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ABSTRAKT 

Práce pojednává o možnosti využití postupů dramatické výchovy v programech 

prevence. Cílem práce bylo zmapovat možnosti, které toto propojení nabízí. Hlavní 

otázkou práce je, zda jsou metody dramatické výchovy vhodným metodickým 

nástrojem v tomto typu edukační práce s dětmi. 

Teoretická část práce mapuje oba tyto obory a jejich propojení. Praktická část je dělená 

podle témat, kterými se zabývají konkrétní lekce. Témata jsou: Šikana, Vztah ke stáří a 

Virtuální svět. Témata jsou v úvodu podložena teoretickou částí. Následují autorské 

lekce dramatické výchovy na dané téma a vyhodnocení hlavní výzkumné otázky v 

konkrétních skupinách: Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné 

postoje a hodnoty? V závěrech jsou zodpovězeny všechny výzkumné otázky: Jsou 

navržené bloky funkční a realizovatelné? Jsou dramaticko-výchovné aktivity použité v 

lekci pro žáky náročné? Je pro žáky (4. -5. třída) tato forma preventivních programů 

poutavá? K výzkumu bylo využito dotazníkového šetření a pozorování dané skupiny. 

Realizace probíhaly ve více třídách (téma šikana (2), vztah ke stáří (4), virtuální svět 

(3)). 

Výsledky výzkumu ukazují, že lekce uvedené v práci jsou funkční a realizovatelné. 

Žákům nedělalo potíže plnit jednotlivé aktivity a celé lekce považovali za poutavé. 

Dotazníkové setření poukázalo na vliv dramatické výchovy na utváření společensky 

hodnotných postojů a hodnot. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dramatická výchova, primární prevence, strukturované drama, šikana, vztah ke stáří, 

virtuální svět. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the preventive programs that would possibly include some 

methods used in drama education.  Its goal is to survey the possibilities that come out of 

such interconnection. The main task of the thesis is weather these methods are suitable 

to be implemented in such type of educational work with children. 

The theoretical part of the thesis maps both forms of education and their interaction. 

The practical part is divided into different lessons that discuss certain issues. The issues 

are: Bullying, Attitude to old age and The virtual world. All the issues are, in the 

introduction, based on the theoretical part. The following are authorial lessons of drama 

education aimed at particular issues and evaluation of the main study in certain groups: 

Is drama education able to form socially valuable stances and values? In conclusion, 

there are answered all the explorative questions: Are the proposed blocs functional and 

feasible?  Are the drama-educational activities used in lessons for students demanding? 

Is this form of educational programs gripping for pupils of 4th to 5th class? During the 

research was used not only exploration based on questionnaires, but also the study of 

certain groups.  The realization took place in a variety of classes (the issue of bullying 

(2), attitude to old age (4), the virtual word (3)). 

The results of the research show that the lessons mentioned at the thesis are functional 

and feasible. The pupils fulfilled particular activities without any problems and they 

also found the lessons exciting. The questionnaire inquiry pointed out the influence of 

drama education on forming socially valuable stances and values. 

 

KEYWORDS 

Drama in education, primary prevention, structured drama, bullying, attitude to old age, 

virtual word.  
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Úvod 

Během studia jsem pracovala jako lektorka programů primární prevence. Zároveň jsem 

si vybrala specializaci dramatická výchova a divadlu se věnuji více než 10 let. Po 

zkušenostech v programech prevence jsem si uvědomila, jaký nevyužitý potenciál má 

dramatická výchova v souvislosti s prevencí. 

Tato práce si klade za cíl zmapovat, jaké možnosti může dramatická výchova přinést do 

lekcí primární prevence. Zároveň předkládá tři autorské lekce dramatické výchovy 

zabývající se tématy primárních prevencí. Tyto lekce byly v rámci diplomové práce 

několikrát realizovány a žáci, kteří se jich zúčastnili, prošli dotazníkovým šetřením. 

Práce se zabývá tím, zda je možné, aby lekce dramatické výchovy účinně sloužily 

v primární prevenci. Výzkum tedy spočívá v porovnání dotazníků daným žákům před 

lekcí a po lekci.  

Protože součástí práce jsou i realizace autorských programů dramatické výchovy, bylo 

nezbytné tuto problematiku více popsat. Témata lekcí jsou šikana, vztah ke stáří a 

virtuální svět. Tato témata spojuje to, jak lidé společně žijí a komunikují.  
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Teoretická část 

Preventivní programy 

V České republice existuje kolem padesáti šesti certifikovaných organizací 

poskytujících primární prevenci. Tyto organizace často poskytují i jiné služby- nízko 

prahové kluby, probační programy, terénní práce, azylové byty apod. Tuto komplexní 

službu poskytuje například organizace Proxima Sociale. Další velkou pražskou 

organizací je Prev- Centrum, které se ale primárně zaměřuje na oblast prevence a 

protidrogovou osvětu. Největší pokrytí má přirozeně Praha. Bohužel ani to nezaručuje 

zapojení všech škol do programů prevence. Školy mohou žádat o granty na podporu 

preventivních programů, nebo mohou služby financovat ze svých rozpočtů. Mimo stálé 

služby existují i krátkodobé projekty podporované evropskou unií (více v kapitole o 

šikaně).  

MŠMT má vybudovanou síť úřadů, organizací a osob, které zajišťují pokrytí primární 

prevencí v rámci ČR. Systém začíná u metodika školní prevence, který je odborně 

vyškolen (2 roky studia)1. Dalším organizačním stupněm je Metodik prevence 

(pracovník školského poradenského zařízení) dále Krajský školský koordinátor 

prevence (pracovník krajského úřadu) a to celé zaštiťuje MŠMT (odbor speciálního 

vzdělávání a institucionální výchovy)2. 

Témata preventivních programů jsou rozmanitá a reagují na aktuální požadavky 

společnosti. Pro příklad uvádím témata bloků organizace Proxima Sociale. Většinu 

těchto témat využívají i jiné organizace. Protože tato práce je primárně zaměřená na 

primární prevenci na základních školách, neuvádím náměty předškolní prevence.  

Témata lze dělit do těchto skupin: Vztahy (Vztahy ve třídě, Rasismus a xenofobie, 

Šikana, Partnerství a sexualita, Komunikace, konflikty a jejich řešení, Manipulace 

apod.), Ohrožující látky (Kouření, Alkohol, Ohrožující látky kolem nás, Drogy), 

                                                 
1 Studium pro školní metodiky prevence “250“ | P-centrum. P-centrum | P-centrum [online]. Copyright 

©2018 P [cit. 29.04.2018]. Dostupné z: http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-

250/ 
2 Strategie primarni prevence 2013-2018.doc, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 

29.04.2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/28077 

http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250/
http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250/
http://www.msmt.cz/file/28077
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Nelátkové závislosti (Gambling, Mediální gramotnost), Lepší život (Efektivní učení, 

Psychohygiena, Finanční gramotnost, Trestní odpovědnost, Poruchy příjmu potravy). 

Neuvádím všechna témata, ale základní přehled.  

Rozdělení prevence 

Prevenci můžeme rozdělit na specifickou nebo nespecifickou. Nespecifickou prevenci 

vykonávají samotní učitelé nebo rodiče žáků (nebo jakékoliv jiné osoby, které mají na 

děti dlouhodobější vliv). Vedou je k volnočasovým aktivitám, motivují je k rozvoji 

jejich zájmů a jdou jim příkladem. Specifikou prevenci většinou vykonávají 

kvalifikovaní lektoři organizací zabývajících se prevencí (viz výše), nebo samotní 

učitelé. Ve specifické prevenci se vyučující zaměřuje na konkrétní ohrožení a to je 

tématem lekce. Ve své práci se zaměřuji především na prevenci specifickou.  

Prevenci dělíme také na primární- na tu je tato práce zaměřena, sekundární a terciální.  

• V primární prevenci pracuje vyučující se skupinou, která ještě nebyla ohrožena 

rizikovým chováním (nepřišla do kontaktu s drogami, ve skupině neprobíhá 

šikana apod.).  

• Sekundární prevence probíhá v kolektivech, ve kterých se problémy již 

vyskytly. Tuto oblast popisuje v souvislosti s drogami autorský tým takto: 

„Jedná se tedy o program, strategie a aktivity zaměřené na prevenci vlastního 

zneužívání drog a včasnou identifikaci a léčbu uživatelů drog, kdy hlavním cílem 

je zabránit vzniku/rozvinutí závislosti na drogách (např. práce s 

experimentátory).“ 3 (zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování 

ve škole) Do sekundární prevence patří i tzv. selektivní prevence, která se 

zaměřuje na narušené vztahy v kolektivech.  

• „Terciární prevence se částečně překrývá s léčbou závislosti, zaměřuje se na 

minimalizaci rizik spojených s užíváním látek.“ 4  

                                                 
3 Zavádění preventivních opatřeníproti rizikovému chování ve škole- Metodika | Inkluzivní škola [online]. 

Copyright © [cit. 03.04.2018]. Dostupné 

z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika_5.pdf 
4 Zavádění preventivních opatřeníproti rizikovému chování ve škole- Metodika | Inkluzivní škola [online]. 

Copyright © [cit. 03.04.2018]. Dostupné 

z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika_5.pdf 

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika_5.pdf
http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika_5.pdf
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Bez povšimnutí není tedy ponechána ani jedna skupina a každé je poskytnuta adekvátní 

pomoc.  

Různé organizace cílí na různé věkové skupiny (nebo více skupin- např. : Madio, o.s., 

Prevalis, Proxima Sociale). Novějším trendem je zavádění primárních prevencí již 

v mateřských školách (např. Centrum podpory zdraví, z.ú.,_). Všechny akreditované 

programy jsou samozřejmě přizpůsobeny věku účastníků  

Zajišťování prevencí patří do kompetencí školního metodika prevence. Ten má zároveň 

za úkol monitorovat situaci v jednotlivých třídách a být podporou a navrhovatelem 

řešení vzniklých problémů.  

Nároky na vzdělání lektorů jsou u každé organizace jiné. Některé požadují jen ukončené 

středoškolské vzdělávání s maturitou (např. organizace Terénní programy Magdaléna- 

Benešovsko)5, u jiných je potřeba studovat VŠ humanitního zaměření (např.: organizace 

Semiramis 6, Proxima Sociale), a některé přijímají pouze absolventy vysokých škol 

pedagogických oborů (např.: Oblastní charita Jihlava).7Přijatí lektoři často podstupují 

odborná školení, náslechy a pravidelně se účastní porad a supervizí.8 Některé 

organizace (například Proxima Sociale) pořádají pro své lektory školení s odborníky 

dané oblasti (finanční poradna, poradna pro závislé apod.). Lektoři také mají možnost 

účastnit se konference o prevenci PPRCH. Díky tomu všemu se do týmu přinášejí nové 

informace a obsah lekcí se obohacuje.  

Lektoři do tříd přicházejí tak často, jak to metodik vyjedná. Většinou si škola může 

dovolit zaplatit jedno až dvě, maximálně však čtyři bloky za jeden školní rok. Mimo 

rámec financování školou existují různé projekty financované buď městskými částmi (v 

                                                 
5 [online]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/?option=com_content&task=view&id=4063 
6 Chcete být lektorem primární prevence? - SEMIRAMIS z.ú.. SEMIRAMIS z.ú. - [online]. Copyright © 

2016 Semiramis z.ú. [cit. 29.04.2018]. Dostupné z: http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-

lektorem-primarni-prevence/ 
7 OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA - OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA [online]. Copyright ©u [cit. 

29.04.2018]. Dostupné z: http://jihlava.charita.cz/res/data/012/001456.pdf 
8 LMC. Jobs.cz – Inspirujeme k úspěchu – nabídka práce, volná pracovní místa, brigády i vzdělávání a 

rozvoj [online]. Copyright © 1996 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.jobs.cz/rpd/1229177836/?rps=233 

Chcete být lektorem primární prevence? - SEMIRAMIS z.ú.. SEMIRAMIS z.ú. - [online]. Copyright © 

2016 Semiramis z.ú. [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-

lektorem-primarni-prevence/ 

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/madio-o-s
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/prevalis
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/centrum-podpory-zdravi-o-s
http://www.streetwork.cz/?option=com_content&task=view&id=4063
http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-lektorem-primarni-prevence/
http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-lektorem-primarni-prevence/
http://jihlava.charita.cz/res/data/012/001456.pdf
https://www.jobs.cz/rpd/1229177836/?rps=233
http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-lektorem-primarni-prevence/
http://www.os-semiramis.cz/o-nas/chcete-byt-lektorem-primarni-prevence/
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případě Prahy) nebo z Evropské unie.9 Další možností je pak návštěva divadla či besedy 

mimo školu. Organizace, které splňují Standardy (poskytování kvalitních služeb) se 

mohou ucházet o certifikaci.10 Ta jim umožňuje čerpat finanční prostředky ze státního 

rozpočtu (dotace), avšak tyto prostředky jim nezaručuje. Certifikát se uděluje na dobu 5 

let.11  

Metody a způsoby organizace 

Práce lektorů primární prevence je v mnoha ohledech specifická. Lektoři buď 

pravidelně docházejí na určené školy a sami si domlouvají prevence na těchto školách, 

nebo koordinaci přebírá koordinátor celého týmu a lektory rozděluje do škol podle 

potřeby. První varianta je přínosnější stálejším týmem na školách. Žáci jsou na lektory 

více zvyklí. Druhá varianta přináší obměnu lektorských dvojic a brání se tak zabřednutí 

do stereotypu. 

I přes to, že v některých organizacích docházejí lektoři stále do stejné školy, práce je 

nárazová. Lektoři se mohou spoléhat jen na zprostředkované informace (od kolegů nebo 

od třídní učitelky), nebo na své poznatky z minulých setkání, které ale vzhledem 

k delším časovým pauzám mezi lekcemi nemusí být aktuální. Lektoři často učí velké 

množství témat a doba jde stále dopředu, je tedy nezbytné v lekcích udržovat aktuálnost. 

U lektorů se předpokládá informovanost, ale i variabilita přístupů (věkové rozmezí 

skupin může být až devět let).  

Metodika je sestavovaná tak, aby vycházela ze znalostí žáků. Aktivity jsou povětšinou 

prožitkové a je snaha o prolínání skupinové a individuální práce. Samozřejmě se ale 

jednotlivé programy liší podle organizace, která je uskutečňuje. Kromě toho lektoři 

reagují na skupinu a aktuální situaci v ní. I přes zařazení aktivit v programech zůstává 

přednášková část, která ale většinou navazuje na aktivity a podstatnou její část tvoří 

informace sdělované samotnými žáky. Preventivní programy využívají celou škálu 

                                                 
9 Z tohoto zdroje se například loni financoval mezinárodní projekt Build future-stop bullying proti šikaně 

na školách http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/. 
10 Co to je certifikace?, Národní ústav pro vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. Copyright 

© [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-co-to-je-

certifikace 
11 Národní ústav pro vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. Copyright © [cit. 09.05.2018]. 

Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-jak-probiha. 

http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-co-to-je-certifikace
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-co-to-je-certifikace
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-jak-probiha.
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způsobů realizace lekcí. Jedná se například o přednášky, besedy s odborníky (policisté, 

lékaři), besedy se zainteresovanými (bývalými narkomany), divadlo fórum, divadelní 

představení, interaktivní lekce a další. 

Národní ústav pro vzdělávání na svých webových stránkách zveřejnil závěr výzkumu 

funkčních a nefunkčních aspektů ve školské primární prevenci. Za funkční vyhodnotil 

například komplexnost a kombinaci mnohočetných strategií, včasný začátek, práci 

v malých skupinách (max. do 30 účastníků), aktivní účast, reakci na aktuální potřeby 

cílové populace, jasný a strukturovaný program a další. Za nefunkční označil například 

programy bez interaktivních prvků, masové akce, přehánění následků, moralizování, 

odstrašující příklady a jiné.12 

Při tvorbě metodiky musí lektoři hledat rovnováhu mezi množstvím teoretických 

znalostí, které je nutné žákům předat a mezi prožitkem, který mají žáci v lekcích zažít. 

Většina škol si pro jednu třídu může dovolit lekce dvouhodinové cca jedenkrát za půl 

roku. Za hodinu a půl se tedy žáci musí do hodiny ponořit, naladit se na lektory, získat 

základní informace a zároveň si něco prožít. Třídy také často bývají početné (občas i 

kolem 30 žáků) a úvodní kolečko, které má za cíl vnoření se do hodiny i tématu a dává 

prostor všem žákům, se tak může protáhnout. Dle zkušeností lektorů z Proxima Sociale 

jsou tříhodinové bloky mnohem účinnější a zbývá více času na prožitkové aktivity 

(například scénky, ve kterých se uplatní získané poznatky). Školy ale často na delší 

lekce nemají peníze a tak buď zůstávají u lekcí dvouhodinových, nebo se snaží o 

realizaci projektů podporovaných městem nebo EU.  

 

 

  

                                                 
12 Další informace je možné dohledat na webových stránkách http://www.nuv.cz/t/co-je-skolska-primarni-

prevence-rizikoveho-chovani/co-je-efektivni-ve-skolske-primarni-prevenci 

http://www.nuv.cz/t/co-je-skolska-primarni-prevence-rizikoveho-chovani/co-je-efektivni-ve-skolske-primarni-prevenci
http://www.nuv.cz/t/co-je-skolska-primarni-prevence-rizikoveho-chovani/co-je-efektivni-ve-skolske-primarni-prevenci
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Dramatická výchova  

Dramatická výchova je podle J. Valenty: „(…) systém řízeného, aktivního uměleckého, 

sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních 

principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-

uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) 

požadavkům a na druhé straně k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i 

společným možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností).“13  

Cíle dramatické výchovy 

„Edukace (výchova, vzdělání) je definována jako proces cílevědomý (tím se odlišuje od 

náhodného působení na osobnost)!“14 Učitel dramatické výchovy tedy jasně stanovuje 

své výchovně-vzdělávací cíle, na základě kterých volí metody a techniky pro jejich 

dosažení.  

Cíle dramatické výchovy se neomezují pouze na cíle vycházející z divadla (rytmus, 

prostorová orientace, práce s hlasem apod.), ale postihují mnoho dalších oblastí. Pro 

účely práce poslouží dva výčty cílů. První výčet cílů je rozsáhlejší a nalezneme v něm i 

divadelně dramatické cíle15 a druhý výčet zaměřuje svůj hledáček do oblasti osobnostní 

a vztahové16.   

Výčet Josefa Valenty17 je rozdělen na tři části a), b), c). Autor píše, že body b) a c) jsou 

do jisté míry podřízeny úkolům (cílům) bodu a).  

a) 

V oblasti estetisko-, resp. umělecko-výchovné rozvíjet tyto schopnosti a dovednosti: 

▪ senzorické a interpretační dovednosti ve vztahu k umění 

▪ expresivní schopnosti a symbolické vyjadřování 

▪ schopnost vytvářet děje, kreativitu vztažnou k divadlu a dramatu 

▪ schopnost hrát v roli 

▪ schopnost improvizovat v dramatické situaci 

▪ schopnost využívat dalších prostředků divadla ke hře 

▪ dovednost spojovat různá umění pro zvýšení kvality dramatické hry 

                                                 
13 Valenta, J., 2008, s. 40.  
14 Valenta, J., 2008, s. 62. 
15 Valenta, J., 2008, s. 63. 
16 Provazník, J., 1998, s. 63.  
17 Valenta, J., 2008, s. 63. 
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▪ dovednost komunikovat hrou s divákem, vystupovat veřejně 

▪ estetickou stránku osobnosti, cit pro umění, uměleckou tvořivost 

▪ schopnost hodnotit divadelní umění 

▪ všechny následující cíle se zřetelem k uměleckému využití! 

… tyto znalosti a porozumění: 

▪ znalosti z oblasti estetiky 

▪ znalosti o dramatu a o divadle a porozumění jim 

▪ znalosti o dalších perforačních uměních, médiích atd. 

▪ znalosti o kontaktech divadla, dramatu a jiných umění 

b) 

V oblasti věcného vzdělávání rozvíjet obecně: 

▪ znalosti o životě, o světě, o člověku, o vztazích, o problémech atd.  

▪ porozumění těmto jevům a vztahům mezi nimi 

▪ porozumění pojmům popisujícím tyto jevy 

▪ soubory potřebných znalostí vázaných k cílům v oblasti:  

▪ obecně antropologické (co je život člověka, na jakých principech probíhá atd.) 

▪ psychologické (co je osobnost, co komunikace atd.) 

▪ sociologické (co je společenský vývoj, co společenské vrstvy, co životní styl atd.) 

▪ kulturální (co je diverzita/různost, co je kultura, co je interkulturní komunikace atd.)  

▪ politicko-ekonomické (co je válka, co demokracie, co chudoba, jak ovlivňují lidi atd.) 

▪ etické (co je právo, odpovědnost atd.) 

▪ základy dovedností jednat na základě těchto znalostí a porozumění v rámci životních situací ryze 

osobních i globálních 

... ve školních předmětech, kde jsou postupy dramatu využity jako metoda:  

▪ soubory znalostí vázaných k danému předmětu 

▪ odborné myšlení ve vztahu k předmětu, včetně řešení problémů 

▪ specifické dovednosti 

c)  

V oblasti osobnostní (individuálně psycho-fyzické) rozvíjet: 

▪ tvořivost 

▪ senzorické schopnosti  

▪ tělové předpoklady pro život 

▪ motorické schopnosti 

▪ řečové schopnosti 

▪ soustředění a zaměření 

▪ myšlenkové operace a logické myšlení, analyticko-syntetické racionální schopnosti atd. 

▪ představivost a fantazii 

▪ emocionalitu 

▪ sebepoznání 

▪ sebedůvěru a dobré sebevědomí (sebepojetí) 

▪ seberegulaci 

▪ schopnost změny a adaptace 

▪ volní vlastnosti 

▪ schopnost zaujímat postoje a být aktivní ve vztahu k realitě 

▪ mentálněhygienické předpoklady 
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▪ případně též nápravy individuálních vad (speciální úkoly) 

▪ předpoklady pro přenos (transfer)naučeného do života mimo hodinu dramatiky, resp. mimo 

situaci, v níž si žák vědomost nebo dovednost osvojil 

V oblasti sociální rozvíjet: 

▪ cit pro situaci 

▪ komunikační schopnosti (vnímání a příjem signálů, dekódování systému použitých znaků, 

interpretace jejich smyslu, plánu vlastního sdělení, vysílání signálů, efektivní a užitečná 

komunikace) 

▪ sociální inteligenci a empatii, cit pro skupinu 

▪ schopnost vyrovnávat se s růzností lidí, jevů atd. 

▪ kooperaci a schopnost pomoci 

▪ „ušlechtilou“ kompetici.  

▪ schopnost přijímat podněty druhých a podněty nabízet 

▪ dovednost obrany proti škodlivým sociálním vlivům 

▪ předpoklady pro transfer naučeného do života mimo hru 

V oblasti etické 

▪ senzitivitu a vnímavost vůči existenci etických problémů 

▪ postoje k etickým otázkám 

▪ schopnosti analyzovat a řešit etické problémy 

▪ hodnotové žebříčky a osobní životní filozofie 

▪ mravní vlastnosti (odpovědnost, spravedlivost atd.) 

▪ motivační a volní předpoklady k pozitivním etickým aktivitám i mimo rámec dramatu.18  

Skupina NEMES (na kterou v kapitole knihy Vybrané kapitoly z dramatické výchovy 

upozorňuje Jaroslav Provazník19) překládá následující cíle dramatické výchovy.  

 „Cílem pedagogické práce v dramatické výchově by měl být jedinec, který se stane: 

1. člověkem orientujícím se:  

A) v sobě (ve své psychofyzické organizaci) 

B) ve světě: 

v oblasti sociálních vztahů 

v oblasti lidské práce a tvořivosti, 

v oblasti přírodní a ekologické, 

v oblasti kulturní, 

v etických hodnotách.  

                                                 
18 Valenta, J., 2008, s. 63. 
19 Provazník, J., 1998, s. 63.  
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2. člověkem kompetentním, schopným používat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a 

odpovědně; 

3. člověkem schopným stálého seberozvíjení a adaptace, odolným vůči neustálým změnám, které 

sebou moderní společnost přináší; 

4. člověkem vědomým si svých možností i limitů, člověkem zdravě sebevědomým, ale současně 

pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást světa, jež ho v mnohém 

přesahuje.“20 

O cílech dramatické výchovy v souvislosti se školním vyučováním také pojednává 

Rámcový vzdělávací program.  

Principy dramatické výchovy 

Potenciál dramatické výchovy úzce souvisí s jejími principy. Tato kapitola tedy nabízí 

stručný výčet principů, ze kterých dramatická výchova vychází. V další části se do 

souvislosti propojí některé principy dramatické výchovy a jejich potencionální přínos 

pro preventivní programy.   

Radek Marušák ve své knize Dramatická výchovy v kurikulu současné škol 21 uvádí 

následující principy dramatické výchovy:  

• ve středu procesu je žák (dítě),  

• vědomá a cílená práce s tvořivým potencionálem dětí a jeho rozvíjení,  

• činnostní pojetí vyučování, 

• péče o proces, jeho kvalitu ve vztahu k dítěti, jeho možnostem a horizontům, 

• hledání prostředků pro nalezení jednoty individuálního a společného 

• dítě je aktivním spolutvůrcem, 

• hra a její vědomé a cílené využívání, rolová hra 

• přijetí fikce,  

• improvizace,  

•  princip psychosomatické jednoty, 

• propojení reflexe, tvory a exprese 

• situativnost 

                                                 
20 Provazník, J., 1998, s. 62, 63. 
21 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 9.  
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Prvotním principem dramatické výchovy je to, že „(…) klade do středu procesu žáka, 

dítě“ 22. Od tohoto principu se odvíjejí i všechny další. Jak píše Radek Marušák v knize 

Dramatická výchova v kurikulu, dramatická výchova už od svého počátku vychází z 

požadavků na modernizaci vyučování.23 Jedním z těchto požadavků je právě zasazení 

žáka do středu procesu učení. Stejným tématem se zabývají i Norah Morganová a Julia 

Saxtonová, které v bodech vytyčují, co každý žák individuálně do hodiny přináší. Jejich 

výčet lze rozdělit na vklad aktuální (pozitivní i negativní)-například zdravotní stav, 

pocity, a na vklad dlouhodobý- zkušenosti, hodnoty apod. Morganová a Saxtonová 

zároveň zdůrazňují nutnost vědomí těchto specifik a individuality, tedy žáka ve středu 

procesu.24 To co píší obě autorky, souvisí s principem, který ve svém výčtu má Radek 

Marušák a nazývá ho vědomá a cílená práce s tvořivým potencionálem dětí a jeho 

rozvíjení.25 Dítě tedy pro nás v dramatické výchově není „Tabule rasa“, ale osobnost v 

celé své komplexnosti, která má něco za sebou, něco v sobě a může obohatit lekci i její 

účastníky. To koresponduje s péčí o proces, o jeho kvalitu ve vztahu k dítěti, jeho 

možnostem a horizontům.   

Činnostní pojetí, ve kterém je dítě aktivním spolutvůrcem, patří mezi další pilíře 

dramatické výchovy. Při aktivní práci může dítě uplatnit své předchozí zkušenosti a 

zároveň získat nové. Díky emocionálnímu zasažení při účinném činnostním učení je 

možné nalézat smysl. Po zážitku se žák vrací sám k sobě a poznání se mu zapisuje 

samotného nitra. V dalším životě je pak schopen obdobný zážitek, informaci, situaci 

spojit s předchozí zkušeností. To může potvrdit či pozměnit jeho další chování a 

uvažování. Tento aspekt souvisí s reflexí. Radek Marušák píše, že reflexe by měla mít 

jasně promyšlenou strukturu a vymezený význam v kompozici lekce.26 Více o reflexi 

píše Radek Marušák v Literatuře v akci. Kromě způsobů reflektování a smyslu reflexe27 

se pozastavuje i nad tím, že je nezbytné hledat rovnováhu mezi expresí (akcí) a reflexí 

(návratem, zamyšlením).28  

                                                 
22 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 9. 
23 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 9. 
24 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 168.  
25 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 11. 
26 Marušák, R., 2010, s. 93. 
27 Marušák, R., 2010, s. 20, 21. 
28 Marušák, R., 2010, s. 17. 
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Činnostní pojetí je spojeno s hrou. 29 Následující část je pouhým vhledem do 

problematiky hry jako takové v souvislosti s dramatickou výchovou. Cílem práce není 

vymezení rozsáhlého tématu hry, ale pouze vytyčení hry jako jednoho z pilířů 

dramatické výchovy.  

„Hra patří k tomu typu činností, které mají místo ve všech kulturách světa a má 

naprosto dominantní zakotvení v dětství, kde tvoří základní kámen i osu vývoje dítěte.“30 

Dramatická výchova si tedy bere vývojově nepostradatelnou činnost, tu modifikuje a 

obohacuje s ohledem na stanovený cíl. Ve výsledku je pak činnost pro děti přirozená a 

jsou vnitřně motivováni vyvíjet v ní herní úsilí. Kromě jiných cílů má hra připravit na 

život (teorie K. Groose 31).  

„Hra v dramatické výchově je hlavně a zásadně „hrou jako“, „hrou na“, přičemž 

základním materiálem herního zobrazování je sám člověk.“32 Proto se mezi základní 

principy řadí i vstup do role. „Hraní rolí = výchovná a vzdělávací metoda, která vede 

k plnění esteticko-výchovných, osobnostně a sociálně rozvojových a věcně vzdělávacích 

cílů na základě většinou spíše improvizovaného rozehrávání a následné reflexe fiktivní 

situace (většinou dramatické) s výchovně hodnotovým obsahem. Tato situace se 

uskutečňuje prostřednictvím hry hráčů (aktérů, herců), zastupujících svým chováním a 

jednáním více či méně fiktivní objekty (zejména osoby, ale i jiné bytosti, jevy apod.), 

včetně možnosti hrát v různé míře autenticity sebe samého.“33 

Hra v roli funguje v situacích (princip situativnosti), se kterými dramatická výchova 

cíleně pracuje. Situace využívá jednotlivě, ale hledá mezi nimi i spojitost a zkoumá je 

z mnoha úhlů. Ze situací se snaží vytěžit vždy nejvíce vzhledem k tématu a s důrazem 

na reflexi.  

V souvislosti s hrou je nutné také zmínit zkoumání a experimentaci, které jsou 

nedílnou součástí procesů uvnitř lekce dramatické výchovy. Právě vědomí hry dovoluje 

žákovi experimentovat.34 

                                                 
29 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 10. 
30 Koťátková S., 1998, s. 9. 
31 Koťátková S., 1998, s. 10. 
32 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 10. 
33 Valenta, J., 2008, s. 53. 
34 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 10. 
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Dramatická výchova pro hru využívá fikci, kterou můžeme považovat za další opěrný 

pilíř, bez které by se dv neobešla. Tato kapitola je uvedena samostatně, protože 

v souvislosti s preventivními programy má velký potenciál. Fikce předkládá svět, který 

ve skutečnosti aktuálně neexistuje. Fiktivnost může být v čase, místě i situaci. 

Schopnost představit si fikci souvisí s fantazií a je možné ji různými prostředky rozvíjet 

a podpořit. 

„(...) základním výrazovým prostředkem divadelního umění je fyzické (tělesné) jednání, 

princip psychosomatické jednoty, tj. jednoty vnitřního světa s tělem (...).“ 35Kromě 

vnitřního smyslu v lekci hledá dramatická výchovy i umělecké hodnoty (cestu 

k výrazu).36 Dramatická výchova tedy spojuje vnitřní a vnější svět a obohacuje tím obě 

strany.  

Celým procesem dramatické výchovy se prolíná princip partnerství. Tento princip 

můžeme najít ve výčtu Radka Marušáka (Dramatická výchova v kurikulu současné 

školy). Mimo to je tomuto principu věnována v některých metodických knih 

podkapitola- Uvedení do systému školní dramatiky (Krista Bláhová), Metodika 

dramatické výchovy (Eva Machková) a další. To koresponduje s tím, že dítě je 

aktivním spolutvůrcem. Jeho nápady jsou brány do hry. Využívána je vnitřní motivace 

a dítě může o procesu do jisté míry rozhodovat.  

Improvizace je dalším principem dramatické výchovy. Autorky Morganová a 

Saxtonová píší: „Na improvizaci by se mělo nahlížet jako na strategii, která rozvíjí 

spontaneitu.“37. Obě autorky uvádějí, že by nemělo jít o pouhé nahodilé „šaškování“.38 

Improvizace je uvědomělá strategie, která má cíl a její kontext je plánovaný. Její 

podoby se vyskytují u většiny metod a technik. Improvizace souvisí s interpretací. Jsou 

to dvě nerozdělitelné nádoby, které se vlévají jedna do druhé. 

Dramatická výchova zároveň podporuje možnost každého žáka na sebevyjádření a 

zároveň ve skupině buduje pocit jednoty a kolektivní odpovědnosti. „Divadlo je 

jevem společným, je komunikací. Stejně tak mnohé činnosti dramatické výchovy jsou 

založeny na společné tvorbě. I v případě, že vycházejí z individualizovaných forem 

                                                 
35 Marušák, R., 2010, s. 40. 
36 Marušák, R., 2010, s. 40. 
37 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 126. 
38 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 126. 
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práce, jsou výsledky této práce nabídnuty ke sdělení a společnému sdílení. Dramatická 

výchova počítá s kooperativními modely práce, s budováním klimatu akceptace, 

respektu a prosociálních vazeb.“39 40 

Mimo tyto aktivity se skupinová jednota tvoří během téměř všech akcí, které se 

v dramatické výchově dějí a vedou k nějakému společnému cíli. Příkladem může být 

strukturované drama, ale i lekce typu playmaking 41  Každý jednotlivec vkládá do lekce 

něco ze sebe samého. To utváří lekci, propojuje se s nápady ostatních, až lekce dospěje 

ke svému završení. Podobný princip funguje i při práci na inscenaci. Z kousíčků 

individuálních příspěvků se stane společné dílo, ve kterém je každý důležitý.  

Dramatická výchova nabízí možnost změny úhlu pohledu. Jak uvádí Radek Marušák 

v knize Literatura v akci: „Změna postavy, prostřednictvím níž příběh nahlížíme, nám 

umožní vidět jiné věci, být na jiném místě, v jiném čase, mít jiné přátele i nepřátele, řešit 

jiné otázky, mít jiné možnosti a omezení… Změna postavy akcentuje i jiné situace, jiné 

volby ...“42 Dále píše i o tom, že informace takto získané nám dávají větší vhled do 

života postavy, o níž příběh je.   

Metody a techniky dv 

Metod a technik v dramatické výchově je nepřeberné množství a prací učitelů přibývají 

nové. Tato kapitola tedy nemá za cíl obsáhnout všechny, ale poskytnout základní 

seznámení s metodami a technikami dramatické výchovy a tím, jak je možné je třídit. 

Pro uvědomění si provázanosti cílů a technik a nenahodilosti akcí v dramatické výchově 

je velmi užitečné třídění podle J. Neelandse a T. Gooda, na což poukázal Jaroslav 

Provazník (Vybrané kapitoly z dv str. 80). Oba autoři (jak cituje J. Provazník) uvádějí: 

„Akce vytvářející kontext, akce zaměřené na příběh, akce vytvářející atmosféru 

(„poetické akce“), akce zaměřené na reflexi.“  

                                                 
39 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 15. 
40 Eva Machková ve své knize Metodika dramatické výchovy nabízí čtenářům inspiraci v kapitole 

Zásobník her, improvizací a cvičení, ve kterém věnuje jednu podkapitolu kontaktu, mimojazykové 

komunikaci a skupinovému cítění. Podobnou kapitolu má ve své knize i Krista Bláhová- Uvedení do 

systému školní dramatiky, kapitola Partnerské vztahy a skupinová citlivost. 
41 Způsob práce v dramatické výchově, kdy se celou lekcí táhne jako červená nit příběh a na něj se pasují 

jednotlivé metody a techniky. 
42 Marušák R., 2010, s. 62. 
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Konkrétnější třídění vzhledem k metodám předkládá čtenáři kniha Josefa Valenty 

Metody a techniky dramatické výchovy. Metody a techniky dělí do pěti skupin43: 

- metoda plné hry (např.: sekvence (před rokem, před týdnem, dnes), stejný čas na 

různých místech, improvizace po zjištění nějaké skutečnosti atd.) 

- metody pantomimicko-pohybové (např.: pantomima částečná, narativní, ozvučená, 

předávaná,  proxemické škály postojů, zrcadlení, živé nehybné obrazy apod.) 

- metody verbálně zvukové (např.: alej, alter ego, brainstorming, čtení, dialogické 

monology, chór, mluvící předměty, rozhovor, zástupná řeč apod.) 

- metody graficko-písemné (např.: deníky, dokumenty, dopisy, mapy, odborný text 

apod.) 

- metody materiálově věcné (např.: práce s kostýmem, loutkou, papírem, zástupným 

předmětem apod.) 

Josef Valenta uvádí 44, že metoda plné hry je základ obohacený dalšími čtyřmi 

kategoriemi. Další čtyři kategorie nemusíme dlouhodobě požívat, a přesto to neotřese 

základy naší dramatické výchovy. Poslední dvě kategorie jsou doplňkové, nenesou 

postatu dramatické výchovy (tedy hru v roli), ale jejich využitím obohacujeme hodiny. 

Metoda plné hry může prolínat s metodami jinými. Například pokud postava v roli píše 

dopis, jedná se o metodu prvního řádu.  

Dramatická výchova tedy využívá potenciálu svých možností a nezůstává jen u hry 

v roli. Tu naopak obohacuje a metody a techniky jsou voleny vždy vzhledem k cíly.  

  

                                                 
43 Valenta, J., 2008, s. 344. 
44 Valenta, J., 2008, s. 123. 



24 

 

Dramatická výchova v preventivních programech 

Specifika preventivních programů v souvislosti s dramatickou 

výchovou 

Skupina a lektor 

Poznání skupiny je jednou z podmínek pedagogické práce. Lektorky a lektoři 

preventivních programů mají v tomto smyslu horší startovní pozici. Do třídy přicházejí 

jen jednou za čas a mnohdy se setkávají s neznámými skupinami. Pomoci může 

rozhovor s třídním učitelem i předání zkušeností v lektorském týmu.  

Základní mapování třídy se uskutečňuje během několika minut. Neznalost třídy 

vyžaduje schopnost improvizace a přizpůsobení programu konkrétní třídě a situaci. To 

může dokonce vést i ke změně cílů lekce.  

Neznalost vyučujícího může i příznivě ovlivnit zaujetí třídy. Nový pedagog přináší něco 

nového, nevšedního, jiné postoje a neotřelé metody. Díky tomu mohou žáci více 

spolupracovat. Rizikem může být předvádění, stud, nedůvěra a strach. S riziky ale může 

lektorka či lektor pracovat. Na začátku může žákům poskytnout oporu ve 

společně vytvořených právech a pravidlech. Žáci mohou dostat možnost nezúčastnit se 

aktivit, pokud jim jsou nepříjemné, vyjádřit nesouhlas s programem. Mohou být 

ujištěni, že se citlivé informace, při lekci sdělené, nedostanou mimo zdi třídy. Kromě 

toho lektorka či lektor budují pocit důvěry svým chováním. V lekcích je žádoucí, aby 

žáci sdíleli své pocity a zážitky. Proto je bezpečné klima a pozitivní vztah k lektorům 

nezbytný. 

Cíle 

Protože v lekcích prevence lektor vchází do třídy neznámé, je stanovení cílů vzhledem 

ke skupině náročné. Lektor při svém plánování vychází z poznatků o věku skupiny, 

kontextu školy a informací, které získá od kolegů. Cíle stanovuje obecně ke skupině, 

nikoli k jednotlivci. Následně pak přímo v procesu lekce cíle upravuje, slevuje z nich, či 

je naopak rozšiřuje. Základním záměrem bývá budování pozitivního vztahu k lektorům i 
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obecně k lekcím prevence. Žáci se jako klienti mohou zajímat o jednotlivé aspekty 

probíraného tématu a do jisté míry tak ovlivnit obsah lekce.    

Tento způsob pojetí výuky koresponduje s dramatickou výchovou. Ani tam totiž není 

lekce odtržená jednotka, která by za všech okolností probíhala stejně a jejíž části nelze 

proměňovat, obohacovat a přizpůsobovat. Právě naopak. Radek Marušák píše, že lekci 

obohacuje jak učitel (osobnost dynamická) tak i „žák aktivní, jednající, tvořící, 

hodnotící.“45 Přílišným lpěním na původnosti lekce může učitel lekci ochudit o nápady 

vznikající v procesu. V dramatické výchově se s tímto faktem počítá a kvalitní lekce se 

většinou staví s vědomím otevřenosti. Nechávají se v ní „bílá místečka“, která se naplní 

v průběhu lekce a tím se zvýší zainteresovanost jednotlivých účastníků. Ti do lekce 

vloží něco ze sebe a lekce je tak „jejich“. Ovlivňují oni ji a ona je.  

