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ABSTRAKT: 

 

Bakalářská práce se zabývá divadlem pro děti v kontextu jednadvacátého století, konkrétně ve vztahu 

ke generaci dětí narozených kolem roku 2000. Na základě poznatků o této generaci z oblastí peda-

gogiky, sociologie a psychologie, doplněné o vlastní zkušenost blízkou příslušníkům této generace, 

stavím otázku, jakou hraje a může hrát divadlo v životě této generace roli, a co dítěti může divadlo v 

dnešní době poskytovat k rozvoji jeho osobnosti. Východisko hledám v proudu „progresivního di-

vadla pro děti“, kterým rozumím takové divadlo, které přistupuje k dítěti jako k příslušníku specifické 

generace, společenského a kulturního prostředí, a zejména jako k aktivnímu diváku, s nímž se snaží 

vést dialog o světě, událostech a naladěních, které je obklopuje. Za pomoci publikací tří specialistů 

na divadlo pro děti a mladé publikum z anglosaského prostředí a širšího lokálního kontextu oboru 

Dramatická výchova stavím koncept progresivního divadla pro děti jako prostoru pro poznávání 

světa, utváření a upevňování světonázoru a hodnotových systémů, prostoru oproštěného od konzerva-

tivní kultury formativních faktorů a institucí pod ně spadajících. Poslední část práce tvoří reflexe 

textů Apoleny Novotné Pod hladinou ticha a Můj bratr, má princezna Catherine Zambon, které 

pokládám za vzorové příklady progresivní dramaturgie a konceptu divadla jako specifického zdroje 

poznání.   

Příloha rozšiřuje práci o vhledy specialistů z oblasti progresivního divadla, dramatické výchovy, psy-

chologie a pedagogiky. 

  



ABSTRACT: 

 

The bachelor's thesis deals with the topic of theatre for young audiences within the context of the 21st 

century, specifically with its relationship to the generation of children born after the year 2000. Based 

on knowledge of the generation in the fields of pedagogy, sociology, and psychology, supplemented 

by my own experience being close to the members of this generation, I am making an argument as to 

whether theatre plays a role in their lives and in which ways is theatre as a medium beneficial to the 

child. I look for a solution in the stream of the so-called “progressive theatre for children”, which I 

understand as a theatre that treats the children as belonging to a specific generation, social and cultural 

environment and, in particular, as active spectators, with whom they try to have a dialogue about the 

world, events, and emotions that surround them. With the help of three publications of specialists 

from the theatre for children from Anglo-Saxon backgrounds and the local context of Drama in Edu-

cation, I am building the concept of progressive theatre for children as a space for exploring the world, 

shaping and consolidating worldview and value systems free from the conservative culture of form-

ative factors and institutions, which I outline in the first part of the work. The last part of the work 

consists of reflections of the texts by Apolena Novotná Pod hladinou ticha and Můj bratr, má 

princezna by Catherine Zambon, which I consider to be exemplary examples of progressive drama 

and examples of the concept of theatre as a specific source of knowledge. 
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Marginalizace kvalitního divadla pro děti .............................................................................. 27 
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ÚVOD 

 

Bakalářská práce vzniká z dlouhodobého zájmu o divadlo pro děti a mládež a sleduje zejména, co 

divadelní tvorba dítěti přináší. Divadlo pro děti je u nás jen minimálně teoreticky zmapováno a k 

tématu mimouměleckých funkcí divadla pro děti neexistují téměř žádné zdroje.    

K úvahám o nich je tedy zapotřebí využívat poznatků méně či více vzdálených oborů. Ve své roční-

kové práci jsem k úvahám o možnostech divadla podporovat psychologický vývoj dítěte využívala 

psychologické publikace, zaměřující se na výklad pohádek. V práci bakalářské využívám k uvažování 

o edukativní funkci divadla pro děti poznatky oboru Dramatická výchova a proudu Theatre in educa-

tion/divadla ve výchově, dominujícího především v anglosaském kontextu.    

Důsledkem výše uvedeného je nutnost přejímat terminologii nebo ji dokonce nově utvářet. V rámci 

této práce se snažím pojmově vymezit jednak typ divadla, které je kvalitní a se snaží podílet na utvá-

ření osobnosti dítěte („progresivní divadlo“) a za druhé současného dětského diváka s jeho specifiky 

(„děti 21. století“). Za pomoci těchto pojmů mapuji vztah mezi generačními specifiky současných 

dětí a současnou divadelní tvorbou pro děti a uvažuji nad tím, jakými způsoby může divadlo dítě 

šířeji vzdělávat a rozvíjet. 
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METODOLOGIE 

 

Jako první vyjasním pojem „dítě/děti 21. století“. V práci se zajímám o generaci, která se narodila 

kolem přelomu tisíciletí, ve světovém kontextu nazývanou generací Z, případně generací takzvaných 

„cotton-wool kids“1. Tyto pojmy (zejména „generace Z“) jsou naším kulturním prostředím přejímány 

a mohly by být v práci celkem neproblematicky využity. Postupem času se však začaly  vzhledem k 

mým potřebám ukazovat jako nevyhovující. S vymezením této generace pracuji poněkud volněji, 

navíc se zabývám pouze lokálním kontextem, což jmenované pojmy dostatečně nezdůrazňují. 

Vzhledem k povaze práce pro mě také není tak zásadní přesný okamžik zrodu generace jako kritérium 

prožívání dětství na našem území v letech po roce 2000. Přelom tisíciletí přitom chápu jako orientační 

bod v historii, který je však v kontextu této generace stále v synergii s generačními teoriemi.2 Dle 

těchto kritérií jsem si stanovila vlastní označení mého chápání této generace: „děti 21. století“. V 

rámci práce využívám také jeho následující obdoby: „děti nového milénia“ a „děti narozené po roce 

2000“.  

V kapitolách tvořící první část práce se věnuji popisu faktorů, které jsou pro tuto generaci formativní. 

Informace čerpám z pedagogických, psychologických a sociologických publikací a studií. Tyto 

„formativní faktory“ dělím na čtyři oblasti: rodina, společensko-politické zázemí, vzdělávací in-

stituce a informační technologie. Důvodem pro toto rozdělení je především snaha o přehlednost, 

ačkoliv je jasné, že formativní faktory, kterými se zabývám, neexistují izolovaně a navzájem se 

ovlivňují. Je také samozřejmé, že do rozsahu bakalářské práce není možné pojmout všechny jejich 

nuance. Není to ani v mé kompetenci.        

    

 

 
1 Tato přezdívka vychází jednak ze zajištěnosti této generace narozené do doby míru a ekonomického vzestupu, 

jednak ze změny doktríny o výchově, která s dětmi doporučuje zacházet „jako v bavlnce“, tzn. s vysokým 

akcentem na jejich ochranu. S tím souvisí fenomen tzv. „helicopter parents“, kteří mají potřebu na děti neustále 

dohlížet a kontrolovat veškeré jejich aktivity. VíceViz MCCRINDLE, s. 93. 

 
2 Přikláním se k teorii sociologa Karla Mannheima, že generaci nelze v duchu racionalismu vytyčit přesnými 

okamžiky narození v čase, ale že je generace tvořena faktem, že „se paralelně účastní téhož úseku kolektivního 

dění“. Viz MANNHEIM, s.26. Zároveň však používám zdroje jako McCrindlovu publikaci The ABC of XYZ, 

která pracuje s více konvenčním modelem proměny generací po zhruba 25 letech. Volnější práce s daty vychází 

z potřeby zohlednit oba přístupy. Zároveň odchylka několika let nehraje ve způsobu uvažování této práce 

takovou roli, neboť ve způsobu chování společnosti nedochází ke změnám tak náhle a rapidně. 
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V druhé části práce se zabývám vztahem generace dětí 21. století a oblasti divadla pro děti. Zjišťuji, 

jakou relevanci divadlo pro děti v rámci životní reality této generace má a zamýšlím se nad 

potenciálem divadla naplňovat specifické potřeby jejích příslušníků. Divadlo, které tento potenciál 

naplňuje, nazývám divadlem „progresivním“. K uvažování o edukativním potenciálu tohoto druhu 

divadla využívám paralel s proudem Theatre in education, který pracuje s edukativní funkcí zvláště 

výrazně. 

 

V poslední části se snažím řečený potenciál dokládat na příkladech konkrétních textů pro divadlo 

(Catherine Zambon: Můj bratr, má princezna, Apolena Novotná: Pod hladinou ticha), které chápu 

jako předpoklad pro vznik kvalitních a obohacujících divadelních tvarů.  

 

K práci byl vytvořen krátký dotazník, vycházející z témat, jimiž se v práci zabývám. Skupinu re-

spondentů tvoří specialisté z oborů divadla, dramatické výchovy, psychologie a pedagogiky, a stu-

denti těchto oborů. Na jejich úvahy se v textu odkazuji jako na rozšiřující a kontextující materiál. 

Dotazníky jsou umístěny v příloze práce. 
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ČÁST 1: FORMATIVNÍ FAKTORY 
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Společensko-politické zázemí 

 

Děti nového milénia se narodily do nového politického uspořádání po roce 1993. Referenčním 

rámcem je pro ně tedy, jako pro vůbec první generaci, již samostatná Česká republika.   

Nové ekonomické uspořádání v devadesátých letech3, spojené především s přechodem na tržní 

ekonomiku, značně polarizovalo společnost, co se hmotného zajištění týče. Díky procesům privat-

izace, spekulacím s akciemi na burze, novým možnostem podnikání a příležitostem v zahraničí měla 

menší část společnosti šanci značně zbohatnout. Na druhou stranu větší část společnosti, profitující 

ze systému centrálně řízené ekonomiky, utrpěla v nových svobodných podmínkách otřes. Rozevírání 

sociálních nůžek4 mělo mimo jiné vliv na možnosti zajistit sebe a svou rodinu, což vedlo k akcentaci 

dvou extrémů: velmi dobře zajištěných a špatně zajištěných rodin. Vlivu pozice rodin v těchto dvou 

extrémech na děti se věnuji v kapitole Rodina v souvislost s tzv. zanedbaným a přeplánovaným 

dětstvím.  

V tomto kontextu se poprvé projevuje jeden z hlavních rysů určujících tuto generaci dětí: rozporu-

plnost. V průběhu práce se téma „formování protichůdností“ bude vyskytovat často. Tato rozporu-

plnost se týká jednak prožívání reality, která se mnohdy mezi jednotlivými příslušníky generace liší 

až drasticky, a jednak, a to je možná ještě podstatnější, zažívání světa formovaného současně se 

dějícími protichůdnými procesy.  

Otevření se masivnímu importu ze zahraničí se na této generaci dětí podepsalo především přívalem 

spotřebního zboží. Dětství generace dětí nového tisíciletí bylo často úzce spojeno s cenově velmi 

dostupným, zpravidla nekvalitním zbožím z Číny.5 Ke zboží tohoto typu, ať už šlo o oblečení či 

hračky, měly přístup jak více, tak méně zajištěné rodiny a nahradit je nebylo finančně náročné. 

Zahlcení mnoha nahraditelnými předměty způsobovalo, že děti nebyly nuceny se o své věci příliš 

starat a budovat si k nim vztah a vážit si jich. Předměty jsou pro příslušníky této generace chápány 

jako samozřejmě nahraditelné, čímž spadají do proudu globálního kapitalistického smýšlení nového 

tisíciletí.  

 
3 ČNB. Ekonomický vývoj na území České republiky [online]. [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.his-

torie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_poli-

tika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html 

 
4 MACHONIN, Pavel. Proměny sociálních nerovností v postkapitalistické transformaci středoevropského typu 

a jejich možné teoretické implikace. In: MANSFELDOVÁ, Zdenka a Milan TUČEK. Současná česká 

společnost: sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČŘ, 2002, s. 11–30. ISBN 80-7330-009-5. 

 
5 Čína je pro Českou republiku od roku 2006 druhým největším dovozcem. Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. [cit. 31.7.2021]. Dostupné z: 

https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/teritorialni_informace/-mzv-publish-cz-encyklope-

die_statu-asie-cina-ekonomika-ekonomicka_charakteristika_zeme.html 

https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html
https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html
https://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html
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Dětství této generace silně ovlivnil vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004, přičemž 

nejvýrazněji se jich dotkly především změny v systému vzdělávání. Reformy školského systému 

umožnily boom alternativních vzdělávacích programů a větší svobodu profilace jednotlivých in-

stitucí. Podrobněji se tímto fenoménem zabývám v kapitole Vzdělávací instituce. V tomto ohledu 

byla tato generace jakýmsi „pokusným králíkem“ nově ustanovených systémů.  
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Rodina  

 

Generace rodičů dětí nového milénia je časově vymezitelná zhruba od poloviny šedesátých do os-

mdesátých let. Co se chápání instituce rodiny týče, hovoří se v souvislosti s touto rodičovskou gen-

erací o fenoménu tzv. destabilizace rodiny, vycházejícím z prioritizace vzdělání, kariéry a cestování 

před zakládáním rodiny, a především z vysoké míry rozvodovosti.6 

Generace dětí nového tisíciletí má k dispozici náhled na dva modely chápání rodiny. Rozvolněný 

pohled generace jejích rodičů a tradičnější pohled, reprezentovaný generací jejích prarodičů.7.Zde 

opět vychází najevo rozporuplnost této generace: v našem kulturním prostoru je dodnes propagován 

model tradiční rodiny (rodiče se dvěma dětmi), pro děti nového milénia a jejich mladší vrstevníky 

neexistuje jednotný obraz rodiny, nebo je značně rozpitý. 

V rodinách, kde žijí oba partneři společně, převládá model tzv. nukleární rodiny, tedy domácnosti 

tvořené pouze rodiči a dětmi. S již zmíněnou vysokou mírou rozvodovosti se však stává běžnějším 

zakládání druhých a třetích rodin a zároveň vzrůstá podíl tzv. patchwork rodin, tvořených dvěma 

rozvedenými partnery a jejich dětmi z předchozích vztahů. 

Rozvod rodičů bývá velkým zásahem do prožívání dětství jako takového. Děti rozvedených rodičů si 

dle rozličných studií, probíhajících již od 80. let, vedou průkazně hůře než děti dvou společně žijících 

rodičů. Společnost často problémy těchto dětí, jako je špatný prospěch ve škole, nízké sebevědomí 

nebo obtížné navazování mezilidských vztahů, vysvětluje absencí vzoru, a to především vzoru 

mužského. Studie však také ukazují, že „problémovost“ těchto dětí častěji než z absence vzorů 

vychází z tíživé ekonomické situace, která s oddělením partnerů přichází. Rodič nemá na dítě dostatek 

času a není schopen mu věnovat dostatek pozornosti emoční, ani pozornosti jako takové, z čehož 

 
6 Mezi roky 1991–2004 se rozvodovost pohybovala okolo 30000 rozvodů ročně. Do roku 2008 vzrostla na 

31400 rozvodů za rok. Od té doby panuje sestupná tendence, mezi roky 2011 a 2013 se počet rozvodů snížil 

na 26000–28000 rozvodů za rok a roky 2016–2018 kolem 24000 rozvodů za rok.Vliv na tuto tendenci má však 

i snižující se počet sňatků. V rámci Evropské unie se Česká republika drží stále mezi zeměmi s vyšší mírou 

rozvodovosti.  

Viz  Český statistický úřad. Rozvodovost. [online]. [cit. 29.6.2021]. Dostupné z: https://www.czso.cz/docu-

ments/10180/20554203/400709a3.pdf/ad25b14b-b560-45fd-a5b6-4c2e61694fdf?version=1.0 

 

Český statistický úřad. Pohyb obyvatelstva – rok 2019 [online]. 20.3.2020. [cit. 29.6.2021]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019 

 

Eurostat. Rodinné chování v České republice [online]. [cit. 29.6.2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/euro-

stat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_the_Czech_Repub-

lic/cs#R.C5.AFst_rozvodovosti_dlouhotrvaj.C3.ADc.C3.ADch_man.C5.BEelstv.C3.AD 

 
7 SÝKOROVÁ, Dana. Změna sociologické perspektivy aneb od nukleární rodiny k širší rodině. Sociální studia 

[online]. 2009, 6(4), 43–54. [cit. 30.7.2021]. ISSN 1803-6104. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/SOC2009-

4-43 

https://www.czso.cz/documents/10180/20554203/400709a3.pdf/ad25b14b-b560-45fd-a5b6-4c2e61694fdf?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20554203/400709a3.pdf/ad25b14b-b560-45fd-a5b6-4c2e61694fdf?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_the_Czech_Republic/cs#R.C5.AFst_rozvodovosti_dlouhotrvaj.C3.ADc.C3.ADch_man.C5.BEelstv.C3.AD
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_the_Czech_Republic/cs#R.C5.AFst_rozvodovosti_dlouhotrvaj.C3.ADc.C3.ADch_man.C5.BEelstv.C3.AD
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_the_Czech_Republic/cs#R.C5.AFst_rozvodovosti_dlouhotrvaj.C3.ADc.C3.ADch_man.C5.BEelstv.C3.AD
https://doi.org/10.5817/SOC2009-4-43
https://doi.org/10.5817/SOC2009-4-43


 

 12 

mohou zmíněné problémy často pramenit.8 Pro tyto děti se ukazuje jako velmi vhodné, aby byly 

vystavovány situacím, ve kterých se mohou svobodně projevit a získat uznání. Natálie Rivolová, 

studentka oboru dramatické výchovy podotýká, že zvláště děti z rozvedených rodin mají tendenci být 

aktivnější a v činnostech a hrách se více prosazovat.9 Právě dramatická výchova může být pro tyto 

děti místem „dočerpávání“ pozornosti, které se jim v rámci rodiny nedostává. 

 

Rozvod na dítě klade nárok v určitých směrech velmi rychle dospět, aby se bylo schopné přizpůsobit 

novým životním podmínkám. Dítě je vystaveno emočně náročné situaci rozkladu rodiny jako své 

základní jistoty. Musí se vyrovnat s trávením času s rodiči odděleně, rodiče navíc často prostřednic-

tvím dítěte mezi sebou válčí. Zároveň se musí vyrovnávat s novými partnery rodičů a potenciálními 

nevlastními sourozenci a nevlastní rodinou10, z čehož pro ně pramení velký stres.11. Dětská psy-

choložka Lenka Chválová komentuje: „Péče o rodiny po rozchodu není dostatečně ošetřena. Hodně 

dětí žije ve střídavé péči, která zvláště z mé zkušenosti zpravidla neprobíhá dobře. Rodiče spolu buď 

nekomunikují vůbec nebo velmi problematicky, a děti si předávají prostřednictvím školek a škol.“12  

 

Matky dětí byly a jsou většinově zaměstnané a stejně jako otcové zajišťují ekonomické blaho rodiny. 

