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Anotace 

V bakalářské práci uvádím základní informace a terminologii instituce náhradní rodinné 

výchovy a dětského domova. Dále uvádím stručnou charakteristiku konkrétní skupiny dětí 

a jejích členů, doplněnou o stručnou anamnesu. Praktická část sestává z přípravné fáze 

dramatickovýchovného projektu, jejímž cílem je zmapování a ověření kvality vztahů 

v prostředí dětského domova a jejich míry, situace potřeb dětí referentské skupiny a 

podpora jejich socialisace v rámci ústavu náhradní rodinné výchovy, možnosti vylepšení 

interpersonálních vztahů a osobnostního rozvoje za pomoci literárně - dramatických 

prostředků, dále vyzkoušení funkčnosti a efektivity vhodných činností a her rozvíjejících 

positivní vztah k sobě samým a posilování kladných sociálních vazeb. Vzhledem 

ke skladbě skupiny (S - 13 let) se jedná spíše o mladší děti. Snahou je koncipovat text tak, 

aby poskytl základní vodítko při práci s těmito dětmi od obecných faktů ke konkrétní 

činnosti. Výsledkem práce je podklad pro projekt, jenž má na tuto činnost navazovat. 



Annotation 

In my bachelor paper, I am presenting basic outline and terminology of the institution of a 

foster family and children's home care. Furthermore, I deal with a characteristic of a 

specific group of children and its individual members, and include a brief anamnesis. The 

practical part contains a preparatory phase of an educational drama project mapping and 

verifying the quality of relationships within the children's home environment, the needs of 

the target group members and the support of their socialisation within the institution of the 

foster home care, the possibilities of improving inter-personal relations and personal and 

social development through literature and drama, and finally, piloting the functionality and 

effectiveness of suitable activities and plays developing positive regard of oneself as well 

as strengthening social connections. With a view of the heterogeneous group (age 5 to 13), 

the research aims mainly at younger children. The text offers the guidelines of working 

with the target group, and is structured from general facts to specific examples of activities. 

The final text serves as a basis for a project developing this work. 
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Úvod 

Jirka se nudil. Ve škole se vždycky nudil. Neměl rád fakta, nerad se zatěžoval 

detaily a nerad odpovídal na otázky. Pokud by se chtěl stát politikem, čekala ho skvělá 

budoucnost. Jirka chodil do smíšené školy, protože rodiče doufali, že mezi dívkami 

zjemní. Zatím na něm dívčí vliv nebylo vidět. " (Cromptonová, 1989, str. 77) 

Pracuji v oblasti ústavní výchovy coby vychovatel v dětském domově, konkrétně 

v Dětském domově a Školní jídelně v Sedloňově. Hlavní náplní mé činnosti je 

mimoškolní výchova dětí. Toto zařízení se postupně přetransformovalo v dětský 

domov tzv. rodinného typu - převážnou část obyvatel tvoří sourozenecké skupiny, jež 

jsou „štěpeny" jen za konkrétními činnostmi (např. zmíněné domácí úlohy). Skupiny 

jsou všestranné, nezaměřené jednostranně na konkrétní ze zájmových činností. Mou 

„kmenovou" (a zároveň referenční) skupinou jsou děti převážně mladšího školního 

věku ( 5 - 1 3 let). 

Podstatnou část běžného pracovního dne využijí děti školní přípravou - domácími 

úkoly, opakováním učiva, kontrolou pomůcek, čtením, doučováním. Vzhledem 

ke specifickým potřebám některých dětí a z toho vyplývající časové náročnosti během 

pracovního týdne na mimoškolní činnost opravdu nezbývá mnoho času. 

Z výše uvedeného vyplývá naléhavá potřeba doplnění činností, při kterých se děti 

mohou odreagovat, uvolnit se alespoň v dostupných mezích - v závislosti na relativní 

časové tísni, duševnímu a fysickému rozpoložení a aktuální situaci v dětském domově -

klimatu. Zde nabízejí výchovnědramatické činnosti a hry nemalou službu - ať v rovině 

individuální či skupinové. Jelikož se tak děje mimoděk, při „hře", lze mnohem snadněji 

případný problém otevřít a řešit (samozřejmě v rovině pedagogické a partnerské, nikoliv 

terapeutické). 

Tato práce popisuje proces hledání a zkoušení činností, jež je možno s těmito dětmi 

uskutečnit; tak, aby prožily něco hezkého, někam se posunuly ve vztahu k sobě samým, 

ke svým druhům, případně aby z nahlédnutí a vyzkoušení si běžných situací formou hry 

získaly zkušenost a inspiraci pro vlastní rozhodování. Průběh a výstup jednotlivých 
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lekcí poslouží za podklad ke struktuře kroužku, jenž by měl na tuto „zkoušku" navázat. 

Pro snazší orientaci v tématu ústavní výchovy v České republice uvádím stručně také 

historii této instituce a základní aspekty přijmu, pobytu a odchodu dětí z tohoto 

prostředí. 
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1. Dětský domov coby instituce náhradní rodinné výchovy 

1.1. Základní úkoly a cíle činnosti dětského domova 

Dětský domov je charakterizován jako školská instituce náhradní rodinné výchovy 

s celodenním a celoročním provozem, zařízení rodinného typu pro výkon ústavní 

výchovy dětí a mládeže ve věku 3 až 18 let (s možností prodloužení ústavní výchovy 

do 19 let). Klienty zařízení jsou děti umístěné sem na základě vyšetření a dislokace 

dětského diagnostického ústavu, nebo děti, u kterých soud nařídil ústavní výchovu, 

případně uložil ochrannou výchovu nebo nařídil předběžné opatření. Ústavní péčí 

rozumíme „residenční péči o děti v několika typech ústavů, kojenecký ústav, dětský 

domov, diagnostický ústav, výchovný ústav, ústav sociální péče" (Bártová, 2002). Dále 

zletilé nezaopatřené děti starší 19 let, které se připravují na své budoucí povolání a 

o pobyt požádaly samy. 

Domov má plnit funkci v zajišťování vztahů, které jsou v kompetenci zařízení 

pro ústavní výchovu, supluje, či suplovat má, vztahy a funkce, jež má zajišťovat rodina. 

Zajišťuje dítěti výchovu a vzdělání, následné vzdělávání po ukončení základní školy, 

základní speciální školy - na praktických školách, odborných učilištích, odborných 

středních školách, středních, vyšších a vysokých školách. Dále se stará o zdravotní 

zabezpečení těchto dětí, zajišťuje jejich stravování, bydlení a další plné přímé 

zaopatření po dobu pobytu. V případě potřeby může posloužit jako mediátor 

komunikace mezi rodiči, dětmi, úřady apod. 

Pro splnění těchto úkolů a cílů spolupracuje s jednotlivými referáty sociálních věcí 

(podle místa bydliště dětí), je ve styku se sociálními pracovníky OSPOD (oddělení 

sociálně právní ochrany dětí), pravidelně informuje o stavu umístěných dětí jednotlivé 

soudy a opatrovnické úřady (při městských úřadech, soudech apod.), školami a dalšími 

institucemi. 
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1.2. Stručná historie instituce dětských domovů v ČR, současné trendy 

Miroslav Vocilka uvádí jako počátek péče pro bezprizorní děti útulek v Cařihradě, 

založený ve 4. století, prvním „nalezincem" je pak založen r. 787 v Miláně. Z dnešního 

pohledu je zajímavá instituce papeže Inocence III., „torno", jakási otáčecí schránka 

ve zdi kláštera, předchůdce dnešních „baby-boxů". Tato zařízení údajně fungovala až 

do počátku 20. století. Většina takovýchto institucí byla ostatně ve středověku vázána 

při klášterech či nemocnicích, specifická péče o bezprizorní děti začíná až s reformací, 

více v rozvinutější části Evropy (Anglii; Německu, Holandsku - první sirotčinec 

v Amsterodamu byl založen r. 1520 - a v Belgii, kde postupně vyrostla síť státních 

systematicky řízených ústavů). Později tuto povinnost převzaly do značné míry 

dobročinné organisace a obce. 

Již v této době se diskutuje otázka možnosti umístění nalezence do rodiny a 

důležitost rodiny ve výchově. „Jan Jindřich Pestalozzi říká, že člověk se člověkem 

teprve stává, do té míry, jak je působením lásky, hlavně mateřské, sám schopen citu 

lásky." (Vocilka, 1999, str. 19) 

V zemích Rakousko - Uherska se výraznější iniciativa projevila až v 19. Století 

(r. 1883 je v Čechách 21 ústavů s 808 chovanci). Tuto aktivitu podpořil tzv. chudinský 

zákon z r. 1868, naznačující taktéž péči o staré a nemocné a trestní zákony z r. 1852 a 

1885. Dříve (1811) existující občanský zákoník uvádí odpovědnost rodičů za výchovu a 

výživu dětí, včetně sankcí při porušení této povinnosti. „Za dítě zodpovídají rodiče, 

v podstatě otec z titulu moci otcovské. Vyjmutí dítěte z rodiny z rozhodnutí soudu však 

není vyřešeno, protože není povinností zřizovat potřebné ústavy, a pokud jsou zřízeny 

z dobročinnosti, není zde vyřešena úhrada za pobyt dětí. Zřizování a vydržování 

příslušných ústavů zůstává dlouho na charitativní péči." (Vocilka, 1999, str.20) Otázka 

zaopatření osamocených dětí je zatím vázána na otázku kriminality, nikoliv na sociální 

péči či školství, zodpovědnost za činnost tohoto oboru se často „hází z resortu na resort" 

- j a k je tomu, do jisté míry, i dnes. 

V polovině 19. století začíná diskuse o tom, co s dětmi propuštěnými z ústavů. 

Velký význam nutno připsat spisovatelce Marii Červinkové - Riegrové za její 
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osvětovou činnost formou přednášek a základní práce na toto téma, knihy Ochrana 

chudé a opuštěné mládeže (1887). Od této doby se tématem začalo siřeji zabývat 

zákonodárství. 

Roku 1901 je zřízen zemský sirotčí fond, přispívající na znevýhodněné děti do 18 

let věku. Okresní výbory přejímají část odpovědnosti, zakládají komise pro péči 

o mládež (sestávající z členů okresních výborů a soudů a zástupců dobročinných 

organisací). Vznikají poloůřední orgány péče o mládež, placené převážně sirotčími 

fondy, které např. vedou evidenci potřebných dětí, organisují poradny pro matky a děti, 

spolupracují se soudy apod. Vznikají okresní dětské domovy, jež stát podporuje 

subvencemi (dominantní roli hraje sektor soukromý a církevní). V této době (až 

do poloviny 20. století) je typický dětský domov malé zařízení rodinného typu 

s heterogenními skupinami. Zejména v poválečných obdobích narůstal počet 

potřebných dětí, jichž se, kromě zmíněných domovů, mohli ujmout osvojitelé, pěstouni, 

či mohly uvíznout v síti systému dětských domovů a nápravně výchovných a 

ochranných ústavů. 

Roku 1947 je celý systém změněn a centralisován (Zákon 48/1947 Sb.) pod dohled 

okresních národních výborů, výhradně pod státní instituce. Do té doby dobře fungující 

instituce pěstounské péče je zrušena, děti s šancí náhradní rodiny přecházejí do ústavů 

ve znaku tzv. kolektivní výchovy. Vznikají velkokapacitní ústavy, preferuje se 

homogenita skupin. Zařízení jsou dělena na kojenecké ústavy, batolecí dětské domovy 

pro děti od jednoho roku do tří let, předškolní dětské domovy pro kategorii tří až 

šestiletých, školní domovy, kam spadaly děti šesti až čtrnáctileté, domovy se zvýšenou 

péčí pro děti s nedelikventním a delikventním chováním (volně dle Vocilky, 1999, 

str. 24). Tato kolektivní výchova však neřešila citový vývoj dětí a působila spíše 

frustračně, čímž se odborníci začali zabývat až počátkem šedesátých let, kdy byl r. 1964 

vydán nový zákon o rodině, který znovu zdůraznil výlučnou funkci rodiny. Je opětovně 

zavedena možnost osvojení, adopce, dětské domovy doznávají humanisace ve smyslu 

zavedení prvků rodinné výchovy. 

Posledním výrazným krokem byl zákon o rodině účinný k 1. 8. 1998. 

Dle Monitoringu stavu sociálně-právní ochrany (ČHV, 1999) však neznamenal 

pro preferenci návratu dítěte do rodiny výraznější posun. Poslední Zpráva Českého 
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helsinského výboru o stavu lidských práv v ČR ktomu uvádí např.: Důležitým 

systémovým krokem, i když ne jediným, je sjednocení agendy týkající se dětí pod jeden 

orgán... zavádění a využívání specialisovaných služeb, schopných ozdravit rodinný 

život a posilovat rodičovské dovednosti..." (Zpráva CHV, 2008) 

Poslední vývoj naznačuje, že institut ústavní výchovy postupně oslabuje směrem 

k žádoucí podpoře rodin a jejich funkčnosti. Ústavy by, společně se státními úřady a 

dalšími organisacemi, měly rozšířit servis pro ohrožené rodiny. A to tak, aby případná 

risika byla včas detekována a rodinám se dostalo včasné a efektivní pomoci ku nápravě 

příp. minimalisaci patologických změn a nemuselo dojít k odebrání dětí z rodiny, 

poslední možnosti krisové intervence. S tím souvisí fakt, jež zmiňuji v práci opakovaně 

(není nepodstatný); institut ústavní výchovy má fungovat především jako krisová 

intervence - a jako-takový má být dočasný, co možná nejkratší. Tedy je třeba 

postupovat tak - včetně práce s dětmi umístěnými do zařízení - aby byly systematicky 

připravovány pro život mimo zdi ústavů. Zde může i dramatická výchova v kooperaci 

s ostatními výchovami hrát významnou roli coby ideální možnost sociálních koedukací, 

reedukací a, neskromně vyjádřeno, sociální rehabilitace. 

1.3. Nejčastější důvody umístění a pobytu 

Dětský domov, případně obdobné zařízení se stejnou funkcí, by v ideální podobě 

měl suplovat funkci rodiny. Z pohledu socialisace (více v násl. kapitole) je rodina 

prvotním a nezastupitelným prostředím. Každé dítě zde získává svůj model chápání, 

vnímání a prožívání světa, učí se normám, přejímá a přijímá zde „svůj svět" - okolí, své 

blízké a sebe sama. Souhrn těchto hodnot je pro ně určující po celý život. V této části 

bych rád stručně specifikoval důvody, proč se děti mimo rodinu - do ústavů - dostávají. 

K tomuto čerpám informace z Monitoringu ČHV (1999), Vocilky (1999) a Bártové 

(2002). 

Primárním důvodem umístění dítěte do péče ústavu je rozhodní soudu - a sice buď 

předběžným opatřením, nebo rozsudkem o ústavní výchově (zpravidla na základě návrhu 
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orgánu sociálně - právní ochrany dětí a mládeže). Je také možno umístit dítě na základě 

smlouvy rodiče s ústavem, ale tento postup nebývá běžný (lépe vyjádřeno je běžnějším 

u dětí menších - při umisťování do kojeneckého ústavu), a, jelikož do našeho modelu 

ani nezapadá, dále jej pominu. Nejčastějšími důvody (dle výše zmíněných pramenů) 

umístění dítěte jsou nezvládnutá výchova; zanedbávání, zneužívání a týrání dětí; 

trestná činnost rodičů; alkoholismus rodičů; nízká sociální úroveň rodiny (často je 

však sekundární příčinou); prostituce matky a osiření. Vocilka (1999, str. 2 8 - 3 3 ) 

přidává navíc ještě prostituci. 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že v podtextu je asi nejmarkantnějším důvodem 

dysfunkce rodiny, v krajním případě lze hovořit o rodině afunkční, resignace 

na některou z rodičovských rolí, ať ze sociálních příčin, nízkého věku rodičů, nemoci 

dítěte či člena rodiny,... Logicky se zde objevuje nezralost rodičů pro tuto roli, kdy 

rodiče z rozmanitých důvodů neokáž í svou roli naplňovat do té míry, že je ohrožen 

zájem dítěte (dítě je ohroženo ve výchově, nejsou naplňovány potřeby jeho zdravého 

rozvoje, případně je ohroženo na zdraví a životě). V takových případech je indikována 

náhradní výchova, která, jak je psáno v Úmluvě o právech dítěte (Zákon 104/1991 Sb.), 

by měla respektovat thesi, že prvořadý je zájem dítěte. To znamená, že ústavní výchova 

by měla být řešením krisové pomoci, řešením dočasným. Hlavním tématem 

pro zúčastněné by tedy logicky mělo být rozpoznání, pojmenování a řešení důvodů, jež 

se zapříčinily o neutěšený stav. Často bývá prvořadou příčinou sociální nekompetence -

rodina si neporadí s běžnými situacemi; buď je neumí pojmenovat a řešit, případně se 

bojí je řešit. Zralost pro určité kompetence je nezřídka primárně podmíněna zkušeností 

- i zde by výchovná dramatika mohla sehrát svoji roli: např. při rozvoji kompetencí 

„...porozumět zásadám mezilidské komunikace a adekvátně používat její prostředky a 

chápat vazbu mezi vnitřním prožíváním a vnějším chováním... prostřednictvím 

dramatické hry a hraní rolí prozkoumávat a ujasňovat si osobní postoj ke zvoleným 

tématům zaměřeným především na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i 

celospolečenské problémy..." (Provazník, 2008a) Ostatně „zácvik" funguje třeba 

v osvícenějších kojeneckých ústavech pro matky, jež nejsou na svoji nastávající roli 

připraveny. Zde by byla situace obdobná a jsou patrné náznaky, že se již i v tomto 

směru „ledy pohnuly". 
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Prvním soudním rozhodnutím bývá zmíněné předběžné opatření, vydané 

příslušným soudem, mající účinnost tři měsíce, není-li prodloužena. Bártová (2002) 

k tomu uvádí: „Dítě vyrůstající v rodině, která jeví známky dysfunkčnosti, je na základě 

oznámení, které může podat kdokoli, vedeno v evidenci oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (v odděleních pověřených obcí s rozšířenou působností). Tento orgán 

spolupracuje s rodinou na zlepšení rodinného prostředí dítěte. Pokud se situace nemění, 

může orgán sociálně-právní ochrany dětí podat návrh k soudu na nařízení dohledu 

nad rodinou či návrh na ústavní výchovu. Pracovníci úřadu oddělení sociálně-právní 

ochrany sledují vývoj dítěte i mimo vlastní rodinu, jsou povinni ho navštěvovat a hájit 

jeho zájmy..." Do zmíněné doby musí soud rozhodnout o dalším osudu dítěte, 

v případě, že se tak nestane, dítě odchází z ústavu zpět do původního prostředí. 

V případě nezvládnuté výchovy dítě nejprve rozhodnutím soudu podstoupí pobyt 

v diagnostickém ústavu a na základě výstupů a hodnocení šesti až osmitýdenního 

pobytu je následně umístěno do dětského domova či výchovného ústavu. 

1.4. Prognóza pobytu a návratu do rodinného prostředí 

„Počet dětí v ústavní výchově v České republice neklesá. Přestože nejsou 

k disposici úhrnné a přesné statistiky, obávám se, že tendence je v poměru k celkovému 

počtu dětí spíše stoupající, vzhledem k výrazně nižší porodnosti v posledních osmnácti 

letech... Značný počet dětí v ústavní výchově je často způsoben chudobou rodičů, 

ztrátou bydlení a nedostatečnými životními a rodičovskými dovednostmi, někdy i 

neschopností o děti se starat a připravit je pro dobrý život... Předání dítěte do ústavní 

péče je navíc nutné považovat za dočasné opatření, které je nutné zrušit ihned, jakmile 

to situace dovolí... " (Šabatová, Zpráva ČHV, 2008) 

Uvedené výroky svědčí o rezervách, které v systému ústavní péče existují. Je 

pravdou, že existují případy, kdy dítě umístěné do dětského domova ztrácí jakýkoliv 

kontakt s rodinou (byť o něj obě strany stojí). Rodiče nejsou dostatečně poučeni 

od sociálních pracovníků o svých právech a povinnostech, případně mají obavu svá 

práva vyžadovat. Také je poměrně častým jevem situace, že rodiče přestanou o děti 
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usilovat (tento jev by měl být akcentován právě sociálními pracovníky, aby se 

posilovaly rodinné vazby). 

Informace o nepřipravenosti rodičů na péči a výchovu, o neschopnosti se starat 

o děti, začíná v současnosti ukazovat jeden ze směrů, kterým by se péče v institucích 

náhradní výchovy mohla ubírat. Totiž na výraznější práci s rodinou (v rámci zkvalitnění 

popřípadě reedukace rodičovských dovedností, rodinných vztahů, nápomocí klientům, 

kteří již z dětského domova odešli, ale nemají pevné zázemí...) Dle svého pohledu si 

troufám tvrdit, že situace se postupně zlepšuje v závislosti na konkrétních pracovnících 

ústavů a pracovníků oddělení sociálně - právní ochrany dětí. 

Ústavní výchova má plnit preventivní funkci, to znamená, že pominou-li důvody 

k její indikaci, měla by být ukončena. V praxi to znamená, že zákonní zástupci zažádají 

o zrušení ústavní výchovy (předběžného opatření) a soud po přezkoumání tomuto 

vyhoví či nikoliv. Ústavní výchova trvá maximálně do plnoletosti svěřence, pokud to 

vyžadují okolnosti (např. neukončené vzdělání), je možno ji prodloužit do 19 let. 

Důvodně lze formou smlouvy mezi nezaopatřeným klientem a zařízením prodloužit 

pobyt do 26 let věku (studium apod.) 

15. Organisační struktura dětského domova v Sedloňově 

Rád bych stručně charakterizoval zařízení, v němž působím a v němž probíhá 

činnost, již v této práci představuji. Dětský domov je zařízení s celoročním nepřetržitým 

provozem, které je vnitřně členěno na pracoviště výchovných skupin/rodinných buněk 

dětí po maximálně osmi dětech v buňce (zákonný limit) - tyto buňky zajišťují 

pedagogičtí pracovníci - vychovatelky, vychovatelé, asistenti pedagoga; následující 

úseky jsou v kompetenci provozních zaměstnanců, nemají pro obsah této práce hlubšího 

významu, dovolím š i je zde vynechat. 