Otázkou, vztahující se k cílům primární prevence, bývá i rovnováha mezi množstvím 

informací a prožitkem. V tématech lekcí primární prevence bývá zakotveno i větší 

množství informací. Vzhledem k nedostatku času určeného na prevence je složité hledat 

tuto křehkou rovnováhu. Na jedné straně je nezbytné předat žákům informace, na straně 

druhé ale není žádoucí, aby lekce sklouzla k pouhému memorování informací. 

Dramatická výchova si je tohoto rizika vědoma. V knize Literatura v akci Radek 

Marušák uvádí, co vše se vytrácí, pokud je dramatická výchova (či jiná estetická 

výchova) příliš zaměřená na plnění jednoho cíle (především sdělování informací) a 

ztrácí se prožitek. „Zásadní fakt svobody tvorby a apercepce, společného tvoření, 

sdělení a sdílení je na pozadí zájmu.“46  

Výhody dramatické výchovy v preventivních programech 

Dramatická výchova vychází z divadla. Základním cílem divadelní tvorby je  

zobrazovat lidské jednání, vztahy a konflikty. Na rozdíl od jiných druhů umění s 

výjimkou tance je základním instrumentem uměleckého zobrazování sám člověk (nebo 

jeho metafora v případě loutky), který vstupuje do přímé, technickým mediem 

nezprostředkované komunikace s divákem, percipientem. Tím, že divadelní tvorba z 

velké části (existují i divadla nedramatická) zobrazuje lidské jednání v situacích a 

                                                 
45 Marušák, R., 2010, s. 31.  
46 Marušák, R., 2010, s. 33.  
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dramatická výchova z tohoto principu vychází, jsou prostředky divadla a dramatické 

výchovy ze své podstaty blízké preventivním programům - i v nich se často řeší jednání 

člověka v  nejrůznějších situacích, jeho bytí a konání ve vztazích. Dramatická výchovy 

navíc kombinuje postupy divadla s metodami pedagogickými. Jevy jsou tak nejen 

zobrazovány, ale i reflektovány, vztahovány k cílům procesu, využívány pro cílený 

rozvoj účastníků.  

Principy dramatické výchovy ve spojitosti s preventivními programy 

Primární prevence koresponduje s mnoha principy dramatické výchovy. Vyspělé 

preventivní programy vycházejí z potřeb a možností klientů (žáků). V lekci je místo pro 

aktivní zapojení žáka, jeho názor i aktivní přispění do lekce. Žák není pasivním 

konzumentem, ale aktivním spolutvůrcem. Programy jsou předem připravené, 

strukturované a berou ohledy na věková specifika skupiny.  

Ostatní principy dramatické výchovy mohou posloužit jako inspirace tvůrcům programů 

primární prevence. Část z nich je popsaná níže včetně výhod propojení programů 

prevence a dramatické výchovy. Principy jsou též uplatněny v autorských lekcích 

dramatické výchovy uvedených v praktické části této práce.  

Různorodé způsoby práce učitele 

Učitel dramatické výchovy může pracovat mnoha rozličnými způsoby, které mohou být 

i inspirací pro programy primární prevence. Hlavní charakteristikou „dobrého“ učitele 

dramatické výchovy je, že je pro žáky průvodcem. Dává žákům příležitosti, překládá 

situace a podněcuje je k akci, k projevu. „Vedoucí (učitel) musí vždy dobře zvážit, kdy 

má hru podněcovat vlastními nápady, náměty, komentáři nebo popisy, a kdy má hráčům 

ponechat volnost, by si tematiku i řešení volili sami.“47 

Učitel v roli je dramaticko-výchovná aktivita, při které na sebe bere roli a hraje buď sám 

nebo společně s žáky. Tématem učitele v roli se dopodrobna zabývají Norah Morganová 

a Julia Saxtonová ve své knize Vyučování dramatu.48 Autorky předkládají tři základní 

výukové postoje učitele v roli: Manipulátor (Ten, kdo ví a předává žákům informace), 

Facilitátor (Ten kdo nabízí a kdo je ochoten pomoci) a Zmocňovatel (Ten, kdo je 

                                                 
47 Machková E., Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací, 2011, s. 29.  
48 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 55-62 
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uvnitř dramatu spolu s žáky). Role učitele také rozdělují na vysoké (učitel je nad žáky, 

je v rámci role autorita), nízké (učitel má v rámci dramatu nízké postavení, potřebuje 

pomoc) a Střední (něco mezi tím). V rámci těchto rolí samozřejmě existují výhody i 

nebezpečí. U vysokého statutu skupina přebírá málo zodpovědnosti na sebe, u nízkého 

je zase nutné skupinu dostatečně znát a usoudit, zda se drama nezvrhne. Před dalšími 

úskalími varují autorky na straně 67. To může být vodítko pro lektory primární 

prevence, kteří se rozhodnou učitele v roli využít.  

Výhody učitele v roli uváděné autorkami jsou následující: 

Výhody pro učitele 

• „Učitel je součástí dramatu a může spolu s třídou sledovat, co se právě děje.“ 

• Kontroluje chod a napětí, protože je přímo napojen na vnitřní rytmus práce. 

• Může podporovat, povzbuzovat a udržovat otevřenou komunikaci, takže všichni 

mohou pracovat ve vzájemné shodě.  

• Má příležitost sdílet se svými studenty všechny objevy a docházet s nimi 

k novému pochopení 

Výhody pro žáky 

• Poskytne jim možnost, aby převzali zodpovědnost, činili rozhodnutí a ujímali se 

vedení skupiny.  

• Poskytuje jim svobodu vyjadřovat postoje a různé úhly pohledu v bezpečí role 

• Poskytuje jim vzrušení z toho, že se obracejí na učitele a svěřují se mu.“ 49 

 

Příběh 

Přínosem pro lekce primární prevence může být i způsob, jakým dramatická výchova 

pracuje s příběhem. Toto rozsáhlé téma zpracoval ve své knize Literatura v akci Radek 

Marušák.  

Příběh provází lidstvo už od počátku věků. Je blízký dospělým i dětem. Dobře 

vystavěný příběh má schopnost vyvolat zaujetí, souznění s postavou, napětí a vnitřní 

                                                 
49 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 56. 
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zainteresovanost. Příběh může sloužit jako kostra pro lekci prevence, je možné si 

z příběhu vzít jen hlavní část, nebo je možné využít jen téma příběhu. Metod a technik 

využitelných pro „pohyb“ příběhem najdeme v dramatické výchově velké množství. 

Součástí by pak měla být i reflexe. Kromě toho je možné využívat nejenom psané, ale i 

to, co najdeme „za textem“50. Pomocí metod a technik dramatické výchovy můžeme 

příběh obohacovat. Zmíněné téma ale není hlavní náplní této práce, a tak znovu 

odkazuji ke knize Literatura v akci a ke kapitole Náměty pro hledání v rovině příběhu a 

dění.51 

Úhly pohledu 

V dramatické hře má účastník možnost vyzkoušet si situace, rozhodnutí, role a postoje, 

které ho v budoucnu čekají, ale i ty, se kterými by se jinak nesetkal. Změna perspektivy 

tak obohacuje jeho sociální i kulturní kontexty. O změně úhlu perspektivy píše např. R. 

Marušák v Literatuře v akci.52 Hra obecně je otevřená k celému světu. Jak píše Soňa 

Koťátková s odkazem na E. Finka53, díky hře můžeme poznat nepoznatelné, být na 

místech, kam není jinak reálné se dostat (i v minulosti), být čím chceme, mít a hájit 

názory, jaké chceme, zkrátka hra je otevřená. Jak dále Koťátková píše, má hra možnost 

měnit skutečnost a dává prostor pro tvůrčí a originální změnu. Autorky Sarah 

Morganová a Julia Saxtonová upozorňují na možnost fungování hry jako analogie. 

Obsahy dramatické hry, ať už jsou nám jakkoliv vzdálené (v místě, čase i kontextu), 

můžeme vztáhnout k nám samým, k naší době i k našim aktuálním problémům. 

Můžeme tak hledat neotřelá řešení a utvořit si zdravý nadhled nad situací.54 

Preventivní programy s sebou často přinášejí těžká témata, u kterých je složité odpoutat 

se od své vlastní role. Jako děti nejsme schopni pochopit strach rodičů o nás. Jako 

rodiče chceme své děti co nejvíce chránit, a tak bychom jim některá potenciálně 

nebezpečná místa nejraději zakázali (například internet). Nebo přehlížíme drobné 

signály, protože tohle přece nemůže být problém našeho potomka (anorexie, agrese, 

šikana ve třídě apod.).  

                                                 
50 Marušák R., 2010, s. 54. 
51 Marušák R., 2010, s. 60. 
52 Marušák R., 2010, s. 62. 
53 Koťátková S., 1998, s. 13. 
54 Morganová N., Saxtonová J., 2001, s. 115. 
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Příběhy, které se váží k tématům řešeným v primární prevenci, obvykle vyžadují řešení 

nějaké nelehké situace. Tato situace téměř vždy přesahuje osobu, která se s daným 

problémem primárně potýká. A právě tuto skutečnost můžeme nastínit výměnou 

postavy, přes kterou na příběh nahlížíme. Využitím tohoto principu se rozšiřuje kontext 

příběhu, přes který téma vyprávíme. V případě dramatické výchovy je tato zkušenost 

ještě intenzivnější, protože je vázána na prožitek. 

Při práci v dramatické výchově lze využít mnoho modulací času. Časová přímka 

příběhu může posloužit jako vodítko. Je možné jít před i za reálně napsaný příběh. Tím 

se obohatí samotný příběh. Účastníci společně s lektorem také mohou hledat důvod 

vzniku aktuálních událostí v minulosti. Z toho pak lze vyvodit ponaučení do 

budoucnosti.  

K obohacování reálné časové přímky příběhu můžeme i nemusíme využívat odkazů 

v textu.55 Každopádně tento způsob práce umožňuje účastníkům rozšířit kontexty 

příběhu56. 

Díky příběhu se mnohem více projeví kontext situace. Pokud máme informace o osobě, 

místě i okolnostech, začne se nás příběh více dotýkat. Navíc je možné demonstrovat, že 

problémy, které v příběhu vyvstanou, se mohou týkat i nás. Že nejde o nic vzdáleného, 

ale o skutečnost, která se může stát každému z nás. Kromě toho stačí vybrat jen jednu 

základní scénu, ke které budeme s žáky domýšlet příběh a hledat východisko z ní.  

Fikce 

Příběh, který lektor pro svoji lekci primární prevence vybere, může „ožít“ ve fikci.  

Jednou ze zásadních výhod fikce je bezpečí. Tato skutečnost je v preventivních 

programech o to důležitější, že se mnohdy dotýkáme témat citlivých. Jak píše R. 

Marušák v Dramatická výchova v kurikulu současné školy, podstatné pro hráče je 

vědomí, že hra nenaruší reálný svět.57 To hráčům umožňuje větší otevřenost ke všemu, 

co lekce nabízí. Mezi nejúčinnější typ lekce patří strukturované drama. Ve většině 

strukturovaných dramat se setkáváme s motivem rozhodnutí, které musí udělat sami 

                                                 
55 Marušák R., 2010, s. 61. 
56 Marušák R., 2010, s. 61. 
57 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 10. 
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aktéři (resp. postavy ztvárněné aktéry). Ti pak také za toto rozhodnutí nesou 

odpovědnost. Vše se ale stále odehrává pod ochranným pláštěm fikce. Následky 

rozhodnutí tak nesou pouze postavy příběhu. Pokud je drama dobře zpracováno, měli by 

účastníci být schopni negativní pocity reflektovat a nahlížet na ně jako na zkušenost. 

Mezi hlavní ochranné prvky fikce patří role. Teď tedy nejsem v situaci za sebe, ale 

myslím a konám jako osoba jiná. To umožňuje z fikce vystoupit, aniž by si účastníci 

brali osobně události, které se jim během aktivity nebo celé lekce stanou. V lekci si 

zároveň můžeme vyzkoušet protichůdné role. Můžeme situaci zkoumat i z pozice osob, 

které jsou nám na hony vzdálené. Zážitky nám zůstanou, ale na vše budeme nahlížet 

tak, že se to stalo oné postavě, ne nám. „Hra umožňuje bytí hráče uvnitř i vně.“ 58 Stále 

ale musíme mít na paměti to, že naše jednání během hry v roli je jednání postavy, 

nikoliv naše.59 Na tuto skutečnost je nutné myslet především během realizace lekce. 

Tím účastníky chráníme. 

Josef Valenta 60 rozlišuje tři typy rolí. Za prvé uvádí simulaci, kdy je od hráče 

vyžadováno, aby vstoupil do situace sám za sebe, okolnosti, v níž hraje, jsou však 

přítomny pouze jako součást světa fikce V alteraci (druhý stupeň) už na sebe hráč bere 

roli někoho jiného. „Alterace má (tedy) za úkol zobrazovat spíše „obecné“ 

charakteristiky nebo základní rysy typu postoje, funkce, sociální role atd.“61 Nejvyšší 

vstupem do role je charakterizace. Ta „(...) je vlastně nadstavbou nad alterací a jde 

hlouběji do vnitřních motivací a postojových nuancí postavy, od hledání jejich 

psychických charakteristik a zkoumání a vytváření jejího vlastního života. To se pak 

samozřejmě zhodnocuje v rámci hry v prožitku samého hráče a ve vnějších projevech 

postavy.“62  

Právě v lekcích primární prevence, kde se žák může cítit nejistě, zranitelně, je uplatnění 

rolové hry velkým přínosem. I přesto, že ne každé dítě je herecky nadané, pro každé 

bude role jistým osvobozením od sebe samého. V lekcích primární prevence používaná 

simulace sebou nese nebezpečí. Žák není chráněn rolí. Pokud roli dostane, může učitel 

                                                 
58 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 10. 
59 Marušák R., 2010, s. 106. 
60 Valenta, J., 2008, s. 54. 
61 Valenta, J., 2008, s. 56. 
62 Valenta, J., 2008, s. 56. 
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říci: „To ale neřekl Pepíček, řekl to Tomáš, jehož příběhu si dnes povídáme.“ Pokud 

učitel děti už od začátku upozorňuje na převzetí role a podporuje tato sdělení dalšími 

prostředky (viz níže), může se podobnému přenášení viny na dítě snadno vyhnout.  

Fikce přitahuje děti i dospělé od nepaměti. Každý někdy zatoužil být někým jiným 

v nějakém jiném čase a na jiném místě. Prahneme po dobrodružství a chceme zkoušet 

jiné role. I v reálném životě si občas na něco hrajeme. Této lidské touhy dramatická 

výchova plně využívá. Účastníka může zasáhnout jak fiktivní prostředí, příběh, situace, 

postavy, vztahy postav, ale i práce s napětím a kontrastem. Ideální je kombinace všeho. 

Většina lekcí začíná vnořením se do prostředí a od toho se dále odrážejí. Účastníky to 

upoutá a motivuje k další práci. Příběh se sice netýká našeho světa, naší rodiny, třídy 

apod., ale o to lépe se nám s ním pracuje. Na lekci a zážitky z ní pak můžeme nahlížet 

z vnějšku a propojit si ji s reálnými událostmi a problémy, které nás v životě potkávají. 

Radek Marušák v Literatura v akci uvádí, že nastolení fikce nám umožňuje hledat 

propojení mezi ní a naším reálným bytím v minulosti, současnosti i budoucnosti.63  

Správná lekce dramatické výchovy má být otevřená. „Tvořivý vklad dětí je očekáván a 

je pro něj záměrně vytvářen prostor.“ 64 Děti jsou aktivními spolutvůrci, což sice na 

pedagoga klade zvýšené nároky, ale zároveň zvyšuje vnitřní motivovanost dětí a jejich 

aktivní „bytí“ v lekci. Tím, že se děti na lekci aktivně podílejí a svým konáním mají 

možnost ji ovlivnit, výrazně zvyšuje emotivní zasažení. „V činnosti získaná zkušenost a 

její reflexe není jen cestou k porozumění, ale cestou ke zcitlivování, cestou od zážitku 

k sobě, ke světu kolem mě teď i v budoucnu.“ 65 Zážitek, který si člověk prožije, je 

nejsilnějším podnětem. I díky tomu je dramatická výchova vhodným nástrojem 

prevence. Radek Marušák výše zmiňuje reflexi, ta je nezbytnou součástí všech lekcí 

dramatické výchovy. V této práci je jí věnována speciální kapitola.  

Do fikce účastníci vstupují, ale i vystupují. To znamená, že je to určitá ohraničená 

časová jednotka (ač v ní čas mnohdy běží jinak i jinde), ve které něco proběhlo. 

Účastnici do ní dobrovolně vstupují a vědomě z ní vystupují. Obohaceni zážitky z ní, 

                                                 
63 Marušák R., 2010, s. 38. 
64 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 13. 
65 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 14. 
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které ale nenesou přímo oni, ale postava, kterou v tomto časovém úseku ztvárňovaly, 

mohou účastníci přenést poznatky do reálného života.  

V dramatické výchově se často používá budování postav aktéry. Účastníci nemají 

úplně volnou ruku. Jsou například omezeni tím, co se dozvěděli z dopisu nebo přímo od 

postavy. Toto omezení je většinou nutné, aby pak postava mohla být bez problémů 

zařazena do lekce. Postavě můžeme určit zájmy, povahu, místo, kde žije, rodinu a 

rodinné vztahy a mnoho dalšího. Fiktivní příběh, který postava prožije, je pro ně tak 

reálný, jak jen může být. Často se stává, že se děti dotazují na reálnost příběhu. Děje se 

to díky prožitkům, zaujetí příběhem, postavou, situací. Úkolem lektora je však 

odkazovat děti do světa fikce. Určitý nadhled nad situací je nezbytný.  

Dramatická výchova obsahuje mnoho prvků, které fikci dodávají na autentičnosti. Jako 

nástroj přeměny hráče v postavu slouží kostýmní znak. Vyskytuje se v mnoha lekcích a 

pro hráče má velký význam. Pomáhá jim přejít do role a zároveň z role vystupovat (což 

je z hlediska ochrany podstatné). Sejmutí kostýmního znaku slouží jako rituál očisty. 

Mezi další prostředky, které umožňují fikci, patří i hudba (a zvuky- poznámka autorky). 

Ta může „navozovat atmosféru (radosti, smutku…), podporovat napínavost situace. 

Charakterizovat dobu (dobová hudba), místo (např. folklór různých oblastí), postavu 

(pro určitou postavu typická písnička, kterou postava zpívá, nebo jí doprovází). V hudbě 

či písničkách se také může odehrávat část děje (postup uplatňovaný v muzikálu). Zvuky 

mohou informovat o ději probíhajícím za scénou (...).“ 66 Světlem můžeme měnit 

atmosféru, nebo simulovat část dne. I změna prostoru může prohloubit fikci a zvýšit 

tak prožitek v rámci lekce (rozdělení prostoru na půl, přesun na chodbu či do kabinetu 

apod.).  

Dále se využívá různých předmětů, které úzce souvisí s postavou. Častá je práce s 

deníky, fotkami, obrázky, dopisy, osobními předměty (plyšové hračky, památeční 

předměty, doplňky) a dalšími věcmi spojenými s postavou příběhu. Hlavním smyslem 

těchto předmětů je pomoci „vynořit“ postavu ze světa fantazie. Aktéři lekce se na 

tvorbě těchto materiálů mohou aktivně podílet (psát zápisky do deníku, fotit fotky, 

vtisknout předmětům příběh). Aktivní účastí se ještě více smazává hranice mezi fikcí a 

realitou. U preventivních programů, které probíhají ve třídách jen občas (vyjma 
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celoročního působení vyučujících, kterým se ale tato práce nezabývá), je důležitá 

efektivnost. Dětem se musí lekce, a především témata v ní probíraná, vrýt do paměti. 

Předměty lze dát dětem na památku. Žáci si odnášejí reálný artefakt z lekce (dopis 

postavy adresovaný jim osobně, dárek od postavy apod.) Díky tomu mají i materiální 

připomínku zážitku z lekce. Všechny tyto nástroje je možno využívat velmi efektivně a 

přitom jednoduše a i takovéto zdánlivé drobnosti mohou lekci velmi pomoci.  

Zásadním prostředkem fikce je hra v roli. Za určitých okolností nepotřebuje hráč nic 

jiného než hru v roli. Dramatická výchova poskytuje mnoho metodických prostředků, 

jak se učit s rolí a v roli pracovat a jak docílit překrytí vlastní osobnosti s rolí 

k uvěřitelnosti i vnitřnímu prožitku.  

Vzhledem k výše vylíčenému se tedy fikce jeví jako mnohostranně přínosný jev. Pro 

větší ponoření, nastolení, fikce můžeme uplatnit několik nástrojů. Ty přímo souvisí 

s divadelní tvorbou, ze které dramatická výchova čerpá.  

Reflexe a reflektivní metody 

Kapitola o reflexi byla nezbytná pro komplexnost této práce. S dramatickou výchovou 

reflexe neodpojitelně pojít. Pokud by byla vynechána, jednalo by se o pouhé hraní a 

aktéři by si z lekce odnesli výrazně méně. Zážitek sám o sobě nestačí. Je třeba ho dávat 

do kontextu, hledat propojení s vlastním světem a nalézat možnosti změny.  

Metody a techniky dramatické výchovy využíváme dvěma různými způsoby. 

V průpravných hrách a cvičeních to bývá pro ně samé. V tomto případě v nich 

rozvíjíme herecké, osobnostní i sociální schopnosti a dovednosti. Celá lekce ale tolik 

nelpí na myšlence nebo tématu, které má nést. Pokud však metody a techniky 

dramatické výchovy uplatňujeme jako součást preventivních programů, jsou to 

především nástroje k mapování a zkoumání myšlenky a tématu. Aby se lekce nestala 

pouze soustavou her a cvičení, je nutné využít reflexe. Jak zdůrazňuje Radek 

Marušák:„...výrazná převaha jedné z rovin (myšleno až moc exprese- tedy dějové části 

a akce, nebo naopak až moc reflexe- poznámka autorky) může ubrat komplexnosti 

lekce, celistvosti jak v rovině struktury lekce, jejího temporytmu, dynamiky, tak i 



34 

 

v rovině nalézaní významů a smyslů.“67 Reflexe je rozsáhlé téma. Jak ale ve své práci 

poukázala Anežka Navrátilová,68 neexistuje zatím žádná publikace, která by se této 

problematice plně věnovala. Následující text tedy vychází především z její práce.  

Přínosy reflexe 

Anežka Navrátilová ve své diplomové práci uvádí důvody zařazování reflexe do lekcí 

dramatické výchovy. Cituje R. Greenawaye: „Hodnota zážitku velmi záleží na způsobu, 

jakým byl zpracován, tedy zreflektován. Reflexe je možnost, jak zážitku dodat hodnotu a 

význam, ať už byl silný nebo slabý, negativní nebo pozitivní.“69 

 Prvním a základním faktem vztahujícím se k reflexi je to, že sama kvalitní reflexe 

dokáže podporovat atmosféru důvěry a zájmu. 

Autorka poukazuje na fakt, že je mnohdy nutné se k aktivitám vracet, zpřehlednit je. 

Účastníci si nejvíce pamatují závěrečné aktivity a mohou opomenout ty stejně důležité 

ze začátku lekce. Jako první tedy uvádí rekapitulační funkci reflexe.  K rekapitulační 

funkci navíc předkládá funkci akcentační. Díky reflexi může vedoucí (učitel, lektor) 

vyzdvihnout stěžejní momenty, témata, souvislosti, které by jinak účastníkům unikly.  

Sdílení a formulace zážitku jsou další důvody zařazování reflexí. Formulaci zážitku 

uvádí Navrátilová s odkazem na metodický portál70 jako klíčovou pro jeho usazení 

z akce do struktur našeho vědomí a následně chování. Všeobecně sdílení zážitku ve 

skupině, podle autorky, umožňuje vzájemnou konfrontaci, která poukazuje na 

odlišnosti i na to, že na věci můžeme nahlížet z mnoha úhlů. „Konfrontace myšlenek 

jednotlivých účastníků tedy napomáhá k rozšíření perspektivy jejich uvažování, k 

zprostředkování nového úhlu pohledu, ale také k větší míře tolerance a pochopení pro 

jiné vidění světa.“71 Kromě toho účastník konfrontuje myšlenky i s vlastním 

dosavadním poznáním světa.72   

                                                 
67 Marušák R., 2010, s. 18. 
68 Navrátilová A. Reflexe v dramatické výchově, 2013, s. 8. 
69 Navrátilová A. Reflexe v dramatické výchově, 2013, s. 31. 
70 FRIŠOVÁ, Petra. Potenciál reflexe ve vyučování. In: Metodický portál: články. ISSN 1802-4785 

[online]. 05. 05. 2010 [cit. 2012-01-24]. Dostupný z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8331/ 
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71 Navrátilová A. Reflexe v dramatické výchově, 2013, s. 26. 
72 Navrátilová A. Reflexe v dramatické výchově, 2013, s. 26. 
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Všechny zmíněné důvody zařazování reflexe jsou důležité. V souvislosti s primární 

prevencí je ale velmi podstatný odstup. „Teprve když získáme nad reflektovanou situací 

nadhled, jsme schopni proměnit zážitek ve zkušenost, kterou můžeme aplikovat do 

našeho života.“73 Odstup může zafungovat i v případě, že se lekce začne vyvíjet 

nežádoucím směrem. Další pro primární prevence důležitou funkcí je transferová 

funkce. Ta přichází se schopností žáků říci (předvést), jak zážitky z lekce využijí ve 

svém reálném životě.74 Anežka Navrátilová též poukazuje na to, že některé reflexe 

(reflektivní aktivity) mohou účastníky motivovat k další práci. V lekcích primární 

prevence může lektor na aktivitu a její reflexi navázat další práci. Třeba i takovou, 

která vyžaduje větší soustředění. Podle Anežky Navrátilové spolu jednotlivé funkce 

souvisejí a doplňují se.  

Druhy reflexí 

Žáci mohou zážitky z lekce reflektovat buď v roli, nebo z ní vystoupit a na situaci 

reagovat z vlastního pohledu. Samozřejmě je i možné, že se oba způsoby překryjí a 

výsledek bude stejný. Vždy by ale měl žák vědět, zda je v roli nebo sám za sebe. 

Reflexe v roli sebou nese možnost větší svobody. Žák je v roli, nemluví sám za sebe, 

může vyjádřit i jinak nepřípustnou věc. Na druhou stranu by se měl držet poznatků o 

postavě a nerozporovat ji. Při reflektování akce bez role je možné získat větší nadhled 

a vyslovit souvislosti, které by sama postava ani nemohla vědět. Navíc může žák 

vztáhnout situaci i sám k sobě a ke své zkušenosti. Minimálně závěrečná reflexe by 

měla obsahovat vystoupení z role a pohled vlastníma očima.  

Reflexi je dále možné rozdělit na verbální, neverbální a verbální s akcí. Verbální 

způsob reflexe je v primární prevenci hodně rozšířený. Mezi její výhody dle Anežky 

Navrátilové patří absence dalších potřebných materiálů, flexibilita zařazení tohoto 

způsobu reflexe a rozvoj účastníků ve schopnosti vyjadřovat slovně své názory, 

myšlenky a pocity. Za nevýhody pokládá následující: aktivně se zapojuje jen jeden 

účastník, se zapojením mohou mít problém introverti, účastnící jsou limitováni slovní 

zásobou, při velké skupině je reflexe časově náročná a po akci nezůstanou žádné 

materiální připomínky reflexe.  
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Další kategorií je verbální reflexe s akcí. U té už se pouze nemluví, ale je k ní přidán 

nějaký jiný úkol (žáci jsou častěji v roli). Například: Alej - žáci stojí ve dvojstupu čelem 

k sobě a reagují na postavu procházející středem aleje. Mohou jí radit, utěšovat jí, 

představovat její vnitřní hlasy apod. Tento způsob reflexe pomáhá udržet se 

v příběhovém napětí, ale zároveň hledat skryté významy a ohlížet se zpět.  

Do neverbální kategorie spadají všechny reflektivní metody, které nevyužívají slovo 

jako nástroj. Patří sem zvuk, hudba, výtvarné dílo, předmět, postoj těla (nebo živý 

obraz) v pohybu či bez něj.75 Často užívanou reflexí je psaní. To dává žákovi možnost 

rozmyslet si vlastní myšlenky a pocity než je napíše na papír. Způsobů, jak takto 

reflektovat je mnoho. Žáci mohou například psát dopis. Pokud necháme písemné 

vyjádření stranou, jsou výhody neverbálního vyjádření následující. „Účastník dokáže 

zachytit to, co je obtížně vyjádřitelné slovy, více emotivní než verbální. Používá jiný 

způsob myšlení, pracuje s emocemi, se znakem, s metaforou – více propojeno s 

podvědomím – může nás překvapit, co se vynoří na povrch. Oživení v případě častého 

využívání verbálních metod.“ 76 Navíc je možné pomocí některých metod rychle 

zhodnotit situaci a zapojit všechny účastníky. Nevýhodou je dle Navrátilové 

zablokování žáků směrem k některým typům činnost í a obtížnost abstraktního myšlení, 

které některé typy činností vyžadují.  

Všechny výše jmenované  způsoby reflexe jsou vhodné pro lekce primární prevence. 

Vždy je ale nutné je volit s ohledem na téma a věk a současně vycházet z aktuální 

situace. Pokud využijeme metod a technik dramatické výchovy jakožto hlavní činnosti, 

můžeme se pak o zážitek, který díky nim vznikl, opírat v reflexi. Dramatická výchova 

nabízí bohatou škálu reflektivních metod, které je možné v primární prevenci využít. 

Část z nich podrobněji popsala právě Anežka Navrátilová ve své diplomové práci.  

Další inspiraci je možné hledat u Josefa Valenty77 a jeho výčtu metod a technik 

dramatické výchovy na konci knihy.  

 

                                                 
75 Marušák R., 2010, s. 22. 
76 Navrátilová A. Reflexe v dramatické výchově, 2013, s. 55. 
77 Valenta, J., 2008. 
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V této části je ještě nutné říci, že dle mé zkušenosti v preventivních programech dochází 

často k redukci reflexe na pouhý popis přehranné situace. Nebo popis zaujímá větší část 

reflexe. Pokud se ale podíváme na výčet Anežky Navrátilové, má reflexe mnohem větší 

potenciál ve své funkci v lekci. Inspiraci je možné hledat a najít a díky ní dát reflexím 

hlubší smysl.  

Překážky pro realizaci 

Překážky, které stojí mezi lekcí prevence a využitím dramatické výchovy, bývají často 

jen v hlavách lektorů. První je neinformovanost. Jediné setkání s dramatickou výchovou 

mělo pro mnohé jen podobu scének někde na táboře. Dramatická výchova není jen o 

scénkách. Tento obor má za sebou mnohaletou historii a poskytuje zájemcům bohatou 

metodiku. Kromě konkrétních metod a technik nabízí pohled na samostatnou 

pedagogiku, ve které jsou principy dramatické výchovy široce uplatnitelné.  

Druhou překážkou je povrchní přijetí metod a technik. Zážitek z akce v dramatické 

výchově se neoddělitelně pojí s reflexí. Její vynechání pak dělá z prožitku jen povrchní 

záležitost. Kromě dodržování sepjatosti akce a reflexe existují i pravidla pro prožitek. 

Ten se v dramatické výchově děje přes fikci. Fikci je v této práci věnována speciální 

kapitola. V této části jde pouze o to upozornit na rizika spojená s vynecháním tohoto 

principu. Pokud se vynechá, hrozí přímé zasažení žáka skutečností. Tedy že žák se 

nebude moci od zážitku oprostit. To pravděpodobně bude mít i vliv na reflexi a žákovi 

může lekce ublížit.   

Programy dramatické výchovy neslouží k nápravě již vzniklého problému. Není tedy 

vhodné zabývat se problémy, které se ve třídě aktuálně vyskytují (šikana, rozvod rodičů, 

záškoláctví apod.). V případě, že by takový problém ve třídě existoval, mohla by ho 

třída vztáhnout na konkrétního jedince a zmizela by ochrana fiktivní situace. 

Dramaterapie je schopná citlivě s takovými situacemi pracovat, mohou jí ale provádět 

jen vyškolení psychologové, kteří si umí poradit s tím, co situace může přinést. I proto 

je dobré mít alespoň částečné informace o třídě už před realizací lekce 

Čas a prostor se mohou zdát jako překážky. Vše je ale především o domluvě. Školy 

mají povinnost vykazovat zapojení preventivních programů do své výuky. To je 
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definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.78  Na prvním stupni má učitel možnost 

propojovat hodiny. Školy také pořádají projektové dny. Například na pražské ZŠ 

náměstí Svobody 2 pořádají preventivní den, kdy má celá škola prevence. Prostorově se 

ve většině škol dají třídy upravit tak, aby odsunutím lavic vznikl volný prostor. Školní 

tělocvičny nebývají pro tento typ činnosti vhodné kvůli špatným akustickým 

podmínkám a své velikosti. Ta může žáky rozptylovat a, jak uvádí Radek Marušák, 

komplikuje nastolení fikce79. 

Způsob vedení a vztah mezi žákem a učitelem, které jsou uplatňovány při lekcích 

dramatické výchovy, se mohou značně lišit od vedení, na které jsou žáci zvyklí. Pokud 

jsou v klasické výuce žáci zvyklí na autoritativní a převážně frontální vedení, můžou 

se během lekce dramatické výchovy objevit nesnáze. Dramatická výchova totiž 

představuje naprostý opak autoritativního a frontálního vedení. Učitel je pro žáky spíše 

průvodcem a podněcovatelem. Předkládá situace a činnosti, aktivita spočívá nejen na 

něm, ale i na žákovi. Ve třídě vedené autoritativním vedením se mohou vyskytnout 

obavy ze svobodného projevu a strach vyjádřit své emoce. Žáci pravděpodobně budou 

méně schopni vyjádřit své názory při reflexích a přicházet s vlastními nápady. 

Samozřejmě nelze paušalizovat, ale tyto jevy se mohou nastat.  

Existují obavy, které mohou lektory preventivních programů vést k vyhýbání se 

dramatické výchově. První obava vzniká ze strachu, že po samotném vyučujícím budou 

požadovány velké herecké výkony. Jistě je přínosné, pokud má sám lektor vztah 

k divadlu či dramatické výchově nebo sám dokonce hraje, rozhodně to ale není 

podmínkou. Radek Marušák80 píše, že výuka dramatické výchovy vyžaduje „jisté 

osobnostně-sociální předpoklady i profesní kompetence“, druhým dechem ale dodává, 

že v dramatické výchově existuje i mnoho metod a technik, jež nejsou pro učitele tak 

náročné, ale jejich „potenciál v procesu je značný“. Lektor také může kombinovat 

metody herecké s metodami, ve kterých sice vystupujeme jako fiktivní postavy, ale 

jednáme přes určitou činnost (například píšeme deník). Více v kapitole Metody 

dramatické výchovy.  

                                                 
78 MŠMT. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže: Na období 2013 - 

2018[online]. , 25 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/28077_1_1/, s. 14. 
79 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 16. 
80 Marušák R., Králová O., Rodriguezová V., 2008, s. 30. 

http://www.msmt.cz/file/28077_1_1/
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Další překážkou může být obava, že ne všichni žáci jsou extroverti, umí hrát a nemají 

trému. To je přirozené. Velkou roli hraje zaujetí žáků a motivace. Právě neobvyklostí 

metod a důrazem na prožitek může (kromě jiného) dramatická výchova zaujmout. 

Kromě toho, pokud se pracuje se zajímavou situací či příběhem, může už to způsobit 

zaujetí a motivaci. Různorodost metod, které se dají použít, umožňuje využít osobních 

předpokladů všech žáků. Každý přispěje jinak, ale všichni pracují na jednom cíli (díle). 

Pokud žák přímo nechce, nemusí se do procesu aktivně zapojit. Je možné, že se časem 

přidá nebo bude zážitky vnímat jako divák. Sice tak do jisté míry přijde o prožitek, ale 

nemá cenu ho do akce nutit.  

Škála použití průpravných her od doplňku preventivního programu po 

celou hodinu strukturovaného dramatu 

Dramatická výchova a nespecifická prevence 

Dramatická výchova má potenciál působit na celou osobnost jedince. Neomezuje se 

pouze na působení v jedné oblasti (která je například cílem lekce), ale svou prožitkovou 

povahou nepřímo působí na osobnost jedince za hranicí vytčených cílů hodiny. Žáci 

pracují ve skupinách, vytvářejí společné dílo, pociťují odpovědnost ke skupině i za svá 

rozhodnutí. Zároveň si uvědomují začlenění do skupiny, mají možnost zažít úspěch i 

neúspěch, vyrovnat se s ním a mnoho dalšího. Více podrobností je možné nalézt 

v kapitole o cílech dramatické výchovy.  

V dnešním školství existuje dramatická výchova především ve volnočasových útvarech. 

Její vliv v nespecifické prevenci tedy spočívá i v tom, že děti mají volnočasové aktivity 

a v sociálně vyloučenějších lokalitách nejsou tolik vystavováni nebezpečím, která 

plynou z nudy. Mimo to mají někoho, komu se mohou svěřit, komu mohou důvěřovat a 

řešit s ním případné problémy a ohrožení. 

Dramatická výchova jako doplněk lekcí prevence 

Metodika dramatické výchovy poskytuje velké množství jednotlivých technik, které 

mohou prevencím účinně posloužit. Jsou cenné jednak pro ně samotné, ale i ve vnitřním 

působení samotných metod. Učitel, který tyto aktivity použije, by však měl mít na 
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paměti, že je nutné aktivity reflektovat (viz kapitola reflexe) a že větší část aktivit je 

navržená pro hru v roli. Je tedy dobré, aby aktivity neprováděli účastníci sami za sebe, 

ale aby vstoupili do role (např. pomocí kostýmního znaku).  

Přehledy metod a technik ve svých publikacích předkládají například Josef Valenta 

(Metody a techniky dramatické výchovy str. 344), Eva Machková (Metodika dramatické 

výchovy), Krista Bláhová (Vybrané kapitoly z dramatické výchovy str. 95 a Uvedení do 

systému školní dramatiky) a v neposlední řadě Hana Budínská (Hry pro šest smyslů). 

Kromě toho je možné čerpat náměty z již vzniklých lekcí. Tyto lekce také představují 

studnici metod a technik. 

Dramaticko-výchovné aktivity lze modifikovat pro různá témata.  

Například aktivity: 

 Sochy81- Stáří - Skupina se rozdělí na dvě poloviny. Obě poloviny budou hrát seniory. Jedna je hraje a 

druhá se přišla podívat na představení (jako diváci- senioři). Před tím vcítění se do postavy- na konci 

reflexe- jak jste se cítili, když vás děti takto parodovali? Platí tato socha o všech důchodcích? Jaká je vaše 

babička s dědečkem?  

Prudká změna okolností82- PC a internet - časová osnova, jsi nucen zůstat u počítače, jídlo máš, u sebe 

máš i nočník, který ti pravidelně vynáší - co se bude dít po jednom dni, co po týdnu, co po měsíci? 

Kontrasty a vžití se do postavy – Šikana – Žáci vytvoří dvě situace ve třídě, kdy přijde nový žák. První 

bude představovat to, čeho se nový žák patrně obává (situace, která by pro něj mohla být nepříjemná). 

Druhá situace bude pravý opak (jak by to pro nového žáka bylo nejpříjemnější). Žáka může představovat 

učitel (učitel v roli), nebo do třídy budou přicházet žáci po trojicích  - jedna půlka hraje třídu, druhá 

postupně přicházející žáky. Třídu projdou jedním směrem (špatně) a následně druhým (dobře).  

Toto jsou jen příklady modifikací na témata využitá v této diplomové práci. Na aktivity 

by měla navazovat reflektivní činnost. Aktivity je možné použít jako úvod lekce, 

v průběhu, nebo jimi lekci zakončit. V úvodu mohou posloužit jako odrazový můstek, 

v prostředku lekce jako shrnutí předchozí teoretické části a podklad pro další práci. 

Pokud se použijí v závěru, mohou pomoci propojit předchozí teorii do zážitku s reflexí.  

                                                 
81 Machková, E., 2011, s. 60, 62. 
82 Machková, E., 2011, s. 65.. 
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Dramatická výchova jako hlavní metoda v preventivních programech 

Při práci metodou playmaking funguje příběh jako kostra, na kterou jsou nasazovány 

metody a techniky, které mu slouží. Způsob skládání není tak složitý jako u 

strukturovaného dramatu. Je snáze přístupný i pro nezkušené lektory. Díky příběhu lze 

lépe uchopit i složitější témata, která jsou v preventivních programech běžná. Metoda 

playmaking počítá i s tvořivým vkladem dětí. Více o práci s příběhem lze nalézt v knize 

Literatura v akci od Radka Marušáka.  