Podíl matek zůstávajících v domácnosti od přelomu tisíciletí prudce klesl.13 V současném 

ekonomickém nastavení a systému podpory rodin vzniká tendence povyšovat ekonomické zajišťo-

vání rodiny na úkor času stráveného s dítětem a utváření jejich společného důvěrného vztahu. V 

ekonomicky hůře zajištěných rodinách nebo v rodině, kde dítě živí pouze jeden z rodičů, který 

nejčastěji z důvodu snahy o finanční zajišťování rodiny není schopný věnovat dítěti dostatek pozor-

nosti, trávit s ním čas a budovat milující vztah, se hovoří o tzv. zanedbaném dětství.  

 
8 AMATO, P. R. (2001). Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) 

Meta‑Analysis. Journal of Family Psychology, 15, 355–370., s. 366. Dostupné z: 

 

 
9 Viz rozhovory v příloze práce, s. 64. 

 
10 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. 

a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5. s. 72. 

 
11 MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. 

ISBN 80-247-0332-7. s. 57. 

 
12 Viz rozhovory v příloze práce, s. 68. 

 
13 Například v roce 2005 tvořil procentuální poměr párů, kde oba partneři byli alespoň nějakým způsobem 

ekonomicky aktivní 90%. Viz KŘÍŽKOVÁ, Alena, Radka DUDOVÁ, Hana HAŠKOVÁ, Hana MAŘÍKOVÁ 

a Zuzana UHDE (eds). Práce a péče. Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky 

Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-94-6. s. 87. 

https://is.muni.cz/el/1423/podzim2015/PSY530/um/59984973/Amato_2001_Children_of_divorce_in_the_1990s_An_update_of_the_Amato_and_Keith_1991_meta-analysis.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2015/PSY530/um/59984973/Amato_2001_Children_of_divorce_in_the_1990s_An_update_of_the_Amato_and_Keith_1991_meta-analysis.pdf
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Jeho opakem je tzv. dětství přeplánované. Vzhledem k tomu, že rodiče mívají s ohledem na své 

životní priority, kterými jsou často vzdělání a kariéra 14, děti až v pozdějším věku, není výjimečné 

mít od počátku naplánováno jaké dítě bude a jakých výsledků bude dosahovat. Premisou je představa 

od útlého věku samostatného, úspěšného dítěte dobrého chování. Rodiče na děti často kladou nárok 

být co nejdřív „jako dospělé“. Odchylky od této poměrně nerealistické představy nesou rodiče velmi 

těžko a pocit zklamání může vést k vyhýbání se sblížení s dítětem.  

Pro děti nadstandardně hmotně zajištěných rodin je typické tzv. ostrovní dětství, které se vyznačuje 

extrémním přeplánováním času dítěte, při kterém se dítě pohybuje mezi mnoha odlišnými kontexty 

(typicky mnoha zájmovými kroužky) a nemá možnost trávit čas nicneděláním a sněním.15 „Co se 

týká zájmových kroužků, jsou děti většinou „překroužkované“ a odmalička je na ně vyvíjen tlak na 

výkon – hlavně ve sportu. Málokde lze mít sportovní kroužek jen pro radost z pohybu. Děti obecně 

(mluvím za ty pražské) mají málo neorganizovaného volného času.“ komentuje Lenka Chválová.16 

 

Zvláštním fenoménem je výrazně snížená tolerance pro děti ve veřejném prostoru, který byl pro 

minulé generace zásadním právě proto, že poskytoval dětem možnost trávit čas hraním, zkoumáním, 

scházením se s ostatními dětmi z okolí. V důsledku privatizace již děti nemají prostor svobodně se 

vyvíjet a prožívat dobrodružství na půdách a dvorech, jako tomu bývalo dříve. Generace dětí nového 

tisíciletí má velmi vyvinutý cit pro pravidla, která se veřejného prostoru týkají.  

Od nástupu generace dětí 21. století lze pozorovat zkracování dětství v tradičním slova smyslu. V 

důsledku toho však narůstá délka času k dosažení samostatné dospělosti. 

  

 
14 Na tento stav má také vliv působení tzv. společnosti vědění. Viz kapitolu Vzdělávací instituce. 

 
15 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. 

a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5. s. 85–87.  

 
16 Viz rozhovory v příloze práce, s. 68. 
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Vzdělávací instituce 

 

Vzdělávací instituce prošly po přelomu tisíciletí drastickými proměnami. V roce 2000 byl díky 

reformě veřejné správy započat proces decentralizace předškolních a školních zařízení, která přešla 

z kompetence státních úřadů do kompetence jednotlivých krajů.17 Mezi lety 2002 a 2004 byly 

ustaveny Rámcové vzdělávací programy, závazné pro všechny mateřské i základní školy, 

ustanovující obecný rámec pro tvorbu jednotlivých školních vzdělávacích programů. Rámcové 

vzdělávací programy jsou od té doby neustále redigovány, aby odpovídaly nejnovějším poznatkům z 

oblasti pedagogiky a psychologie.18  

Tyto procesy vedly k vysoké míře humanizace a rozvoji vzdělávacích institucí. Se vstupem do 

Evropské unie počalo rozšiřování spektra vzdělávacích institucí pro děti se speciálními potřebami. 

Běžné školy se začaly stávat inkluzivnějšími a běžnou praxí začala být také možnost mít osobní 

asistenty. Zvyšuje se také počet institucí založených na alternativních přístupech ke vzdělání, v České 

republice jsou nejrozšířenější především koncepty waldorfských a montessori mateřských školek a 

škol. Dětem je díky tomuto neustále se rozšiřujícímu spektru umožněno rozvíjet se dle svých potřeb 

a možností. 

 

Role vzdělávacích institucí obecně narůstá od nástupu tzv. společnosti vědění. Společnost vědění 

(také knowledge society) je termínem užívaným v rámci oboru sociologie pro pojmenování vývoje a 

směřování společnosti od poloviny minulého století, kdy započal proces odklonu od tzv. industriální 

společnosti a jejího postupného nahrazování novým společenským řádem.19 Jelikož jsou informace 

dominantním způsobem produkce v její ekonomice20, základní premisou existence jedince ve 

společnosti vědění je, že vědění a vzdělání jsou klíčem nejen ke kariérnímu, ale také k osobnímu 

úspěchu. Vzdělávání je chápáno jako celoživotní záležitost. 

  

 
17 MŠMT. Zpráva o vývoji českého regionálního školství od listopadu 1989. [online]. [cit. 24.6.2021]. 

Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2009/11/msmt-zprava-o-vyvoji-ceskeho.html 

 
18 Národní ústav pro vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy. [online]. [cit. 24.6.2021]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/t/rvp 

 
19Ukazatelem proměny společenských řádů v rámci tohoto modelu je změna zdroje ekonomického růstu, bo-

hatství a základního zdroje obživy. V industriální společnosti jím byly především materiální statky a naturálie, 

ve společnosti vědění jsou jím vzdělání a informace. Viz VESELÝ, Arnošt. Společnost vědění. In: ŠUBRT, 

Jiří. Soudobá sociologie III: Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, 2008, s.64–84. ISBN 978-

80-246-1486-1. 

 
20 Op. cit., s. 65. 

http://www.ceskaskola.cz/2009/11/msmt-zprava-o-vyvoji-ceskeho.html
http://www.nuv.cz/t/rvp
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Společnost vědění klade na vzdělávací instituce vysoké nároky; především proto, že právě ony for-

mují budoucí, kvalifikovanou pracovní sílu. Pro vzdělávací instituce je tak naprosto zásadní zakládat 

v dětech a mladistvých potřebu vzdělávat se a spojovat ji s kladnými životními cíli, jako je úspěch v 

životě, pocit naplnění atd.21 Tyto cíle přesně reflektuje kurikulární reforma z roku 2005 22,  podle níž 

se „hlavním cílem vzdělávání stává rozvoj životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové – 

umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, umět spolupracovat s ostatními, nést za své jednání 

a chování odpovědnost atd.“23 Vzdělávací instituce by dále měly poskytovat nástroje k aktivnímu, 

samostatnému, ale i pozitivnímu a morálnímu zacházení s informačními zdroji v rámci tzv. multi-

mediální výchovy, což je téma, které bude dále rozvedeno v následující kapitole ve spojitosti s in-

formačními technologiemi.  

 

Společnost vědění vytváří vysoké nároky i na samotné dítě. Vzhledem k tomu, že vzdělání je bráno 

jako záležitost provázející člověka po celý život, je velmi důležité vykazovat dobré výsledky a být v 

rámci vzdělávacích institucí úspěšným. Tím však dochází ke zvýšení vystresovanosti a úzkosti z 

neúspěchu, především u dětí, které neprospívají tak, jak to společnost vědění očekává. V její kultuře 

je také zakotveno, že oslavováni jsou právě žáci úspěšní a ti, co jsou úspěšní méně a pozornost by 

potřebovali, jsou často opomíjeni. V důsledku těchto faktorů u dětí často vzrůstá odporu ke škole. 

 

Děti této generace v České republice se narodily do poměrné samozřejmosti určitého ekologického 

cítění. Porevoluční výdobytek, sofistikovaný systém třídění odpadu, se začal stávat automatickou 

součástí každodenního života a v dětech je tento zvyk upevňován velkou měrou právě i skrze 

vzdělávací instituce, a to jak v programu běžné výuky, tak i prostřednictvím speciálních programů.24  

 
21 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. 

a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5. s. 83. 

 
22 MŠMT. Zpráva o vývoji českého regionálního školství od listopadu 1989 [online]. [cit. 24.6.2021]. Dostupné 

z: http://www.ceskaskola.cz/2009/11/msmt-zprava-o-vyvoji-ceskeho.html 

 
23 Mimochodem je to právě tato reforma, která stanovuje podmínky inkluze dětí se speciálními potřebami do 

vzdělávacích procesů.  

 
24 A to i prostřednictvím divadla, konkrétně konceptu divadla ve výchově. Viz s. 31. 

http://www.ceskaskola.cz/2009/11/msmt-zprava-o-vyvoji-ceskeho.html
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Také přístup ke vzdělávacím dokumentárním pořadům prostřednictvím pravidelného televizního 

vysílání tvořil dalekosáhlý vliv na vnímání přírody. Přístup k internetovým zdrojům také sehrál význ-

amnou roli v seznamování dětí se světem přírody a vytvoření si vztahu k ní. Vztah k přírodě, budo-

vaný v dětech prostřednictvím školky, školy a vzdělávacích pořadů je však zasazen do kontextu světa, 

který před ochranu a zachovávání přírody a jejích zdrojů staví ekonomiku a její růst. Tento fenomén 

vnímají děti nového milénia zvlášť citlivě, což se projevilo v poměrně nedávném masivním ohlasu 

na aktivismus Grety Thunberg a hnutí Fridays for future, který v dětech převážně staršího školního 

věku očividně katalyzoval pocit nutnosti poukázat na stav tohoto světa a postavit se za jeho změnu.  

Elementaristka Lucie Pfrognerová přináší následující vhled ze současné pedagogické praxe: „Po 

každé „pětiletce“ (máme děti od první do páté třídy) pozoruji na dětech, že se toho „méně naučí ze 

školní látky“, ale zároveň vstřebávají daleko více informací o okolním prostředí (daleko rychleji 

vnímají, co se děje v politice, oblasti životního prostředí atd.).“25      

Ukazuje se, že vzdělávací instituce v současné době stojí před potřebou změn. Týká se to zejména 

zapojení výuky do kontextu současného světa tak, aby pomáhala dětem v orientaci, a dále realizace  

úžeji zaměřených programů podle nadání a zájmů dětí.  

 
25 Viz rozhovory v příloze práce, s.70. 
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Informační technologie 

 

Informační technologie jsou přirozenou a samozřejmou součástí života generace dětí narozených po 

roce 2000. Jako první generace se narodila do éry komerčního internetu a velmi brzy se seznámila s 

novou technologií chytrých telefonů. Z tohoto vychází jedno ze specifik této generace: k technologiím 

má velmi blízký vztah a nepracuje se s nimi pouze účelově jako s pracovním nástrojem (zvláště s 

počítači a telefony, později smartphony), ale chápe je zároveň jako zdroj zábavy. Takto blízký vztah 

s informačními technologiemi bývá často zdrojem nepochopení a konfliktů této generace s genera-

cemi staršími. 

 

Multimédia jako nedílná součást jejího životního prostoru s sebou nese své výhody a rizika. Jedním 

z nich je nesporný vliv multimédií na polarizaci dítěte. Zvláště v raném věku dítě není schopno přesně 

rozlišovat a kriticky hodnotit nuance, které k němu z médií přichází, a je schopno brát je snadno za 

své. Jedním z příkladů mohou být zprávy v rozhlase, televizi nebo v novinách, se kterými se dítě 

mimovolně setkává prostřednictvím rodičů. Tato mediální komunikace často banalizuje násilí. Dítě 

na rozdíl od dospělého není schopno patřičně nahlédnout tragickou povahu události, pokud je o ní 

referováno zcela neutrálním způsobem. Pokud jsou pak součástí jeho života počítačové hry či tele-

vizní pořady a filmy, které nejenže násilí banalizují, ale zároveň ho v určitém smyslu slova normali-

zují, může dojít k tomu, co psycholog Zdeněk Helus nazývá ztrátou přirozené empatie k druhému. 

Ta se poté může negativně projevovat v zacházení se sourozenci, vrstevníky ve školce nebo v družině 

či se zvířaty.  

 

Podobně jako zmíněným televizním zprávám je dítě se stejnou samozřejmostí od mala vystaveno 

působení reklamy z nejrůznějších zdrojů. S reklamou mířenou na dítě bylo po roce 2000 možné setkat 

se téměř v jakémkoliv médiu. Dítě, neschopno kritického úsudku, je jejím prostřednictvím vystavo-

váno touze vlastnit nejrůznější lákavé hračky, doplňky nebo dětskou verzi technologických 

výdobytků. Dětství, v jehož rámci je dítě již od velmi raného věku, víceméně bez záměru rodičů, 

mimovolně vychováváno ke kapitalismu a konzumerismu, lze nazvat tzv. konzumním dětstvím. 

„Pokud [dítě] edukační prostředí (rodina, škola, ...) nevybaví rozvinutějšími hodnotovými orien-

tacemi, mohou se potřeby, provokované reklamou a nabídkou, stát určujícím diktátem jeho způsobu 

života,“26 varuje před konzumním dětstvím Helus.  

  

 
26 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. 

a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5. s. 81. 
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V současné době sice roste tendence přístup dětí k reklamě omezovat. Studentky oboru předškolní 

pedagogiky však upozorňují na to, že například časopisy pro děti, které reklamu neobsahují nebo ji 

obsahují minimálně, se cenově pohybují mnohonásobně výše, nežli obdobné časopisy, které reklamu 

obsahují.27 Přístup ke světu bez reklamy se stává privilegiem dobře zajištěných rodin.  

 

Ve spojitosti s multimedialitou se také často hovoří o negativním vliv na pozornost dětí.28 Podnětová 

a informační přehlcenost se často projevuje s nástupem dětí do systému vzdělávacích institucí, které 

fenomén poruch pozornosti pravidelně reflektují.29 Děti se těžko soustředí na jednu věc, špatně 

udržují myšlenku a mají tendenci přeskakovat od jednoho k druhému. Je nutné uvážit, že například 

televizní pořady a filmy pro děti jsou většinově založeny na častých dějových zvratech a neustálém 

překvapení ve snaze udržet si pozornost dítěte. Pro přesnost: Zdeněk Helus uvádí, že průměrný inter-

val mezi jednotlivými dějovými zvraty obvykle nepřesáhne 35 sekund.30 Dítě, které je navyknuté na 

tento způsob stimulace (nabízí se anglický pojem overstimulation), se pak těžko dlouhodobě soustředí 

na události a procesy, které tak stimulující nejsou. Mezi méně stimulující procesy však bohužel patří 

právě vyučování ve školce/škole, zájmová činnost, ale i naslouchání vyprávění a zákonitě – divadlo. 

Výrazně se tímto fenoménem zabývá oblast pedagogiky, zvláště studenti a absolventi oboru prepri-

mární pedagogiky poukazují na rozporuplné, příliš stimulující pohádky a pořady pro děti.31 Obě dota-

zované studentky tohoto oboru upozorňovaly na to, jak podstatné je dětem předkládat i jiný ráz stim-

ulace a jiný prožitkový modus. Konkrétně studentka oboru učitelství pro mateřské školy Erica An-

driantsarazo uvedla jako příklad takového typu prožitku právě divadlo: „Divadlo je v podstatě 

opakem takových [rychle ubíhajících, šokujících] pohádek, a proto je pro děti náročnější, ale o to 

přínosnější. […] Může tedy pomoci rozvíjet soustředěnost, ale i například smysly, slovní zásobu 

(která je v divadle často bohatší než v pohádkách), kreativitu a další oblasti.“32  

 

  

 
27 Viz rozhovory v příloze práce, s. 72. 

 
28Op. cit. HELUS, s. 79. 

 
29 Vlivem médií na pozornost dítěte se z pediatrického hlediska zabývá v článku Dopad televize na vývoj dítěte 

v odborném časopise Pediatrie pro praxi prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.  Viz MIHÁL, Vladimír. Dopad 

televize na vývoj dítěte. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, 13(4), 281–282. ISSN 1803-5256. 

Dostupné z:https://www.internimedicina.cz/pdfs/ped/2012/04/21.pdf 

 
30Op. cit. HELUS, s. 79. 

 
31 Viz rozhovory v příloze práce, s. 72 a 75. 

 
32 Viz rozhovory v příloze práce, s. 72. 
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Pravděpodobně nejrizikovějším a nejméně ukontrolovatelným médiem, se kterým se generace 

jednadvacátého století každodenně setkává, je internet. Jako první generace narozená do éry 

komerčního internetu k němu měla přístup od nejranějšího věku. V domácím prostředí bylo už od 

prvních let nového tisíciletí poměrně běžné mít alespoň jeden stolní počítač, velmi brzy byly počítače 

s připojením k internetu součástí školních družin. Z všudypřítomnosti komunikačních technologií 

vyplývá nemožnost kontroly, k jakému obsahu se dítě dostane, a je velmi náročné dítě před 

rizikovými obsahy chránit. 

 

Informační doba obecně vytváří dojem lidstva jako propojeného systému sítí, v jehož rámci jsou in-

formace vždy nadosah. Prostor a vzdálenost se relativizují; díky internetu je možné navázat vztah, 

ale i provádět komplikované operace třeba přes půlku zeměkoule. Vytváří se dojem jakési 

„všudypřítomnosti“.  

