ztvárnění tématu, je vhodné si 
všimnout názoru Rudolfa Arnheima, autora, který získal mezinárodní renomé zkoumáním „vizuál
ním umění“. Arnheim (1991), vyvozuje ze srovnání primitivního uměni a kreseb dětí, že je tu para
doxně značná shoda. U obou lze nalézt vysoce stylizované geometrické tvary. Dětské kresby 
nejsou podle něho nedokonalé kopie přírody, jak se někteří domnívají, nýbrž smyslově dokonalé 
pokusy zachytit abstraktní formy v přírodě. Ve svém stanovisku k rozšiřování multimediálních 
workshopů na některých školách za účelem rozšíření smyslových zkušeností žáků vyjadřuje názor, 
že to, co potřebujeme není senzorická stimulace, neboť té je dostatek v každodenním životě. Co 
je však podle jeho názoru třeba podporovat, je schopnost vnímání, takového vnímání, které 
mobilizuje mysl nad rámec smyslů. Arnheim zdůrazňuje v jednom ze svých posledních příspěvků 
k této tématice, že je třeba učit děti, aby reagovaly na obrazy, které jsou pro ně významné, a samy 
také takové obrazy a imaginace vytvářely. K tomuto apelu se připojujeme po zhodnocení kompo
zice navozené kresby v našem zkoumání. I když nejsme kompetentní hodnotit kresebné zobrazení 
s hlediska výtvarně pedagogického, můžeme nicméně konstatovat že úroveň kresby vhledem 
k věku je u zkoumaného výběru žáků na nižší úrovni než byly kresby, které jsme při analogickém 
výzkumu zpracovávali před třiceti lety.

Jedním z řady faktorů, které vedou k útlumu výtvarné tvořivosti ve školním věku, je nepo
chybně nadměrné a bezcílné sledování televize. Na možný škodlivý vliv poukázala řada autorů 
(Μ. a J. Musilovi, 1979, J. Prekopová, 1998 aj.). Dříve měly děti při vyprávění čas, aby zpraco
valy a zhodnotily děj, a navíc mohly dostat odpověď na otázku, která jim bezprostředně vytanula. 
Přejímáním hotových obrazů se utlumuje vnímání životní reality a síla představivosti.

Zdánlivě všední rodinné prostředí je primárním modelem domova. Má stálé místo v hodno
tovém systému člověka. Je modelem lidských vztahů, modelem komunikace. Domov se však neo
bejde bez konfliktů. Konflikty mohou mnohdy vést ke konstruktivnímu řešení, mohou být průpra
vou v řešení situací mimo domov, kdy dochází ke střetu názorů. Avšak hádky rodičů, které se 
v našem výzkumu vyjevují jako jeden z obsahů jejich epizodické paměti dětí, znamenají pro ně 
nezřídka narušení jedné ze základních potřeb - jistoty o lidských vztazích, a to tím citelněji, čím 
méně chápou obsah a důvody sporů mezi otcem a matkou, případně dalšími členy rodiny.

6 .  Z á v ě r
Výsledky exploračního výzkumu projekce domova, který jsme provedli v roce 1999, skýtají na 

obou úrovních vnitřní reprezentace domova - propozični a imaginativní - vícedimenzionální pohled 
na obsah epizodické paměti dospívajících chlapců a děvčat slováckého regionu. Ukazuje se, že 
vazba na domov je výraznější u dětí z folklorních souborů, zatímco tendenci být sám doma, nebo 
dokonce spojování šťastného věku s představou odchodu z domova, nacházíme častěji u kontrolní 
skupiny dospívajících. Část získaných dat bude ještě předmětem další analýzy a interpretace.

Získané výsledky mohou být podkladem pro hodnocení přínosu folklorních souborů v genezi 
vztahu k domovu v období dospívání.
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Z U  D E N  W U R Z E L N  D E S  D A H E I M S
Traditionen der Volkskultur - Familie - Schulle - Folkloregruppe

Die Studie von Alena Schauerová über Gestaltung des Einstellungs- und Wertprofils der 
Kinder aus Folkloregruppen wurde mit dem Projekt eingeleitet, das unter der Teilnahme der 
Autorin in der Publikation „Wo sind wir daheim” (Institut für Volkskultur, Strážnice, 1997) mündete. 
Aus diesem Projekt ergab sich die Notwendigkeit, mehr Aufmerksamkeit den 
Kinderfolkloregruppen (KFG) zu widmen und zwar nicht nur in Hinsicht auf die Wahrnehmung des 
Daheims, sondern auch hinsichtlich jener Werte, die im Kontakt mit der Überlieferung der 
Volkskultur in der Gruppe entstehen und die gegenwärtige und zukünftige Einstellung der 
Heranwachsenden beeinflussen.

Die Wertgestaltung bildet einen Teil der Erziehung, ebenfalls der Freizeiterziehung, welche 
in den KFG verläuft. Da in der tschechischen pädagogischen Literatur die Freizeiterziehung nur 
sporadisch vorkommt, nutzte man die Möglichkeit die Qualität der Freizeiterziehung in der 
Tätigkeit der KFG anhand ausgewählter Kriterien zu erfassen. Gleichzeitig konnte man die 
Funktion der Folkloregruppe als eine Art des Folklorismus einzuschätzen. Beide erwähnten 
Ebenen, d.h. pädagogisch-psychologische und ethnographische, bilden den Ausgangspunkt 
unserer Forschung.