Práci v rodinných buňkách zmíněného dětského domova zajišťuje 12 kmenových 

vychovatelů a 2 asistenti pedagoga řízení vedoucí vychovatelkou. Noční služby zajišťují 

taktéž. Asistent - zdravotník dále zajišťuje doprovod k lékaři, dozor nad nemocnými 

dětmi, koordinuje v rámci své činnosti docházku do škol a ze škol, zastupuje 

za nemocné vychovatele či za studující pracovníky, komplexně zodpovídá za zdravotní 
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stav (sledování dětí, doplňování léků, celková zdrav, dokumentace dětí; provádí práce 

související s prevencí patologických jevů společně s vedoucí vychovatelkou, která je 

koordinátorkou prevence). 

Pro úplnost dodávám, že všichni zaměstnanci se ve své práci řídí Úmluvou 

o právech dítěte, která je vypsaná a vyvěšena v zařízení. Dále Listinou práv a svobod. 

Zákoníkem práce, Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky vč. pracovních náplní 

svých profesí, vnitřními předpisy, režimem dne, celoročním a týdenním plánem 

výchovné práce a závěry a usnesením z pedagogických (a provozních) porad. 

Běžný režim pracovního dne a víkendů se v podstatě řídí následujícím 

harmonogramem: 

„- pracovní den 

6:15 hodin b u d í č e k , o s o b n í hygiena, úklid ložnic - děti do ZvŠ Dobruška 
- děti do ZŠ a MŠ Olešnice 

6:35 hodin snídaně dětí 
- ZŠ v Olešnici 

6:50 hodin odjezd dětí služebním vozem 
- do ZŠ a MŠ v Olešnici 

7:00 hodin budíček dětí 
ZŠ a MŠ Deštné v Orl. horách 
ZŠ Dobřany 
7:15 hodin snídaně 

7:30 hodin odchod dětí do ZŠ 
doprovod dětí do MŠ 

- ZvŠ v Dobrušce 

- do ZvŠ v Dobrušce 

- 1., 2., 3., roč. do ZŠ a MŠ 

7:40 hodin 

11:30-13:00 

13:30-15:00 

15:00 -15:30 

15:00-17:00 
obslužnosti 

15:30-17:30 

17:30-18:00 

doprovod a odchod dětí k autobusu do ZŠ Děštné v O. h. 

příchod dětí ze škol a z MŠ, oběd a polední klid 

příjezd dětí ze ZvŠ, MŠ a ZŠ- dle rozvrhu vyučování 

svačina 

příjezdy dětí z internátů SŠ a OU dle rozvrhu vyučování a dopravní 

zaměstnání v rodinných buňkách (Dl7, indiv. práce do školy atp.), 
zájmová činnost, poskytnutí osobního volna 

večeře 
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18:00 - 19:00 večerní zaměstnání podle výchovných plánů, výměna prádla a lůžkovin 

19:00 - 20:00 osobní hygiena, úklid ložnic a oblečení 
20:00 hodin VEČERKA 

- soboty, neděle, prázdniny, svátky 

8:00 - 8:30 hod. budíček, osobní hygiena, úklid ložnic 

8:30 - 9:00 snídaně 

9:00 - 11:30 úklid prostorů DD a ŠJ, zaměstnání podle výchovných plánů buněk, 
poskytnutí osobního volna 

11:30-12:00 oběd" 

12:00-13:00 polední klid 

13:00 - 15:00 zaměstnáni podle v ý c h o v n ý c h plánů jednotlivých buněk 

15:00-15:30 svačina 

15:30 - 17:00 příprava do školy, zaměstnání podle výchovných plánů buněk, 
poskytnuti osobního volna 

15:00 - 17:00 odjezdy dětí do internátů SŠ a OUdle rozvrhu vyučování a dopravní 
obslužnosti 

17:30-18:00 večeře 

18:00 - 19:00 v e č e r n í zaměstnání podle výchovných plánů buněk 
výměna prádla a lůžkovin 

19:00 - 20:00 osobní hygiena, úklid, příprava na večerku 

20:00 VEČERKA 

Podle výchovu* situace v buňce je — 
nejdele však do 21:30 hod. U dětí starsich 15 let lze reoue e > n e b o 

prodloužení večerky do 24:00 hod - ^ ' ¿ T docházky do školy." 
kulturní události (např. taneční), neni-h následující uc , 
(Organisační řád DD a ŠJ Sedloňov, 2006, str. 21-22) 

„Dětský domov a školní jídelna Sedloňov plní svoji funkci v zajišťování těch 

vztahů, které jsou v kompetenci zařízení pro ústavní výchovu, nebo které má zajíst ovat 

18 



rodina. Stará se o jejich výchovu a vzdělání, zajišťuje následné vzdělávání po ukončení 

ZŠ, Základní speciální školy - na PŠ, OU, SOU, SŠ, VŠ, stará se o jejich zdravotní 

zabezpečení, zajišťuje stravování, bydlení a další plné přímé zaopatření... úzce 

spolupracuje s jednotlivými referáty sociálních věcí podle místa bydliště dětí, je 

ve stálém písemném i osobním styku se sociálními pracovníky OSPOD, pravidelně je 

povinen informovat o stavu umístěných dětí jednotí, soudy resp. opatrovnické úřady... 

je ve styku s OPPP, ZŠ, Základní speciální školou, MŠ, OU a PŠ, SS atp... Úzce 

spolupracuje s regionál. DDÚ a SVP v Hradci Králové, dětskými domovy v regionu 

event. s dětskými domovy se školou nebo VÚM." (Organisační řád, 2006, str. 2) 

Výše uvedená část pojmenovává základní funkce domova. Hlavním pilířem 

konkrétní vychovatelské práce však je volný čas dětí. O tom více prozrazuje Školní a 

vzdělávací plán (ŠVP, 2008). V oblasti literární a dramatické výchovy zde můžeme 

najít tyto činosti: „.. . seznámení s knihou, zacházení sní , vyprávět obsah, poučení, 

vhodný výběr pro děti; besedy o knize; podporovat individuální četbu - pravidelné 

půjčování knih z knihovny; kolektivní čtení (před spánkem) z pohádek, časopisů... 

dramatizace pohádek, příběhů, poslech pohádek; účast na soutěži dětí - básničky, krátké 

vyprávění, pohádky; návštěvy kulturních představení (divadlo, kino, besedy s umělci)." 

(op. cit,) Základním cílem je poskytnout svěřencům smysluplné a rozvíjející aktivity, 

které poslouží nejen k aktuálnímu pobavení, ale podpoří také kompetence využitelné 

po opuštění ústavu. Tomu slouží četné činnosti a kroužky, jež mohou děti využívat. 

V tomto směru, domnívám se, je zmíněný domov takřka revoluční; kroužky jsou 

vedeny vychovateli, děti tedy nejsou determinovány např. ztíženou dopravní 

obslužností. Činnosti jsou dobrovolné, což podporuje prvek vlastní iniciativy dítěte, 

probíhají zpravidla minimálně dvakrát do měsíce. 

Škála je široká - od rybářů, přes horolezectví, fotografování, hudební po výtvarné a 

rukodělné činnosti, dramatiku a tanec. Činnost není omezena umístěním DD, pořádány 

jsou rozličné výjezdy a akce (otevřené - mohou se jich zúčastnit i děti mimoústavní). 

Výstupem je, krom výše zmíněného, často např. prezentace domova na soutěžích 

(pravidelně se účastníme např. Nejmilejšího koncertu - pořádaného DDÚ Býchory), 

přehlídkách, dobročinných akcí; především však tyto akce skýtají nabídku a 

v neposlední řadě prevenci patologických jevů. Děti (potažmo nejen ústavní) dnes 
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zhusta nedokáží vymyslet smysluplný způsob, jak se zabavit. Touto formou je mj. 

šance, že tuto kompetenci získají a naučí se svůj čas sami využít a organisovat. 

Druhým, výrazně positivním rysem, který se pomalu začíná na domácí scéně 

objevovat, je péče o dospělé svěřence, kteří již z domova odešli. Zůstávají dále 

pod jakýmsi „dohledem" DD (pokud sami souhlasí) a kuratelou, dostanou-li se 

do potíží, či potřebují-li mediátora pro jednání s úřady, vyhledáváním práce apod. Mají 

zde své zázemí, zúčastňují se akcí jiných DD, přijíždějí na víkendy. Tuto službu domov 

provozuje již několik let a výsledky jsou positivní. 
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2. Vývoj a socialisace, možnosti využití dramatické výchovy 

Následující kapitola nastiňuje základní aspekty socialisace jedince. Základní dělení 

socialisačních forem a mechanismů následuje charakteristika vývojových období, 

z nichž jsem vybral ta, jež se týkají dětí, se kterými pracuji. Ostatní období 

vynechávám, pro tuto práci nemají významu. 

2.1. Socialisace 

„Termínem socialisace zde označujeme proces utváření a vývoje člověka 

působením sociálních, vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy 

odpovídá: vyrovnává se s nimi, podléhá jim, č i j e tvořivě zvládá." (Helus, 2001, str. 42) 

Zmíněná definice procesu socialisace, domnívám se, dostatečně naznačuje význam 

dramatickovýchovných činností při jakémkoliv formování člověka, nejen procesu cílené 

výchovy či vyučování. Vyplývá z ní, že formování jedince neprobíhá jednostranně, 

ve směru společnost - jedinec, tedy nikoliv pasivně, nýbrž že je souhrnem vzájemného 

působení objektu a subjektu, dále prostředí, kultury apod. Jedinec si vytváří sám svůj 

vlastní obraz o sobě, těchto lidech, tohoto prostředí, kultuře. A snaží se sám vytvořit 

svůj obraz, který by byl akceptovatelný pro něho samého i okolí (čímž zpětně ostatní 

taktéž formuje). „Proto také socialisací nevznikají ve stejném prostředí stejné osoby, ale 

rozmanité individuality. Socialisace v sobě obsahuje individualisaci - formování 

odlišných, jedinečných osobností". (Čáp, Mareš, 2001, str. 54-55) 

Ve zkratce lze tento proces popsat jako proces celoživotní v osvojování 

komunikace, informací o společnosti, jejích pravidel a hodnot a kultury obecně, ideálů, 

hledání vzorů a také k nim se vztahující identitu a sebepojetí a vlastního hodnocení. 

Okolím je pak rozuměno vše, s čím se jedinec potká, čím může být zasažen, ovlivněn -

rodina, prostředí (např. rodinné, školní, pracovní), vrstevníci, spolupracovníci, skupiny 

(formální i neformální). Vlivů, kromě zmíněných, je však mnohem více a nutno 

neopomenout vlastní osobnost jedincovu - rodinné disposice, zájmy, intelekt, 

schopnosti, míru kreativity, motivaci apod. Formování samozřejmě může probíhat - a 
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mělo by - v positivním slova smyslu. Bohužel - a v souvislosti s ústavní výchovou je 

časté - negativní působení, zvláště psychickou deprivací, citovým chladem, případně 

zanedbáváním a v krajním případě týráním může dojít k deficitu, který neumožní 

jedinci plnou a rovnou socialisaci (tímto tématem se podrobněji zabývám v kapitole 

3.4.). V ideálním případě je rodina citlivým zprostředkovatelem a průvodcem ve světě 

vztahů, kde prvotní vztah matka - dítě dává základ kvalitě všech vztahů následujících, 

včetně vztahu k sobě samému. 

Postupně, po nástupu do školy přichází nový element v životě jedince - noví lidé, 

nové skupiny, poznávání jiných vzorců a norem. Jedinec poznává, že neexistují pouze 

pravidla rodinná - ve školce a škole platí „zákony" jiné. V tomto období je zprvu 

charakteristická fixace na učitele/vychovatele (coby pevného bodu, který „má vždy 

pravdu"), v pozdějších ročnících prvního stupně již začíná primární roli zaujímat 

tzv. vrstevnická skupina. V tomto ohledu je prostředí ústavů náhradní výchovy často 

nešťastně místem, kdy ještě nezralé dítě přejímá vrstevnické normy. Ty jsou však často 

nezralé, deformované, z podstatné části jsou kompenzací vlastních deprivací, toho, čeho 

se dítěti nedostalo, takže nemohou být rovně nastaveny a tím ani neposkytují podmínky 

zdravého rozvoje a - což je smutné - jsou takto předávány dál. Tyto „vrstevnické 

normy" v ústavech mohou výchovnědramatické techniky positivně ovlivňovat - myslím 

ve vztahu klimatu zařízení, klimatu ve skupině, vztahu sama k sobě (např. pomocí 

vyzkoušení si sociálních rolí) a celkové kvality vztahů, neboť „...dramatická výchova 

vede ksebepoznání a sebekontrole, umožňuje získat positivní sebepojetí, tj. posílit 

zdravé sebevědomí, založené na vědomí své ceny pro druhé, vede k uvědomění si svých 

omezení, aniž by z nich člověk vyvozoval závěry o své bezcennosti..." (Machková, 

1998, str. 54) 

2.2. Mechanismy a formy sociálního učení 

Jak jsem již výše uvedl, člověk poznává, komunikuje, konfrontuje, zkoumá a 

Přijímá či odmítá veškeré podněty, jež jej jakýmkoliv způsobem zasáhnou. Také jsem 

zmínil, že toto není jednostranný proces, i on zpětně své okolí zasahuje a více méně je 

pomáhá utvářet a tvarovat. Rád bych tato tvrzení doplnil o stručný popis 
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nejcharakterističtějších forem, jimiž se toto děje, případně o možnosti, které 

dramatickovýchovné činnosti v této oblasti mají. Jedná se o nápodobu, učení sociálním 

posilováním, učení identifikací (přejímáním nebo zamítáním modelů), observační učení 

(zástupné učení) a sociální učení se zdůvodněním a záměrem (založeném na kognici, 

přijatém principu a vůli). 

„Vývojově nejstarší formy sociálního učení jsou pravděpodobně napodobování a 

učení sociálním posilováním... V lidské společnosti na počátečním vývojovém stupni 

bylo napodobování hlavní formou předávání společenských zkušeností, děti se učily 

jednoduchým pracovním činnostem napodobováním bez výkladu a teorie. I v kulturně 

vyspělé společnosti si napodobování uchovává značný význam zejména při osvojování 

sensomotorických dovedností, např. v pracovním či sportovním výcviku (i když 

v kombinaci se slovním výkladem, popřípadě s využitím poznatků z technologie apod.)" 

(Čáp, Mareš, 2001, str. 192) Dítě se nápodobou učí nevědomky - hraje si např. 

na rodiče, na sourozence, zkouší si gesta, hlas, mimiku, pohyby, prožívání (emoce) 

činnosti a takto si bezbolestně a bez nebezpečí či pocitů ohrožení konkrétní situace 

vyzkouší, prožije, vyrovná se s nimi. A následně získává základní vztah k těmto 

napodobovaným postavám, jevům, situacím. V neposlední řadě snáze překonává stres 

z neznámého - pokud např. neznámou situaci či postup zkouší překonat tak Jak by to 

řešil ten či ten. Zde je využití dramatickovýchovných činností, byť si to často takto ani 

nepojmenujeme, velmi častým prostředkem „...výchovná dramatika rozvíjí nejen 

dramatický talent, cítění a estetické vnímání, nejenže vychovává v jedinci poučeného 

diváka i aktivního ,divadelníka', ale také s pomocí dramatických a divadelních 

prostředků podněcuje a zkvalitňuje personálně-sociální růst jedince" (Můller, 2005, 
str. 102). 

Učení sociálním posilováním spočívá v čitelných reakcích na aktuální chování 

jedince - ať už positivních (nejčastěji se jedná o pochvalu, hmotnou odměnu, určitou 

výhodu, případně povýšení statutu ve skupině, uznání, přijetí), případně reakce 

negativní, jejímž důsledkem a startérem další aktivity dítěte je trest v podobě dočasné 

ztráty. Positivní očekávání je samozřejmě silnější motivací - úspěch dodává vůli 

po opakování, jednak pro libé pocity, jež jsou průvodce a také pro vědomí, že to již 

umím, zvládnu. V negativním pojetí je význam trestů komplikovaný. Např. Benjamin 
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Kuras píše, že strach „...je mimochodem jeden znejmocnějších motivátorů" (2000, 

str. 145). Tím zde nehodlám posilovat význam trestu oproti odměně - naopak, je 

ověřeno, že nadužívání sociálních trestů (vyloučení až ostrakizace) vede k pravému 

opaku zamýšleného cíle působení - kupříkladu dítě, jemuž budeme opakovat, že je 

neschopné, je náchylné tuto informaci přijmout jako platnou, případně se začne 

projevovat negativně, protože je to vlastně očekáváno, je to snazší. V extrému může 

vést i k trvalému poškození vztahů m e z i jedincem a okolím. 

Identifikace je využití modelu chování jiné osoby. Nejde zde však o nápodobu 

(tzn. převážně vnější), „spíše o převzetí postojů, názorů a příčin chování osoby, která 

slouží jako identifikační vzor... Identifikací dochází khlubším změnám osobnosti, 

jelikož ovlivňuje utváření rysů osobnosti, postoje, hodnoty, zvláště etické, čili v souhrnu 

ovlivňuje utváření charakteru." (Hadj-Moussová, 2003, str. 18) Tyto vzory si každý 

vybírá sám, na základě individuální sympatie - vzor je určitým způsobem imponující, 

jedinec touží být jako on. Helus (2004, str. 46-7) rozděluje identifikační vzory na čtyři 

podskupiny - regresivní identifikaci (tzv. krok zpět; dítě má pocit, že mladší sourozenec 

požívá více přízně - začne jej tedy napodobovat, sestoupí na nižší stupeň vývoje, 

případně dospělý „dělá hloupého", aby byl méně zatěžován určitou povinností), závislé 

připodobňování (mladší sourozenec napodobuje ve vnějších projevech, ve vkusu apod. 

staršího, chce se mu vyrovnat, avšak nepřemýšlí o vlastních možnostech, vlastních 

způsobech řešení), odreagovávající napodobování (znalost modelu agresivního 

odreagování se při frustraci vede k opakování této agrese jako fungujícího modelu 

chování) a kompenzační napodobování (platí při deficitu určité vlastnosti, schopnosti; 

například jedinec s nízkým sebehodnocením napodobí osobu sebevědomou - výborným 

příkladem je postava Oldřicha Nového ve filmu Kristián). Identifikace je v prostředí 

náhradní rodinné péče typickou - děti (i starší), často bez jakýchkoliv rodinných vzorů, 

ať kladných či záporných, přejímají vzory druhých. To je často provázeno poruchou 

vlastní identity: dítěti chybí prožitek sebe sama, necítí vlastní hranice (ono vs. okolí), 

neumí být samo. Blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole 3.3. a 3.5. v konkrétních 
kauzách. 

Observační učení probíhá zpravidla za účasti jedincova vzoru či jeho skupiny. 

Spočívá v momentu, kdy dítě pozoruje, jak skupina a vzor reagují na jeho vlastní 
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chování, případně jak reagují na jiného člena skupiny. Není zde tedy přímý důsledek 

(odměna, trest), ale účinek je stejně intensivní. Anticipace jako očekávání, je zde 

očekávání ze strany skupiny i jedince - zpravidla se jedinec snaží toto očekávání naplnit 

(v negativním smyslu může v extrému nastoupit až cestu deviace, pokud je zde 

očekávání negativního směru - často totiž jedinec skutečně tuto očekávanou cestu 

nastoupí). (Čáp, Mareš, 2001, str. 194) 

„Co je to tedy - psychologicky vzato - trest? Trest zajisté není to, co jsme si jako 

trest pro dítě vymysleli, ale to, co dítě jako trest prožívá. Onen nepříjemný, tísnivý, 

zahanbující, ponižující pocit, kterého bychom se chtěli co nejdříve zbavit a kterému 

bychom se chtěli rozhodně pro příště vyhnout. Může se stát - a naštěstí se tak skutečně 

většinou děje - že je v podstatě shoda mezi tím, co vychovatel za trest pokládá a a co 

dítě jako trest přijímá. Ale nemusí tomu tak být vždycky a úplně. Analogicky se 

můžeme ptát, co je to odměna. Opět ne to, co jsme si jako odměnu vymysleli, ale co dítě 

jako odměnu přijímá. Onen příjemný, povznášející pocit uspokojení, který bychom si 

rádi co nejdéle podrželi a který bychom si rádi znovu zopakovali." (Matějček, 1994, 
str. 26) 

Poslední z hlavních forem, již bych rád uvedl, je sociální učení se zdůvodněním a 

záměrem. Je typičtější pro starší věk, je založeno na kognici, předpokládá znalost 

určitého modelu a vzorce, podle kterého se jedinec hodlá řídit. Tím samozřejmě již 

souvisí jistá dávka sebekontroly a vůle. Čáp a Mareš uvádějí, že „historické zkušenosti 

nasvědčují tomu, že uvedené kognitivní a autoregulační mechanismy výrazně zvyšují 

účinnost elementárních forem sociálního učení a vedou k výraznému rozvinutí určitých 

forem chování i příslušných rysů osobnosti. Těmito mechanismy se může podporovat 

rozvíjení agresivity, ale také naopak altruismu". (Čáp, Mareš, 2001, str. 195) Z čehož 

vyplývá vzájemné prolínání a doplňování se jednotlivých socialisačních forem. Toto 

verbální učení má mezi zmíněnými formami nejnižší účinnost a významněji funguje 

jako zpřesňující článek ostatních forem. Její význam nabývá se zkušeností a věkem. 

Významným pojmem v oblasti socialisace jedince jsou interiorisace a 

exteriorisace. Interiorisace značí významný posun při vývoji charakteru, svědomí 

a morálky jedince. Dochází k zvnitřnění naučených hodnot, jejich přijetí za své vlastní. 

Konkrétní situace, problém jsou řešeny jednotným způsobem, jednotnou normou, 
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akceptovanou skupinou, prostředím, aniž by jedinec přemýšlel, proč tak činí, či musel 

být k jejich plnění vybízen. Také zde není třeba kontroly. Významným činitelem 

od útlého věku jsou zde hry: zprvu je nutno připomínat pravidla a kontrolovat jejich 

dodržování. Postupně jsou tato pravidla hráči ovládnuta, osvojena. Zde j iž lze hovořit 

o interiorisaci. Exteriorizad pak rozumíme stav, kdy jedinec tuto zvnitřněnou normu 

aplikuje na své okolí; vyžaduje dodržování těchto pravidel, nejen při hře, ale v běžném 

životě. To je velmi podstatné, zvláště v době raného osamostatňování (období puberty a 

adolescence), kdy klíčovou roli získává vrstevnická skupina a vrstevnické vztahy. 