 

Pohyb v digitálním prostoru se jeví jako dobrodružný, neboť je téměř neomezený. Angličtina používá 

termín tzv. „disinhibited environment“, prostředí bez zábran, ve kterém zároveň může být kdokoliv 

kýmkoliv. Zvláště pro mladistvé, ale i pro děti, které zažívají těžkosti zapojení se do kolektivu ve 

školce nebo škole, prospívání, nebo pro děti z problémových rodin jsou typické úniky do digitálního 

světa. Premisa internetu totiž zní: I když jsem ve skutečnosti stydlivý, na internetu mohu být autori-

tativní personou, která se nebojí prosadit svůj názor bez rizika sankce. Na druhou stranu dítě, které 

se s takovými personami na internetu setkává, je vystaveno riziku chápání jich jako reálných postav 

a identifikování se s nimi, neboť, jako už několikrát bylo naznačeno, není schopné odlišit, do jaké 

míry je taková image pravdivá, a v důsledku toho mimovolně dítě získává radikální a agresivní vzory, 

které se pak zpětně mohou promítnout do jeho vlastního chování v reálném světě. 
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Dalším z rizik vnímání internetových person je velmi brzké vytvoření negativního sebeobrazu, ply-

noucí z toho, že reálná osobnost nebo vzhled neodpovídá její „vylepšené“ verzi, která je na internetu 

prezentována. Tento fenomén zvláště souvisí s oblastí sociálních sítí, zažívající boom v posledních 

deseti letech, jako je Facebook, a zvláště Instagram, které, ačkoliv jim nejsou primárně určené, jsou 

dětem velmi snadno přístupné.33 V současné dětské kultuře je poměrně silně zakotvena samozřejmost 

obcházet podmínky užívání sociálních sítí, především zadáváním dřívějšího data narození. Tvůrci 

sociálních sítí dokonce tento fakt berou v potaz a například populární platforma TikTok na ně míří 

jako na poměrně silně zastoupenou cílovou skupinu. V prostoru sociálních sítích však platí již 

zmíněné pravidlo: dítě nedokáže příliš efektivně odhadnout, do jaké míry je selektizovaný obraz živ-

ota, prezentovaný na sociálních sítích, úměrný realitě. Zvláště mladé dívky jsou citlivé na vytvoření 

takového negativního obrazu sama sebe ve virtuálním prostoru, kde se denně prezentují tisíce 

zdánlivě dokonalých žen, které si tyto dívky berou za nerealistické vzory, což vede  například ke 

zvýšenému počtu případů mladých dívek s poruchami příjmu potravy. Chlapci jsou tomuto fenoménu 

vystavováni také, a to v podobě vyobrazení tzv. „toxické maskulinity“. 

 

Širokost internetu, snadná dostupnost v podstatě jakékoliv informace či obsahu a absence sankcí činí 

internet vysoce návykovým prostředím. Helus jako zvláště alarmující vnímá oslabení vnímavosti 

světa z první ruky, ve kterém klesá hodnota autentického zážitku. Již u dětí školkového věku není 

neobvyklé setkání s flegmatickým, „všeználkovským“ přístupem: „To znám, to mám doma na 

cédéčku.“  Dítě, uvyklé vnímat internet jako primární svět, je náročné ohromit, což se často prokazuje 

právě například ve sféře živého umění. 

Zvláště v poslední dekádě se tak začíná naprosto zřejmě ukazovat nutnost aplikovat multimediální 

výchovu, která je schopná na tento stav reagovat a pomáhat dítěti naučit se s médii zacházet správně 

a kriticky.  

 
33 Oficiální nejnižší věková hranice užívání sociálních sítí je 13 let. 
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Setkávání dítěte s divadlem na území České republiky 

 

Namístě je otázka: Jakou roli hraje v životě dítěte této generace umění, a konkrétně, jakou roli v něm 

hraje divadlo? Hraje v něm vůbec nějakou roli? Mělo nebo má dítě možnost se s divadlem vůbec 

setkat? Figuruje v něm pouze jako ohraničená událost, nebo má možnost se s ním setkávat pravidelně, 

prostřednictvím vzdělávacích institucí nebo rodiny? 

 

Divadlo pro děti má u nás v republice několik specifických podob a v zásadě se dá rozdělit do tří 

kategorií. První kategorií jsou institucionalizovaná divadla pro děti ve městech. Do této kategorie 

řadím statutární loutková divadla, městská divadla, nabízející zpravidla víkendový repertoár několika 

inscenací určených dětem, dále nezávislé scény a spolky divadel pro děti sídlící v daném městě. 

Druhou kategorií jsou zájezdové agentury, které objíždějí republiku a na objednávku hrají v kultur-

ních prostorech menších měst, zpravidla v kulturních domech nebo kinech, anebo dojíždějí rovnou 

do škol a školek. Třetí kategorií jsou amatérské spolky, které zajišťují v oblasti divadla pro děti 

nezanedbatelnou část celkové nabídky. Tyto spolky, dle tradice zachované od dob národního obro-

zení, často působí na malých městech a vesnicích. 

V každém kraji se poměr těchto kategorií liší. Kraje jako Hlavní město Praha a Středočeský kraj, 

Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj, Liberecký a Moravskoslezský kraj a je-

jich hlavní města disponují specializovaným divadlem pro děti a množstvím divadelních spolků, mí-

řících na dětského diváka. Naopak kraj Vysočina, Karlovarský, Pardubický a Zlínský kraj tak divad-

elně frekventované nejsou a nabídka je zajišťována spíše zájezdovými agenturami a amatérskými 

spolky, městskými divadly a regionálními instucionálními divadly, které se podobně jako městská 

divadla tvorbě pro děti okrajově věnují. Z kvantitativního hlediska tak lze říci, že s divadlem pro děti 

se v nějaké formě má možnost setkat dítě z kteréhokoliv kraje, ať už ve specializovaném divadle pro 

děti, kulturním domě či ve škole.34 

 

  

 
34 Pro přesnost: v roce 2019 tvořily z celkové nabídky divadel v České republice produkce pro děti a mládež 

přibližně jednu třetinu (z 8330 představení uvedených na mateřských i cizích scénách bylo 3302 uvedeno v 

kategorii pro děti a mládež). Viz NIPOS. Divadla 2019: Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v 

České republice. [online]. [cit. 20.7.2021]. Dostupné z: https://www.statistikakultury.cz/wp-content/up-

loads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf 

https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf
https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf
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Zároveň však při plošném pohledu vychází najevo, že poměr průměrné produkce značně přesahuje 

poměr produkce kvalitní. Manon van de Water, spoluzakladatelka mezinárodní výzkumné sítě 

divadel pro mladé publikum ITYARN v rámci asociace ASSITEJ, v publikaci Theatre, Youth and 

Culture tento fenomén nazývá marginalizací divadla pro děti.  
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Marginalizace divadla pro děti 

 

Marginalizace divadla pro děti je dvojího druhu. Prvním je marginalizace ve vztahu k divadlu pro 

dospělé, oproti němuž je vnímáno jako podřadné. Z toho důvodu také divadlu pro děti dlouhodobě 

chybí teoretická a kritická pozornost.35 Druhým typem je marginalizace „kvality“ divadla pro děti, 

což v zásadě vychází z výše uvedeného.  

   

Důvodem marginalizace divadla pro děti obecně je redukce jeho potenciálu pouze na jednu z jeho 

funkcí, často to bývá funkce edukativní. Takto vzniklo například v šedesátých letech minulého století 

ve Velké Británii hnutí Theatre in Education a s úspěchem se rozšířilo do Spojených států a do 

Austrálie. V našem kulturním prostoru se pro aktivity tohoto druhu používá označení divadlo ve 

výchově.36 V této práci slouží Theatre in Education jako dobrý příklad především proto, že spadá jak 

do oblasti profesionálního divadla, tak do oblasti dramatické výchovy. Skrze jeho principy je uvažo-

vání o edukativním potenciálu divadla snažší. Podrobněji se tímto tématem zabývám v kapitole Pro-

gresivní divadlo pro děti jako prostor pro poznání. 37 

 

Dále uvádím, jakým způsobem byla utvářena současná situace divadla pro děti v našem kulturním 

kontextu, jaké funkce divadla naše prostředí upředňostňovalo historicky a jaké upředňostňuje dnes. 

 
35 Viz URBANOVÁ, Alena, 1993. Mýtus divadla pro děti. Praha: Artama. ISBN: 80-7068-063-6. 

 
36 Termín přejímám z publikace prof. Silvy Mackové. Viz MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova. Brno: Ja-

náčkova akademie múzických umění v Brně, 2016. ISBN 978-80-7460-101-9. s. 25–31. 

 
37 Jako rozšiřující využívám poznatky soudobých odborníků z oboru dramatická výchova/divadlo a výchova. 

Čerpám především z publikací prof. Evy Machkové a prof. Silvy Mackové, předních osobností akademických 

pracovišť oboru v Praze a v Brně. 
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Funkce divadla pro děti historicky a dnes  

 

První hry pro děti u nás vznikaly už od šedesátých let devatenáctého století. Od didaktických her ze 

života se vyvíjely směrem k pohádkám pod vlivem žánru jevištní báchorky. Profesionální divadlo 

pro děti se však začalo výrazněji prosazovat až za první republiky, a především v období mezi vál-

kami. Zvláště česká meziválečná avantgarda si zakládala na tvorbě speciálních dětských představení 

v duchu své estetiky, za pomoci kterých si záměrně vychovávala své budoucí publikum. Osvobozené 

divadlo i Burianovo „Déčko“ měla své „malé“ divize. Míla Mellanová založila samostatné Pražské 

dětské divadlo. Do těchto let spadají také inovativní aktivity Miloslava Dismana, vycházející z nově 

vznikajících směrů reformní pedagogiky, které do velké míry posloužily jako základní kameny 

tuzemské podoby dramatické výchovy. 

Po vlně decentralizace divadelní sítě po druhé světové válce se však tato divadelní centra rozpadla. 

Byla nahrazena částečně vznikajícími dětskými divadelními a recitačními soubory při domech pi-

onýrů a mládeže, částečně aktivitami jednotlivých tvůrců, často na oblastech. Divadlo Míly 

Mellanové nahradilo Divadlo Jiřího Wolkera, v Praze bylo založeno Ústřední loutkové divadlo a v 

Brně Divadlo Radost. Profesorka Eva Machková v publikaci Nástin historie a teorie dramatické 

výchovy38  zmiňuje tendenci padesátých let uvádět mimo žánr pohádky texty sociálně orientované a 

občansky nabádavé, které měly vysoce tendenční charakter a sloužily jako prostředek šíření ideolo-

gie.39 

V šedesátých letech došlo k vlně vzniku nových, profesionálních loutkových divadel, která se do 

velké míry od těchto tendencí osvobodila. Zároveň se s redukcí sítě profesionálních divadel rozšířilo 

množství tvůrců vytvářejících novou metodiku v oblasti dramatické výchovy, která vyšla z iniciativ 

hraní divadla dětmi a od poloviny devadesátých let tvoří samostatný vysokoškolský obor. 

 

Z historického hlediska se nejzřetelněji na našem území objevovaly dvě tendence nesoucí produkci 

pro dětské publikum. Funkce zábavní, v podobách kašpárkiád a pohádkových estrád, a funkce did-

aktická, v určitých obdobích ideologicky zabarvená.  

  

 
38 MACHKOVÁ, Eva. Nástin historie a teorie dramatické výchovy. Praha: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7331-

487-3. s.39–40. 

 
39 Zvláště zajímavý je v tomto ohledu pak fenomén her založených na opačném výkladu historie. 
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Didaktická/edukativní funkce je u nás v současnosti doménou oboru dramatická výchova/divadlo a 

výchova, který se soustavně snaží o inkorporaci dramatického a divadelního umění do systému 

vzdělávání jako rovnocenného k takzvaným uměleckým výchovám – literární, hudební a výtvarné. 

Rámcové vzdělávací programy v současné době stále zavedení samostatného předmětu dramatická/  

divadelní výchova neumožňují; společně s filmovou, audiovizuální a taneční a pohybovou výchovou 

spadají mezi tzv. doplňující obory.40 Ty by dle metodických doporučení Rámcově vzdělávacích pro-

gramů41 měly být do výuky zařazovány v podobě seminářů, kurzů a dílen. 42 Zmiňované divadlo ve 

výchově je jednou z možností jejich náplně.  

 

Obor dramatická výchova/divadlo a výchova uplatňuje své snahy především na poli vzdělávacích 

institucí. Běžné divadelní produkci pro dětské publikum tak většinově dominuje funkce zábavní, 

neboť platí, že zábavné divadlo produkuje profit. 

  

 
40Národní ústav pro vzdělávání. RVP pro základní vzdělávání [online]. [cit. 6.7.2021]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 

 
41 MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016. ISBN 

978-80-7460-101-9. s. 51. 

 
42 Vzdělávací instituce však často necítí potřebu tyto aktivity zařazovat, neboť v rámci výuky využívají tzv. 

metody dramatické výchovy, avšak využívají je bez přihlédnutí k specifikům divadelní práce a pouze jako 

obdobu frontální výuky. 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
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Marginalizace kvalitního divadla pro děti 

 

Profit však není jediným důvodem marginalizace kvalitního divadla pro dětské publikum, faktorů zde 

figuruje více. 

Základním paradoxem divadla pro děti je jakási dvojitá identita diváka. Narozdíl od divadla pro 

dospělé totiž dítě, jakožto osoba, která usedá v divadelním sále do křesla, není totožná s osobou, která 

zážitek prostředkuje a po ekonomické stránce zajišťuje. Dítě si nevybírá, zda nebo na jaké představení 

a do kterého divadla půjde, rozhoduje za ně dospělý, ať už rodinný příslušník či instituce. Tvorba a 

nakládání s kulturním produktem je v případě divadla pro děti plně v řízení dospělých.43 Dítě je jimi 

přitom často vnímáno jako recipient pasivní, v rámci divadelního tvaru neschopný podílet se na 

tvorbě významu, neboť se sám ještě učí takovéto kódy přijímat a produkovat, a to opět, výlučně od 

dospělých.44  

Dalším faktorem je silná tendence homogenizovat diváckou obec výlučně na základě věku. Určitá 

míra homogenizace je jako prostředek nutná a žádoucí, Manon van de Water však upozorňuje na to, 

že věk jako jediná směrnice není dostačující. Faktory jako kulturní zázemí, třída, sexualita, gender, 

schopnosti nebo rasa by měly být brány v potaz, avšak většinově tomu tak není. 

 

Tvůrci, snažící se vytvářet hodnotný kulturní produkt pro dítě překračováním těchto zažitých před-

sudků, jsou však limitováni požadavkem rodičů nebo obecně platících dospělých na „vhodnost a 

umírněnost“ tvaru. Jejich kritéria se však s těmito předsudky shodují. Vzniká tedy něco jako „bludný 

kruh divadla pro děti“, který je přímo podmíněn způsobem financováním jednotlivých divadelních 

uskupení. Ta uskupení, která jsou financována pouze nebo z největší části z prodeje vstupenek, s 

největší pravděpodobností nezakládají svou dramaturgii na odvážných, progresivně laděných kusech, 

které mají potenciál překračovat zažité významy, neboť aby jejich činnost mohla být dlouhodobě 

výdělečná, jejich prioritou je zůstat v přízni platících, většinově konzervativních dospělých a za-

chovat si u nich dobrou reputaci.  

 
43 WATER, Manon van de. Theatre, Youth, and Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-1-

349-29842-6., s.42–43. 

 
44 Op. cit., s. 43. 
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To je také jedním z důvodů, proč většina produkce divadel pro děti zůstává u adaptací klasických 

pohádek a příběhů, které na dítě nekladou nijak zvláštní nároky, 45 a kvůli kterým mají studenti a 

absolventi pedagogických oborů pocit, že divadlo upadá.46 

Odvážnou a progresivní dramaturgickou linii mají možnost vytvářet téměř výlučně divadelní 

uskupení subvencovaná, jejichž příjem přichází většinově z jiného zdroje, než z prodeje vstupenek. 

U nás za taková uskupení platí především městská statutární loutková divadla pro děti a mládež. 

Především z tohoto důvodu je považuji za body koncentrace progresivního divadla pro děti47, jímž se 

zabývám v následující kapitole. 

 

Tyto faktory ovlivňují většinovou produkci divadla pro děti, kterou je u nás možné zhlédnout; 

nezaměřenou, neproblematickou, zjednodušující až primitivní, bujarou, co nejvíce barevnou a 

hlasitou, nesoucí dvousetleté nánosy klišé, a hlavně co nejvíce zábavnou. Zpravidla se nezastaví před 

žádným prostředkem, jak vyvolat u diváctva emocionální reakci. 

Jednadvacáté století však, jak již bylo nastíněno, zná a zdokonalilo mnoho jiných, atraktivnějších a 

snadněji dostupných způsobů zábavy. Je otázkou, za jakých podmínek je divadlo se svou kon-

venčností, technickou omezeností a organizací, závislou na konkrétním časoprostoru, se kterým se 

pojí také nutnost dojíždění apod., schopno konkurovat sofistikovaným a dokonale propracovaným 

světům ve videohrách, do kterých se dá již vstoupit jako do úplně nové reality, příběhům a schop-

nostem hrdinů a padouchů ve filmech a seriálech. Pro divadlo je těžší než kdy dříve dítě zaujmout, 

ohromit, ukázat mu něco, co ještě nevidělo48, udržet ho v pozornosti a zaujetí tak, jako počítač, tablet 

nebo televize. 49  

 
45 Tendence uvádět na divadle pro dětské publikum pohádky, standardně velmi výpravné, s velkým podílem 

hudby, které tíhnou k tomu být více show než cokoliv jiného, na našem území existuje již bezmála sto let. Již 

ve dvacátých a třicátých letech se proti ní zvedaly vlny kritiky, akcentující především problematičnost fabri-

kace takovýchto, často nekvalitních, kusů pouze za účelem naplnit kasu. Viz MACHKOVÁ, Eva. Nástin his-

torie a teorie dramatické výchovy. Praha: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7331-487-3. s.30–31. 

 
46 Viz rozhovory v příloze práce, s.72. 

 
47 Nabízí se otázka, zda mají k produkcím progresivního divadla přístup jak děti ze zajištěných rodin, tak i děti 

z rodin zajištěných méně, nebo zda je přístup ke kvalitnímu divadlu vyloženě privilegiem dětí zajištěných. 

 
48 I současné děti jsou do určitého věku vděčnými diváky; zhruba do pěti let si vystačí s pohádkovými nebo 

zábavnými příběhy zvířátek, hojně prokládanými písničkami, na které mnoho divadelních spolků i institucí 

spoléhá. S nástupem do školy, a zvláště poté, co si navyknou na sofistikovanější způsoby zábavy, a pokud se 

s divadlem příliš nesetkávají, však hrozí, že divadlo pro ně zůstane zakódováno jako zábava „pro malé děti“. 

 
49 Nutno poznamenat, že progresivnímu divadlu se v posledních letech v tomto ohledu daří vytvářet velmi 

zajímavé cesty propojení světa videoher a virtuálních realit s principy divadla. Jedním z takových projektů je 

inscence Game, kterou v režii Braňa Holičkya uvedlo v roce 2019 divadlo Minor. Viz Divadlo Minor. Game. 