Die Befragten kommen aus drei Gruppen: es geht um Kinder aus Folkloregruppen, erwach
sene Mitglieder der Folkloregruppen und Eltern, derer Kinder in der ersten Gruppe einbezogen 
sind. Die Erforschung hat in 7 Kindergruppen und in 7 parallelen Erwachsenen-Folkloregruppen 
stattgefunden. Hiezu eine Kindergruppe ohne eine parallele Erwachsenengruppe und eine 
Erwachsenengruppe ohne parallele Kindergruppe (d.h. 3 Gruppen aus Böhmen, 3 Gruppen aus 
Mähren und 2 aus Schlesien). Die gesamte Stichprobe bildeten 139 Kinder (ab jüngerem 
Schulalter bis zur Adoleszenz), 98 Erwachsene, Mitglieder der Folkloregruppen (Jahrgänge 
1951-1980) und 111 Befrage aus der Elterngruppe (Jahrgänge 1951-1971). Die Gesamtzahl der 
Eltern bilden 28% jener, die Mitglieder einer Folkloregruppe waren oder bisher sind und 13% 
jener, die Mitglieder einer KFG waren und anschliessend einer Erwachsenengruppe angehören, 
also insgesamt 41% der Eltern sind persönlich vertraut mit der Tätigkeit in einer Folkloregruppe. 
Die Forschung verlief in folgenden Lokalitäten: Pardubice, Rokycany, Špindlerův mlýn, Dolní 
Rožínka, Uherské Hradiště, Velká nad Veličkou, Frýdek-Místek, Ostrava. Man bediente sich dabei 
folgender Forschungsmethoden: Beantwortung eines Fragebogens, ein Interview und die 
Analyse des Lebenslaufes (die bei einem Teil der befragten Erwachsenen aus den 
Folkloregruppen durchgeführt wurde).
Unser Vorhaben, die Tätigkeit der KFG mittels der Qualitätskriterien der Freizeiterziehung zu beur
teilen und zwar auf Grund der Aussagen von Kindern, brachte Ergebnisse zugunsten dieser Form 
von Interessentätigkeit.

Es hat sich herausgestellt:

(1) Die Tätigkeit der KFG erweist sich als sinnvoll für das gegenwärtige Leben des Kindes 
und wirkt auch motivierend auf sein Zukunftsleben. Es geht um Erziehung in der Freizeit 
sowie für die Freizeit.

(2) Sie erfüllt die Bedürfnisse der Kinder was das Spiel, die Musik-, Rhythmus- und 
Bewegungserlebnisse in der Gemeinschaft Gleichaltriger betrifft. Die angenehme und 
freundschaftliche Atmosphäre bringt das Gefühl der Geborgenheit und Freude.

(3) Sie führt bei den Kindern zur Entfaltung jener Kompetenzen, die sie befähigen 
Einstellungen einzunehmen.

(4) Die Tätigkeit der Kinder in der Gruppe wird unterstützt von den Eltern, deren Interesse 
motivierende und stimulierende Wirkung ergibt.
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Die Einstellungen der Kinder beinhalteten die Gruppe und Gruppentätigkeiten (was für sie 
eine sinnvolle Unterhaltung bedeutet, wobei sie Tanz und Gesang, Kinder jüngeren und mittleren 
Alters auch Spiele bevorziehen). Ferner äusserten sie ihre Einstellung zum Inhalt der Tätigkeit, 
also zur Folklore, besonders zur Folkloretradition eigener Region (sie wollen diese kennenlernen, 
denn sie sehen darin den Weg zu ihrer Erhaltung und Übergabe an weitere Generationen, aber 
sie sind auch bestrebt zu wissen, wie ihre Vorfahren lebten, sie werden sich bewusst, dass sie 
auf diese Weise mehr über ihr Daheim erfahren).

Die Ansichten der Kinder wurden durch die Erforschung von Mitgliedern der 
Erwachsenengruppen ergänzt. Ihre Äusserungen über die Tätigkeit in der Gruppe enthalten logis
che Gründe, aber sehr oft sind sie stark emotional geladen, sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern. Diese Aussagen beweisen die Qualitäten der in der Gruppe verbrachten Freizeit, denn 
sie bietet auch den Erwachsenen genügend Raum für die Reflexion der Gefühlserlebnisse. Die 
Einstellungen der Erwachsenen stimmen mit denen der Kinder überein, sind jedoch qualitativ rei
cher und präziser. Die Gruppentätigkeit wird als sinnvolle Unterhaltung, die ihnen Nutzen bringt, 
aufgefasst (es handelt sich dabei um Selbstrealisation, um Festigung der Kondition, Vertiefung 
der Kenntnisse über die Traditionen der Volkskultur der Region, Entfaltung eigener Fähigkeiten, 
Anknüpfen von dauerhaften und wertvollen Freundschaften). Im Vergleich mit Kindern erwähnen 
die Erwachsenen die im Ausland bei Gruppenreisen angeknüpften Freundschaften. Sie werden 
sich bewusst, dass sie durch diese Reisen die Kultur, besonders die Folklore fremder Länder 
besser verstehen und schätzen lernen. Es zeigt sich also, dass tiefere Kenntnisse der eigenen 
Traditionen der Volkskultur nicht zu negativen Ausklammerungen gegenüber anderen führen, 
sondern das Gegenteil bewirken. Die befragten Erwachsenen stimmen in ihren Äusserungen mit 
den Kindern überein, in welcher Weise die Tätigkeit nach aussen hin nützlich sei. Diese Tätigkeit 
wird als Repräsentation und als unerlässlicher Weg zur Erhaltung der örtlichen Folkloretraditionen 
aufgefasst. Die Erwachsenen sind sich bewusst, dass sie der Kontakt mit folkloren Traditionen 
von der Erkenntnis zur Achtung dieses Teiles der nationalen Kultur führt, zur Achtung dieser ein
maligen Kunstart, wie sie es ausdrückten. Im Gegenteil zu den Kindern wissen sie, dass sie 
durch Kennenlernen und Erleben der Volkskultur in ihren Anschauungen geprägt wurden, da dies 
zum Prisma der Wahrnehmung der Kultur und der Welt und zur Lebensphilosophie wurde. Die 
erwachsenen Mitglieder der Folkloregruppen halten es für wichtig, sogar für unerlässlich, eine 
eigene Kindergruppe zu haben. Sie sind überzeugt, dass die Tradition der Volkskultur von 
Kindheit an angeeignet und geachtet werden soll. Im Bestehen der KFG sehen sie ihre Gruppen- 
Nachkommenschaft, sowie die Träger, denen sie die Werte der traditionellen Kultur übergeben 
können. Im Gegenteil zu Kindern verstehen und äussern sie den Sinn der Gruppentradition und 
deren Erhaltung. Für die Gruppentradition ist die Familientradition wichtig, denn meistens werden 
Geschwister, Gatten, Eltern und Kinder zu Mitgliedern der Gruppe.