Dalším způsobem využití dramatické výchovy je propojení metod do strukturovaného 

dramatu. Radka Svobodová v kapitole věnované tomuto tématu v knize Vybrané 

kapitoly z dramatické výchovy píše, že zjednodušeně znamená strukturované drama 

„výuku pomocí zážitku“83, který umožňuje proniknout do problému zevnitř. Současně 

také vysvětluje pojmenování tohoto způsobu práce. „Účinnost a efektivnost výuky při 

práci se strukturovaným dramatem je přímo závislá právě na struktuře (stavbě) 

dramatu, kterou připravuje vyučující předem, a to v podstatě podle známé Aristotelovi 

křivky (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), často s vynecháním čtvrté části 

(peripetie).“84 Kromě toho, že je strukturované drama zaměřené na strukturu, pracuje 

hodně i s napětím. Podle Iriny Ulrychové je možné vytvářet drama směrem do 

budoucnosti (Co bude potom? Jak to dopadne?) a směrem do minulosti (Co se stalo? 

Kdo to způsobil?). 85 Autorka v knize Drama a příběh předkládá různé strategie 

budování napětí. Uvádí například odkládání odpovědí, stupňování problémů, přímou 

výzvu (které musí hráč čelit) a další.86  Kromě napětí zmiňuje autorka i kontrast. Ten 

„pomáhá v dramatu předcházet pocitu stereotypnosti, dodává celku dynamiku a zároveň 

podporuje i napětí.“87 Autorka jako příklady uvádí následující kontrasty: vážnost – 

veselost, konfliktnost – nekonfliktnost, pohyb – nehybnost, slova a zvuky – ticho, 

jednotlivec – všichni, řízenost – neřízenost a další. „Učitel při psaní scénáře využívá 

záměrně tuto kontrastnost- snaží se, aby po momentech vážných či dokonce tragických 

                                                 
83 Svobodová, R., 1998, s. 120. 
84 Svobodová, R., 1998, s. 119. 
85 Ulrychvá I., 2016, s. 52. 
86 Ulrychvá I., 2016, s. 52. 
87 Ulrychvá I., 2016, s. 54. 
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následovaly i momenty odlehčené, humorné; po situacích konfliktních a 

disharmonických situace s pokojnou a vyrovnanou atmosférou (…).“88   

Lekce uvedené v této práci nejsou první strukturovaná dramata, která aspirují na 

preventivní programy.89 Protože lekce využívají metody a techniky strukturovaného 

dramatu, je jim věnovaná samostatná kapitola v úvodu praktické části. 

Dramatická výchovy vychází z divadla, proto nelze opomenout ani programy založené 

čistě na divadelním tvaru. Divadlo fórum je nejsložitější a nejčistší technika z celého 

divadla utlačovaných. Základem je příběh, představující problémovou situaci, se kterou 

se setkáváme v běžném životě (např. šikana, rasová nesnášenlivost, mezilidské vztahy 

atd.).  

„Problém je zde nastíněn v nevyřešené podobě s extrémně vyhroceným koncem tak, aby 

podněcoval diváky (respektive žáky) k jeho přijatelnému řešení. Po jejím zhlédnutí 

(první varianty inscenace) je čas na krátké zamyšlení. Poté se inscenace rozjíždí znovu, 

ale tentokrát již s možností její běh diváky kdykoliv zastavit a změnit jednání postav. Do 

děje smí vstoupit kdokoliv z diváků, realizovat svůj nápad a sledovat, jak se situace po 

jeho zásahu bude vyvíjet. Celá tato technika však musí být odborně vedena, aby byla 

zajištěna bezpečnost účastníků a dodržení pevně daných pravidel. To Boal (autor této 

techniky) zajistil tím, že vymyslel postavu jokera.  Ten celou hru vede a také je tím, kdo 

navozuje atmosféru neodsuzování, aby každý měl prostor vyslovit svůj názor. Vysvětluje 

průběh, seznamuje diváky s pravidly, představuje postavy, zprostředkovává kontakt 

mezi diváky a herci. Na začátku by měl organizovat rozehřívací aktivity. Snaží se diváky 

motivovat k zastavování situací, povzbuzuje jejich iniciativu, odvahu přijmout roli, 

reaguje na jejich přání. Joker má ale při jakémkoliv rozhodování poslední slovo.“90  

 

 

 

                                                 
88 Ulrychvá I., 2016, s. 55.  
89 Radka Svobodová v knize Vybrané kapitoly z dramatické výchovy předkládá lekci na téma Drogy. 

Kromě toho se podílela na mezinárodním projektu proti šikaně. 
90 Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve Fóru :: Život bez závislostí . Život bez závislostí [online]. 

Dostupné z: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/news/prevence-prozitkem-aneb-zkus-si-roli-ve-foru/ 

https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/news/prevence-prozitkem-aneb-zkus-si-roli-ve-foru/
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Lektoři programů organizace Život bez závislosti dále uvádějí, že si sami ověřili, „(…) 

že pro děti je nejúčinnější a nejvíce přínosné, když si mohou námi předložené 

problémové situace samy vyzkoušet a prožít.“ 91 Organizacemi pracujícími tímto 

způsobem jsou také Divadelta a Podané ruce. Do svého programu zařazuje tuto metodu 

i divadlo Minor (To byl jen vtip - téma šikany).92  

Další variantou jsou nejrůznější divadelní představení, která navazují na rozbor či 

seminář. Jejich námětem jsou právě témata vztahující se k reflexi.  

  

                                                 
91 Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve Fóru :: Život bez závislostí . Život bez závislostí [online]. 

Dostupné z: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/news/prevence-prozitkem-aneb-zkus-si-roli-ve-foru/ 
92 11. května 2018 jsem se sama podílela na preventivním programu metodou divadla fórum. Představení 

se jmenovalo Roman a Marie. Tématem bylo to, že svět není černobílý. Program připravoval Jiří Rezek s 

divadelním souborem Žlučové mýdlo. Program proběhl v nízkoprahovém klubu Zastávka v Telči.  

https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/news/prevence-prozitkem-aneb-zkus-si-roli-ve-foru/
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Praktická část 

Na začátku psaní mé práce jsem si kladla hlavní otázku: „Opravdu může dramatická 

lekce sloužit jako účinný preventivní program?“ Hledala jsem témata, která jsou 

aktuální a nějak spolu korespondují. Tuto souvislost jsem nalezla v postoji k lidem a v 

komunikaci s nimi. Dnešní přetechnizovaný svět plný virtuálního odloučení mě zavedl 

k lekci o Virtuální realitě (Sociálních sítích). Šikana je věčný problém, se kterým se dle 

průzkumů potýká více než polovina dětí na českých školách.93  I přesto, že se o šikaně 

mluví už více, stále je na mnoha školách přítomna. Předcházet jí pomocí dramatické 

výchovy mi připadalo účinné. Téma poslední lekce pak souviselo s povídkou, kterou 

jsem napsala už na střední škole. Je v ní nastíněný vztah mezi dívkou závislou na 

sociálních sítích a jejím starým dědečkem. Často se stává, že mladí lidé berou seniory 

jen jako přítěž pro společnost. V lekci ukazuji vztah, který může vzniknout, pokud 

budou obě strany dostatečně otevřené. Práce záměrně představuje různá témata, aby 

bylo možné zjistit, zda lze dramatickou výchovu účinně využít ve více oblastech.  

Praktická část je rozdělená podle jednotlivých témat lekcí. V kapitolách je teoreticky 

nastíněné téma, je uvedena celá metodická příprava na lekci a výsledky dotazníkového 

šetření týkající se přímo vybraného tématu. Ke konci teoretické části jsou shrnuty 

závěry, ke kterým jsem v šetření dospěla.  

Aby bylo možné najít odpověď na základní výzkumnou otázku, bylo třeba zvolit dvojí 

šetření, tedy před lekcí a po lekci. Důvodem  použití dotazníků byl záměr, aby toto 

šetření postihlo co nejvíce žáků. Pomocí nich bylo možné hledat odpovědi i na 

přidružené otázky. Při vytváření dotazníků jsem dbala na srozumitelnost, snadnou 

zhodnotitelnost a objektivitu (nabízení všech variant, které otázka nabízí).  

Protože jsem při tvorbě lekcí vycházela z poznatků o tématech, bylo nutné je v práci 

zmapovat. Čtenář práce se tak v tématu lépe zorientuje, podstatnější je však to, že 

ukazuji přípravu lektora prevence před přímou prací ve škole – didaktická 

                                                 
93 Kolik dětí poznalo šikanu? - Šance Dětem. Informační portál - Šance Dětem [online]. Copyright © 

Nadace Sirius [cit. 20.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/kolik-deti-poznalo-sikanu-174.html 

 

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/kolik-deti-poznalo-sikanu-174.html
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transformace obsahu předpokládá jeho znalost. Před každou lekcí a jejím zhodnocením 

se proto nachází stručný vhled do problematiky, které se lekce týká.  

Strukturované drama je používáno jako základní nástroj, protože se v něm objevují 

všechny další způsoby práce. Pro preventivní programy je samozřejmě možné využívat 

i jiné způsoby práce dramatické výchovy. 

Kromě realizací uvedených v této práci jsem lekce pilotovala na Střední pedagogické 

škole Futurum. Šlo o to vyzkoušet si funkčnost lekcí ve známém prostředí (jsem jejich 

bývalou studentkou). Díky tamějším realizacím se ukázalo, že po úpravách je možné 

lekce použít i pro starší žáky a studenty.  

Dotazníky jsou uvedeny ve škále tak, jak byly vyhodnocovány. Žáci je naopak dostali 

zpřeházené.  

Strategie koncepce programů 

V koncepci programů využívám zejména strategií strukturovaného dramatu.  Je z 

pohledu interní dramatické výchovy nejkomplexnějším edukačním celkem, shrnuje v 

sobě všechny dříve uvedené principy dramatické výchovy a je nejbližší hlavnímu cíli 

preventivních programů – učit děti orientovat se v náročných životních situacích. . Jeho 

náplní jsou příběhy s náročnými  situacemi, přičemž sám účastník do těchto příběhů 

vstupuje, stává se díky rolové hře jejich spolutvůrcem, jednou z postav, s níž projde i 

náročnost rozhodování v klíčové situaci. Cíleně budované napětí umožňuje zaujmout i 

neznámou skupinu, získat si ji a snáze s ní pracovat. Účastník se  učí  nahlížet na reálné 

situace a řešit je s větší mírou porozumění složitosti mezilidských vztahů. V dramatu si 

vyzkouší pohledy jiných stran, situaci „prožije“ , zároveň má možnost od ní odstoupit, 

zreflektovat, propojit ji s dalšími kontexty. 

Strukturované drama pracuje s problémovou situací jako východiskem struktury. Její 

provázanost je vytvářena vztahy lineárními, motivačními, ale i horizontálními (hlubším 

pronikáním do jevu, tématu, problému). Pro žáky tak může být zajímavý příběh a 

dramatičnost dění, ale i objevování významnosti a hloubky tématu. U žáků také může 

dojít k „wau“ efektu, kdy sami pro sebe objeví novou pravdu a dojde jim něco nového. 
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Může je oslovit i to, že v lekci se nepředkládají hotové nápady, ale hledá se cesta k 

vytvoření vlastního názoru podloženého prožitkem. 

Díky struktuře je drama (v rukách zdatného vedoucího) schopné odolávat všemu, co 

účastníci přinesou, a využít to bez narušení celé struktury lekce. Ta slouží jako nosná 

kostra, která udržuje napětí. Mimo to je možné docílit názorové vyrovnanosti a 

objektivně nahlížet na problém nastolený v dramatu z více stran.  

Strukturované drama využívá rozmanitých nástrojů k vytvoření celku. Prostředky jsou 

natolik různorodé, že každý účastník se může prosadit v něčem jiném. Může pocítit 

vlastní užitečnost při skupinové práci. Například introvert se projeví v deníkovém 

zápisu a extrovert ve scénkách. I díky tomu by mohla být tato forma lekce přijatelná pro 

všechny žáky.  

Strategie strukturovaného dramatu však přináší i mnohá úskalí. Pokud lekce probíhají 

ve škole, může je zkomplikovat školní shon. Zvonění na přestávky může žáky vytrhnout 

z fikce i z plného soustředění. Může narušit pečlivě vybudované napětí. Jako příklad lze 

uvést závěr lekce, kdy se čeká na konečné rozhodnutí. Panuje ticho, napětí, soustředění. 

Naopak venku na chodbě mají žáci z jiných tříd přestávku a hluk je slyšet až do třídy. 

Kromě toho do třídy nečekaně přicházejí různí další pracovníci školy (paní družinářka, 

hospodářka apod.). Může se stát i to, že pečlivě vystavěné drama a žáky v rolích přeruší 

zdánlivě nekonečné hlášení školního rozhlasu. Některým situacím nelze předcházet. 

Pokud jde ale o zvonění, je možné se s žáky domluvit už na začátku, že ho budeme 

ignorovat a přestávky  se k němu nebudou vztahovat.    

Všeobecně je pro práci v dramatické výchově výhodnější pracovat s menšími kolektivy. 

Varianto, jak toho docílit i ve školním prostředí, může být rozpůlení třídy. To ale může 

uškodit kolektivu, který by měla dramatická výchova spíše stmelovat, než dělit. 

Velikost skupiny se pak odrazí na délce lekce i úpravách metodiky, které je nutné kvůli 

velikosti skupiny udělat. Samozřejmě záleží na konkrétních lekcích, ale minimální doba 

jedné lekce při menší skupině je dvakrát čtyřicet pět minut. To samozřejmě vyžaduje 

úpravu školního rozvrhu. Na druhou stranu, lekce dramatické výchovy často kombinují 

literární, hudební, pohybovou i výtvarnou výchovu. Mimo to se téma může dotýkat 

„klasické“ látky- rodina, příroda, vztah k sobě samému apod.  
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Lekce strukturovaného dramatu kladou i zvýšené nároky na učitele. Aby bylo možné 

začlenit nápady žáků do lekce, je nutné žáky pozorně sledovat a být schopen okamžitě 

reagovat na jejich nápady. Reakce nesmí rozbořit strukturu dramatu nebo odporovat již 

řečenému. Přístup k žákům by neměl být autoritativní. Učitel chce dosáhnout otevření 

žáků v lekci a autoritativní přístup může vyvolat strach a obavy z trestu, které tomuto 

otevření zabrání. Pokud učitel (nebo lektor) při práci s dětmi fungují jako průvodci, je 

pravděpodobné, že by jim práce metodami dramatické výchovy mohla být blízká.  

 

 

Výzkumné otázky 

Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty? 

Jsou navržené bloky funkční a realizovatelné.  

Jsou dramaticko-výchovné aktivity použité v lekci pro žáky náročné? 

Je pro žáky (4. -5. třída) tato forma preventivních programů poutavá? 
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Šikana 

 „Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 

zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití 

násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z 

nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 

vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, 

pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování a 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a 

ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků." 94 Takto vymezuje 

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy šikanu. Zmapovat přesný výskyt šikany je 

obtížné, protože jak poukazuje Michal Kolář, 95 při šikaně fungují jisté mechanizmy tzv. 

„zneviditelňující mimikry“, které chrání mechanismus šikanování před odhalením. Čím 

více je šikana zakořeněná, a čím vyšší je její stádium, tím mocnější tyto mechanismy 

jsou. Kolář uvádí, že výskyt základních stádií na našich školách je velký a právě 

z důvodu velkého „podhoubí“ těchto jevů snáze dochází k rozvoji dalších stádií.  Autor 

dále uvádí, že ohroženy jsou všechny skupiny a šikana se vyskytuje i tam, kde bychom 

to nečekali. Podle jeho výzkumů  z roku 2001 41% žáků se během školní docházky 

setkává s šikanou.96 PaedDr. Zdeněk Martínek v rozhovoru pro portál Šance dětem 

předkládá zjištění, že neexistuje škola, kde by se nějaká forma šikanování 

nevyskytovala.97 Proto je důležité mechanismy šikany znát, zavádět plošnou prevenci, 

vědět kde vyhledat pomoc. Větší povědomí a detabuizace tohoto tématu může přispět ke 

                                                 
94 Agrese a šikana. Pražské centrum primární prevence [online]. Dostupné z: http://www.prevence-

praha.cz/agrese-a-sikana?showall=1 
95 Kolář M., 2001, s. 18. 
96 Šikana je na všech školách a učitelům o ní chybí znalosti, tvrdí odborník- Lidovky.cz [online]. Dostupné 

z: http://www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-/zpravy-

domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE 
97 Šikana mezi dětmi - YouTube. YouTube [online]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg 

stojím na prahu 

tvého nekonečného světa 

sleduji oblaka 

malé lidské touhy 

dívám se zpět 

na titěrnost svého života 

modlím se, abych dokázal  

udělat ještě jeden 

krok 
 

(Daniel Raus) 

převzato z Bolest šikanování- Kolář 

http://www.prevence-praha.cz/agrese-a-sikana?showall=1
http://www.prevence-praha.cz/agrese-a-sikana?showall=1
http://www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-/zpravy-domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-/zpravy-domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE
https://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg
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snížení šikany a omezení všech následků, které sebou šikana přináší (jak pro oběť, tak 

pro agresora i pro celou postiženou skupinu).  

I přesto, že samotná šikana není trestní čin, prohřešky, kterými se šikana projevuje, už 

nezákonné většinou jsou. „Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou 

podstatu trestných činů či provinění (dále jen „trestných činů“). Proviněním se rozumí 

trestný čin spáchaný mladistvým - § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže): 

vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody § 170 

TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na zdraví §146 TZ, 

§ 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci § 228 TZ, znásilnění § 185 

TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, apod. + nebezpečné vyhrožování 

§ 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného nelidského a krutého 

zacházení § 149 TZ.“98 

Výskyt a projevy šikany 

Školní šikana se může odehrávat v „jakékoliv škole, bohaté či chudé, soukromé či 

státní, smíšené nebo výhradně chlapecké či dívčí, malé i velké, náboženské i sekulární, 

konzervativní, tradiční, pokrokové, docházkové i internátní.“99 Zkrátka v jakékoliv 

škole. Mimo školu jsou děti (ale samozřejmě i dospělí) ohroženi i v kroužcích a 

zájmových zařízeních. Novodobou kapitolou v šikaně je kyberprostor, který se 

postupem moderních technologií vpřed stále více rozrůstá. 

Všeobecně je populace ohrožena v práci:  mobbingem (nejrůznější formy 

znepříjemňování fungování v práci), bossingem (šikana ze strany nadřízeného), 

staffingem (šikanuje podřízený nadřízeného), hodně zaznamenaných případů se 

                                                 
98 MŠMT. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a 

školských zařízeních [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: 

http://sikana.org/clanky_soubory/metpokyn2013.html  
99 Field E., 2009, s. 25. 

http://sikana.org/clanky_soubory/metpokyn2013.html
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odehrálo v armádě, 100 ale i v jiných sociálních skupinách (např. zájmové útvary). 

Šikana tedy proniká do všech společenských okruhů.  

Šikana má pět stádií. Pokud pedagog (či vedoucí) cíleně nepracuje na skupinových 

vztazích, prožívají okrajoví členové skupiny tzv. ostrakizaci. Jak píše Kolář, jde o 

mírné, většinou psychické formy násilí, při kterých se postižený jedinec necítí dobře. 

Tato situace je zárodečnou podobou šikany.101 V této fázi je řešení nejúčinnější a 

zároveň není dobré tuto situaci podceňovat, protože je velké riziko zhoršení šikany.  

K přerodu do druhého stádia šikany vede podle Koláře často nadměrné napětí ve 

skupině, které chtějí její členové ventilovat, nebo výskyt více agresivních asociativních 

jedinců, kteří šikanu používají k uspokojení svých potřeb. V tomto stádiu dochází ke 

stmelení skupiny na účet postiženého jedince. Vyskytují se například vtipky na účet 

tyranizovaného, které baví skupinu. Přitvrzuje se psychická šikana a k ní se přidává 

fyzická agrese.102 

Ve třetí fázi vrcholí tvorba tzv. jádra. Pokud se v této fázi nezformuje dostatečně tvrdý 

odpor (což se dle Koláře neděje tak často, neboť „šikanátoři“ mají snazší pozici) přebírá 

totalita moc.103  

Čtvrtá fáze zahrnuje přijímání norem agresorů. „Normy agresorů jsou přijaty a stanou 

s nepsaným zákonem.“ 104 V této fázi se už šikaně dokáže málokdo postavit.  

Na čtvrtou fázi navazuje plynule pátá, kdy už se jedná o totalitu neboli dokonalou 

šikanu. Skupina se rozděluje na otrokáře a otroky. Agresoři ztrácejí poslední zábrany a 

oběti jsou stále závislejší a ochotnější dělat cokoliv. Všichni členové (až na výjimky) 

brání prozrazení šikany. 105  

Rozsáhlý výčet jednotlivých projevů šikany (které se skutečně staly) předkládá Kolář 

ve své knize Bolest šikanování na straně 28-31. Projevy dělí na: fyzickou agresi a 

použití zbraní, slovní agresi a zastrašování zbraněmi, krádeže, ničení a manipulace 

                                                 
100 Šikana – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana 
101 Kolář M., 2001, s. 35. 
102 Kolář M., 2001, s. 37, 38. 
103 Kolář M., 2001, s. 39. 
104 Kolář M., 2001, s. 39. 
105 Kolář M., 2001, s. 43. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
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s věcmi, násilné a manipulativní příkazy, zraňování izolací, oklikou a „uměleckými“ 

výtvory. 106 

Nové technologie sebou přinesly jak pozitiva, tak negativa. Do negativ spadá i 

Kyberšikana. „Stejně jako můžeme být čtyřiadvacet hodin nablízku svým blízkým a 

dostupní pro ně, tak můžeme být čtyřiadvacet hodin denně z různých důvodů 

zranitelní.“ 107 Hlavním rozdílem tedy je, že oběť nemá kam uniknout a ani odchod na 

jinou školu nic nevyřeší. Zároveň cokoliv vloženého na internet je jen těžko 

odstranitelné a smazaný obsah lze znovu a znovu vkládat z vlastního zdroje.108  

Co vede k šikanování 

Evelyn M. Fieldová 109 předkládá myšlenku, že lidé z podstaty chtějí patřit ke skupině. 

Skupinová konformita měla po většinu lidské existence vliv na jedincovo přežití. Pro 

úspěšné setrvání je ale nezbytné podřídit se skupinovým normám. Ty ale mohou být jak 

tolerantní, respektující a empatické, tak i nepřátelské, zraňující a spolčující se s vůdci.  

Společnost, rodina, škola a děti (i dospělí), to vše je v jednom společném napojení. 

Nemůžeme tedy řešit změnu pouze ve školním prostředí, ale pokud se věci mají měnit, 

musí se změnit celá společnost. Změna metodiky přístupu k prevenci a k řešení šikany a 

celková detabuizace tohoto tématu má ale i přes to smysl. Fieldová: „Její projevy 

(šikany) bývají horší ve školských zařízeních, které šikanu oceňují, omlouvají, tolerují, 

popírají nebo proti ní zhola nic nepodnikají.“ 110 Vyhýbání se slovu šikana, ať už kvůli 

strachu z negativní publicistiky, či nelibosti k asociacím, které se k tomuto slovu váží, 

vede dle Fieldové často k zastírání zásadní informace o šikaně jako o společensky 

nebezpečném jevu. 111 

Agresorem může být kdokoliv. Kolář se ve své knize vrací do historie. Upozorňuje na 

to, že lidstvo odjakživa vyhledává násilí a krutost jako kratochvíli. Sám vyslovuje 

myšlenku, že lidé mají stránku dobrou i zlou, dle jeho názoru však tu horší pěstují více. 

Dále dospívá k tomu, že podhoubím šikany je sebestřednost jedince. Pokud se objeví 

                                                 
106 Kolář M., 2001, s. 28-31. 
107 Černá A., 2013, s. 9. 
108 Metodické materiály organizace Proxima Sociale 
109 Field E., 2009, s. 50. 
110 Field E., 2009, s. 51. 
111 Field E., 2009, s. 51. 



52 

 

vůdce- odborník, který se dostane do čela, může zafungovat princip, který ověřil 

Milgram ve svém experimentu. Lidé podléhají ujištění experta o správnosti počínání. 

Zbavují se zodpovědnosti a stávají se morálně prázdnými.112 Dalším rizikovým 

faktorem postihující společnost je všudypřítomné násilí (filmy, zprávy, počítačové hry 

atd.)113 Na druhé straně tu máme jistou vnitřní propast, prázdnotu, kterou se právě 

násilím snaží jedinec vyplnit.114 V dnešní uspěchané době je málo času na pohádky (kde 

dobro vítězí nad zlem), povídání a na mezilidský kontakt. Naopak je tendence 

přenechávat „výchovu“ dětí televizi a počítači ve kterých je násilí naprosto přirozené.  

Možné důsledky 

Bolestivé důsledky šikany nevznikají jen na základě samotné šikany, ale zážitků vážící 

se k ní je mnohem více. V knize Jak se bránit šikaně 115 jich nalezneme celou stránku. 

Pro potřeby této práce pro ilustraci stačí následující výběr.  

• Dítě poznamená i jedna bolestná epizoda 

• Úsilí předstírat, že se nic neděje 

• Zlehčování vlastních bolestných zážitků 

• Neschopnost sdělit hloubku své bolesti 

• opakovaný neúspěch při vyhledání pomoci (bezmoc) 

• Nenávist k sobě samému kvůli tomu, že se dítě cítí zahanbené a ponížené 

• Strach z budoucích útoků 

Důsledky šikany zasahují do mnoha sfér oběti, ale i agresora a dalších členů skupiny. 

Mohou být fyzické (řezné rány, škrábance, modřiny, bolesti, pomočování, nechutenství, 

přejídání a jiné), intelektové důsledky (zhoršené soustředění, pokles motivace ke studiu, 

neaktivita při hodinách, strach ze zpětné vazby, i konstruktivní, a jiné), sociální 

důsledky (nepřirozené sociální vazby, chudý společenský život, utlumení sociálního 

kontaktu, problém s navázáním přátelství, nebo až sociální izolace), dopad na 

sebevědomí (snižování sebevědomí, což vede k další šikaně, citlivost na kritiku, 

problém s otevřením se ostatním), citové/psychologické následky (neschopnost uvolnit 

                                                 
112 Kolář M., 2001, s. 83. 
113 Kolář M., 2001, s. 96. 
114 Kolář M., 2001, s. 75. 
115 Field E., 2009, s. 63. 
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se ve společnosti, strach a úzkost, oplácení a agrese, pasivita, citové vyhoření, 

plačtivost, smutek, deprese). Toto je jen orientační výčet vyňatý z knihy Jak se bránit 

šikaně. „Někdy se může zdát, že se oběť docela rychle zotavila. Tělesná zranění se 

rychle zahojí a žák působí normálně. Duševní poranění je však hluboké a zacelení jen 

povrchní. Stačí větší zátěž v meziosobní oblasti a „rána“ se otevře a projeví se zraněná 

osobnost bývalé oběti.“ 116 Kolář dále píše, že v případech extrémní šikany se následky 

projevují stejně jako u obětí vyhlazovacích táborů.  

Následky šikanování si sebou oběť často nese až do dospělosti. Oběti mohou trpět 

posttraumatickou stresovou poruchou. „Tato porucha je pak charakterizována 

nepřátelským nebo nedůvěřivým postojem ke světu, sociální zdrženlivostí, pocitem 

prázdnoty a beznaděje, chronickým pocitem "bytí na okraji" jako člověk trvale ohrožený 

a odcizený.“ 117 další následky patří stydlivost, sociální fobie, školní fobie, deprese, 

sebevražedné sklony, sebevražda, a vražda.118  

Bolest šikanování nepoškozuje pouze oběť, ale i všechny kolem ní. Zasažena je rodina 

oběti i učitelé.119  U agresorů se fixují asociativní postoje a ostatní členové skupiny 

ztrácí iluze o společnosti120  „...autority nejsou schopny zajistit ochranu a bezpečnost 

slabým.“121 

Prevence vs. řešení problému 

Tuto kapitolu bych ráda věnovala projektu na prevenci šikany, kterého jsem se sama 

zúčastnila. Projekt byl mezinárodní a jmenoval se Stop bullying, build future!122 

V České republice probíhal v rámci spolupráce s Pražským centrem primární prevence. 

Do jedné třídy se docházelo opakovaně, a i když se lišili metodiky jednotlivých 

lektorských týmů (tým čítal dva lektory), záměr všech byl stejný. Já se svojí kolegyní 

jsme z části využili metodiku organizace Proxima Sociale obohacenou o další naše 

                                                 
116 Kolář M., 2001, s. 101. 
117 Posttraumatická stresová porucha | oPsychologii.cz. Aktuální dění z oblasti psychologie | 

oPsychologii.cz [online]. Copyright © 2016 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena. [cit. 

09.05.2018]. Dostupné z: http://www.opsychologii.cz/clanek/46-posttraumaticka-stresova-porucha/ 
118 Field E., 2009, s. 63. 
119 Field E., 2009, s. 72. 
120 Kolář M., 2001, s. 100. 
121 Kolář M., 2001, s. 100. 
122 Project – Build future – stop bullying. Build future – stop bullying – a project to fight bullying against 

children at school [online]. Dostupné z: http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/ 

http://www.opsychologii.cz/clanek/46-posttraumaticka-stresova-porucha/
http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/
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nápady. Témata bloků byly následující: Skupinová konformita a to, jak může ovlivnit 

mé rozhodování, Šikana, Skupinové vztahy a jejich vylepšení. Díky intenzivnějšímu 

kontaktu se třídou bylo možné propojit jednotlivé informace a poskytnout žákům širší 

spektrum informací i reflektovaných zážitků. 

Možnost pomoci 

Hlavní podmínkou účinné pomoci je vůbec schopnost uvědomit si, že se jedná (nebo by 

se mohlo jednat o šikanu). Časté je zaměňování šikany za pouhé škádlení. Rozdíl je 

přitom především v dlouhodobosti útoku a nepoměru stran útočník vs. oběť. Tento 

nepoměr může být velmi různorodý (tělesné proporce, schopnosti a dovednosti, finanční 

zabezpečení, sociální, nebo nepoměr počtu osob (skupina proti jednotlivci).  

V další fázi musí postižený jedinec nebo svědci učinit rozhodnutí situaci řešit. To může 

být těžké vzhledem k „protiúzdravnému systému“ (pojem- název kapitoly123).  

Pokud se zaměříme čistě na problematiku školní šikany, vyvstává otázka připravenosti 

pedagogů na tuto problematiku. Stále existují učitelé, kteří neznají základní principy 

práce s postiženým kolektivem (např. konfrontují oběť s agresorem), nevědí kde hledat 

pomoc, nebo mají dokonce pocit, že šikana v jejich škole neexistuje.124  

K podobnému závěru jako já dospěl i Milan Kotík, a to podle článku na portálu lidovky. 

cz. Podle Milana Kotlíka je studium na pedagogických fakultách zaměřeno především 

na teoretický obsah a učitelé po absolvování školy vůbec neumějí pracovat se třídou 

jako s kolektivem. Preventivní programy probíhající ve školách sice mají v nabídce 

vztahové bloky, většinou ale lektoři do tříd přicházejí jednou za půl roku a to zdaleka 

nestačí.  

Pokud už šikana probíhá, existuje řada institucí, kam je možné se obrátit. V počátečních 

stádiích je možno využít selektivní primární prevence (organizace: Proxima Sociale, 

Prev centrum, Život bez závislosti a jiné) „Intervenční programy jsou určené třídním 

kolektivům, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové 

                                                 
123 Kolář M., 2001, s. 51. 
124 Šikana je na všech školách a učitelům o ní chybí znalosti, tvrdí odborník [online]. In: . [cit. 2018-06-

21]. Dostupné z: www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-

/zpravy-domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE  

http://www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-/zpravy-domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/ucitele-na-fakultach-znalosti-o-sikane-neziskavaji-tvrdi-odbornik-10z-/zpravy-domov.aspx?c=A160218_173656_ln_domov_ELE


55 

 

chování v kolektivu již objevuje.“125 Selektivní programy většinou probíhají 

intenzivněji, než programy preventivní.  

Sami žáci se mohou obrátit na Linku bezpečí, kde je mohou dále směrovat k odborné 

pomoci. Linka bezpečí je zadarmo a je určená pro děti do 18 a studenty do 26. Číslo 

linky bezpečí je 116 111 a bývá uvedeno v některých verzích žákovských knížek.  

Pomoc můžou zúčastnění nalézt například na webových stránkách 

http://www.sikana.org/ , http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-

dozvedet/informace-o-sikane , https://www.nntb.cz.  

Další variantou je obrátit se na metodika školní prevence (pokud ho škola má). Ten 

většinou vypisuje konzultační hodiny, nebo ve škole učí a je možné ho oslovit v rámci 

vyučování. Metodik školní prevence musí podle vyhlášky podle § 9 vyhlášky č. 

317/2005 Sb. absolvovat studium v délce trvání nejméně 250 hodin se závěrečnou prací 

a ústní zkouškou.126   

Metodik mívá přehled o možnosti pomoci a ví, jakých chyb se při řešení šikany 

vyvarovat. Ve škole také často umisťuje schránky důvěry, kam je možné se anonymně 

svěřit.  

Návody na svépomoc předkládá ve své knize Jak se bránit šikaně: Praktický rádce pro 

děti, rodiče i učitele Evelyn M. Fieldová. Vzhledem k velkému množství 

profesionálních organizací, které nabízejí pomoc, se ale jeví jako účinnější řešení 

oslovit některou z nich.  

 

  

                                                 
125 Selektivní primární prevence – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných 

životních situací [online]. Copyright © 2017 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/programy-prevence-pro-skoly/selektivni-primarni-prevence/ 
126 MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/38840_1_1/ 

http://www.sikana.org/
http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/informace-o-sikane
http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/informace-o-sikane
https://www.nntb.cz/
https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/programy-prevence-pro-skoly/selektivni-primarni-prevence/
http://www.msmt.cz/file/38840_1_1/
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Šikana- Lekce 

Lekce- Virtuální svět 

Téma: Šikana může potkat kohokoliv, podtéma: Když nezabráníš šikaně, můžeš se stát 

další obětí.  

Cíl: Žáci si ve fikci prožijí rozvíjející se šikanu. Porovnají jí s fiktivní příjemnou situací 

ve třídě, kde nic takového není. Dospějí k tomu, že ve třídě, kde šikana není, se žije 

lépe. Přijdou i na to, že pokud šikaně nezabráni oni sami, rozvine se a oni můžou být 

další oběti.  

Věk skupiny: 5. třída ZŠ (možno využít i pro starší žáky) 

Materiál:  

• Video přehrávač + videa 

https://youtu.be/b5QjIQMwodY   

https://youtu.be/e95AwrUDCsE  

 

• Obrázky osoby z videa (malé) 

• Papíry + fixy + lepidlo 

• Útržky z deníků 

• Flipchart s nápisem 5. C (nebo D, pokud ve škole třída 5. C je) 

• Triangl + bubínek 

• Lepítka nalepená na kostýmní znaky (šátky, čepice apod.) na lepítkách křestní 

jména, která se nevyskytují ve třídě 

• Jména a popis dětí (nutno dopsat konkrétní jména podle třída- aby se ve třídě 

nevyskytovala) 

• Kostýmní znak osudu 

• Klobouk 

• Lepítko pro každého žáka 

• Prázdné papíry velikosti stránky deníku pro každého 

 

 

https://youtu.be/b5QjIQMwodY
https://youtu.be/e95AwrUDCsE
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Úvod- představení 

Zhlédnutí videa (výpověď ve videu autentická, vše tak, že osoba není vidět). Osoba 

vypráví o zážitku šikany ve vrcholném stádiu.  

https://youtu.be/b5QjIQMwodY    

2min 

Reflexe: Malba - děti dostanou do větších skupin papír, na kterém je uprostřed 

fotografie z videa (nezřetelná černobílá fotografie osoby). Mají volnou ruku, ale 

omezený čas, jde o pocity teď a tady, udělej to hned, moc to nepromýšlej.  

           5min 

__________ 

Současnost (zakrytí obrazů) 

Celá třída jela na jaře na školu v přírodě. Žáci dostali za úkol vést si celých pět dní 

deník. Ten byl jen jejich a nikomu ho neukazovali. Psali do něj tedy vše podle pravdy.  

Žáci si prohlížejí útržky z deníků        

           2min 

Děti píší svoje pocity ze třídy na arch s nápisem 5. C (vybrat tak, aby to nebyl název 

reálné třídy dětí) 

           5min 

Učitel zadává:  

Mám tady jména všech členů třídy. Za chvíli za námi přijde Osud a vybere 5 jmen. 

Uvidíme, co se s osudy těchto dětí bude dít dál.       

           1min  

Učitel v roli: Učitel v roli Osudu přichází a vybírá náhodně 5 jmen a odchází.   

           1min 

Připravená improvizace ve skupinách, která začíná i končí živým obrazem. Děti 

ztvárňují tuto situaci pomocí pěti postav (každá skupina má oněch 5 dětí). Děti dostanou 

k nahlédnutí krátký popis pětice.  

 

https://youtu.be/b5QjIQMwodY
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Čtení 

Děti se vrátily ze školy v přírodě. Klasická školní přestávka a část hodiny. Všechno 

funguje. Nikdo nikoho nesnáší více, než je normální. Panují normální vztahy. Na třídu 

je ale kladen trošku větší tlak, je konce školního roku, takže se blíží testy.  

+ 3 děti, které by zůstaly navíc (pokud jich bude plný počet), dostanou někoho jiného ze 

třídy, koho osud nevylosoval 

Začíná a končí zvukem trianglu!!!! 

           10min 

 

Komentář učitele:  

Vidíme, že třída je trochu pod tlakem. Ještě ale nevíme, kdo je tohle. Ukazuje fotku 

postavy z videa.  Podstatné je, že tím člověkem mohl být kdokoli z 5. C. Hranice je 

tenká a stačí málo. Nyní už ale víme, že je to někdo z nám známých pěti dětí.  

Proběhne los (Učitel v roli osudu tahá jméno z klobouku... )    

           3min 

Děti na sebe berou role členů třídy pomocí jmenovek. Píší posměšky a vzkazy, 

kterými oběť zahrnují. Děti nejprve napíší vzkazy. 1-2 děti si mohou vzít nástroje. 

Všichni utvoří řadu (musí mít velké rozestupy). Učitel prochází kolem dětí a vždy se na 

chvíli zastaví. Děti na kostýmní znak lepí nadávky a hanlivá označení. Ta říkají i nahlas.  

           8min 

Učitel pokládá otázku: Proč se ho nikdo nezastal? 

Děti se rozdělí do dvojic. Dvojice hraje vždy jednoho člena třídy.  Vybírají si jeden 

kostýmní znak se jmenovkou. Sedají si na židle (nebo na zem) zády k sobě. Předem se 

domluví, která část osobnosti je kdo. Kdo problém chce řešit a kdo spíše ne.  Dvojice se 

rozmístí po prostoru. Aktivita nejprve probíhá simultánně, poté zvuk trianglu. Děti 

začnou vždy na dotyk učitele a na další dotyk zase skončí. 

           8min 
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Instrukce: Odložte jmenovky a poslouchejte      

           6min 

Čtení: Výpověď člena třídy         

Je to jen blbnutí, jen sranda… Dělají vtipy a tak. Není to nic vážnýho!  

Ne, hele, fakt, neřešte to, nebo všichni dostaneme. Jako fakt, nemůžu nic říct, zjistili by, 

kdo to prásknul, a byla bych další na řadě!  

Občas to trochu přehánějí, to je pravda. S těma nůžkami to bylo trochu blbý ... Ale co 

můžu dělat já? Nechci být za bonzačku. A navíc by se pak pustili i do mě, přece si 

nenechám ze života udělat peklo...  

Když Někdo naschvál chybí, když se píšou testy, tak si za to stejně může sám. 

            2min 

Učitel vypráví:  

Další den… nepřišel/la do školy. Byl/a nemocný/á. Vrátil/a se až za několik dní. Třída 

mezitím psala několik testů. Po návratu bylo vše ještě horší. Zdálo se mu/jí, že se 

všichni spikli a že už neexistuje ani jediný člověk, který by ho/ji měl rád.  

 

Děti v roli oběti: Do prostoru se postaví židle a na ni se dá kostýmní znak.  Žáci si 

berou jmenovky. Zaujmou postoj, který mají ostatní členové třídy k oběti. Roli hraje 

vzdálenost, mimika, postoj, poloha rukou apod. Mohou se i otočit zády. Postoj 

reprezentuje buď celou třídu v jedné osobě nebo konkrétního člena skupiny. Učitel se 

po chvíli dotýká nějakého žáka, ten sundává jmenovku a jde si sednout na židli a bere 

na sebe kostýmní znak. Musí mlčet. Učitel zaujímá jeho místo i postoj. Po chvíli se žák 

vrací a je vystřídán někým jiným. Hudba/ Ticho - BUBEN! 

Všichni sundávají jmenovky           

           10min 

Video: Vypovídá oběť 

https://youtu.be/e95AwrUDCsE  

https://youtu.be/e95AwrUDCsE
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Scénka: Sen - Děti tvoří scénky o tom, co se mohlo oběti zdát. Scénky dlouhé max. 2 

min. 