2.3. Předškolní věk 

Nazýváme tak období v rozmezí 3 - 6 let života dítěte. Z pohledu zaměření této 

práce se sluší připomenout, že „předškolní věk je obdobím velkého rozmachu her. 

Doma, na hřišti, v mateřské škole, všude se děti věnují rozmanitým hrám pohybovým, 

konstrukčním, napodobovacím a námětovým, hraní rolí (na lékaře nebo sestru, 

na maminku, na učitelku) aj. Od paralelní hry se již přechází ke kooperativní - děti si 

hrají společně, mají rozděleny úlohy a je nezbytná jejich koordinace. Vztahy 

k vrstevníkům jsou však ještě krátkodobé, nestálé, kamarádi a kamarádky se střídají 

podle situace. Rýsují se již rozdíly v mužských a ženských rolích - v hračkách, 

v oblékání nebo i v chování. Předškolní děti také většinou rády pomáhají dospělým 

v domácích pracích: Berou to jako hru a zároveň si posilují sebehodnocení tím, že 

dokážou něco jako ti velcí." (Čáp, Mareš, 2001, str. 227) Toto „hraní si" je 

nedocenitelným nástrojem pro rozvoj fantasie a kreativity, vyzkoušení si sociálních rolí, 

odbourávání frustrací a v neposlední řadě příležitostí, jak uvidět svět jinýma očima. 

Dítě je soběstačné a samostatné v jednoduchých úkonech. Formuje si již 

tzv. názorné myšlení - dokáže popsat elementární pojmy, jež jsou hmatatelné, viditelné 

a svede z nich vyvodit závěry (oblíbená je pomůcka se sklenicí vody - rozlišení úměry 

- méně a více,...); nastupuje období Piagetem označované jako období předoperačního 

myšlení. Začíná pracovat s matematickými pojmy (počítání až do deseti a rozlišení 

počtu v úměře). V důsledku nezralosti a v neposlední řadě také nedostatku zkušeností a 

vědomostí nedokáže posuzovat jevy z více hledisek (objektivně). Často také považuje 
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sny, přání a bájné příběhy za realitu - tak, jak si to přeji, to také je (vypozoroval jsem, 

že u dětí v prostředí dětského domova toto přetrvává výrazně delší dobu - děti takto 

kompenzují to, čeho se jim na rozdíl od dětí z funkčních rodin nedostalo). 

Výrazně se vylepšuje také jemná motorika - dítě v tomto věku se rádo projevuje 

výtvarném, což je aktuálně nejpřirozenější výrazový prostředek a zároveň zábava. 

V sensomotorice dochází k prudkému rozvoji obratnosti (E. Erikson tento úsek nazývá 

obdobím iniciativy), což otevírá nové možnosti a obzory. Na zvolenou aktivitu se 

dokáže zaměřit a rozvíjet ji. 

Sociální oblast je typická rozvinutou komunikací, s příchodem do kolektivu 

vznikají první kamarádství, vztahy se skupinou, mimo rodinu. Dítě také poznává nové 

normy (dosud se řídilo jednotnými pravidly rodiny). V konfrontaci s vrstevníky je stále 

zřejmější potřeba spolupráce. I proto je častá nápodoba dospělého, ať už rodiče, či např. 

učitelky ze školky, dále pozorování faktu, jak dospělí reagují na konkrétní projevy, 

činy, přejímání jejich modelů, vzorců, názorů - a rozhodování se. To jsou první znaky 

autoregulace a také náznaky svědomí a morálních vzorců. Lze říci, že se zde již 

projevuje interiorisace (dítě pak tuto prezentuje tím, že po dospělých aktivně vyžaduje 

důsledné dodržování interiorisovaného). Dítě je velmi aktivní a iniciativní, čemuž 

v protikladu kráčejí pocity viny. Výsledný „zápas" je důležitý pro budoucí schopnost 

rozhodování se, jakož i základ vlastní identity, neboť dítě se cítí být „středem světa" a 

tím také odpovědné za všechny starosti a hádky dospělých. Je velmi důležité, a nejen 

v tomto období, jednoduše dítěti vysvětlovat, za co nemůže, a snímat z něho neúměrnou 

vinu, ujišťovat je o tom, že je přijímáno. 

2.4. Mladší školní věk 

Na počátku školního věku se dítěti míní způsob uvažování, dochází k přechodu 

- i Iv ie schopno chápat podstatu určíte na úroveň konkrétních logických operaci. Uz je suiu t 

skutečnosti a nenechá se ovlivnit dílčími proměnami. Respektuje základy logiky, 

klasifikace, třídění a přiřazování, inkluze, zatím však ještě s ohledem na konkrétní jevy 
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a procesy, které jsou viditelné, hmatatelné, ověřitelné. Fáze píle a snaživosti směřuje 

k potvrzení vlastních kompetencí, vlastních schopností a dovedností. Nejvýznamnější je 

rodinná identita a školní třída. S rozvojem logických operací se mění i sebehodnocení. 

Lze říci, že toto období vybočuje mezi obdobím předchozím a následným svým 

smyslem pro realitu. 

Intelektualisace řeči (již od 3. roku), výslovnost správná a nesprávná - zde již čas 

na nápravu řeči a od 7 let již nutné); možné risiko dyslalie, rhinolalie - z důvodů 

předbíhavého myšlení, risiko neurosy - i v tomto případě platí: lepší je včasná 

intervence (např. formou, říkánek, slovních'her). 

Se vstupem do školy začíná období, kdy dítě musí zapomenout na svá minulá přání 

a naděje, jeho fantasie a představivost jsou podrobeny zákonům neosobních věcí, 

zejména psaní, čtení á počítání. Najednou je hodnocena výkonnost dítěte, bez ohledu 

na fakt, zda byl úkol příliš těžký nebo nepřiměřený. Musí vydržet určitý čas sedět 

ve školní lavici, koncentrovat se (souvisí s omezením pohybu, fázováním volného času 

atd.), nerušit, ovládat se. Do jisté míry se mění celkový styl života dítěte (v tomto často 

může pomoci přípravný ročník mateřské školky, kdy je dítě postupně připravováno 

na budoucí povinnosti a pravidelnosti; je doporučováno, aby dítě v této době již mělo 

„své" konkrétní povinnosti doma, které by jej také připravily na nový režim). Dítě se 

stává součástí systematického procesu výuky. Učí se vytrvalé a systematické práci, 

trpělivosti, vytrvalosti a píli. Aktivizuje v sobě snahu, výsledky práce je učí získávat 

radost z práce dovršené díky pozornosti a vytrvalosti. Na tomto stupni je dítě 

ohrožováno pocitem nedostatečnosti a méněcennosti, pokud je hodnoceno příliš 

kriticky, nespravedlivě, bez ohledu na své schopnosti či snahu. Jestliže si zoufá 

nad svými dovednostmi, pokládá se za odsouzené k nedostatečnosti, méněcennosti, 

'lakovému dítěti hrozí resignace - stáhne se do sebe a přestane být aktivní v důsledku 

Pošramocené sebedůvěry. V extrémním případě hrozí, že takový jedinec i v dospělém 

věku bude mít zábrany se zapojením do společných činností. 

Z uvedeného vyplývá, jak důležité je při přechodu do školy je zajistit, aby dítě vždy 

Pochopilo, co je od něho vyžadováno, protože jen tak po něm lze žádat, aby si osvojilo 

žádoucí positivní způsoby chování. Morální vývoj je (dle Kohlberga) charakterizován 

konvenčním chováním - dítě chce splynout s okolím, jedná tak, jak se domnívá, že je 
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od něho očekáváno. Motivem jsou dvě základní východiska - první praví J s e m 

oblíbený, jsem-li hodný, tedy budu hodný", druhé interpretuje většinovou normu, 

případně normu autority - otce, matky, učitele... 

Uvedené vyšší zatížení a změna celkového stylu s sebou přináší plejádu nových rolí 

- žák (učitel representuje novou autoritu, s níž se nediskutuje, školní řád je abstraktní 

režim, jemuž je nutno se podvolit a osvojit si jej, či jej alespoň respektovat; zde cítím 

potřebu zdůraznit, že dítě si tuto roli nevybírá - je mu přidělena automaticky, mnohdy 

tzv. „proti srsti"), spolužák (což je role rovnocenná s ostatními dětmi kolem; dítě je 

konfrontováno s faktem, že je Jedno z mnoha", o svoji posici musí usilovat, musí ji 

budovat a udržovat, nutnost kooperace, konfrontace s agresí, respektovat individualit 

spolužáků apod.), kolega, člen party,... Je nutné se naučit navazovat přátelství. Je-li dítě 

vyčleňováno ze skupiny vrstevníků, může to být jedna z fatálních zkušeností; dítě se 

může stát bojácným, plachým, nebo naopak agresivním, hádavým, dominantním, 

přehnaně soupeřivým. 

Pro zmírnění těchto „stesků" (opravdu tak mohou vyznít), lze však dodat, že role 

žáka s sebou nese ovšem také vyšší sociální prestiž (škola = zaměstnání, vědomí 

ovládnuté povinnosti, „něčeho navíc" vnově ovládnutých informacích, pochvala a 

uznání blízkých). Dále, alespoň v nižších ročnících, je učitel přijímán bezvýhradně a 

nekriticky; dítě u něho hledá pocit jistoty a bezpečí, touží po ocenění vlastního výkonu, 

učitel je vzorem pro sociální zrání. Názory spolužáků nemají prozatím takový význam. 

Zvýšená risika tohoto období jsou však i v somatické rovině; hrozí zvýšené risiko 

infektů (v důsledku mnohočlenného kolektivu), následná morbidita (nemocnost), 

absence a dohánění učiva, z čehož může pramenit únava a risiko resignace. Dále je 

nutné uvědomit si fakt značné zátěže novými činnostmi náročnými na CNS (intelekt, 

koordinace, pozornost,...), kde opět hrozí apatie z únavy, zhoršení zdravotního stavu, 

snížení imunity, neurotisace (bolesti hlavy, břicha), poruchy řeči, stravy, noční děsy, 
enuresa nocturna apod. 

Z hlediska sensomotoriky, intelektu a dalších předpokladů, že je mohou začít 

navštěvovat zájmové útvary, kroužky apod. „Pokud nedochází k přetížení dítěte 

nadměrnými požadavky ctižádostivých rodičů... mohou zájmové činnosti přinášet dítěti 
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radost a obohacení přítomného života, úspěchy a podporu sebehodnocení i vytvářeni 

předpokladů pro příznivý vývoj zájmů i schopností do dalšího života." (Cáp, Mareš, 

2001, str. 230) Toto období je vhodná doba pro motorický rozvoj - např. plavání, běh -

ovšem pouze v rekreační rovině. 

Úhrnem budiž řečeno, že dítě tohoto období je velmi iniciativní a aktivní, 

bezprostřední („všechno poví" - později raciem hlídá a koriguje citovost). Nástup 

do školy znamená výrazné zatížení řadou nových sociálních rolí a povinností (a 

omezení). Myšlení je realistické, Piaget je označuje jako etapa konkrétních operací 

(respekt základů logiky s podporou názorného poznání, konkrétních jevů. Je zde 

výrazný rozvoj paměti. V oblasti sociální jde o výrazný posun - první kamarádství, 

konfrontace rozmanitých rolí a posic. Zde již vidím široké uplatnění rolové hry -

„.. .v rolové hře, základní metodě DV, při níž žáci jednají za různé postavy, a to i 

takové, které mohou být zcela cizí jejich naturelu, názorům a zkušenostem, mají 

příležitost formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory, naslouchat promluvám druhých 

Hdí, prakticky, ale v bezpečí fikce prozkoumávat, jak na ně lze za různých okolností 

reagovat... Přirozenou součástí DV jsou také diskuse - v roli i mimo ni -, při nichž se 

žáci učí vhodně argumentovat a obhajovat své názory." (Provazník, 2008b) 

2.5. Starší školní věk 

Starší školní věk je charakteristický svým hledání a vytváření vlastní identity. Mění 

se vztah dítěte ke škole. Prospěch přestává být cílem a stává se prostředkem. Pubescent 

začíná uvažovat na úrovni formálně logických operací, formálního myšlení. Dospívající 

jsou emočně labilnější, citové reakce jsou nadsazené. Jsou zranitelnější a vztahovačnější 

v důsledku hormonálních změn. Kritizují rodiče, chtějí se od nich lišit a tím dát najevo 

svoji individualitu a autonomii. Vrstevnická skupina slouží jako opora a získává vliv 

nad autoritou rodinnou. Nastoupivší skupinová identita je přechodnou fází v rozvoji 
individuální identity. 

S příchodem období puberty končí dětství a začíná mládí, rostoucí dítě se musí 

srovnávat nejen se změnami fysiologickými, ale i s novými rolemi sociálními, se 
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zřejmými úkoly dospělých, které na ně čekají. Dělá si především starosti, jak se jeví 

v očích ostatních, ve srovnání s tím, co cítí. Úkolem je upevnit si pojetí svého já 

v okolním světě. Všechny dřívější jistoty se však stávají problematickými, neboť člověk 

v té době roste nejen do výšky, ale zároveň pohlavně vyspívá a musí se připravovat 

na nadcházející úkoly dospělého období (vztahy, profese, vise vlastní budoucnosti). 

Snaží se to, co cítí a to, co je čeká nějak plynule spojit se svými dřívějšími zkušenostmi. 

Pátrá po novém smyslu kontinuity a totožnosti. Bojuje s mnohými otázkami nejistoty 

vlastní identity, tím, jak se jeví v očích svého okolí, hledá své místo, smysl své 

existence, své poslání. Identita , j á" je tedy spojením vnitřních souvislostí s tím, jaký 

reflex a očekávání cítí ze strany druhých. 

Nebezpečí konfuse rolí hrozí především těm jedincům, u nichž se již z dřívějška 

udržují pocity nejistoty ohledně jejich sexuální identity, u dalších jedinců ohrožuje 

jejich identitu neschopnost nalézt se v povolání. Často se pak pro udržení vlastní 

celistvosti identifikují s nějakou silnou skupinou či davem - čímž paradoxně mohou 

svou totožnost ztratit. „Dříve nebo později se může ukázat, že osamostatnění od rodiny 

vedlo mladistvého do nové závislosti - na skupině vrstevníků. Vyvstává tak další 

vývojový úkol - uvolnit se ze závislosti na skupině vrstevníků, vytvořit si kritičtější 

Postoj k ní." (Čáp, Mareš, 2001, str. 234) 

Pokud si dospívající nedokáže nalézt vlastní identitu a nahrazuje ji skupinovou 

identitou, často stereotypní, mohou se objevit další risika - jako nesnášenlivost až 

krutost (xenofobie) vůči těm, kteří se odlišují (barvou kůže, oblečením, či drobnostmi 

v chování). To je obrana vůči konfusi identity, mimoděk je puzen naprosto nevinně 

smýšlejícím lidem kolem sebe přisuzovat role svých nepřátel. 

Ideologická mysl tohoto věku hledá spojitost mezi morálkou dítěte a etikou 

dospělého světa. Hledá ujištění například v rituálech, vyznáních, programech, 

v čemkoli, co mu umožní řídit jeho identitu, smysl jeho života i celého lidstva, cokoliv, 

co mu poskytne jasný řád. V podstatě i adolescentní láska přispívá k ujasňování svého 

vlastního obrazu - jedinec se projektuje do partnera, a pak si skrze něho ujasňuje svůj 

vlastní obraz, sebe sama. 
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Nalezená identita pramení z propojení dřívějších totožností, dává dospívajícímu 

důvěru, že jeho sebepojetí odpovídá tomu. jak ho vnímají ostatní. 

Rozdíly ve vývoji dětí ústavních (včetně specifických poruch učení a chování) si 

dovolím opominout, zmíním je v c h a r a k t e r i s t i c e jednotlivých děti. 

2.6. Otázka genderu 

Výraz gen der lze přeložit jako „pohlaví" - nikoli ve smyslu biologickém, ale 

ve smyslu kulturním, psychologickém či společenském. Koncept genderu poukazuje 

nato, že rozdíly mezi ženami a muži, které jsou obecně považovány za vrozené, lze 

považovat za naučené a měnící se v závislosti na prostředí (kultuře), kde žijeme, 

(např. lze předpokládat, že ženy nemají „od přírody" pečovatelské sklony, a muži se 

nerodí s touhou po kariéře; tyto vlastnosti jsou ovlivněné tím, co kolem sebe děti 

od narození pozorují a co od nich okolí automaticky očekává. 

Otázku genderu v prostředí ústavní výchovy, speciálně dětském domově pro 3 -

181eté klienty, lze vymezit jako vztah mezi pohlavím, sociálním statutem, rolemi a 

příležitostmi v rozvoji a zdravém sebeprosazování v daném ústavu (daném sociálním 

prostředí). Základní podmínkou je rovný postoj ve vztahu dívky - chlapci, vzájemný 

respekt, kooperace a tím vlastní obohacování, duševní rozlet. „Každý z nás je mužem či 

ženou a tento fakt je nejen banální, biologickou daností ale také údělem, s nímž se 

musíme vyrovnat,... rolí, kterou musíme umět hrát,... problémem, který musíme řešit,... 

je tedy jednou ze základních dimenzí osobnosti a je třeba k tomu brát zřetel, chceme-li 

positivním způsobem ovlivňovat osobnostní rozvoj člověka. " (Helus, 2003, str. 23) 

Vymezování konkrétních sociálních rolí (včetně s ohledem na gender dítěte) je 

do jisté míry determinováno prostředím - a možno říci, že ani v dětském domově nelze 

eliminovat jistou míru uniformity. Ta je podporována mnohými faktory (mj. ztrátou 

soukromí v důsledku architektonické organisace, rozložením skupin - diversibilita 

s ohledem na rodinné vazby, věk, pohlaví, intelekt, zájmové zaměření apod.). 

Při zájmových činnostech je tato rozmanitost ještě markantnější. Přesto lze (a věřím, že 

alespoň v našem zmiňovaném zařízení se takto děje) dodržet takové přístupy pedagogů 

(i dětí) k dětem, aby jejich přirozenost a gender byly respektovány a zdravě rozvíjeny. 
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Jedná se zde převážně o percepěně postojové zaměření (stav, kdy přijímá vychovatel 

dítě tak, jak na něho dítě aktuálně působí a ze vzájemné následné interakce si vytváří 

postoj; toto však platí stejně pro vztahy mezi dětmi, dospělými apod.), možným rizikem 

zde může být předsudek (určité předsudky v sobě každý nosí, jsou součástí jeho 

znalostní a zkušenostní výbavy; záleží na faktu, jak s touto „výbavou" dále nakládá). 

Zdravý postoj vychovatele, vrstevníků a ostatních lidí a prostředí, rovné vztahy a 

nenásilná inkluse je, doufejme, zárukou zdravého vývoje i v tomto směru. 

Složení mé referenční skupiny (viz kapitola následující) je vcelku vyrovnané (tři 

dívky, čtyři chlapci). Děti jsou ze dvou rodinných buněk (nejstarší dívka a chlapec). 

Při běžném soužití nedochází k abnormalitám (neshodám, třenicím či jakékoliv formě 

dehonestace či deviantního chování v souvislosti s genderem). 

2.7. Potřeby dítěte, citová a emoční deprivace dítěte mimo rodinu 

Aby bylo možno snáze nastínit to, co dětem v prostředí ústavní výchovy chybí, není 

na škodu připomenout podmínky a potřeby, které, jsou-li dítěti průběžně ve zdravé míře 

naplňovány, podporují jeho optimální vývoj a rozvoj. Ve zkratce lze říci, že vývoj 

jedince je určen vnějšími podmínkami (zmiňuji je v kapitole o socialisaci, 

pro přehlednost tedy pouze jejich výčet; rodina, vrstevníci - individua i skupiny, 

prostředí školy coby zástupci formálních i neformálních komunit, lokalita sociální a 

národní, příroda a životní prostředí, kultura, historie, tradice, sociální a ekonomické 

podmínky...), dále pak vnitřními podmínkami (nebo také podmínkami biologickými, 

podmínkami psychických procesů a stavů a duševními vlastnostmi) a konečně interakcí 

osobnosti a prostředí (taktéž se jimi zabývá kapitola socialisace - pro úplnost doplním 

k výše zmíněným mechanismům význam konfliktu sociálních rolí). Každý člověk je 

jiný, a proto stejná pobídka, stejný impuls působí také na každého jinak - individuálně. 

Zdeněk Matějček (2005, str. 189-199) definuje podmínky a potřeby dítěte, vedle 

zmíněných biologických (genetiky, dědičnosti, fysického vývoje - vč. vývoje a zrání 

mozku a CNS, potřeba tepla, uspokojení hladu, pocit bezpečí atd.) také duševní. Sem 

patří mj. potřeba dostatečné kvality a kvantity vnějších podnětů; potřeba jistoty, řádu, 
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pravidelnosti, která umožňuje generaci zkušeností, poznatků a pracovních postupů; 

potřeba prvotních emocionálních a sociálních vazeb, tedy bazální jistoty při vztahu 

dítěte a matky, později rodiny a dalších osob, které takto v y t v á ř e j í jakousi síť", díky níž 

dítě rozvíjí svoji individuální integritu - a tedy sebejistotu; potřeba společenského 

uplatnění a společenské hodnoty, kterážto, je-li naplněna, podporuje uvědomění 

vlastního ega - „já". To je základem pro bezproblémové osvojování sociálních rolí, 

případně ve volbě hodnot a cílů v průběhu života. Konečně je zde zmíněna potřeba 

otevřené budoucnosti - ta je určující pro určení životního horizontu, pro iniciativu a 

aktivitu. Matějček praví „...naděje překonává stagnaci" (2005, str. 198) 

Výše zmíněné podmínky, nejsou-li průběžně přítomny, mohou způsobit 

tzv. deprivaci. Deprivaci vyjadřují Čáp a Mareš (2001, str. 200) coby „nedostatek 

něčeho důležitého, např. nedostatek podnětů a pohybu u nemluvněte ponechaného 

dlouho v postýlce bez péče; nedostatek kladného a trvalého emočního vztahu, lásky, 

souhrnně citová deprivace u dětí vyrůstajících mimo rodinu nebo v rodině s chladnou až 

zavrhující matkou; absence životního smyslu". Platí pravidlo, že čím dříve 

k takovémuto strádání dojde, tím bývá zranění/poškození hlubší, tedy k hlubší 

deprivaci, jež se zpravidla projeví změnou prožívání a chování. Deprivaci nemusejí 

trpět zdaleka jen děti mimo vlastní rodinu, například Kolář (2005) uvádí nejeden případ 

agresivního chování, jež bylo způsobeno dětmi z relativně dobrého domácího zázemí, 

kde by patologie nebyla očekávána. 

