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Abstrakt 

Tato diplomová práce zjišťuje, zda je možné využít metody dramatické výchovy při 

výchově k podpoře zdraví na ZŠ. Jedním z cílů této diplomové práce je najít shody 

v tématech a námětech mezi předměty Výchova ke zdraví a dramatická výchova. Shoda 

v tématech je ověřena srovnáním témat a námětů z RVP ZV, dále srovnáním 

s informacemi z odborné literatury a nakonec také orientačním výzkumným šetřením 

zaměřeným na učitele dramatické výchovy. Výsledky porovnávání byly podkladem pro 

praktickou část práce, která shromažďuje metody a techniky dramatické výchovy 

vhodné pro využití ve výuce Výchovy ke zdraví. 

Klíčová slova 
Dospívání, zdraví, podpora zdraví, rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, výchova ke zdraví, dramatická výchova, metody dramatické výchovy, hra 

v roli, improvizace, fiktivní situace, strukturované (příběhové) drama 

Abstract 

This thesis discovers if there is any possibility to use methods of drama education 

while supporting the good health education at school. One of the goals of this thesis is 

to find an agreement in the theme and subject between the subjects of Health education 

and Drama education. The agreement in these themes is verified by comparing the 

themes and subjects of RVP ZV, by comparing with information from literature search 

and also by research investigation applied to the teachers of Drama education. The 

results of this comparation were the base for the practical part of the thesis which 

accumulate methods and techniques of Drama education suitable for use in the Health 

education subject field. 
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Adolescence, health, health support, RVP ZV (educational document of Ministry of 

Education), Health education, Drama education, methods of Drama education, make-
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ÚVOD 
Dramatická výchova mě oslovila během mého studia na Pedagogické fakultě. 

Absolvovala jsem během studia dva odlišně koncipované kurzy dramatické výchovy, 

jeden v rámci studia pedagogiky a druhý v rámci studia rodinné výchovy, a tato 

zkušenost mě přivedla na myšlenku oba obory - dramatickou a rodinnou výchovu -

nějakým způsobem propojit, respektive využitím metod dramatické výchovy zefektivnit 

výuku výchovy rodinné (v terminologii Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Výchovy ke zdraví). Od školního roku 2007/2008 vyučuji rodinnou 

výchovu na Základní církevní škole sv. Voršily, a tudíž mám možnost aplikovat 

poznatky získané touto diplomovou prací v praxi a ověřit tak jejich platnost. 

Cílem této práce je: 

1. najít, ve kterých tématech a námětech se rodinná výchova s dramatickou výchovou 

prolíná, 

2. shromáždit metody dramatické výchovy využitelné při výuce rodinné výchovy, 

3. zmapovat situaci na ZCŠ sv. Voršily - možná omezení při výuce témat rodinné 

výchovy vyplývající z křesťanského zaměření školy, 

4. navrhnout vlastní vyučovací hodiny, ve kterých budou využity metody dramatické 

výchovy a které budou v souladu s křesťanským zaměřením školy. 

Teoretická část této práce se zabývá vymezením výchozích termínů a pojmů a také 

výchozí situace, ze které jsem vycházela při zjišťování možností propojení obou oborů. 

Kapitola Období dospívání zevrubně popisuje, jaké změny člověka v tomto období 

provázejí. 

Kapitola Výchova ke zdraví vymezuje pojem zdraví a mapuje postavení a poslání 

tohoto vzdělávacího oboru v současném kurikulárním dokumentu státní úrovně -

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

Kapitola Dramatická výchova nastiňuje její vznik a cíle, uvádí čtyři možná vymezení 

pojmu metoda dramatické výchovy a uvádí tři základní metodické principy, na kterých 

dramatická výchova stojí a díky nimž se odlišuje od mnohých podobných postupů a 
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modelů výuky. Tato kapitola se také zabývá postavením dramatické výchovy v RVP 

ZV. 

Klíčová je kapitola čtvrtá, kde je dokazována shoda v tématech obou předmětů, 

respektive využitelnost témat Výchovy ke zdraví v dramatické výchově a naopak, 

využitelnost metod dramatické výchovy ve Výchově ke zdraví. Shoda byla hledána ve 

výčtu témat vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Dramatická výchova z dokumentu 

RVP ZV. Dále byla shoda zjišťována porovnáním témat Výchovy ke zdraví s odbornou 

literaturou. Teoretická shoda byla potvrzena i prakticky - orientačním výzkumným 

šetřením zaměřeným na učitele dramatické výchovy z praxe. 

Praktická část již shromažďuje metody dramatické výchovy, které se dají využít při 

výuce rodinné výchovy (Výchovy ke zdraví). Jsou to metody získané z literatury a 

z praxe od učitelů dramatické výchovy. 