            10min 

Reflexe na situaci ve třídě:  

Někdo ze třídy (vybrat někoho povahově neutrálnějšího - ani oběť, ani hlavního 

agresora) našel zápis v deníku, který si děti psaly na škole v přírodě. Připadalo mu/jí, 

jako by uběhlo několik let. K zápisu ze školy v přírodě připojil zápis dnešní.  

Děti píší zápis do deníku.          

           5min 

Zvuková scénka 

Učitel žákům nabízí jmenovky.  

Děti se rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina tvoří jednu zvukovou pasáž, která 

zobrazuje vyhrocenou situaci ve třídě. Žáci mohou požívat orffovy nástroje.  

Prezentace probíhá tak, že jedna skupina zavře oči a poslouchá, a druhá prezentuje.  

Děti sundávají jmenovky! 

Promítá se znovu první video:  https://youtu.be/b5QjIQMwodY     

          10min 

Scénka: Učitel v roli + další herec si berou prázdnou jmenovku z kupy jmenovek dětí 

ze třídy. Jmenovky obřadně kladou před sebe a debatují o tom, kdo bude další na řadě a 

proč. Nakonec vybírají jednu jmenovku. A odcházejí. 

 

Závěrečná reflexe 

a) Žáci kreslí a píší společně na velký papír na který někdo napíše Šikana (dovést 

žáky k tomuto slovu).  

b) Diskuze 

Dát nabídku žákům - roztrhat tento papír, nebo si ho tu nechat (připomínka nebezpečí)  

 

 

https://youtu.be/b5QjIQMwodY
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Možnosti rozvinutí lekce 

− Hry na utužování třídního kolektivu. Např.: kresba společného ostrova třídy, 

pozitiva do rukou (každý si obtáhne ruku a všichni ze třídy mu tam vpíší něco 

hezkého), společné překonávání prostoru například na větším kusu papíru apod.  

− Reflexe pomocí literární či výtvarné práce 
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Vyhodnocení výzkumu - Lekce Šikana 

O skupinách a realizacích 

 

ZŠ Vodičkova 

O třídě: Vedení paní učitelky třídní je spíše autoritativní. Třída pravděpodobně není 

zvyklá na diskuze. Ve třídě je více děvčat. Vztah dětí k paní učitelce je podbarven 

obavou. Paní učitelka třeba používá věty typu - „Nechtěj, abych tam za tebou došla.“  

O realizaci: Úvodní video žáky zaujalo a vzbudilo v nich zvědavost. Na následném 

reflektování (stejně jako ve všech jiných reflexích) se projevila neochota (nebo 

neschopnost dětí) vyjadřovat své emoce a pocity slovy. Je možné, že za to může právě 

autoritativní vedení. I proto mohla být lekce pro některé žáky těžce reflektovatelná. To 

se hodně projevovalo i u chlapců. Kromě reflexí měli žáci menší problém i s přijetím 

učitele v roli (Osud). Ale aktivitu to úplně nezbouralo 

Během lekce se osvědčilo použití deníků jako něčeho hmatatelného, žáky to zaujalo.  

Do celé lekce často zasahovala paní učitelka. To lekci neprospívalo. Tišila žáky ve 

chvílích, kdy měli debatovat, což ovlivňovalo gradaci lekce. Navíc nutila děti do 

mluvení nahlas, a to i ve chvílích, kdy šlo o vnitřní zasažení dětí (např. při aktivitě alej). 

Tento zásah nastal i při další aktivitě - scének ve třídě. Ty i přesto proběhly podle plánu. 

Kostýmní znaky byly pro žáky oživením a dle dotazníků přispěly k pocitu bezpečí 

během lekce.  

Dalším problémem byla nechuť žáků pobývat navzájem v některých skupinkách (došlo 

i na slzy).  

Po výběru Osudu se strhla diskuze, že oběť určitě není vybraný žák. Intuitivním 

otázkami a dokreslením osoby žáka se pak podařilo, že třída postavu přijala.  

Aktivita alej byla vhodně zvolená a působila děsivě, i přesto, že byla ošetřena.  

Při aktivitě soch vůči oběti měli žáci problém udržet vážnou tvář. I přesto bych ale 

aktivitu zachovala. Protože pro zúčastněné to alespoň trochu simulovalo pocit oběti. A 

je to jediný moment, kdy se někdo skutečně na chvíli stane obětí. Protože jsem cítila 

potřebu reflexe, zařadila jsem rozhovor. Ten bych ale napříště vyměnila třeba za kresbu, 
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která nevyžaduje verbalizaci prožitku. U této skupiny byl opět problém s přiznáním 

negativních emocí a většina reflexí byla velmi plochých a nic neříkajících („Bylo to 

v poho“). Jedna žákyně reflektovala, že to pro ni bylo těžké vžít se do role, protože u 

nich ve třídě nic takového neprobíhá.  

Při scénkách se někteří žáci velmi ponořili do fikce (např. lámali skutečné tužky). Ke 

scénkám bych příště přidala hudbu.  

Původně plánované scénky za paravanem jsem vyměnila za jejich zvukovou variantu. 

Ty zafungovaly velmi dobře. Násilí nebylo zcela zobrazeno a naplno se využilo jednoho 

smyslu. Do aktivity se někteří opět velmi ponořili (opět se lámaly tužky). Několik žáků 

(3) odmítlo hrát, a tak jsem je nenutila - byli diváky.  

Video lekci napůl uzavřelo a závěrečná scéna s výběrem další oběti dodala důležitou 

informaci o šikaně. Při psaní na papír opět padala hlavně věcná fakta a nic o emocích. 

Žáci hodně využívali zkušeností ze scének a nic moc navíc nevymysleli.  

Závěr: Práce ve třídě byla velmi náročná. Povaha lekce se střetávala s učebním stylem 

třídní učitelky. Žáci jsou zablokovaní.  Podobné lekce jsou ale i přesto uskutečnitelné a 

žáky mohou obohatit.  
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ZŠ Jeseniova 

O třídě: Vedení této třídy bylo od počátku velmi nesystematické. Ve třídě se vystřídali 

tři kantoři. Současná paní učitelka se snaží nastolit určitý řád. Hodně chlapců je 

fixováno na „vůdce“. Ten občas špatně snáší kritiku od vyučujících a pak strhává 

zbytek chlapců. Vedení školy (paní zástupkyně) řešilo i náznaky šikany, které se ale 

povedlo potlačit.  

O realizaci: Úvodní video opět velmi dobře posloužilo jako vtažení do lekce. Žáci se 

zdáli ohromení. Při reflexích neměli problém vyjadřovat emoce. Vyskytly se problémy 

s uchopením práce (dva až tři žáci nemohli dlouho začít), ale nakonec se všem povedlo 

napsat aspoň něco a i pasivně-aktivní poslech měl smysl.  

Techniku deníků jsem upravila tak, abych zvýšila aktivitu žáků. Je možné lekci 

modifikovat podle uvážení lektora a podle skupiny. Při této realizaci jsem žákům 

předložila pouze jeden zápis do deníku a žáci měli vymýšlet další (pozitivní) zážitky, 

které třída měla ze školy v přírodě. I přesto, že zápis byl jen jeden, bylo vidět, že 

hmatatelné předměty podporují drama a zaujetí.  

Deníky, jako něco hmatatelného, opět zaujaly. Třída ale nebyla schopná řešit problém, 

že útržků bylo méně než žáků. Učitele v roli přijali žáci dobře (vzhledem k první 

zkušenosti).  

Ve scénkách se vyskytlo to, že si žáci vybírali role podle toho, jací opravdu jsou. 

Nechala jsem je, jen jsem zdůraznila, že to nejsou oni, ale (použila jsem jména 

přilepená na kostýmních znacích).  Ty zaručovaly bezpečí i dále. Spolupráce chlapců a 

dívek byla problematická (nechtěli být spolu).  

Oběť žáci přijali. Aktivita alej rovněž proběhla bez větších obtíží. Příště bych použila 

hudbu, která by zvýšila napětí. Výpověď oběti probíhala čtením. Žáci zaujatě 

naslouchali. Zařazení psaní vzkazu dobře zreflektovalo situaci a hlavně změnu 

atmosféry (která dopadá i na ostatní).  

Ve snech se projevily agresivní sklony některých žáků. Žáky jsem kvůli velké agresi 

nakonec odkázala k tomu, že ubližovali kostýmnímu znaku, do kterého kopali na zemi. 

Příště bych postupovala stejně a předem to zdůraznila v zadání. V této fázi začali 
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někteří žáci na sebe strhávat pozornost. Jeden už při psaní, kdy psal nevhodné věci, 

které byly mimo zadání. Bohužel to pro některé žáky narušilo strukturu lekce.  

Konec jsme tedy uspíšila. Zvukové pásmo jsem použila jako improvizaci. Bez přípravy 

ale měli žáci problém s realizací. Byl cítit bojkot chlapecké části třídy (asi souviselo 

s napomínáním „vůdce“.) Závěr a reflektivní povídání lekci alespoň trochu usadilo.   
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Je dramatická výchova schopná utvářet žádoucí postoje a hodnoty? 

Kompletní dotazník.  

Dívky (D), chlapci (Ch). 

Dotazník k diplomové práci 

1. D: Navštěvuješ školní divadelní soubor. Jednoho dne přijde nový kluk. Je nový i na škole. 

Je nesmělý a vypadá to, že má obavy se mezi ostatní zapojit. Jak se zachováš, když uvidíš, 

že se s ním o přestávkách nikdo moc nebaví? 

 

Ch: Navštěvuješ školní divadelní soubor. Jednoho dne přijde nová holka. Je nová i na škole. 

Je nesmělá a vypadá to, že má obavy se mezi ostatní zapojit. Jak se zachováš, když uvidíš, 

že se s ní o přestávkách nikdo moc nebaví? 

 

a) Bude mi to jedno a nebudu to řešit. 

b) Pokusím se jí (ho) přivést mezi ostatní a zapojit ji (ho). 

c) Počkám, až se s ní (s ním) někdo začne bavit, a připojím se 

d) Počkám, jak se budou dál chovat ostatní. 

e) Občas s ní (s ním) prohodím pár slov. 

f) Počkám, až se sama (sám) projeví. 

g) Jinak – jak?:  

 

2. D: O prázdninách jedeš na tábor. Je to klasický prázdninový tábor, kde jsou všichni 

rozděleni do oddílů. V oddílu jsi spokojený a se všemi si rozumíš. Po pár dnech si všimneš, 

že párek holek pomlouvá a dělá si legraci z jedné plašší holky. Ani tobě není ta holky příliš 

sympatická. Na ní je vidět, že jsou jí některé vtípky nepříjemné, asi, ale očividně se neumí 

moc bránit.  

 

Ch: O prázdninách jedeš na tábor. Je to klasický prázdninový tábor, kde jsou všichni 

rozděleni do oddílů. V oddílu jsi spokojený a se všemi si rozumíš. Po pár dnech si všimneš, 

že někteří silnější členové oddílu pošťuchují a dělají si legraci z jednoho zavalitějšího 

chlapce. Ani tobě není příliš sympatický. Tomu jsou některé legrácky tvých kamarádů 

nepříjemné, ale neumí se moc bránit.  

 

a. Přispěji sama (sám) nějakou legráckou. 

b. Trochu se jí (ho) zastanu. 

c. Budu se s ní (s ním) bavit, i když ostatní se nebaví. 

d. Nebudu se zapojovat, ale pokud mě okolnosti donutí, udělám, co mí kamarádi (kamarádky) 

chtějí.  

e. Budu se smát legráckám, které jí (mu) dělají.   

f. Povíš o situaci v oddílu nějakému dospělému- doplň komu:   

g. Nebudu si toho všímat. 

h. Pokusím se s ní (s ním) skamarádit. 

i. Jiná možnost, napiš jaká:     (pokud můžeš, vyber raději výše) 
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3. D: Rodiče tě přihlásili na hodiny keramiky. Chtějí, abys tam chodila, a nechtějí slyšet žádné 

výmluvy. Ty jsi tam nová, snažila ses najít si tam kamarády, ale nikdo tě tam moc nebere. 

Potajmu ti říkají nepěknými přezdívkami a nikdo se s tebou nebaví. Trvá to už několik 

týdnů. Zdá se, že se to zhoršuje. Vyber větu, kterou si o sobě myslíš, a potom to, jak budeš 

tuto situaci řešit. 

 

Ch: Rodiče tě přihlásili na vědecký kroužek. Chtějí, abys tam chodil, a nechtějí slyšet žádné 

výmluvy. Ty jsi tam nový, snažil ses najít si tam kamarády, ale nikdo tě tam moc nebere. 

Potajmu ti říkají nepěknými přezdívkami a nikdo se s tebou nebaví. Trvá to už několik 

týdnů. Zdá se, že se to zhoršuje. Vyber větu, kterou si o sobě myslíš, a potom to, jak budeš 

tuto situaci řešit. 

 

a) Je to moje chyba, asi jsem udělala něco, co se jim nelíbilo. 

b) Oni jsou ti špatní. 

c) Takhle by se ke mně chovat neměli, je to od nich špatné. 

d) Já jsem ta špatná. 

e) Co jsem udělala, že se ke mně takhle chovají? 

f) Bude mi to jedno. 

 

a. Najdu si jiný kroužek, i za cenu hádky s rodiči.  

b. Pokusím se jim zavděčit. 

c. Budu se tomu bránit – napiš jak: 

d. Povím to nějakému dospělému- doplň komu:  

e. Nebudu dělat nic a budu doufat, že se to změní. 

 

4. D: Chodíš do turistického oddílu. Ve tvé skupině si několik holek vyhlédlo jednu menší a 

začaly na ní být zlé. Dělaly to vše za zády vedoucího a dařilo se jim to utajit. Dívka odešla. 

Co myslíš, že se bude dít teď ve vaší skupině? 

 

Ch: Chodíš do turistického oddílu. Ve tvé skupině si několik kluků vyhlédlo jednoho 

uzavřenějšího kluka a začali na něj být zlí. Dělali to vše za zády vedoucího a dařilo se jim to 

utajit. Chlapec odešel. Co myslíš, že se bude dít teď ve vaší skupině? 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................... 

5. Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 4.?  

ANO  / NE 
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Otázka 1. 

Pro dívky: Navštěvuješ školní divadelní soubor. Jednoho dne přijde nová holka. Je 

nová i na škole. Je nesmělá a vypadá to, že má obavy se mezi ostatní zapojit. Jak se 

zachováš, když uvidíš, že se s ní o přestávkách nikdo moc nebaví? 

Pro chlapce: Navštěvuješ školní divadelní soubor. Jednoho dne přijde nový kluk. Je 

nový i na škole. Je nesmělý a vypadá to, že má obavy se mezi ostatní zapojit. Jak se 

zachováš, když uvidíš, že se s ním o přestávkách nikdo moc nebaví? 

a) Pokusím se jí přivést mezi ostatní a zapojit ji. 

b) Občas s ní prohodím pár slov. 

c) Počkám, až se sama projeví. 

d) Počkám, až se s ní někdo začne bavit, a připojím se 

e) Počkám, jak se budou dál chovat ostatní. 

f) Bude mi to jedno a nebudu to řešit. 

g) Jinak – jak?:  

 

 

ZŠ Vodičkova 

Dívky 

Beze změny: 10 (9 z 10 správný postoj k situaci- f, 6x a, 2x- b) 

Změna k lepšímu: 1 (z b na a) 

Změna k horšímu: 0 

 Chlapci 

Beze změny: 4 (2x-b, 2x-a) 

Změna k lepšímu: 1 (z f na d) 

Změna k horšímu: 1 (z a na b) 
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Výsledky výzkumu v první otázce ukazují odlišnost přístupu obou pohlaví k otázce. U 

chlapců i dívek převažují odpovědi neměnící se, ale s dobrým pohledem na situaci. Více 

změn postojů nastalo v chlapecké části třídy. Na druhou stranu se ale vyskytly i 

negativní změny. Špatný postoj se nezměnil jen u 6% všech žáků. I přesto, že pozitivních 

změn nebylo zaznamenáno tolik, je to vzhledem ke skupině a jejímu řízení pokrok. Celá 

lekce se totiž v této skupině realizovala obtížně. Pravděpodobně to bylo způsobeno 

velmi autoritativním vedením paní učitelky. Žáci měli problém se otevřít, zapojit se do 

akce i sdílet své názory a postoje v reflexích. 

 

ZŠ Jeseniova 

Dívky 

Beze změny: 6 ( 4x- a, 2x- b) 

Změna k lepšímu: 0 

Změna k horšímu: 0 

 Chlapci 

Beze změny: 4 ( 1x- a, 1x- b, 2x- d) 

Změna k lepšímu: 2 (1x- z c na b, 1x z b na a) 

Změna k horšímu: 1 (z b na f) 
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6%

12%

6%

1. V

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Výsledky druhé skupiny potvrzují rozdíl, který se v odpovědích ukázal mezi oběma 

pohlavími. V této skupině je ještě intenzivnější. Z mého pozorování vyplynulo, že ve 

třídě existuje sociální propast mezi chlapci a dívkami. Zároveň třídě (především 

chlapcům) vládne jeden vůdce. O to zajímavější je, že dívky odpovídaly pouze pozitivně. 

Možná tušily, jak by měly odpovídat. Vzhledem ke složitosti sociálních vztahů mohly mít 

pocit, že v případě jiné odpovědi by jim hrozilo podezření ze šikany (která už se dříve ve 

třídě řešila). Chlapecká část třídy už tak jednoznačná není. Skutečnost, že 40% chlapců 

svou postojově špatnou odpověď ponechalo i v druhém dotazníku, může naznačovat, že 

předchozí situace není uzavřena. Změna k horšímu může indikovat, že právě kvůli 

neuzavřenosti předchozích problémů se v lekci pro chlapce více vyzdvihlo osobní 

ohrožení, a to je ovlivnilo.  
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Otázka 2. 

Pro dívky: O prázdninách jedeš na tábor. Je to klasický prázdninový tábor, kde jsou 

všichni rozděleni do oddílů. V oddílu jsi spokojený a se všemi si rozumíš. Po pár dnech 

si všimneš, že párek holek pomlouvá a dělá si legraci z jedné plašší holky. Ani tobě není 

ta holky příliš sympatická. Na ní je vidět, že jsou jí některé vtípky nepříjemné, asi, ale 

očividně se neumí moc bránit.  

Pro chlapce: O prázdninách jedeš na tábor. Je to klasický prázdninový tábor, kde jsou 

všichni rozděleni do oddílů. V oddílu jsi spokojený a se všemi si rozumíš. Po pár dnech 

si všimneš, že někteří silnější členové oddílu pošťuchují a dělají si legraci z jednoho 

zavalitějšího chlapce. Ani tobě není příliš sympatický. Tomu jsou některé legrácky 

tvých kamarádů nepříjemné, ale neumí se moc bránit.  

 

a) Povím o situaci v oddílu nějakému dospělému- doplň komu:  

b) Pokusím se s ním skamarádit. 

c) Budu se s ním bavit, i když ostatní se nebaví. 

d) Trochu se ho zastanu. 

e) Nebudu si toho všímat. 

f) Budu se smát legráckám, které mu dělají.   

g) Nebudu se zapojovat, ale pokud mě okolnosti donutí, udělám, co mí kamarádi 

chtějí.  

h) Přispěji sám nějakou legráckou 

i) Jiná možnost, napiš jaká:    (pokud můžeš, vyber raději výše) 

 

ZŠ Vodičkova 

Chlapci 

Beze změny: 2 (1x- a, 1x- f) 

Změna k lepšímu: 4 (z d na c, c na a, z h na d, z c na přivedu ji k ostatním) 

Změna k horšímu: 0 

 Dívky 

Beze změny:  (2x- a, b, 6x- d, ) + postavila bych se jim (slovně) 
Změna k lepšímu: 0 

Změna k horšímu: 0 
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16%

17%

67%

0%

2. V- chlapci

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu

100%

0%0%0%

2. V- dívky

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu
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I přesto, že lekce byla hůře uskutečnitelná (třída je vedena hodně autoritativně a pro 

žáky je těžší se otevřít), výsledky chlapecké části třídy jsou veskrze pozitivní. Ačkoliv 

jsou obě první otázky podobné, u první z nich nedošlo k tak výraznému posunu jako u 

druhé. Je možné, že během vyplňování dotazníku se žáci postupně více a více 

uvolňovali. Odpovídali více tak, jak to cítí, než tak, jak by asi měli. Právě díky 

upřímnosti v první části dotazníku je možné vidět posun.  

V obou dotaznících předkládaly všechny dívky v druhé otázce žádoucí odpovědi. Nebylo 

tedy možné vylepšit svou odpověď. Důvodů může být několik. Buď chtěly odpovídat tak, 

jak by se podle jejich názoru slušelo, nebo už před začátkem lekce měly k situacím 

dobrý postoj. U některých dívek byla patrná snaha zavděčit se paní učitelce, na druhou 

stranu se ale dívky do dramatu zapojovaly přirozeněji. Důvodem tak velkého rozdílu 

mezi chlapci a děvčaty může být postoj společnosti, ve které už dlouhou dobu vládne 

pseudonázor, že chlap má být ten silný a že jen ženy pláčou (projevují emoce). 

V autoritářském prostředí to může být ještě umocněno.   

 

ZŠ Jeseniva 

Chlapci 

Beze změny: 6  (d, e,  f, 3x - h,  = 1 dobrý postoj, 5 špatný postoj) 

Změna k lepšímu:1 (c na b)  

Změna k horšímu: 0 

 

 

67%

6%

27%

0%

2. V

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu
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 Dívky 

Beze změny: 6 (a, 4x- d, b,  = vše dobrý postoj) 

Změna k lepšímu: 0 

 Změna k horšímu: 0 

 

 
 

 

 

 

14%

72%

14%

0%

2. J- chlapci

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu

100%

0%0%0%

2. J- dívky

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Zajímavým faktem je, že v obou dotaznících odpovídaly vždy dívčí skupiny na obě 

otázky stoprocentně dobře (tedy měly žádoucí postoj k situaci).  

V ZŠ Jeseniova si chlapecká část v 72% zachovala původní špatný postoj k nastolené 

situaci. Důvodem může být nedořešený problém z předchozího školního roku, 

sjednocený postoj části třídy (podle „vůdce“) nebo nedostatečné vnoření do lekce 

(právě vinou předchozích problémů a rozbourání lekce na konci).  

 

Velký vliv v této otázce měla lekce na chlapeckou skupinu v ZŠ Vodičkova. Zároveň na 

14% chlapecké skupiny v ZŠ Jeseniova. Část žáků (především dívek) ukázala už 

v prvním dotazníku dobrý postoj, k zaznamenatelné změně tedy nedošlo právě z tohoto 

důvodu.  

  

54%38%

8%

0%

2. J

Beze změny- dobrý postoj

Beze změny- špatný postoj

Změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Otázka 3. 

Pro chlapce: Rodiče tě přihlásili na hodiny keramiky. Chtějí, abys tam chodila, a 

nechtějí slyšet žádné výmluvy. Ty jsi tam nová, snažila ses najít si tam kamarády, ale 

nikdo tě tam moc nebere. Potajmu ti říkají nepěknými přezdívkami a nikdo se s tebou 

nebaví. Trvá to už několik týdnů. Zdá se, že se to zhoršuje. Vyber větu, kterou si o sobě 

myslíš, a potom to, jak budeš tuto situaci řešit. 

Pro dívky: Rodiče tě přihlásili na vědecký kroužek. Chtějí, abys tam chodil, a nechtějí 

slyšet žádné výmluvy. Ty jsi tam nový, snažil ses najít si tam kamarády, ale nikdo tě 

tam moc nebere. Potajmu ti říkají nepěknými přezdívkami a nikdo se s tebou nebaví. 

Trvá to už několik týdnů. Zdá se, že se to zhoršuje. Vyber větu, kterou si o sobě myslíš, 

a potom to, jak budeš tuto situaci řešit. 

 

a) Oni jsou ti špatní. 

b) Takhle by se ke mně chovat neměli, je to od nich špatné. 

c) Bude mi to jedno. 

d) Co jsem udělal/a, že se ke mně takhle chovají? 

e) Je to moje chyba, asi jsem udělal/a něco, co se jim nelíbilo. 

f) Já jsem ten/ta špatný/á. 

 

a. Povím to nějakému dospělému- doplň komu:  

b. Budu se tomu bránit – napiš jak: 

c. Najdu si jiný kroužek, i za cenu hádky s rodiči.  

d. Pokusím se jim zavděčit. 

e. Nebudu dělat nic a budu doufat, že se to změní. 
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ZŠ Vodičkova 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

3. V- Chlapci

Beze změny- žádoucí Beze změny- nežádoucí Beze změny- neutrál

Změna k lepšímu Změna k horšímu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. V- dívky

Beze změny- žádoucí Beze změny- nežádoucí Beze změny- neutrál

Změna k lepšímu Změna k horšímu

První část otázky: 

Druhá část otázky: 

První část otázky: 

Druhá část otázky: 
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V horní části sloupců vidíme odpověď na první část otázky a v dolní části na druhou 

část. Každý sloupec představuje jednoho účastníka lekce, jehož dotazník bylo možné do 

výzkumu zařadit.  

U chlapců vidíme dva, kteří v obou otázkách dospěli k žádoucímu postoji. Jeden z nich 

už ho měl na začátku, druhý k němu dospěl na základě prožitků v lekci.             

U  dalších účastníků vidíme různé reakce. Žák 1 má například negativní změnu 

k horšímu u první otázky (čí je to chyba), ale u druhé (jak situaci řešit) je jeho postoj 

k situaci žádoucí. U žáka 3 došlo k pozitivní změně u první části otázky (čí je to chyba), 

zatímco v další části (jak situaci řešit) trval na nesprávném postoji. Neutrální odpovědi 

v této otázce znamenají nezájem situaci řešit a neutrální postoj (je mi to jedno). Tím se 

tedy do jisté míry přestává jednat o šikanu. Protože oběti šikany nastalá situace vadí. 

V této skupině tedy došlo u některých žáků k pozitivní změně (u tří částí otázky). Část už 

měla žádoucí postoje (tři otázky). Zbytek reagoval neutrálně (jedna část otázky), nebo 

změnil odpověď k horšímu (tři části otázky) nebo nežádoucí odpověď ponechal (dvě 

části otázky). V této třídě to opět může mít několik důvodů. Navíc byla otázka cíleně 

formulována více osobně než ty předchozí, což také mohlo mít určitý vliv. Negativní 

změny mohly být způsobeny nedostatečným ponořením do lekce (část žáků se některých 

aktivit ani nechtěla zúčastnit) nebo neporozumění otázce (někteří žáci jsou cizinci).  

Naproti tomu v dívčí části třídy se v této otázce projevila změna. Nejvíce v první části 

otázky (čí je to chyba). U nikoho se nevyskytl negativní postoj. Část dívek reagovala 

neutrálně. To mohlo být způsobeno nízkým časovým záběrem v rozvrhu dětí (kroužek 

probíhá pravděpodobně jen jednou týdně). Velká část dívek opět v obou otázkách 

odpověděla žádoucně.  
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ZŠ Jesepova 

 

 

 
V této třídě a v této otázce došlo u dívek i u chlapců k podobnému pozitivnímu posunu, 

který je markantněji vidět v první části otázky (čí je to chyba). Chlapci ve větší míře 

trvali na nežádoucích odpovědích. Zajímavé je, že v této otázce (která byla více osobní 

a stavěla účastníky do pozice oběti) chlapci z této třídy vykazovali mnohem více 

pozitivní změnu a odpovídali tak, jak předpokládá žádoucí postoj.  

  

1 2 3 4 5 6 7

3. J- Chlapci

Beze změny- žádoucí Beze změny- nežádoucí Změna k lepšímu

1 2 3 4 5 6

3. J- Dívky

Beze změny- žádoucí Změna k lepšímu Změna k horšímu

První část otázky: 

Druhá část otázky: 

První část otázky: 

Druhá část otázky: 
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Otázka 4. – Otevřená otázka 

Chlapci: Chodíš do turistického oddílu. Ve tvé skupině si několik kluků vyhlédlo 

jednoho uzavřenějšího kluka a začali na něj být zlí. Dělali to vše za zády vedoucího a 

dařilo se jim to utajit. Chlapec odešel. Co myslíš, že se bude dít teď ve vaší skupině? 

Dívky: Chodíš do turistického oddílu. Ve tvé skupině si několik holek vyhlédlo jednu 

menší a začaly na ní být zlé. Dělaly to vše za zády vedoucího a dařilo se jim to utajit. 

Dívka odešla. Co myslíš, že se bude dít teď ve vaší skupině? 

 

ZŠ Vodičkova 

Chlapci 

Beze změny- už v prvním dotazníku ví 1 

Pozitivní změna názorů- pochopení principů šikany 1 

Špatná odpověď- 1 

Bez odpovědi/ nevím- 2 

Negativní změna názorů: 0 

 

+ 2 neměli 1. otazník, ale odpověď byla u druhého správná 

 

 Dívky 

Beze změny- už v prvním dotazníku ví- 2 

Pozitivní změna názorů- pochopení principů šikany -5 

Špatná odpověď- 1 

Bez odpovědi/ nevím- 0 

Negativní změna názorů- 0 

+ podle mě se stane něco horšího (u obou dotazníků) 

+ vyjádření lítosti (ale nic o přenosu agrese) 
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20%

20%

20%

40%

4. V- chlapci

Beze změny- už v prvním
dotazníku ví

Pozitivní změna názorů-
pochopení mechanismů

Špatná odpověď

Bez odpovědi/ neví

20%

50%

10%

20%

4. V- dívky

Beze změny- už v prvním
dotazníku ví

Pozitivní změna názorů-
pochopení mechanismů

Špatná odpověď

Bez odpovědi/ neví
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Tím, že tato otázka nenabízela odpovědi, bylo pro žáky těžší odhadnout „žádoucí“ 

odpověď. O to upřímnější pravděpodobně byli. Zároveň neměli v této odpovědi konat, 

měli jen odhadnout, co se bude dít dál. Tato otázka byla v lekci podložena závěrečnou 

scénkou, kterou nehráli žáci, ale učitel. Tím, že se ale imaginární třídě a situaci v ní 

předtím sami přiblížili, propojovalo je to nepřímo i tímto zážitkem.  

Opět vidíme velký rozdíl mezi chlapci a dívkami. U dívek převažuje v závěrečném 

dotazníku pochopení principu šikany, u chlapců je to naopak. Zároveň u poloviny dívek 

došlo k prozření právě díky lekci (došlo ke změně). I přesto, že se obě pohlaví takto liší, 

u obou došlo u některých žáků k posunu názorů. Je tedy vidět, že i přes nezkušenost dětí 

s dramatickou výchovou a navzdory autoritativnímu vedení paní učitelky (a s ním 

spojenými obtížemi s otevřením se, sdílením, ponořením se do fikce) měla lekce na žáky 

vliv a zapůsobila na jejich názory a postoje. Pokud by žáci začali někoho ostrakizovat 

nebo přímo šikanovat, je pravděpodobné, že část třídy (dost možná dívčí - vzhledem 

k výsledkům) se agresorům postaví a šikana tak zanikne. Včasný odpor části třídy totiž 

může šikanu zablokovat. Není tedy nezbytně nutné (i když by to samozřejmě bylo 

ideální) aby k pochopení a prožití špatnosti šikany a jejich mechanismů dospěla celá 

třída, stačí část.  

 

 

 

 

 

20%

40%

13%

27%

4. V

Beze změny- už v prvním
dotazníku ví

Pozitivní změna názorů-
pochopení mechanismů

Špatná odpověď

Bez odpovědi/ neví
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ZŠ Jeseniova 

Chlapci 

Beze změny- už v prvním dotazníku ví -3 

Pozitivní změna názorů- pochopení principů šikany - 0 

Špatná odpověď- 0 

Bez odpovědi/ nevím- 3 

Negativní změna názorů- 0 

+ někomu to řeknu 

 

 

Dívky 

Beze změny- už v prvním dotazníku ví- 2 

Pozitivní změna názorů- pochopení principů šikany- 1  

Špatná odpověď- 2 

Bez odpovědi/ nevím- 1  

Negativní změna názorů- 0 
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Ve třídě v ZŠ Jeseniova se také lišily skupiny chlapců a dívek. Chlapci z větší části 

věděli žádoucí odpovědi už v úvodním dotazníku. Zajímavé je, že chlapci v této skupině 

většinou v předchozích otázkách vykazovali špatný postoj. Je ale možné, že to bylo 

právě proto, že otázka nebyla tak konkrétní a nevztahovala se k tomu, co budou dělat 

oni, ale co se bude dít. I když tedy v otázce napsali správnou odpověď, neukazovalo to 

na jejich „slabost“ (podle možných měřítek agresorů).  

V této skupině došlo k posunu jen u dívek, což ale, jak už jsem psala výše, může mít i tak 

vliv na celkovou situaci ve třídě. U části chlapců navíc k posunu dojít nemohlo, protože 

už na začátku znali správnou odpověď.  

60%

0%
0%

40%

4. J- chlapci

Beze změny- už v prvním
dotazníku ví

Pozitivní změna názorů-
pochopení mechanismů

Špatná odpověď

Bez odpovědi/ neví

33%

17%

33%

17%

4. J- dívky

Beze změny- už v prvním
dotazníku ví

Pozitivní změna názorů-
pochopení mechanismů

Špatná odpověď

Bez odpovědi/ neví
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Otázka 5.  

Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 4.? 

 

 

ZŠ Vodičkova 

Chlapci 

ANO + odpovídá: 1 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO: 0 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 2 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 0 

ANO, ale dotazník beze změny: 2 

ANO- změny k horšímu: 0 

NE + odpovídá: 0 

 

Dívky 

ANO + odpovídá: 5 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO: 0 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 0 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 2 

ANO, ale dotazník beze změny: 2 

ANO- změny k horšímu: 0 

NE + odpovídá: 3 (odpovědi většinou žádoucí): 0 

  

ANO  / NE 
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Obě skupiny uvedly z větší části odpověď ano (chlapci 80%, dívky58%). Zajímavé je, že 

velký podíl dotazníků (u chlapců 40% u dívek 17%) tvořili žáci, kteří sice odpověděli 

ano, ale v dotaznících se tato změna neprojevila. Je tedy možné, že otázky povahu 

změny nezachytily, nebo v žácích lekce ještě doznívala. Častý byl i výskyt odpovědí ne. 

Žáci už na začátku měli žádoucí postoje, které se v lekci upevnily.  

Pokud spojíme výseče se zelenými odstíny a se žlutými, získáme dohromady podíl, který 

tvoří žáci, kteří zaznamenali změnu názorů (nebo tom vypovídají jejich dotazníky). Tato 

část tvoří nadpoloviční většinu celého grafu u obou skupin. Z toho lze tedy usoudit, že 

lekce měla na zúčastněné vliv i přesto, že v této skupině nebyly ideální podmínky.  

20%

0%

0%

40%

40%

0% 0%

5. V- Chlapci

ANO + odpovídá

Napůl (ale změny odpovídají
ANO)

ANO, i když u otázky uvedli NE

ANO (u dotazníků změny k
horšímu i lepšímu)

ANO, ale dotazník beze změny

ANO, změny k horšímu

NE + odpovídá

41%

0%
17%

0%

17%

0%

25%

5. V- Dívky

ANO + odpovídá

Napůl (ale změny odpovídají
ANO)

ANO, i když u otázky uvedli NE

ANO (u dotazníků změny k
horšímu i lepšímu)

ANO, ale dotazník beze změny

ANO, změny k horšímu

NE + odpovídá
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Chlapci 

ANO + odpovídá: 1 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO: 0 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 0 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 0 

ANO, ale dotazník beze změny: 0 

ANO- změny k horšímu: 0 

NE + odpovídá: 1 (odpovědi dobré i špatné), 1 (odpovědi žádoucí), 1 (špatné postoje 

(většinou), 1 (půl na půl), 1 (půl na půl), 1 (většinou špatné odpovědi) 

 

 

Dívky 

ANO + odpovídá: 2 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO: 0 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 0 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 1 

ANO, ale dotazník beze změny: 1 

ANO- změny k horšímu: 0 

NE + odpovídá: 2 (žádoucí odpovědi) 
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Výsledky u této skupiny jsou prokazatelně horší, a to především u chlapců. Odpověď 

neměnili, ani pokud byla první odpověď v přímém rozporu s poselstvím lekce. 

Z celkových opovědí Ne měli dva z nich špatné postoje, jeden dobrý postoj a tři půl na 

půl.  

Naopak nezměněné dotazníky (tedy odpověď NE) u dívek byly pravděpodobně 

zapříčiněny dobrým postojem už před lekcí. U nich je také vidět větší změna názorů. To 

odpovídá historii třídy i současné situaci.   

14%
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0% 0%
0%
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86%

5. J- Chlapci

ANO + odpovídá

Napůl (ale změny odpovídají
ANO)

ANO, i když u otázky uvedli NE
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Vyhodnocení 1. výzkumné otázky v tématu šikana 

Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty? 

Výsledky odpovědí na tuto otázku v daném tématu se výrazně liší. Je nutno uvést, že 

obě skupiny byly do jisté míry problematické. V ZŠ Jeseniova se před nějakou dobou 

řešil problém šikany. Třída je výrazně rozdělená na dívčí a chlapeckou část. V ZŠ 

Vodičkova využívá paní učitelka autoritativní způsob výuky. Ve třídě je i několik 

cizinců, kteří mají občas problémy s českým jazykem.  

Poslední otázka dotazníku na tyto aspekty obou tříd důrazně poukázala. V ZŠ Jeseniova 

byly velmi špatné výsledky u skupiny chlapců. Právě chlapců se týkal problém šikany. 

Chlapci často odpovědi neměnili ani pokud byly v přímém rozporu s poselstvím lekce. 

U dívek byly nezměněné odpovědi většinou zapříčiněny dobrým postojem už v prvním 

dotazníku. Zároveň větší část vykazuje změnu k lepšímu. Otázkou je, zda je separování 

dívek prospěšné. Pokud vznikne šikana, je to problém celé třídy. Postoje dívek v této 

třídě jsou ale zdravější a zároveň jsou přístupnější tímto tématem se zabývat, přemýšlet 

nad ním a měnit své názory. 

Výsledky v ZŠ Vodičkova dopadly lépe. Obě skupiny (chlapci i dívky) uvedly z větší 

části odpověď ano (chlapci 80%, dívky 58%). Zajímavé je, že velkou část dotazníků (u 

chlapců 40% u dívek 17%) tvořili žáci, kteří sice odpověděli ano, ale v dotaznících se 

tato změna neprojevila. Je tedy možné, že otázky povahu změny nezachytily, nebo v 

žácích lekce ještě doznívala. Časté bylo i to, že odpověď NE se vyskytla proto, že žáci 

už na začátku měli žádoucí postoje, které se v lekci upevnily, a oni opět odpověděli 

stejně. V této třídě také došlo k zajímavému „uvolňování“ při psaní odpovědí. Po žácích 

byly požadovány upřímné odpovědi, což mohlo být těžké. Čím déle ale vyplňovali, tím 

se pravděpodobně více otevírali.  

Obecně lze říci, že v obou třídách zaznamenávaly dívky větší pozitivnější posun. 

V otázkách, které neobsahovaly vlastní rozhodnutí (ale zabývaly se výhledem do 

budoucna), byly zaznamenány lepší výsledky. To platí u obou skupin. Výrazněji se to 

ale projevilo v chlapeckých částech třídy (především v ZŠ Jeseniova). Výjimku tvoří 

otázka číslo 3, kde i v chlapecké části třídy odpovídala nadpoloviční většina dobrými 

postoji.  

Celkové výsledky hovoří o tom, že pokud budeme brát skupiny jako celek, bylo v druhé 

části dotazníku vždy více těch, kteří dospěli k žádoucímu postoji . Ve všech skupinách a 

otázkách, kromě jedné (otázka číslo 1- ZŠ Jeseniova), došlo alespoň u některých žáků 

k pozitivní změně názorů. Můžeme tedy říci, že v těchto skupinách (i před všechny 

obtíže při realizacích), sloužila dramatická výchova účinně jako nástroj prevence a byla 

schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty.  Odpověď tedy zní ANO.  
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Vztah ke stáří 

Po prozkoumání literárních zdrojů jsem zjistila, že je velmi problematické nalézt 

literaturu, která by se věnovala tématu mezigeneračních vztahů. Podařilo se mi však 

vyhledat knihy Fenomén stáří (Hana Haškovcová) a Sociologie stáří a seniorů 

(Karolína Kolesárová, Petr Sak), které mi posloužily jako dobrý literární zdroj pro toto 

téma. Z nedostatku jiné literatury také čerpala z internetu a vlastních zkušeností.  

Historický vývoj generačních vztahů 

V moderní době se zcela změnil pohled lidí na seniory. Historicky měla starší generace 

jasně určenou roli. Staří lidé byli nositeli informací a zkušeností. Mladší se s nimi radili. 