Citová deprivace, podle novějších studií, i přes svůj hluboký zásah do možnosti 

rovného a zdravého vývoje, nemusí mít nutně trvalé následky (Čáp, Mareš, 2005, 

str. 224). V závislosti na podmínkách je šance reverzibility změn - tedy, že zmíněné 

rány je možno, alespoň částečně napravit. Jak uvádím v kapitole o historii ústavní péče, 

nebyl tento optimistický názor dříve běžný (např. první polovina 20. Století, kdy 

k posunu došlo až ve zmíněných 60. letech). 

Osobně bych si dovolil být v tomto zdrženlivější; domnívám se, že reversibilita 

patologických změn je diskutabilní - jistě je v jisté míře možná, ale, s ohledem k faktu, 

že jen velmi malá část dětí do ústavu přichází s rovným, nepokřiveným rodinným a 

sociálním rámcem (a ten je, s ohledem k prožitému, vždy odlišný od modelu rodiny 

s relativně zdravě fungujícími vzorci a vztahy). Nemíním tím beznadějnost - jistě lze 
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těmto dětem pomoci nabídnutím a předvedením modelu, který skýtá ideální podmínky 

uvedené výše, formou např. zmíněné rolové hry. Je však otázkou, do jaké míry jsou 

tyto, pro dítě nové, modely přijatelné v konfrontaci s jejich původními (jež jsou 

z rodinného prostředí zakořeněny - a tedy mnohem přirozenější). 

Při adaptaci na ústavní prostředí - byť mohlo být v původní rodině jakkoliv zle -

musí dítě pracovat s mnoha změnami: změna prostředí, osob, autorit, s tím úzce 

souvisejících vztahů, zmíněného rodinného modelu, výchovného rámce, změnu 

požadavků (včetně například změny řečového módu - což zdaleka neznamená v duši 

dítěte jen prostou změnu slovníku, ale fakt, že mu kdosi přímo či nepřímo předkládá, že 

model jeho rodiny není žádoucí). Také volní úsilí dítěte je, možno říci, tvrdě zkoušeno; 

ztráta soukromí, organisování času a činností apod. Tato mnohočetná zátěž je často 

provázena (alespoň v počátcích) nedůvěrou, uzavíráním se, sníženou tolerancí ke 

druhým, nepřiměřenými reakcemi (jež pramení zpravidla v potřebě bránit „to své, 

autentické"), zvýšenou tenzí a afektivitou. Z uvedeného dále plynou možné 

ambivalence emocí (smutek, pasivita, aktivita, lítostivost, úzkost,...), vzdor, případně i 

zvýšená impulsivita a agresivita. Dítě nemá důvod (možno říci i schopnost, případně 

potřebu) zdůvodňovat náhlou změnu, takže často (a naprosto pochopitelně) viní z těchto 

změn nikoliv např. nedobrou situaci na straně neuspokojivého stavu v rodině, ale přičte 

ji na vrub institucím, jež jsou v jeho očích viníkem. V důsledku, při necitlivém postupu 

a nezvládnuté adaptaci, to vše může způsobit změny trvalého charakteru, jejichž dosah 

je obtížné obsáhnout. 

Jistě je pravdou, že v průběhu svého vývoje se ústavní výchova poměrně výrazně 

zhumanisovala - domnívám se však, že problém deprivace stále není koncepčně řešen 

(je-li toto možno). Otázkou pak je jakými mechanismy by možná náprava měla 

probíhat. Samozřejmě existuje možnost psychologické intervence, terapie. Tato však 

předpokládá odborně vzdělaného psychologa (s náročným výcvikem). V běžné praxi 

není možné tak vysoký počet takto kvalifikovaných lidí zajistit. A zde bych viděl roli 

dramatické výchovy. Coby základního stupně, který, aniž by aspiroval na terapeutickou 

funkci, nenásilně monitoroval a zkoušel minimalisovat příčiny a projevy deprivace. 

Při dlouhodobém působení je naděje na vylepšení klíčových kompetencí, tak, jak jsou 
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zmíněny v RVP (VUP, 2007, str. 14-17), a tím k celkově vyšší šanci úspěšné socialisace 

(podrobněji v kap. 4.1.). 

Při zmíněném procesu adaptace není na škodu uvést, jak se děti v ústavu 

přizpůsobují. Matějček (2005, str. 186-188) rozděluje děti do následujících skupin: 

1. Typ relativně dobře přizpůsobený; dítě bez (objektivních) obtíží akceptuje pravidla 

ústavu, neprojevuje z pohledu disciplíny výraznější výkyvy, nejsou u něho navenek 

patrné žádné odchylky od „normálního" vývoje. 

2. Typ hypoaktivní, útlumový, regresivní; dítě řeší své problémy útěkem do pasivity -

v každém případě se zpomalí jeho vývoj, případně volí nezralé až infantilní chování. 

Může být plaché, bojácné, nebo naopak vysoce taktilní (vyhledává osobní kontakt). 

Takového dítě ve skupině mám, proto bližší znaky popíši v charakteristice tohoto dítěte 

(kap. 3.3.) 

3. Typ sociální hyperaktivity; d í t ě ( n e v ě d o m ě ) resignovalo na hlubší vztahy. Aktivně 

vyhledává vztahy, nehledá však kvalitu, spíše kvantitu, četnost. Je spontánní, vztahy 

však nedokáže diferencovat, hodnotit. Možno také říci, že toto dítě vyhledává přehršel 

partnerství, v nich však nepotřebuje/nechce být osobně - citově - zainteresováno. 

Mladší dívka ve skupině patří do této skupiny, podrobněji tedy v kapitole 3.5. 

4. Typ sociální provokace; v referenční skupině je zastoupena nejmladším chlapcem 

(kap. 3.4.). Neuspokojená potřeba citu pudí dítě k nervozitě a potřebě získat od okolí 

jakoukoliv reakci, ať kladnou či zápornou. V praxi to může probíhat způsobem, že dítě, 

zpravidla velmi taktilní, vítá i negativní odezvu, neboť i to je forma komunikace. Přitom 

však touží po souznění, takže, jak píše Matějček „...když je takové dítě s někým 

z vychovatelů zcela samo mimo kolektiv, bývá někdy jako proměněné - k nepoznání 

klidné, přítulné, učinlivé." (2005, str. 187) 

5. Typ náhradního uspokojení citových potřeb; tzn. že deficit určitých citových potřeb 

dítě „ventiluje" jiným způsobem - zpravidla naplněním snáze splnitelných potřeb, které 

povýší na úroveň nesplněného (např. povýšení biol. potřeb: nasycení, sexuální 

uspokojení, vybíjení agrese apod.) Může se projevit např. i trápením jiných dětí, 

mučením zvířat (mám zkušenost, kdy děvče „umazlilo" morče a další zkušenost, kdy 

prepubertální chlapci zabíjeli ptačí holátka - v obou případech reagovali viníci ,jako 

opaření", po „procitnutí ze sna" a nebyli schopni nalézt motiv svého jednání. 
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Rád bych ještě zdůraznil jeden postřeh - totiž, že dítě v procesu vývoje (coby 

celoživotního procesu) může „cestovat" mezi zmíněnými typy chování. Dítě zpočátku 

vzpurné, agresivní, se může postupně zklidnit a naopak plachý až regresivní jedinec 

může vlivem dlouhodobé deprivace začít projevovat agresivní sklony apod. Svůj vliv 

zde samozřejmě hraje více faktorů (předchozí zkušenosti, aktuální věk, zájmy,...) 

Zmíněné skutečnosti mě přivádějí k úvaze o možnostech, které může v tomto 

ohledu nabídnout dramatická činnost, tedy její formy a metody. Zprávy v médiích i 

v odborné literatuře vytýkají institutu ústavní výchovy nízkou míru a kvalitu sociálních 

dovedností a kompetencí, sociální integrace propuštěných dětí. Dramatickovýchovné 

činnosti dokáží, ať formou her, improvisací, nácviků, psychodramatu či dalších pomoci 

člověku formulovat sebe sama a - v relativně bezpečném prostředí - pomoci definovat 

a rozvíjet vlastní prožívání, fantasii, emoce apod. Výchovná dramatika pak „...rozvíjí 

nejen dramatický talent, cítění a estetické vnímání, nejenže vychovává v jedinci 

poučeného diváka i aktivního divadelníka... ale také s pomocí dramatických a 

divadelních prostředků podněcuje a zkvalitňuje personálně-sociální růst jedince." 

(Müller, 2005, str. 102) Morganová se Saxtonovou uvádějí, že „...je žák zapojen 

do aktivit, které bezpodmínečně nevyžadují, aby byl někým jiným než sám sebou. Tyto 

aktivity jsou k tomu, aby se žák dostal do fiktivních situací, díky nimž spontánně 

prozkoumává své reakce a akce. Ani učitel, ani žáci z této strategie nemají strach, 

protože je velmi otevřená. Žák ve svých reakcích vychází z vlastní zkušenosti a je 

zbaven rozpaků ze strachu, jak naložit se slovy někoho jiného ve svých ústech." (2001, 

str. 124) 

Cílem budoucího projektu (doufám v budoucnu systematičtějšího a intensivnějšího, 

čemuž by tato „přípravná fáze" měla napomoci) je tedy, jak je naznačeno i 

v přecházejících ukázkách, rozvíjení svěřených dětí; jejich emočního a sociálního 

rozvoje, k rozvoji dětské fantasie, a intuice, k chuti zabývat se přesahem věcí (v tom 

nejjednodušším smyslu), k myšlení. Pokud to lze, také minimalisace a kompenzace 

jejich „ran" a tím podpory vztahu k sobě samým a k ostatním, včetně podpory k tomu, 

aby se děti znovu aktivizovaly k iniciativě (často negativními životními zkušenosti 

potlačené). To by mělo přinést kladný efekt ve formě zkvalitnění celkového klimatu 

skupiny i zařízení jako celku. V důsledku (tak daleko se mi však pravděpodobně 
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nepodaří dojít) částečné rehabilitace zdravého sebevědomí, osobnosti mých svěřenců, 

schopnosti reflexe, kontroly a hodnocení a tedy kvality jejich pobytu v dětském 
domově. 
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3. Účastníci programu 

3.1. Popis skupiny 

Připravovaný projekt zdánlivě nesouvisí s prací v běžných činnostech. I z tohoto 

důvodu jej provádím mimo službu (také z důvodu reflexe dalšího vychovatele, který dle 

zájmu - případně potřeby - může být účasten činnosti). Skupina 7 účastníků je 

disposičně, intelektově i zájmově rozmanitá. Tvoří ji tři děvčata a čtyři chlapci 

ve věkovém rozmezí 5 - 13 let (nejmladší je pětiletá dívka, nejstarší 13-tiletá dívka). 

Složení skupiny mi umožnilo sledovat další cíl - přeji si zachovat kontinuitu prostředí -

využít maximálně dům a zahradu DD, jejich bezprostřední okolí, i lidí (věková a 

zájmová rozmanitost, kooperace). Původní nápad vznikl z faktu, že pravidelně s dětmi 

čtu knížky - nejen coby procvičování do školy, ale také jako zábavu a každý společný 

večer před spaním. Scházíme se několikrát týdně a střídáme se ve čtení. Děti 

samozřejmě shlédly i filmové zpracování a kreslily tematické obrázky. Rozhodl jsem se 

zkusit s dětmi projít programem, jehož cílem by jim bylo připomenutí nejen příběhu 

samého, ale i přírody jako celku a nás coby jeho součásti. Dalo by se tedy říci, že cílem 

je rozvoj kompetencí sociálních a personálních, zčásti komunikativních, občanských, 

k řešení problémů - a vlastně mimoděk zábavnou formou i učení, to vše shrnuto 

nenásilnou formou zábavy a smysluplného trávení volného času. Otázka, jak děti 

v ústavní péči umějí samostatně naložit se svým volným časem, je však natolik 

obsáhlá, že by vyžadovala samostatnou stať (to však není cílem této práce). 

Hlavní náplní činnosti je mimoškolní výchova dětí, při běžných denních službách 

však samozřejmě převládá příprava na vyučování (domácí úkoly, opakování, doučování 

apod.), kdež lze mnohdy, a s ohledem na denní rozvrh a vytíženost dětí je vhodné, 

zařadit formu práce méně „statickou". Jak již zmíněno výše, naše zařízení se postupně 

transformovalo na dětský domov tzv. rodinného typu - převážnou část obyvatel tvoří 

sourozenecké skupiny, které jsou „štěpeny" jen za konkrétními činnostmi (právě např. 

domácí úkoly). Skupiny jsou všestranné, nezaměřené jednostranně na konkrétní 

ze zájmových činností. 
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Podstatnou část společného času v běžném pracovním dni strávíme školní přípravou 

- malí i velcí - domácími úkoly, opakováním učiva, kontrolou pomůcek, čtením a 

doučováním. Vzhledem ke specifickým potřebám některých dětí a z toho vyplývající 

časové náročnosti během pracovního týdne na mimoškolní činnost mnoho času 

nezbývá. S tím související problémy s dodržením psychohygieny suplujeme v týdnu 

pobytem na zahradě či krátkými vycházkami do okolní přírody (naštěstí máme výborné 

umístění v malé vesnici na venkově), případně při nevhodném počasí smíme využívat 

obecní tělocvičnu a vlastní hernu. Tyto „akce" jsou prováděny skupinami pokud možno 

věkově alespoň přibližně homogenními, aby činnost byla přiměřená všem zúčastněným 

dětem (např. při sportu hrozí být věková či silová rozmanitost příliš velkou zátěží, kdy 

si zvláště menší děti neodpočinou a naopak se mohou cítit silnějšími neúmyslně 

ohroženy). 

Vzhledem k dobrovolnosti účasti v níže popisované činnosti je cílová referenční 

skupina neformální - jedna dívka z původní šestičlenné skupiny o činnost nemá zájem, 

na druhé straně se připojili dvě děti ze sousední rodinné buňky (nejstarší chlapec a 

děvče). Skupina zůstává otevřenou - v případě zájmu se může kdokoliv připojit či 

odejít, byť bych uvítal určitou stálost a návaznost. I přes fakt, že projekt sestává 

především z cvičení a průpravných her. 

Při představení jednotlivých dětí se snažím dodržet jednotné schéma čítající 

stručnou osobní a rodinnou anamnesu, adaptaci v ústavním prostředí, vztahy s ostatními 

dětmi, školní úspěšnost a stručný výčet schopností a zdatností, jež je třeba 

u konkrétního dítěte posilovat. 

Jména účastníků jsou pozměněna, rozsah jednotlivých charakteristik je ovlivněn 

specifiky individuálních potřeb dítěte. 
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3.2. Alexandr 

Chlapec (13 let), velmi milý, přátelský, přizpůsobivý, atletické postavy. Stejně 

jako jeho mladší sourozenci pobývá v domově již déle pěti let. 

Do domova byl přivezen otcem za doprovodu sociální kurátorky. Důvodem byla 

neúnosná situace sociální a rodinná. Matka odešla od rodiny k novému partnerovi, 

o rodinu se přestala dočasně zajímat. (Z osobního kontaktu soudím, že matka je 

intelektově jednodušší. Plány ohledně rodiny má poměrně nereálné, ale pokouší se, 

zvláště v poslední době, udržovat s dětmi kontakt, rozvíjet vzájemné vazby. 

V současnosti žije s partnerem, děti u ní byly přes vánoční svátky. Pracuje zpravidla 

v pomocných profesích služeb.) Otec nebyl schopen dostatečně zajistit péči o tři děti a 

byl si tohoto vědom. Otec je intelektuálně „v průměru", všechny tři chlapce má velmi 

rád a dle svých slov by se o ně rád staral sám, bohužel materiální a sociální situace mu 

toto neumožňuje. Somaticky je zdráv, vyjma velmi oslabeného zraku. Pracuje jako 

dělník, místo má stálé, nefluktuuje. Pro zmíněné obtíže požádal nejprve matku, aby se 

vrátila k rodině, následně zkontaktoval OSPOD. Požadoval, aby matka převzala péči 

alespoň o nejmladšího syna, sám se o všechny postarat nedokáže. Nakonec se dohodl 

s OSPOD na zabezpečení dětí pomocí dětského domova. Sociální pracovnici se později 

podařilo navázat kontakt s matkou, tato však návrh otce odmítla. Soud dodatečně nařídil 

ústavní výchovu, trvající dodnes. Matka situaci dětí vcelku snadno přivykla, o jejich 

návrat domů neusilovala, v poslední době se, viz výše, její situace zlepšuje a matka 

zvažuje, zda by péči o děti již zvládla. Otci nelze děti vrátit domů z důvodů neútěšného 

stavu bydliště, dále nedostatečného hmotného zabezpečení. Podle průběžných šetření 

OSPOD není zatím výhled na zlepšení situace a tím ani návrat dětí do rodiny matky ani 
otce. 

Ze strany úřadů byl jednou (po asi půldruhém roce pobytu) učiněn pokus o umístění 

hochů do pěstounské péče. 

Návštěvy doma. Rodinu biol. otce navštěvuje Alexandr se sourozenci vcelku 

pravidelně o prázdninách a svátcích. Návštěvy bývají zpravidla na prodloužené 

víkendy, delší pobyty jsou maximálně týdenní. Na tyto návštěvy jsou kluci vždy 

natěšení a po návratu spokojení, i přes nuzné socio-materiální podmínky. Matku často 

41 



nenavštěvují. Ta chlapce sporadicky navštěvuje, jednou až dvakrát ročně. Jak zmíněno, 

nyní se však „blýská na lepší časy". 

Dle Matějčkovy škály bych chlapce zařadil pravděpodobně do první skupiny. 

V sociální komunikaci je velmi zdatný, dovede respektovat pravidla. Na režim dětského 

domova se velmi dobře adaptoval, v průběhu pobytu neměl výraznější potíže ani 

s kázní, ani ve vztazích s dětmi či dospělými. Inteligence je v nižším pásmu průměru, 

indikována lehká mentální retardace. Dále je zde indikována LMD a poruchy učení 

(dyslexie, dysortografie a dyskalkulie). Školní prospěch má velmi dobrý (navštěvuje 

základní školu praktickou - dříve zvláštní školu). Při školní práci je poměrně 

samostatný, často však chybuje, je vhodný dohled a včasné upozornění na chybu. 

Ve skupině je oblíbený, malou charakterovou vadou je občasná lakota (což je však 

v ústavní péči poměrně častý jev, logicky zdůvodnitelný potřebou kompenzace 

strádání). Se sourozenci vychází dobře, ale často má tendence „hrát na sebe". 

Alexandra baví sport. Rád se věnuje hokeji - aktivně i pasivně u televize. Rád by 

také trávil čas u počítačových her, tento zájem se však snažíme udržovat v pevném 

časovém rámci (stejně jako u ostatních dětí). Hezky a rád zpívá (pravidelně se účastní 

pěveckého okruhu soutěží dětských domovů. Třetím rokem navštěvuje ZUŠ, obor 

dramatika. Poslední dva roky dochází do hasičského kroužku. 

U Alexandra si při této činnosti slibuji posílení empatie a kladného vztahu 

k sourozencům, dále rozvoj percepčních schopností a komunikace (to se týká celé 

skupiny - vhodnost rozvíjení slovníku za pomoci literárně-dramatických metod), 

kooperace, zdravého sebehodnocení (s nastoupivší pubertou má často tendenci 

přeceňovat své síly, na což posléze doplatí). 
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3.3. Bohuslav 

Bohuslav (11 let) je milý, přívětivý chlapec. V dětském domově žije společně se 

svými dvěma bratry (Alexandrem a Radkem), s nimiž zároveň do domova přibyl. Bydlí 

snimi na společném pokoji. Vzhledem k věku byl letošního jara zkušebně přeřazen 

do starší věkové skupiny, ale po měsíci se vrátil do skupiny původní, jež mu lépe 

vyhovuje. 

Bohuslav se pobytu v domově přizpůsobil asi nejsnáze. Zpočátku se profiloval 

spíše jako regresivní dítě, při klidném prostředí a přijetí se však projevuje relativně 

vyrovnaně, při spolupráci s dětmi i dospělými je ochotný ke spolupráci a pomoci, 

domnívám se, že zpravidla nezištně. Je milý, přátelský, s reflexí spravedlnosti, smyslem 

pro humor, je obětavý,"štědrý, většinou se sám rozdělí, především s dětmi, jež jsou mu 

bližší. Rád si hraje s ostatními, při hře nebývá konfliktní. Povahy je spíše jemnější. Baví 

jej poslech, občas rád čte, není však trpělivý na delší úseky, brzy se unaví. Občas si i rád 

zalenoší. 

Na návštěvy v rodině se vždy těší a po návratu působí spokojeně, vřelejší a častější 

kontakt udržuje ze stranou otce. 

Ve fysických aktivitách příliš nevyniká (asthenik). Ochotně se však zapojuje 

do kolektivních her, nejraději míčových, deskových apod. Také navštěvuje společně se 

starším bratrem hasičský kroužek, kdež dosahuje se skupinou slušných výsledků. 

Často vyžaduje dohled a případnou nápomoc při složitějších úkonech, také 

s průběžnou kontrolou. Při práci je velmi vhodné jej positivně motivovat (nejlépe 

pochvalou) a neustále udržovat komunikaci, často těká a mívá tendenci mimovolně 

činnosti měnit. Z pohledu volního úsilí se zatím jeví stále nezralým. Těžce snáší 

neúspěch, reaguje, jak naznačeno výše, infantilitou, dle aktuální duševní pohody 

až lítostivým pláčem, regresí a pasivitou. V učebních činnostech je situace obdobná. 