Kapitola sedmá přibližuje filosofii a zaměření ZCŠ sv. Voršily, dále mapuje 

postavení rodinné výchovy ve výuce a zaměřuje se na posouzení pravdivosti mýtů a 

předsudků panujících o výuce rodinné výchovy na církevních školách. 

Poslední kapitola pojednává o vlastních návrzích využitelných metod ve výuce 

rodinné výchovy. Tyto mnou sestavené návrhy jsem realizovala na ZCŠ sv. Voršily při 

výuce rodinné výchovy u žáků 7. ročníku. 
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Teoretická část 
J. S. Cangelosi ve své knize Strategie řízení třídy uvádí šest kroků, které tvoří model 

vyučovacího procesu. Prvním krokem učitele při přípravě na vyučování je podle něj 

„stanovení potřeb žáků"1, přičemž potřeby skupiny jsou dvojího druhu. 

Za prvé jde o obecné potřeby věkového stupně, které lze odvodit z psychologie, proto 

jsem na úvod této práce zařadila kapitolu Období dospívání. Dále lze obecné potřeby 

odvodit z cílů určitého typu škol, z osnov, učebních plánů nebo Rámcového 

vzdělávacího programu. Tímto se zabývají kapitoly Výchova ke zdraví a Dramatická 

výchova. 

Za druhé jsou to konkrétní potřeby konkrétní skupiny a jejích konkrétních členů, 

které učitel stanovuje, až když skupinu osobně pozná. (11) 

1 OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 

Tuto kapitolu jsem do diplomové práce zařadila, protože obdobím dospívaní právě 

prochází cílová skupinu žáků, které na ZCŠ sv. Voršily učím a považuji za důležité 

uvést základní fakta a informace, které mohou pomoci při konečném plánování 

konkrétní vyučovací hodiny. 

Obdobím dospívání nazýváme vývojové období mezi dětstvím a dospělostí. (28) 

V odborné literatuře můžeme najít dělení období dospívání na2: 

1. období pubescence (z lat. pubes - ochlupení), které odpovídá věku žáků na 

druhém stupni ZŠ, tedy 1 1 - 1 5 let, 

2. období adolescence (z lat. adolěscere - dospívat), ukončené kolem 20. roku 

života. 

Pro účely této práce se zabývám podrobněji obdobím pubescence. 

1 Cangelosi, 2006, s. 22 
Langmeier, Krejčířové, 1998, s 139 
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Je nutné podotknout, že níže popisované fyzické, psychické a sociální změny spolu 

úzce souvisejí a následující rozdělení je uvedeno pouze pro snadnější orientaci 

v problematice. 

1.1 FYZICKÝ VÝVOJ 

Puberta je hormonálně podmíněný proces fyzického zrání. Začíná růstovým 

spurtem, и dívek okolo 10. roku, и chlapců o 2 roky později. Postupně dochází 

к rozšíření ramen, hrudníku, pánve, к prodloužení trupu a zvětšení hloubky hrudníku. 

Puberta je vyvolána vyměšováním pohlavně nespecifických gonadotropních 

hormonů předního laloku podvěsku mozkového. Vaječníky vytvářejí estrogenní 

hormony, které podmiňují и dívek vývoj druhotných pohlavních znaků (tj. ochlupení 

kolem zevních pohlavních orgánů, ochlupení v podpaží, vývoj mléčných žláz, prsního 

dvorce a bradavky). Varlata začínají vyměšovat testosteron, který ovlivňuje vývoj 

většiny druhotných pohlavních znaků и chlapců (tj. ochlupení kolem zevních pohlavních 

orgánů, ochlupení v podpaží, vousy, růst hrtanu a změna hlasu) a růst jejich pohlavních 

orgánů. (12) 

Pokračuje vývoj pohlavních žláz. Při dosažení určitého vývojového stupně se u 

dívek dostaví první menstruace (menarché), u chlapců první výron semene (poluce). 

К dalším důležitým tělesným změnám patří proměny imunity, které souvisejí 

s biologickými změnami v imunitním systému - zánikem brzlíku, zánikem části 

lymfatické tkáně - a s nedostatečnou výživou. 

Fyzická vyzrálost ovlivňuje zařazení jedince ve skupině i společnosti. Časně 

dozrávající chlapci bývají vyšší, těžší, svalnatější. Vynikají ve sportu, bývají oblíbenější 

mezi spolužáky. Také dospělí se k nim chovají jinak, protože působí dojmem starších. 