Auf Grund der Aussagen der Befragten aus Folkloregruppen von Kindern und Erwachsenen 
lässt sich zusammenfassen, dass die Gruppen die Unterhaltungs-, Repräsentations- und 
Erziehungsfunktion erfüllen, was mit den bisher angeführten Funktionen übereinstimmt. Hiezu ist 
wohl wichtig zu ergänzen, dass es nicht nur um die Erziehungsrolle geht, sondern auch um die 
Bildungsrolle, oder umgekehrt, nicht nur um die Bildungs-sondern auch um die Erziehungsrolle. 
Die Aussagen sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen haben erwiesen, dass beide 
Gruppen auch die Schutzrolle der Volkskulturtradition leisten.

Die Eltern haben in ihren Aussagen die Mitgliedschaft ihrer Kinder in Folkloregruppen 
dadurch begründet, dass dies zur Entfaltung der seelischen sowie körperlichen Kräfte der 
Persönlichkeit, inklusive Volition und Moral, führt. Eltern, die Mitglieder der Folkloregruppen 
waren beziehungsweise es bisher sind, wünschen, dass ihre Kinder ebenfalls ähnliche freudige
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Ereignisse im Kontakt mit Folklore erleben, wie einst sie. Das Interesse der Eltern an der Tätigkeit 
der Kinder sowie ihr eigenes Vorbild haben eine bedeutende motivierende Funktion.

Věra Frolcová leistet mit ihrer Studie einen Beitrag zum Thema Die Geselligkeit in der 
Folkloregruppe und die Beziehungen zwischen den Generationen. Sie geht von der 
Hypothese aus, dass die Folkloregruppe, als eine kleine soziale Gruppe, die Funktion der pri
mären Folkloreträger ersetzt, d.h. einige Funktionen der lokalen Gemeinschaft. Sie befasst sich 
mit der Frage, ob mittels der Folklorekommunikation in der Gruppe Geselligkeit entsteht und wel
che Bedeutung dies für das kollektive Daheimbewusstsein hat. Besondere Aufmerksamkeit wird 
den Beziehungen zwischen Generationen gewidmet. Den Forschungsgegenstand bilden Kinder 
und ihre Eltern aus der Folkloregruppe Hradišťánek aus Uherské Hradiště, wo Folkloretraditionen 
in Gruppen von Kindern und Erwachsenen fast 50 Jahre lang gepflegt werden. Es handelt sich 
um Familien, in denen die Beziehung zur Folklore in die zweite und dritte Generation (10 
Familien), in einer Familie in die vierte Generation zurückgreift.

Die heutige Generation von Kindern und Jugendlichen aus der Region Uherské Hradiště 
erhält mehr Anregungen, was die Beziehungen zur überlieferten Kultur betrifft, als ihre 
Grosseltern. Die während der ersten Republik heranwachsene Generation lebte in Bedingungen, 
wo Kirmes nicht gefeiert wurde (in Staré Město wurde dies über 30 Jahre hin nicht gehalten und 
zur Erneuerung kam es um 1925), in Vergessenheit geriet das Singen von Weihnachtsliedern, die 
ersten Bestrebungen um Folklore-Interessenten zu organisieren, standen erst am Beginn. Nach 
dem 2. Weltkrieg brachte neue Anregungen die Tätigkeit der Folkloregruppen, eine besondere 
Bedeutung kommt der Wirkung des Geigers und Bildners J.V. Staněk (1922-1978) zu. 
Staněk‘s Vermächtnis fand bisher in jeder Generation Nachfolger. Die Generationen der Eltern 
und Kinder haben daher mehrere Quellen ihrer Kontakte mit den Traditionen der Volkskultur 
angeführt: a) die Tätigkeiten der Gruppen Hradišťan und Hradišťánek, b) Auffahrten zu 
Folklorefestivalen, c) lokale kulturelle Traditionen, besonders Kirmes und Fasching (die Kindern 
beschrieben ihre Teilnahme an Kirmessen in Trachten, Aktivitäten der Eltern bei Kirmesfeiern), d) 
Familientraditionen (gemeinsames Tafeln an Feiertagen, gemeinsames Einnehmen geweihter 
Osterspeisen, Gesang bei Familienfesten u.ä.). Anhand dieser regelmässigen Kontakte kann 
man das Leben von Dreigenerationsfamilien nachweisen, obwohl sie nicht gemeinsam wohnen. 
Die Familien treffen sich bei der ältesten Generation, typisch ist eine starke Bindung zwischen 
den Grosseltern und Enkeln. Die Zusammenhänge des Familienlebens und der Folkloregruppe 
äusserten nur Kinder aus diesen Familien, wo ihre Eltern die Folkloregruppe besuchten, bzw. 
auch die Grosseltern, oder sind Verwandte bis heute in den Gruppen als Leiter, Bildner, Tänzer 
(mehr als 50% der Befragten). Diese Zusammenhänge präsentieren sich als 1. der eine 
Lebensstil der Familie, 2. die Teilnahme in einer Folkloregruppe als Familientradition, 3. das 
Interesse der Eltern am Auftreten der Kinder, die Begleitung zu Festivalen.