Přiučení se projevuje nevyzrále, těkavě, při aktuálně vyšší zátěži má tendence se 

schovávat za masku „mimina". V takové situaci se osvědčuje podpořit jej povzbuzením, 

případně dotykem (většina popisovaných dětí je velmi taktilních). Domácí přípravu 

vykonává vcelku zodpovědně, nesnaží se úkolům vyhýbat, při positivní motivaci a 
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dostatečném zájmu je ochoten odvést i „něco na víc". Negativní motivace nepůsobí. 

Z důvodu i převažující krátkodobé paměti a krátkodobého udržení pozornosti se ani 

nejeví vhodnou. Ve škole (základní) dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků. 

Vedle zmíněného hasičského kroužku rád sportuje, není však konfrontační typ, při 

aktivitách je opatrný. Baví jej společné aktivity jakéhokoliv druhu (včetně drobných 

prací), poslech hudby, drobné ruční práce, stavebnice. V rámci kroužku bych jej rád 

podpořil v sebedůvěře, percepčních dovednostech, obratnosti a zdravé 

konkurenceschopnosti v prostředí skupiny. Ústavní děti často nedokáží hodnotit (sebe, 

druhé, obecná fakta a děje), také tuto kompetenci bych i u Bohuslava rád v průběhu 

činností rozvíjel. 

3.4. Radek 

Radek (nejmladší bratr Alexandra a Bohuslava) je osmiletý. Na pohled se jeví coby 

milý, přívětivý chlapec, drobného asthenického vzrůstu, kontaktní, taktilní 

a komunikativní. S bratry bydlí ve společném pokoji. Vloni v září nastoupil do 1. 

třídy ZŠ. 

Po příchodu do domova se Radek, stejně jako jeho sourozenci, velmi rychle 

adaptoval. Byl (a stále, i po letech, je) velmi kontaktní a doslova prahl po chování a 

mazlení od kohokoliv. Při činnosti potřeboval být „na výsluní", nesnesl konkurenci. 

V tomto měl dlouhý čas výjimečnou posici coby benjamín skupiny a kolektivu. 

V Matějčkové škále adaptability bych jej pravděpodobně zařadil do čtvrté skupiny. 

Radek vyniká ve sportu, který jej baví, především v míčových hrách (hraje však i 

zde „na sebe"), bobování, vodních aktivitách, házení (čímkoliv). Rád staví z velkých 

stavebnic bludiště a překážkové dráhy, které pak zdolává. Staví i kreativní objekty, 

potřebuje však mnoho nerušeného prostoru. Rád běhá a při vhodném zabavení je 

schopen ujít velkou vzdálenost jako zkušený turista. Potřeba úspěchu vůbec prolíná 

všechny jeho aktivity. Baví jej zpívat, také rád tančí. Pracuje však sám. Miluje podzimní 

pouštění draků, u téhož vydrží nadšený velmi dlouho, i přes případnou nepřízeň počasí 
či zimu. 
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Aktivita v činnostech záleží na motivaci. Je-li v dobrém rozmaru, rád a ochotně se 

pustí do práce, nikoliv však sám, vyžaduje spolupráci a dohled. Brzy ztrácí koncentraci 

a je třeba neustálé podpory, aby neochabl, případně jej při práci udržet autoritou. I zde 

upřednostňuje individuální práci. Možná i díky své nezralosti (podle posledního šetření 

ped.-psych poradny je zpožděný o dva roky za chronologickým věkem) je netrpělivý, 

nedbalý, nedůsledný, s tendencí nechat práci rozdělanou a orientovat se na nové 

podněty. Na druhou stranu je třeba uvést, že v činnostech, které jej baví (např. luxování) 

je velmi pečlivý a provádí je s elánem a chutí. Je při nich dobře znatelné, že je bere jako 

hru. Při neúspěchu reaguje agresí a pasivitou (projev a intensita je závislá 

na přítomnosti jiných osob - potřebuje publikum). Je třeba důsledného přístupu, aby 

povinnost dokončil. Osvědčilo se mi využívání krátkých paus - například aby mi přinesl 

vodu, došel mi pro tužku apod., pro krátkodobé uvolnění stereotypu. Je nutné jej 

neustále podporovat v chuti. 

Ostatní děti přijímá, pokud se jejich zájmy nekříží sjeho, ale při práci vyhledá 

raději nápomoc dospělého. Stejně tak i při hře. V útlém věku byl opečovávaným 

benjamínem domova, prošel později období, ve kterých zápasil o dominanci s menšími 

dětmi, v současnosti se zdá, že našel vcelku dobrou kamarádku ve skupině (o dva roky 

mladší). Mají vcelku klidný vztah, pokud se nesejdou „u jedné kostky", pak může nastat 

konflikt (řešený oběma stejnou agresí, v lepším případě slovní - konkurence). 

Psychiatrou byla diagnostikována reaktivní porucha příchylnosti v dětství - syndrom 

ústavního dítěte (porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a 

projevující se silně protichůdnými nebo ambivalentními sociálními reakcemi, 

nedostatečnou emoční reaktivitou, odtažitými, bázlivými, zvýšeně ostražitými nebo 

agresivními reakcemi). Somaticky je drobnějšího vzrůstu, zdravotně netrpí častěji (rýmy 

a kašel). Při opakovaném vyšetření ped.-psychologickou poradnou byla 

diagnostikována ADHD organická, neurologem potvrzena. 

Do školy se těšil, leč již první týden začaly problémy - ze strany kázně, pracovního 

úsilí, pozornosti, vytrvalosti a ve vztahu ke spolužákům. Zdá se, že se cítí být 

outsiderem a paní učitelka jej bohužel nedokáže podpořit v dosažení pocitu úspěchu. 

Proto reaguje negativisticky, brání se pasivitou a agresivitou (vulgarismy, tlučení, 

píchání tužkami, apod.). Při práci doma nastupuje k práci podle aktuálního rozpoložení, 
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většinou jej lze naladit docela snadno, ví-li, jak dlouho a kolik práce bude vypracovávat, 

zpravidla pracuje bez obtíží, až na momenty, kdy „vypne" a něco nekalého provede -

následně neumí vysvětlit, proč tak jednal, působí dojmem, že o tom již ani neví. Tento 

rys projevoval vždy. 

Rád bych u Radka pomocí DV her a činností podpořil zdravé sebeprosazení, 

dovednosti v komunikaci s druhými a rozvoj komunikace jako takové (včetně slovní -

po přechodu do školy začal mít logopedické potíže - zadrhávání)- Pravděpodobně by 

také bylo potřeba pomoci mu najít své místo a význam ve skupině a, což je již zmíněná 

častá bolístka ústavních dětí, rozlišování skutečného od bájného a jisté zklidnění 

(formou seberealizace, pevného bodu při společných činnostech). 

3.5. Alžběta 

Bětka je u s m ě v a v é jedenáctileté děvče žijící v domově osm let. Zároveň zde žijí její 

dva sourozenci, oba jsou však podstatně starší, přes týden pobývají na internátě učilišť. 

Bětka trpí závažnou geneticky podmíněnou neurologicko-onkologickou chorobou, jež 

se váže zároveň na zrakové postižení, postižení intelektu (lehká až střední mentální 

retardace). Hůře tedy vidí, je mírně limitována v jemné motorice i lokomoci (i díky 

silné postavě - jež se taktéž váže ke zdravotní indikaci). 

V původní rodině byla jen krátce, podobně jako její sourozenci. S rodiči příliš 

nekomunikuje (tento stav je vzájemný), komunikace a návštěvy (je-li toto možno) se 

realizují prostřednictvím babičky. 

V adaptační rovině je ukázkovým příkladem typu sociální hyperaktivity - snadno a 

ráda se spřátelí, má ráda mnoho kontaktů. Nyní nastupuje puberta, občas se projevují 

sklony k emoční labilitě. Vzhledem ke zdravotní diagnose jsou pochopitelné. 

Ve skupině je vcelku oblíbená a patří k pilířům aktivity - ráda spolupracuje, zajímají ji 

ruční práce, kreslení, příroda. Od září navštěvuje vZUŠ obor dramatika, tato činnost ji 

baví. 
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Ve škole je spokojena. Od září přešla ze ZŠ do základní školy praktické a 

po období „outsidera" si naplno prožívá úspěch - v pololetí dokonce přinesla 

vyznamenání, čímž se ráda a často chlubí a stimuluje ji to k dalšímu úsilí. 

Pro Bětku je velmi důležité rozvíjet důvěru sama v sebe. Vlivem zdravotní indikace 

a rodinného příběhu je snadno manipulovatelná. Doufám, že se mi podaří pomocí hry a 

nácviku pocvičit také schopnost koncentrace a v neposlední řadě řečové schopnosti 

(průběžně sice s dětmi nacvičujeme básničky - coby mj. logopedickou reedukaci, ale 

rád bych tuto činnost obohatil o herní prvky a porozumění textu). 

3.6. Bára 

Pětiletá Bára nastoupila do dětského domova před rokem se svou starší sestrou 

(14 let). Důvodem umístění byla nedobrá péče matky. V rodině zůstal ještě bratr, pečuje 

o něho otec s babičkou, zatím však situace nesvědčí pro návrat dětí do rodiny. Barča je 

zdravé, komunikativní děvče asthenické postavy. 

Holčička se v domově velmi dobře zadaptovala. Také díky přítomnosti starší sestry, 

se kterou bydlí společně. Kontakt s rodinou je pravidelný (několikrát do měsíce 

přijímají obě dívky návštěvu otce, babičky a matky) a kladný, pobyty doma jsou 

omezeny soudem pouze k otci a babičce. 

Okamžitě navázala mnohá kamarádství s dětmi i dospělými, je bystrá, v sociálních 

dovednostech je velmi zdatná. Zdravotní obtíže žádné nemá, je drobnějšího vzrůstu, 

takže u letošního zápisu bylo rozhodnuto o odkladu. 

Jak jsem již uvedl, vztahy navazuje lehce, vzhledem k věku však zatím nemají 

hlubšího charakteru. Ve skupině nejvíc spolupracuje se Radkem, i když vztahy jsou 

někdy „napjaté". Oba bojují o své místo na slunci. Nutno však přiznat, že v situacích, 

které vyžadují spolupráci, je Bára velmi zdatnou manipulátorkou. 

Barča se vcelku bez problémů umí zabavit (tuto skutečnost zmiňuji, protože není 

v prostředí ústavní výchovy úplně běžným jevem). Mezi její nejvýznačnější záliby patří 

malování a kreslení. Má velmi bohatou fantasii, kterou ráda a ochotně presentuje. Dále 

ji baví zpěv (písničky z oblíbených pohádek) a tanec. Kromě „dívčích her" s panenkami 
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apod. si poslední měsíce oblíbila pexeso, kde s oblibou poráží dětské i dospělé 

osazenstvo domova. Rád bych ji podpořil v rozvoji kultury mluvy (zde má velký 

handicap v podobě řečového módu matky - který je velmi expresivní), sebekontroly, 

trpělivosti, samozřejmě rozlišení fikce a reality a pohybových a řečových dovedností. 

3.7. David 

David původně nepatří do výchovné buňky, v níž působím, společně se svými třemi 

sourozenci přináleží do buňky starších dětí. Je nyní třináctiletý a do domova byl 

přivezen z důvodu dlouhodobého zanedbání péče. Bohužel se ještě nepodařilo matce 

konsolidovat stav do té míry, aby děti mohly domů - žije u nás osm let. Somaticky je 

zdráv, je atletické postavy. 

Příchod do domova snášel objektivně dobře, patří však do skupiny náhradního 

uspokojení citových potřeb a i nadále se u něho občas projevují výlevy agrese (poučuje 

děti, v rozladu je i psychicky zastrašuje). Domov však pojímá za svůj, s matkou již 

několik let nikdo ze sourozenců nekomunikuje a ani matka děti často nekontaktuje. 

David je komunikativní, přátelský, potřebuje cítit podporu a vstřícné vedení, jistotu. 

Sám je však opatrný, mnohdy uzavřený. S nástupem puberty začal mít problémy 

s autoritou, vyžaduje přímé positivně laděné jednání „rovný s rovným", „po zlém" s ním 

pracovat nemá smyslu. S dětmi se kamarádí, je však obezřetný a často jedná účelově. 

Ve škole - navštěvuje klasickou základní školu - dosahuje mírně podprůměrných 

výsledků, nejen z indikované ADHD, ale především z minimální aktivity způsobené 

nedostatečnou vnitřní motivací. 

Davida baví sport (míčové hry, lyžování, cyklistika, stolní tenis), počítačové hry (je 

třeba dodržovat časový harmonogram, samostatně není schopen limit dodržet), čtení 

dobrodružných knížek (Harry Potter, Eragon apod.), stavebnice LEGO a Merkur. 

Spolupracuje-li s dospělým, rád vykonává i ruční či zahradnické práce, může-li si 

při tom popovídat a nehrozí-li mu, že se mu budou jiné děti smát. 

Vzhledem k nastíněným rysům je u Davida průběžně potřeba budovat jeho zdravé 

sebevědomí, uvědomění si vlastních kvalit, pracovat na ovládnutí emocí, pomoci mu 
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nalézt vědomí vlastní ceny pro ostatní. Jako u většiny dětí David potřebuje neustále 

pracovat na svém projevu slovním i mimoslovním, stejně jako na rozlišování 

skutečnosti od fikce. Pravidelné hry mu také pomohou v upevňování potřeby 

respektovat pravidla. Michael Šebek Davidův nejpalčivější problém charakterizuje 

následovně: „Hyperaktivní děti často mívají poruchu vlastní identity: chybí jim pevný a 

jasný prožitek sebe sama, své vlastní ,ohraničenosti' od okolí... V jasnějším uvědomění 

sebe sama jim brání jejich nerozvinuté vztahy, a to nejen k lidem, ale přeneseně i 

k věcem a činnostem." (1991, str. 47) Dlouhodobá citová deprivace se bohužel promítá 

i v jeho emočním chladu; zde bych viděl význačnou roli dramatiky coby možnosti, aby 

si „bezbolestně" zkusil konkrétní životní situace a naučil se je přijímat, prožívat a 

pracovat s nimi. Aktivit této činnosti se zúčastňuje nepravidelně. 

3.8. Eliška 

Eliška také původně nepatří do skupiny. Je starší, třináctiletá, působí ve skupině 

s Davidem. Do domova přišla se staršími sourozenci (bratrem a sestrou) před šesti lety. 

Důvodem byla dlouhodobá tíživá sociální situace rodiny, která se, dle průběžného 

šetření, dosud nezlepšila. Eliška je milé asthenické děvče, somaticky je zdráva až 

na mírný strabismus. Je u ní indikována ADHD a podezření na lehkou mentální 

retardaci (zde se rozcházejí zprávy ze dvou poraden). 

Jelikož vztahy s rodinou (uspokojivé a oboustranně žádoucí) jsou tak časté, jak jen 

je to možné (minimálně jednou měsíčně jezdí dívka na víkend domů a telefon je 

k disposici), i adaptace na prostředí ústavu proběhlo vcelku klidně, byť zprvu byla dívka 

bojácná a jevila sklony k regresi. Díky sourozencům a pravidelnému kontaktu s rodinou 

však toto zvládla a nemá výraznějších problémů. 

Svou kamarádskou povahou je ve skupině velmi oblíbená a sama také přátelství 

vyhledává. V současnosti (v rané adolescenci) mívá emocionální výkyvy, ale ty jsou 

pochopitelné, ostatně patří k tomuto období. Ráda se účastní aktivit s buňkou 

nejmenších dětí. 
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V klasické základní škole, kam dochází, dosahuje podprůměrných výsledků, 

v kázni je však hodnocena velmi kladně. Ráda pracuje, pokud může spolupracovat 

s dospělým či vrstevnicemi. Kamarádí se převážně s vrstevníky a dospělými. 

Má ráda domácí práce (vaření - je mlsná, vyšívání, úklid), ruční práce (rozličné 

výrobky z vyšívání, šití, drátkování apod.), sport (kolektivní míčové hry - např. 

vybíjenou), poslední dobou začala číst a ráda si o čerstvě přečteném povídá. Má velmi 

ráda zvířata (např. kdykoliv jede k rodině, neopomene „svému" pejskovi vézt něco 

dobrého. 

U Elišky bych rád činnostmi podpořil zdravé sebevědomí. Vyjadřování svého 

názoru a svých pocitů, naučit ji nenechat se manipulovat, stát si za svým postojem. 

Občas jeví známky lenosti - „neví, co s volným časem" - zde by mohly pomoci např. 

volné improvisace na běžné životní situace; rozvoj prožívání a přemýšlení, fantasie. 

V neposlední řadě potřebuje podpořit v rozvíjení komunikace - řečové, hlasové i 

v pohybu a v práci s trémou. 
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4. Východiska k programu, výběr literárního podkladu 

4.1. Cíl programu 

Domnívám se, že pedagog volného času běžně využívá dramatickovýchovných 

činností. Bere v potaz, jak konkrétní činnost může adresáta zasáhnout, co mu může 

poskytnout. V rámcovém vzdělávacím plánu (VUP, 2007) je zdůrazněna nutnost 

rozvoje klíčových kompetencí. Tento záměr se samozřejmě netýká jen škol. Vyberu-li 

namátkou několik cílů vněm uvedených např. „...rozlišuje herní a reálnou situaci, 

reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek, zkoumá témata a konflikty na základě vlastního 

jednání, uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, prozkoumává témata z více 

úhlů a pojmenovává hlavní'téma a konflikt..." (VUP, 2007, str. 87, 88), opakuji 

v podstatě bolístky, se kterými potřebujeme pracovat. 

Vezmeme-li to z pohledu klíčových kompetencí (učební, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní), pro svoji skupinku bych rád 

vybral především rozvoj psychosomatických a sociálně-komunikačních dovedností 

ve vztahu k sobě a ke skupině a podporu skupinové kohese. Aplikovanými metodami 

DV pomoci dětem „... porozumět zásadám mezilidské komunikace a adekvátně 

používat její prostředky a chápat vazbu mezi vnitřním prožíváním a vnějším chováním; 

prostřednictvím dramatické hry a hraní rolí prozkoumávat a ujasňovat si osobní postoj 

ke zvoleným tématům zaměřeným především na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i 

celospolečenské problémy..." (Provazník, 2008b) 

Při činnostech se postupně pěstuje u členů skupiny positivní vzájemná závislost, 

interakce tváří v tvář, osobní odpovědnost zafungování celé skupiny, formování a 

využití interpersonálních a skupinových dovedností, reflexe činnosti coby základ 

systému (dle Kasíkové, 1997, kap. 3. a 7.). 

Shrnu-li tedy to, co zmiňuji výše, rád bych vytvořil v zaběhnutém vzorci denního 

režimu okamžik, kdy členové skupiny formou her, cvičení a dramatických aktivit 

mohou dosáhnout naplnění potřeby, již Eva Machková pojmenovává jako „potřebu 

kontaktu a potřebu seberealizace" (1998, str. 43). Takto pojmenovaným cílem je tedy 
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podpora vztahů členů skupiny mezi sebou a zároveň skupinová kohese (jak jsem uvedl 

výše, ústavní děti často „hrají na sebe"). Nejsem s t o posoudit, zda bude mít naše 

činnost, nějaký publikovatelný výstup (např. veřejného představení; „ . . . děti mezi 

pátým a devátým rokem nejsou vnitřně vybaveny, aby mohly moment připravenosti 

posoudit.. ." [Way, 1996, str. 16]), ale to ostatně není prvořadým cílem. V této 

souvislosti si ještě dovolím uvést (úsměvný, ale pravdivý) úryvek ze zmíněného Waye: 

„Obtíže obvykle vyvstávají z učitelových pokusů dosáhnout rychlých výsledků 

bezprostředním zacílením na výsledky konečné, s představou konečného produktu, 

který vyrůstá ze zcela odlišného záměru. Náboženskou výuku ve škole přijímáme 

bez představy, že ze všech dětí uděláme faráře. Učíme děti počítání bez představy, že 

všechny děti budou vědci." (Way, 1996, str. 90). 

Scházíme se zpravidla třikrát do měsíce, (ale vzhledem k dětmi očekávanému 

vyvrcholení plánuji téma maximálně tříměsíční, osm setkání (viz kap. 5), poslední by 

mělo probíhat v exteriéru, aby mohl být nalezen „poklad"). 

4.2. Osobnostní disposice členů skupiny 

Z dětí, které se účastní činnosti, mají předchozí zkušenosti se systematickou 

dramatickovýchovnou činností dva - Alexandr a Alžběta. Saša navštěvuje ZUŠ druhým 

rokem, Bětka prvním. Tamní prací jsou spokojeni, několikrát do roka předvádějí 

výsledky své práce v recitaci, poslední rok i v loutkovém divadle. Zvláště pak Bětce 

tato další aktivita velmi prospívá; jednak se může bez ostychu projevit (a je v tom 

potvrzována a chválena), jednak do dotyčné ZUŠ je třeba dojíždět, což se Bětka naučila 

a podporuje tím svoji nastupující samostatnost (to je ostatně bolístkou ústavů - děti 

prošedší ústavy jsou často až zoufale nesamostatné, třeba byly cvičeny). 

Ostatní děti zkušenosti nemají, až na nácviky básniček a scének na besídky 

ve škole. Se dvěma nejmladšími se v rámci reedukace řeči pravidelně učíme básničky, 

ale to nepovažuji za dramatiku (primární účel je cvičení mluvidel a případně 

porozumění textu, navíc při zmíněné reedukaci je prioritní četnost cvičení). Jak již 
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zmíněno, průběžně při službách zařazuji DV hry a aktivity do činnosti rodinné buňky, 

zaměřená činnost v tomto rozsahu v domově však dosud nebyla. 

4.3. Materiální podmínky 

Práci s dětmi koncipuji tak, aby byla po materiálně technické stránce co nejméně 

náročná. Jak jsem uvedl, máme k disposici klubovnu naší rodinné buňky, můžeme v ní 

využívat běžné vybavení místnosti: herní koberec, sedací soupravu, stůl, židle, polštáře, 

velké barevné molitanové kostky, ze kterých se dá stavět (hrad, chýše, ohraničení 

prostoru). Konkrétní pomůcky uvádím u jednotlivých návrhů lekcí. Další eventualitou 

pro práci v interiéru je možnost využít tělocvičnu místního Sokola (žíněnky, lavičky, 

ribstole, kruhy, trampolína apod.) 