[online]. [cit. 29.7.2021]. Dostupné z: https://www.minor.cz/repertoar/game/ 
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Role divadla pro děti ve 21. století: Progresivní divadlo 

 

Z mého průzkumu, realizovaného pomocí krátkých, mapujících dotazníků, předložených odborníkům 

a studentům z oborů  pedagogiky a psychologie50, však vychází, že respondenti naopak považují 

divadlo za silný, kolektivní zážitek, který má stále možnosti děti vtáhnout a vzbudit v nich emoce a 

zvídavost. Podobně uvádí v publikaci Theatre in Education Helen Nicholson, profesorka na Royall 

Holloway University of London, specializující se na vztah divadla a vzdělání: „V kulturním klimatu, 

které je tvořeno a reprezentováno globálním kapitalismem, jsou to právě nepředvídatelné vlastnosti 

živého divadla, které mají potenciál rozšířit obzory mladých lidí za hranice známého a narušit všed-

nost i konvenčnost běžného života.“51 Nicholson však formuluje zásadní požadavek: divadlo by 

kromě rozrušování všednodenních prožitků mělo být médiem, jehož podstatnou funkcí je dítě nejen 

bavit, ale i rozvíjet. Na této ideji stojí i tato práce.    

 

Divadlo jako instituci překračující cíl být zábavou a aktivně vyvíjející snahu napomáhat svému 

diváku k seberozvoji v jakékoliv podobě, nazývám divadlem progresivním.  

Centry progresivního divadla jsou stejně jako v případě divadla pro dospělé publikum především 

města. Nejsou to však pouze zmiňovaná statutární divadla pro děti, která vytváří progresivní 

repertoár. Důležitou úlohu hrají také nezávislé spolky a v neposlední řadě akademie múzických 

umění, zejména katedry dramatické výchovy. Jak studenti v rámci ateliérové tvorby, tak absolventi 

pracující v běžném divadelním provozu jsou neopomenutelným článkem v procesu tvorby pro-

gresivního repertoáru. 

 

Podmínkou vzniku progresivního divadla pro děti, které je možné v podmínkách jednadvacátého 

století považovat za aktuální a prospěšné, je především přijetí zodpovědnosti k dítěti. Divadlo by 

mělo s dítětem udržovat dlouhodobý a pravidelný kontakt za pomoci svých specifických prostředků 

a na základě tohoto vztahu s ním vstupovat do dialogu o světě i o něm samém. Snaha vytvářet díla s 

přesahem by se měla stát jedním ze základních principů divadla, které dle Helen Nicholson „invents 

life“, tedy které je živoucí, má potenciál.  

  

 
50 Viz Přílohu 

 
51 NICHOLSON, Helen. Theatre & education. Basingstoke New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 

978-0-230-21857-4., s. 51. překlad E.P., pův. zn.: 

„In a cultural climate that is mediated and represented by global capitalism, it is the unpredictible qualities of 

live theatre that have the potential to extend young people's horizons beyond the familiar, to disrupt the eve-

ryday and the conventional.“  
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Přesah působnosti divadla pro děti lze pozorovat v různých oblastech: v dramaturgii, směřující k 

aktuálním tématům (ať už aktuálních společensky nebo spíše intimně, jako například témata rodiny, 

hledání vlastní identity apod.), v individuální práci samotných tvůrců, ale také v rámci doprovodných 

programů, ať už v podobě diskusí a nebo workshopů (po představení, nebo před ním). Zvláště v jejich 

rámci se v současné době uplatňují absolventi a odborníci z oboru dramatické výchovy/divadla a 

výchovy. 

Dobrým příkladem takovýchto programů jsou vzdělávací dílny Divadla Minor. Tyto dílny navazují 

na konkrétní představení a jsou vedeny specializovanými divadelními lektory. S diváky pomoci 

metod dramatické výchovy ohledávají témata, která daná inscenace rozvíjí. V dílně Já volím!, 

navazující na představení Demokracie, mají děti možnost ve skupině ohledávat principy volby a kom-

promisu. Dílna Jsem já HRDINA, navazující na inscenaci Robin Hood s dětmi ohledává fenomén 

hrdinství a jeho význam v dnešní době. Podobně koncipuje své dílny i divadlo Polárka: dílna Jaký 

život tady chceš žít? nabízí divákům ponořit se do životní reality člověka, žijícího v nesvobodném 

režimu a na základě příběhů postav inscenace Ve jménu republiky poznávat jeho principy a úskalí.  

Divadlo Minor nabízí zároveň dílny pro studenty pedagogických oborů a pro praktikující učitele. 

Dílna S divadlem do třídy umožňuje pedagogům osvojit si prostředky a metody dramatické vý-

chovy jako prostředek obohacení výuky. Dílna Se třídou do divadla si klade za cíl poskytnout učite-

lům nástroje, za jejichž pomoci se dá s dětmi dopředu připravit na návštěvu divadla a následně s 

nimi zážitek patřičně reflektovat. Snaha rozvíjet nejen děti, ale i vychovatele a pedagogy vnímám 

jako zcela příkladný rys progresivního divadla.52  

Následujícími odstavci přibližuji některé projevy divadelního přesahování mimo umělecké/estetické 

funkce divadla. Zejména se věnuji funkci edukativní, kterou však chápu v širším smyslu; divadlo 

jako nástroj poznání a sebepoznání, nástroj utváření světonázoru, a tedy podpory psychického stavu 

a osobnostního rozvoje.53  

 
52 Viz Divadlo Minor. Vzdělávací dílny [online]. [cit. 28.6.2021]. Dostupné z: https://www.minor.cz/work-

shopy/?type=vzdelavaci-dilny 

Divadlo Polárka. Workshopy pro školy a školky [online]. [cit. 28.6.2021]. Dostupné z: https://divadlopo-

larka.cz/workshopy/ 

 
53 V roce 1961 Kenneth Grahame formuloval pět pozitivních vlivů působení divadla na děti, kterými lze volně 

vymezit hlavní linie mimoestetických funkcí. Jsou to: zábava, psychologický rozvoj, edukativní potenciál, 

estetický zážitek a výchova budoucího diváka. In: REASON, Matthew. The Young Aaudience: Exploring and 

Enhancing Children's Experiences of Theatre. Stoke on Trent, UK: Trentham Books, 2010. ISBN 978-1-

85856-450-0., s. xi  

Ze čtyř linií mimoestetických funkcí se zábavou nezabývám, neboť jak už bylo v práci nastíněno, je spíše 

reduktivním činitelem v oblasti divadla pro děti u nás. Psychologickým rovojem jsem se zabývala ve své práci 

ročníkové, Viz PELKOVÁ, Eliška. Pohádkový text pro divadlo a jeho možnosti podpory psychologického 

vývoje dítěte: Psychologický výklad dramatu Pták Ohnivák. Praha: 2021. Ročníková práce. Univerzita Kar-

lova, Fakulta filozofická, katedra divadelní vědy. Vedoucí práce doc. Mgr. Petr Christov, PhD. 

https://www.minor.cz/workshopy/?type=vzdelavaci-dilny
https://www.minor.cz/workshopy/?type=vzdelavaci-dilny
https://divadlopolarka.cz/workshopy/
https://divadlopolarka.cz/workshopy/
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Edukativní potenciál progresivního divadla 

 

Úvahy o edukativním potenciálu progresivního divadla vyvozuji ze srovnání se směrem Theatre in 

Education/divadla ve výchově. Je ho výhodné využít proto, že se nachází mezi oblastí dramatické 

výchovy, která přímo souvisí s prostředím vzdělávání, a oblastí profesionálního divadla, do které 

progresivní divadlo spadá. 

V rámci oboru dramatické výchovy je divadlo ve výchově přímo svázáno se vzdělávacími in-

stitucemi. Matthew Reason, profesor na York St. John University, zaměřující se mimo jiné na výzkum 

v oblasti divadla pro mladé publikum, ho v publikaci The Young Audience : Exploring and Enhancing 

Children's Experiences of Theatre charakterizuje jako strukturu aktivit realizovanou konkrétní divad-

elní společností, která probíhá přímo v prostoru škol. Inscenační tvary jsou v prvé řadě vytvářeny ve 

spojení se vzdělávacím plánem, zároveň by však měly vytvářet přesah k aktuální životní zkušenosti 

žáků.54  

Divadlo ve výchově těží, co se týká metod dramatické výchovy, z aktivní participace skupiny dětí–

diváků, zejména v aktivitách navazujících na zhlédnutý tvar. Helen Nicholson v publikaci Theatre & 

Education poukazuje na zásadní funkci aktivní participace: umožnit dětem ohledávat po emoční i 

intelektuální stránce témata, která inscenace nabízí.55 Matthew Reason však upozorňuje, že partici-

pace jako taková probíhá již při samotném sledování příběhu.56  

 

Z toho vyplývá, že divadlo má potenciál zasahovat dítě po dvou liniích participace; prostřednictvím 

příběhu a prostřednictvím interakčních aktivit. Je však naprosto zásadní zachytit a vyzvednout nu-

ance, dotýkající se životní zkušenosti současných dětí. Hodnotné je vytvářet „divadlo jako divadlo“ 

a na jeviště uvádět ty příběhy, jejichž hrdina prochází podobnou životní situací jako dítě, a je tedy 

uvěřitelný a jeho zkušenosti lze pokládat za rovnocenné s osobně prožívanou realitou. 57 Právě přes 

analogii zobrazovaných situací a životní zkušenosti probíhá proces identifikace dítěte s hrdinou 

příběhu a vytváření empatie k jím prožívané realitě. 58  

 
54 REASON, Matthew. The Young Audience : Exploring and Enhancing Children's Experiences of Theatre. 

Stoke on Trent, UK: Trentham Books, 2010. ISBN 978-1-85856-450-0. s. 4. 

 
55 NICHOLSON, Helen. Theatre & Education. Basingstoke New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. 

ISBN 978-0-230-21857-4. s. 27. 

 
56 Op. cit. REASON, s. 39. 

 
57 WATER, Manon van de. Theatre, Youth, and Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-1-

349-29842-6. s. 65. 

 
58 Tímto procesem jsem se mimo jiné zabývala ve své ročníkové práci. 



 

 32 

Jeanne Klein, profesorka interdisciplinárních studií dětství a divadla pro mladé publikum, v příspěvku 

From Children's Perspective: A Model of Aesthetic Processing in Theatre pro Journal of Aesthetic 

Education toto tvrzení potvrzuje: „Hry [ve smyslu divadlo] spíše potvrzují a posilují konceptuální 

myšlenky, které se děti již naučily, než že by je „učily“ „nové“ informace, které ještě neznají. Jinými 

slovy, dítě může abstrahovat metaforické aplikace pouze pokud je již zná a zažilo stejnou analogickou 

situaci ve svém životě.“59  

Ne vždy se podaří zasáhnout situaci, kterou by dítě již prožilo. I proto je tak zásadní konkretizace 

cílové skupiny a přesné zamíření inscenačních tvarů co nejblíže k aktuálním lokálním, sociálním, 

kulturním a politickým podmínkám života dětí.60 

 

Progresivní divadlo pro děti si podstatu využívání obou variant participace uvědomuje a také je často 

zdárně kombinuje skrze samotnou inscenaci. Participace intimní probíhá na úrovni osobního 

prožívání každého z diváků. Sekundární (zpravidla skupinové) aktivity, na ni navazují (v podobě 

workshopů, diskusí, doplňkových výukových materiálů apod.) a vytváří participaci vnější.  

 

Divadlo pro děti v konvenčním smyslu má zároveň oproti divadlu ve výchově nespornou výhodu 

větších inscenačních možností a vzhledem k tomu, že edukativní funkci předchází funkce estetická, 

disponuje potenciálem lépe udržet pozornost dítěte. Toto spojení je směrem k progresivnímu divadlu 

naprosto zásadní: ačkoliv pracuje s edukativní funkcí, progresivní divadlo musí nutně udržet základní 

podmínku estetického působení. Jan Cimr, ředitel Divadla Polárka podobně uvádí: „Myslím že úko-

lem divadla není suplovat, ba ani „doplňovat“ školní výuku, jeho role je v tomto nezávislá, 

umělecká.“61 

  

 
59KLEIN, Jeanne. From Children's Perspective: A Model of Aesthetic Processing in Theatre. Journal of Aes-

thetic Education, University of Illinois Press, 2005, 39 (4),40–57, ISSN 0021-8510. s. 51. 

Překlad E.P., pův. zn.: „Plays [are] more likely [to] affirm and reinforce conceptual ideas already learned than 

“teach” youngsters “new” information they don't already know and recognize. In other words, a child may 

abstract metaphoric applications because she already knows and has experienced the same analogous situation 

in her life.“ 

 
60 Viz s. 27. 

 
61 Viz rozhovory v příloze práce, s. 61. 
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Zabývajíc se vztahem divadla a vzdělávání, Helen Nicholson píše: „Mladí lidé, žijící v 21. století,  se 

často ocitají ve středu/střetu různých emocionálních vazeb, systémů víry a hodnot. Jejich 

bezprostřední přístup k sociálním sítím, mnoha zdrojům informací a zprostředkovaným obrazům 

způsobuje, že vývoj směrem ke zdravému sebevědomí, povědomí o smyslu vlastní existence a k 

vědomému občanství, je komplikován mnoha novými překážkami.“62  

Bytí dítěte uprostřed různých vazeb a systémů je pro dítě velmi komplikované. Ačkoliv tento stav 

není výsadou 21. století, je prostřednictvím nových formativních faktorů umocňován. Navíc působí 

již zmíněná rozporuplnost – například ostrovní dětství, v jehož rámci je dítě neustále přemisťováno 

mezi rozličnými (a často velmi rozlišnými) kontexty, dítě staví nejen do středu, ale zároveň do střetu 

různých naladění, světonázorů a hodnotových systémů skupin, do nichž je začleňováno. Do podob-

ného postavení se dostávají děti rozvedených rodičů (a popřípadě jejich druhých, nově zakládaných 

rodin), kteří se často vůči sobě vymezují a snaží se dítěti vštípit hodnoty stojící v opozici k hodnotám 

předchozího partnera atd. Zvláště specifickým a častým příkladem je v současnosti také nesrovnalost 

informací získaných na internetu a informací získaných prostřednictvím vzdělávacích institucí. 

Ani jeden z formativních faktorů dítě neučí, jak s tímto stavem zacházet, neposkytuje mu potřebné 

nástroje k filtraci a nastavení vlastních žebříčků hodnot.63 Z takto zmapovaného stavu dětí nového 

milénia vychází více než kdy jindy najevo potřeba prostoru pro diskusi, třídění názorů a interpretaci 

informací, kterými jsou intenzivně z mnoha stran zahrnovány.  

 
62  NICHOLSON, Helen. Theatre & Education. Basingstoke New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. 

ISBN 978-0-230-21857-4., s. 43. překlad E.P., pův. zn.: „Young people living in the 21. century are often 

complexly positioned between different emotional attachments, beliefs and value systems; their access to in-

stant social networks, multiple sources of information and mediated images means that growing up with a 

confident sense of selfhood and citizenship, always a troubling process, is fraught with new uncertainties.“ 

 
63 Roli zde může hrát například menší intenzita prožívání tohoto stavu staršími generacemi (ať už rodinných 

příslušníků či učitelů), a tedy malá míra porozumění a z ní plynoucí nedostatačující míra empatie k současnému 

dítěti. Jan Špitz z FN Motol v příspěvku Pomezí příběhu a dramatu – narativní terapie a dítě v bludišti 

dnešního světa pro konferenci o dramatické výchově v roce 2000 píše: „Zdálo by se, že složitost světa, která 

plyne z technizace a miniaturizace, představuje zátěž, která by mohla přesáhnout biologickou a genetickou 

výbavu nastupující generace. Ukazuje se, že toto nebezpečí kupodivu nehrozí… Můžeme si klást otázku, zda 

je to spíše funkce věku nebo funkce toho, že v této realitě vyrůstá odmalička. Děti se rodí do tohoto světa jako 

bytosti své doby. My dospělí se tomu musíme teprve přizpůsobovat.“  

ŠPITZ, Jan. Pomezí příběhu a dramatu–narativní terapie a dítě v bludišti dnešního světa. In: Dramatická 

výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 103–106. ISBN 80-

901660-4-0. 
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Je však otázkou, zda je žádoucí, aby byl tento prostor zajišťován primárně výchovnými institucemi, 

neboť rodina, škola, i další společenské instituce mají tendenci autoritativním způsobem vést dítě 

směrem odpovídajícím jejich vlastním zájmům a hodnotám, od kterých by však měl být prostor pro 

dialog, diskusi a poznání pokud možno co nejvíce oproštěn. Spíše prostředí mimo ně získává status 

dostatečně neutrálního a bezpečného prostředí pro rozhlédnutí se po síti vazeb a systémů, do kterých 

je dítě patří, vedení dialogu o nich a jejich potvrzování či zpochybňování. Divadlo je ideálním 

příkladem takového prostředí. Karolína Ondrová, dramaturgyně Divadla Polárka však upozorňuje na 

to, že zástupci výchovných institucí, kteří děti do divadel doprovázejí, by však průběhu představení 

(i průběhu aktivit předcházejících i následujících) být zobrazovanému tématu společně s dítětem 

přítomni měli: 

„Pokud je pro rodiče důležité, aby jeho dítě chodilo do divadla, a ještě navíc do kvalitního divadla, 

pokud se pedagog staví k návštěvě divadla s větším zájmem než jako k příležitosti dát si kafe ve 

foyer, nepochybuji o tom, že ve vývoji dítěte divadlo roli hrát bude. […] Může hrát roli socializační, 

může formovat vkus a představivost, může otevírat témata, na která by jinde nedošlo, může prostě 

jen bavit a zaujmout pro nějakou vlastní aktivní činnost od vlastního hraní divadla až třeba jenom 

k hlubšímu myšlení.“64 Podstatné však je, že aby do něj vstupovali v jiné roli; ne tak v roli autority, 

jako v roli spolupozorovatele, neboť pouze v momentě, kdy dění na jevišti komunikuje přímo s dí-

tětem a rodič/učitel/vychovatel do této komunikace nezasahuje, je dán dítěti prostor k ohledávání 

tématu po vlastní ose předtím, než než se dostane opět do styku s jejich názory. 