Aus der langzeitigen Mitarbeit in der Folkloregruppe entsteht der Austausch zwischen 
Generationen: ehemalige Mitglieder führen neue Generationen von Kindern und bringen auch 
ihre eigenen Kinder in die Gruppe. Das Prinzip der Überlieferung von kulturellen Aktivitäten von 
Generation zu Generation (analogisch zu dem Familienprinzip der Transmission von Werten) wirkt 
in der Gruppe Hradišťánek schon über 40 Jahre. Ebenfalls wird die Rolle des kulturell determini
erten sozialen Verhaltens realisiert.

Die Forschung hat die Folkloregruppe als Geselligkeit nachgewiesen, die am Prinzip der 
Generationsmitbeteilugung entsteht. Integrierende Funktion hat gemeinsamer Gesang, Musik, 
Tanz: für die Entstehung der Geselligkeit einer Folkloregruppe sind die kulturellen und kommuni
kativen Kriterien von Bedeutung, als stärkste Anregung gilt das gemeinsam erlebte Geschick und 
die Kontaktdauer (mindestens 10-15 Jahre). Die ersten Erscheinungen dessen machen sich
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bemerkbar im Alter um zwanzig Jahre, die Gründung der Familie führt zu einer Pause, mit dem 
Heranwachsen der Kinder werden die Kontakte neu angeknüpft und dauern an. Dabei entfaltet 
sich die Sphäre der spontanen Kultur (ausserhalb der Bühne) und es entstehen 
Gruppentraditionen analogisch wie lokale Traditionen: Sankt- Stephansingen, Ostersingen, 
Unterhaltungen mit Zimbelmusik u.ä. Wir konnten eine ausgeprägte Initiative der mittleren 
Generation ehemaliger Folkloregruppenmitglieder vermerken, ähnliche Aktivitäten gibt es auch in 
weiteren mährischen Lokalitäten. Diese Gruppen pflegen ständige Kontakte.

Für die Geselligkeit der Folkloregruppe ist das ethnographische Bewusstsein und die durch 
gemeinsame kulturelle Kommunikation und die zwischenmenschlichen Beziehungen gebildete 
Gruppenidentität gemeinsam. Die Einstellungen der Kinder und Eltern erweisen sich hier als korres
pondierend. Der Begriff „Daheim” ertönte in diesem Kontext in keiner Generation direkt, man bedi
ente sich folgender Begriffe „eine Familie”, „Rückkehr"’, „das Bedürfnis sich zu treffen”, „Lebensstil”.

Šárka Portešová beschreibt in ihrem Beitrag Musikalisches Talent und die Folklorekultur 
die für die Entfaltung musikalischer Fähigkeiten bei Kindern aus Velká nad Veličkou, einer 
Gemeinde mit bisjetzt lebendiger Folkloretradition. Sie untersuchte in einer Familie von Musiker 
und Sänger (Slovák’s und Zeman’s Stamm) und in der dortigen Grundschule.

Die Forschung verlief in drei Abschnitten. Im ersten Abschnitt, d.h. in der Familie, wurde die 
Methode des Gesprächs, und zwar mit 7 Familienmitgliedern, angewandt. Während der 
Gespräche war man bemüht festzustellen, wie man die musikalischen Fähigkeiten bei den jüng
sten Familienmitgliedern bestimmt und wie diese Fähigkeiten weiter entfaltet werden. Im zweiten 
Abschnitt der Untersuchung besuchte die Autorin die Lehrerin Šajdlerová (Angehörige des 
Musikergeschlechts Slovák-Zeman), die vorführte, wie sie die musikalischen Fähigkeiten dieser 
Schüler entfaltet. Im dritten Abschnitt wurde in der Ortsgrundschule eine Fragebogenmethode 
angewandt zum Ziel, die Beziehung der dortigen Kinder zur Folklore und Volkstradition allgemein 
zu erfassen. Man hat festgestellt, das in der Gemeinde eine ganze Reihe von musikalisch-sän- 
gerischen Kreisen, der regionalen Festivals und folklore Wettbewerbe.

In dem erwähnten Musikergeschlecht gibt es 17 musikalisch Begabte (laut Aussage) und 
11 Personen ohne evidente Begabung. Alle Stammangehörigen haben ihre musikalische 
Begabung in der Folklore geltend gemacht, also im Volksgesang, Volksmusik und Tanz. 
Hinsichtlich der Entfaltung der Begabung zeigt sich als wesentlich ein besonderes Interesse der 
Eltern, die musikalische Begabung bei den Kindern ab zartestem Alter zu entwickeln. Die 
Angehörigen des Musikergeschlechtes waren sich einig, dass die musikalische Begabung 
vererbbar sei, doch muss es weiter entwickelt werden. Eine prägende Rolle fällt den 
Erwachsenen zu, die als Muster wirken und gleichzeitig in gewissen Entwicklungsetappen und 
kritischen Phasen die Kinder bei musikalischen Aktivitäten „anhalten”.

Ebenfalls zeigte die Fragebogenuntersuchung, dass Ortskinder eine positive Beziehung und 
zur Folklore und zur Volkstradition der Gemeinde haben. Von 66 befragten Kindern haben 11 
Kinder als musikalisch begabten einen Folkloresänger angeführt, 43 Kinder haben angedeutet, 
dass ihnen die Folklore fehlen würde. Sie nehmen die Folklore als eine Quelle der Unterhaltung 
und Freude, einen Lebensbestandteil, einen Bestandteil des eigenen Ich und der Kultur.

Hinsichtlich der Entfaltung musikalischer Begabungen zeigt sich als bedeutend eine gut 
erreichbare weitere musikalische Bildung im Rahmen der Grundschule, der musikalischen 
Grundschule und der Folkloregruppen. Dies alles ist meistens organisationsmässig direkt in der 
Gemeinde verankert, womit das Problem des Transportes kleiner Kinder in eine Volkskunstschule 
oder eine ähnliche Förderungsgruppe gelöst ist. Den Kindern bietet sich ausserdem die 
Möglichkeit regelmässig zu zeigen, was sie erlern haben und dies vor der ganzen Gemeinde und 
besonders vor den Gleichaltrigen, was stark motivierend wirkt.
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Es ergab sich, dass die Identifikation der Begabungen im Bereich des Volkgesang und 
Musik, ihre weitere Bildung, die Akzeptanz dieser Tätigkeit durch Gleichaltrige, die Unterstützung 
dieser Tätigkeiten durch Schule und Familie, sowie das kultur-historische Bewusstsein der 
Gemeinde die optimale Füllung des triadischen Modells der Begabung von Mönks (Triadic 
Interdependence Model of Giftedness) herstellt und dadurch ausgezeichnete Bedingungen für 
die Entfaltung echter Talente in diesem spezifischen Gebiet schafft.