V době, kdy se informace šířily především ústním podáním, by bez moudrosti starších 

nikdo nic nevěděl. Mladší generace si té starší vážila, pečovala o ni.  

Dnes již tito lidé nestíhají moderní tempo života. Faktické informace můžeme nalézt na 

internetu za pár vteřin a samotná přímá komunikace se moderními technologiemi 

omezuje. Mladí lidé se také více stěhují za prací a odtrhávají se od svých prarodičů. Ve 

středověku žily celé rodiny pod jednou střechou mnoho generací za sebou. Zrození i 

smrt byla normální součást života. Dnes se oboje přemisťuje do ústavů (porodnic, 

nemocnic a léčeben pro dlouhodobě nemocné). 

Helena Hašková píše o tom, že „Člověk moderní doby prostě nechce vidět, nechce 

slyšet, nechce být starý. Nechce být starý fakticky, ale ani si nepřeje, aby se o stáří 

mluvilo. Tento ochranný postoj likviduje šance poprat se s problematikou stáří a vnitřně 

jí zpracovat.“ Jak autorka uvádí, právě tímto odklonem „(…) od osobní problematiky 

stáří, se stále zvyšuje propast mezi mládím a stářím.“ 127 

Autorka uvádí, že pro lepší schopnost respektovat kontinuitu života je třeba vnímat stáří 

zároveň „jen“ jako závěrečnou etapu života, a současně jako něco, co je v našem životě 

přítomno od samého začátku a je možné to ovlivnit.128 Jde tedy o neodmyslitelnou a 

neodvratitelnou součást naší existence a zároveň skutečnost, která nás provází, a 

můžeme ji ovlivnit.  

                                                 
127 Hašková H., 2010, s. 9. 
128 Hašková H., 2010, s. 10. 
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Fáze života 

Fáze života se autorce podařilo předložit s nadhledem a zároveň se splynutím s myslí 

členů této věkové skupiny. Jsou dále popsány ve zkrácené formě, neboť nejsou hlavní 

náplní této práce. Dětství líčí autorka jako období zdánlivé bezstarostnosti. Takto 

jednoduše ho vnímají dospělí (dospívající). Zdánlivé maličkosti, které děti v tomto 

období zakoušejí, jsou ale pro ně samé velkými výzvami, překážkami a zátěží. 

Dospívání je jakési prázdné meziobdobí, kdy je jedinec zdánlivě už silný (zvenčí tak 

působí), ale na druhou stranu vnitřně nejistý. Vidí možnosti světa, ale nejistota ho svírá. 

V první části produktivního období je jedinec zmáhán v čase. Zvyšuje svou produktivitu 

a je plně časově vytížen. Po čtyřicítce se obzor začíná přibližovat a člověk si uvědomuje 

známky stárnutí. Přichází „čas zavírajících se dveří“. Děti opouští své „hnízdo“, a 

opravdu (!!!) už vyrostly. Stáří se zdánlivě blíží. O to víc se od něj odvracejí, o to více 

ho nechtějí vidět. 

„Involuční znaky se dostavují pozvolna. Skutečně staří lidé (75+) již pravidelně 

vykazují snížení fyzických i psychických sil. Na jejich zevnějšku jsou patrné 

nepřehlédnutelné změny. Stáří se stalo čitelným ve tváři, v gestech, v chůzi. (…) 

Dochází i ke stárnutí smyslů. V případě hmatu byl pozorován vyšší práh citlivosti. Čich 

je relativně stabilní, ale rozlišování chuti bývá oslabeno. Ani psychika není ušetřena 

involučního procesu. Starý člověk nevnímá ostře. Protože hůře vidí a hůře slyší, 

obtížněji reaguje v praktickém životě.“ 129 Autorka dále píše o tom, že problém náhledu 

na stáří spočívá ve zobecňování. Rysy pozdního stáří jsou připisovány už „mladým“ 

seniorům. Tedy „jsou prostě staří.“ 130 

 „Říkává se, že mládí má své plány, střední věk své cíle a stáří lidský úděl.“ 131 

Vzájemné postoje generací 

„Neútěšnou situaci seniorů jistě zhoršuje současný ideál mládí a od něj odvozená 

praxe, že nejdůležitější je rychlý životní styl „bezstarostného“ a kreativního mládí, které 

je třeba do důsledků využít, než se ke slovu přihlásí ten „hrozný“ vyšší a vysoký věk.“ 

                                                 
129 Hašková H., 2010, s. 31. 
130 Hašková H., 2010, s. 32. 
131 Hašková H., 2010, s. 15. 
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132 Dalším fenoménem mladých je prosazování práva. Helena Hašková předkládá třeba 

právo na autonomii a sebe-prosazení. Mladí mají pocit, že pouhou formulací těchto práv 

musí nutně dojít k jejich naplnění. Přejímání zodpovědnosti už se ale nedostavuje. A 

práva nemají jen mladí, ale i staří.133  

Ve společnosti přetrvává mnoho mýtů o seniorech, na které Helena Hašková ve své 

knize Fenomén stáří upozorňuje. Pro účely této práce poslouží jako příklady dva mýty: 

mýtus neužitečného času a mýtus schematismu a automatismu. Dle autorky na jedné 

straně starým lidem přiznáváme právo na odpočinek, na druhé straně ale máme pochyby 

o nedostatečném využívání jejich času. „Taková úvaha je velmi nebezpečná, protože 

vede k despektu ke starým lidem. Nevážíme si jich právě proto, že se na ně díváme 

svýma uspěchanýma, zaměstnanýma očima. V důsledku takových představ pak 

rezultujeme, že se starým člověkem se nemůže, nedá a dokonce ani nemá počítat… Jeho 

názory nás nezajímají, a pokud je přece vyslechneme, nebereme je vážně.“ 134 Druhý 

mýtus přímo rezonuje se zaměřením lekce uvedené v této práci. Lekce se totiž zabývá 

nejen obecným vztahem ke stáří, ale v užším měřítku především vzájemným 

mezigeneračním obohacováním. Autorka o mýtu píše: „Jako by senior už nemyslel, 

jako by už nic nevěděl, jako by mu z letitých profesních a životních zkušeností zbylo jen 

nepotřebné schéma automatických funkcí.“135 Zajímavé je, že ty pravé životní omyly, 

cykly a procesy se opakují. Příkladem může být aktuálnost některých her Williama 

Shakespeara. Ano, v některých věcech je mladší generace schopnější než ta starší, ale 

právě v těch základních otázkách (v tom nejlepším slova smyslu) se svět nemění.  

Petr Sak a Karolína Kolesárová v jejich knize Sociologie stáří a seniorů píší, že 

málokdy si byly dvě generace tak vzdálené jako nyní. „Stará generace je poslední 

generací gramotné kultury a mladá generace je první generací kyberkultury.“ 136 

Přijímání nových technologií bylo nejrychlejší u mladší generace, zatímco u střední a 

především u starší generace zaostávalo. Šíření těchto technologií způsobilo, že část lidí 

(především z mladší generace) přesunula část svých aktivit do virtuálního světa. Jak u 

mladší generace stoupá počítačová gramotnost, tak zároveň klesá čas strávený četbou. 

                                                 
132 Hašková H., 2010, s. 19. 
133 Hašková H., 2010, s. 19. 
134 Hašková H., 2010, s. 43. 
135 Hašková H., 2010, s. 43. 
136 Sak P., Kolesárová K., 2012, s. 115. 
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„Protikladný vývoj staré a mladé generace vedl k nejhlubší generační propasti mezi 

mladou a starou generací.“137 Zároveň je pohyb seniorů v tomto prostředí 

neohrabanější. Když si připomeneme dřívější doby, kdy mladší chodili ke starším pro 

rady, může tento obrat pomyslnou propast ještě více rozšiřovat a vést k izolaci. „ (…) 

nové technologie také vytěsňují dosavadní formy komunikace a chování, instituty a 

instituce. Počítačově negramotní jak nejenže nejsou obohacování novými možnostmi 

(které nové technologie nabízejí), ale také přicházejí o formy tradiční.“ 138  

„Podle názoru geriatra Zdeňka Kalvacha vnímá špatný obraz seniorského věku, tak jak 

jej podávají média, až 42% seniorů dokonce jako týrání.“ 139 Toto poznání může 

svědčit o neschopnosti médií vytvářet v tomto ohledu vyvážené zprávy.  

Péče o seniory 

Zajímavým psychologickým faktem je přenos modelu péče o prarodiče z generace na 

generaci. Pokud se rodiče o své předky zajímají, navštěvují je a starají se o ně tak, jak to 

jen jde, je pravděpodobné, že stejný model chování bude možné sledovat i při péči o ně 

samé jejich vlastními potomky.  

„Drtivá většina seniorů preferuje oddělené bydlení, které má ovšem své výhody i 

nevýhody. Výhodou je faktická nezávislost, kterou favorizují i senioři. Nevýhody se 

přihlásí ke slovu, když senioři potřebují pomoc.“140 Otázkou vyplývající z této věty je, 

jak je to právě u seniorů, kteří už potřebují péči, nebo u těch, kterým už životní partner 

zemřel. V další části této kapitoly rozebereme možnosti, které senioři v oblasti bydlení a 

péče potencionálně mají.  

 

 

 

 

 

                                                 
137 Sak P., Kolesárová K., 2012, s. 118. 
138 Sak P., Kolesárová K., 2012, s. 127. 
139 Hašková H., 2010, s. 49. 
140 Hašková H., 2010, s. 78. 
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Domovy pro seniory 

Kapacity domovů pro seniory (nebo také domovů důchodců) jsou dlouhodobě 

přeplněné. Podle tiskové mluvčí Jihomoravského kraje Elišky Holešinské 

Windové141 přispívá k horším výsledkům několik faktorů:  

• chybějí především místa pro specifické skupiny, jako jsou například senioři 

s nízkými příjmy, duševní nemocí či mentálním postižením 

• část kapacit blokují lidé, kteří 24hodinovou péči nutně nepotřebují 

• v některých lokalitách nejsou dostupné terénní a ambulantní služby 

• chybí širší nabídka sociálního bydlení, domácí zdravotní péče i volnočasových 

aktivit, díky nimž by mohli senioři zůstávat déle v domácím prostředí 

Měsíční nájmy v domovech důchodců se pohybují kolem sedmi až deseti tisíci 

korunami, přičemž průměrná výše starobního důchodu loni dosahovala výše 10 552 Kč 

(rok 2011).142 Pokud peníze na pokrytí nákladů nestačí, doplácí obvykle rodina.143 

V roce 2017 to bylo průměrně 11 850 Kč.  

Jednotlivé domovy pro seniory se také velmi liší. V Česku jich funguje kolem pěti set. 

Nově vzniklý projekt Značka kvality v sociálních službách pomáhá zájemcům 

zorientovat se v domovech pro seniory, které boduje podobně jako hotely. Mimo to 

přináší i další informace o těchto domovech. 144 Dobrým příkladem je například domov 

pro seniory v Říčanech, který získal čtyři hvězdičky.  „Nabízíme celou řadu 

volnočasových programů (procvičování paměti, kondiční cvičení, muzikoterapii, 

                                                 
141 Kde se o vás postarají nejlíp? Atlas domovů pro seniory v České republice | iROZHLAS - spolehlivé 

zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-seniory-v-

ceske-republice_201602280800_msulek 
142 Průměrný starobní důchod v roce 2018 | investia.cz. investia.cz | zaměřeno na peníze (spoření, 

investování, pojištění, důchody)[online]. Copyright © 2010 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: http://www.investia.cz/prumerny-starobni-duchod-v-roce-2018 
143 Peníze.cz - Půjčky, Kurzy měn, Akcie, Hypotéky, Bydlení, Daně [online]. Dostupné 

z: https://www.penize.cz/duchody-a-davky/233061-domov-pro-seniory-luxus-pro-stastlivce-jake-jsou-

alternativy-a-kolik-stoji. 
144 Kvalitu domovů pro seniory určí hvězdičky – jako u hotelů — ČT24 — Česká televize. Česká 

televize [online]. Copyright © [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1096611-kvalitu-domovu-pro-seniory-urci-hvezdicky-

jako-u-hotelu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-seniory-v-ceske-republice_201602280800_msulek
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kde-se-o-vas-postaraji-nejlip-atlas-domovu-pro-seniory-v-ceske-republice_201602280800_msulek
http://www.investia.cz/prumerny-starobni-duchod-v-roce-2018
https://www.penize.cz/duchody-a-davky/233061-domov-pro-seniory-luxus-pro-stastlivce-jake-jsou-alternativy-a-kolik-stoji.
https://www.penize.cz/duchody-a-davky/233061-domov-pro-seniory-luxus-pro-stastlivce-jake-jsou-alternativy-a-kolik-stoji.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1096611-kvalitu-domovu-pro-seniory-urci-hvezdicky-jako-u-hotelu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1096611-kvalitu-domovu-pro-seniory-urci-hvezdicky-jako-u-hotelu
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arteterapii, keramiku, pravidelné výlety, pravidelné bohoslužby, služby fyzioterapeutů, 

počítačové kroužky a další.“ 145  

Pečovatelská služba 

„Pečovatelská služba umožňuje klientům, seniorům, aby mohli co nejdéle zůstat v 

důvěrně známém domácím prostředí. Využíváme k tomu pečovatelské úkony, například 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid či pomoc s nákupy. Při provádění 

jednotlivých úkonů se snažíme o poskytnutí takové míry podpory, která v maximální 

možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislost na poskytované 

službě.“146   

Domácí péče 

O prarodiče je také možné starat se doma. Ideální je vícegenerační dům, kde jsou si 

generace blízko při zachování soukromí jednotlivce. Přijatelnou bytovou variantou jsou 

dva byty samostatně vybavené v jednom domě.  Od státu je možno žádat příspěvky na 

péči. Jejich výše záleží na samostatnosti seniorů.  

Projekty 

Zajímavý projekt řešící soužití nalezneme v Holandsku. Společně pod jednou střechou 

žijí senioři a studenti. „Studenti neplatí nájemné, ale po třicet hodin měsíčně se každý z 

nich věnuje 160 důchodcům. Dělají pro ně to, na co nemá ošetřující personál vždy čas. 

„Navštěvují seniory, aby si s nimi popovídali, hrají s nimi společenské hry, doprovázejí 

je na nákupy nebo nakupují pro ty, kdo již sami nemohou,“ vysvětluje Arjen Meihuizen, 

který aktivity v domově koordinuje.“ 147 Projekt tak účinně řeší jak vysoké nájmy pro 

studenty, tak i nedostatek personálu, který by se mohl seniorům naplno věnovat. Projekt 

mimo jiné (jak uvádí autor) bojuje i proti izolaci seniorů. Jurriënova sousedka Johanna 

                                                 
145 Značka kvality. Značka kvality [online]. Copyright © 2011 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pod-kavci-skalou/ 
146 Pečovatelská služba - Arcidiecézní charita Praha. Arcidiecézní charita Praha - Arcidiecézní charita 

Praha [online]. Copyright © 2018 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: http://praha.charita.cz/sluzby/pecovatelska/ 
147 Místo placení nájemného tráví studenti čas s důchodci. Lidovky.cz [online]. [cit. 2018-06-22]. 

Dostupné z: https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-

/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape  

http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pod-kavci-skalou/
http://praha.charita.cz/sluzby/pecovatelska/
https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape
https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape
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je rovněž nadšená. „Jsem stará a on je mladý, ale dobře si rozumíme,“ říká. „Děláme 

jen drobnosti, nic velkého, ale to jim stačí ke spokojenosti,“148 poznamenává Jurriën. 

V České republice existuje několik mezigeneračních center (Praha 5- Centrum Julie, 

Plzeň- Centrum Totem, Brno- Centrum Mezigenerace a další). Zajímavý popisek 

činnosti například nalezneme na stránkách Pražského centra Julie. „Mezigenerační 

centrum Julie sídlící v Praze 5 na Zbraslavi je místem, kde se scházejí generace, které 

nikam nespěchají a mají si co předat. Nachází se zde centrum denních služeb pro 

seniory a dospělé osoby s poruchami komunikace a mateřská školka. Děti, dospělí i 

senioři se zde učí vzájemné úctě, toleranci a laskavosti a dostávají se tak do kontaktu, 

který je oboustranně obohacující.“ 149  

Mimo tato centra probíhá spolupráce i mezi základními, základními uměleckými a 

mateřskými školami a domovy pro seniory. Příkladem může být například spolupráce 

mateřské školy a domova pro seniory v Říčanech150, Mateřská škola v Pardubicích, kde 

dětem čtou pohádky klienti nedalekého domova pro seniory151, nebo Základní škola 

Karlov v Benešově u Prahy, která pravidelně navštěvuje domov pro seniory ve svém 

městě a pořádá mikulášské oslavy, vystoupení sboru, masopustní radovánky a další 

akce. „Jak říká jeho vedoucí Monika Kopecká, nejde jen o pečování o tělesnou 

schránku, stejně důležitá je také péče o duševní pohodu klientů a klientek. Proto domov, 

podobně jako řada ostatních v Česku, hledá způsoby, jak své seniory nadchnout a 

přinést jim nové impulzy do života. Pravidelně proto pořádají nejrůznější akce, nedávno 

                                                 
148 Místo placení nájemného tráví studenti čas s důchodci. Lidovky.cz [online]. [cit. 2018-06-22]. 

Dostupné z: https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-

/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape  
149 Julie | mezigeneračn&iacute; centrum. Julie | mezigeneračn&iacute; centrum [online]. Dostupné 

z: https://www.vjednomdome.cz/ 
150 Senioři míří do školek, děti zase do domovů důchodců — ČT24 — Česká televize. Česká 

televize [online]. Copyright © [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1052282-seniori-miri-do-skolek-deti-zase-do-domovu-

duchodcu 
151 V pardubické školce čtou dětem babičky z domova pro seniory - HateFree Culture. HATE FREE 

CULTURE [online]. Copyright © 2014 Agentura pro sociální začleňování [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/1990-pohadky-pardubice-dubina 

https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape
https://relax.lidovky.cz/v-nizozemsku-spolecne-ziji-seniori-a-studenti-fqm-/zajimavosti.aspx?c=A141215_114155_ln-zajimavosti_ape
https://www.vjednomdome.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1052282-seniori-miri-do-skolek-deti-zase-do-domovu-duchodcu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1052282-seniori-miri-do-skolek-deti-zase-do-domovu-duchodcu
https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/1990-pohadky-pardubice-dubina
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začali pořádat domovskou kavárnu, kdy klienti napečou, navaří a následně sebe a své 

známé obsluhují a výrobky jim prodávají. A snaží se jít ještě dál.“152   

Dalším zajímavým projektem je Náhradní babička. Tento projekt si klade za cíl zvýšit 

uplatnění žen nad 55+ na trhu práce. Zájemkyně musí mít alespoň rekvalifikační kurz 

Chůva. Na internetu se také vyskytuje velké množství inzerátů, kde rodina hledá 

adoptivní babičku. Internetový server Novinky.cz uvádí, že počet těchto inzerátů 

převyšuje nabídku. 153  

Před Vánoci 2017 vznikl projekt pomoci seniorům Ježíškova vnoučata, v jehož rámci 

splnili dobrovolní dárci během čtyř měsíců přání 13 986 seniorům. Splněná přání byla 

různorodá, např. zabijačka, porcelánový hrníček, gramofon, ale také let letadlem, 

setkání s Karlem Gottem, návštěva divadla nebo dokonce i osobní požehnání od papeže 

Františka ve Vatikánu. Na některá větší přání se „vnoučata“ skládala například 

prostřednictvím serveru Slevomat.cz nebo na Facebooku. Projekt dle slov jeho autora 

bude pokračovat, dokud bude zájem. 154 

Mimo tyto projekty ještě existují univerzity třetího věku. „Cílem těchto programů je 

tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli 

systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, 

kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k 

další aktivitě.“ 155  

                                                 
152 V pardubické školce čtou dětem babičky z domova pro seniory - HateFree Culture. HATE FREE 

CULTURE [online]. Copyright © 2014 Agentura pro sociální začleňování [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/1990-pohadky-pardubice-dubina 
153 Jsem adoptivní babička. Neuklízím, čtu – Novinky.cz . Novinky.cz  – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/zena/styl/390974-jsem-adoptivni-babicka-neuklizim-ctu.html 
154 Ježíškova vnoučata plní přání všem. Dokud budou přibývat, chceme pokračovat, říká Ondráček | 

iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 

09.05.2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/jeziskova-vnoucata-pokracuji-

splnit-vsechna-prani_1801081816_rez 
155 Univerzita třetího věku - Univerzita Karlova. Univerzita Karlova [online]. Copyright © 2018 

Univerzita Karlova [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK-51.html 

https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/1990-pohadky-pardubice-dubina
https://www.novinky.cz/zena/styl/390974-jsem-adoptivni-babicka-neuklizim-ctu.html
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/jeziskova-vnoucata-pokracuji-splnit-vsechna-prani_1801081816_rez
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/jeziskova-vnoucata-pokracuji-splnit-vsechna-prani_1801081816_rez
https://www.cuni.cz/UK-51.html
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Edukace ve školách 

Vztah ke stáří není standardním tématem preventivních programů. Existují sice některé 

školy, které navázaly spolupráci s domovy pro seniory (viz kapitola projekty), ale 

rozhodně se to neděje plošně.  

Zajímavým způsobem, jak do výuky zařadit toto téma, může být práce s knihou Dopisy 

vnučce od přední socioložky Jiřiny Šiklové. „Dopisy jsou sice adresovány mladým 

lidem, ale jsou určeny i lidem starým, tedy „babičkám“. Cílevědomě ukazují na 

kontinuitu generací a snaží se vytvářet mezi nimi porozumění: aby mladí trochu chápali, 

jak uvažuje stará generace, a naopak, aby si staří uvědomovali, co se asi děje v 

mladých. Autorka – babička píše přitom naprosto konkrétně (i když ze sociálně 

psychologického a sociologického hlediska) o nejrůznějších tématech: O tom, že i 

dnešní staří lidé byli kdysi mladí a měli podobné problémy jako dnešní mladí... O tom, 

že zamilovanost ještě není láska… O časopisech pro dívky… O tom, že zmatky dospívání 

prožívají taky kluci… O emancipaci a rovnosti muže a ženy… O vztahu k mamince i k 

otci, k sourozencům vlastním i nevlastním…O smyslu života a co to všechno znamená. 

Obrázky k textu nakreslila autorčina „nefiktivní“ vnučka.“156 Další inspirativní knihou 

může být i Mé dětství v socialismu, na jejímž vydání se podílel celý kolektiv autorů a 

autorek. Kniha ukazuje dobu socialismu dětskýma očima a dnešní děti v ní mohou 

hledat rozdíly i shody mezi svým dětstvím a dětstvím svých rodičů a prarodičů. Její 

přečtení tak může otevřít zajímavé povídání a podnítit děti k otázkám.   

                                                 
156 Dopisy vnučce - Jiřina Šiklová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví. KOSMAS.cz - vaše 

internetové knihkupectví [online]. Dostupné z: https://www.kosmas.cz/knihy/135953/dopisy-vnucce/ 

https://www.kosmas.cz/knihy/135953/dopisy-vnucce/
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Lekce- Vztah ke stáří 

Téma: Mezigenerační obohacení a zodpovědnost vůči rodičům a prarodičům.  

Cíl: Žáci si prožijí úzký vztah s dědečkem. Dospějí k poznání, že udržování vztahu 

s prarodiči může být oboustranně obohacující. Uvědomí si, že se musí starat (pokud to 

jde).  

Věk skupiny: 4. - 5. třída ZŠ (možno využít i pro starší žáky) 

Materiál:  

• Kubovy předměty: Fotbalový míč, fotbalová medaile, fotbalový dres, turistická 

známka, deník (prázdný s jedním zápisem - viz příloha), figurka Bárta Simpsona, a 

podobné 

• Kostýmní znaky 

− Kšiltovka (Kubův kostýmní znak) 

− Šátek, kravata (kostýmní znak maminky a tatínka) 

− Čepice (kostýmní znak Kubova kamaráda z fotbalu) 

− Dědečkova čepice (dědečkův kostýmní znak) 

• Papíry velikosti stránky v deníku (pro každého jeden) 2x 

• Dědova starodávná krabička s poklady: skleněnka, pečetní vosk, prázdné cibulové 

hodiny, dřevěné jojo, provázek, perly, dřevěný koník ze šachů, dřevěná káča, starý 

peníz, voskové srdíčko, perleťová krabička s mušličkami, malý zvoneček, kamínek, 

peříčko od andulky, nákupní seznam, stará fotografie, pohledy (3x s městem, se 

sněhulákem a od Josefa Lady- velikonoční) 

• Malé lístečky k rozhodnutí 

• Hudební přehrávač + hudba 

• Video přehrávač + video 

• Triangl 

• Starý kufr (není nutné) 
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Úvod  + seznámení 

1. Vnesení do světa onoho kluka  

Předměty: Komu by mohly patřit tyto předměty? A komu tento deník s tímto 

konkrétním zápisem. Jaký může být člověk, kterému tyto předměty patří.  

           3min 

Předměty jsou skvělé, protože vytvářejí kontrast- jsou použity dvakrát- jednou dědovy 

potom Kubovy.  

2. Horké křeslo, učitel v roli 

• použít deník + možnost použít moderní hudbu 

• zdůraznit, že Kuba moc rád hraje fotbal a zmínit se o výletech s turistickým oddílem 

• mluvit o kamarádství a o lásce k fotbalu 

• říci, že se k nim nedávno přistěhoval dědeček (protože mu umřela babička) a že o 

něm Kuba vlastně moc neví. Všichni ho ale mají rádi.  

• sestra / bratr - buď mladší, dospělá/ý (bydlí daleko) nebo žádná/ý   

           3min 

Díky učiteli v roli získají žáci potřebné informace. Pokud je výpověď dostatečná (nebo 

při obavách ze zvládnutí následující aktivity), lze následující vynechat.  

3. Situace s dědečkem- dědeček už není schopný dostatečně se o sebe postarat- hra 

v roli 

• Jaké problémy mohou s dědečkem nastat? 

• Žáci si po jenom v kruhu berou kostýmní znaky (maminka, tatínek) a mluví o 

dědečkovi - hra v roli         

        7min 

Žáci by díky úvodní aktivitě (učitel v roli) měli mít dostatek informací jak používat 

kostýmní znak. Výpovědi rodičů a Kubovy o dědečkovy jsou cennější, protože žákům 

dávají další vhled.  
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4. Problém se staráním se o dědečka 

Čtení: 

Jednoho dne večer, když už děda spal, si Kubu zavolali rodiče do kuchyně. Seděli za 

stolem a tvářili se vážně. Řekli mu, že dědeček už potřebuje péči. Že si ale nemohou 

dovolit zaplatit ošetřovatelku na celý den (ošetřovatelka odpoledne nemůže) a že je 

potřeba, aby se Kuba o dědečka staral alespoň v úterý a čtvrtek odpoledne. Kuba má 

ale každý čtvrtek fotbalový trénink. Bude také potřeba, aby s ním zůstal i o 

některých prázdninách, kdy rodiče musí do práce. Tudíž přijde i o některé výjezdy 

turistického oddílu. Rodiče pokračují. Nemusíš se rozhodnout hned. Dáme ti na to 

deset dní. Když nebude nikdo, kdo by se tu o dědu staral, budeme ho muset dát do 

domova důchodců.         

  

           1min 

 

5. Slouží jako Reflexe k 5. Myšlenky Kuby - Kuba sedí na židli ve svém pokoji a 

přikrádají se k němu myšlenky. Právě odešel z kuchyně.  

Vnitřní hlasy - všichni dokola kolem židle, na které je kostýmní znak 

- Co se Kubovi hodilo hlavou? Jaké měl pocity?     

           5min 

Nenásilná hra v roli, která reflektuje předchozí aktivitu. Navíc nevadí, že se hlasy 

rozporují, protože občas máme v hlavně prostě více protichůdných hlasů.  

 

6. Kuba jde druhý den do školy. Kamarádi z fotbalu se ho ptají, proč nebyl na 

tréninku. Kuba jim vysvětluje, že se musel starat o dědečka 

• všichni jsou Kuba (celá třída je jedna osoba) a učitel je Kubův nejlepší kamarád 

z fotbalu         3min 

 

Reflexe = + zápis do deníku       5min 

Celou lekcí se prolínají zápisky do deníku, které lekci spojují a slouží jako reflexe 

expresivnějších aktivit. 
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7. Krabička s poklady- Práce s předměty  

Děti mají zavřené oči. Zazní stará hudba, která se po chvíli ztiší a slyšíme rozhovor 

dědy a Kuby. Když rozhovor skončí, hudba se zesiluje a děti otevírají oči. Všude po 

prostoru jsou rozmístěné dědovy předměty. Děti se procházejí po prostoru a 

předměty prohlížejí. 

Jen pro ten dnešní den (Ondřej Havelka): 

https://www.youtube.com/watch?v=9OMIzup0fv8 157 

 

Čtení:  

 „Dědo, co máš vlastně v tom starém kufru pod postelí. Máma říká, že do něj nesmím. 

Co je tam?“ 

„To jsou mé poklady.“ 

„Peníze a tak dědo? To si tak bohatej?“ 

„Jsou důležitější věci než peníze.“ řekl děda a otevřel kufr. Kromě šatstva v něm byla i 

malá kovová krabička. 

„Tohle jsou věci, kterých si cením nad všechny peníze světa.“ 

„Každá představuje nějakou vzpomínku.“  

A děda začal vyprávět.      

           1min 

Předměty s dědečkova života jsou protipólem k předmětům Kuby. Zároveň se žáci 

dozvídají další informace o dědečkovi a tím se stává skutečnější.  

Reflexe: Každý se vezme věc, která se ho nejvíce dotkla a kostýmní znak- vypráví o 

předmětu jako dědeček          

           7min 

Reflexe vyžaduje přímou aktivitu žáků. Do této aktivity je vhodné zapojit všechny žáky, i 

kdyby měli říci jen jednu větu. Žáci do dramatu vkládají své informace, se kterými je 

možno dále pracovat.  

                                                 
157 Oldřich Nový - Jen pro ten dnešní den - YouTube. YouTube [online]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=9OMIzup0fv8 

https://www.youtube.com/watch?v=9OMIzup0fv8
https://www.youtube.com/watch?v=9OMIzup0fv8
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8. Jsou podzimní prázdniny, celá parta jede na výlet. Kuba nemůže. 

V úterý je všechny potkává venku. Vyprávějí mu, jak bylo na výletě.  

Ukazují fotky- živé obrazy.  

Živé obrazy + vypravěč. Diváci jsou Kuba, který si od kamarádů nechává vyprávět 

zážitky z víkendu. Skupina vytvoří 3 živé obrazy, které prolne vyprávění jednoho 

člena skupiny (vypravěče).  

           12min 

Reflexe: Kuba si bezprostředně poté zapisuje do deníku toto:….  

Imaginární zápis do deníku - žáci si po kruhu předávají kšiltovku a deník - 

zapisují vypnutou propiskou a nahlas říkají, co píší.      

           2min 

9. 1968 (27)- Vpád tanků Varšavské smlouvy: 

Čtení:  

Kuba hraje na počítači střílečku. Dědeček za ním přichází do pokoje. Když vidí, co 

Kuba dělá, zhrozí se. Pronese něco jako: „Ale to vůbec není zábava.“ A odchází. Kuba 

má chvíli vztek, že mu do toho děda „kecá.“ Je to přeci jen jeho věc. Pak ho ale 

přemůže zvědavost a přijde za dědou. Děda Kubovi poví, že si vzpomněl na rok 68. 

Kuba zadává na Youtube heslo Rok 68. 

Pustí se video a až poté děda vypráví 

https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk&t=3s  158 

Děda vypráví: Víš, tenkrát to všechno vypadalo dobře. Tak nějak se začalo žít líp. 

Říkalo se tomu „Komunismus s lidskou tváří“ , přišlo Jaro, „Pražské jaro“. Mohlo se víc 

věcí a člověk už se tak moc nemusel ohlížet přes rameno. Věřil jsem, že bude líp. A teď 

si představ. Máš naději, těšíš se, že bude lépe, že konečně přijde něco jako svoboda. Že 

třeba i budeš cestovat... Jak moc jsme chtěli jet s babičkou do romantické Paříže. A pak 

to přišlo. Tanky, křik a beznaděj... nedá se to popsat. Měli jsme strach, měli jsme vztek. 

Bylo nám smutno.     (možno upravit)                                                                                       

           12min  

                                                 
158 Srpen 1968: Nikdy nezapomeneme... - YouTube. YouTube [online]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk&t=3s
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Reflexe:  

a) Každý dostane čtvrtku, na ni napíše jméno toho, ke komu chce výtvor vztáhnout, 

nebo jména a pak volně tvoří   

b) Diskuze v kruhu: Jak se cítil Kuba, když tohle vše od dědečka slyšel? Jak bylo 

dědečkovi? Bylo na té situaci něco pozitivního? Co si z této situace mohl Kuba 

vzít? 

           5min 

10. Kuba fotí s dědečkem 

„Kuba toho s dědečkem zažil během těch pár dní docela hodně, chvíle plné radosti i 

starostí. Do deníku si vlepil i pár fotek.“ - Děti tvoří živé obrazy.     

Každá čtveřice vytvoří 2 živé obrazy (jeden pozitivní a druhý negativního vyznění) 

           10min 

11. Komunismus- touha vycestovat- problémy, touhy 

a) Dědeček vypráví Kubovi o tom, jak poznal babičku- Vyprávění v kruhu. 

Učitel (v roli) má možnost ke konci historku upravit tak, aby dávala smysl a aby 

odpovídala době 

b) Kuba vypráví dědečkovi, jak to vypadá v Itálii, kde byl s rodiči lyžovat. A jak 

v Británii, kde byli se školou atd. - Vyprávění v kruhu     

           10min 

Varianta a) je humornější a mohou vzniknout zajímavé situace. Varianta b) je 

bezpečnější a vypráví Kuba (což je vzhledem k vyváženosti lepší), aktivita ale není tak 

nadlehčující.  

12. Ve čtvrtek se konal zápas, na kterém Kuba chyběl. Museli místo něho postavit 

slabšího hráče a prohráli. 

Všichni jsou Kubův fotbalový tým. Zaujímají postoj vůči Kubovi, který sedí na židli 

(židle je zatím prázdná). Učitel se dotýká některého člena skupiny a ten si jde na 

chvíli sednout na židli - vystřídají se všichni nebo část. Učitel vždy na chvíli 

zaujímá místo vybraného.  

           5min 

Tato aktivita je doplňková a pro nezkušené žáky náročnější. Je pro ně těžké zůstat ve 

štronzu a nesmát se. Je možné ji zařadit podle uvážení a napětí při aktuální realizaci.  
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13. Rozhodnutí 

Učitel v roli Kuby - třída mu radí, on pak odejde a přijde buď děda s kufry nebo 

děda s dalším příběhem pro Kubu, který mu bude vyprávět. Možno nahradit jen 

puštěním nebo nepuštěním dědovy oblíbené hudby.  

 

Děti rozhodují za Kubu (jako Kuba) - píší papírky: Budu se starat o dědu / Nebudu 

se starat o dědu 

           3min 

14. Závěr + Závěrečná reflexe 

Je rok 2068. Kuba si stále píše deník. Ten den zaslechl hudbu, kterou si pouštíval 

s dědečkem. Sedávali tehdy spolu na tom velkém červeném křesle. Děda mu vyprávěl 

všechna svá dobrodružství. Poslouchali hudbu a bylo jim dobře. 

Tohle si dnes, roku 2068 zapsal Kuba do svého deníku.     

           5min 

 

 

Možnosti rozvinutí lekce 

− Navázání spolupráce s domovem pro seniory (poslání dopisů, obrázků, 

vystoupení) 

− Výlet do domova seniorů 

− Projekt Ježíškova vnoučata (https://www.jeziskovavnoucata.cz/) 

− Inscenační práce 

 

  

https://www.jeziskovavnoucata.cz/
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Vyhodnocení průzkumu- Lekce Vztah ke stáří 

O skupinách a realizacích 

 

ZŠ Uhelný trh 

O třídě: Ve třídě 5. D se dle slov paní učitelky nevyskytují žádné výrazné sociální 

problémy. Žáci jsou zvyklí pracovat s metodami dramatické výchovy (spíše jednotlivé 

metody), paní učitelka je zařazuje vždy, když se jí hodí do výuky. Třída je zvyklá na 

skupinovou práci a práci v kruhu.  

O realizaci: Časové rozvržení vychází na tři vyučovací hodiny (s menšími přestávkami 

a bez dotazníčků). Pro větší třídu bych doporučila spíše čtyři hodiny.  

Start lekce byl poněkud pomalejší. Žáci měli problém zanořit se do fikce. Proto jsem při 

dalších realizacích zvýšila počet předmětů (více informací o Kubovi).  

Do aktivity „horké křeslo" se zapojila jen menší část žáků. V reflexi pak vyplývalo na 

povrch to, co se neprojevilo v úvodních dotazníčkách. Žáky napadají spíše negativní 

věci spojené se staráním se o dědečka (finanční zátěž, více vaření, praní, žehlení, větší 

výdaje na léky, nutnost rodičů vzít si práci navíc apod.) 

Na základě negativních zkušeností se slovní reflexí po oznámení toho, že se má Kuba 

rozhodnout, jsem místo slovní reflexe dále používala techniku „vnitřních hlasů“.   

První výrazné zaujetí žáků nastává při rozhovoru s kamarádem z fotbalu. I přes 

prozatímní nedostatek informací o dědovi, ho všichni brání. Hodně se prosazuje 

myšlenka „nechat si dědu“. 

Aktivita s dědovými předměty žáky velmi zasáhla. Zapojili se všichni (i ti stydlivější). 

Na tuto aktivitu skvěle navazovala aktivita scének. Role vypravěče pomohla lepšímu 

pochopení živého obrazu. Informace, které žáci přinesli, se pak daly využít v dalších 

částech lekce. Pár zápisů do deníku bych vyměnila za imaginární psaní, bylo by to 

rychlejší a tolik by to nenarušovalo napětí.  
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Rok 1968 opět vzbudil zaujetí. Zároveň sami žáci vyzdvihli téma reálného násilí 

v kontrastu s počítačovými hrami. Dokonce sami říkali, že Kuba už možná nikdy takové 

hry hrát nebude.  

Focení s dědečkem bylo druhé využití živých obrazů. Problém byl v jejich množství.  

Příště bych nechala každou dvojici udělat jeden živý obraz a obcházela je jako Kuba, 

který by je komentoval.  

Společné vyprávění o svatbě (v kruhu si podávali kostýmní znak dědy) vyznělo jako 

veselá komedie. Děda s babičkou si prý z recese vyměnili šaty. Pár lidí pobouřila 

dědova chlupatá hruď. Zapojil se, kdo chtěl. Vše jsem nakonec doplnila poznámkou,  že 

se divím, že nám tyto výstřelky s babičkou prošly, ale že jsme na to vždycky rádi 

vzpomínali.  

U poslední aktivity (společný obraz spoluhráčů + židle pro Kubu) měli žáci problém 

udržet se v roli a hodně přehrávali. Možná už aktivit bylo moc. Tuto aktivitu jsem tedy 

z lekce vyškrtla.  

Na konci jsem pak shrnula vše, co se za těch 10 dní odehrálo, a nastalo rozhodnutí. Tato 

třída, v roli Kuby, se rozhodla pro starání se o dědečka. Závěrečné psaní do deníků bylo 

symbolickým vynořením se z lekce a zpětnou vazbou na rozhodnutí. 
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ZŠ Karlov, Benešov (5. B) 

O třídě: Výběr tématu pro tuto třídu jsem diskutovala s paní učitelkou. Nakonec jsme 

se rozhodly pro téma Stáří, protože škola intenzivně spolupracuje s domovem pro 

seniory a třída se chystá na jeho návštěvu. Členové školního sboru jezdí seniorům 

zpívat a jiní žáci pořádají akce na Mikuláše a o Masopustu.  

Ve třídě všeobecně není žádný větší problém. Žáci mezi sebe bez problémů přijali i 

chlapce, který je zpožděný a má problémy s vyjadřováním. Třída je zvyklá na 

skupinovou práci a s dramatickou výchovou pracuje většinou jen v lekcích prevence 

(scénky).   

Z pozorování realizované lekce: Ponoření do fikce proběhlo v této třídě částečně už 

během prvních dvou aktivit. Žáci s napětím očekávali příchod Kuby. Zpětně pak tento 

okamžik hodnotili pozitivně jako plný očekávání. Někteří ze začátku upozorňovali na 

rozpor mezi Kubou jako chlapcem a lektorkou (dlouhé vlasy). O to víc jsem se snažila 

přizpůsobit vyjadřování jedenáctiletému klukovi. V aktivitě je třeba zůstat déle, aby se 

žáci mohli rozkoukat a ponořit do fikce. Aktivitu ukončuji až po rozběhnutí otázek.  