Psycholožka Lenka Chválová k tomuto procesu připomíná: „[…] divadlo nabízí i možnost vnímat 

dané téma „pasivně“, což neznamená, že člověk tématem není osloven, ale spíše, že v dané situaci 

nemusí okamžitě prezentovat své názory a není vystaven reakcím okolí, neboť nejde o výkon ani 

známku. […] I v divadle je [však] důležitý vztah mezi učitelem a žáky. Pokud se podaří navázat vztah 

a pocit bezpečí, otevře se [pak] cesta, jak oslovit různá témata.“65 

Jan Cimr, umělecký ředitel divadla Polárka upozorňuje na další důležitou rovinu: „Divadlo je 

většinou (a divadlo pro děti téměř bez výjimky) kolektivním zážitkem. Viděla ho v jeden okamžik 

celá rodina, celá třída. Určitý kolektiv lidí vstřebává v jeden okamžik tentýž vjem a může jej 

bezprostředně společně reflektovat. […] Dovedu si představit, že dobré představení dotýkající se 

určitého tématu vzbudí v dítěti/dětech zájem o toto téma, který pak budou dál samostatně  

rozvíjet.“66 

 

 
64 Viz rozhovory v příloze práce, s. 62. 

 
65 Viz rozhovory v příloze práce, s. 69. 

 
66 Viz rozhovory v příloze práce, s. 60–61. 
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Z těchto poznatků vystupuje první závěr, týkající se funkce progresivního divadla jako zdroje poz-

nání: Divadlo jako instituce by mělo se zástupci formativních institucí vytvořit konsenzus o jejich 

přijetí role pozorovatele. Na jeho základě může probíhat komunikace jeviště s dítětem–divákem, jež 

funguje na bázi pravidel, ustanovenými mezi těmito dvěma stranami. Následovat by měla reflexe, 

(ideálně strukturovaná, s profesionálním lektorem) do které se do té doby pasivní zástupce for-

motvorné instituce zapojí. V jejím rámci se potkávají dvě roviny poznání; poznání jednotlivce, 

vytvořené v průběhu představení, a poznání kolektivní, obohacené o názory ostatních diváků a zá-

stupců formativních institucí, které jsou proti sobě stavěny, přezkoumávány, reflektovány a ve 

společné interakci přetvářeny. 

Helen Nicholson uvádí, že hnutí Theatre in Education bylo silně inspirováno myšlenkami Bertolta 

Brechta, když si kladlo za cíl pomocí divadla naučit žáky myslet dialekticky a s odstupem proti „dom-

inantní kapitalistické ideologii“.67 Ačkoliv je zabarvený zastaralými kontexty, principiálně lze takový 

způsob přemýšlení pokládat za nosný i v současné době; divadlo má potenciál být prostorem pro 

otevřený dialog a diskusi (tedy místem neformálního vzdělání) bez zatížení normativními tlaky. Ni-

cholson tento koncept potvrzuje: „Společenská představivost živého divadla umožňuje divákům a 

divadelníkům zdůrazňovat a reflektovat, zpochybňovat a rozbíjet přejaté a komodifikované obrazy 

světa. Je-li tomu tak a současným bojištěm je představivost, pak profesionální divadelníci mohou 

vzdělání významně přispět.“68 Elementaristka Lucie Pfrognerová uzavírá: „[Divadlo děti] obohacuje 

vjemově, esteticky, obohacuje je o nové poznatky jinou cestou nežli učením. 

Divadlo dokáže „vzdělávat“ děti velice příjemnou a nenásilnou formou, díky které přijímají nové 

informace, aniž by si to často uvědomovaly. Prostě se baví a zároveň se vzdělávají, což ve škole 

nebývá vždy pravidlem, i když se o to opravdu hodně snažíme.“69 

 

 

 

  

 
67NICHOLSON, Helen. Theatre & Education. Basingstoke New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 

978-0-230-21857-4. s. 28–29. 

 
68 Op. cit., s. 49. překlad E.P., pův. zn.: „The social imaginary of live theatre enables audiences and theatre-

makers to emphasize and reflect, to question and unfix packaged, second-hand and commodified images of 

the world. If this is the case, and the contemporary battle ground is the imagination, professional theatre-

makers have a significant contribution to make to education.“ 

 
69 Viz rozhovory v příloze práce, s. 71. 
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ČÁST 3: TEXT JAKO MATERIÁL PROGRESIVNÍHO DIVADLA PRO DĚTI 
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Texty pro progresivní divadlo 

 

V předchozí kapitole jsem nastínila některé způsoby, jakými progresivní divadlo pro děti vytváří 

přesah. Jsou to: vytváření prostoru pro neformální vzdělání a dialog za pomoci přijetí konsenzu o 

rolích se zástupci výchovných institucí, vyrovnanost estetického a edukativního a dvě roviny partic-

ipace. Namístě je však ještě zamyšlení nad materiálem, na kterém lze tyto způsoby využívat. Neboť 

je však materiál divadelního díla jako celku díky pluralitě jeho spolupůsobících složek na mé potřeby 

příliš komplexní, zaměřuji se pouze na text, jakožto jednu z primárních složek vznikající inscenace. 

Mám za to, že ona progresivnost kvalitního divadla pro děti z velké části vyrůstá z povahy textové 

předlohy. Jinými slovy, progresivní text chápu jako předpoklad vzniku progresivní inscenace. 

Následující kapitoly se tedy zabývají dvěma texty, které považuji za modelové pro progresivní div-

adlo.  

Kritéria výběru byla následující: vybrat texty, jež vznikly po roce 2000 jako texty určené divadlu pro 

děti s tematikou rezonující v současném společenském prostoru, která je potenciálně z pohledu 

dospělého směrem k dítěti těžce komunikovatelná. Texty, které látku nemytizují, ale otevírají ji dítěti 

jako prostor pro objevování, a které hovoří jeho jazykem.       

Text Apoleny Novotné (Vynohradnykové) byl vytvořen pro scénu divadla Minor, kde byl na konci 

roku 2008 uveden. Inscenaci jsem ve stejném roce osobně zhlédla a dodnes ji považuji za významný 

formotvorný zážitek a za svůj první kontakt s progresivním divadlem pro děti.     

Text Můj bratr, má princezna Catherine Zambon byl vytvořen jako text pro divadlo, avšak nezávisle 

na konkrétní divadelní instituci. Ve Francii byl poprvé uveden v roce 2014 a u nás byl zatím uveden 

v roce 2019 jako rozhlasová hra, avšak disponuje všemi kvalitami na to zařadit se do linie textů pro 

progresivní divadlo. 

Oba texty se zabývají problematikou specifických skupin/minorit; v prvním případě se jedná o mino-

ritu Neslyšících, v případě druhém o transsexuální a queer komunitu. Jako hlavní téma obou textů 

vystupuje přiblížení světa těchto specifických skupin dítěti tak, aby se s nimi mělo šanci seznámit a 

umělo s nimi v reálném životě navázat pozitivní vztah. 

 



 

 38 

Pod hladinou ticha 

 

Text Pod hladinou ticha vznikl jako dramatizace povídky autorky a režisérky Apoleny Novotné 

(Vynohradnykové) pro inscenaci v divadle Minor.70 Apolena Novotná stála po roce 2000 v čele ut-

vářející se linie českých divadelních režií, systematicky otevírajících divadla minoritě Neslyšících 

pomocí tlumočení divadla do znakového jazyka.71 Před prací na inscenaci v divadle Minor do znako-

vého jazyka zdramatizovala například Saroyanova Tracyho tygra, V melounovém cukru Richarda 

Brautigana nebo pohádku Zahrada Jiřího Trnky.72  

 

Inscenace Pod hladinou ticha byla určena primárně slyšícím divákům, konkrétně rodičům s dětmi, 

znakový jazyk kombinovala s mluvenou řečí a díky tomu nenásilně seznamovala slyšící diváky s 

částí životní reality Neslyšící komunity. 

 

Hrdinkou příběhu je prepubertální dívka Anička, která žije se svými rodiči a bratrem Mariánem v 

panelovém domě na sídlišti. Celá rodina patří mezi Neslyšící, kromě Mariána, který díky tomu 

zastává roli tlumočníka. Postava Aničky se kromě specifického světa rodiny pohybuje ve dvou 

dalších ústředních prostředích: ve světě venku, reprezentovaném vrstevníky a náhodnými osobami, a 

světě vnitřním – světě fantazie. V narativní lince se tak prolínají tři různé pohledy na ni. Z pohledu 

rodiny je příslušníkem specifické komunity, z pohledu vnějšího světa je to „divná holka, co je úplně 

mimo“ a z pohledu vlastního je mořskou vílou, žijící v barevném, tichém světě pod hladinou, kam se 

dá schovat před strachem ze světa nad, tedy ze světa slyšících, s nímž se nedá dost dobře navázat 

komunikace.  

 

Anna: Vždycky, když jsem se bála, tak jsem zavřela oči… a pak jsem je zase otevřela, ale už  

vevnitř – zůstala jsem pod hladinou jako potápěči… dokud to úplně nepřešlo.73 

 

  

 
70 Dramatizace byla premiérována 7. 12. 2008. Viz Pod hladinou ticha. In: Databáze inscenací VIS IDU [online 

databáze] [cit. 11.6.2021]. Dostupné z: https://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=22036&mode=0 

 
71 První inscenací přeloženou do znakového jazyka vytvořila s divadlem Nablízko v roce 2003. Nablízko o.s. 

O nás. [online]. [cit. 28.7.2021]. Dostupné z: https://www.nablizko.cz/clanky/onas.html  

 
72  i-divadlo.cz. Z tiskových konferencí. O Neslyšících pro slyšící. [online databáze] Publikováno 28.11.2008. 

[cit. 11.6.2021]. Dostupné z: https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/o-neslysicich-pro-slysici 

 
73 VYNOHRADNYKOVÁ, Apolena. Pod hladinou ticha. 2008. 22 s. Uloženo v archivu divadla Minor v 

Praze. s. 3. 

https://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=22036&mode=0
https://www.nablizko.cz/clanky/onas.html
http://i-divadlo.cz/
https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/o-neslysicich-pro-slysici
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Ne náhodně se Aniččin vnitřní svět nachází zrovna pod hladinou moře. Novotná vykresluje její cestu 

k získání kochleárního implantátu skrze paralelu k příběhu Andersenovy Malé mořské víly. Anička 

se zamiluje do svého vrstevníka, zpěváka Kevina, a zatouží získat sluch, aby přebila zdánlivě 

nepřekročitelnou bariéru mezi svým a jeho světem. Paralela Andersenova příběhu se specifickým 

příběhem Aničky hraje naprosto zásadní roli. 

 

Díky ní Anička, která se skrze narativní linii běžné životní reality příliš neprojevuje a v jejím rámci 

působí jako postava dosti vzdáleně, splývá s atributy pohádkové postavy, se kterou se dá již z principu 

identifikovat. Přesně tak je však portrétována lidmi z vnějšího světa.  

 

Klára: (otočí se na Aničku) A co si přeješ od Ježíška ty Aničko? 

 

Anička: (mlčí) 

 

Monča: Myslíte, že už se s někým líbala? 

 

Danča: Ta, jo? Ta je úplně mimo.74 

 

Aniččini vrstevníci s ní v zásadě neumí navázat komunikaci. Dívky ze sídliště ji kolem sebe tolerují, 

avšak téměř na ni nemluví. Pouze Klára, která chodí s Mariánem, se ji snaží do zábavy zapojit. Když 

přijdou kluci převlečení za Mikuláše a čerta rozdávat pozvánky na Kevinův koncert a Anička jim 

neodpovídá na jejich otázky, mají ji za nafoukanou, a když se jich Anička pomocí kresby ptá, kde 

mají anděla, mají ji za blázna. Ještě ostřeji se vůči ní jako zástupci minority Neslyšících vymezuje 

Kevinova, ironicky nahluchlá, babička, která vykazuje klasické znaky nesnášenlivosti: 

Kevinova babička: Podívej, vidíš toho pána v rámečku? Ten je legrační, viď? No, ona to ale moc 

legrace není, to on tam je pro ty hluchoněmý! Važ si zdraví, Alešku! Znáš ty sousedy pod námi, ty 

taky máchaj – táta máchá, máma máchá a ta jejich holka, ta taky máchá, jenom ten její brácha je 

normální. 

 

Kevin: A nejmenuje se Marián babi? 

 
74 Op. cit., s. 3. 
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Kevinova babička: Myslím, že jo. Ona je ta Anička pěkná, ale na tu pozor hochu, ono je to prý 

dědičný.75 

 

Ambivalentní postoj okolí se však nemění ani po Aničkou tak vytoužené operaci. 

 

Anička: Holky, jdu s vámi zítra na koncert! (Anička se vrátí k rodičům, odejdou) 

 

Olča: (nadšeně) Slyšeli jste jí? 

 

Monča: Mluví divně. 

 

Danča: Holky, co je vlastně teď zač? 

 

Monča: Ufon se strojkem v hlavě. Tak zítra, ahoj.76 

 

Aniččina touha po tom, být součástí světa slyšící většiny, je primárně motivována představou o lásce 

k princi, ztělesněném v Kevinovi. Ve svém přání ke zlaté rybě si doslova přeje být jednou z dívek, 

kterým Kevin se svou kapelou zpívá.  

 

Vzdát se svého vnitřního světa a své specifičnosti (jedinečnosti) za cenu obdivu opačného pohlaví a 

přijetí se většinou dá chápat jako přání nastupující puberty, ovlivněné mimo jiné fenoménem peer 

pressure. Pubertální společnost klade na jedince požadavek být stejným jako ostatní, aby byl mezi ně 

přijat, což jakožto nárok často nedokáže naplnit ani poměrně konformní jedinec. Zde dochází k 

vrstvení tužeb být „jako ostatní“; avšak tato logika zde záměrně nefunguje, neboť jde o specifickou 

skupinu. To však Anička není schopná vidět. Tatínek to ozřejmuje následujícím způsobem: 

 

  

 
75 Op. cit., s. 15. 

 
76 Op. cit., s. 21. 
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Marián: (tlumočí) Táta mi teď ještě řekl, že já to nemůžu pochopit, ale že prý Neslyšící vždycky 

zůstane Neslyšícím, s tím žádnej doktor nic neudělá, souvisí to prý s duší, s tím, co jsme dostali. Bůh 

nás má rád přesně takový, jaký nás zrodil. A Neslyšící jsou jako takoví dokonalí, nikdy jsem neměl 

pocit, že by mi něco chybělo, říká táta. Navíc Anna prý nechápe, že až ji bude někdo milovat, naučí 

se kvůli ní znakový jazyk, protože to pro něj nebude žádné riziko, jenom ho to obohatí.77 Anička musí 

dojít zklamání, aby pochopila, že opravdové štěstí nelze nalézt venku ve světě, nýbrž pouze sama v 

sobě.  

Inscenační projekt měl dvě roviny působení. První rovinou bylo naznačené sledování poměrně 

známého příběhu o hrdince, která se vzdá části sebe sama ve prospěch lásky a která poté, co je jí 

zklamána, musí najít štěstí sama v sobě, což je sám o sobě příběh nesoucí silné poselství. Bruno 

Bettelheim píše, že takové příběhy utvrzují dítě v přesvědčení, že i ten nejslabší může v životě uspět.78 

 

Druhá rovina je jakési okno do reality neslyšícího člověka. Diváci měli možnost nahlédnout do „do-

mova“ rodiny Neslyšících a poznat několik specifických prostředků, které tato skupina používá; 

například světlo značící zvonící telefon, způsoby upoutání pozornosti, jako je klepání na stůl. 

Žádoucího účinku bylo však v inscenaci dosáhnuto především tím, že všichni herci prošli intenzivním 

kurzem znakového jazyka a na jevišti ho používali jako plnohodnotný způsob komunikace.79 Postavy 

Mariána a dospělé Anny ho divákům tlumočily. Postava Aničky byla ztvárněna neslyšící herečkou 

Andreou Kalců, která vnášela prvek autentického setkání diváka s příslušníkem skupiny Neslyšících, 

což s sebou přinášelo další vrstvu prožitku z inscenace.  

 

  

 
77 Op. cit., s. 15. 

 
78 BETTELHEIM, Bruno, 2017. Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Překlad Lucie 

LUCKÁ. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1172-3. s. 17. 

 
79 Pod hladinou ticha [videozáznam inscenace s komentářem režisérky ve formátu VOB]. Uloženo v archivu 

divadla Minor. 
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Pod hladinou ticha lze vnímat jako jeden z vydařených příkladů progresivního divadla. Inscenace 

otevírala téma života specifické skupiny, avšak prostřednictvím narativu a bez moralistního hod-

nocení. Naopak vytvářela prostor pro diskusi o ní, o jejím vztahu s většinovou společností a o tom, 

že kontakt s ní není nebezpečný, ale naopak může být velmi obohacující. Prostředkovala setkání s 

příslušníkem skupiny, o které pojednávala, takže netíhla k interpretaci pohledem většinové 

společnosti. Zároveň se nelimitovala pouze na obraz „z reality“, ale vizuálně ho provazovala s motivy 

pohádky, moře, ticha a strachu. Ředitel divadla Minor Zdeněk Pecháček na tiskové konferenci k in-

scenaci uvedl80: „Inscenace Pod hladinou ticha vlastně předznamenává, jak dál s dramaturgií našeho 

divadla, co hrát pro dětského diváka. Dnešní doba nám dala odpověď. Nový směr by chtěl rozvíjet 

něco jako vzdělávání dětí prostřednictvím divadla, poukazovat na problémy výchovy, učit dovedno-

stem, které děti ztrácí, určitou formou nastavit dnešním dětem zrcadlo…“ 

Inscenace měla veskrze pozitivní ohlas, zejména bylo vyzvedáváno její téma, inkluze příslušníka 

komunity Neslyšících do hereckého ansámblu a spolupráce s Českým centrem znakového jazyka, 

kam slyšící herci docházeli znakový jazyk studovat. Naopak vytýkán byl inscenaci sklon k emoční 

vypjatosti, budované především hlasitými zvuky, a prvoplánové pojetí světa slyšících v kontrastu s 

poetickými scénami zobrazujícími Aniččin vnitřní svět.81  

 
80i-divadlo.cz. Z tiskových konferencí. O Neslyšících pro slyšící. [online databáze] Publikováno 28.11.2008. 

[cit. 11.6.2021]. Dostupné z: https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/o-neslysicich-pro-slysici 

 
81Viz SEDLÁČKOVÁ, Anna. Trikrát v jednom Minore. Loutkář [online]. 2009, 3, s. 110–111 [cit. 28.7.2021]. 