Es wäre wünschenswert, das Unterstützung und Bildung der Begabungen ähnlich auch in 
anderen Bereichen zukäme.

In der nächsten Forschung wäre es geeignet, haargenau zu beschreiben, welche höchste 
Zielpunkte für begabte Volkssänger und Musiker zu erreichen wären und weiter zu verfolgen, wel
chen Raum dieses System der Begabungsentfaltung in anderen Genren geboten wird.

Josef Švancara untersuchte Die subjektive Projektion des Daheims bei Heranwachsenden. 
In der theoretischen Einleitung wird auf den vorangegangenen Beitrag (Švancara, 1997) angek
nüpft, in dem eine Übersicht verschiedener Ebenen und Formen der Repräsentation des 
Daheims, sowie die Forschungsergebnisse der imaginativen Repräsentation des Daheims dar
geboten wurden. In den letzten Jahren tritt berechtigterweise in den Vordergrund des 
Bezugsrahmens aller Felder der Oekologie und Kultur ein neues Paradigm: die Inhalte und 
Funktionen des Gedächtnises. Die mentale Repräsentation des Daheims bildet einen Bereich, 
wo sich alles, was in dem Gedächtnis gespeichert ist, projiziert, und zwar nicht nur im semantis
chen sondern auch im episodischen Gedächtnis. Man spricht sogar über „das Gedächtnis- 
Paradigma" (Memoria-Paradigma), welches den Ansatz zur Erforschung der „Semio-Sphäre” der 
Lebenswelte bildet. Die Erinnerbarkeit des Daheims bei Heranwachsenden deutet auf die, in der 
subjektiven Projektion des Daheims erscheinenden Erfahrungen, und auf ihre Eingliederung in 
das Netz der sich entwickelnden impliziten Lebensphilosophie hin.

Durchführung empirischer Untersuchung. Bei diesem Forschungsverfahren zeigte sich als 
unerlässlich, die Anwendung der Methoden in homogenen Gruppen zu sichern, und zwar inner
halb der Folkloregruppe oder der Schule. Deshalb bediente man sich solcher projektiven 
Verfahren, welche es unter diesen Bedingungen ermöglichen sich zu orientieren, wie die gegen
wärtige Generation von Heranwachsenen der gegebenen Region ihr „Bild des Daheims” in ver
balen, zeichnerischen oder anderen kreativen Verfahren projiziert. Als erste wurde die Methode 
der unvollendeten Sätze angewandt. An zweiter Stelle bediente man sich der explorativen Frage 
nach dem „goldnen Alter'’. Die durch unvollendete Sätze evozierte Atmosphäre sollte die 
Gestaltung des projektiven Zeichentests initialisieren. Weiter folgte die Einschätzung des 
Begriffes „Daheims” auf 12 siebenstufigen bipolaren Ratingskalen.

Die Stichprobe beinhaltete 88 heranwachsende Knaben und Mädchen. Die 
Kinderfolkloregruppe Hradišťánek und Veličánek (N = 41) wurde mit einer Kontrollgruppe von 
Schülern der 7. Klasse, d.h. 13-14jährigen, aus der gleichen Lokalität verglichen (N = 47); bei 
der Folkoregruppe war die Altersspanne grösser.

Bei jeder Versuchsperson wurden Hunderte von Angaben gewonnen, die aus der qualitati
ven Analyse sowie der Interpretation projektiver Indikatoren bereitgestellt wurden. Die Ergebnisse 
wurden statistisch so bearbeitet, dass es möglich war 1. die Mitglieder der Kinderfolkloregruppe 
mit sonstigen Gleichartigen zu vergleichen, 2. eventuelle Unterschiede zwischen Knaben und 
Mädchen zu beurteilen.

Eine mehrdimensionale Bearbeitung der Ergebnisse bot auf beiden Ebenen der inneren 
Repräsentation des Daheims - propositionaler und imaginativer - ein plastisches Bild über den 
Inhalt des episodischen Gedächtnises heranwachsender Knaben und Mädchen der mährisch
slowakischen Region. Verschiedene Ebenen der mentalen Repräsentation des Daheims werden
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durch eine Reihe von Abbildungen und Zeichnungen illustriert. Das glücklichste Alter verbinden 
die Heranwachsenden an erster Stelle mit dem Vorschulalter und mit dem Schulbeginn; motivie
rend wirkt die Sorglosigkeit und Spiele. Derartige Lokalisierung des goldenen Alters kommt öfters 
vor bei den Mitgliedern einer Folkloregruppe als bei sonstigen Schülern.

Was die häufigsten Äusserungen der Mütter betrifft, entsinnen sich beide Gruppen öfters der 
Mahnungen zum Lernen und Erfüllung der Schulpflichten. In den Aussagen der Knaben äussert 
der Vater nach seiner Heimkehr am häufigsten das Interesse um die Schule und Familie, im epi
sodischen Gedächtnis der Mädchen steht der Vater an erster Stelle in Verbindung mit 
Hausarbeiten, Rast und Essen.

Es zeigt sich, dass die Bindung an das Heim markanter ist bei Kindern aus Folkloregruppen, 
während die Tendenz daheim allein zu sein, bzw. die Motivation des glücklichen Alters durch das 
Verlassen des Daheims kommt öfters vor bei der Kontrollgruppe vor. In beiden Gruppen finden 
sich zwar vereinzelte, jedoch Sorge erregende Hinweise auf einen niedrigen kommunikativen Stil 
im Familienmilieu, was vulgäre Aussagen der Heranwachsenden andeuten.