Vyplatila se mi i změna aktivity „horké křeslo“, kde hráči zůstávají v kruhu a do fikce 

se noří jen přes kostýmní znak. Dobrovolně se zapojilo více dětí. Při této aktivitě si 

jeden s žáků vymyslel, že děda hodně pije. Využila jsem tedy role maminky a zahrála to 

tak, že tatínek trochu přehání a že si děda dá večer skleničku vína pouze pro zdravotní 

účely. V podstatě se ale ukázal stejný model jako při realizaci v ZŠ Uhelný trh. Žáci 

vymýšlejí většinou negativa (drahé léky, alkoholismus dědečka, je neustále nemocný 

apod.). I když se dotazníky jeví pozitivněji, ve fikci se žáci otevírají a říkají své 

skutečné názory a předsudky.  

Vnitřní hlasy funkčně nahradily scénky. Žáci rychle pochopili zadání a reflektovali 

prožitou situaci. Reflexe zafungovala dobře i proto, že nešlo o rozhovor v kruhu (změna 

polohy a způsobu práce, nadhled skrze roli).  

Při další části s učitelem v roli už žáci dobře reagují. Nikomu se to už nezdá divné a 

zapojuje se většina žáků. Žáci sami vymýšlejí různé varianty řešení (chodit s dědou přes 

celé město na zápas, postavit místo sebe kapitána z nižší ligy apod.). Je vidět, jak moc 

chtějí nalézt kompromis. Po předchozí zkušenosti ještě přidávám znaky kamarádství 
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mezi oběma chlapci (není to jen spoluhráč, ale kamarád). Vzpomínám na společné 

povídání a vtipy o pauzách, na minulý zápas, chválím Kubův výkon a zlepšení od 

minulé sezóny.  

Zápis do deníku ukazuje zaujetí žáků. Někteří totiž mají (dle slov paní učitelky) 

problém o čemkoli ve slohu psát. Po zadání se však do práce vrhají úplně všichni. 

Předměty žáky opět velmi zaujaly. Hudba dodává atmosféru. V případě možnosti bych 

zapojila i změnu nasvícení (zde to nešlo). Při závěrečném vyprávění dědečka jsem 

použila kostýmní znak. Také jsem nechala vyprávět úplně všechny (počkali jsme i na ty 

pomalejší). Některé příběhy se dokonce propojovaly (korále vyhrál děda v kasinu a pak 

je věnoval babičce). Žáci byli velmi zaujatí příběhy a dále je používali.  

Po zadání živých obrazů zazvonilo. Žákům jsem tedy řekla, že si mají udělat přestávku 

a zároveň vymýšlet. Na začátku hodiny měly všechny skupiny hotovo. Při prezentacích 

se osvědčilo zavírání očí při přípravě a využití trianglu. Žáci se sami navzájem 

kontrolovali a bylo vidět, že jim to vyhovuje. Reflexe imaginárním zápisem funkčně 

nahradila úplné psaní. I když se nezapojili všichni žáci, nad prožitým přemýšleli a 

slyšeli i reflexe spolužáků.  

Provázání roku 1968 a dědy vzbudilo velký zájem žáků. Jako reflexi jsem nakonec 

zvolila řízené otázky vážící se na pohled Kuby, dědy a pak samotných dětí.   

Focení Kuby s dědečkem mělo své kouzlo, i když trochu zapadly negativní fotky. 

Některé skupinky pojaly negaci jako cokoliv špatného v živém obraze (např.: Kuba je 

traumatizován vyprávěním dědy o roce 1968). Intenzivní odezva na rok 1968 možná 

značí, že by se příště měla tato aktivita ještě více zreflektovat (nebo, že žáky zasáhla).  

Vyprávění svatby dalo žákům velký prostor. Bylo na nich vidět, že je poskytnutý 

prostor těší. Závěr jsem si ponechala ve vlastní režii. 

Na konci opět následovalo shrnutí s využitím nápadů žáků. Třída se jednohlasně 

rozhodla pro ponechání si dědečka doma. Psaní do deníčků vše zakončilo.  
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ZŠ Karlov, Benešov (5. A) 

O třídě: Ve třídě 5. A nejsou vztahové problémy. Část dětí je dle slov paní učitelky 

pomalejší a učení je pro ně těžší. Větší část žáků pochází ze sociálně slabších rodin. 

Učitelé, kteří ve třídě suplují, prý občas odchází se smíšenými pocity z výuky.  

Z pozorování realizované lekce: Úvod do fikce probíhal podobně jako v 5. B. Žáci se 

ale více vyptávali na vztah k dědečkovi a celkově bylo zbavení se počátečního ostychu 

rychlejší než u předchozí třídy. Vzhledem k tomu (a k chybějícímu času) jsem nakonec 

následující aktivitu (hru v roli tatínka a maminky) vynechala.  

U aktivity „vnitřních hlasů“ se zapojilo méně žáků. Pár žáků ze zatím do hodiny 

nezapojilo vůbec, ale bylo vidět, že poslouchají a vše vstřebávají. 

Opakující se aktivita učitele v roli se opět ukázala jako efektivní. Žáci si napoprvé 

zvyknou a podruhé už se zcela spontánně zapojují.  

Zápis do deníku opět odhalil ponoření žáků. Na to, že paní učitelka třídu hodnotí jako 

slabší, zvládli aktivitu všichni. Číst dostali za úkol ti žáci, kteří se zatím neprojevovali.  

Předměty opět zaujaly. Informace vzešlé od žáků byly nadále využity pro drama.  

V živých obrazech někteří žáci neposlouchali zadání a do obrazů vsadili i Kubu. Toho 

jsem využila a tyto obrazy pojala jako vzpomínkové fotky, které kamarádi Kubovi 

ukazují. Zbytek obrazů ukazoval záchranu kamaráda při koupání, opékání buřtů, hry 

v lese atd.  

Celý příběh i video vážící se k dědovu vyprávění o roce 1968 žáky upoutal. Opět proto 

navázali na další aktivitu (živé obrazy). Odpovědi v reflexi trochu vázly, ale z těch pár 

vyplynulo to důležité a poučné.  

Živé obrazy dopadli bez problémů, role vypravěče celé aktivitě pomáhá.  

Hra v roli dědečka a vyprávění o seznámení dodalo do lekce humor. Překvapivé bylo i 

dobrovolné zapojení těch žáků, kteří se na začátku lekce nechtěli aktivně účastnit.  

V závěru kromě dvou žáků všichni zvolili péči o dědu. Psaní do deníčků vše zakončilo.  
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ZŠ Světice 

O třídě: Třída je velmi hezky vedená. Žáci mají pozitivní vztahy, jsou směřováni 

k diskuzi a spolupráci. Třída už má zkušenosti s vícehodinovými lekcemi dramatické 

výchovy. 

Z pozorování realizované lekce: V této třídě proběhla realizace bez problémů. Díky 

předchozím realizacím jsem vychytala některé nedostatky. Realizace byla 

bezproblémová. Žáci se aktivně zapojovali a během celé lekce velmi dobře pracovali. 

Protože jsem lekci realizovala během souvislé praxe, podařilo se díky tomu navázat 

spolupráci s domovem důchodců. Tam jsme poslali dopisy a vzniklý vztah škola dále 

rozvíjí.   
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Je dramatická výchova schopná utvářet žádoucí postoje a hodnoty? 

Kompletní dotazník 

Dotazník k diplomové práci 

1) Jaký je pro tebe starý člověk - můžeš zaškrtnout i více odpovědí 

a) Nezajímám se o něj 

b) Nesamostatný 

c) Nudný 

d) Nedbá o sebe 

e) Chudý 

f) Moudrý 

g) Zkušený 

h) Světaznalý 

i) Něco už zažil 

j) Nemůžu hodnotit, každý člověk je jiný 

 

2) Jak často by si chtěl/a vidět své prarodiče 

a) Bydlím s nimi 

b) Co nejvíce to půjde 

c) Ob den 

d) Každý víkend 

e) Jednou za měsíc 

f) O prázdninách 

g) Jednou za rok 

h) Co nejméně to půjde 

 

3) Když se setkáš s babičkou nebo s dědou budu…  

a) Vyprávět já jim (jak je ve škole, o svých zájmech apod.) a oni vypráví mně 

b) Vyprávět já jim (jak je ve škole, o svých zájmech apod.) 

c) Vyprávět oni mě 

d) Prohodíme pár slov 

e) Spíš se jim budu vyhýbat 

f) Vyhýbám se jim 
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4) Proč bych se měl s babičkou a dědou bavit? 

a) nevím, nechci se s nimi bavit 

b) asi mi dají něco dobrého 

c) protože je mi trapné se s nimi nebavit 

d) protože jim chci říct něco o sobě 

e) protože by mě zajímalo něco z jejich života 

doplň co....................................................... 

f) protože já je můžu něco naučit (třeba na počítači) a oni zase můžou naučit 

něco mě 

zkus vymyslet co:........................................................... 

g) odpověď e+f 

 

5) Představ si, že máš starého dědečka. Jednoho dne za tebou přijdou rodiče a poví ti 

toto: „Dědeček už je moc starý. Někdo se o něj musí starat. My si můžeme chůvu 

dovolit jen na dopoledne. Ale v úterý a ve čtvrtek ho musíš hlídat ty. Pokud 

odmítneš, budeme muset dědečka dát do domova důchodců, kam on nechce.“ 

Ty máš ale v úterý a čtvrtky své oblíbené kroužky. Jaké třeba 

........................................................... 

Jak rodičům odpovíš? 

a) Ano, budu dědečka hlídat 

b) Ne, dědeček bude muset do domova důchodců 

 

6) Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 5.? 

 

 

  

ANO  / NE 
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Otázka 1.  

Jaký je pro tebe starý člověk - můžeš zaškrtnout i více odpovědí 

a) Nezajímám se o něj 

b) Nesamostatný 

c) Nudný 

d) Nedbá o sebe 

e) Chudý 

f) Moudrý 

g) Zkušený 

h) Světaznalý 

i) Něco už zažil 

j) Nemůžu hodnotit, každý člověk je jiný 

 

Karlov 5.A 

Beze změny- dobré postoje: 9 

Změna k lepšímu: 4 
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0% 1. Karlov 5.A

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Karlov 5. B 

Beze změny- dobré postoje: 18 

Beze změny- špatné postoje: 1 

Změna k lepšímu: 2 

 

Světice 

Beze změny- dobré postoje: 13 

Beze změny- špatné postoje: 0 

Změna k lepšímu: 1 

 

5%

86%

9%

0% 0%

1. Karlov 5.B

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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1. Světice

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Uhelný trh 

Beze změny- dobré postoje: 6 

Beze změny- špatné postoje: 0 

Změna k lepšímu: 3 

 

Z první otázky je patrné, že ve všech třídách z větší části panovaly dobré vztahy ke 

starším lidem. Na horším postoji trval pouze jeden žák z celého zkoumaného vzorku 

dětí. Ve dvou třídách došlo k pozitivnímu posunu v názorech u více než čtvrtiny žáků. 

Lekce je zaměřená na blízké členy rodiny (na prarodiče). Pokud žáci budou mít 

pozitivní vztah ke svým prarodičům, dost pravděpodobně to ovlivní i jejich vztah obecně 

k seniorům.  
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1. Uhelný trh

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Otázka 2. 

Jak často by si chtěl/a vidět své prarodiče 

a) Bydlím s nimi 

b) Co nejvíce to půjde 

c) Ob den 

d) Každý víkend 

e) Jednou za měsíc 

f) O prázdninách 

g) Jednou za rok 

h) Co nejméně to půjde 

 

Karlov 5. A 

Beze změny- hodně: 9 

Zvýšení: 3 

Výrazné zvýšení: 1 
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2. Karlov 5.A

Beze změny- málo

Beze změny- hodně

Zvýšení

Výrazné zvýšení

Snížení
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Karlov 5. B 

Beze změny- hodně: 16 

Zvýšení: 5 

 

Světice 

Beze změny- hodně: 12 

Beze změny- málo: 1 

Snížení: 1 
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24%

0% 0%

2. Karlov 5.B

Beze změny- málo

Beze změny- hodně

Zvýšení

Výrazné zvýšení

Snížení
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Beze změny- hodně

Zvýšení

Výrazné zvýšení

Snížení
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Uhelný trh 

Beze změny- hodně: 6 

Beze změny- málo: 0 

Zvýšení: 2 

Snížení: 0 

 

Tato otázka už cílí k prarodičům dětí. Opět lze z grafu vyčíst, že většina žáků chce své 

prarodiče vídat často. U cca čtvrtiny žáků došlo většině tříd po lekci k nárůstu času, 

který by žáci rádi trávili s prarodiči.  

Pouze u jedné třídy se u žádného žáka preference času stráveného s prarodiči nezvýšily. 

V této třídě také jeden žák změnil po lekci čas na menší. Patrně to ale bylo způsobeno 

spíše nepozorností při vyplňování. Tento žák se aktivně zapojoval a při závěrečném 

zhodnocení byl pro to se o dědečka starat a byl schopen lekci pozitivně reflektovat. 

Jeden žák v této třídě také uvedl relativně málo času. Byla to odpověď o prázdninách. 

To může znamenat, že si prarodičů více užije, když je s nimi delší dobu, nebo že bydlí 

daleko.   
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Beze změny- málo

Beze změny- hodně

Zvýšení

Výrazné zvýšení

Snížení
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Otázka 3.  

Když se setkáš s babičkou nebo s dědou…  

a) Vyprávím já jim (jak je ve škole, o svých zájmech apod.) a oni vypráví mně 

b) Vyprávím já jim (jak je ve škole, o svých zájmech apod.) 

c) Vyprávějí oni mě 

d) Prohodíme pár slov 

e) Spíš se jim vyhýbám 

f) Vyhýbám se jim 

 

Karlov 5. A 

Beze změny- žádoucí postoje: 8 

Beze změny- nežádoucí postoje: 2  

Změna k lepšímu: 2 

Změna k horšímu: 1 (z d na e) 
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3. Karlov 5.A

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Karlov 5. B 

Beze změny- nežádoucí postoje: 2 

Beze změny- žádoucí postoje: 17 

Změna k lepšímu: 2 

 

Světice 

Beze změny- nežádoucí postoje: 0 

Beze změny- žádoucí postoje: 12 

Změna k lepšímu: 1 

Změna k horšímu (z a na b): 1 
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3. Karlov 5.B

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Uhelný trh 

Beze změny- žádoucí postoje: 8 

 

Otázka tři se více zaměřuje na komunikaci mezi žáky a jejich prarodiči. Za nejideálnější 

v tomto dotazníku je považováno společné oboustranné vyprávění. Za méně šťastné je 

pokládáno jednostranné vyprávění jedné nebo druhé strany. Zbytek odpovědí je v tomto 

dotazníku označen za nežádoucí. Opět platí, že větší část žáků odpovídala žádoucně už 

v prvním dotazníku. V druhém odpověď zopakovali. Ve všech třídách (kromě ZŠ Uhelný 

trh) došlo u některých žáků k pozitivní změně názorů. Je vidět, že i v této otázce měla 

lekce na žáky vliv. Ti, kteří odpovídali v obou případech stejně pozitivně, si své názory 

mohli v lekci prověřit a upevnit. Minimum žáků, které lekce v této otázce nezasáhla 

(nezměnili negativní postoj), mohla lekce posunout v jiných otázkách (viz poslední 

otázka dotazníku).  
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Otázka 4.  

Proč bych se měl s babičkou a dědou bavit? 

a) nevím, nechci se s nimi bavit 

b) asi mi dají něco dobrého 

c) protože je mi trapné se s nimi nebavit 

d) protože jim chci říct něco o sobě 

e) protože by mě zajímalo něco z jejich života 

doplň co....................................................... 

f) protože já je můžu něco naučit (třeba na počítači) a oni zase můžou naučit 

něco mě 

zkus vymyslet co:........................................................... 

g) odpověď e+f 

 

Karlov 5. A 

Beze změny- nežádoucí postoje: 1 (a) 

Beze změny- žádoucí postoje: 7 

Změna k lepšímu: 3 

Výrazná změna k lepšímu: 2 
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54%

23%
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4. Karlov 5.A

Beze změny- nežádoucí postoje

Beze změny- žádoucí postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Karlov 5. B 

Beze změny- nežádoucí postoje: 3 (a, b, c) 

Beze změny- žádoucí postoje: 7 

Změna k lepšímu: 4 

Výrazná změna k lepšímu: 2 

Změna k horšímu: 5 

 
 

Světice 

Beze změny- žádoucí postoje: 9 

Změna k lepšímu: 3 

Změna k horšímu: 2 
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Uhelný trh 

Beze změny- nežádoucí postoje: 0 

Beze změny- žádoucí postoje: 7 

Změna k lepšímu: 1 

 

Hlavním tématem otázky je důvod komunikace s prarodiči. Jednoznačný výsledek se 

projevil v ZŠ Uhelný trh. Tam všichni žáci dospěli k žádoucím odpovědím. Buď je měli 

už na začátku (87%), nebo prozřeli během lekce (13%). Podobné je to i u ZŠ Karlov 5. 

A, kde k dobrému postoji v této otázce dospělo 92% žáků. Při pohledu na grafy je 

zřejmé, že k pozitivní odpovědi dospěla ve všech třídách více než polovina žáků.  

Ve dvou třídách se objevily i negativní změny a trvání na nežádoucích odpovědích. 

Jedním z důvodů může být otevření dětí. V prvním dotazníku možná odpovídaly tak, jak 

si myslely, že je to správné. U druhého pochopily, že nebudou potrestány a byly 

upřímnější.  

Tato otázka je samozřejmě složitá kvůli potlačení sebe sama. Žáci nemluví jen o sobě, 

ale zajímají se. Právě o tomto vyvážení je i celá lekce.  
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Otázka 5. 

Představ si, že máš starého dědečka. Jednoho dne za tebou přijdou rodiče a poví ti toto: 

„Dědeček už je moc starý. Někdo se o něj musí starat. My si můžeme chůvu dovolit jen 

na dopoledne. Ale v úterý a ve čtvrtek ho musíš hlídat ty. Pokud odmítneš, budeme 

muset dědečka dát do domova důchodců, kam on nechce.“ 

Ty máš ale v úterý a čtvrtky své oblíbené kroužky. 

Jak rodičům odpovíš? 

a) Ano, budu dědečka hlídat 

b) Ne, dědeček bude muset do domova důchodců 

 

Uhelný trh 

Beze změny- ANO: 8 

Beze změny- NE: 0 

Změna z NE na ANO:0  

Změna z ANO na NE:0 
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Karlov 5. A 

Beze změny- ANO: 13 

Beze změny- NE:  

Změna z NE na ANO:  

Změna z ANO na NE:  

 

Karlov 5. B 

Beze změny- ANO: 19 

Beze změny- NE: 1 

Změna z NE na ANO:1  

Změna z ANO na NE: 
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5. Karlov 5.A
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Světice 

Beze změny- ANO: 13 

Beze změny- NE: 0 

Změna z NE na ANO:0  

Změna z ANO na NE:0 

 

Na tuto otázku odpověděla drtivá většina žáků stejně - ANO. Jediná třída, ve které byl 

nepatrný rozdíl, byla 5. B na ZŠ Karlov. Tam můžeme jako v jediné spatřovat posun 

v otázce (z NE na ANO). I přes prožití obtíží, které mohou nastat při starání se o 

dědečka, odpovídali žáci v naprosté většině stejně - ANO, o dědečka se budeme starat.  
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Otázka 6.  

Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 5.? 

Karlov 5. A 

Pozitivní změny/a v dotazníku: 6 

Dotazník beze změny: 5 (pozitivní) 

Pozitivní i negativní změny: 1 
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6. Karlov 5. A

Pozitivní změny

Beze změny

Pozitivní i negativní změny

Negativní změny
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Karlov- 5. B 

ANO + odpovídá:  8 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 1 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 4 

ANO, ale dotazník beze změny: 1 

NE + odpovídá: 7 (z toho jeden nežádoucí odpovědi) 
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6. Karlov 5. B

ANO + odpovídá

Napůl (ale změny odpovídají
ANO)

ANO, i když u otázky uvedli NE

ANO (u dotazníků změny k
horšímu i lepšímu)

ANO, ale dotazník beze změny

ANO, změny k horšímu

NE + odpovídá
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Světice 

ANO + odpovídá:  5 

ANO, i když u otázky uvedli NE: 1x 

ANO, ale dotazník beze změny: 3x 

NE + odpovídá: 4 (většinou dobré odpovědi 1x) + dobré odpovědi 3x , některé změny 

k horšímu 1x 

 

Uhelný trh 

Pozitivní změny/a v dotazníku: 3 

Dotazník beze změny: 5 

Negativní změny v dotazníku: 0 
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Celkem Světice + Karlov 5. B 

ANO:19 

ANO, ale dotazník beze změny: 4 

NE: 11 
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6. Celkem- Světice + Karlov 5. B

ANO

ANO, ale dotazník beze změny

NE
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Celkem- Uhelný trh + Karlov 5. A 

Pozitivní změny/a v dotazníku: 9 

Dotazník beze změny: 10 

Negativní změny v dotazníku: 1 

 

Poslední otázka mapuje míru změn, které po lekci v dotaznících nastaly. Pokud žáci 

uvedli ANO, ale dotazník zůstal beze změny, lze soudit, že pravděpodobně došlo k  

posunu názorů. Ten ale buď neodpovídal povaze otázek, nebo žáci nebyli schopni ho 

v otázkách zachytit.  

U dvou tříd, které nemají podrobněji rozvedené kategorie, byla otázka, zda žáci 

zaznamenali změnu, přidána do dotazníku až po realizaci. Bylo tedy možné vycházet 

pouze z odpovědí v dotaznících.  

Z celkových výsledků je patrné, že více než polovina žáků si myslí, že na ně měla lekce 

v některých otázkách vliv. U druhé skupiny (Uhelný trh + Karlov 5. A) je zase vidět 

pozitivní změna v dotaznících u 50% žáků.  

Odpovědi NE mají svůj důvod. Žáci takto často odpovídali, protože už v první verzi 

vyplnili dotazníky tak, jak odpovídá cílům lekce. Nedošlo tedy ke změně. Lze ale říci, že 

se ve svém pozitivním postoji mohli utvrdit.  
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Vyhodnocení 1. výzkumné otázky v tématu vztah ke stáří 

Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty? 

Oproti předchozímu tématu byly skupiny účastnící se této lekce přizpůsobivé a dobře se 

s nimi pracovalo. Buď na základě odpovědí v dotaznících nebo z vlastního hodnocení 

žáků lze z výsledků vyčíst, že poloviční až nadpoloviční většina žáků se domnívá, že na 

ně lekce měla v některých (či ve všech) otázkách vliv. V určitých případech si to žáci 

myslí, i když odpovědi u obou dotazníků zůstaly stejné. To může naznačovat, že ke 

změně došlo, ale otázky ji nebyly schopny zaznamenat. Nebo žáci lekci stále vnitřně 

zpracovávají.  

Z odpovědí žáků vyplývá, že již na začátku lekce měli pozitivní vztah k prarodičům. Po 

prožití lekce by s nimi chtěla čtvrtina žáků trávit více času. Jen minimum žáků 

ponechalo čas na menší hodnotě a pouze jeden ho zmenšil. Odpovědi na otázky 

naznačovaly společensky hodnotné postoje už v prvním dotazníku. Prožitím lekce své 

názory upevnili.  

Na základě získaných odpovědí lze usuzovat na následující. Ve všech skupinách 

dospěla nadpoloviční většina ke společensky hodnotným postojům a hodnotám. U 

některých (10 skupin v otázkách) k nim dospěli všichni a u části z nich výrazná 

nadpoloviční většina - nad 75% (7 skupin v otázkách). V každé skupině a odpovědích 

(kromě jedné skupiny a 2. otázky v ZŠ Světice) došlo u některých žáků k pozitivní 

změně odpovědí (pokud už všichni na začátku nevykazovali společensky hodnotné 

postoje a hodnoty).  

Z těchto realizací a následných odpovědí lze usuzovat, že dramatická výchova je 

schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty. Rozmanitost tříd naznačuje, 

že nezáleží, odkud žáci jsou (vesnice, města).  
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Virtuální svět 

Virtuální svět můžeme definovat jako něco, co existuje mimo náš reálný život, ačkoliv 

se s ním více či méně může propojovat. Je to prostředí, kde jedinec může být, kým chce. 

Může dělat, co chce (s ohledem na zákon). Není limitován fyzickými schopnostmi 

reálného světa, ani podřízen sociálnímu statutu. Realitu je možné skrýt a vytvořit si 

zcela jinou. Virtuální svět je sám o sobě nekonečný. Čas v něm plyne stejně, nebo úplně 

jinak než v realitě. A pro některé se může jevit jako lepší realita.  

Specifika online komunit 

Jedním se základních rysů online komunit je absence audiovizuálního vodítka - druhého 

často nevidíme, včetně jeho gest, mimiky, tónu hlasu apod. Na tuto skutečnost 

upozorňuje ve své knize Anna Ševčíková.159 Technologie se ovšem velmi rychle vyvíjí 

vpřed. Můžeme pozorovat jistou snahu odbourávat právě tyto „nedostatky“ v online 

světě. Facebook například nedávno přišel s možností posílat nahrávku svého hlasu 

v Messengeru nebo natáčet videa live.  

Mezi další charakteristiky (dle Ševčíkové) patří anonymita a distance. Ševčíková píše 

především o větších sklonech k otevřenosti a pocitu separování online světa od toho 

offline. Tento mechanismus strhává zábrany v chování a navozuje v uživatelích pocit 

toho, že za online chování nemohou být v reálném světě postiženi. 160 

Uwe Buermann ve své knize Jak přežít s médii otevírá kapitolu neustálé přítomnosti. 

Přítomností myslí dosažitelnost, informovanost a produktivitu. Píše o zaplňování 

„neproduktivního času“ (cestování, čekání, pro jedince neplodné školní hodiny apod.). 

Ukazuje dvě strany mince mobilních technologií. Jedinec používající nová mobilní 

média může zvýšit produktivitu, být okamžitě informován, ve vteřině komunikovat, 

reagovat, a to prakticky z jakéhokoliv místa. Na druhé straně pokud okamžitě nereaguje, 

je považován za nespolehlivého. Mizí plné soukromí. Pauzy v životě, ve kterých by 

normálně odpočíval, vyplňuje. 161  

                                                 
159 Ševčíková A., 2014, s. 146. 
160 Ševčíková A., 2014, s. 146. 
161 Buermann U. , 2009, s. 126. 
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„Za další dochází k obecnému vzdálení od tady a teď.“ 162 Přítomnost nás vlastně 

odtrhává od nás samých a bere nám možnost poznávat svět kolem nás, situace i jiné lidi. 

Osoba, která používá mobilní technologie (mobil, tablet, počítač), není aktuálně plně 

přítomná. Technologie nás odtrhávají od přítomnosti a ochuzují o jakousi základní 

meditaci v podobně přítomnosti v daném okamžiku.  

O sociálních sítích 

Sociální sítě jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí internetové komunity. 

Uživatelé vytvářejí síť kontaktů, se kterými mohou komunikovat a sdílet aspekty svého 

života. Nejznámější sociální sítí je dnes Facebook. 163 Jak uvádí Anna Ševčíková ve své 

knize Děti a dospívající online 164, sociální sítě často kopírují náš offline svět. 

Vystupujeme pod vlastním jménem, publikujeme své fotky a obklopujeme se stejnými 

lidmi jako v offline prostředí. Dle autorky dospívající primárně používají sociální sítě 

pro zachování již existujících přátelství. Sociální sítě také používají pro udržení 

kontaktů s lidmi, se kterými už se offline světě nestýkají.  

Výše zmíněná autorka dále předkládá myšlenku, že bychom neměli důležitost 

sociálních sítí pro adolescenty podceňovat. Představují totiž: „(…) organickou součást 

sociálního života a také vývoje adolescentů.“165  Nutnost sociálního včlenění se do 

společnosti nabývá na významu právě v adolescentním věku. Kvůli tomu mohou jedinci 

mimo síť pociťovat jistou formu sociálního vyloučení.166 

Uživatele sociálních sítí lze pomyslně rozdělit podle druhu aktivity. První skupina 

pouze sleduje dění a sama se na vytváření prostředí podílí jen v malé míře, druhá 

skupina buduje především vlastní image (více níže) a o ostatní se zajímá jen zběžně. 

Poslední skupina spojuje obě předcházející skupiny, tedy vytváří vlastní obsahy a 

zároveň sleduje činnosti ostatních. Anna Ševčíková upozorňuje na fakt, že mnoho 

dospívajících vlastní profily pouze z důvodu informovanosti (tedy první skupina). 167  

 

                                                 
162 Buermann U. , 2009, s. 128. 
163 Ševčíková A., 2014, s. 59. 
164 Ševčíková A., 2014, s. 59. 
165 Ševčíková A., 2014, s. 59. 
166 Ševčíková A., 2014, s. 59. 
167 Ševčíková A., 2014, s. 60. 
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 Vytváření dojmu o sobě samém   

I přesto, že se sebeprezentace na sociálních sítích tolik neliší od reálného světa, je 

možné spatřit určitou stylizaci. „Nejde o nějaké výrazné změny, ale o snahu vypadat 

dobře, ale stále autenticky; „proto například uživatelé publikují spíše pozitivní 

informace než ty negativní. Dospívající v tomto procesu zvažují reakce druhých, 

především významných druhých, podle jejichž názoru se při svém projevu snaží řídit.“ 

168 Právě pozitivní prezentování sebe sama může ohrožovat duševní zdraví uživatelů. 

„Britští výzkumníci z Královského institutu veřejného zdraví zkoumali chování 1500 lidí 

ve věku 14 a 24 let. Zaměřovali se na to, jak používání některých sociálních sítí 

ovlivňuje jednotlivé aspekty zdraví – psychickou pohodu, úzkost, depresi, sebe-identitu a  

image těla.“169 

Studie dospěla k tomu, že v tomto kontextu působí negativně Instagram, Snapchat, 

Facebook a Twitter. Důvodem je právě pozitivní sebeprezentace za využití 

nejrůznějších programů pro úpravu fotografií. „Vytváří v ženách a dívkách pocit, že 

jejich těla nejsou dost dobrá, protože lidé své fotky různě upravují, aby vypadali 

perfektně,"170 říká dívka, která se účastnila výzkumu. Autoři výzkumu také dodávají, že 

komunikace se mění z kvalitativní na kvantitativní. Uživatelé počítají počet lajků, 

sledovatelů, oblíbených nebo retweetnutí. „Technologie, které mají lidi spojovat, jim 

naopak způsobují psychickou krizi,"171 říká Shirley Cramer, vedoucí výzkumu. 

Důsledky nadměrného užívání virtuální reality  

Kromě výše zmíněných důsledků, vyplývajících z přehnaně pozitivní prezentace, se tato 

kapitola bude zabývat i dalšími riziky spojenými s nadměrným užíváním virtuální 

reality, a to především sociálních sítí. Nejde o to sociální sítě vylíčit jako strašlivého 

bubáka, ale být si vědom rizik. 

 

                                                 
168 Ševčíková A., 2014, s. 60. 
169 Sociální sítě škodí naší psychice, prezentují zkreslený svět, píše studie - Deník.cz. Deník.cz [online]. 

Copyright © [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-

psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html 
170 Sociální sítě škodí naší psychice, prezentují zkreslený svět, píše studie - Deník.cz. Deník.cz [online]. 

Copyright © [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-

psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html 
171  (viz výše) 

https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
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Odkrývání osobních údajů a sebe- odkrývání  

 „Sebe-odkrývání je obecně velmi důležitým interpersonálním chováním. Pozitivně se 

podílí na oblíbenosti jedince, zvyšuje vzájemnou přitažlivost a podporuje růst intimity 

ve vztazích“. 172 Na druhou stranu čím více se jedinec odkryje, tím je riziko ublížení 

skrze jím sdělené informace vyšší.  

V online světě uživatelé balancují na stejné tenké čáře. „(…) vyšší míra (sebe-odkrývání 

a sdílení) vyvolává dojem důvěryhodnosti, pomáhá redukovat nejistotu, zvyšovat 

předvídatelnost a poté i vzájemnou důvěru uživatelů a postupně vede k větší otevřenosti 

i u ostatních.“ 173 Autorka ale druhým dechem dodává, že sebe-odkrývání nerovná se 

automaticky popularita. Přílišné sebe-odkrývání je naopak vnímáno negativně. 

Mimo tento sociální rámec existují i další důvody, proč je dobré vyvarovat se 

přehnanému sebe-sdílení v online prostoru. Kromě klasických rizik známých z offline 

prostředí (odmítnutí, konflikty) píše Ševčíková i o kyberšikaně, krádeži identity a 

krádeži osobních údajů.174 

Existuje i nebezpečí skryté v čase. Mnoho dětí a dospívajících si neuvědomuje fakt, že 

smazat natrvalo jakoukoliv informaci z internetu je těžké až nemožné. Přičemž je nutné 

„zvažovat možnou „rizikovost“ publikovaných informací nejen s ohledem na nynější 

situaci, ale i s ohledem na budoucnost (např. ptát se, co by na tuto informaci mohl říct 

budoucí partner či zaměstnavatel), je ale problematické i pro dospělé uživatele, ne-li 

pak pro ty mladší.“ 175 

 

Neurologické dopady nadměrného využívaní moderních komunikačních technologií 

V článku na aktutálně.cz se k sociálním sítím vyjádřil neurovědec Martin Stránský. 

„Mezinárodní výzkumy potvrdily přímou souvislost mezi časem stráveným na sociálních 

sítích a negativními charakteristikami, jako je pocit štěstí, úzkosti, vznik deprese, nárůst 

sebevražd. Je tam prokazatelná omezená schopnost komunikace. Lidé tvoří kratší věty a 

je jich méně, jsou méně tolerantní. Člověk přestává být humanitním člověkem a stává se 

                                                 
172 Ševčíková A., 2014, s. 61. 
173 Ševčíková A., 2014, s. 62. 
174 Ševčíková A., 2014, s. 62. 
175 Ševčíková A., 2014, s. 71. 
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počítačem," míní Stránský. Podle Stránského kouká průměrný Čech na obrazovku 7,5 

hodiny denně. Svůj mobilní telefon kontroluje padesátkrát denně, lidstvo obecně 

komunikuje na základě jiných principů. Přitom mozek a proces učení je evolučně 

nastaven tak, že je potřeba v něm "vyšlapávat cestičky".“ 176 

Stránský dále v rozhovoru upozorňuje na problematiku sociálních bublin. „(…) běžný 

člověk používá sociální síť, aby si ověřil názory vlastního režírovaného světa a 

nepohodlné názory vymazal. To je v přímém rozporu s budováním mezilidské 

komunikace a schopnosti komunikovat," 177 

Bezprostřední zdravotní dopady  

Nejčastějšími zdravotními následky dlouhodobého používání moderních 

komunikačních technologií jsou „natažení svalů, bolesti končetin, bolesti hlavy, 

poruchy trávení, nedostatek spánku, vnitřní či vnější neklid a další typické příznaky 

stresu.“ 178 Současně mezi bezprostřední dopady patří ztráta sebe-vnímání a vnímání. 

Ta podle Buremanna negativně ovlivňuje přehled o čase i vlastním těle (především ve 

stravovacích návycích).179 K dalším důsledkům užívání může patřit Syndrom RSI a 

poškození některých kloubů (pohyby rukou uživatelů jsou stále stejné), Thumb 

generation (zcela jiné utváření svalstva ruky u uživatelů, kteří používají například mobil 

od dětství),180  a mnohé další, které zatím nebyly zcela prokázané (například možný vliv 

na rakovinu mozku).  

Léčba a prevence  

Závislost 

„Léčba závislosti na internetu se v obecné rovině nevymyká léčbě jiných behaviorálních 

závislostí.“181 Závislost na internetu, či v širší rovině na virtuální realitě, spadá do 

                                                 
176 Sociální sítě jsou jako heroin. Zvyšují riziko sebevražd a dělají z lidí počítače, varují vědci - 

Aktuálně.cz. Zprávy - Aktuálně.cz[online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 09.05.2018]. Dostupné 

z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/socialni-site-jsou-jako-heroin-zvysuji-riziko-deprese-

zhorsu/r~fdf78e78c87911e79704ac1f6b220ee8/ 
177 (viz výše) 
178 Buermann U. , 2009, s. 155. 
179 Buermann U. , 2009, s. 156. 
180 Buermann U. , 2009, s. 156. 
181 Ševčíková A., 2014, s. 47. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/socialni-site-jsou-jako-heroin-zvysuji-riziko-deprese-zhorsu/r~fdf78e78c87911e79704ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/socialni-site-jsou-jako-heroin-zvysuji-riziko-deprese-zhorsu/r~fdf78e78c87911e79704ac1f6b220ee8/
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kategorie nelátkové závislosti (nebo také nedrogové závislosti, závislosti bez substancí 

nebo závislosti na procesech).  

„Marlatt a kolegové definují závislostní chování jako: „…opakující se vzorec chování, 

který zvyšuje riziko vzniku nemoci a/nebo osobních či společenských problémů. 

Závislostní chování bývá subjektivně prožíváno jako 'ztráta kontroly' – objevuje se i 

přes volní snahu abstinovat nebo užívat (chovat se daným způsobem, pozn. autora) s 

mírou. Typicky je takový vzorec chování charakterizován okamžitým uspokojením 

(krátkodobá odměna) a často je doprovázen zpožděnými škodlivými účinky (dlouhodobé 

náklady).“ 182 Mezi další rysy závislosti patří abstinenční příznaky při odepření látky 

(nebo v tomto případě činnosti), ztráta zájmu o okolí a změny v sociální oblasti. Osoba 

závislá na internetu (nebo jiné počítačové aktivitě - např. na počítačových hrách) své 

chování opakuje, ztrácí kontrolu nad množstvím času stráveného touto aktivitou. Snaze 

o ukončení může být cíleně zamezováno. V nových hrách například hráč získává 

odměny za každý den přihlášení a každé nové přihlášení je více a více odměňováno 

(Warframe). Pokud se hráč nepřihlásí, odměny se zmenší, nebo se mu jeho online 

majetek začne rozpadat (Guild Wars 2). Pocit uspokojení je ve virtuálním světě 

navozován několika způsoby. U sociálních sítí může jít například o pocit oblíbenosti a 

úspěchu díky množství like, emoji a sdílení. U počítačových her bývají strategie 

vyvolání tohoto pocitu cíleně propracované. Hráči hrou získávají vybavení různé 

kvality, mohou dělat věci, které by reálně nikdy nedokázali, nebo losují a hrají o 

vybavení (nastávají podobné principy jako u gamblingu – uvolňuje se dopamin). Při 

ukončení aktivity na počítači bývají závislí podráždění a ztrácejí zájem o aktivity mimo 

virtuální svět. Vztahy se mohou proměňovat nebo se redukují na minimum.  

Virtuální svět se díky novým technologiím stále více rozrůstá. Dle údajů Českého 

statistického úřadu se 77 % uživatelů k internetu připojuje denně nebo téměř každý den. 

„Kvůli svým soukromým potřebám na něm tráví nejčastěji jednu až pět hodin týdně. 38 

% mladých uživatelů do 24 let pak dokonce více než 20 hodin týdně.“ 183 Internet se už 

neomezuje pouze na počítače, ale stále více se rozšiřuje do přenosných zařízení, 

                                                 
182 VACEK, Jaroslav. Behaviorální závislosti. Adiktologie.cz [online]. 09.08.2011 [cit. 2018-07-09]. 

Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/566/3061/Behavioralni-zavislosti  
183 Internet v mobilu má 41 % dospělých Čechů | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/internet-v-mobilu-ma-41-dospelych-cechu 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/566/3061/Behavioralni-zavislosti
https://www.czso.cz/csu/czso/internet-v-mobilu-ma-41-dospelych-cechu
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především do mobilů. „V roce 2016 používalo internet v mobilním telefonu 54 % 

uživatelů internetu, resp. čtyři z deseti dospělých Čechů. O tři roky dříve to přitom byla 

jen pětina dospělé populace.“ Mluvčí Českého statistického úřadu ale upozorňuje, že 

Češi jsou v užívání internetu v mobilu v evropském průměru spíše pozadu. Jak uvádí, 

vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů jde spíše o otázku času.  

 

Léčba 

Dle Ševčíkové 184 zatím v léčbě dominuje kognitivně – behaviorální přístup. Závislí 

jsou vedeni k uvědomování si problematického chování a jeho spouštěcích 

mechanismů. Probíhá sebe-monitoring a následně se závislí pokoušejí o změny tohoto 

chování. Vzhledem k rozšířenosti a nepostradatelnosti počítačových a mobilních 

technologií není možné závislého úplně odstřihnout. Úkolem je tedy nalézt rovinu 

umírněného užívání s absencí problematických aplikací. Mimo to jedinec pracuje na 

rozvoji života mimo počítač (či jinou technologii). Vhodnou součástí terapie u dětí a 

adolescentů je spolupráce s rodinou.185 Terapie ovšem narážejí na několik problémů. 

