
Dramatická výchova v osobnostním a sociálním rozvoji studentů technických 

vysokých škol 

Abstrakt 

Disertační práce se zabývá využitím dramatické výchovy v učebních plánech technické 

univerzity. Kurzy na Fakultě stavební ČVUT v Praze byly zaměřeny na osobnostně sociální 

rozvoj studentů. Vzhledem k tomu, že kurzy zážitkové pedagogiky byly ve studijních plánech 

fakulty v době výzkumu neobvyklé, práce studuje jak výsledky výuky, tak vnímání těchto kurzů 

studenty. Cílem práce je obecně ověřit, zda dramatická výchova je schopna efektivně pomáhat 

osobnostně sociálnímu rozvoji technicky orientovaných studentů terciárního vzdělávání. 

Text sestává ze dvou částí. Teoretická část se zabývá historicko-kulturním kontextem vzniku 

dramatické výchovy a osobnostní a sociální výchovy, a jejich začleněním do edukačního 

procesu. Prokazuje, že začleňování dramatické výchovy do vzdělávacího systému v České 

republice bylo složité. Výzkumná část mapuje kurzy dramatické výchovy, které se uskutečnily 

na Fakultě stavební v letech 2011/12 a 2012/2013. Tyto kurzy měly formu povinně volitelného 

předmětu. Práce hledá odpověď na otázku, zda a jak dramatická výchova ovlivňuje osobnostní 

a sociální rozvoj vysokoškolských studentů technického zaměření, a které faktory ovlivňují 

studentské vnímání tohoto procesu. Zjišťuje, zda tito studenti mohou kladně přijmout kurz 

dramatické výchovy.  

Jedná se o převážně kvalitativní akční výzkum doplněný některými kvantitativními metodami. 

Z výzkumných metod byly využity zúčastněná pozorování, dotazníky, studentské písemné 

reflexe, studentské deníky a jejich textové analýzy, polostrukturované rozhovory a metody 

výčtu.  

Analýza prokázala, že sledovaní studenti technické univerzity neměli obecně ke 

společenskovědním kurzům důvěru. Většina z nich neměla s dramatickou výchovou žádné 

zkušenosti. Od kurzu dramatické výchovy dle vlastního vyjádření očekávali především 

nenáročnost, interaktivitu, zábavnou formu a trénink komunikačních dovedností. Přínos 

v oblasti rozvoje vlastní osobnosti očekávala zhruba jedna z třetina z nich. 

Výsledky zkoumání prokázaly, že též zhruba jedna třetina sledovaných studentů pociťovala po 

skončení kurzu subjektivní přínos v oblasti sociálně osobnostního rozvoje. Nejčastější přínos 

byl zaznamenán v oblasti komunikace a schopnosti navazovat sociální vazby. Hodnocení kurzu 

byla nejvíce ovlivněna vnitřními faktory jako očekávání od kurzu a zkušenost se 

společenskovědními obory. 



Co se týče hodnocení kurzu na elementární úrovni kladného přijetí, dvě třetiny studentů přijaly 

kurz pozitivně. Nejčastějšími uváděnými důvody spokojenosti mezi studenty, kteří neaspirovali 

na rozvoj osobnosti, byla kompenzace jednostranné kognitivní zátěže, zábavná interaktivní 

forma výuky a přátelské vztahy ve skupině. 
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The role of Drama-in-Education in personal and social development of 

persons studying technology at university level 

Abstract 

The dissertation thesis deals with application of the Drama-in-Education form in a curriculum 

of a technical university. The courses at the Faculty of Civil Engineering, Czech Technical 

University in Prague were aimed to help the personal and social development of the students. 

As such courses and the form were unusual in the study plans in the time of research, both the 

outcome and the students' perception of the courses are studied. In general, the work aims to 

verify whether the Drama-in-Education form is able to effectively help the personal and social 

development of technically oriented students in tertiary education. 

The text consists of two parts. The theoretical part describes the historical and cultural context 

in which Drama-in-Education and also Personal and Social Education originated and were 

integrated into the educational process. It documents how complicated was the integration of 

Drama-in-Education into the Czech educational system. 

The research section describes and analyzes compulsory elective courses that took place at the 

Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague in 2011/12 and 2012/2013. 

The thesis seeks to answer the question how Drama-in-Education influences personal and social 

development of students of a technical university and which factors affect students' perception 

of this process. It also finds out whether these students can accept positively a course having 

the Drama-in-Education form.  

This is mainly qualitative action research supplemented by some quantitative methods. The 

research methods used were the participant observations, questionnaires, students' reflection 

papers and students' diaries and theirs text analysis; semi-structured interviews and enumeration 

methods.  

The analysis showed that the undergraduate students of the technical university did not 

generally have confidence in social science courses. Most of them had no experience with 

Drama-in-Education. Regarding the course, they were particularly interested in easiness, 

interactivity, fun-filled forms and communication skills training, according to their own 

statements. Only cca one third of them expected benefits to the development of one's own 

personality.  

The results of the research showed that also cca one third of the monitored students felt 

subjective benefits in the area of socially personality development at the end of the course. Most 



frequently, benefits has been achieved in the field of communication and the ability to establish 

social ties. The evaluation of the courses was mostly influenced by internal factors such as 

expectations from the course and experience with social science disciplines. At the elementary 

level of positive acceptance, two-thirds of students accepted the course positively. The most 

frequently cited reasons for satisfaction among students, who did not aspire to personality 

development, were compensation of otherwise rational learning process, a fun interactive 

learning form, and friendly relationships within the group. 
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