In der evozierten freien Zeichnung lassen sich „ganzheitliche Gestaltungen” und strukturelle 
Tendenzen öfters bei Kindern aus der Folkloregruppe feststellen. In der ganzen Stichprobe der 
mährisch-slowakischen Population findet man jedoch gegen alle Vermutung nur seltene Mandala- 
Zeichnungen, in denen man eine archetypische Basis deuten könnte. Schöpferische, durch 
vorangehende Assoziationen des Daheims hervorgerufene ornamentale Darstellungen, fanden 
sich meistens bei den Mädchen.

Bei der Beurteilung des Daheim auf 12 Ratingskalen wurden keine markantere Unterschiede 
weder zwischen Knaben und Mädchen noch zwischen Folklore- und Kontrollgruppe festgestellt. 
Ein beachtenswerter Unterschied betrifft jedoch die „Daheimzufriedenheit”: bei der Folkloregruppe 
ist im Vordergrund der Kategorie 1 und 4, d.h. „das Zusammensein der Familie” und „gutes 
Behagen", im Gegenteil bei der Kontrollgruppe der Schüler der 7. Klasse tritt in Vordergrund der 
Daheimzufriedenheit die Motivation „allein zu Hause sein”, das Fernsehen, Computer.

Ein Teil der Datenbasis bleibt noch zur weiteren Analyse und Interpretation offen.

Přeložila Lea Švancarová
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T O W A R D S  T H E  R O O T S  O F  H O M E
The Traditions of Folk Culture - Family - School - Folklore Ensembles

Alena Schauerová’s study called The Formation of the Attitude and Evaluation in the 
Character of Children from Folklore Ensembles continues the project (the authoress participa
ted in it) which led to the publication entitled Where We Are at Home (Ústav lidové kultury 
Strážnice - The Institute of Folk Culture, Strážnice 1997). The project manifested the need of 
more profound attention paid to children folklore ensembles (further: CFE) not only from the point 
of view of the perception of home values, but also from that of other values arising from the con
tact with the tradition of folk culture and influencing the attitudes of non-adults both in the present 
and in the future.

The value formation is part of both the education in general and that in the free time the children 
folklore ensembles belong to. The absence of the reflection of this reality in the Czech pedagogical 
(educational) literature opened the possibility to analyse the activity of the CFE through the selected 
criteria usually applied to the evaluation of free time education. At the same time, the project offered 
the chance to formulate the functions of folk ensembles as a form of folklorism. The two levels - both 
pedagogical-psychological and ethnographical - became the starting point of this research.

The respondents were represented by the three groups: the children from folklore ensem
bles, the adult members of folklore ensembles and the parents of the children forming the first 
group of the sample. The research was realised in 7 children ensembles and 7 adult folklore 
ensembles which form a parallel couple, and also in 1 children ensemble without any connection 
with the children ensemble (I. e. 3 ensembles from Bohemia, 3 from Moravia and 2 from Silesia). 
The whole sample was formed by 139 children from the early school age up to adolescents and 
98 adult members of folklore ensembles (years of birth 1951-1971). From the total number of 
parents 28% were or still are the members of folklore ensembles, and 13% parents were the 
members of the CFE and then the members of folklore ensembles. The research concerned the 
following localities: Pardubice, Rokycany, Špindlerův Mlýn, Dolní Rožínka, Uherské Hradiště, 
Velká nad Veličkou, Frýdek-Mistek and Ostrava. For this research the method of questionnaire, 
dialogue and biographical analysis (part of respondents from the group of adult members of folk
lore ensembles) was applied.

Our intention to evaluate on the basis of children’s answers the activity of children folklore 
ensembles results in favour of this form of free time activity, especially in the following indicies:

1. The CFE activity has a great importance for the present life of children and motivates 
them also in the future. It represents the education in the free time and for the free time.

2. It covers the needs of children-to play, to perceive music, rhythm and motion in the com
munity of their friends of equal age. Its favourable and friendly atmosphere provides the 
feeling of safety and delight.

3.    It develops the competence on the basis of which children are able to express their attitudes.
4. The children’s activity in ensembles is supported by parents whose interest has a moti

vating and a stimulating effect.
The children’s attitudes comprised the ensemble and their activity in it (this activity represents a 

meaningful entertainment in which they prefer dance and singing, the children of younger and medium 
age also games). Then they expressed their attitudes towards the content of the activity, towards 
folklore traditions of their region (they want to know them because they regard them as the only 
way how to preserve them and to transfer them to further generations, but also want to know how 
their ancestors lived; they realised that in this way they would get to know more about their home).

The children’s opinions were completed by the research of the adult members of folklore 
ensembles. Their views concerning the activity of folklore ensembles are logical, but also contain
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intensive emotions (it concerns both men and women). These statements confirm the qualities of 
the free time spent in ensembles because they represent the space of emotional reflection even 
for adults. The adults’ attitudes coincide with those of children, but they are more extensive and 
more precise. The ensembles’ activity is understood as a meaningful entertainment which does 
them good (self-realisation, keeping in condition, the development of the knowledge of the tradi
tions of folk culture, the development of human abilities, establishing constant and rare friend
ships). In comparison with children they also mention the friendship established abroad during the 
trips of the ensemble. They realise that in this way they become familiar with the culture, especi
ally with the folklore of foreign countries, they learn to understand and respect it. Thus it beco
mes obvious that the profound knowledge of their own traditions of folk culture does not repre
sent the negative delimitation against other traditions, just the opposite. The adult respondents 
also agree with the children in the expression of what the activity helps outwardly. They under
stand it as a sort of representation and as the necessary way to the preservation of local folklore 
traditions as well. They realise that the contact with folklore traditions led them from the know
ledge of to the respect for this part of national culture, to the respect for this unique kind of art - 
according to their own words. Unlike the children, they also realise that the knowledge of folk cul
ture and its perception formed their views as it became a prism through which they perceive the 
culture and the world, their life philosophy. The adult members of folklore ensembles think that it is 
inevitable to have a children ensemble of their own. They are convinced that the traditions of folk 
culture must be identified and respected from childhood. The children folklore ensembles are 
regarded as their successors able to transfer the values of traditional culture. Unlike the children, 
they understand and express the meaning of the traditions of their ensemble and their preserva
tion. The family tradition is very significant for the tradition of folklore ensembles as it is usual that 
brothers and sisters, husbands and wives, parents and children are members of these ensembles.