Dostupné z: http://www.loutkar.eu/index.php?h&id=2009058 

 

SOPROVÁ, Jana. Minor uvádí inscenaci o neslyšících. scena.cz [online]. 7.12.2008 [cit. 28.7.2021]. Dostupné 

z: http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=8655&r=2 

http://i-divadlo.cz/
https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/o-neslysicich-pro-slysici
http://www.loutkar.eu/index.php?h&id=2009058
http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=8655&r=2
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Můj bratr, má princezna 

 

Můj bratr, má princezna (v původním znění Mon frère, ma princesse) je dramatickým textem fran-

couzské dramatičky a herečky Catherine Zambon. Poprvé byl vydán v roce 2012, na scénu byl uveden 

o dva roky později. Text zapadá do linie francouzského théâtre jeune public, která se oproti české 

tvorbě pro děti a mládež mimo jiné vyznačuje otevřeným přístupem k tabuizovaným tématům, jako 

jsou traumatická období historie (Jean-Claude Grumberg: Karkulka z Idů. (Petit chaperon Uf)), poru-

chy příjmu potravy (Nathalie Papin: Sněz mě (Mange-moi)), podoba rodiny a vztahů v ní    (Suzzane 

Lebeau: Lidožroutek (L’Ogrelet)) nebo sexualita, které se věnuje právě text Catherine Zambon. I přes 

tuto otevřenost francouzských tvůrců vyvolal Můj bratr, má princezna mnoho nesouhlasných reakcí. 

Text, otevírající otázku genderu a transsexuality, je určen věkové skupině od pěti let, tedy zhruba 

žákům prvních tříd. Kontroverzi vyvolal právě nízký věk recipientů. Natálie Preslová, zabývající se 

ve své diplomové práci textem podrobněji, uvádí: „Podle sexuologa Petra Weisse se [přitom] projevy 

poruch sexuální identity (kam je transsexualita řazena) začínají projevovat zhruba od dvou let věku, 

ve většině případů od tří let, jak uvádí i publikace Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. V 

kapitole Porucha pohlavní identity v dětství zmíněné publikace Weiss uvádí věkovou hranici pěti let, 

jako období, ve kterém si transsexuální dítě již plně uvědomuje svou vlastní odlišnost ve srovnání s 

běžnou pohlavní diferenciací, se kterou se setkává u svých vrstevníků. Z toho vyplývá, že šestileté 

dítě je schopno téma textu Můj bratr, má princezna pochopit.“82 

 

U nás byl text uveden poprvé jako scénický fragment na festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu 

právě v překladu Natálie Preslové a v tomtéž překladu byl v roce 2019 Českým rozhlasem uveden 

jako rozhlasová hra. V roce 2021 vychází v Institutu umění – Divadelním ústavu jako součást pub-

likace Sněz tu žábu.           

Jaké reakce by vyvolalo inscenování textu, jehož téma je u nás stále poměrně stigmatizované, na 

divadle, je otázkou. Nicméně samotná jeho existence v našem kulturním prostoru zůstává jako šance 

na otevření debaty o tématu spektra sexuality i s mladšími, než pubertálními dětmi, které s tímto 

tématem často bojují na vlastní pěst, neboť rodina i vzdělávací instituce často cítí, že nemají kompe-

tence, v horším případě nejsou ochotny vést s nimi na toto téma dialog. 

 

 
82PRESLOVÁ, Natálie. Ďáblové, lidožrouti a jiní outsideři. Současné francouzské divadlo pro děti a mladé 

publikum. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta filozofická. Katedra divadelní vědy. 

Vedoucí práce Petr Christov. s. 26–27. 



 

 44 

Hrdiny textu Můj bratr, má princezna jsou sourozenci Nina a Alayn. Alaynovi je pět let, Nina je 

starší. Malý Alayn se necítí být chlapcem. Rád si hraje se sestřinými panenkami a nosí její vílí šaty. 

Chtěl by mít dlouhé vlasy. 

 

Alayn: Příroda se spletla. Vím dobře, že se spletla, asi jsem chvíli nedával pozor a ona mi přidělala 

kusy těla, které nejsou moje. Babi Loupiottová říká, že se to spraví, ale já vím, že ne, nechci být kluk, 

nemám to rád, nechci aby se táta zlobil, myslím, že by to šlo vrátit na začátek a udělat mě jinak. To, 

co není moje, dát někomu jinému, můj pindík mi nepatří, visí tak divně, jako žížala, příroda se spletla, 

chci být jako moje sestra Nina. Je tak krásná. Chci být jako Nina, vyrostou jí prsa, může mít dlouhý 

vlasy, může nosit rtěnku a lak na nehty, může hrát fotbal i psát básničky. Nechápu proč já můžu hrát 

fotbal, ale to ostatní ne. Nechám tě zmizet, Nino, a budu tady místo tebe.83 

 

Alayn se se svou situací vyrovnává představováním si, že jako víla Nyala může za pomoci kouzelné 

hůlky proměnit cokoliv v cokoliv jiného; nejen že svou babičku může proměnit v bonbón, ale sám 

sebe může proměnit v princeznu nebo draka nebo ve svou sestru Ninu. 

 

Nina je dívka s rozvinutou imaginací. Avšak ani ona příliš nevyhovuje genderovému stereotypu o 

dívce: raději než princeznou by byla letkyní. Oba sourozenci se setkávají s nepochopením od svého 

okolí. Rodiče nechápou hloubku Nininy poezie, nerozumí tomu, proč se Alayn touží oblékat do 

růžových šatů. Catherine Zambon naprosto přesně vykreslila postavy rodičů obou dětí: Matka Sev-

erine, která pracuje v nemocnici a není schopna pochopit, proč jsou její děti jiné, než typizovaná 

představa: 

 

Nina: Spadla jsem. (Pauza.) Mami… 

 

Severine: Ty jsi zase hrála fotbal? 

 

Nina: Ne. Jo. To jsem hrála. Mami, já… 

 

Severine: Mám dceru, která se chová jako kluk a syna, který... je, nevím co. 

... 

  

 
83ZAMBON, Catherine. Můj bratr, má princezna. In: Sněz tu žábu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 

2021, s. 161–189. ISBN 978-80-7008-447-2. s. 173. 
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Severine: Styděla se s ním jít ven. Odmítl se obléknout jinak. Nevím co na těch šatech vidí. Nina je  

nenosila nikdy. Je to divný. Musíme si s ním promluvit. Vysvětlit mu to. Vzít ho za Fabianem. 

Doktorem Fabianem. Ten bude vědět co s ním. My už nevíme. V pěti letech, to přece není možný. 

Co z něho vyroste? Mám z toho prostě strach.84 

 

Severine se strachuje o to, co si o Alaynovi bude myslet okolí. Podtextově strach vychází z toho, jak 

jeho jinakost ovlivní ji a její rodinu, a proto tak úkorně trvá na tom vzít Alayna k doktorovi. Její 

strachování se o to být jako rodina percipováni jako normální, a tedy být v bezpečí, je ovšem tak 

velké, že zastiňuje jakoukoliv její schopnost vnímat skutečné potřeby jejích dětí. Otec Stéphane je 

oproti ní k dětem empatičtější a jinakost nevnímá jako apriori vadu. 

 

Stéphane: Šel jsem s Alyanem do parku. Nemá rád klouzačky, no a co. Trhal v parku kytky, petúnie, 

no co. Udělal z nich obří pugét. Výsledek: šel po nás hlídač, protože trhat květiny v parcích je 

zakázáno. Jestli udělám ty zkoušky, odstěhujeme se k moři. Budeme sbírat mušle a šneky. U moře 

totiž není žádný hlídač. A v parku už mě nikdo nikdy neuvidí. 85 

 

Stéphane je ovšem příliš flegmatický a zabraný do své práce, takže ani on dětem není schopen 

poskytnout dostatečnou podporu. Dětem tak nezbývá, než se protloukat světem, kde je na jinakost a 

odchylku pohlíženo shora, samy. Alayn žije ve svém kouzelném světě, a tak především Nina přebírá 

ochranitelskou roli nad svým bratrem a musí snášet urážky a šikanu od ostatních dětí ve škole. 

Protějškem k oběma sourozencům je postava Bena, chlapce z rodiny, kde jsou genderové role napro-

sto jasně rozděleny. V Benovi se navíc manifestuje stereotypně mužská agresivita: 

 

Ben: Mě ať nikdo moc neštve. Když mě někdo praští, tak ho praštím. Když mi někdo nadává, tak ho 

praštím. Když se někdo naváží do mejch rodičů, tak ho praštím. A když někdo uráží moje ségry, tak 

ho praštím.  

Tvoje Nina se pohádala s Lilou, protože Niny debilní malej bratr zas něco udělal, ani nevím co. 

Ségra se mu smála a Nina jí roztrhla šaty. Tak jsem řekl – neboj, já se o to postarám. Jsem kluk, já 

mám dělat spravedlnost. To je normální. Jednu jí vrazím. A taky jsem to udělal.86 

  

 
84 Op. cit., s. 171. 

 
85 Op. cit., s. 168. 

 
86 Op. cit., s. 167. 
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Ben je poměrně typickým příkladem školního agresora, který má v sobě křehkou součást sebe sama, 

neboť sám přiznává, že Ninu má rád, ale je pevně zaklíněn v pozici agresivní obrany svého „vlast-

nictví“ a svojí pravdy, kterou pravděpodobně přejal od rodičů. Pod její vlajkou sdružuje další děti, 

které se vysmívají Alaynovi a Nině a šikanují ji za to, že Alayn není podle jejich soudů „normální“, 

a za to, že ho Nina proti posměváčkům brání. Po útoku za popelnicemi na školním dvoře se Nina ze 

všech sil snaží získat ochranu pro Alayna jak u rodičů, tak u svého kamaráda Dila, na kterého naléhá, 

aby s Benem promluvil. Když nikde nenachází podporu, rozhodne se Nina zmizet, uplatnit stejnou 

strategii jako Alayn. Teprve po aktu jejího odchodu se její okolí zmobilizuje a veškerá pravda vychází 

najevo. V textu na konci přichází rodiče i děti do školy v ženských šatech. Je to silný obraz spojení 

se a podpory Alayna. 

 

V textu existují dvě linie poselství: První vykresluje svět Alayna, který není podivný a neznámý, ale 

imaginativní a kouzelný. Ani jednou za celou hru nepadne pojem transgender. Není to ani potřeba. 

Dítě nepotřebuje znát pojem. Stačí mu vidět hrdinu, který je nebo se cítí být jiný, ostatně s takovými 

hrdiny se běžně setkává v pohádkových příbězích. Proti očekávání dospělých pro něj bude snadné se 

s Alaynem ztotožnit, neboť každé dítě se cítí být také v určitých ohledech jiné, než ostatní.87 Dle 

mého názoru vůbec není třeba více specifikovat nebo pojmenovávat, o co se jedná. Důležité je z 

pozice rodičů a vzdělávacích institucí děti podobným příběhům s neobvyklými hrdiny vystavovat, 

neboť dítě si vybuduje přirozenou empatii k hrdinovi příběhu, a bude pro něj na základě takového 

zážitku snadnější operovat empaticky s „jinakými“ lidmi v běžném životě. 

 

Druhá linie poselství ukazuje, jak nezbytně důležité je vytvářet podporující prostředí, ve kterém je 

individuu umožněno vzkvétat. Obzvláště důležité je, aby si především rodiče uvědomili, že není na 

místě snažit se dítě „spravit“. 

 

  

 
87 Jedná se o zářný příklad intimní participace. 
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Manon van de Water v kapitole zabývající se tabu tématy v divadle pro děti a mládež vysvětluje, že 

tabu témata v divadle pro děti a mládež vznikají v důsledku široce rozšířené, avšak nesprávné dom-

něnky, že dítě v divadle nedokáže rozlišit mezi alegorií a realitou. Zároveň reflektuje sex a sexualitu 

obecně jako celosvětově nejrozšířenější tabu téma v divadle pro děti a mládež.88 Je tedy nasnadě, že 

kontroverze na téma, zda je vhodné obraz Alayna dětem ukazovat, která okolo textu vznikla, pramení 

ze strachu rodičů, podporovaných heteronormativním nastavením společnosti, že by se jejich děti 

poté, co by viděli postavu malého chlapce hrajícího si na princeznu, po jeho vzoru staly také ta-

kovými. Ve společnosti stále převládá strach z toho být odlišným. Z něj plyne snaha jinakost pot-

lačovat místo toho ji přijmout, ukazovat ji, informovat o ni a učit děti ve školách přirozené empatii 

ke svým vrstevníkům. Uvádění na divadle, v prostoru nezatíženém normativními názory vzděláva-

cích institucí a rodiny, umožňuje právě takové téma jako sexualitu ukazovat, klást otázky a nazírat ji 

skrze postavu. Oproti obavám dospělých tak může právě reprezentace queer postav u dětí jednak 

vzbudit zájem a empatii, jednak potenciálně založit vzor pro pozdější uchopení vlastní sexuality. Di-

vadlo je tak skrze tyto vlastnosti schopné se (a mělo by se) podílet na procesu, který van de Water 

nazývá queering.89 Van de Water píše: „Divadlo pro mladé publikum zoufale potřebuje queering, 

tedy pochopení omezení [vytvářených heteronormativním chováním společnosti] a jejich záměrné 

podvracení. Tento přístup nemusí být nutně aplikován pouze na sexualitu, i když se zde zaměřuji 

právě na ni.“90 Queering tak lze v tomto slova smyslu ve spojení s oblastí divadla pro děti chápat jako 

proces dekonstrukce zažitých konvencí a autocenzury a přijetí témat, která jsou považována za tabu, 

právě jako Můj bratr, má princezna.91 

  

 
88 WATER, Manon van de. Theatre, Youth, and Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-1-

349-29842-6., s. 67, 73. překlad E.P., pův. znění: „Taboos for children are based on the belief that children 

cannot discriminate between allegory and reality. Sex, and more important, sexuality may be the most fre-

quently mentioned taboo in TYA, globally.“ 

 
89 Cambridge Dictionary uvádí význam slovesa queering následovně: to change something so that it does not 

relate only to one gender, either male or female, or so that it no longer fits traditional ideas about gender or 

sexuality. Viz Queer. In: Cambridge Dictionary [online]. [cit. 9.6.2021] Dostupné z: https://dictionary.cam-

bridge.org/dictionary/english/queer 

 
90 WATER, Manon van de. Theatre, Youth, and Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-1-

349-29842-6., s. 99. překlad E.P., pův. zn. : „Theatre for young people is in dire need for queering, that is, an 

understanding of its limitations and a deliberate subversion of those limitations, and this approach needs not 

be relegated to sexuality, although that has been the focus here.“ 

 
91 Nutno podotknout, že ne všechna uskupení zaměřující se na dětského diváka si mohou dovolit vystoupit s 

takovýmto programem. Jak van de Water opakovaně zmiňuje, divák (dítě) není ten, který vstup do divadla 

garantuje (rodič, učitel, …), a pokud uskupení není nijakým způsobem subvencováno a je závislé pouze na 

částkách vydělaných na vstupenkách, pravděpodobně si nebude moci takový program dovolit.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/queer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/queer
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Tabu, dialog, tolerance 

 

V obou textech lze nalézt společný rys: jejich hrdinové, kteří jsou jsou nějakým svým rysem 

specifičtí, jsou jako postavy budovány bez jakéhokoliv apriorního motivu vzbuzovat v divákovi sou-

cit. Ač se to zdá jakkoliv banální, zastřešuje tento rys několik signifikantních faktorů. Fakt, že hrdina 

existuje ve světě, který pro něj není stoprocentně přátelský či připravený, ale on si v něm přesto 

buduje své specifické místo (Anička podmořský svět, Alayn svět, ve kterém mávnutím kouzelné 

hůlky může být cokoliv něčím jiným), k divákovi vysílá zprávu o jejich existenci, která ale jde ruku 

v ruce s poznáním, že tyto lidské bytosti nejsou oběťmi tohoto světa a není k nim potřeba zaujímat 

altruistický postoj. Skrze tento náhled na hrdiny se specifickými potřebami a náhledy na svět není 

divák limitován a může se v něm plně vzbudit zvědavost a zájem o svět těchto neobyčejných hrdinů, 

kteří nejsou o nic míň lidmi, než je on sám, a jejich jinakost je naopak jejich silou a předností, ať už 

si toho jsou vědomi, nebo ne. To může dítěti do budoucna umožnit být vůči specifickým skupinám 

otevřený a přistupovat k nim beze strachu. V druhém plánu je to silnou zprávou nejen pro příslušníky 

právě takových skupin, ale i slabší a bojácnější děti, že i pro takové hrdiny je ve světě místo a že i oni 

mohou dojít k vítězství.  

 

Co se informování dítěte o existenci specifických skupina a étosu zacházení s nimi týče, je většinou 

primárně spoléháno na rodiče a vzdělávací instituce. Ti jsou tak postaveni před velmi náročný úkol, 

a ne vždy se jim zadaří podat informaci bez zatěžkání vlastní neznalostí nebo nesprávnou interpretací. 

Problém nastává již v bazální neschopnosti zprostředkovatele informace vcítit se do příslušníka 

specifické skupiny a často dochází k tomu, že se zprostředkovatel uchýlí k sympatii a empatii na 

základě umístění příslušníka specifické skupiny do role oběti. Takový přístup je však spíše 

destruktivní, neboť dítěti nepřináší žádnou přínosnou informaci o tom, jak s takovými lidmi jednat a 

zacházet. Pokud se nesetkají s jiným přístupem, který by jim problematiku otevřel, dojde prav-

děpodobně k tomu, že se budou při setkání bát a případně je litovat, což je pro obě strany potenciálně 

traumatizující. Ani zasvěcený výklad však nedokáže dítěti plně otevřít a umožnit poznat svět 

specifické skupiny jinak než čistě povrchově. 
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Síla a potenciál divadla ve věci práce se specifickými skupinami spočívá v tom, že skrze příběh prob-

lematiku dítěti nastiňuje a ukazuje jejich příslušníky ve světle jeho vlastních problémů, se kterými se 

potýká a se kterými se denně setkává (nepochopení vrstevníků nebo rodičů, žití ve vlastním světě a 

touha po tom, aby skutečný svět byl právě takový, potýkání se se strachem, apod.), a díky tomu se s 

hrdinou velmi jednoduše identifikuje a bude pro ně zajímavým. Dítě má šanci se nenásilně propojit s 

hrdinou ne na základě jeho jinakosti, ale na základě jejich společných vlastností. Hrdina možná v 

dítěti vzbudí zájem a dá mu na základě takové zkušenosti zážitek empatie s hrdinou, který pro ně pak 

bude přenositelný na situaci setkání se s příslušníkem specifické skupiny v reálném životě. 

 

U obou textů platí, že v jejich vnitřním rámci vzniká prostor pro různé hráče různých zázemí. Holky 

ze sídliště, které reprezentují kulturní zázemí, jež zavírá oči před existencí specifické skupiny 

Neslyšících, babička, která se rodině Neslyšících vyloženě vysmívá, šikanátor Ben pod vlivem 

xenofobního otce i Dilo, který se pod vlivem normativní společnosti školy i vrstevníků neodvažuje 

zastat se Niny s Alaynem; ti všichni vchází do dialogu a do střetu s hlavními hrdiny. Podstatné je, že 

tento dialog vzniká, neboť dítěti – diváku to umožňuje nejen se identifikovat s hrdinou, ale například 

vidět v postavách lidi ze svého okolí a ujasňovat si, jaký postoj zaujmout, jak se k takovým pro-

tihráčům v běžném životě postavit, a jak naopak reagovat na lidi, kteří jsou „jako hrdinové“ ve směru, 

který nebude urážející a škodlivý. Při uvádění na divadle by pak bylo záhodno přidat možnost dialogu 

ve skupině a s tvůrci, případně s příslušníky specifických skupin.  