Problém této závislosti je, že jde o nový fenomén. Potýká se tedy s neinformovaností 

terapeutů, přehlížení a záměnou s jinými poruchami.186 S tím souvisí i velmi rychlý 

rozvoj technologií a dalších rizik. Technologie jsou o krok napřed. Ševčíková dále 

uvádí nezájmem postižené skupiny (především dětí a adolescentů) o terapie, či dokonce 

popírání vlastní závislosti. Všudypřítomnost „drogy“ toto popírání ještě umocňuje.  

Prevence 

I proto je důležité aplikovat preventivní opatření. Autorka považuje za důležité začít u 

rodiny. Stanovit dětem jasné limity a pravidla. „Rodiče by měli být sami digitálně 

erudováni.“ 187 Za hlavní však považuje pomoc dětem se strukturováním vlastního 

volného času.  

Organizace, zabývající se prevencí, na některá rizika spojená s užíváním virtuálního 

prostoru reagují. Mnohé z akreditovaných organizací zařadily toto téma do své nabídky 

                                                 
184 Ševčíková A., 2014, s. 47. 
185 Ševčíková A., 2014, s. 48. 
186 Ševčíková A., 2014, s. 48. 
187 Ševčíková A., 2014, s. 48. 
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a aktivně žáky v této oblasti vzdělávají. Některé programy se ale zabývají čistě jen 

nebezpečím virtuálního světa (především internetu) a riziko závislosti pomíjejí.  

Mimo problematiku vlastní závislosti Bermann188 doporučuje vkládání přestávek do 

práce s počítačem. Dle jeho názoru se v pauzách může člověk zaměřit více na sebe a 

zaznamenat signály, které mu jeho tělo vysílá (např.: bolí mě hlava, měl bych se napít).  

 

 

 

  

                                                 
188 Buermann U. , 2009, 156 
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Lekce- Virtuální svět 

Téma: Závislost na virtuálním světě 

Cíl: Žáci si uvědomí, že trávení velkého času ve virtuálním světě (mobil, tablet, 

notebook, počítač, herní konzole apod.) není v pořádku. Zjistí, že existuje závislost na 

věcech ve virtuálním prostoru (na hrách, sociálních sítích apod.). Dospějí k poznání, že 

„reální“ lidé, zážitky i věci jim také mohou přinést radost a potěšení.  

Věk skupiny: 4. - 5. třída ZŠ (možno využít i pro starší žáky) 

Materiál:  

• Dva až tři kostýmní znaky (např. šátky) 

• Lucčina taška - věci, které v ní byli dříve a teď  

(tašky je možné mít dvě nebo jednu- nutnost úpravy během lekce) 

 

• Věci poukazující na Lucčiny zájmy + rozvrh hodin s vepsanými kroužky 

Při mé realizaci: Kniha, deník (prázdný- psán neviditelným písmem), časopisy o 

horolezení, sešit s mandalami, flétna, pastelky, lezecká karabina s jistítkem, mp3 

přehrávač a sluchátka, starý mobil.  

+ Další rozvrh s proškrtanými kroužky 

+ Dopis Ježíškovi 

 

• Rozvrh s přeškrtanými kroužky 

• A4 papíry pro každého hráče 

• Malé papírky na rozhodnutí 

• Hudební přehrávač + hudba 

• Kostýmní znak Virtuálního světa- jen pojistka- modrý kus oblečení 

• Orffovy nástroje- hlavně triangl a bubínek 

• Papíry (7)- do dvojic- jako reflexe chatové komunikace + fixy 

• Velký papír 

• Nastříhané papírky s časovými údaji 
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Úvod- představení          

Rozehřívací hra- Rybičky, rybáři- sítě (nemusí být)     

1. Čtení:            

 „... promiň, ale asi půjdu domů.“ řekla Lucka a provinile se ušklíbla. Nela jen 

zakoulela očima, nijak ji to nepřekvapilo. Lucka ještě jednou provinile pokrčila rameny, 

otočila se na patě, až za ní husté hnědé vlasy zavířily, a byla ta tam. 

 „Jsem doma.“ zahlásila směrem ke kuchyni, když zavírala domovní dveře. 

Žádná odpověď. Rodiče už zase nebyli doma. „No konečně.“ zamumlala, a zavřela se 

v pokoji. Sedla si ke stolu a zapnula počítač. Obraz nabíhal a ve chvíli, kdy zasvítilo 

modré f, už její prsty letěly po klávesnici. Teď má konečně klid! A tolik nových věcí. O 

kolik jich asi přišla? Šipka se zastavila na horních ikonkách, 27 nových upozornění, 5 

nových zpráv. Těch lajků a komentářů. „No jasně že se jim líbí.“ ušklíbla se nad svou 

fotografií z lyžování. Celá se chvěla a nedočkavě pročítala komentáře pod fotkami. „A 

teď něco nového,“ pomyslela si. Už za chvíli se na její zdi vyjímal nový status: „Mám 

se príma!“ A k tomu jedno selfíčko s úsměvem. 

Teď byla konečně doma a v tomhle světě může víc, může úplně všechno! 

           1min 

Reflexe: Rozhovor- Co všechno může Lucka ve virtuálním světě dělat? Co jsou to 

lajky? Jak se asi cítí, když jí někdo olajkuje fotku? Co když má někdo více lajků u fotky 

než ona?  

Slouží k zmapování zájmů žáků, pro navození lepší představy o virtuálním světě a vplutí 

do tématu.       

           4min 

2. Prohlížení Lucčiny tašky před rokem- Učitel přinese tašku Lucky před rokem 

(knihy, deník, časopisy, sešit s kresbami) Z tašky vypadne dopis Ježíškovi s datem- 

Že by si přála počítač. Do tašky přidat rozvrh hodin i s kroužky! 

Reálné předměty žáky zaujmou. Také dávají vhled do zájmů Lucky, o které se pak žáci 

mohou v dramatu opřít.   

           5min 
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3. Simultánní pantomima- Co všechno Lucka zažívala před rokem. Na jaře stavěla 

venku bunkr, v létě (vymyslí žáci- živé obrazy), na podzim si hráli v kupce listí, 

v zimě se koulovali, bobovali a stavěli sněhuláka a iglú.  Na podzim vonělo listí, 

v zimě je mráz štípal do tváří, na jaře voněly květiny a v létě pečící se buřty nad 

ohněm. Dále je možné domýšlet další aktivity a vjemy. Je možné zařadit hudbu.  

                   6min 

4. Živé obrazy-   Co ještě dělala ve volném čase? (doma má fotoalbum) 

a) ve skupinách po jednom (max. po dvou) 

- rozdělit třídu na dvě půlky- jedna sleduje, druhá ukazuje 

b) nebo každý sám a učitel obchází.  

                    5 - 10min 

Obě předchozí aktivity jsou protipólem k akci uvnitř virtuálního světa. Zobrazují pocity, 

vůně a prožitky z reality.           

5. Učitel v roli- Přichází Lucka se svojí taškou- Horké křeslo- žáci se mohou ptát 

Lucky, na co chtějí a zjišťují tak jaká je. Lucka poté odchází, zapípal jí mobil. Tašku 

nechává ve třídě, jde na tělocvik.  

           5min 

Učitel v roli přináší další informace o Lucce a dává žákům možnost dokreslit si úplnou 

představu o Lucce a jejím životě.  

6. Zkoumání Lucčiny tašky teď       2min 

Reflexe- Diskuze- Co jsme se o Lucce dozvěděli? Co vás překvapilo?  2min 

Opakování aktivity vytváří přímý kontrast mezi Lucčiným světem bez počítače a s ním.  

7. Živé obrazy: „Takto je to s Luckou dnes. Jaká byla před rokem, jaká před půl 

rokem, jaká před týdnem? Projdeme si její fotoalbum.“ Žáci tvoří živé obrazy- 

fotky podle zadání (viz příloha) - Zdůraznit datum, kdy dostala notebook + datum, 

kdy dostala mobil. 

                     10min 

V této aktivitě se mohou objevit další činnosti a prožitky z reálného světa. Navíc si 

plynutím v čase žáci ještě víc uvědomují postupný rozpad Lucčiných zájmů a jejich 

nahrazení počítačem.  



148 

 

8. Sny: Vytváření Lucčiných snů- Scénky. Lucce se do snů promítají její největší 

strachy, ale i tužby. Občas se jí ale zdají noční můry. 

Ve snech se mohou objevit důvody, proč se Lucka uchyluje tolik k PC. Nebo mohou 

podtrhnout její závislost. Tím, že nejsou reálné, nehrozí, že by zbořily děj.   

                     20min 

9. Čtení: 

Lucka až do večera komentovala fotky a statusy a těšila se z reakcí na ty své. Brouzdala 

po celém netu- hrála hry- byla akční hrdinkou, postavila si vlastní dům, jezdila v autě, 

na koni… Když večer dorazili rodiče, ani nezvedla hlavu od počítače. Druhý den ráno 

šla do školy a o přestávce:… 

 

Žáci se zavřenýma očima poslouchají rozhovor 

 

 „Hele, Kláry, tobě se ta moje nová fotka nelíbí?“ Byl pátek ráno a Lucčiny oříškové oči 

vyčítavě probodávaly vedle sedící Klárku.  

„Jasně, že líbí.“ zamračila se na ni nechápavě Klára.  

„No že si ji nelajkla?“ 

„Neměla jsem čas, Tony měl tu oslavu.“ 

„Fákt?“ 

„No jasný, nezval tě?“ 

„Ani nevím.“ zamumlala nepřítomně Lucka. 

„A co brusle? Neděle?“ Šťouchla do ní Klára. 

„Těžko, musím s našima na chatu, asi zdechnu nudou. Chápeš to? Jednou za sto let 

jedeme někam společně a musíme zrovna na chatu.“ 

„To tě lituju, škoda těch bruslí, ale...“  v tom zazvonilo. 

           2min 
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10. Reflexe: Sousoší: Někdo ze skupiny na sebe bere roli Lucky (kostýmní znak), 

stoupne si doprostřed prostoru a říká, Já jsem Lucka. Zbytek skupiny jsou lidé, 

předměty, vlastnosti, pocity apod. Jdou do prostoru, zaujmou postoj a řeknou, kdo 

jsou. Např.: Jsem strach, že bude bez signálu (výraz strachu), jsem Lucky počítač, 

jsem wifi signál, jsem Lucky kamarádka, které si teď moc nevšímá apod.  

Žáci pak z obrazu vystupují (první jde ten, kdo tam šel poslední) a řeknou: Byl jsem 

... a odejdou.  

 

Tato aktivita je poslední v reálném světě a shrnuje první část dramatu. Je sice delší, ale 

svými aktivitami v realitě tvoří protipól k aktivitám v realitě virtuální.  

            5min 

 

11. Čtení:   

„Jsem doma.“ Zaznělo chodbou a Lucka už se hrnula do pokoje. Sedla si před počítač a 

zmáčkla tlačítko. To se ale nerozsvítilo modře. Vycházela z něj podivně červená záře. 

„Ten krám.“ Lucka znovu zmáčkla tlačítko, záře se nezměnila, ale obrazovka začala 

nabíhat. V tom se však stalo něco zvláštního. Monitor začal poblikávat stejnou rudou 

barvou, jako předtím tlačítko. Lucka se zamračila. „Asi nějaký optický klam,“ 

pomyslela si. Na ploše se objevila otázka: Zapnout? A pod ní možnosti ANO a NE 

„Hmm dobrej vtip, jasně že zapnout!“ Myš se posouvala, až dospěla ke tlačítku ANO... 

a klik. 

Její nohy se odlepily od podlahy, tlačítko se protahovalo a otáčelo, až vytvořilo 

velikou rouru. Roura začala vydávat podivné zvuky a nasávat vzduch. Proud byl tak 

silný, že to Lucku nasálo. Lucčin křik po chvíli utichl v dáli.   

          1min 
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12. Simultánní pantomima 

Žáci nezávisle na sobě hrají to, co učitel čte. Pro podporu temporytmu aktivity je dobré 

použít bubínek: 

 Ležela na něčem hladkém a studeném. Zůstávala nehybně a bála se otevřít oči.  Po 

chvíli začala prsty ohmatávat to hladké a studené. Opatrně se posadila a zamrkala. 

Všude nad ní se rozprostírala modrá, ne jako obloha, ale tmavší. Spatřila svůj pokoj, ale 

bylo to divné. Bylo to, jako by se do něj dívala skrz dalekohled. Konečně se i postavila 

a otočila se a v tom jí poklesla brada. Spatřila samu sebe. Tedy přesněji svou fotografii, 

ale obrovskou. Fotografie se dívala přímo na ni. Lucka začala couvat. Fotografie ji 

sledovala očima. Zapotácela se a opřela se o bílou stěnu. V tom zasvítila modrá barva. 

Odskočila stranou. Omylem se dotkla velkého bílého palce a ten modře zasvítil. 

Zděšeně se rozeběhla pryč. Do cesty se jí postavila velká stěna, na které jasně svítila 

obrovská Klářina fotografie. Běžela dál a viděla Nelči fotografii a Tomášovu a Hančinu. 

Zdi kolem ní padaly a do cesty se jí stavěly až zrůdně velké fotografie. A tolik očí, které 

ji upřeně sledovaly. Plná děsu jednu po druhé obíhala a stále se snažila dostat pryč. 

Několikrát upadla, ale plná děsu zase vstala a prchala dál. Fotografií ale přibývalo, až ji 

všechny obklíčily. Lucka neměla kam uniknout. Stála na místě a zděšeně se rozhlížela. 

Ve svém strachu zavřela oči...  Hluk kolem postupně utichal, až nastalo úplné ticho. 

 

Reflexe: Na dotyk: Řekni, jak se cítíš/  Řekni jednu větu, Řekni slovo, které popisuje, 

co si prožil/a, Řekni, co by sis přál/a.  

Aby byla aktivita funkční, je třeba výrazné a dynamické čtení s podporou bubínku. Žáky 

je třeba důrazně upozornit, aby se nekontaktovali.       

           3min  

13. Čtení:  

I přes počáteční šok se Lucce v tomto novém světě nakonec zalíbilo. Tady nikdy nebyla 

sama. Bylo tu tolik možností. 

 

Rozehrávání soch na dotek- co všechno Lucka ve virtuální realitě zažívala.  

Protipól k aktivitám v realitě.  

           8min 
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14. Čtení:   

Bylo to pár dní po jejím proniknutí do virtuálního světa. Asi pár dní, protože čas tu 

běžel tak nějak jinak. Lucka zrovna slézala z jednoho žebříku vedle Tomovy fotky. 

Potměšile se usmívala. Pod fotkou o patro výš, odkud zrovna slézala, svítilo: Super 

Tome, sluší! :-). Zavítala znovu ke Kláře. Ta dnes připojila jen stručné: Mizím na 

víkend, mějte se tu blaze :D. Lucka pod to už před pár hodinami přidala: Kam razíš? 

Ale odpověď stále nikde. Založila si ruce. „Co jí tak trvá?“ 

Zastavila se vedle Hančiny fotky. Svítil u ní obrovský status: „To se všichni zcvokli? 

Jak máme ty úkoly asi stihnout?“ Lenka se posměšně ušklíbla. Koho zajímají úkoly, 

tady nic z toho nemusím, úkoly, nádobí, vysávání, chození do školy, nic! Jedny 

nekončící prázdniny. 

Zastavila se ještě ............ doplnit podle nápadů dětí.  + počítačové hry!!! 

 Zívla, pojednou jí přepadla dřímota, stočila se do klubíčka a tvrdě usnula.    

 

Probudila se pod modrou dekou, která byla hladká, jako hedvábí. Odhrnula ji stranou a 

vzhlédla k jednolité modři nad sebou. Nebyl to sen. Vstala, neměla hlad ani žízeň. To 

bylo opravdu podivné. Nemusela nic a nic ji ani netrápilo. Věděla, že ji čeká další den, 

tak dlouhý jak jen si bude přát. Nikde nebude žádný křik, žádný pláč, žádné povinnosti. 

Jen nekončící optimismu. A všichni ji tu měli rádi a hlavně jí to dávali najevo. Všem se 

tu dařilo, všichni posílali fotky, jak se mají skvěle.  A ona tu mohla být, kým se jí 

zamanulo. Mohla dělat věci, které doma nemůže. Protáhla se a zamířila chodbou zpět. 

Když míjela vhled do svého pokoje, všimla si malého tlačítka úplně na kraji. „Odhlásit“ 

stálo na něm. Lucka si jen odfrkla a šla dál. V hlavě se jí pomalu rodila nová myšlenka: 

Musí najít posílání zpráv. Prošla kolem několika profilů, až objevila modré dveře. Vzala 

za kliku a dveře se otevřely.  

           2min 

Krátká diskuze, jak vypadá chatová komunikace.       

Důležité je zdůraznit, že lidem nevidíme z očí do očí, jsou od nás daleko. Když se nám 

nechce na zprávu odpovídat, nemusíme.  

Diskuze podpoří následující aktivitu a pomůže žákům vžít se do role.  

           2min 



152 

 

15. Chatová komunikace 

Všichni utvoří kruh a stoupnou si čelem do kruhu. Dovnitř postupně vstupují po jedné 

Lucky (využít kostýmního znaku). Ve chvíli, kdy Lucka vstoupí, se k ní všichni otáčejí 

zády. Lucka řekne zprávu, kterou ze sítě posílá někomu ze svých přátel. Někdo z kruhu 

jí pak odpovídá. Odpovídá jeden, ale pokud se někomu z kruhu odpověď líbí, může ji 

zopakovat. Ti v kruhu odpovídají vždy strojovým hlasem bez emocí. Důležité je, že 

Lucka chce na svojí zprávu odpověď. My (skupina), ale nemusíme odpovídat. 

V kruhu se pravděpodobně nevystřídají všichni. Učitel by měl pečlivě hodnotit situaci a 

aktivitu ukončit dříve, než klesne napětí a žáci se začnou nudit.     

            

           7min 

 

16. Reflexe: kresba- Žáci ve dvojicích reflektují prožitou situaci a pak ji přenášejí 

pomocí kresby na papír (mohou do obrázku i psát).  

+ prezentovat obrazy (kdo chce) 

Tato situace by měla být silným okamžikem. Tato reflexe by ji měla dostat do vědomí a 

žáci by si pro sebe měli vyvodit nějaké poučení.                 

           

 10min 

17. Čtení:   

Dny ubíhaly. Lucka se čím dál častěji vracela k průhledu do svého pokoje. Trávila tam 

dlouhé hodiny. Jednoho dne, o nějaký čas později, seděla znovu před průhledem. 

V místnosti za modrými dveřmi, u profilů, ani v žádné hře už nebyla několik dní. Seděla 

a dívala se. Prohlížela si žluté závěsy, které povlávaly v mírném větříku, který do 

pokoje pronikal skrz nedovřené okno. Knihovnu plnou knih, které ještě nikdy nikdo 

nepřečetl. Všimla si i neořezaných pastelek v kelímku na stole. Vedle kelímku stála 

jejich společná fotografie. Bylo to před mnoha lety, na fotce se všichni objímali… 

Kaktus na stole kvetl. Byl od nich, dostala jej, když byla nemocná. Vstala a přitiskla 

dlaně k průhledné cloně, která ji od pokoje dělila. Po tvářích jí jemně kanuly slzy. 

Nevěděla, co si počít. 

          1min 
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18. Scénky- pantomima: Lucka v průhledu neviděla jen svůj pokoj. Jak se tak dívala, 

začaly se jí z paměti vynořovat vzpomínky na reálný svět. Jako by plynula v čase. A 

nebyly to jen šťastné vzpomínky. Viděla i věci, kvůli kterým si přála zůstat navždy 

v tomto světě. 

- Lucka prochází kolem skupin, které vždy, když se u někoho zastaví, začnou hrát. 

Když se rozejde, skupina se zastavuje. Skupiny vytvoří šťastnou i smutnou 

vzpomínku- Skupiny po třech + jedna eventuelně po dvou 

- Nebo klasická kukátková organizace.  

V této aktivitě se spojují negativa i pozitiva reality i virtuálního světa. Rozpor lekce se 

tím tedy jasně předkládá žákům. Hned po této aktivitě následuje čtení a rozhodnutí.  

               

                20 min 

19. Čtení:  

Bylo už navečer. Tedy alespoň tak se to Lucce zdálo. V tomto světě, bylo těžké vnímat 

něco, jako čas. Šla se opět podívat oknem do svého pokoje. Něco ale bylo špatně. Okno 

bylo o dost menší, než byla zvyklá. Když přišla blíže, všimla si, že se zmenšuje. Nebylo 

to o moc, ale po okrajích bylo vidět, jak reálného světa ubývá. Vedle otvoru jasně 

svítilo tlačítko Odhlásit.  

Musela se rozhodnout. Musela se rozhodnout rychle.  

 

20. Rozhodnutí: 

Žáci píší na papírky důvody, proč by mělo sklo do pokoje spadnout. Rozhodují se jako 

Lucka. Papírky dávají pod její kostýmní znak. Po rozhodnutí si každý sedá do kruhu.  

 

Žáci píší ZŮSTAT nebo ODEJÍT    Hudba: Tikající hodiny   

Přečtení rozhodnutí + reflexe         

            

           13min 
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Možnosti rozvinutí lekce 

− Malba/ kresba na téma Virtuální svět vs. Realita 

− Volné psaní na téma Virtuální svět vs. Realita 

− Počítání, kolik času by každý strávil za celý život ve virtuálním světě (mimo práci), 

když tam teď tráví tento čas.  
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Vyhodnocení průzkumu- Lekce Virtuální svět 

O skupinách a realizacích 

ZŠ Vodičkova 

O třídě: Třída 5. A je velmi komplikovaná. Žákům se hodně mění vyučující (v 5. třídě 

už mají třetí vyučující). Mnozí žáci mají problematické rodinné zázemí (fyzické násilí, 

křik). Ve třídě jsou i žáci integrovaní (nižší intelekt a nepotvrzené ADHD). Třída má i 

přes intenzivní snahu paní učitelky problém s dodržováním pravidel, s nasloucháním si. 

Někteří žáci obtížně přijímají informace (nevědí, co mají dělat, a opakovaně se ptají na 

již řečené).  

Sociální vztahy jsou narušené. Třída je striktně dělená na „partičky“. Žáci hodně 

využívají Viber, na kterém tvoří vlastní skupiny. Škola i paní učitelka mobily ve 

vyučování striktně omezují (žáci si je nechávají ve skříňkách nebo dávají do speciální 

krabičky).  

Paní učitelka dramatickou výchovu nepoužívá. Má z ní obavy vzhledem k náročné třídě. 

S dětmi si ale hodně povídá a preferuje aktivnější vyučování (práce ve dvojicích, ve 

skupinách, interaktivní tabule, prvky matematiky profesora Hejného).  

Z pozorování realizované lekce: Dotazníkové šetření zabralo zhruba 30 minut. Úvodní 

čtení žáky zaujalo a následná diskuze byla velmi bohatá. Bylo vidět, že téma je ve třídě 

aktuální.  

S aktivitou dobře korespondovalo následující zkoumání Lucčiny tašky. Žáci se do 

průzkumu hodně položili a bylo potřeba je hodně vést, aby byli schopni v diskuzi 

vyvodit závěry o Lucce. Zaujetí žáků bylo pozorovatelné i při simultánní pantomimě. 

Bohužel to, spolu s neschopností dodržovat pravidla, způsobilo rozbourání pantomimy 

do zvukové hry.  

Stejnou nekázní byly narušovány i živé obrazy. V těchto aktivitách, kdy nebyla 

pozornost upřená na mě, se lekce více bourala. Pokud byl ale spád živých obrazů 

rychlejší, situace se tolik nevyhrotila. Tento tlak sváděl k potlačení reflexí, čemuž jsem 

se snažila vyhnout.  
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Žáci učitele v roli přijali úplně přirozeně, přestože s dramatickou výchovou nemají 

zkušenosti. Okamžitě se ptali na všechno možné (na PC hry, na koníčky, kde Lucka 

bydlí, na mobil apod.) K nové tašce Lucky se žáci vyloženě vrhli. Celým zkoumáním se 

linula diskuze a sami žáci přicházeli se závěry (vykašlala se na všechny koníčky, asi 

tím, že dostala notebook atd.).  

Hru v roli jsem záměrně vynechala (informací o Lucce jsme měli hodně a žáci by se 

mohli rozjet tak, že by se mohla fikce zvrhnout úplně jinam).  

Živé obrazy žáci připravili bez větších problémů. Je vidět, že tato aktivita je naprosto 

funkční i pro zcela nezkušené a divočejší třídy. 

Sny měly podobu směsice dílčích scén (např. rozbití notebooku, šikanování, apod.) 

s hororovými postavami a bezdotykovými útoky na Lucku, která mohla být pro vnějšího 

pozorovatele zmatečná. Pokud se ale Lucky udržely v roli a nesmály se, zdála se 

funkční.  

Aktivita „sousoší“ měla pro takto neukázněnou třídu velký význam. Posloužila jako 

shrnutí a reflexe všech získaných informací o Lucce. Výsledná formace byla sice 

zmatečná a zdaleka ne všichni žáci využívali k prezentaci nějakou smysluplnější pózu. I 

tak byla tato aktivita důležitou součástí lekce.  

Čtení a následná simultánní pantomima byly rozporuplné. Na jednu stranu žáci dokázali 

v simultánní pantomimě hrát (a vcelku uspokojivě i zůstat v pantomimě bez mluvení), 

následná reflexe ukázala, že vnoření se do Sítě nebylo pro většinu účastníků strašidelné. 

Využila jsem rozporuplnost výpovědí a vyzdvihla ji jako hlavní Lucčin pocit.  

Zopakování soch bylo pro žáky jednoduché a právě v tom byla síla. Obešlo se to bez 

náročnějších příprav, bylo to hodně individuální a hned jsme šli do akce.  

Diskuze k chatové komunikaci trvala dlouho, protože žáci v myšlenkách neustále 

odbíhali. I přesto základní fakta padla. Samotná aktivita proběhla v pořádku. Při reflexi 

měli žáci problém reflektovat negativní pocity. V souvislosti s tím si myslím, že 

podobné to bylo i po simultánní pantomimě při vstupu do virtuální reality. Cítila jsem 

ze třídy velké pnutí odpovídat „frajersky“ (Bylo to v poho.). Možná byla zpětně škoda, 

že jsem změnila malování na povídání. Asi by se v kresbě více projevili. 
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Do poslední aktivity před rozhodnutím zasáhla paní učitelka. Jedna skupina opět vůbec 

nevnímala zadání a žáci byli mimo. Potvrdilo se, že hodně žáků má problém se 

soustředěním. Zdá se, že jeden stahuje druhého, než aby to bylo naopak. Když už byla 

hodina narušena, tak jsme žákům povídali o úctě, o slušnosti, o možnostech a o tom, že 

se k nim taky může přistupovat jinak a hůře. Začátek aktivity jsme pak zopakovali a 

dokončili ji.  

Před rozhodnutím jsem ještě vše, s pomocí žáků, zopakovala a shrnula. Všichni, až na 

jednoho žáka, se rozhodli pro odchod z virtuálního světa.  
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ZŠ Jeseniova 

O třídě: Třída, se kterou probíhala lekce Virtuální světy na ZŠ Jeseniova, je hodně 

rozdělená na dívčí a chlapeckou část. I tak jsou ale žáci schopni spolupracovat, pokud 

se to od nich vyžaduje.  

Z pozorování realizované lekce: Celá lekce proběhla podle plánu. Žáci spolupracovali 

a měli velmi originální nápady, které do lekce hezky zapadly. Bylo z nich cítit nadšení. 

I ti, kteří se tolik nezapojovali, lekci hodnotili kladně a v závěrečné diskuzi přispívali 

svými postřehy. Spolupráce ve skupinách byla bez problémů a paní učitelka lekci 

hodnotila jako zajímavou a přínosnou.  

 

ZŠ Světice 

O třídě: Se třídou se dobře spolupracuje. Žáci mají pozitivní vzájemné vztahy, jsou 

vedeni k diskuzi a ke spolupráci. Třída už má zkušenosti s vícehodinovými lekcemi 

dramatické výchovy. 

Z pozorování realizované lekce: Celá lekce proběhla podle plánu. Žáci byli zaujatí a 

tvořivě pracovali. Jedná se o 4. třídu. Možná i proto byla u žáků ke konci hodiny cítit 

únava. I přesto si ale lekce udržela požadovanou gradaci.  
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Je dramatická výchova schopná utvářet žádoucí postoje a hodnoty? 

Kompletní dotazník 

Dotazník k diplomové práci 

1. N a mobilu, PC, tabletu, playstation apod. jsem 

.............. hodin kvůli škole, vyhledávání informací (poučných informací) apod. 

.............. hodin kvůli hrám, sociálním sítím, chatu apod.  

 

2. Jak dlouhou dobu vydržíš maximálně bez mobilu, tabletu, počítače, herní konzole 

apod.  

 

 

3. To že bych   BYL-BYLA  /  JSEM  každý den téměř celé 

odpoledne na počítači (notebooku, tabletu nebo mobilu) považuji za : 

a) úplně normální 

b) normální, ale mohl bych to třeba změnit 

c) trochu problémové a měl bych s tím něco udělat 

d) špatné, musím to změnit 

e) velmi špatné a musím s tím hned něco dělat 

 

4. Kdybych si mohl vybrat, kolik o víkendu strávím na počítači (notebooku, tabletu 

nebo mobilu) bylo by to:  

a) celý den (najím a napiju se při tom) 

b) celý den s přestávkami na jídlo a pití 

c) celý den s většími přestávkami (třeba půl hodinovými) 

d) 7- 10h 

e) 5-7h 

f) 4-6h 

g) 2-3h 

h) 1h 

i) 15- 30 min 

j) Nic 

 

 

5. Českou republiku zasáhla sněhová kalamita. Není proud, svítí se svíčkami, ale jinak 

vše funguje. Co by to pro tebe znamenalo v souvislosti s moderními technologiemi- 
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Mobil, pc, tablet apod. (představ si, že byly už předtím celkem vybyté a že i 

powerbanka není nabytá).  

a) vůbec mi to nevadí 

b) v pohodě, zabavím se jinak 

c) dobrý, to zvládnu 

d) zvládnu to, ale štve mě to 

e) zkusím to nějak zvládnout, fakt moc mě to štve 

f) nezvládnu to, co budu dělat? 

g) je to nejvíc špatný 

 

6. Rozděl 10 bodů mezi svět reálný (vše co se děje mimo virtuální svět) a virtuální (to 

vše na počítačích, notebooku, mobilu apod.). 

Reálnému světu dávám: 

Virtuálnímu světu dávám:  

Celkem musí být součet bodů max. 10 

 

7. Věříš tomu, že může být člověk závislí na virtuální realitě? Nebo na něčem v ní? 

a) ne 

b) možná  

c) ano 

 

 

8. Zůstal/a by si ve virtuální realitě, kdyby si před tím nezažila tuto lekci? 

ANO / NE 

 

9. Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 4.? 

  ANO  / NE 
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Otázka 1.  

Na mobilu, PC, tabletu, playstation apod. jsem (v druhé části:... bych nejraději byl/a) 

.............. hodin kvůli škole, vyhledávání informací (poučných informací) apod. 

.............. hodin kvůli hrám, sociálním sítím, chatu apod.  

 

ZŠ Světice 

Bez změny: 5 

Zvýšení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 2 

Snížení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 4 

 

ZŠ Jeseniova 

Bez změny: 5 

Zvýšení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 1 

Snížení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 7 

 

ZŠ Vodičkova 

Bez změny: 3 

Zvýšení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 1 

Snížení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 10 

 

Celkový počet z 38: 

Bez změny: 13 

Zvýšení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 4 

Snížení času stráveného u her, sociálních sítí, chatu apod.: 21 
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Z odpovědí vyplývá, že u největšího počtu žáků (21 z celkových 38) došlo v této otázce 

k pozitivní změně přístupu k času trávenému ve virtuálním světě (hry, sociální sítě, chat 

apod.). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří žáci, které své rozhodnutí nezměnili a 

zachovali by počet hodin trávených touto aktivitou (13 z celkových 21).  

Jediná škola, na které není počet žáků pozitivně měnících svou odpověď vyšší než žáků, 

kteří odpověď nezměnili, je ZŠ Světice. Tam pravděpodobně nedošlo ke změně proto, že 

už při vstupním dotazníku odpovídali žáci na otázku 1 (čas strávený vlastní zábavou) 

časy do půl hodiny (tři žáci) a maximálně do hodiny (dva žáci). Škola se nachází na 

venkově a žáci jsou ve většině případů zvyklí trávit svůj volný čas venku.  

Z první odpovědi tedy plyne, že většina dotazovaných by po prožití zkoumané lekce ráda 

snížila počet hodin strávených ve virtuálním světě.  

 

 

 

 

 

34%

11%

55%

Otázka 1

Beze změny

Zvýšení času stráveného u her,
soc. sítí, chatu apod.

Snížení času stráveného u her,
soc. sítí, chatu apod.
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Otázka 2. 

Jak dlouhou dobu vydržíš maximálně bez mobilu, tabletu, počítače, herní konzole apod.  

ZŠ Světice 

Beze změny: 8 

Zvýšilo: 2 

Snížilo: 

 

V řádu hodin odpovídal pouze jeden žák, v řádu dnů odpovídali čtyři žáci, v řádu týdnů 

tři. Další tři žáci uváděli léta nebo napsali, že to zvládnou, jak dlouho bude potřeba. 

Pokud tedy počet odpovědí v řádu hodin a dnů postavíme proti odpovědím v řádu týdnů 

až pomyslného nekonečna, je výsledný poměr 4 ku 6.  

Vzhledem k vyšším hodnotám došlo pravděpodobně k tomu, že hodně odpovědí zůstalo 

beze změny.  

ZŠ Jeseniova 

Beze změny: 4- měsíc, , měsíce, 10 dnů, měsíce 

Zvýšilo: 7 

Snížilo: 0 

 

V této skupině by větší část žáků chtěla vydržet bez PC, mobilu, tabletu, herní konzole 

apod. více, než je schopna teď. Žáci, u kterých se zaznamenané hodnoty nezměnily, měli 

většinou (tři ze čtyř) hodnoty v řádech měsíců. Ovšem i ten jeden uvedl 10 dní. Na 

základě zjištěných údajů lze předpokládat, že u čtyř žáků nedošlo k posunu v důsledku 

uvedení vysokých časových údajů. K tomuto tématu tedy mají „zdravé“ postoje.  

ZŠ Vodičkova 

Beze změny: 2 

Zvýšilo: 9 

Snížilo: 1 (u otázky číslo 1 u tohoto žáka došlo k pozitivnímu posunu a zároveň u 

následující otázky přiznává, že je každý den celé dopoledne na pc) 

V této skupině významně převýšil počet žáků, kteří změnili názor. U tří, u kterých 

k pozitivní změně nedošlo, můžeme pozorovat následující fakta. Dva z nich uvádějí, že 

tráví na PC každý den téměř celé odpoledne (u jednoho z nich je čas, který vydrží, delší 

než by si sám přál). Oba žáci, u kterých nemůžeme pozorovat změnu, odpovídali 

v řádech hodin, maximálně dnů.  
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Celkem:  

Beze změny: 14 

Zvýšilo: 18 

Snížilo: 1 

 

Výsledky průzkumu naznačují, že v otázce abstinence od moderních zařízení měla lekce 

pozitivní vliv na většinu žáků, kteří navíc vyjadřují svoji snahu zvýšit čas, po který jsou 

schopni abstinovat. Žáky, u kterých nebyla změna zaznamenána, lze rozdělit na dvě 

skupiny. První skupina měla už před lekcí zdravé postoje a vykázané hodnoty žáků byly 

vysoké. Pravděpodobně proto nedošlo k jejich změně. Do druhé skupiny spadají žáci, 

kteří na těchto technologiích tráví hodně času. Pozitivní postoj k moderním 

technologiím je v žácích zakořeněn. Z celkového rozboru dotazníků ale vyplývá, že i 

těchto žáků došlo v některých otázkách k pozitivnímu posunu. 

 

 

 

 

 

 

42%

55%

3%

Otázka 2

Beze změny

Zvýšilo

Snížilo
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Otázka 3.  

 To že bych   BYL-BYLA  /  JSEM  každý den téměř celé 

odpoledne na počítači (notebooku, tabletu nebo mobilu) považuji za : 

a) úplně normální 

b) normální, ale mohl bych to třeba změnit 

c) trochu problémové a měl bych s tím něco udělat 

d) špatné, musím to změnit 

e) velmi špatné a musím s tím hned něco dělat 

ZŠ Světice 

Jsem- 1x 

Nejsem (bych byl/a)- 10 

 

Beze změny: 7 (z toho 3 odpověděli e, 2 byly mezi a 2 odpověděli a)) 

Změna (považuje to za méně v pořádku): 4 

Změna (považuje to za více v pořádku): 0 

 

V této třídě byly častější dvojice dotazníků, u kterých se tato odpověď nezměnila. 

Většinou zde můžeme sledovat frekventovanější zastoupení odpovědí s žádoucím 

názorem na tuto problematiku (pět ze sedmi). Pouze u dvou dotazníků zopakovali žáci 

nežádoucí odpověď a). Zde můžeme sledovat škodlivější postoj k této tématice i u jiných 

otázek. U jednoho žáka se pravděpodobně jedná o vliv rozpadající se rodiny. Zároveň 

žák uvedl, že tráví na PC téměř celé odpoledne každý den.   

ZŠ Jeseniova 

Jsem-  3 

Nejsem (bych byl/a)- 9 

 

Beze změny:  6 ( z toho 2 jsou každé odpoledne na pc) c, c, d, c, c, b 

Změna (považuje to za méně v pořádku): 6 ( z toho 1 je každé odpoledne na pc) 

Změna (považuje to za více v pořádku): 1 

 V této škole vyšly výsledky půl na půl. Zároveň většina odpovědí u dotazníků beze 

změny spadá do kategorie MEZI nebo ŠPATNÉ (cccc,dd). U této skupiny tudíž nelze 

předpokládat, že ke změně nedošlo proto, že by byla už první odpověď žádoucí. 

Pozitivní je, že se mezi odpověďmi, kde došlo ke změně, našel i dotazník, jehož pisatel 

uvedl, že tráví na PC každý den téměř celé odpoledne.  
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ZŠ Vodičkova 

Jsem-  4 

Nejsem (bych byl/a)- 8 

 

Beze změny: 9 ( z toho 2 jsou každé odpoledne na pc) + (1 měl variantu e u obou) 

(a,bbbb, dd, e) 

Změna (považuje to za méně v pořádku): 5 ( z toho 2 jsou každé odpoledne na pc) 

Změna (považuje to za více v pořádku): 0 

 

Ke změně ve třídě ze ZŠ Vodičkova došlo u pěti žáků ze čtrnácti. Z devíti žáků, u kterých 

nebyla změna postojů v této otázce zaznamenaná, odpovídal jen jeden žák přijatelnou 

odpovědí (kterou nebylo možné vylepšovat - varianta e) a dva žáci byli v MEZI 

odpovědi.   

 

Celkem 

Jsem-  8 

Nejsem (bych byl/a)- 27 

 

 

 

 

 

23%

77%

Otázka 3

Jsem

Nejsem
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Celkem 

Beze změny: 22 

Změna (považuje to za méně v pořádku): 15 

Změna (považuje to za více v pořádku): 1 

 

 

 U této otázky můžeme sledovat velký rozdíl mezi školami. V ZŠ Světice měla většina 

žáků, kteří neměnili názor, zdravý postoj k otázce. U jiných se v nezměněných 

odpovědích našlo více nezdravých názorů (považovali trávení téměř celého odpoledne 

na PC za normální). Téměř čtvrtina z celého počtu žáků pak na PC (mobilu, tabletu, 

herní konzoly apod.) tráví každý den téměř celé odpoledne. Naopak v ZŠ Světicích takto 

tráví své odpoledne nejmenší počet žáků. I přesto, že v této otázce neovlivnila lekce 

všechny žáky, 39% žáků svůj názor změnilo.  

  

58%

39%

3%

Otázka 3

Beze změny

Změna (považuje to za méně v
pořádku)

Změna (považuje to za více v
pořádku)
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Otázka 4.  

Kdybych si mohl/a vybrat, kolik o víkendu strávím na počítači (notebooku, tabletu nebo 

mobilu) bylo by to:  

a) celý den (najím a napiju se při tom) 

b) celý den s přestávkami na jídlo a pití 

c) celý den s většími přestávkami (třeba půl hodinovými) 

d) 7- 10h 

e) 5-7h 

f) 4-6h 

g) 2-3h 

h) 1h 

i) 15- 30 min 

j) Nic 

ZŠ Světice 

Stejně: 9 (15-30 min bylo 3x, 1h byla 4x, 2-3h- 1x a odpověď a) byla 1x) 

Změna (méně): 3x (z toho jedno byl výrazný pokles  z 5-7 na 1 hodinu)  

Změna (více): 0  

Opět u větší části (7) nedošlo ke změně, pravděpodobně proto, že už na začátku žáci 

uváděli malá čísla.  