On the basis of respondents’ answers from children and adults folklore ensembles it is pos
sible to sum up that the ensembles have the functions of amusement, representation and educa
tion which are in accordance with the functions mentioned up to now. However, it is necessary to 
add that they have not only the educational, but also the cultivating function or vice versa. The 
answers of children and adults proved that the ensembles including children ones had also the 
function of the protection of the traditions of folk culture.

The parents’ views manifested the reasons for the membership of their children in folklore 
ensembles. They realise that the ensembles develop their personality from the volitional, moral, 
psychological and physical points of view. The parents who were or still are members of folklore 
ensembles want their children to enjoy the direct contact with folklore as they used to do. Their 
interest in children’s activity and their activity as a model have a significant function of motivation.

Věra Frolcová’s study On the Sociability of the Folklore Ensemble and the 
Intergenerational Relations is based on the hypothesis that the folklore ensemble as a small 
social group substitutes the functions of primary holders of folklore, I. e. some functions of the 
local community. Thus it solves the problem whether the folklore communication leads to the soci
ability of the ensemble and what is its meaning for the collective consciousness of home. A spe
cial attention is paid to intergenerational relations. The object of the research are the children and 
their parents from the folklore ensemble Hradišťánek from Uherské Hradiště where the cultiva
tion of folklore traditions in children and adults ensembles have been lasting nearly 50 years. This 
concerns the families whose relations to folklore go back to the second or the third generation 
(10 families), in one family even to the fourth generation.

Today’s generation of children and youth in the region of Uherské Hradiště has more impul
ses from the relation to traditional culture that their grandparents used to have. The generation
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growing up in the conditions of the First Czechoslovak Republic did not celebrate the feasts (In 
Staré Město - Old Town - they have not taken place for 30 years and were restored only in 1925), 
also the ceremonies of carol singing and begging were forgotten, the first attempts to organise 
those interested in folklore were just starting. After the Second World War the new impulses from 
the activity of folklore ensembles appeared; the specific role was played by the violinist and artist 
J. V. Staněk (1922-1978). Staněks heritage always found its successors in every generation. 
Therefore the generations of parents and children mentioned more sources of their contacts with 
the traditions of folk culture:

a)   the activities of the Hradišťan and the Hradišťánek ensembles;
b)   the trips to folklore festivals;
c) local cultural traditions, especially feasts and Shrovetide carnivals (the children described their 

participation in folk costumes in the feasts, the activities of parents in the feast ceremony);
d) family traditions (common banquets during feasts, the common eating of holy Easter 

meals, singing during family feasts etc.). These regular contacts may demonstrate the lives 
of three-generational families though they do not live together. The families meet in the 
house of the representatives of the oldest generation, characteristic is a strong bondage 
of grandparents and grandchildren. The links of the family life and the folklore ensembles 
were expressed only by the children of the families whose parents or even grandparents 
were their members or their relatives still work in them as leaders, artists or dancers (over 
50% of respondents). These connotations are manifested as 1. the unified family way of 
life; 2. the participation in folklore ensembles as part of the family tradition; 3. the parents’ 
interest in the children’s presentation; the parents accompany their children to festivals.

The long-term cooperation in the folklore ensemble gives birth to the intergenerational 
exchange: the former members lead new generations of children and bring their children to 
ensembles. The principle of transferring cultural activities from one generation to another (the 
analogy of the family principle of value transmission) has been functioning in the Hradišťan 
ensemble over 40 years together with the role of the culturally determined social behaviour.

The research demonstrated the folklore ensemble as a community arising from the principle 
of the generational participation. The integrating function is performed by common singing, music 
and dance: the key criteria for the rise of the folklore ensemble community are cultural and com
municative, the strongest impulses are represented by common experiences and by the duration 
of mutual contacts (10-15 years at least). The first manifestations appear around 20 years of age, 
then there is a pause associated with the rise of the family, later when the children were growing 
up the contacts revive and last. The sphere of spontaneous culture develops opulently, and the 
traditions of folklore ensembles arise as an analogy of local traditions, e. g. singing carols and 
begging on the Day of Stephen, during Easter, chats round the dulcimer etc. The significant initi
ative of the middle-aged generation of former members of the folklore ensemble was recorded; 
the same activities can be seen in other localities in Moravia, too. These groups contact one 
another. The sociability of the folklore ensemble can be characterised by common ethnographi
cal consciousness and group identity formed by means of common cultural communication and 
interpersonal relations. There is the correspondence of parents’ and children’s attitudes. The 
word „home” has never directly appeared in this context in any generation, the most frequent 
were the following terms: „one family”, „returns", „the need of meeting", „the way of life".

Šárka Portešová’s contribution The Musical Gift and the Tradition of Folk Culture descri
bes the conditions necessary for the development of musical abilities of children from Velká nad 
Veličkou, the place with the still living folklore tradition. The authoress analysed a family of musi
cians and singers (the Slovák and the Zeman families) and the situation in the primary school.
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The course of the research was divided into three parts. In the first part concerning the family 
she applied the method of the dialogue with seven people. During the dialogues she tried to 
record the way of determining the degree of musical abilities of the youngest members of the 
family and also the way they developed further. In the second part she visited Mrs. Šajdlerová (a 
teacher and a member of the musical Slovák and the Zeman family) who demonstrated how she 
developed musical abilities of school children. In the third part the authoress used the method of 
the questionnaire the aim of which was to record the local children’s relations to folklore and to 
folk traditions in general. She came to the conclusion that in the place there existed several musi
cal and singers’ choirs, regional festivals and folklore competitions.