 

Oba texty se zároveň dotýkají témat, která jsou aktuálně rezonující a v rámci konzervativní 

společnosti tabu; díky jejich prezentaci je však možné je rychleji a efektivněji normalizovat. 

Výchovné instituce jsou často těžkopádné, neboť jejich příslušníci (dospělí) si sami musí aktuálním 

společenským tématům přivykat, a i proto pro ně může být velmi výhodné děti seznamovat s di-

vadlem, které je schopné o nich s dítětem komunikovat bez studu a bez agendy. Jde o citlivou formu 

neformálního vzdělání, která je výsadou progresivního divadla pro děti. 

Matthew Reason píše: „Žádné téma by nemělo být pro publikum dětí příliš nebezpečné nebo tabu. 

Jen způsob, jakým řešíme choulostivá nebo obtížná témata, musí být vybrán s péčí, respektem a sol-

idaritou s dítětem.“92  

  

 
92 REASON, Matthew. The Young Audience : Exploring and Enhancing Children's Experiences of Theatre. 

Stoke on Trent, UK: Trentham Books, 2010. ISBN 978-1-85856-450-0. s. 101. překlad E.P., pův. zn.: „... No 

subject should be too dangerous for an audience of children. But the way we handle delicate or difficult sub-

jects has to be chosen with care, respect and solidarity with the child.“ 
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Studentka dramatické výchovy Natálie Rivolová vznáší podobný argument: „Myslím, že divadlo či 

dramatická skupina dokáže dětem poskytnout určitou formu dalšího vzdělávání. V tomto prostředí 

má možnost poznávat témata, která jsou tabu, o kterých se s nimi rodiče nechtějí bavit (nejčastěji se 

setkáváme s tématem sexuální výchovy – v případě, že dítě nemá možnost získat dostatečně vzdělání 

ani ve škole, ani od rodičů). Navíc v divadle mají možnost „zažít si situaci na vlastní kůži“ a poznat, 

jak by se v dané situaci zachovaly, kde jsou jejich hranice komfortní zóny [… ].“93 

 

  

 
93 Viz rozhovory v příloze práce, s. 64. 
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ZÁVĚREM 

 

V práci jsem si kladla za cíl zmapovat vztah mezi generačními specifiky současných dětí a divadlem 

pro děti. Poukazuji na to, že současné divadlo pro děti má značné rezervy v závislosti na lokaci, 

financování divadla a jeho směřování. Přitom však má divadlo pro děti i v jednadvacátém století šanci 

na to být dítěti prospěšné. Novou životaschopnou formou může být progresivní divadlo. Mezi pro-

gresivní řadím v této práci taková divadelní uskupení, která: 

 

• uvědoměle pracují s dítětem jako s aktivním divákem a partnerem pro dialog a dlouhodobě se s ním 

snaží udržet vztah 

• za svou primární funkci považují funkci estetickou 

• jsou si však vědomá svého potenciálu dítěti poskytovat zvláštní druh poznání a s tímto potenciálem 

vědomě pracují 

• pomocí dramaturgie, zohledňující věk, zázemí a zkušenost současných dětí, uvádí na jeviště po-

mocí divadelních prostředků témata, týkající se jejich životní reality  

• prostřednictvím doplňkových aktivit, vedených profesionálními lektory, s dětmi o jejich prožitku z 

představení diskutují a pomáhají jej začleňovat do širších životních souvislostí 

• pracují se současnými texty a spolupracují s mladými tvůrci 

• spolupracují se vzdělávacími institucemi (např. pomocí workshopů, tvorby aktivit a pracovních 

materiálů, které žáky na inscenaci buď připravují, nebo na ní navazují a její témata v rámci výuky 

rozvíjí) 

 

Podmínky pro vznik progresivního divadla definuji takto: 

 

• minimalizovat být pouze zdrojem nenáročné zábavy 

• přijmout odpovědnost za svůj rozvojový potenciál směrem k dítěti 

• uzpůsobit svou dramaturgii směrem k současným tématům a uzpůsobovat ji kulturnímu kontextu 

své divácké obce 

• diskutovat témata, která jsou společeností tabuizována 

• poskytnout prostor pro dialog s diváky pomocí doplňkových aktivit, prostředkovaných odborníky 

(např. z oboru dramatická výchova)  
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Progresivní divadlo má velkou schopnost dítě orientovat v současném světě, vstupovat s ním do dia-

logu o něm a ukazovat mu cesty ze spleti různých informačních, hodnotových a emocionálních 

proudů a vlivů. Je tomu tak mimo jiné proto, že stojí mimo přímý vliv formativních faktorů. Jeho 

potenciál spočívá také v tom, že poskytuje dítěti vzácnou formu neformálního vzdělání, které může 

být velmi prospěšné například pro zobrazení legimity existence specifických skupin (např. 

neslyšících, kulturnou či pletí odlišných atd.), vcítění se do jejich potřeb a podobně.  

Centry progresivního divadla jsou na našem území některá statutární loutková divadla pro děti 

(Divadlo Minor a Divadlo Polárka), ateliéry akademií múzických umění a spolky, které jsou čátečně 

tvořeny jejich absolventy (Studio Damúza, Divadlo Aldente). Tato centra se typicky nacházejí ve 

městech. Některá z těchto uskupení však mimo vlastní zájezdy spolupracují se zájezdovými agentu-

rami, které poté progresivní repertoár šíří do regionů. 

Ačkoliv je progresivního divadla pro děti u nás v republice stále poměrně málo, věřím, že nastupující 

umělecká generace nejstarších dětí nového milénia i díky svým vlastním zkušenostem ze života v 21. 

století pochopí společenskou potřebu nasměrovat oblast divadla pro děti od ledabylé zábavy k pro-

gresivnějším formám, nadále bude jeho dosah rozšiřovat i do okrajových oblastí republiky, kde se 

dosud děti s touto formou neměly šanci příliš setkávat a nadále se pokoušet realizovat přesah estetické 

funkce divadla směrem k závažným celospolečenským otázkám. 
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matická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, s. 

103- 106. ISBN 80-901660-4-0. 

 

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: 

Portál, 2015. ISBN isbn978-80-262-0714-6. 



 

 56 
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divadelní vědy. Vedoucí práce Petr Christov. 

  

https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf
https://www.statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/12/Statistika_2019_DIVADLA.pdf
http://www.loutkar.eu/index.php?h&id=2009058
http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=8655&r=2
https://doi.org/10.5817/SOC2009-4-43
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PŘÍLOHA 

 

Příloha obsahuje dotazník založený na otázkách, jimiž se v práci zabývám. Osloveni s ním byli nejen 

specialisté z oblasti progresivního divadla pro děti, ale i z oborů dramatická výchova, pedagogika a 

psychologie. Mezi respondenty jsem zařadila i studenty těchto oborů; často příslušníky prvních 

ročníků generace dětí nového milénia. Zařadit je vnímám jako užitečné především proto, že v určitých 

ohledech mají k příslušníkům současné generace dětí podstatně blíže, než generace starších tvůrců a 

odborníků a dokáží některé nuance rozpoznat a pojmenovat právě proto, že byly nebo jsou součástí 

jejich životní reality. 

Odpovědi jednotlivých respondentů vnímám jako cenný materiál pro získání širšího kontextu pro 

uvažování o práci s dětmi z hlediska různých oborů, které se současnými dětmi pracují, o jejich vztahu 

k divadlu a náhledu na vztah divadla a vdělávání. 

 

Dotazník se skládá z následujících pěti otázek:  

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Pro přehlednost jsou odpovědi řazeny následujícím způsobem: jako první jsou zařazeny odpovědi 

respondentů z oblasti divadla pro děti a z oboru dramatická výchova, následně jsou zařazeny od-

povědi respondentů z jednotlivých oborů, přičemž odpovědi respondentů ze stejného oboru jsou řa-

zeny za sebou. 
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Odpovídá: Jan Cimr, umělecký šéf divadla Polárka 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

Současná generace dětí má velmi otevřený, a hlavně neselektivní přístup k informacím, ke kontextu 

„dospělého světa“, který tak s námi sdílí mnohem intenzivněji. To by asi bylo možné chápat jako 

výzvu pro současné divadlo pro děti, aby na úkor vytváření ryze fiktivních světů napomáhalo dětem 

v orientaci v tom reálném, který do jejich života proniká mnohem dříve, komplexněji a konkrétněji. 

Velmi málo (oproti tomu, jak často zmiňované je to téma) se setkávám s charakteristikami, jako je 

snížená schopnost pozornosti, neúcta k pravidlům apod. – nemám vzhledem ke svému věku možnost 

srovnání s tím, „jak to bylo dřív“, ale z hlediska fungování divadla, jeho účinku na diváka atd. v 

tomto nevnímám současnou generaci dětí ani v nejmenším jako problematickou. 

 
2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Ad otázky 2 a 3: Asi by se nabízelo mluvit o živé interakci, kterou nenahradí nuly jedničky atd., nic-

méně přijde mi podstatný jiný aspekt: divadlo je pro současného člověka (nejen dítě) řádově vzácnější 

než video, film, počítačová hra. Videí zhlédne současný teenager desítky denně, divadelní představení 

nanejvýš dvě/tři do roka. Divadlo tak má možnost být unikátním zážitkem, který není automaticky 

dostupný a „po ruce“, který vyžaduje určitou iniciativu, aktivitu (už jen se do divadla fyzicky vypravit, 

oproti stisknutí tlačítka na telefonu), a už tímto má tedy v hierarchii zážitků určitou váhu. 

Divadlo je také zážitek poměrně koncentrovaný, nerušený jinými vjemy – srovnáme-li jej např. se 

sledováním videa na mobilu v MHD. 

A ještě jedno unikum oproti většině současných multimediálních obsahů: divadlo je většinou (a di-

vadlo pro děti téměř bez výjimky) kolektivním zážitkem. Viděla ho v jeden okamžik celá rodina, celá 

třída. Určitý kolektiv lidí vstřebává v jeden okamžik tentýž vjem a může jej bezprostředně společně 

reflektovat. 
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4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

K bezprostřednímu „vzdělávání“ skrz divadlo, tak jak se to obvykle chápe, jsem trochu skeptický. Ne 

že by to asi nebylo možné, ale přijde mi škoda použít uměleckou formu jako nějaký zábavný prostředek 

k nalívání informací do hlav. Dovedu si představit, že dobré představení dotýkající se určitého tématu 

vzbudí v dítěti/dětech zájem o toto téma, který pak budou dál samostatně rozvíjet. To je ale myslím 

věc ryze individuální, těžko to považovat za prostředek kolektivního vzdělávání.  

Jiná věc je samozřejmě vztah divadla a osobnostního rozvoje v širším slova smyslu, jeho schopnost 

pomáhat s utříbením hodnot, vkusu, názorů etc. – tam může hrát podstatnou roli, nicméně to asi 

nebude specifikum divadla pro děti. Obecně tedy – myslím že úkolem divadla není suplovat, ba ani 

„doplňovat“ školní výuku, jeho role je v tomto nezávislá, umělecká. 

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Myslím, že otázka trochu zaměňuje účel a prostředek. Podstatné podle mě je, aby tato témata nebyla 

ze strany dospělých vnímána jako tabuizovaná; divadlo pak může být jedním z prostředků, jak k tomu 

přispět. 
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Odpovídá: Karolína Ondrová, dramaturgyně divadla Polárka  

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

Vzhledem k tomu, že jsem v praxi teprve krátkou dobu a jinou generaci jsem nezažila, nedovedu příliš 

srovnávat. Pokud mě něco neustále překvapuje, je to spíš chování rodičů než dětí.  

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitw apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

To myslím záleží zcela na rodičích a škole. Pokud je pro rodiče důležité, aby jeho dítě chodilo do 

divadla, a ještě navíc do kvalitního divadla, pokud se pedagog staví k návštěvě divadla s větším záj-

mem než jako k příležitosti dát si kafe ve foyer, nepochybuji o tom, že ve vývoji dítěte divadlo roli hrát 

bude. Potenciálních rolí je opět mnoho. Může hrát roli socializační, může formovat vkus a před-

stavivost, může otevírat témata, na která by jinde nedošlo, může prostě jen bavit a zaujmout pro 

nějakou vlastní aktivní činnost od vlastního hraní divadla až třeba jenom k hlubšímu myšlení.  

 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Podstatný je zážitek sdílený s vrstevníky – školní třídou – nebo rodiči. Jednoduše zažít něco, o čem si 

pak můžeme společně povídat, je myslím v onom (multi)mediálním kontextu čím dál tím podstatnější. 

Výjimečná je samozřejmě také interaktivita, a to interaktivita opravdu osobní, mířená na konkrétní 

dětskou osobnost/osobnosti v publiku, a ne interaktivita počítačově přednastavená na jakoukoliv en-

titu, co bude cvakat tlačítka.  
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4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

 

Toto je myslím třeba zdravě vyvážit. Stále vnímám divadlo jako edukační především ve smyslu rozvoje 

estetického smýšlení, fantazie a empatie. Také má, myslím, smysl vzdělávat děti ohledně divadla – 

jeho typů, žánrů, rozpoznání kvality – prostě tím, že se budeme snažit vytvářet kvalitní a rozmanité 

divadlo a „nesmažit“ papundeklové Budulínky.  

S výjimkou historických námětů jsem poměrně skeptická k zapracovávání školní látky do inscenací a 

ke snaze o podprahové a „zábavné“ učení. Jistě se čas od času objeví zajímavá edukační inscenace, 

jako třeba minorská Demokracie nebo i Prezidenti uvádění v Polárce, ale přílišná snaha o takové 

zdánlivě „školám dobře prodejné“ tituly je, myslím, většinou spíš na škodu.  

Jinou otázkou je využívání divadelních principů přímo ve výuce. To je myslím velmi zajímavá oblast, 

ale o té bohužel nemám velký přehled. 

Někde na pomezí mohou být formy, jako je například divadlo fórum. Jeden takový projekt tematizující 

distanční výuku jsme v Polárce v loňské sezóně vcelku úspěšně nabízeli školám, které zrovna dis-

tanční výukou procházely. V takových projektech je, myslím a doufám, nejen v Polárce velký 

potenciál. 

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Ano, je. 
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Odpovídá: Natálie Rivolová, studentka oboru Dramatická výchova na Pedagogické fakultě Ma-

sarykovy univerzity  

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

Přesně to se snažím vypozorovat. Každé dítě je něčím jiné, specifické. Každé má jiné potřeby, 

potřebuje rozvinout něco jiného, na něco jiného se zaměřit. Co všechny dle mého názoru spojuje je 

fakt, že neumí jednat samy za sebe. Ne co se týče vytvoření vlastního názoru na určité téma,  spíše 

neumí být v prostoru, teď a tady, samy se sebou. Ano, má to tak možná každá generace, každý chce 

do určité míry „jít s davem“. Ale přijde mi, že právě v posledních letech se tento problém objevuje 

stále častěji. U některých dětí zabere hodně času, než se naučí být například v divadelní skupině samy 

za sebe.  

Další věcí je pozorování dětí z rozvedenych rodin. Častokrát si všímám, že právě ony jsou nadmíru 

aktivní a kreativní. Jako by měly neustálou potřebu něco dokazovat, v dobrém slova smyslu. Dávat 

najevo, že tam jsou. 

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

Určitě na poli komunikace a sebeprezentace. Čeho si všímám, je ztráta schopnosti komunikovat nejen 

s dospělými, ale především se svými vrstevníky. 

Dále si myslím, že divadlo či dramatická skupina dokáže dětem poskytnout určitou formu dalšího 

vzdělávání. V tomto prostředí má možnost poznávat témata, která jsou tabu, o kterých se s nimi rodiče 

nechtějí bavit (nejčastěji se setkáváme s tématem sexuální výchovy – v případě, že dítě nemá možnost 

získat dostatečně vzdělání ani ve škole, ani od rodičů). Navíc v divadle mají možnost „zažít si situaci 

na vlastní kůži“ a poznat, jak by se v dané situaci zachovaly, kde jsou jejich hranice komfortní zóny, 

a také co by je mohlo v životě zajímat.  
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3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

V divadle mají možnost být teď a tady, setkávat se s různými typy lidí. Mají možnost mít svůj jedinečný 

zážitek a ten nikdo, žádná jiná platforma, nedokáže poskytnout. Je to prostředí, ve kterém nejsou 

ovlivněni světem a názory ostatních.  

 

4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

Myslím si, že k tomuto druhu vzdělávání děti přistupují jinak. Mají možnost si prožít například kus 

historie na vlastní kůži, a to může fungovat jako spouštěč zájmu o dané téma. Pokud spojíme divadlo 

a vzdělávání, máme možnost motivovat děti více než při klasické frontální výuce. Zároveň by děti 

nemusely být tak ve stresu. Pokud by byl zařazen tento způsob vzdělávání do povinného rámcového 

vzdělávacího programu, do půl roku od aplikování různých cvičení v průběhu klasického vyučování 

bychom viděli pozitivní výsledky. 

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Určitě ano. Já takový přístup aplikuji už několik let ve svém dramatickém kroužku. Chci, aby děti byly 

co nejvíce konfrontovány s tématy naší doby. Nemusí to být jen klimatická krize či feminismus, ale 

také přístup k lidem s psychickými problémy (kterých je po vypuknutí pandemie čím dál tím více), 

otázky domácího násilí, šikany v jakékoliv podobě a ano, také postižení. S kolegyněmi jsme nedávno 

vedly strukturovanou dramatickou hru právě na téma Odlišnost. Snažily jsme se dětem ukázat, že nic 

jako odlišnost, ideál krásy apod. neexistuje. Jako příklad jsme uvedly koktání, poruchy pozornosti – 

odlišnosti viditelné okem, pak také ty, které bývají skryté. Každý má nějakou odlišnost a je důležité si 

jich vážit. Protože právě naše odlišnosti nás dělají výjimečnými. Jediná cesta k uvědomění je přestat 

se srovnávat s davem, který nás stejně nikdy nepřijme. Toto sdělení pokládám za pro děti velmi 

důležité.  
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Odpovídá: Lucie Vlček, klinická psycholožka 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily? 

 

V práci psychoterapeuta se samozřejmě setkávám s určitým výběrem mladistvých a čerstvě dospělých. 