Nejlákavějším prostorem (v zimě bohužel omezeně využitelným) je exteriér; dětský 

domov je situován v malé horské vesnici, do přírody a lesa je to doslova „pár kroků". 

Krom toho disponuje domov vlastní zahradou s rozličnými prolézačkami, pískovištěm, 

lanovou dráhou a především maketou kostry korábu, vyrobeného z borovicové kulatiny 

a zasazeném zčásti do pískoviště. Pro téma činnosti ideální prostředí. 

4.4. Dělba čtení, výběr literatury 

Čtení patří mezi mé nejoblíbenější činnosti s dětmi. Tuto činnost si „dělíme" Děti 

mi předčítají kousek libovolného textu každý den po vypracování domácí přípravy 

Libovolným textem rozumím cokoliv, co si zvolilo dítě samo. Nemám dobrou 

zkušenost se školními čítankami, ačkoliv i v nich se leckdy najde dobrý texf děti však 

tyto knihy neberou jako „svobodnou volbu", raději vybírají cokoliv jiného (několikrát 

mi dokonce dítě přineslo atlas a předčítalo z něho - nu, proč ne). Čtení nikdy není 

dlouhé, stačí dva tři odstavce, jde mi o každodennost, nikoliv o ztrhání rekordu (a dětí) 

Zbude-li alespoň trochu času, snažíme se čtený úsek stručně vlastními slovy 

interpretovat (nevím, jak v běžných rodinách, ale mezi ústavními dětmi je schopnost 
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interpretace čteného doslova zoufalá - a nejen mezi menšími dětmi). Večer, 

před spaním, se role otáčí - dětem čtu já. Čtení bývá někdy dosti veselé - jsa večer 

často „vyšeptalý", jen s obtížemi svedu přečíst zvolenou pohádku či příběh. Dětem 

dávám na výběr ze dvou tří knih - pohádky, dětské knížky či povídky. 

Tématem pro naše setkávání se stal Stevensonův Ostrov pokladů. Rozhodl jsem se 

pro něho z několika důvodů. Prvním byla komplikovanost Harryho Pottera (který byl 

také v úvaze). Jeho provedení pro dlouhodobější záměr se zatím zdráhám dětem uvést; 

akční a dynamické téma (jež jistě skýtá přehršel možností) však děti prožívají ,Jako 

film" - nepředstavují si děje, postavy a souvislosti podle své fantasie; nevyužívají ji a 

nechávají se houpat obrázky z filmu. Doufám, že se mi podaří časem a trpělivostí děti 

navnadit tak, aby byly jednou schopny toto oblíbené téma zpracovat „podle svého". 

Zatím si však netroufám ( u č i n i l jsem jeden pokus - s Harry Potterem - neúspěšný). 

Vybrané téma děti znají (včetně jakési animované i hrané televizní adaptace), toto 

téma také momentálně průběžně čteme (při relaxačních příležitostech a před spaním). 

Děti zaujalo a - „máme přece na zahradě loď". Dosavadní hry zatím probíhaly 

v interiéru. 

4.5. Použité prostředky 

Nosným pilířem budoucího projektu je příběh. Příběh se skládá z jednotlivých 

epizod, čemuž se lekce přizpůsobují. Nutno brát na zřeteli, jaké je složení skupiny -

menší děti nedokáží dlouho udržet pozornost a nemá smysl je přepínat. Bylo by to 

na úkor motivace v lekcích následujících. Z výchovnědramatických prostředků 

využívám improvisaci s dějem - živý obraz, etudy, cvičení. Nemám u menších dětí 

dobrou zkušenost s živým obrazem. 

Charakterizace, hra v roli - pro dramatiku jako takovou jsou základem, děti se 

na ně také těší; jsou komplexní, lze jich využít prakticky bez pomůcek a v libovolné 

činnosti. Značný podíl spontaneity a tím i rozličnosti se nabízí k sehrání zmíněných etud 

využitelných i při řešení situací (hodí se pro všechny členy). 
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Objevování sebe a okolního světa - „objevování kvalitativně hlubšího vztahu 

k okolnímu světu - a zase zpět" (Machková, 2005, str. 85). Při sebepoznávacích hrách a 

cvičeních se pracuje s vnímáním a pozorováním, důležitou součástí je klid 

a soustředěnost. Využívá se zde všech smyslů (zrak, sluch, čich, hmat...) - zde bych 

zvláště akcentoval Bětku a Ctirada. 

Kontakt, mimojazyková komunikace a skupinové cítění - zaměřuje se na interakci 

a klima ve skupině a třídě. Akcentován je význam např. v překonávání ostychu a 

rozličných bariér (Eliška, Alžběta, Bohuslav), osobního kontaktu, narušování osobní 

zóny apod. 

Plynulost řeči a slovní komunikace - práce s hlasem (ticho vs. hluk). Možno říci, že 

všechny děti zde mají výrazné reservy (nejen „logopedičtí adepti"). 

Pomocná cvičení na rozehřátí, uvolnění, soustředění - oblíbené uvolňovací hry, 

např. na babu, či naopak hry, jež mají umožnit soustředěnost a zklidnit. Pro dynamiku a 

kontinuitu celého pracovního bloku jsou však tyto hry výtečné. 

Za ostatní prostředky jmenuji v literární rovině práci s textem; ústní rozbor/diskuse 

o významu čteného partu a vymýšlení, J a k jinak to mohlo být", , jak bychom situaci 

řešili my" apod. Výtvarná činnost (nákresy, podobenky) provázejí celý blok a pomáhají 

dětem např. presentovat a individualisovat „svého" piráta. V rovině hudební lze využít 

k podbarvení atmosféry dostupných Orffových nástrojů. 
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5. Návrhy lekcí 

5.1. Návrh první 

Ostrov pokladů - uvedení do příběhu 

Návrh lekce: Cílem lekce je představení tématu, vysvětlení termínů (pirát, poklad, loď, 

kotva, mapa, ostrov, moře, přístav, dalekohled), rozvoj fantasie (čtení úryvků a 

vymýšlení příběhu), pohybové uvolnění a postřeh. Časová dotace je stanovena na 60 -

90 minut, dle atmosféry a klimatu ji lze i prodloužit (v závislosti na dohodě se sloužícím 

vychovatelem); jak však uvádím v reflexi, některá setkávání byla však kratší (60 a 45 

minut). Interiér. První lekce se zúčastnilo 5 dětí. 

Pomůcky: běžné vybavení klubovny - použili jsme hrací koberec, šátky, karton na 

výrobu mapy, skicáky nakreslení, pastelky, fixy a papírové cedulky, píšťalka, 

molitanové míčky, literární předloha a pro inspiraci různé obrázky pirátů. 

1. Volný pohyb v prostoru; členové skupiny „vykrývají" prostor, potkávají se a 

každý s každým se pozdraví (důležité je připomenout podání ruky, pohled do očí, 

pozdrav dále obsahuje oslovení „ahoj" + jméno adresáta). Není důležité, odkud kdo 

vychází a kde skončí. Posléze (na pokyn) se děti zastaví. Následuje honička, limitovaná 

zvukem píšťalky. P r a v i d l o je jednoduché - hráč (zpravidla začíná vedoucí) chytá ostatní 

- koho se dotkne jako prvního, střídá jej v roli; další chycený hráč zůstává ve štronsu 

na místě. Vysvobodit jej může kdokoliv dosud hrající, dotkne-li se jeho ruky a osloví jej 

jménem. Hra by neměla být delší 5 - 1 0 minut. 

2. Uvedení příběhu. Děti se sesednou do kruhu na koberec a vedoucí uvede příběh 

o pirátském pokladu. Mapa - loď - piráti - plavba - ostrov - kopání - poklad. 

Na karton se zakreslují reflexe dětí na otázky typu „co to je pirát?, jak vypadá?, jak je 

oblečený?, jaké má zbraně? Cílem je sdělit hráčům základní informace, „terminologii". 

3. Vprostřed kruhu jsou k disposici šátky, každý si může jeden vybrat a libovolně 

se jím ozdobit. Děti na skicáky malují svou představu piráta. Tím se stává pirátem. 

Piráta si pojmenují a zároveň jeho/své jméno napíší na cedulku, kterou od vedoucího 
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dostaly. Cedulku si schovají pro případ, že by jméno zapomněly; při činnostech budou 

užívat tuto přezdívku. Zároveň vymýšlejí, co by mohly J ako pirát" dělat, čím se živit, 

kde bydlet apod. 

4. Opět volný pohyb v prostoru, každé dítě se však představuje svou přezdívkou. 

Fáze trvá asi pět minut. Poté následuje na pokyn štronso. 

5. Každý hráč se krátce představí - svou přezdívku a to, co jako zvolená postava 

dělá a kde působí. 

6. Hráči se posadí do kruhu, vedoucí představí molitanový míček jako „poklad". 

Hráči si jej podávají a každý jej pozdraví. Chce-li, může „pokladu" sdělit, co v pokladu 

asi je a co s ním provede. 

7. Hra s míčkem. Hráči sLv co nejširším kruhu napříč házejí míček. První hráč hodí 

protistojícímu, ten libovolnému kolegovi. Před začátkem je třeba připomenout (a 

vyzkoušet), aby si hráč zapamatoval, od koho míček přijal a komu míček hodil. 

Důležitý je oční kontakt a není na škodu, řekne-li hráč jméno toho, komu hází. 

Pro konečnou hru platí pravidlo, že kdo třikrát hru pokazí (upustí míček, hodí 

nesprávnému hráči), postaví se ke zdi a dále nehraje. Vyzkouší se pomalu několikrát, 

poté se hraje naostro. Hra končí ve chvíli 

7. Varianta předchozí hry s přidáním dalších míčků. 

8. Reflexe v kruhu. Hráči vyjadřují své pocity a postřehy ze hry (co se jim líbilo, 

nelíbilo, případně jak by hru vylepšili). 

9. Úkolem do příštího setkání je vymyslet si pirátský pozdrav (každý sám za sebe). 

Závěrečný pozdrav. Hráči se pozdraví podáním ruky, pohledem do očí a oslovením 

svými přezdívkami (kdo zapomněl, připomene si jméno z cedulky). Úklid pomůcek. 

Provedení: Lekce probíhala o víkendovém odpoledni, mezi svačinou a večeří. Zúčastilo 

se pět dětí, setkání trvalo 60 minut, s čajem na konci asi 80. Děti přišly v dobré náladě, 

na činnost se těšily. Pozdrav probíhá v úsměvné atmosféře, Radek dělá opičky, ale 

pravidla respektuje. Následující hra - honička - je velmi bavila. Brzy však skončila, 

protože Saša všechny pochytal a děti zapomněly na možnost vysvobození. Druhé kolo 
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již bylo lepší, vyhrál opět Saša, ale děti začaly po připomenutí více spolupracovat. Třetí 

kolo začaly děti mírně „vlčet", dvakrát jsem musel hru zastavit. Nikoho jsem 

nenapomínal, stačilo zastavit hru. Radek kolo nedohrál (byl brzy „chycen"), rozzlobil se 

a utekl na toaletu - vzápětí se, uklidněn, vrátil. Zde jsem si uvědomil, že potřebuji 

nástroj, kterým bych děti zastavil, „štronso". Toto pravidlo jsem dětem následně 

vysvětlil při sesednutí do kruhu. 

Beseda v kruhu byla velmi příjemná. Šátky sklidily úspěch, Bára si uvázala dva. 

Děti hýřily nápady, ze kterých uvádím Bářin „piráti kradou, protože aby se měli dobře". 

Radek nedávno shlédl film „Piráti z Karibiku", takže své nápady opírá o tyto zážitky. 

Zjistili jsme, kolik toho nevíme (jak vypadá mapa, jak se kreslí, co je to pobřeží ostrova, 

jak vypadá přístav, co je to kotva). Bára začala na karton kreslit propriety pirátů, ostatní 

děti se postupně přidaly. Posléze ukazovaly, co nakreslily a říkaly proč. 

Kreslením piráta začaly drobné obtíže - ukázalo se, že děti mají problém nakreslit 

postavu. Některé chtěly nakreslit piráta ode mě (Radek), tomu jsem nakreslil základní 

rysy, dovybavil si jej sám, a Alžběta s Bohouškem chtěli obrys (Bětka je 

grafomotoricky méně obratná). Vcelku se ale podobenky povedly. 

Pirátské jméno nedělalo nikomu problém - ode dneška máme v domově piráty 

Máňu (Bětka), Kiki (Bára), Sharka (Bohoušek), Kapitán Radek Jack Sparow (Radek) a 

Saša (Saša). Sám jsem si dal jméno Braun (pod dojmem obrázku z Macha a Šebestové). 

Představování „pirátů" v prostoru bylo o poznání hlučnější, nežli pozdrav 

na začátku lekce; „piráti" na sebe vesele halekali (až nás přišel napomenout vychovatel 

sousední skupiny). Děti měly trochu problém s dodržením postupu pozdravu - podání 

ruky (Bára a Radek). Představení pirátů nebylo příliš nápadité Gakoby děti nechtěly 

přemýšlet o tom, co mohou dělat). Radek se místy neudržel a vpadal druhým do řeči. 

Saša byl netrpělivý, chtěl se nám rychle představit. Ostatní děti se představily 

bez obtíží, připomnělo mi to však fakt chudé slovní zásoby, průběžně ji musíme 

posilovat! 

Podávání míčků v kruhu a následující hra s míčkem se dětem moc líbila, až 

na Sašu, který začal být netrpělivý, hlídat čas, protože měl naplánovaný v televizi jakýsi 

film. Hra se odvíjela bez větších obtíží (Radek házel velmi prudce, takže jsem míček 
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několikrát nechytil) - pouze jsem musel v průběhu dětem vysvětlit, že házet musejí tak, 

aby bylo možno na místě míč chytit. Postupně se zlepšovaly v koncentraci. Jména si 

sice pletly s přezdívkami dohromady, ale pravidlo hry pochopily. Ve třetím kole už 

neříkaly jména a nikdo „nevypadl". Jelikož se to jevilo slibně, zkusil jsem přisadit 

druhý míček, ale tato varianta dětem zatím nejde. Budeme ji průběžně cvičit. 

Sesednutí v kruhu a reflexe hry neproběhla moc úspěšně. Některé děti se obvinily 

ze záměrně špatných hodů (Bára Sašu a Bětka mě). Ale celkově hodnotily hru kladně, 

mají chuť ši j i příště zahrát. 

Zadání úkolu přijaly děti dobře, hned na místě si začaly vymýšlet možné pozdravy. 

Saša odešel ještě před reflexí (film v televizi). Závěrečný pozdrav (bohužel bez Saši) 

proběhl ve smíchu a pletení přezdívek, děti však mají cedulky. Ostatní děti zůstaly ještě 

chvilku sedět. Uvařili jsme si čaj, otevřeli sušenky a děti spřádaly plány, že jednou 

půjdeme hledat poklad. 

Reflexe: Nezvládli jsme spolupráci při více míčcích (koncentrace). Děti mají slabší 

vyjadřovací dovednosti, některé předměty, místa a děje nesvedou pojmenovat a možná 

jsou také trochu pohodlní. Snadno se na sebe vzájemně rozzlobí - je potřeba podporovat 

u nich toleranci. Při kreslení pirátských propriet si skákaly do řeči, na což se v příští 

lekci zaměřím. Mrzí mě předčasný odchod Alexandra (nehodlám však děti při této 

aktivitě demotivovat povinností). 

5.2. Návrh druhý 

Ostrov pokladů - pirátská krčma 

Návrh lekce: Prvotním cílem této lekce je podpořit dětskou obrazotvornost, rozvíjet 

slovní zásobu a využití síly hlasu a intonace. Doplňkové hry jsou zaměřeny na rychlost, 

obratnost, spolupráci a uvolnění pozornosti mezi „klidovými"ěinnostmi. Plánovaná 

časová dotace zhruba 90 minut. Interiér. 
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Pomůcky - běžné vybavení klubovny - koberec, šátky, nafukovací balónky a nitě, 

provaz, skicáky na kreslení případně psaní, pastelky, fixy, papírové cedulky 

s přezdívkami, píšťalka, literární předloha, pro inspiraci různé obrázky pirátů, 

molitanové kostky na ohraničení prostoru krčmy. 

1. Pozdrav a presentace individuálně vymyšlených pozdravů - začíná se „klasicky" 

- hráči se uvázáním šátků promění v piráty a volným pohybem v prostoru se setkávají, 

zdraví se podáním ruky, očním kontaktem a oslovením (přezdívkou - kdo si 

nezapamatoval, může si připomenout cedulkou); poté si skupina vymezí prostor 

z kostek a sesedne se uvnitř. Každý člen skupiny předvede svůj pozdrav; nejprve jej 

předvede sám, posléze jej s ním předvede celá skupina. 

2. „Balónky" - v naší skupině velmi oblíbená variace na honičku; děti si nafouknou 

balónek, zaváží nití a přiváží k lýtku. Poté se rozmístí do prostoru a po signálu se každý 

snaží prasknout balónek ostatním. Vyhrává poslední hráč s balónkem. Hra slouží 

k oživení a rychlosti. 

3. Pirátská hospoda - hráči sesednou do kostkami vymezené krčmy. Zde vedoucí 

„vyšeptá" sousedovi po pravici zprávu „o jakémsi pokladu". Zpráva je tajná a hráči š i j i 

sdělují šeptem. Poslední hráč vysloví obdržené sdělení nahlas. Poté hráči zkoušejí 

stejnou zprávu říci jinak (nahlas, potichu, pomalu, rychle apod.), aby si zkusili, jak 

stejné věty mohou podáním měnit významy (dle Budínské, 2004, str. 42). 

4. Kohoutí zápasy je hra zaměřená na obratnost společně s opatrností. Hráči se 

rozestavějí volně v prostoru, ruce dají za záda (malí nemusejí - v našem případě Bára a 

Radek), postaví se na jednu nohu a na signál se snaží „drcnutím" ramen přinutit druhého 

buď k pádu, nebo k podepření se oběma nohama, čímž je diskvalifikován. Nejdříve se 

jedno kolo zkouší nanečisto, naostro se hraje až kolo druhé, aby se děti zkoncentrovaly. 

Hra na první pocit působí jako silně agresivní, ale její fysická náročnost agresivitu 

limituje (při zkušebním kole hráč zjistí, že nemůže hrát až takovou silou, nechce-li 

ztratit rovnováhu sám). Konec je určen posledním hráčem na jedné noze. 

5. Vybavení na cestu - rozbor seznamu. Zde je využit karton s nákresy „pirátských" 

věcí - doplňují se potřeby z lodě (např. „piráti pijí, hrají karty, myjí palubu, vytahují 
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plachty, kormidlují,...") Děti si vysvětlují významy slov, mohou kreslit a malovat. 

Vedoucí do práce v podstatě nezasahuje, působí pouze jako průvodce, je-li to třeba. 

6. Přetahování lanem je silovou hrou, zaměřenou především na spolupráci hráčů. 

Uvedena je oznámením sporem v krčmě - piráti se perou o cosi (mapu, láhev, dřevěnou 

nohu...) Z hráčů se vytvoří dvě družstva, která se přetahují provazem (v interiéru je 

lepší slabší, aby hráči nemohli působit takovou silou) nad vymezenou hranicí. Čím je 

provaz kratší, tím více je jsou družstva více semknutá - a musejí lépe spolupracovat, 

nehádat se, nepostrkovat. Vítězí samozřejmě družstvo, jež zůstalo na své straně hranice. 

7. Závěrečná reflexe a pozdrav by měly zůstat náznakem skupinového rituálu. 

Hráči si mohou bezprostředně sdělit své dojmy, možné návrhy a vysvětlit si možné 

disonance, aby ze setkání odcházeli „s čistou myslí". Znamenají také respekt a 

sounáležitost ke skupině. Úklid pomůcek. 

Provedení: K lekci přišlo šest dětí, nepřišel Saša s Bohouškem (měli hasičský výjezd), 

přišel se ale podívat chlapec z jiné buňky. Lekce se konala ve všední den (pondělí) 

po večeři. Děti byly vcelku dobře naladěné, ale byla na nich znát únava. Bětka se utrhla 

na Radka, neboť si uvázal J e j í " šátek. Vrátil jí jej, ale (byť Bětka byla spokojená a 

v klidu), už to nebyl tak „bezmračný" start. 

Počáteční pozdrav proběhl v klidu, Radek s Bětkou si ale nezapamatovali jména 

ostatních, Bětka s Bárou ztratily své cedulky (dostaly nové). Z kostek symbolické zdi 

krčmy stavěli všichni společně. Pozdravy vymyšlené individuálně byly: „Čus-bus!" 

(Bětka), „Čau opice!" (Radek), „Za tebou je poklad!" (Bára) a „Ať žije poklad!" 

(Eliška). David pozdrav nepřinesl, ani nevymyslel žádný na místě. Každý vyslovil svůj 

pozdrav, poté jej zkusil předvést tak, jak si představoval, že by jej řekl opravdový pirát 

a nakonec jej zkusili všichni společně (vyslovit a napodobit za doprovodu bouchnutí 

pěstí do podlahy). 

„Balónky" hraji s dětmi poměrně často. Děti si balóny nafukují samy, pouze Radek 

s Bárou potřebují pomoc, tentokrát oběma pomohl ochotně David. Poté se rozestavily 

do prostoru a na znamení píšťalky začaly. Bára upadla a praskla si balónek sama, asi 
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na pět minut odešla „trucovat", poté se vrátila v pohodě zpět a počkala, až ostatní 

dohráli, poté pokračovala v hrách dál. Vyhrál David (nejobratnější a nejstarší). 

Další část, variace na „tichou poštu", se dětem velmi líbila. Hráli jsme čtyři kola. 