In the above-mentioned family of mucisians there were 17 musically gifted individuals (accor
ding to the questionnaire) and 11 without any obvious gift. All the members of the family used their 
musical gifts in folklore traditions, i. e. in folk singing, folk music and dance. From the point of 
view of the development of their gifts the most substantial seems to be the immense interest of 
parents in the development of the musical gift of their children from their earliest age. The mem
bers of the musical family agreed about the fact that the musical gift was inherited but that it was 
necessary to cultivate it. The most important role is played by the adults who represent a model, 
and in certain stages of development and crises keeps them in musical activities.

Also the questionnaire investigation demonstrated that local children had a positive relation 
to folklore and to the folk tradition of the place they lived in. Out of 66 children 11 were regarded 
as gifted folk singers. 43 children asserted that they would miss folklore. They perceive it mostly 
as a source of entertainment and delight, part of life, part of their „ego“ and part of culture.

The most important factor for the development of musical talents is an easy access to musi
cal education in primary schools, schools of art and folklore ensembles. Everything is to a high 
degree concentrated in the village - this also solves the problems associated with the transport 
of children to special schools and hobby groups, moreover, the children may also demonstrate 
what they learned to the whole village community and also to their schoolmates of equal age 
which strongly motivates their further activities.

The identification of talents in the sphere of folk singing and music as well as their further 
education, the acceptance of this activity by their schoolmates equal in age, the support of both 
the school and the family and the cultural and historical consciousness of the village form the opti
mal realisation of Mönks’ Triadic Interdependence Model of Giftedness as well as the splendid 
conditions for the development of real talents in the specific sphere of human activity.

The further research should describe the goal the folk singer and mucisian could reach and 
the possibilities given by the system for the development of talents in other musical genres.

Josef Švancara concentrated his research on the subject of Adolescents' Subjective 
Projection of Home. The theoretical part continues the preceding contribution (Švancara, 1997) 
in which the outline of various levels and forms of the representation of home and the results of the 
empirical research of imaginative representation of home were given. Recently a new paradigm 
rightly got to the foreground of the relational frame of all the elements of ecology and culture: the 
regard to contexts and functions of memory. The mental representation of home is a sphere where 
everything what is kept in memory is being projected not only in the semantic memory, but, above 
all, in the episodic one. Some even speak about the „memory paradigm" (Memoria-Paradigma) 
which enables to analyse „the semiosphere" of the life space. The recollections recalled by ado
lescents in connection with home confirm the range of experience and the way the subjective pro
jection of home and their integration into the tissue of the elements of the implicit life philosophy.

The methods of empirical research. In this research it was necessary to ensure the administ
ration in homogeneous groups in the environment of an ensemble or at school. With regard to this
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fact such methods of projection were selected that in these circumstances could provide the infor
mation about how the contemporary generation of adolescents in a certain region projects its 
„image of home“ into verbal, drawing or other creative manifestations. At first the method of unfi
nished sentences was used. The second one was the explorative question of „the golden age". 
The evoked atmosphere of unfinished sentences should initiate the formation of the projective dra
wing test. The evaluation of the concept of „home“ in 12 bipolar scales in 7 points then followed.

The analysed file comprise 88 adolescents - both boys and girls. The group formed by the 
members of the children folklore ensemble Hradišťánek and Veličánek (A=41) was being com
pared with the selection of pupils of seventh forms (aged 13-14) from the same localities (A=47); 
the members of folklore ensembles had a bigger dispersion.

Every individual provided tens of pieces of information based on the qualitative analysis and 
on the interpretation of projective indicators. The results were statistically worked out to enable 
both the comparison of the members of the children folklore ensemble with their schoolmates of 
equal age and the expression of possible differences between boys and girls.

The multidimensional treatment of the results on both levels of the representation of home - 
propositional and imaginative - the plastic picture of the content of the episodic memory of ado
lescents - both boys and girls - of the region of Moravian Slovakia. Several graphs and drawings 
illustrate various levels of the mental representation of home. The adolescents link the happy age 
at first with the period of pre-school age and with the beginnings of their school attendance; the 
motivation: carefree outlook and games. This localisation of „the golden age“ is more frequently 
expressed by the members of the folklore ensemble than by the checked group.

Both groups assert that the most frequent mother's talks concern the exhortations to learn 
and do school duties. The boys assert that after coming home father is most interested in school 
and family, in the girls’ episodic memory is father’s work at home, rest and food in the first place.

The link to home is more significant for the children from folklore ensembles while the ten
dency to be at home alone or to associate the happy age with leaving home appear most often in 
the checked group of adolescents. In both groups it is possible to find rare, but precarious evi
dence of the bad level of the family climate as well as the vulgar manifestations in statements of the 
analysed pubescents. In the evoked drawing the „organic” composition and structural tendencies 
can be more frequently found in the group of children from folklore ensembles. In the total sample 
of the Moravian Slovak population - contrary to expectations - the mandalas in which the arche
typal basis could be recognised are rather rare. The creative ornamental compositions evoked by 
preceding associations of home can be found nearly exclusively in the group of girls.

In the process of the evaluation of home in 12 scales no significant differences between boys 
and girls and between the members of the folklore ensemble and the checked group were found. 
The remarkable difference concerns, however, „the satisfaction at home”: the members of the 
ensemble prefer our categories 1 and 4, i. e. „the family together" and „good humour”, while the 
checked group of the seventh form pupils prefers the satisfaction connected with „at home 
alone“, TV and PC.

Part of the data in the data basis of this research will be the object of a further analysis and 
interpretation later on.
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