Jejich hlavní charakteristikou je senzitivita, se kterou však často nejsou „ve spojení“ tak, aby jim v 

životě pomáhala. Stejně tak, jako je kolektivní vědomí společnosti selektivní a „různě rozpojené“, 

takže nevnímá signály rizik, dokud nezní jako hlasité a alarmující SOS, je tomu i u jednotlivého 

klienta. Mým úkolem je tedy napomáhat kontaktu s neuvědomovanými a nevědomými pocity, pohnut-

kami, impulzy a potřebami na cestě k budoucí celistvosti. 

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

To mohu posoudit nejspíše podle vlastních dětí, které již pod tímto vlivem vyrůstaly. Myslím, že je 

potřeba, aby to vychovatelé nevzdali a opakovaně nabízeli životní alternativu. Tak jako umožňuje 

týden o prázdninách v přírodě bez telefonu vnímat svět „jinak“, umožňuje to i divadlo. Jeho potenciál 

je navíc umocněn určitou magií, uměleckou zkratkou a záměrem… 

 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Jak již bylo řečeno, divadlo dnes nabízí dětem a mladým lidem alternativní možnost zážitku, 

prožívání, osobní účasti na tvorbě… Kdo jde do divadla, souhlasí s dohodou o rozdělení rolí, pro-

storu, s tichou účastí, s divadelní metaforou, rituály a symbolikou. A i když to zpočátku dělá pod 

vedením rodičů či pedagogů, později to bude dělat sám od sebe… respektuje jakousi divadelní 

spirituální dimenzi. To je v dnešní převládající „nespiritualitě“ velmi cenné, a i proto hlubokosklon 

aktivitě Rostislava Nováka ml.  KULTURU NEZASTAVÍŠ… 
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4. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Ano, je možné i tato témata, pokud je to umělecký záměr s určitým přesahem, oslovit či předložit. Já 

jsem však spíše stoupencem udržení symbolické roviny v divadle než naturalistického ztvárnění. To 

je dle mého příliš určující, a tím bohužel může být vědomě či nevědomě návodné či zavádějící. Sym-

boly umožňují mnohoznačnost, vyžadují aktivitu emocionální i myšlenkovou, umožňují i to, že se u 

divadelního diváka objeví zcela jedinečné významové spojení, jemu více vlastní katarze, než ke které 

by byl vlastně nucen… Divadlo od pradávna přinášelo zobrazování světa, vztahů, aktuálních či 

palčivých témat. Přinášelo osvětu spolu s emocí a katarzí v živém, neopakovatelném provedení. V 

tom je i dnes jeho síla. 
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Odpovídá: Lenka Chválová, dětská psycholožka 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

Vnímám spíše měnící se podmínky, ve kterých děti vyrůstají.  

Hodně dětí žije ve střídavé péči, která z mé zkušenosti zpravidla neprobíhá dobře. Péče o rodiny po 

rozchodu není dostatečně ošetřena. Rodiče spolu buď nekomunikují vůbec nebo velmi problematicky, 

a děti si předávají prostřednictvím školek a škol.  

V rodinách (i úplných) vnímám různost výchovných přístupů. Převažuje výchova volnější, která však 

u dětí, se kterými se v praxi setkávám, způsobuje množství úzkostných obtíží.  

Matky (rodiče) obecně jsou zahlcené a někdy znejištěné množstvím dostupných informací o čemkoliv. 

V souvislosti s Covidem měli rodiče možnost nahlédnout více do výuky, přístupu učitelů k dětem. V 

některých rodinách to vede k úvahám o změně školy či zvažují přechod na domácí výuku. 

Co se týká zájmových kroužků, jsou děti většinou „překroužkované“ a odmalička je na ně vyvíjen tlak 

na výkon – hlavně ve sportu. Málokde lze mít sportovní kroužek jen pro radost z pohybu. Děti obecně 

(mluvím za ty pražské) mají málo neorganizovaného volného času. 

Co se týká PC her, jakožto často diskutovaného tématu – nemusí být vždy jen negativní. Některé děti 

jejich prostřednictvím zažívají úspěch a radost, kterou v jiných oblastech života nezažívají. Bohužel 

se některé děti (více kluci) dostávají do situací, kdy nezvládají určité úrovně her. Tyto úrovně si kupují 

(tedy za poplatek si těžkou úrovneň „odemknou“, aby mohli postupovat ve hře dále) a vyvíjí tak  

finanční nátlak na rodiče. Zároveň si budují falešný pocit vlastní hodnoty. 

 

Překvapuje mě možná četnost sdělení od dětí „že se zabijí“. Taková informace ke mně často přichází 

nejen od nich, ale i jako reprodukovaná skrze rodiče. Nemusí to být vždy vážné suicidální úvahy, 

převážně se jedná výraz nějaké vnitřní nepohody, která je takto verbalizována. V poslední době 

narůstá i tendence k sebepoškozování u dospívajících.  

Co se týká sexuálního vývoje, jsou někteří dospívající přetížení – zmatení z množství současných 

směrů a intenzity tématu. Někteří se již cítí pod tlakem, že být jen holka není v pořádku.  

 

 

 

 



 

 69 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

Za výjimečný považuji osobní, živý kontakt a společenský rozměr kulturních akcí obecně.  Různým 

tématům jsou dnes děti vystavovány hojně - ve škole, školy si často najímají externí spolupracovníky, 

na sítích… Hodně ovlivňovány jsou nyní různými influencery. 

 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Novější formy divadla přináší více interakce s publikem, což může někoho více oslovovat. Jinému 

může zase více vyhovovat zpracovávat si témata skrze expresivní techniky, kterými divadlo disponuje. 

 

4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

Myslím si, že atmosféra může být uvolněnější. Může to přinést jiný úhel pohledu na dané téma, může 

se více rozvinout diskuse. Lze si třeba vyzkoušet hraní rolí, vlastní prožitek je nenahraditelný. I ve 

škole i v divadle (i v prostorech mezi nimi – právě třeba ve „vzdělávání pomocí divadla“) je důležitý 

vztah mezi učitelem a žáky. Pokud se podaří navázat vztah a pocit bezpečí, otevře se cesta, jak oslovit 

různá témata. Zároveň možná divadlo nabízí i možnost vnímat dané téma „pasivně“, což neznamená, 

že člověk tématem není osloven, ale spíše, že v dané situaci nemusí okamžitě prezentovat své názory 

a není vystaven reakcím okolí, neboť nejde o výkon ani známku.  

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Z mého pohledu se divadlo snažilo vždy různá témata obsáhnout. 

Mám dojem, že dnešní společnost tato témata otevírá hodně a není to takové tabu jako dřív. I většina 

rodičů je otevřenější různým tématům, což neznamená, že je to vždy jednoduché.  
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Odpovídá: Lucie Pfrognerová, elementaristka 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

U většiny dětí se dá pozorovat již od první třídy zájem o elektroniku/výpočetní techniku, se kterou 

většinou nemají problémy fungovat (zvláště potom ve vyšších třídách). Prostě se „narodily s mobilem 

v ruce“, jak se tak občas říká. S technikou zachází intuitivně a nebojí se experimentovat. Rychle se v 

této oblasti učí a dosahují celkem dobrých pokroků (často dokážou už na prvním stupni poradit paní 

učitelce s nefungujícím počítačem). 

Množství této techniky, a tím i informací, vede u dětí tak trochu k horší pozornosti a soustředěnosti 

při vyučování.  

Základ je ale vždy v rodině. Dítě bývá odrazem toho, jak se v rodinách komunikuje a funguje, zda 

mají rodiče na děti dostatek času a věnují se jim, nebo je posadí k tabletu/mobilu či počítači. 

Po každé „pětiletce“ (máme děti od první do páté třídy) pozoruji na dětech, že se toho „méně naučí 

ze školní látky“, ale zároveň vstřebávají daleko více informací o okolním prostředí (daleko rychleji 

vnímají, co se děje v politice, oblasti životního prostředí atd.). Také je náročnější je zaujmout 

vzhledem k množství „zábavy“, kterou jim poskytuje tato technika. 

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

Divadlo je pro děti určitě důležité už jenom v tom, že jim ukazuje další rozměr 

zábavy/vzdělávání/informovanosti. A to „naživo“ a bezprostředně. Ten bezprostřední a živý zážitek 

je pro ně určitě důležitý v tom, že ho mohou prožít daleko intenzivněji, nežli přes ostatní média. Déle 

v nich potom i doznívá. Je určitě moc důležité s dětmi o každém představení diskutovat a rozebrat ho 

(v případě náročnějších témat je na něj i předem připravit). Setkají se v něm totiž nejenom se sam-

otným příběhem, ale i s různými formami jeho podání (činohra, loutky, hudba, tanec, pantomima aj.). 

Zároveň také s nadsázkou, ironií, metaforou, podobenstvím, tragikomičností aj. A ne všechny děti 

dokážou všechny formy pochopit a porozumět jim. Proto je důležitá následná komunikace a případně 

vysvětlení. Ale jsou i představení, která cílí na prožitek (hudební, taneční) a na emoce, které tyto 

prožitky vyvolávají. Tam je potom následná diskuse o něčem jiném, ale také je důležitá. 
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3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Jak jsem psala už v minulém bodě, tak jim divadlo poskytuje ten bezprostřední a živý zážitek/ prožitek, 

který bývá daleko silnější/výraznější nežli u ostatních médií, kde je virtuální. Zároveň je obohacuje 

vjemově, esteticky, obohacuje je o nové poznatky jinou cestou nežli učením. 

 
4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

Divadlo dokáže „vzdělávat“ děti velice příjemnou a nenásilnou formou, díky které přijímají nové 

informace, aniž by si to často uvědomovaly. Prostě se baví a zároveň se vzdělávají, což ve škole 

nebývá vždy pravidlem, i když se o to opravdu hodně snažíme. 

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Neřekla bych, že by to mělo být přímo podstatné, ale může to být samozřejmě způsob, jak je s tím 

nenásilnou formou seznámit a potom s nimi o tom diskutovat (divadlo má přece i estetickou a emoční 

funkci). U mnoha divadelních představení, zvláště pro starší děti, se často s těmito tématy setkáváme. 

V těchto případech je důležité, aby to téma učitel v následné diskusi správně uchopil a rozebral (u 

některých představení se nabízí i následné „dílny“, ve kterých lektoři s dětmi o tématech hovoří, 

rozebírají je a vysvětlují).  
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Odpovídá: Erica Andriantsarazo, studentka oboru Učitelství pro mateřské školy a Předškolní 

pedagogika na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

Bohužel nemám srovnání s jinými generacemi dětí. Pokud bych se však zamyslela například nad 

rozdíly mezi mou generací a současnou, určitě vnímám větší vliv elektroniky a internetu – samozřejmě 

i na naši generaci působila média a reklama, ale dnes jsou všechny platformy lépe přístupné a vliv 

reklamy je masivnější. Reklama cílená na děti je dnes velkým problémem a je to znát například na 

dětských časopisech, kde se zvýšil podíl reklamy vůči obsahu pro děti a časopisy, které mají reklamy 

méně, hodně zdražily. Děti se začínají porovnávat na základě toho, kdo má například postavičky 

z Tlapkové patroly nebo šaty s Elsou. To zákonitě vyčleňuje ze skupiny děti, jejichž rodiny jsou v tíživé 

finanční situaci nebo prostě nechtějí dětem takové hračky kupovat. Zároveň si myslím, že s tím souvisí 

častější závislosti na elektronice, děti se méně setkávají s knihami, což souvisí s předčtenářskou 

gramotností, která je důležitá pro další rozvoj čtení a psaní.  

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

Bohužel mám pocit, že v současnosti divadlo upadá. Děti se k němu dostávají často pouze skrze in-

stituce (mateřskou školu). Mám však pocit, že je pro děti stále lákavé a především obohacující. 

Pohádky na online platformách jsou specifické tím, že jsou šokující, rychlé a objevuje se v nich vždy 

něco nového. Děti tedy ztrácí schopnost soustředit se, preferují konzumaci stále nových příběhů, 

postav a nevžívají se tolik do děje. Divadlo je v podstatě opakem takových pohádek, a proto je pro 

děti náročnější, ale o to přínosnější. 

Myslím si, že na rozdíl od pohádek, které děti sledují na obrazovce, přináší divadlo více vjemů a 

podnětů, vyžaduje větší soustředěnost, není tolik šokující a rychle se střídající. Může tedy pomoci 

rozvíjet soustředěnost, ale i například smysly, slovní zásobu (která je v divadle často bohatší než 

v pohádkách), kreativitu a další oblasti.  
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3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

U dětí předškolního věku je důležité směřovat vše na prožitek. Děti lépe chápou a lépe si pamatují to, 

na co si mohou sáhnout, co si mohou vyzkoušet a do čeho se mohou vžít. Návštěva divadla nám 

umožňuje stimulaci více smyslů, což prohloubí prožitek dítěte. Dítě pozoruje kulisy, slyší nejrůznější 

zvuky – nejen hlasy herců, hudbu nebo jiné zvuky, ale i dupání, skřípání pódia, šepot diváků. Musí 

tedy mimo jiné koncentrovat pozornost na děj, na rozhovory postav a případnou hudbu. Dítě také cítí 

nejrůznější pachy, vnímá atmosféru divadla. To vše přispívá ke kulturnímu zážitku, který je pro dítě 

možná nový. Nejde tedy čistě o to, co se odehrává v rámci představení, ale i o celý ten zážitek, který 

lze s dítětem reflektovat a otevírá nám další témata (kultura, povolání, prostředí divadla…). 

 

4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

Myslím si, že obecně dramatická výchova je pro děti velice rozvíjející, bohužel nemám pocit, že by 

byla tolik uplatňována v současném vzdělávání. Během svého studia oborů Učitelství pro mateřské 

školy a Předškolní pedagogiky na Karlově Univerzitě jsem absolvovala několik semestrů dramatické 

výchovy. Velmi mě zaujalo, jak lze využít a rozvinout dětskou kreativitu, organicky propojit dra-

matickou výchovu s hudební, výtvarnou, ale i tělesnou výchovou, a tak celistvě rozvíjet dítě po všech 

stránkách. Dramatická výchova nám nabízí velký prostor, v rámci kterého lze takto propojovat a 

podněcovat v dítěti zájem nejen o divadlo, ale i literaturu, hudbu atd. 
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5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Určitě ano. Skrze vžití se do postavy, která prožívá určitá trápení, se děti nejlépe učí vzájemné toler-

anci a pochopení. Pro dítě mohou být tato témata velmi abstraktní a složitá – není třeba, aby dítě 

rozumělo celé problematice, ale je určitě dobré, aby vědělo, že se takové věci dějí nebo že se tak 

někdo může cítit. V nejrůznějších metodikách pro děti se užívají prvky divadla ke komunikaci 

složitějších témat (například metoda Carly nebo Persona dolls). Z mého pohledu je výchova a 

vzdělávání dětí důležitá, protože je to vychovávání budoucí generace. Vzhledem k tomu, že bychom 

podle hodnot naší společnosti měli směřovat k větší toleranci, je důležité začít právě u dětí. Je však 

potřeba komunikovat tato témata citlivě, abychom v dětech nevyvolávali strach, pocit beznaděje nebo 

pocit, že například lidé z národnostních či jiných menšin jsou oběti, které jsou vždy na straně „do-

bra“. Měli bychom spíše směřovat k rovnosti ve společnosti, ke vzájemným dialogům a toleranci. 

Důležité je však podpořit empatii a vžití se do postavy příběhu je dobrý prostředek jak toho docílit.  
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Odpovídá: Kateřina Václavíková, absolventka oboru Učitelství pro mateřské školy a 

Předškolní pedagogika na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity 

 

1. Vnímáte z pohledu specialisty v oboru současnou generaci dětí jako něčím specifickou? Vykazují 

děti, se kterými se při práci setkáváte, nějaké společný rysy, které vás například překvapily?  

 

V praxi jsem teprve rok, proto nemohou srovnávat současnou generaci dětí s minulou avšak vnímám 

tuto generaci děti velmi citlivou a otevřenou. Pokud dáme dětem prostor se vyjádřit a mluvit o 

emocích, často se toho vůbec nebojí.  Některé děti mi však přijdou velmi neklidné, zejména tím, že se 

doma tráví čas hrou na tabletu a sledování TV.  

 

2. Hraje dle vašeho názoru divadlo v životě generace dětí, která má odmalička přístup k mnoha 

jiným médiím a způsobům zábavy (televizi, internetu, streamovacím platformám typu Netflix, 

videohrám, virtuální realitě apod.), nějakou roli? A pokud ano, jakou? 

 

Tato doba si nese pozitivní, ale i negativní přístupy k médiím, které děti ovlivňují. Dle mého názoru 

hraje divadlo u dětí velikou roli, především, že scény zůstávají často stejné a dítě se soustředí na 

podstatné věci, v kontrastu s například televizí, kdy se scéna mění téměř z minuty na minutu. Také se 

dítě do divadla těší, učí se etice a slušnému chování, více se projevuje emoční cítění i vcítění se do 

role herce.  

 

3. Co výjimečného může divadlo této generaci narozdíl od ostatních (multi)médií poskytnout? 

 

Již jsem zmínila etiku a slušné chování, ceremoniál přípravy na návštěvu divadla, nevšední zážitek, 

rozvoj fantazie a soustředění, naslouchání, často se v inscenacích může zdát, že herci komunikaji s 

publikem a dítě má možnost zapojit se do hry, některá divadla dovolují dětem po představení 

prohlídky v zákulisí, osahání si loutek a kulis. Takový zážitek jim média nepřinesou. Mohou se setkat 

s reakcí ostatních.  
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4. Za jak závažný považujete vztah divadla a vzdělávání (ať už formálního, či neformálního)? Jaké 

výhody může mít „vzdělávání pomocí divadla“ oproti standardnímu způsobu výuky ve 

školce/škole? 

 

Při své práci v MŠ pracuji s divadlem často, ráda divadlo kombinuji s prožitkovým učením, kdy jsou 

děti do dramatické lekce zapojeny. Příběh, či pohádku si děti prožijí a lépe se vcítí do role, jsou tvůrci 

a často mohou příběh ovlivnit jejich rozhodnutím. Skrze divadlo se u dětí otevíraji emoce, se kterými 

poté můžeme pracovat. Oproti standardnímu způsobu výuky vidím výhody vzdělávání pomocí divadla 

takové, že u standardního jsou děti nesoustředěné, stále musíme dělat zajímavý program, aby to dítě 

upoutalo a chvíli se vydrželo soustředit a vnímat informace. Skrze divadlo si děti vyřeší problém nebo 

řešení prožijí. Jsou aktivně zapojeny.  

 

5. Je dle vašeho názoru podstatné, aby se děti v divadle setkávaly s tématy, která dospělí mohou 

vnímat směrem k nim jako tabu (např. sexualita, genderová identita, tělesné a psychické handi-

capy, válka apod.)? 

 

Ano, s těmito tématy je potřeba se seznamovat už v útlém věku, kdy si dítě tvoří určité vzorce 

společnosti. 