 

ZŠ Jeseniova 

Stejně: 8 (2-3h- 3x, 1h- 3x, 15- 30 min 1x,  b)- 1x) 

Změna (méně): 5 

Změna (více): 0 

  

 Žáci této třídy by z větší části (8 ze 13) své názory nezměnili. Nejvíce odpovědí u 

dotazníků beze změny představuje 1h (3 žáci) a 2-3 h (3 žáci). Pouze u jednoho žáka 

z tohoto spektra se vyskytla odpověď celý den (varianta b). 15-30 minut odpověděl 

jeden žák. Pokud bychom tedy sečetli pozměněné odpovědi s odpověďmi nezměněnými, 

ale vyskytujícími se v přijatelné části škály, zjistíme, že dobré postoje (či změny) převáží 

nad negativními (9 ku 4).  
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ZŠ Vodičkova 

Stejně: 6 ( z toho 3x – 2-3h, 2x- 5-7h, 1x- Nic) 

Změna (méně): 7 

Změna (více): 1 (zároveň má nežádoucí postoje i u jiných otázek)  

 

V této třídě jako v jediné došlo k negativnímu posunu u jednoho žáka. Podle jeho 

dalších odpovědí ale lze soudit, že v této oblasti pravděpodobně vykazuje jisté zažité 

negativní postoje. Takto zakořeněné postoje je těžší změnit. Lekce má postoje budovat, 

není dramaterapií, aby postoje napravovala.  

U zbytku třídy můžeme naopak vidět pokrok. Ve třídě jako v jediné přesahují u této 

otázky dotazníky změněné (pozitivně) nad nezměněnými. Pokud zase sečteme změněné 

dotazníky s těmi, kde už v prvním dotazníku byl zdravý postoj, získáme poměr 8 ku 5 (8 - 

žádoucí). Je zajímavé, že i přesto, že se lekce protáhla téměř na 4 hodiny, jejímu dopadu 

na názory žáků to neuškodilo.  
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Celkově: 

Stejně: 23 

Změna (méně): 15 

Změna (více): 1  

 

Tato otázka dávala žákům velké možnosti. Mohli si vybrat, kolik času stráví. Bylo to 

čistě na nich, nebyli v otázce ničím omezení. Předpokládala jsem, že bude mnohem více 

odpovědí celý den (odpovědi a-c) a že na základě toho změní více žáků svůj postoj k této 

otázce. Ve dvou ze tří škol se sice tyto odpovědi u nezměněných dotazníků objevily, ale 

vždy jen jedenkrát. To může ukazovat na to, že na velmi malou část žáků lekce vliv v této 

otázce neměla. Nahlédneme- li však do dotazníků těchto žáků, zjistíme, že i u nich 

v některých jiných otázkách došlo ke změně názorů. V této problematice odkazuji 

k poslední otázce, která toto stanovisko potvrzuje.  

 

  

59%

38%

3%

Otázka 4

Stejně

Změna (méně)

Změna (více)
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Otázka 5.  

Českou republiku zasáhla sněhová kalamita. Není proud, svítí se svíčkami, ale jinak vše 

funguje. Co by to pro tebe znamenalo v souvislosti s moderními technologiemi- Mobil, 

pc, tablet apod. (představ si, že byly už předtím celkem vybyté a že i powerbanka není 

nabytá).  

a) vůbec mi to nevadí 

b) v pohodě, zabavím se jinak 

c) dobrý, to zvládnu 

d) zvládnu to, ale štve mě to 

e) zkusím to nějak zvládnout, fakt moc mě to štve 

f) nezvládnu to, co budu dělat? 

g) je to nejvíc špatný 

Odpovědi a-b= žádoucí, b= také žádoucí, ale už méně než a+b, d= mezi, e-f = nežádoucí 

Malé změny definuji jako pohyb mezi odpovědí a+b, zbytek velké změny.  

 

ZŠ Světice 

Beze změny:8 (přičemž 8 je žádoucích a z nich dokonce 2x odpověď a) 

Změna k lepšímu (stoupá): 1 

Změna k horšímu (klesá): 0 

Z celého pouze jeden dotazník spadal do kategorie nežádoucích 

 

Nikomu z celé třídy ve Světicích by nijak výrazně nevadilo, kdyby došlo k situaci 

popsané v otázce. Ke změně názoru v této otázce došlo jen u jednoho žáka, přičemž 

důvodem je pravděpodobně absence špatných postojů. 
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ZŠ Jeseniova 

Beze změny: 9 (z toho a+b = všechny) 

Změna k lepšímu (stoupá): 1 

Výrazná změna k lepšímu (stoupá):3 

Změna k horšímu (klesá): 0 

 

Podobně jako v ZŠ Světicích dopadly výsledky i v ZŠ Jeseniova. Všech 9 odpovědí bylo 

buď a nebo b. Žáci tedy mají v této otázce zdravé názory a s absencí moderních 

technologií by se vypořádali bez problémů. Neměli proto důvod své odpovědi měnit. 

V této třídě ale došlo i k většímu počtu pozitivních změn náhledů na předloženou otázku. 

Tři změny byly dokonce výrazné. Lekce pomohla těmto žákům uvědomit si, že je možné 

zabavit se i jinak.  

 

ZŠ Vodičkova 

Beze změny: 7 (odpověď a- 2x, b- 4x, d- 1x)  

Změna k lepšímu (stoupá): 4 

Výrazná změna k lepšímu (stoupá):3 

Změna k horšímu (klesá): 0 

 

K podobnému vlivu jako na ZŠ Jeseniova došlo i na ZŠ Vodičkova. Nezměněné 

dotazníky vykazovaly pozitivní postoj k dané otázce (tedy odpovědi a+b). Pouze jeden 

žák napsal d. Tato odpověď v sobě ale stejně zahrnuje to, že situaci zvládne. Počet 

změněných odpovědí byl stejný jako nezměněných. Tři z nich byly dokonce výrazné 

změny (k lepšímu). I u této skupiny můžeme konstatovat, že lekce měla v této otázce na 

žáky vliv.  

 

Celkem 

Beze změny: 24 

Změna k lepšímu (stoupá): 6 

Výrazná změna k lepšímu (stoupá): 6 

Změna k horšímu (klesá): 0 
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Na základě výsledů jsem se rozhodla vytvořit ještě druhý graf. U této otázky by totiž 

bylo nepřesné hodnotit pouze to, zda došlo či nedošlo ke změně. Velká část žáků totiž 

neměnila svůj názor, protože už před lekcí byl dobrý (hodně na ZŠ Světice). Z druhého 

grafu můžeme vyčíst, že pouze u 3% celkového počtu žáků nedošlo ke změně jejich 

nezdravých názorů a postojů k této otázce. Je proto vidět, že většina žáků s nezdravými 

postoji svůj názor změnila. Ti, jejichž názor korespondoval s poselstvím lekce, si svůj 

předchozí názor uchovali. Lekce mohla u těchto žáků názor upevnit. 

67%

16%

17%

0%

Otázka 5

Beze změny

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu

3%

64%

16%

17%

0%

Otázka 5

Beze změny- špatné postoje

Beze změny- dobré postoje

Změna k lepšímu

Výrazná změna k lepšímu

Změna k horšímu
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Otázka 6.  

Rozděl 10 bodů mezi svět reálný (vše co se děje mimo virtuální svět) a virtuální (to vše 

na počítačích, notebooku, mobilu apod.). 

Reálnému světu dávám: 

Virtuálnímu světu dávám:  

Celkem musí být součet 10 bodů 

 

ZŠ Světice 

3 nepochopili zadání 

 

Beze změny: 4 (2x půl na půl, 2x více reálnému světu (9/1, 7/3) 

Více realita: 4 

Více virtuální svět: 0 

 

Ve všech nezměněných odpovědích převládá pozitivní postoj k reálnému světu, proto se 

změnily jen čtyři odpovědi. I tak je ale vidět, že lekce v této otázce žáky ovlivnila. .  

 

ZŠ Jeseniova 

Beze změny: 4  (9/1, 7/3, 8,5/1,5, 4/6)  

Více realita: 8 (více o 1- 4x, o 2- 2x, o 0,5- 1x, o 4- 1x)  

Více virtuální svět: 1 (divně prohozené) 

 

V této škole byl naopak vyšší počet žáků, kteří na základě lekce změnili názor. Pouze u 

jedné odpovědi ze skupiny BEZE ZMĚNY bylo více bodů u virtuální reality. Vyskytl se 

zde i jeden žák, který po lekci přidal body virtuálnímu světu. Tento žák ale odpověděl, že 

by se podobné lekce chtěl zúčastnit znovu a že pro něho nebylo těžké aktivity provádět. 

Na základě dotazníků nelze určit, proč takto odpověděl.  
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ZŠ Vodičkova 

Beze změny: 6 ( 6/4- 3x ,  7/3, 8/2, 5/5) 

 Více realita: 7 

Více virtuální svět: 0 

 

Žáci, kteří v této škole neměnili své názory, už před lekcí dávali více bodů reálnému 

světu (či v jednom případě stejně). Lekce je přesto mohla v pozitivních názorech posílit. 

Více žáků ale názory změnilo, a proto měla lekce vliv na formování názorů.  

 

Celkem:  

Beze změny: 14 

 Více realita: 19 

Více virtuální svět: 1 

 

 

41%

56%

3%

Otázka 6

Beze změny

Více realita

Více virtuální svět
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Na základě výsledků dotazníkového šetření je vidět, že tato lekce má na žáky vliv 

v otázce preferencí světa virtuálního nebo reálného. Větší část žáků (60%) po prožití 

lekce změnila své stanovisko a přidali body reálnému světu. 32% žáků preferovalo už 

před lekcí reálný svět (což koresponduje s cílem lekce, cíl byl tedy splněn už před lekcí). 

3% žáků zvýšilo body virtuálnímu světu a 5% žáků trvalo na přidělení více bodů 

virtuální realitě.  

Z výsledků vyplývá, že většinu žáků lekce pozitivně ovlivnila. Velká část žáků, kteří 

názor nezměnili, uváděla už před lekcí vyšší číslo pro reálný svět. Lekce zjevně posiluje 

pozitivní vztah k reálnému světu.  

 

 

  

26%

6%

5%60%

3%

Beze změny- více realita

Beze změny- půl na půl

Beze změny- více virtuální svět

Více realita

Více virtuální svět
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Otázka 8.  

Věříš tomu, že může být člověk závislí na virtuální realitě? Nebo na něčem v ní? 

a) ne 

b) možná  

c) ano 

 

ZŠ Světice 

Beze změny: 11 x (možná, ano 10x) 

Z možná na ano: 1x 

 

Žáci ZŠ Světice byli většinou už na začátku lekce přesvědčeni, že na virtuální realitě 

může být člověk závislý. Proto opět (jako u některých předchozích otázek) nedocházelo 

k zaznamenatelným změnám. I když je možné, že lekce jejich názory upevnila.  

 

ZŠ Jeseniova 

Beze změny: 12 (možná 3x, ano 8x, ne (u jiných odpovědí je vidět pozitivní změna)) 

Z možná na ne:  1 (i když ostatní odpovědi nasvědčují pozitivní změně, kromě 1) 

 

Podobné to bylo i ve třídě ZŠ Jeseniova. Zde se ale vyskytl jeden žák, který trval na 

odpovědi, že člověk nemůže být na virtuální realitě závislý. Po prozkoumání jeho 

dotazníků je možné zaznamenat pozitivní změny u jiných otázek.  Podobný případ nastal 

i u žáka s jedinou změněnou odpovědí k horšímu.  

 

ZŠ Vodičkova 

Beze změny: 10 (ano- 8x,možná,  ne (drobný posun je v dotazníku vidět) 

Z ne na ano: 1x 

Z možná na ano: 3x 

ZŠ Vodičkova přinesla u odpovědí největší změnu. Zajímavé bylo, že na žáky měla lekce 

takový vliv, i když se značně časově protáhla a místy klesalo napětí.  
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Celkem 

Beze změny: 33 

Z ne na ano: 1 

Z možná na ano: 4 

Z možná na ne:  1 

 

 

Na základě dotazníků je možné říci, že v každé třídě měla lekce pozitivní dopad na 

názory žáků týkající se závislosti na virtuálním světě (celkem 12%). U větší části žáků 

nedošlo ke změně proto, že už předtím se domnívali, že tato závislost existuje nebo 

možná existuje. 5% žáků trvalo na tom, že tato závislost neexistuje. Je možné, že některé 

žáky se zdravým náhledem na tuto problematiku lekce v názoru utvrdila. Lekce měla 

dopad i ve třídě, kde nebylo po celou dobu zachováno plné napětí v lekci.  

 

 

 

 

 

67%
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5%

2% 10%
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Otázka 7

Beze změny- Pozitivní odpověď

Beze změny- Odpověď možná

Beze změny- Negativní
odpověď
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Z možná na ano

Z možná na ne
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Otázka 8.  

Zůstal/a by si ve virtuální realitě, kdyby si před tím nezažila tuto lekci? 

Nyní  ANO / NE   před tím   ANO / NE 

 

 ZŠ Světice (z virtuální reality odešli všichni) 

Beze změny: 10 (vše bylo ne) 

Změna: 2 (změna na ne) 

 

Všichni žáci v druhé části odpovědi uvedli NE. Tedy buď uváděli NE už předtím, nebo 

změnili svůj názor během lekce a uvedli NE až napodruhé. Pozitivní je, že jeden ze žáků, 

kteří odpověď změnili, měl v jiných odpovědích často nezdravý postoj k moderním 

technologiím. Lekce zřejmě, alespoň z tohoto hlediska, působila i na něj.  

 

ZŠ Jeseniova 

Beze změny: 11 (vše bylo ne) 

Změna: 1 (k ne) 

 

V této skupině málo žáků uvádělo v první části otázky NE, a proto byl posun menší. Na 

konci ale měli všichni napsáno, že chtějí odejít.  

 

ZŠ Vodičkova 

Beze změny: 8 (vše bylo ne) 

Změna:3 

Negativní změna: 1 

 

V této skupině se jako v jediné projevila negativní změna. Z dotazníku je patrné, že 

tohoto žáka lekce ovlivnila ve dvou otázkách (3 a 5). O lekci píše, že byla zábavná a že 

by chtěl podobnou zažít znovu. Chtěl by zůstat ve virtuálním světě. 
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Celkem:  

Beze změny: 29 

Pozitivní změna: 6 

Negativní změna: 1 

 

Žáci v této otázce často odpovídali, že by z virtuální reality odešli. Zajímavé je, že díky 

formulaci otázky (kde chybí jakýkoliv odkaz na převzetí role) už žáci nebyli chráněni 

rolí a mohli se tak zamyslet nad vlastním postojem v této otázce a více ji vztáhnout 

k sobě samému a k realitě. Pozitivní je, že také část žáků, kteří pozitivně změnili svůj 

postoj, patřila do skupiny, která v dotaznících u některých otázek neprojevovala 

pozitivní změnu postojů. Tato otázka ale vycházela z něčeho, co si zažili. Možná právě 

proto došlo k tolika pozitivním změnám a k závěrečnému poměru. Žáků, kteří by na 

konci chtěli zůstat ve virtuálním světě, se v celém vzorku vyskytují 3%. Lekce má tedy 

v této otázce pozitivní vliv i přesto, že žáky nemanipuluje a ukazuje i pozitivní stránky 

virtuálního světa.  

  

80%

17%
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Otázka 8

Beze změny

Pozitivní změna

Negativní změna



181 

 

Otázka 9. 

Změnila tato lekce nějak výrazněji tvůj pohled na některou ze situací 1. - 8.? 

 

ZŠ Světice 

ANO + odpovídá-  4 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 1 

ANO- změna menší, protože bylo hodně odpovědí žádoucích - 1 

NE + odpovídá- 2x (přičemž 2x proto, že všechny odpovědi byly žádoucí a u některých 

uvedeno maximum)  

ANO, i když u otázky uvedli NE- 1x (malá změna u otázky 6) 1, 1 (malá změna u 

otázky 3) 

 

ZŠ Jeseniova 

ANO- odpovídá- 9 

ANO, ale dotazník beze změny: 1 (pouze jedna změna, horšímu, pravděpodobně omyl) 

ANO- změny k horšímu: 1 (2 změny k horšímu) 

NE- 0 

NE, ale v dotazníkách je změna u jedné otázky: 2 

ANO, i když u otázky uvedli ne- 0 

 

ZŠ Vodičkova 

ANO- odpovídá- 5 

NE, ale změny v dotazníkách jsou- 4 

NE, ale došlo ke změně u otázky 1- 1 (je na pc každý den celé odpoledne) 

ANO- změny k lepšímu i horšímu- 1 

ANO, i když u otázky uvedli ne- 0 

ANO, změny jsou pozitivní i negativní: 1 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO- 1 

 

 

ANO  / NE 
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Celkem 

ANO + odpovídá-  19 

Napůl, ale změny jsou na odpověď ANO- 1 

ANO (u dotazníků změny k horšímu i lepšímu): 3 

ANO, i když u otázky uvedli NE- 8x (malá změna u otázky 6) 1, 1 (malá změna u 

otázky 3) 

ANO, ale dotazník beze změny: 1 

ANO- změny k horšímu: 1 (2 změny k horšímu) 

NE + odpovídá- 2x (přičemž 2x proto, že všechny odpovědi byly žádoucí a u některých 

uvedeno maximum)  

 

Tato otázka měla zmapovat, na kolik u žáků došlo ke změnám odpovědí před a po lekci. 

Žáci měli možnost sami posoudit, na kolik je lekce ovlivnila. U větší části dotazníků 

došlo k pozitivní změně (80%). Pokud se zaměříme na odpovědi žáků, vidíme 

v některých případech rozpor se zjištěnými výsledky z dotazníků (23% + 3%). U těchto 

žáků mohlo pravděpodobně dojít k tomu, že žádná otázka nevyjadřovala vnitřní změnu, 

ke které během lekce došlo (3%). Proto zřejmě u poslední otázky uvedli ano, aniž by to 

mělo vliv na otázky předešlé. Odpověď NE (6%) se u žáků vyskytovala proto, že 

v dotaznících uváděli už v první fázi žádoucí odpovědi.  

 

54%

3%

23%

8%

3%
3%

6%

Otázka 9

ANO + odpovídá

Napůl (ale změny odpovídají
ANO)

ANO, i když u otázky uvedli NE

ANO (u dotazníků změny k
horšímu i lepšímu)

ANO, ale dotazník beze změny

ANO, změny k horšímu

NE + odpovídá
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Vyhodnocení 1. výzkumné otázky v tématu virtuální svět 

Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty? 

Lekce bezpochyby žáky v jejich postojích a hodnotách ovlivňuje. I přesto, že ne ve 

všech otázkách všechny žáky, tak alespoň malá změna nastala u každého. U 83% žáků 

došlo k pozitivní změně (ať už ji reflektovali sami žáci či vyplynula z dotazníků).  

Změny se ukázaly napříč školami i třídami a proběhly jak ve čtvrté tak i v pátých 

třídách. Otázky beze změn se ve větší části případů vyskytly proto, že odpovědi žáků 

byly už v první fázi vyplňování dotazníků žádoucí a lekce tak korespondovala s názory 

žáků. V těchto případech ale shodnost odpovědí neznamená selhání lekce. Žáci se ve 

svých odpovědích mohli utvrdit, mohli je dostat do širšího kontextu a nad svými názory 

přemýšlet. I to lze hodnotit jako cennou zkušenost. U minima žáků došlo k negativním 

změnám. To lze dávat za vinu nepozornosti. O lekci žáci pravděpodobně dále 

diskutovali. Je možné, že posun v názorech nastal až po určitém čase. Už jen to, že se o 

tomto tématu s žáky mluví a že si lekci prožili, může mít vliv na jejich další chování.  
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Obecné vyhodnocení průzkumu 

Je pro žáky (4. -5. třída) tato forma preventivních programů poutavá? 

Otázka: Chtěl/a by ses zúčastnit podobné lekce znovu? 

ZŠ Vodičkova- Šikana 

ANO- 14x 

NE- 3x (kluk, kluk, holka) 

Napůl- 1x 

sporná odpověď: Ne děkuju!!! Bylo to docela dobrý☺  

 

ZŠ Jeseniova- šikana  

ANO- 9x 

NE- 5x  

sporná odpověď: Jako ne, že by se mi to nelíbilo, ale už asi ne. 

 

ZŠ Světice- Stáří 

ANO- 14x 

 

ZŠ Uhelný trh- Stáří 

ANO- 15x  

NE- 1x 

Nevyplněno 1x 

sporná odpověď: Místo vyučování ano. Ve volném čase ne. 

 

ZŠ Karlov 5.A- Stáří 

ANO- 11 

Napůl (možná) 2x 
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ZŠ Karlov 5.B- Stáří 

ANO- 18x 

NE- 2x 

Možná- 1x 

 

ZŠ Jeseniova- Virtuální svět 

=ANO- 16x 

 

ZŠ Světice- Virtuální svět 

ANO- 10x 

Nevyplněno 1x, 

 

ZŠ Vodičkova- Virtuální svět 

ANO- 14x 

Nevyplněno 1x 
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Celkem 

ANO- 121 

NE- 11 

Napůl- 4  

 

Výsledky naznačují,že pro výraznou většinu žáků jsou preventivní programy podávané 

prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy zajímavé (89%). Žáci by se rádi 

podobné lekce zúčastnili znovu. Plošně to platí u všech témat, kterými se tato práce 

zabývala. Drobnou odchylku vykazují lekce o šikaně, kdy NE odpovědělo poměrově více 

žáků. Příčinou může být velmi těžké téma. Žáci by tedy v případě jiného tématu mohli 

volit jinak.  

  

89%

8%

3%

Chtěl/a by si se podobné lekce zúčastnit 
znovu?

ANO

NE

Napůl
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Jsou dramaticko-výchovné aktivity použité v lekci pro žáky náročné? 

Otázka: Bylo pro tebe těžké aktivity provést? 

ZŠ Vodičkova- Šikana 

NE- 10x (z toho 3 se setkali s dramatickou výchovou) 

NAPŮL- 8x (nesetkali se s dv) 

ANO- 1x (nesetkala se s DV)  

(Napůl- Některá slova byla těžká na zapamatování, Já jsem z Ruska, Styděl jsem se, 

Byla to nuda,  Některé sloky byly trochu těžké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

5%

42%

V- šikana- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Jeseniova- Šikana 

NE- 7x (2 se s dv setkali, 5 se nesetkalo) 

NAPŮL- 7x  (6 holek 1 kluk)(1 se s dv setkal (kluk), 6 ne (holky)) 

ANO- 1x (s dv se nesetkal- kluk) 

 (Napůl- Protože bylo těžké hrát si na šikanu, Nešly mi hrát scénky,  Nelíbilo se mi hrát 

zlé scénky,  Nešly mi hrát scénky) 

 

 

 

Skupiny, které se zúčastnily lekce o šikaně, odpovídaly více než jiné NE nebo NAPŮL. 

Prvním možným důvodem je samotné téma. To je emocionálně vypjatější než v jiných 

lekcích. Zároveň jsou také žáci během lekce stavěni do záporných rolí. Mimo to jsou 

obě skupiny náročné. V jedné už zárodky šikany dříve probíhaly a druhá má ze strany 

paní učitelky autoritativní vedení, které se úplně nepotkává s principy dramatické 

výchovy. 

 Dva žáci, kteří odpověděli ANO, zároveň uvedli, že se s dramatickou výchovou nikdy 

nesetkali.  

 

 

46%

7%

47%

J- Šikana- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Karlov 5.B – Stáří 

NE- 16x (11 se nesetkalo s dv, 4 se s dv setkali) 

NAPŮL- 5x (2 se setkali s dv, 2 ne) 

(Ne-Bylo to v poho, Vymyslet příběh není těžké, Protože se mi to moc líbilo a hlavně to 

bylo zábavné) 

(Napůl- Nebyly nejlehčí, ale těžké nebyly, Protože mi přišlo trochu těžký psát ten deník,  

Byly celkem lehké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

0%

24%

K (5.B)- Stáří- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Karlov 5.A – Stáří 

NE- 9x (4 se setkali z dv, 1 ne , zbytek nevím, nebo nevyplnil) 

NAPŮL- 3x (2 se nesetkali, 1 nevyplnil) + jeden nevyplnil a ten se s dv nesetkal 

(Napůl- Vymyslet fotky) 

(Ne- Byla to sranda, Bavili mě, byly celkem lehké, Protože to jsou otázky ze života,  

Protože mě to bavilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

0%

25%

K (5.A)- Stáří- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Světice- Stáří 

Všichni už se s DV setkali 

NE- 12X  

NAPŮL- 2x 

(Napůl- Něco umím, něco ne) 

(Ne- Pro mě to byla zábava, Byly ne úplně těžké, Byly zábavné a lehké, Byla to zábava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

0% 14%

S- Stáří- Bylo pro tebe těžké aktivity provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Uhelný trh- Stáří 

Všichni se setkali s dv ve škole  

NE- 9x  

NAPŮL- 7x  

ANO- 2x (přišli v půlce programu) 

(Ne- Bylo to jen na to, co vymyslím, Trochu nudné, lepší než vyučování (zároveň by 

chtěla se zúčastnit další lekce), Psaní mi jde a mám tři prarodiče, Byly velmi 

jednoduché (2x), Mám velký vztah k prarodičům, Jsem na to zvyklý) 

(Napůl- Protože mě v tu chvíli nic nenapadlo, Protože něco není dobře pro rodiny a 

něco je dobře pro rodiny,  Něco mi šlo rychle a něco bylo trochu těžší,  Bylo to fajn, ale 

třeba když mě vyvolala slečna Mája, tak jsem se styděla,  Prostě mi to moc nešlo) 

(Ano- Protože jsem přišel do půlky, Protože se na mě všichni dívají (přišel v půlce)) 

 

Výsledky dotazníků v této otázce u tématu Stáří dopadly dobře Ve většině skupin 

výrazně převyšovala odpověď NE (Nebylo těžké aktivity provést). Pokud žáci uváděli 

odpověď NAPŮL, psali většinou, že se jim aktivity přišly celkem lehké, nebo že se jim 

nedařila jen nějaká dílčí část (psaní, fotky - živé obrazy). Zmiňovali se také o studu a o 

nedostatku nápadů. Ve skupině na ZŠ Uhelný trh se i dvakrát vyskytly odpovědi ANO. 

Důvodem bylo pravděpodobně to, že žáci přišli v půlce lekce, a tak pro ně bylo těžké se 

do lekce vnořit a pochopit příběh.  

50%

11%

39%

UT- Stáří- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Světice- Virtuální svět 

S DV se setkali všichni 

NE- 9x 

Napůl – 1x 

ANO- 1x  

(Ne- Byla to zábava, Protože to bylo lehký (2x),  Všemu jsem rozuměla,  Protože jsme 

něco podobného dělali, Je to lehké a zábavné,  Protože to bylo zábavné) 

 (Napůl- Protože jsem se s tím setkal) 

(Ano- bylo to dlouhé) 

 

 

 

 

 

 

 

82%

9%

9%

S- Virtuální svět- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Vodičkova- Virtuální svět 

NE- 12x (9 se s dv nesetkalo, 3 se setkali) 

NAPŮL-3x (setkali se s DV) 

(Napůl- Některé jsou těžké, některé ne, Já se styděla) 

(Ne- Byly lehké 2x, Byly zábavné, proto se mi tento den líbil, Byly dost dobré,  Bylo to 

hezké,  Byly zábavné a lehké,  Byly zábavné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

0%

20%

V- virtuální svět- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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ZŠ Jeseniova- Virtuální svět 

NE- 11x (z toho 4 se s dv setkali, 7 ne) 

NAPŮL-5x (4 se nesetkali s dv, 1ano) 

(Napůl- Protože se stydím (chodila na „dramaťák“)) 

(Ne- Nebylo, bavilo mě to, Protože byly zábavné,  Protože jsem poslouchala) 

 

 

Lekce Virtuální svět měla podobné odpovědi na otázku jako lekce Stáří. Výrazně 

převyšovaly odpovědi NE. Žáci tedy většinou neměli problém s náročností aktivit a bylo 

pro ně lehké je uskutečnit.  

Pouze v ZŠ Světice se objevila odpověď ANO, přičemž to bylo proto, že to 

dotazovanému přišlo už moc dlouhé. V ZŠ Světicích se lekce konala ve čtvrtém 

ročníku,což naznačuje, že žák měl možná problém udržet pozornost.  

 

 

 

69%0%

31%

J- Virtuální svět- Bylo pro tebe těžké aktivity 
provést?

NE

ANO

Napůl
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Celkem 

ANO- 5 

NE- 95 

Napůl- 41 

 

 

Celkový výsledek naznačuje, že všechny lekce jsou postavené tak, že většině žáků nečiní 

problém se lekce aktivně zúčastnit. Na lekci pozitivně reagovali i žáci, kteří se nikdy 

s dramatickou výchovou nesetkali.  

 

  

67%
4%

29%

Bylo pro tebe těžké aktivity provést?

NE

ANO

Napůl
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Závěr výzkumu 

 

Výzkumné otázky 

Je dramatická výchova schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty? 

Z výzkumu vyplývá, že ve všech skupinách měla lekce pozitivní vliv na utváření 

společensky hodnotných postojů a hodnot. Sice k tomu nedošlo u všech žáků,  

nadpoloviční většina ale reflektuje změnu postojů, nebo na tyto změny poukazují 

dotazníky. Dramatická výchova ovlivňovala postoje a hodnoty i ve skupinách, ve 

kterých nebyly ideální podmínky pro realizace. V otázkách prevence hraje velkou roli 

okolí žáků. Změní-li se vztah k tématu a problému u větší části třídy, může to mít dopad 

i na ty, jejichž postoj k tématu zůstává problematický. Nicméně proměna postojů a 

hodnot je proces velmi komplexní a nelze v tomto výzkumu všechny vlivy postihnout. 

Výzkum také postihuje pouze krátkodobou změnu. Změny v delších časových 

horizontech by vyžadovaly jinou metodologii výzkumu. Podstatným závěrem 

výzkumného šetření je však fakt, že po realizaci programů došlo k pozitivní proměně 

postojů u velké části skupiny. Účinnost takto koncipovaných programů v krátkodobém 

horizontu byla výzkumem prokázána u větší části třídy. 

Jsou navržené bloky funkční a realizovatelné?  

Výsledky realizací dokazují, že lekce uvedené v této práci jsou funkční a realizovatelné. 

U lekce Šikana je důležité věnovat větší pozornost aktuálním sociálním vztahům ve 

třídě, protože program je preventivní. Programy se lépe realizují v menších třídách. 

V případě tříd větších je nutná modifikace některých aktivit a delší čas na realizaci. 

Vždy je dobré vnímat aktuální atmosféru ve třídě a lekci v případě potřeby přizpůsobit. 

Díky pilotování lekce na Střední pedagogické škole se ukázalo, že lekci je možné 

účinně použít i pro žáky starší. Vzhledem k tématům je pravděpodobné, že budou po 

úpravě funkčně sloužit i na druhém stupni a střední škole.  

 

 



198 

 

Jsou dramaticko-výchovné aktivity použité v lekci pro žáky náročné? 

Celkový výsledek naznačuje, že všechny lekce jsou postavené tak, že většině žáků 

nečiní problém se jich aktivně zúčastnit. Na lekci pozitivně reagovali i žáci, kteří se 

nikdy s dramatickou výchovou nesetkali.  

Je pro žáky (4. -5. třída) tato forma preventivních programů poutavá? 

Výsledky signalizují, že pro výraznou většinu žáků jsou preventivní programy podávané 

prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy zajímavé (89%). Žáci by se rádi 

podobné lekce zúčastnili znovu. Plošně to platí u všech témat, kterými se tato práce 

zabývala. Drobnou odchylku vykazují lekce o šikaně, kdy NE odpovědělo poměrově 

více žáků. Příčinou může být velmi těžké téma. Žáci by tedy v případě jiného tématu 

mohli volit jinak.  

Závěr 

Výsledky celé práce (jak teoretické tak i praktické části) naznačují, že využití metod 

dramatické výchovy v programech primární prevence může přinést oboustranné 

obohacení. Dramatická výchova z primární prevence může čerpat zajímavá a aktuální 

témata. Lektoři programů primární prevence se zase mohou nechat inspirovat principy 

dramatické výchovy a především bohatou metodikou. Výzkum poukázal na funkčnost 

lekcí i nadšení pro tento typ práce ze strany žáků. Přinesl odpověď i na hlavní otázku:  

Dramatická výchova je schopná utvářet společensky hodnotné postoje a hodnoty. Práce 

tedy může posloužit jako vodítko a inspirace pro lektory, kteří se nebojí objevovat taje a 

krásy dramatické výchovy.   
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Příloha 1- Osudy dětí 

__________________ je velmi chytrá žákyně. Má samé jedničky. I přesto, že jí jde 

učení snadno, její rodiče stejně trvají na tom, aby se každý den několik hodin učila. Po 

škole hned musí domů a učit se. Když se pracuje ve skupinách, je vždycky velkým 

přínosem.  

__________________ ,nenápadná a tišší dívka, která hrozně ráda čte. Píše také svojí 

knihu o dobrodružstvích v pohádkové zemi Lokus. Je trošku bojácná, ale ráda všem 

pomůže, když jí o to požádají. 

___________________, je velmi akční holka. Do všeho se hned nadchne. Píše do 

školního časopisu, moderuje ve školním rozhlase a je ve školní radě. Rodiče na ní 

nemají čas a tak je ve škole vždycky co nejdéle. 

____________________ nesnáší tělocvik a sportovní hry. Je pomalejší a proto jí nikdo 

moc nechce do družstva. Baví ji z biologie a výtvarka. Většinou má dobrou náladu a se 

všemi se ráda dělí (mívá výborné svačiny z domova) a povídá.  

____________________ učení jí moc nejde a ani nezajímá. Ona je rozená sportovkyně. 

Její velké postavy si hned všimnete (nejvyšší z holek ve třídě). Má hodně sportovních 

kroužků (volejbal, florbal, atletika, tenis). Často školu reprezentuje na různých 

soutěžích. Je hodně soutěživá, ale když je v týmu, bojuje za něj jako lev. 

 _____________________, taková normální holka, která podléhá tomu, co frčí. Chce 

být oblíbená a tak si kupuje cool věci a drží se davu. Ve třídě se snaží kamarádit 

s vedoucími třídy. Známky má průměrné. Její rodiče jí mají moc rádi a jsou občas 

trochu moc starostlivý (například jí neustále posílají sms zprávy).  

______________________ jeho rodiče hodně cestují, takže občas s nimi jede třeba na 

měsíc pryč a vrací se plný zážitků.  

______________________ je pohledný brýlatý chlapec, který je pro každou lumpárnu. 

Vždy podrží partu a pomůže, když je ho zapotřebí. Pochází z chudších poměrů a tak 

nemá vždy ten nejnovější mobil a oblečení. Nechodí ale otrhaný ani špinavý. Jinak je 

ale prostě fajn.  
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_______________________ je z bohatší rodiny a rodiče ho často rozmazlují. Má hned 

ten úplně nejmodernější mobil a značkové oblečení. O věci se bojí a tak je moc 

nepůjčuje. Jinak se ale učí obstojně a při společných pracích se rád zapojí.  

________________________ je trochu samotářský klučina. S ostatními se baví, jen 

když musí. Doma hodně hraje na počítači a má ty nejnovější hry. Ve třídě má ale 

většinou nějakého kamaráda (vždy jen jednoho), který také rád hraje hry. Scházejí se 

pak u něj doma a hrají celé hodiny.  

_________________________, normální kluk, který chce mít kamarády a být oblíbený 

ve třídě. Nerad se pere, ale při tělocviku není nijak špatný. Žije s babičkou a dědečkem.  

_________________________ je ráda středem pozornosti. Její rodiče jsou bohatí a 

kupují ji nejmodernější věci. Moc se neučí a školu trochu zanedbává. Závodně tančí a 

jezdí po soutěžích.  

________________________ , velmi poctivá a snaživá studentka. Mimo to je ale úplně 

obyčejná holka. Baví ji plavání a míčové hry. Ve třídě se hodně kamarádí s 

_____________ .  

_______________________, třídní bavička. Vždy přijde s nějakým dobrým nápadem. 

Má neustále dobrou náladu a nikdo jiný neumí nazpaměť tolik vtipů, jako ona.  
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Příloha 2 – Scénář k videím z lekce o šikaně  

Čísla udávají stránky z knihy Bolest šikanování od M. Koláře, ze které jsem čerpala. 

Scénář je sestaven na základě reálných příběhů 

Video oběti cca 2. fáze 

Nevím, co říci... Co když se to dozvědí? Nechci, aby se to ještě zhoršilo. Ono se vlastně 

nic moc neděje... Ne, fakt, je to v pohodě... Jen občas si ze mě dělají legraci, ale to je 

jen takové pošťuchování... Je to legrace, zkoušejí mě, kolik toho vydrží a tak. Prý mě to 

zocelí.  

Máme jet na školní výlet a oni všichni odhlasovali, že mě tam nechtějí... prý je to 

demokracie. (str 45) Pak odhlasovali moje vyloučení ze třídy, všichni byli pro. Nejdřív 

se smáli, a pak do mě začali šťouchat, za všechno, úplně všechno, prý můžu já. Pak už 

mi nikdo neodpověděl na pozdrav. (46) Stal se ze mě vzduch, nicka. Teď se semnou 

nikdo nebaví. Nevím proč...  (45) Ale tudle ke mně přišel ____ a chvíli se semnou bavil, 

chtěl si opsat můj úkol a půjčil si moje nový fixy. Ještě mi je nevrátil, ale prý vrátí. ... 

(39)  

... U mojí lavice byla hromada papírků, které tam někdo naházel. Učitelka mě za to 

seřvala a všichni se smáli. (47) Furt se mi o tom zdá, ty sny jsou tak skutečné. (47) 

Video oběti 4. – 5. fáze 

Mám strach... Říkají, že mě zabijí a že to nikomu nebude líto. Furt mi zvoní telefon a 

když to zvednu, nadávají mi a ... je to těžké... vyhrožují mi, že mě budou mučit... že mě 

budou mučit ještě víc než teď. (29) 

 Nemám už nikoho, všichni se bojí, nebo je to baví... Někdo mi zničil bundu a už ani 

nemám čím psát. Všechny náplně jsou pryč,  tužky jsou polámané. Když jdu na záchod, 

beru si věci sebou, jinak mi to všechno schovají a něco už pak ani nenajdu. (29) 

... Berou mi svačinu a tu pak snědí, vyhodí, nebo mi do ní naplivou a vrátí mi jí a prý 

„Dobrou chuť.“ (29) Už mě jí i donutili sníst... Všichni se při tom smáli...  

Koupou do mě... prý pojďte si kopnout, je to zadarmo (28) ... Už to nevydržím... 

Napsali mi dopis, mám se vším skončit... Co mám dělat? 

Video svědek ze třídy 

Je to jen blbnutí, jen sranda (56).... Dělají vtipy a tak. Není to nic vážnýho!  

Ne, hele, fakt, neřešte to, nebo všichni dostaneme (63). Jako fakt, nemůžu nic říct, 

zjistili by, kdo to prásknul a byla bych další na řadě!  

Občas to trochu přehánějí, to je pravda. S těma nůžkami to bylo trochu blbý ... Ale co 

můžu dělat já? Nechci být za bonzačku (57). A navíc, by se pak pustili i do mě, přece si 

nenechám ze života udělat peklo...  

Když Někdo naschvál chybí, když se píšou testy, tak si za to stejně může sám. (64).  
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Příloha 3 – Časové úseky k lekci o Virtuálním světě 

 

před dvěma lety 

před rokem a půl 

před rokem 

před deseti měsíci 

před třemi měsíci 

před dvěma měsíci (po Vánocích) 

před měsícem 

před týdnem 

dnes 
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Obrázky 

 

Obrázek 1 - imaginární šikanovaný chlapec nebo dívka 

 

 

Obrázek 2 – zápis žáků imaginární třídy do deníku na škole v přírodě 
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Obrázek 3 – zápis žáků imaginární třídy do deníku na škole v přírodě 

 

Obrázek 4 – zápis žáků imaginární třídy do deníku na škole v přírodě 
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Obrázek 5 – Zápis z deníku k lekci Vztah ke stáří 

 
Obrázek 6 – Dědovy předměty a kostýmní znak 
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Obrázek 7 – dopis Ježíškovi 

 

Obrázek 8 – dopis Ježíškovi 
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Obrázek 9 – Rozvrh před pořízením počítače 

 
Obrázek 10 – Rozvrh po pořízením počítače 
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Obrázek 1- Fotka z realizace lekce o šikaně 

 

 

Obrázek 2- Fotka z realizace lekce o šikaně 
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Obrázek 3- Fotka z realizace lekce o šikaně 

 

Obrázek 4- Fotka z realizace lekce o stáří 
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Obrázek 5- Fotka z realizace lekce o stáří 

 

Obrázek 6- Fotka z realizace lekce o stáří 
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Obrázek 7- Fotka z realizace lekce o virtuálním světě 

 

Obrázek 8- Fotka z realizace lekce o virtuálním světě 
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Obrázek 9- Fotka z realizace lekce o virtuálním světě 