Výsledná věta se nejprve zpřesnila, poslední pokus však nedopadl dobře, kdosi (nikdo 

se „nepřiznal") větu zcela změnil na hanlivý výraz. Alespoň mi tím umožnil předeslání 

jasnosti sdělení, snadné záměně významu a modulaci hlasu a gest. Následné cvičení 

neabsolvoval celé Radek, který utekl (rozzlobil se na Bětku, která se začala smát - což 

považoval za invektivu vůči sobě). Ostatní děti cvičení bavilo, každý určil jednu větu, 

již každý další hráč zopakoval „podle svého" a ostatní hádali, jaký význam sdělení má a 

v jaké náladě ji mluvčí vyslovuje (veselý, smutný, rozzlobený, ospalý, hloupý, 

hladový!, uspěchaný). Nejvíce se dětem líbilo „zkoumat" imperativy, např. Davidův 

„Otevři láhev". 

Kohoutí zápasy se nepovedly. David hrál příliš agresivně a ostatní děti „válcoval". 

Jelikož bylo hráčů jen pět (během hry se vrátil Radek, ale připojil se k ostatním až 

při přetahování lana), neměl tak lehkou posici, přesto však obě kola netrvala každé déle 

dvou minut. 

Představili jsme si, že jsme piráti chystající se k plavbě - děti vyjmenovávaly, co si 

s sebou vzít; spacák, lampičku, jídlo, zbraně, psa, kočku, mapu, salám, „empétrojku", 

„mobil" apod. Poté porovnávaly mezi sebou, co všechno může pirát na palubě dělat. 

V této fázi byli nejaktivnější hostující Karel a, překvapivě, nejmenší Bára. Děti si 

vysvětlovaly, co která věc je, jak funguje. Cílem bylo, aby děti rozšířily slovní zásobu a 

zafixovaly tyto pojmy. Bára s Eliškou a Bětkou zároveň kreslily nové pojmy na karton, 

který jsme zachovali z předešlého setkání. 

se Přetahování lanem mělo za cíl odlehčit práci a případně aktivovat děti, které by 

nebyly při předešlém cvičení příliš prosadily. Bohužel nedopadlo nejlépe. Hostující 

Karel se přidal k Davidovi a Radkovi a mě a dívky třikrát přetáhli, což Bára s Bětkou 

nesly nelibě (Bára dokonce pláčem). Při následné rekapitulaci jsem se snažil děvčatům 

vysvětlit, že „i o tom hraje", že nelze „vždy vyhrát", ale obávám se, že v aktuální chvíli 

zbytečně. Děti se na závěr pozdravily, ale menší dívky odešly rozladěné. Naopak 

62 



navrátivšímu Radkovi se nálada zlepšila a odcházel, jako by se v průběhu lekce nebyl 

rozzlobil. 

Reflexe: Tato lekce se celkově nepovedla. Dobrými momenty bych označil jména (byť 

je třeba jména připomínat) a pozdrav. Balónky proběhly také dobře, David je na tom 

z dětí pohybově nejlépe, musím nasadit činnosti, kde by se uplatnily i mladší a 

pomalejší (hry na trpělivost?) Tichá pošta se líbila (děti ji dobře znají, často ji hrajeme), 

pouze váhám, jak zajistit, aby děti záměrně nezkreslovaly znění sdělení. Také zatím 

nedokáží počkat, až domluví druhý. Opomněl jsem zadat pravidlo (např. zvednutou 

ruku) pro „ticho". Mluvního cvičení se nezúčastnil Radek, pro kterého především bylo 

určeno. Ostatní děti bavilo a mě příjemně překvapilo propojení předmětů moderního a 

starého „pirátského" světa. Závěrečné přetahování lanem mělo mít opačný efekt. Barča 

s Bětkou ale neodešly spokojené, což je škoda pro budoucí elán. Naopak jako positivní 

hodnotím, že Karel zůstal až do konce, byť se mi jevil, možná neoprávněně, jako rušivý 

prvek. 

5,3. Návrh třetí 

Ostrov pokladů - mapa 

Návrh lekce: Lekce je zaměřena na prostorovou představivost, spolupráci, porozumění 

a interpretaci slov. Částečně i na rytmus a koncentraci. 

Pomůcky - lze hrát jak v interiéru, tak i mimo, je-li suché a teplé počasí. Hrací 

koberec (případně sedáky, polštáře), molitanové míčky, šátky, píšťalka, rozpracovaná 

mapa z předchozích lekcí, skicáky, pastelky, fixy, molitanové kostky, dřívka 

(popř. tamburína). 

1. Pozdrav; hráči se označí šátky a každý každého pozdraví postupem předchozích 

lekcí (je dobré, aby se hráči při lekci již oslovovali přezdívkami). Pokud mají skupinový 

pozdrav, je dobré jej využít, coby rituálu (pevný bod). 
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2. Míček; házení míčku. Postup je stejný jako u lekce první, ale hází se na znamení 

píšťalky. Nutné cvičné kolo, aby děti pochytily rozdíl oproti „klasické" versi. Lze také 

obměnit slova (každý hráč při hodu řekne zvíře - např. „pes" - a příjemce doplní 

cokoliv souvislé k tomuto zvířeti - např. „pes štěká"; poté na povel píšťalky hodí míč 

dále a řekne další zvíře). Hra není vyřazovací, jde o dodržení rytmu, pozornosti a slovní 

reakce. 

3. Práce s mapou; hráči sesednou kolem rozpracované mapy. Pojmenovávají, co 

kde je situována a co která značka znamená. S popsáním si mohou vypomoci vzájemně. 

Vedoucí dále určí značku/předmět (např. strom, kopec, jeskyni) a hráči se jednotlivě 

pokoušejí živým obrazem značku ztvárnit. Po vyzkoušení si všech značek vedoucí 

přidělí jednotlivé značky hráčům (každému jednu). 

4. Kouzelným písknutím hrací prostor (hernu, klubovnu) promění v čistou mapu a 

podle nákresu vedoucí rozmístí hráče na Jej ich značky". Hráči zůstanou chvilku ve 

štrasu (začátek a konec vymezen píšťalkou), tak dlouho, aby se mohli vzájemně 

prohlédnout (fysicky náročné - neprodlužovat - po chvilce dotazem zjistit, zda všichni 

obhlédli „novou mapu" a štronso hvizdem zruší). Hráči se sesednou do kruhu a 

zhodnotí své pocity „v mapě". Mohou i kreslit do mapy. 

5. „Cukr-káva"; kostkami se rozdělí hrací prostor. Hru uvádí krátký příběh 

o ukradené mapě, pro kterou se hráči musejí potají vypravit do nebezpečného domu. 

Každý si na vzdálenější hranici protilehlého prostoru uloží nějaký předmět. Jeden hráč 

(hlídač - obvykle vylosovaný např. taháním špejlí) stojí v protilehlé polovině herny, 

otočen zády. Ostatní mají za úkol tiše se dostat pro svůj předmět, ovšem tak, aby hlídač 

nezpozoroval pohyb. Hlídač se může kdykoliv otočit; koho spatří v pohybu, stává se 

nehybným. Záchrana je možná, pokud jej ostatní hráči dopraví na „bezpečné" území 

(opět tak, aby hlídač neregistroval pohyb). Hra končí dvěma možnostmi - skupinou 

zkamenělin, či získáním map. 

6. „Zip-zap-bum"; aktivisující hra, zároveň podporující spolupráci a pozornost. 

Děti stojí v kruhu. Začínající hráč tlesknutím doprava a výrokem „zip" pošle impuls. 

Další hráč stejným způsobem přepošle impuls dále, nebo tlesknutím doleva a výrokem 

„zap" změní směr. Nechce-li hráč, ke kterému impuls přišel, tento přijmout, vztáhne 
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ruce a pronese „bum". Impuls musí rychle odesílatel zpracovat formou „zip" či „zap". 

Každý smí hru dvakrát pokazit, poté vypadává, postaví se mimo kruh a čeká do konce. 

Hra se v průběhu zrychluje. Zpravidla se hraje zkušební kolo, teprve další naostro. 

7. Piráti v mlze; hra podporující spolupráci a koncentraci. Do prázdného prostoru 

hráči rozmístí molitanové kostky (bez předchozí instrukce), vedoucí určí cílový přístav. 

Poté hráči vytvářejí dvojice. Jeden si zaváže oči a druhý jej vodí mezi kostkami (krami, 

ostrovy...) tak, aby bezpečně dovedl do přístavu. Poté si role vystřídají. Nehraje se 

na vítěze, jde o cvičení. Hru lze učinit složitější, pokud se místo slovního komentáře 

naviguje pouze pomocí např. tamburíny (cinkot, bubnování, rychlost ran apod.) Když si 

hráči vyzkoušejí dráhu, „plují" najednou všechny lodě, každá z jiného bodu. Cílem je, 

aby nedošlo ke srážce. 

8. Obměna předchozí činnosti; vidoucí hráč je „v přístavu", druhý poslepu hledá 

přístav a společník jej z přístavu naviguje. Ostatní hráči se musejí ztišit, aby nerušili 

hráče „v akci" - motivací (lze říci předem) je, aby sami měli také při vlastní plavbě klid. 

9. Závěrečná reflexe a pozdrav; hráči v kruhu rekapitulují své pocity. Pozdrav je 

zakončením lekce, hráči uklidí pomůcky. 

Provedení: Lekce probíhala víkendové odpoledne, mezi svačinou a večeří. K setkání 

přišlo šest dětí (Bára měla návštěvu). Sloužící kolegyně měla zájem podívat se na nás. 

Asi čtvrt hodiny s námi skutečně pobyla (odešla po „míčku", který si také zahrála, 

v závěru se zase připojila). Děti byly v dobrém rozmaru, Saša vtipkoval, Bětka měla 

při pozdravu hysterický záchvat smíchu. Spory o šátky tentokrát nebyly. Děti se 

pozdravily, přezdívky, kromě Radka, už nejsou problémem (Radek si svého „Kapitána 

Jacka Sparowa" nevybral moc šťastně, ale trvá na něm). 

Míček se nesl ve smíchu. Rytmus (dodržení signálu píšťalky) bylo trochu 

problémem, děti se příliš nesoustředily. Obměna se zvířaty se povedla, zvířat bylo dost, 

legraci obstarala Eliška, které Saša nadnesl „chobotnici" - nevědouc, co chobotnice 

dělá, předvedla ji velmi pohotově pantomimou. Radek reagoval na vlka větou, že „vlk 

žere babičky". Míček oběhl tři kola (pak jsem jej zastavil), nikdo nevypadl (každému 

zbyla alespoň jedna „šance"). 
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Mapa; iniciativy se chopila Eliška a Bětka - začaly vybarvovat mapu a přitom 

vyprávět, co právě dělají, co vybarvují. Posléze se přidali všichni, Radek zpočátku 

zkoušel ostatní překřičet - vzápětí nevěděl, co chtěl říci (bylo třeba upozornit ostatní 

děti, že nemají pospíchat - Radek od nástupu do školy mírně zadrhává - je třeba klidu a 

trpělivosti - děti to respektovaly). Nápadů bylo dost, popsali jsme šest značek (každému 

jednu). Ztvárňování značek děti bavilo (Bětka chtěla od dětí poradit se svou Jeskyní".) 

Následující rozmístění „značek na mapě" děti přivítaly kladně, ale provedení se příliš 

nepovedlo - děti sebou „šily", nevydržely zůstat nehybné a potichu, vzájemně se 

šklebily. Přesto jsem chtěl, aby se vzájemně prohlédly, naštěstí se žádné neurazilo. 

Následná reflexe proběhla bez záporných odezev (jen Bětka se smála, že „to stát 

nejde"). 

„Cukr-kávu" s dětmi hraji často, dětem se líbí, zde jsem pouze přidal motiv 

ukradené mapy, dětmi přijatý bez poznámek. Hlídače si vylosoval (nejkratší pastelkou) 

Bohoušek. Jelikož hru děti dobře znají, trvala skoro 15 minut, než jsme ji dohráli (jde-li 

to, samozřejmě hraji s dětmi). Zkamenělý jsem zůstal pouze já s Radkem, děti mě 

neunesou (jak se děje často). 

„Zip-zap-bum" je hra, při které se děti mohou emočně vybouřit. Je zde dobře vidět, 

kdo koho má rád, jak kdo komu impuls pošle. David „nemusí" Radka, Sašovi se možná 

začíná „líbit" Eliška. Alespoň takto na mě působili při hře. Trvala jen asi pět minut a 

děti se velmi rozdováděly (Bětka a Bohoušek vypadli), až nás napomenula kolegyně 

ze sousední buňky, že jsme příliš hlasití. Hráli jsme dvě kola (pro úspěšnost hry 

osvědčené zkušební kolo!) 

„Piráti v mlze" mi dělali starost. Hra mi připadá náročnou, vyžaduje jistou 

sebekázeň a také empatii k situaci druhého hráče. Navíc děti, předem netušíce, o jakou 

činnost půjde, vytvořily několik komplikovaných prolézaček (jednu jsme museli 

upravit, aby skrz ni děti mohly bezpečně projít. Využili jsme i psací stůl a tři židle. Děti 

si napřed zkusily dráhu projít s otevřenýma očima za mnou, poté každé samo (také 

s otevřenýma očima), pak teprve procházely se šátky. První jsem zkusmo prošel já 

(a zbořil a potloukl, kde co šlo - děti se zasmály). „Vodiči" byli úspěšní, trasu prošli 

všichni bezpečně. David se Sašou poté absolvovali dráhu rychle a bez potíží, Eliška, 

Bohoušek a Radek byli opatrní (používali intensivně hmat), Bětka si v polovině dráhy 

66 



šátek sundala (Saša se jí smál, ale přijala to - ostatní byli chápající a zastali se jí). 

Radkovi se moc nedařilo vysvětlit cestu. Složitější versi jsem raději nevyhlásil. 

Závěrečná reflexe; děti neměly během „mlhy" strach - jen Bětce se „zamotala 

hlava". Radek nevydržel „usedět" reflexi a „musel na záchod". Nikdo se na nikoho 

tentokrát neobořil, děti se pozdravily, Eliška s Bětkou uvařily čaj. Saša donesl čokoládu. 

Lekce trvala, bez posezení, skoro 90 minut. 

Reflexe: Vcelku povedená lekce. Saša s Davidem byli chvilku „příliš na koni", ale 

úspěch jim přeji a nikoho nepoškodili, důležité bylo, že ostatní děti (včetně Bětky), 

braly hry jako úspěch. Vzájemně se vcelku také nevyrušovaly, Eliška naopak Bětce 

velmi citlivě radila, aby opatrně došla. Eliška s Bětkou se začínají prosazovat 

v klidových činnostech, kluci zatím vedou v obratnosti. Radek má výrazné reservy 

ve vyjadřování, možná je to i důsledek školní zátěže, kterou očividně těžko snáší. Dnes 

si zažil alespoň úspěch. „Míček" se vyvedl, nebylo by na škodu hrát tuto hru s více 

lidmi - pro více nápadů. Návštěva kolegyně je positivní, nebylo by vůbec zlé mít 

dalšího dospělého ku pomoci. Děti byly hlučnější, ale spokojené. Zkusily si, co to je, 

záviset na někom druhém, což byl jeden z hlavních cílů. Plánovanou těžší versi se zatím 

zdráhám nasadit. Alespoň u této skupiny. 

5.4. Návrh čtvrtý 

Ostrov pokladů - na lodi 

Návrh lekce: Hry jsou určeny především na spolupráci a vztahy, podporu hráčů mezi 

sebou, kontakt, taktilitu; obratnost, přesnost, koncentraci, cvičení lokomoce; dále 

aktivity uvolňovací a pro podporu slovního projevu, slovní zásoby, paměti. Interiér. 

Pomůcky - lze hrát v interiéru i mimo, v závislosti na suchém a teplém počasí. 

Hrací koberec (případně sedáky, polštáře), šátky, píšťalka, skicáky, pastelky, fixy, 

molitanové kostky, dřevěné korálky k počítání bodů, hudební doprovod (nejlépe etnická 

či relaxační hudba), deka, kartony velikosti A4, prkno, příp. dva provázky pro vytyčení 

úzké trasy. 
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1. Pozdrav při volném pohybu v prostoru; šátky; vymezení prostoru (paluby lodi). 

2. „Molekuly"; všichni hráči běhají nebo tančí při rytmické hudbě v prostoru. 

Vedoucí hry tleskne (zastaví hudbu) a zavolá číslo od 2 - ? (o jednoho méně, než je 

hráčů celkem). Hráči, kteří jsou k sobě právě nejblíže, se chytnou a vytvoří sevřené 

skupiny (molekuly). Kdo není ve skupině o správném počtu, ze hry vypadává a hra 

pokračuje dál. 

3. Hra asociací; skupina sesedne do kruhu. Vedoucí zahájí hru libovolnou větou, 

např. „Piráti na palubě hrají karty." Soused po pravici naváže volně, např. „Potřebuji 

rozstříhat karty na pexeso." Další po pravici: „Pexeso je schované v šuplíku."... 

„V šuplíku by mohly být sladkosti."... „Po sladkostech jsou zkažené zuby." A tak dále, 

než vedoucí řekne „stop". Hráč na řadě změní směr řeči, zopakuje předchozí výrok, tedy 

např. „Sladkosti by mohly být v šuplíku." Další připojí „v šuplíku je schované pexeso" 

atd. Postupně se skupina dostane zpět do výchozího bodu. Hru lze ztížit tím, že každý 

má na počátku stejný počet dřevěných korálků/bodů; splete-li se, jeden bod odloží 

doprostřed kruhu. Hra pak skončí ve chvíli, kdy jeden hráč přijde o všechny body. 

Naopak výhercem je ten, jenž jich podržel nejvíc. 

4. „Ostrov"; variace na tuto hru. „Na moři je bouře. Musíme se pohybovat 

po palubě, při spatření vlny hlídka ze stožáru (pozn. vedoucí) signalizuje nebezpečí. 

Zachráníme se, jestliže se všichni rychle uchýlíme do kajuty (deku). Nikdo se nesmí 

dotýkat žádnou částí těla paluby aspoň po dobu 10 sekund. Pak pomine nebezpečí. 

Voda může částečně zatopit kajutu, ta se zmenšuje (přeložením deky) a vlny opět 

dorážejí." Hledáme hranice možností udané skupiny. 

5. Usmiřování; sesednutí do kruhu; vedoucí hry mluví s hráči o tom, kdy je někdo 

urazil - a neomluvil se. Jak dlouho si takovou situaci pamatujeme? Stane se, že občas 

sami někoho urazíme? Umíme si usmířit toho, koho jsme se dotkli, koho jsme zranili? 

Hráči vytvoří dvojice. Všichni menší si představí, že je větší urazil - hrubým slovem, 

dotekem apod. Hrají uražené. Větší v každé dvojici zkouší si menšího nějak usmířit. 

Menší to mohou, ale nemusí přijmout, záleží na tom, jak si větší vede, co říká a hlavně 

co dělá. Musí najít způsob, jak uvolnit napětí, přivést druhého na jiné myšlenky, zlepšit 
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mu náladu. Poté se role vymění. Mají-li zájem, mohou si vyzkoušet usmiřování ještě 

s jiným partnerem nebo několika různými partnery postupně. 

6. „Zatopená paluba"; variace na Jízdu klubovnou; z krabice od bot či lepenky se 

vyříznou 2 obdélníky velikosti zhruba A4 (pro velké děti je třeba papírů větších, aby 

pokryly velikost jejich stopy). Poté se, v mezích možností, odstraní ostré či jinak 

nebezpečné předměty z dosahu a vyznačí se dráha. Losem se určí pořadí , jezdců" a na 

znamení jezdec vyjede - klade před sebe kusy papíru a pouze po nich se smí pohybovat 

svou drahou. Nesmí se podlahy ani dotknout - jinak je diskvalifikován. Měří se čas a 

pro větší napětí je možné poslat zároveň dva závodníky, ovšem v opačném směru, aby 

se zamezilo postrkování či jiným nekalostem. Je možné jet více kol. Před závodem je 

dobré s dětmi dráhu zkusmo projít. Rozvíjí se zde obratnost, rychlost, možno říci, že hra 

je i mírně „adrenalinová". 

7. Řetězy slov po kruhu; vsedě. Asociace na předchozí slova. První hráč řekne 

slovo, další musí rychle reagovat. Hraje se rychle, bez dlouhého uvažování. Vytvoří se 

tak řada volně navazujících slov za sebou, (televize - barvy - červená - jahoda -

zahrada - strom...). Hru lze ztížit tak, že výše uvedeným způsobem vytváříme po kruhu 

postupně větu, jejíž slova začínají stejným písmenem. 

8. „Kapitánský můstek"; hráči se rozdělí do dvojic. Vedoucí oznámí, že se chce 

přesvědčit, jak dovedou spolupracovat. Položí na zem prkno tak, aby přemosťovalo 

vzdálenost mezi dvěma papírovými kartony a řekne: „Toto prkno je můstek. Spolu jej 

musíte přejít. Pokuste se, ty a tvůj kamarád, dostat společnými silami z jednoho konce 

na druhý." Děti požádá, aby se za jedním koncem postavily do fronty. První dvojici 

v pořadí sváže dohromady kotníky (v případě potřeby lze vložit mezi kotníky mycí 

houbu). Takto spojeny se děti pokoušejí přejít přes most. Spadnou-li, znovu se postaví 

do fronty a zkusí to ještě jednou. Spadnou-li podruhé, postaví se zpátky na prkno a 

pokračují ve svém úsilí. Vystřídají se všechny děti. Je dobré předem vyzkoušet kvůli 

trémě. Při hře je vhodné používat slova jako spolupráce, přejít, společně, střídání. 

9. Závěrečná rekapitulace, pozdrav, úklid herny a pomůcek. Úkol na příště -

vyrobit si papírovou skládací lodičku. 
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Provedení: Přišly všechny děti skupiny, přidali se ještě dva starší kluci. Setkání 

probíhalo o víkendovém odpoledni. Děti byly v klidu, hosté si zpočátku tropili 

šprťouchlata, po napomenutí se zanedlouho uklidnili. Prostor vymezily děti dost malý. 

rozšířili jsme jej. 

Molekuly se povedly - i díky hostům (více hráčů je pro tuto hru výhodnější). 

Rozzlobila se jen Bára, když poměrně rychle vypadla ze hry. Krátce si zatrucovala 

(do konce této hry). Radek měl při sevření molekul tendenci líbat spoluhráče. 

Ve zpětných asociacích vedli starší hostující kluci a Bára s Davidem. Řetězec jsem 

ale neudělal pro jistotu moc dlouhý (i tak jsme měli problémy „vzpomínat", především 

Radek, Bohoušek a Saša). Hrály se tři kola, pouze základní forma. Na variaci jsme si 

netroufli. Hra se líbila, byla při ní legrace, ale asociace se dětem zatím moc nedaří, je 

třeba trénovat. 

Při „bouři" se nepohodly větší děti s menšími - jeden z hostujících následně 

po konfliktu s Bárou odešel. Děti s ním byly ve při, dával do hry příliš síly a agrese. 

Také David zkusil proniknout do kajuty silou, ale po mírném upozornění si již dával 

pozor. Radek byl velmi progresivní („nálepka"), ale při jeho konstituci (je drobný) to 

ostatním hráčům nevadilo. Tuto hru jsme začali vesele, trvala asi 5 minut, poté se 

„rozpadla" - nechtěl jsem riskovat, nesplnila účel a zvrtla se ,jinam". 

Ježto jsem se toho trochu obával již předem, následující „smiřování" mělo 

minimalizovat předchozí škody. Některé děti si lehly na koberec (Bohoušek, Saša, 

Eliška) a jen poslouchaly, do debaty nezasahovaly. „Usmiřovačku" nehráli všichni -

Saša, David a druhý host jen sledovali ostatní, David na chvíli odešel, vrátil se až 

před začátkem „slovního řetězu". Nejvíc si hru pochvaloval Saša s Bětkou a Bárou. 

„Zatopenou palubu" děti často hrají jako závody. Baví hlavně větší kluky (David, 

Saša, Bohoušek), Bětka nehrála. 

Slovní řetězce se povedly - možná i proto, že děti byly „nastartované" z předchozí 

hry. Hráli jsme dlouho, základní formu. Zkusili jsme i věty, ale hledání stejně 

začínajících slov pro věty dětem nešlo. Pravděpodobně je to o tréninku, roli tu má 

chudší slovní výbava dětí. Budeme je hrát častěji. 
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Při kapitánském můstku byla znát počáteční únava na Bětce. Možná i na Radkovi, 

začal šaškovat. Spolupráce mu moc nešla, nebyl opatrný, ale snažil se. Působil ale 

roztěkaně. Ostatním hlasitě fandil, což bylo příjemné. Bětku jsem převedl sám, bála se 

jít s někým jiným, než s Eliškou, ta ale hrála s Bárou. Radek si „cvičně" můstek prošel 

několikrát sám (byť to nebylo prvotním smyslem hry) a byl spokojený. Společně se 

mnou pak trasu absolvoval také. 

Reflexe: Pokud se děti soustřeďují na fakt, že musejí spolupracovat, docela ji to jde 

Někteří i při hře (při vědomí, že „to je jen hra") špatně neslo nespolupráci skupiny. Viz 

Bára a hostující Pavel. Při nerozhodném stavu v Molekulách se děti naučily podřídit se 

náhodě („stříhaly" si kámen, nůžky, papír - Saša s Davidem) a lépe přijímaly vyřazení. 

Při „bouři" některým dětem blízký tělesný kontakt vadil, raději „spadly do vody", než 

by se semkly. Při povzbuzování začaly některé lépe spolupracovat a překvapily samy 

sebe, na jak malý „ostrov" se vešly (Bětka, Eliška, Bohoušek). Při reflexi děti hovořily 

o dojmech ze hry, o tom, kdo si jak počínal, kdo si usmířil spoluhráče a komu se to 

nepodařilo. Mluvily také o podobných situacích ve škole, v životě. Při hře jsem 

nezasahoval vůbec, nechal jsem děti, aby si chtěné samy vyjasnily. Z mého pohledu 

nejpovedenější část setkání byly slovní řetězce. Setkání trvalo přibližně osmdesát minut 

děti se rozešly spokojené. 

5.5. Návrh pátý 

Ostrov pokladů - konec plavby (lekce je v plánu) 

Návrh lekce: Lekce se zaměřuje na rychlost, obratnost, zrakovou, sluchovou a čichovou 

percepci. Interiér. 

Pomůcky - hrací koberec, šátky, stůl, křída, papíry A7(počet dle počtu hráčů), 20ks 

kamínků, mapa, Orffovy nástroje, píšťalka, klubko provázku, kartičky se slovy 

napsanými pozpátku, koření či ovoce (pro tříbení čichu). 

1. Pozdrav; šátky. 
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2. Rvačka o mapu (obdoba „škatulí"); v prázdné klubovně/herně vedoucí rozmístí 

papíry A7 (malé) - počet je o jeden menší, než je hráčů. Poté dá tamburínou znamení, 

hráči chodí volně prostorem a poslouchají zvuk tamburíny. Ve chvíli, kdy přestane, 

hráči rychle usednou k papírům - vyjma nejpomalejšího. Ten si sedne k vedoucímu. 

Poté se odebere jeden papír a hra se opakuje, dokud nezbude jeden výherce. 

3. Boj o nuggety (zlaté valouny); po délce stolu se nakreslí křídou tři čáry, aby 

na desce vznikly čtyři stejné koridory. Hráči se rozdělí na dvě mužstva, stojící vždy 

na delší hraně stolu - proti nepřátelům a na linku uprostřed své polovice stolu 

vyskládají po 10 kamíncích. Na znamení píšťalky začnou dělat výpady k soupeři pro 

kamínky - zároveň je však třeba ochránit ty svoje. Pokud „domácí" pleskne vetřelce 

přes ruku, musí odevzdat jeden svůj kamínek jako fant. Ten majitel přiloží ke svým. 

Po dvou minutách - na znamení - bojovníci ukončí boj a strana s více nuggety vyhrává. 

4. Vítr zavane k pirátům zvuk - z pevniny. Piráti poslouchají rytmus; hráči 

sesednou do kruhu a opakují rytmus, který hráči opakují. Buď mohou tleskat, či pleskat 

do stehen, do podlahy, je dobré, jsou-li k disposici Orffovy nástroje. Hru je možno 

ozvláštnit, pokud na znamení opakuje rytmus jen jeden hráč (zkušenější hráči se mohou 

střídat ve vedení). Později, podaří-li se předchozí, lze hráče rozdělit na trojice, které si 

vytvářejí vlastní rytmus (za pomoci jmenovaných prostředků), chtějí-li, včetně melodie. 

Tu potom (5 minut přípravy) předvedou ostatním a nakonec mohou všechny skupinky 

zkusit, jak budou jejich „divošské zvuky" znít společně. 

5. Přistání; každý hráč si složí papírovou lodičku. Postaví se na start vedle 

spoluhráčů. Vedoucí k loďkám přiváže dlouhý motouz - volný konec dá každému hráči 

do ruky a lodičky umístí co nejdále (ve stejné vzdálenosti). Na hvizd hráči přitahují lodě 

tak, že namotávají motouz na zápěstí. Vyhrává nej obratnější. 

6. Vítr přinese vůni ostrova (čichová percepce); hráči si zaváží šátkem oči a 

vedoucí jim dává čichat různé druhy koření a ovoce, zeleniny (např. kmín, pepř, jablko, 

pomeranč, citron). Hráči hádají. Hra nemá vítěze. Čím více počitků, tím lépe. 

7. Čtení slov pozpátku; hráči se pohodlně posadí a vedoucí jim pomalu předčítá 

pozpátku psaná slova z kartiček. Hráč, který uhodl nejdříve slovo, získává podle počtu 
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slabik počet bodů. (hrát lze i obráceně - slovo je přečteno normálně a hráč je „zrcadlí"). 

Vítězem je hráč s nejvyšším skóre. 

8. Závěrečná reflexe; úklid pomůcek. 

5.6. Návrh šestý 
Ostrov pokladů - život na ostrově (lekce je v plánu) 

Návrh lekce: lekce je cílena na rychlost, postřeh, obratnost a pozornost. Exteriér. 

Pomůcky - šátky, „vrak lodi" na zahradě, šňůra na prádlo, koule z novinového 

papíru (každý hráč 3ks), 5 molitanových míčků, mělká naběračka, předměty 

ku schování (sešit, hrnek, hluboký talíř, kapesník, čepice - ještě před začátkem setkání 

musí vedoucí předměty uschovat v prostoru zahrady!), karty, papíry A4. 

1. Pozdrav; hráči se sejdou „u vraku" na zahradě. V kruhu si přistrojí šátky, 

pozdraví se. 

2. Připoutání lodi; hráči s prádelní šňůrou či lanem zkoušejí lodní uzel a následně 

zkoušejí nahodit jej na sloupek. Soutěž: hráči házejí smyčku na sloupek u lodi. 

Vzdálenost se postupně prodlužuje. 5 pokusů. Vítězí hráč trefící se z nejvzdálenějšího 

bodu. (Bára a Radek poloviční vzdálenost). 

3. Vzpoura na lodi; hráči jsou rozděleni na dvě družstva - námořníky a 

vzbouřence. Každý má 3 papírové koule, 1 hod na každou. Na znamení začnou 

vzbouřenci dobývat loď, ale nesmějí blíže pěti metrů. Zasažený námořník či pirát 

usedne na znamení, že je mimo hru. Po vystřílení munice vedoucí stopne hru a sečte 

skóre. Vítězí strana s menšími ztrátami. Poté se role otáčejí. 

4. Želví vejce; námořníci shánějí jídlo (obdoba hry „na vránu"). Jeden hráč je želva, 

hlídá hnízdo - kruh o jednom metru kruhu - vejce představuje 5 molitanových míčků. 

Zloději se pokoušejí mu vejce uzmout, „želva" je brání. Pokud někoho plácne, ten se 

stává želvou. Když jsou všechna vejce ukradena, zaváže se želvě přes oči šátek a 

v polokruhu pěti metrů se uloží vejce. Hráči mohou želvě radit - ale spíše ji pošťuchují, 
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dokud vejce nenajde. Poté si želva šátek strhne a vejci hází po zlodějích. Koho zasáhne, 

stává se želvou a vše začíná od začátku (hraje dosti dlouhá). 

5. Běh s vajíčkem; základem jsou dvě družstva; hráč si do mělké naběračky vloží 

vajíčko a běží po určené trase. Pokud mu vajíčko upadne, může jej jednou sebrat a běžet 

dál, při druhém pádu vybíhá ze startu. Když doběhne (cíl je ve startu), předá štafetu 

dalšímu. Měří se celkový čas družstev. 

6. Hledej a přines; hráči - piráti - mají za úkol obstarat obživu a předměty denní 

potřeby. Nalézají předměty, které vedoucí před lekcí schoval v prostoru zahrady. 

Po nalezení ostatním hráčům popíše předmět a vysvětlí, k čemu všemu se na ostrově 

může hodit. 

7. Stavění chýše; staví se domeček z karet. Měří se čas. Vyhrává ten, komu domek 

nespadl, případně ten, kdo má nejvyšší domek. 

8. Hledání cesty k pitné vodě (varianta hry „na můstek"; dvojice hráčů na arch 

papíru v libovolném prostoru zakreslí čísla od 1 do 20. Čísla zakroužkují a vybarví -

liché kroužky vybarví jinak než sudé (liché kroužky náležejí hráči prvnímu, sudé 

druhému). Poté první hráč spojí čárou čísla 1 a 2, druhý hráč 2 a 3, první hráč 3 a 4 atd. 

Podstata je, že čáry se nesmějí přetnout (ani „vlastní hráčovy) - je tedy třeba „hledat" 

oklikami. Na druhou stranu platí, že čím více oklik, tím je prostor nepřehlednější. Při 

přetnutí či dotyku se inkriminované místo označí barevnou značkou - můstkem. Značky 

jsou vedeny jinou barvou pro každého hráče. V budoucnu již smí beztrestně svůj 

můstek použít. Hra končí spojením čísel (nalezením studny), vyhrává hráč s menším 

počtem bodů. 

9. Závěrečná reflexe; pozdrav, úklid pomůcek. 
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5.7. Návrh sedmý 

Ostrov pokladů - divoši a zvířata (lekce je v plánu) 

Návrh lekce: lekce je zaměřena na verbální a neverbální komunikaci, porozumění a 

interpretaci sluchem přijatých informací, dále sluchová percepce, koncentrace, 

koordinace pohybů a postřeh. Interiér. 

Pomůcky - hrací koberec či sedáky, šátky, jeden nafukovací balón, židle 

(pro každého hráče jednu), obyčejná tužka, brambora, nafukovací balónky. 

1. Pozdrav; členové skupiny se přistrojí šátky. 

2. „Slon-opice-kačena"; označený hráč musí předvést předepsaný živý obraz 

pro konkrétní zvíře (slon - určený hráč se chytí jednou rukou za nos a druhou natáhne 

coby chobot - oba sousední hráči mu paží do oblouku „přidělají" uši; opice - hráč se 

drbe jednou rukou na temeni a druhou na bradě - sousedé napodobují lechtání v bocích; 

kačena - vokální demonstrace kačeny a houpání se v bocích). Po demonstraci ukáže 

na libovolného dalšího hráče a vysloví název zvířete, které má být předvedeno... 

3. Přitažlivý zvuk; uvedeno vyprávěním, že piráti slyšeli zvláštní zvuky (byli to 

divoši, nebo Ben Gunn?). Skupina se rozdělí na dvě menší, polovina hráčů si zaváže 

oči. Druzí se rozejdou tiše po volném prostoru v místnosti a na daný signál (např. 

lusknutí prstů) začne každý z nich vydávat tichý zvuk libovolného zvířete (omezen je 

jedním zvířetem - nemůže v průběhu druh zvířete měnit). Nevidoucí hráči si vyberou 

zvuk nejbližší jejich naturelu a vydají se k němu. Poté se role vymění. Nakonec se hráči 

sesednou a vypovídají si, kdo šel za jakým zvukem a proč, jaké měl kdo pocity, co bylo 

hezké, co nepříjemné... (u menších dětí předpokládám omezenost diskuse, ale myslím, 

že není na škodu, vyzkoušejí-li šiji. 

4. Vypravěč; skupina se rozdělí na dvojice, vypravěče a posluchače. Vypravěčům 

vedoucí poví či přečte krátký příběh. Poté se vypravěči posléze odvyprávějí příběh 

posluchačům - ti se mohou ptát na nejasnosti, ale nesmějí si během poslechu nic 

zaznamenávat. Zaznamenají si - v bodech - až potom, co vypravěči skončili. 

Posluchači jednotlivě sdělí celé skupině, co se dozvěděli. Společně se dohledávají 
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místa, kde došlo k nejasnostem či zkreslením. Nakonec se role vymění a hraje se 

stejným způsobem. 

5. Zaháněná s nafouknutým balónkem; děti se rozdělí do dvou družstev, srovnají si 

židle naproti sobě tak, aby byly zhruba 2 metry od sebe. Poté se posadí a snaží se 

nafouknutý balónek odpálit nad hlavami soupeřů za jejich „čáru", tvořenou židlemi. 

Pokud je balón ve vzduchu, nikdo nesmí vstát (porušení znamená zisk míče 

pro soupeře). Hra je omezena časově (max. 10 minut). Děti se při hře protáhnou, 

rozhýbou, není náročná technicky ani materiálně a děti mají stejné podmínky. 

6. Bramborové závody; na podlahu (nikoliv kobeřec) se nakreslí 15 cm široká dráha 

(délka dle chuti a možností). Hráč má za úkol pomocí tužky „došťouchat" bramboru 

drahou do cíle. Ocitne-li se mimo dráhu, je vyřazen. Vyhrává nejobratnější a 

nejrychlejší. 

7. Průnik do divošského tábora (průnik stráží); hráči začínají při stěně místnosti, 

když na protilehlé straně zanechali libovolný předmět. Dva či tři hráči si zaváží oči a 

postaví se doprostřed místnosti (hranice divošské vesnice). Ostatní mají po znamení 

potichu proniknout přes divochy pro své předměty a potichu se vrátit zpět. Kdo je 

polapen, prohrál. Počítají se body za každého lapeného. Je žádoucí (možno hráčům 

připomenout, aby byli maximálně tiší. Všichni se vystřídají v roli, kdo chytil nejvíce 

vetřelců, vyhrál. 

8. Na závěr oblíbené balónky; děti si nafouknou balónek, zaváží nití a přiváží 

k lýtku. Poté se rozmístí do prostoru a po signálu se každý snaží prasknout balónek 

ostatním. Vyhrává poslední hráč s balónkem. 

9. Závěrečná reflexe a pozdrav, úklid pomůcek a herny. 
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5.8. Návrh osmý 

Ostrov pokladů - nalezení pokladu (lekce je v plánu) 

Návrh lekce: lekce je odměnou dětem za píli předchozí. Zaměření her je na spolupráci, 

slovní zásobu a třídění informací. Exteriér. U této lekce se předpokládá, že potrvá déle 

( 2 - 3 hodiny). 

Pomůcky - šátky, předem ukrytý „poklad" (sladkosti ve dřevěné bedničce), mapa, 

cedulky s vypsanými úkoly, rozstříhaný obrázek v obálce - dílčí úkol, zápisníky, 

obyčejné tužky, lopata. 

V podstatě jde o klasickou šipkovanou. Vedoucí (lze s pomocí nezúčastněných 

dětí) rozmístí v nedalekém lese několik úkolů. Každý obsahuje činnost, po jejímž 

splnění skupina pokračuje v cestě. Mapa, která provázela celý příběh, by měla spolu 

s šipkami dovést děti k zakopanému pokladu. Vedoucí děti doprovází, ale do akce 

nikterak nezasahuje. 

Dílčí úkoly: 1. Každý hráč si vzpomene na básničku či písničku obsahující 

libovolné zvíře, zazpívá ji (přeříká) a pokusí se zvíře předvést živým obrazem. 

2. Skupina společně skládá obrázek (ten obsahuje sdělení, kde hráči 

najdou další stopu). 

3. Házení šišek do terče; každý hráč vezme pět šišek (či klacíků -

ne kameny!) a trefuje se do stanoveného cíle. 

4. Popis piráta; každý hráč řekne nejméně jednu vlastnost, kterou by 

měl pirát mít (výsledky se zapíší do zápisníku) - zde lze zkusit, zda děti dokáží tuto 

vlastnost napodobit, předvést. 

5. Tichá baba; hráči hrají babu - pravidla jsou stejná, jen při ní nikdo 

nesmí promluvit (kdo pravidlo poruší, obíhá „trestný okruh"). 

6. Stromy; vyjmenuj alespoň pět stromů a rozděl je na listnaté a 

jehličnaté. 
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7. Pohádkové postavy; pokus se vyjmenovat postavy ze své oblíbené 

pohádky. Jednu z postav popiš (jak vypadá, jak mluví - můžeš i předvést). 

8. Plížení; představ si, že kolem jsou divoši, chtějí tě chytit a zajmout. 

Musíš se tiše a nenápadně plížit, aby tě nespatřili. Jak to uděláš? 

9. Kopání pokladu; poslední vzkaz obsahuje druhou půlku popisu. 

Sdělení je zašifrováno - je třeba poskládat střídavě slova z obou zpráv (lze učinit 

složitějším, pokud je více zpráv, či je-li sdělení kombinováno se značkami na mapě 

apod.). Vykopání a odnesení pokladu. 
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r j r v Zaver 

Jak zmiňuji výše, základním problémem dětí, které dlouhodobě pobývají v ústavní 

výchově, je citová deprivace a s ní ruku v ruce jdoucí emoční a sociální ochuzení. 

Přestože tyto děti mohou být intelektově na stejné úrovni jako děti vyrůstající 

ve fungující rodině, vlivem zmíněného ochuzení po stránce emoční a sociální 

srovnatelné být nemohou, jejich vývoj je více či méně ovlivněn výše zmíněným 

strádáním, často nevhodným rodinným vzorem apod. Dále naznačuji základní specifika 

ústavní výchovy, příčiny, nařízení a možný průběh ústavní výchovy se stručnou 

charakteristikou zařízení, v němž pracuji a kde se zkouším uvést v život kroužek 

výchovnědramatických činností. Popis vývoje vybraných věkových skupin doplňuje 

kapitola osvětlující citovou deprivaci, souvislosti s institucionální výchovou a některé 

možnosti výchovné dramatiky v této oblasti. 

V tomto směru skýtá výchovná dramatika pomoc; nabízí systém činností, v nichž 

mohou zúčastnění nenásilnou, bezpečnou a zábavnou formou rozvíjet svoji osobnost -

např. přijetí sebe sama, přijetí druhých; mohou se naučit lépe rozpoznávat své emoce a 

pracovat s nimi. DV usnadňuje porozumění komunikace, jejích prostředků a možností, 

vztah mezi tím, co člověk prožívá a tím, jak se projevuje směrem ze sebe. Tím také 

umožňuje zaujímat celkový postoj ke společnosti a okolnímu světu, názor a jeho 

presentaci i případnou obranu, diskusi. Učí práci ve skupině. 

To vše bylo také důvodem, proč jsem se rozhodl vyzkoušet se „svými" dětmi tuto 

formu práce. A, samozřejmě, také pro zážitek dětí. Děti vypadají při setkáních 

spokojeně, mají chuť v práci pokračovat - a mají chuť pracovat společně, což je fakt, 

který i sám o sobě ospravedlňuje tuto činnost. Shrnu-li cíle, které jsem si kladl 

pro dosud uskutečněná setkání (tedy především rozvoj kompetencí komunikačních, 

společenských, občanských a kompetencí k řešení problémů), domnívám se, že, i přes 

skutečnost, že činnost nemá, alespoň prozatím, žádný výstup pro publikum (na tuto 

metu však neaspiruji), nebyla tato setkání zbytečná; děti práce baví a, doufám, probouzí 

v nich i touhu „něco sám dělat", což považuji za dobrý start. 
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Pro tento „zkušební" projekt jsem si nestanovil žádný publikovatelný výstup (co 

např. divadelní představení). Zajímalo mě, jsou-li tyto děti (demotivované svými 

životními příběhy) schopny a ochotny společné práce, dovedou-li se pro takovou 

činnost nadchnout. Praxe mi odpověděla kladně (i přes drobná klopýtnutí). A dosavadní 

reflexe naznačují, že ve společném čase budeme formou her a cvičení - při „hraní si" -

pokračovat v posilování úspěšné socialisace - tedy především personálních vztahů, 

dovedností komunikace, otázky postojů, empatie a schopnosti reflexe a hodnocení -

což, myslím, pokračování v činnosti takového útvaru dostatečně ospravedlňuje. 
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