Pozdě zrající chlapci mívají potíže v kolektivu i jinde. Chtějí-li na sebe upozornit, musí 

se chovat nápadně, volí si jiné zájmy než sportovní, mívají pocity méněcennosti. 

Dívky, které dozrávají časně, jsou z hlediska vývoje osobnosti spíše v nevýhodě. 

Jsou sexuálně atraktivní ve třídě i mimo ni. Někdy se hůř učí, neboť jsou předčasně 

zaujaty něčím jiným. Pozdě dozrávající dívky nemají v tomto věku ještě zvláštní 

nevýhody. (21) 
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Vzhledem к rychlému růstu organismu má mládež v tomto věku zvýšenou potřebu 

příjmu živin, zvláště pak bílkovin, vitamínů (hlavně vitamínů D, C) a železa. Všeobecně 

se prostřednictvím stravování v rychlém občerstvení a pití velkého množství slazených 

nápojů zvyšuje počet dětí s nadváhou až obezitou, ale na druhé straně se také u mládeže 

vyskytuje tendence držet nějaký typ redukční diety. 

Jak vyplývá z výzkumného šetření Františka Krcha3, provedeného na náhodně 

vybraném vzorku 1500 dětí staršího školního věku a zaměřeného na vznik a rozvoj 

rizikových jídelních a pohybových zvyklostí a užívání návykových látek, dietní 

tendence jsou и 14 % děvčat ve věku 14 a 15 let natolik zřetelné, že zásadním způsobem 

ovlivňují jejich jídelní postoje a životní styl. Dospívající děvčata často zaměňují 

redukční dietu za normální jídelní režim a usilují o příliš nízkou tělesnou hmotnost. 

Kromě příznaků poruch příjmu potravy (přibližně 10 % sledovaných dívek akceptovalo 

zvracení jako možný způsob kontroly tělesné hmotnosti a 4 % uvedla, že ze strachu 

z tloušťky pravidelně zvrací) může mít strach z tloušťky vliv i na rozvoj jiných 

nevhodných návyků, jako například kouření. Nadměrný zájem o tělesný vzhled a výkon 

je markantní i u chlapců, mezi kterými rovněž přibývá rizikových strategií kontroly 

tělesné hmotnosti. (33) 

Během svého dospívání jedinec neustále bojuje s problémem fyzického 

znovupřizpůsobování. Mladý člověk často postrádá jistotu pohybu, protože se setkává 

s dosud nezažitými, novými situacemi, v nichž neví, jak se má pohybovat. 

Dramatická výchova může pomoci dvojím způsobem. Za prvé může dát 

dospívajícímu příležitost uvolnit pohyb obecně, uvědomit si prostor a najít různé 

způsoby pohybu. Za druhé tím, že staví dospívajícího do různých situací a dospívající 

tak může prováděním odpovídajícího pohybu jistotu získat (např. nácvik podání ruky 

s nadřízeným). Rostoucí jistota umožní dospívajícímu poznat z vlastní praxe možnosti 

sebevyjádření pohybem. (17) 

3 Výzkumné šetření zaměřené na vznik a rozvoj rizikových jídelních a pohybových zvyklostí a užívání 
návykových látek, [online], [cit. 3. listopadu 2006] dostupné na WWW: < http://www.viap.cz/pvsps-
vyzkumgacr03.doc> 
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1.2 PSYCHOSOCIÁLNÍ V Ý V O J 

Tato kapitola zahrnuje popis a charakteristiku vývoje kognitivního, emocionálního a 

sociálního. 

1.2.1 Kognitivní vývoj 
Žák chápe abstraktní pojmy, jeho myšlení se stává nejen tvořivým, ale i kritickým 

к sobě a okolnímu světu. Nápadné je zaujetí pro pravdu. „Formálně logické operace 

umožňují myslet o neskutečném, neexistujícím kdyby."4 Jedinec uvažuje kriticky o 

smyslu hodnot, které mu společnost vštěpuje a přísně srovnává realitu s vyhlašovanými 

ideály. Avšak pro určitou část dospívajících je úroveň formálně logického myšlení 

nedostupná. Většina dospívajících je vybavena tzv. „fluidní inteligencí - přirozenou 

bystrostí"5, která jim umožňuje být rovnocennými partnery v diskusích na mnohá 

témata rodičům a učitelům. 

1.2.2 Emocionální vývoj 
Nastává období zvýšené psychické citlivosti a zranitelnosti. Nálady bývají labilní, 

nápadně často se mění, převládají záporné emoce. Charakteristická je nespokojenost se 

sebou samým, zvláště se svým vzhledem. Dítě mívá nepříjemné pocity, že je středem 

pozornosti. V souvislosti se vzhledem dívky často drží nezdravé a v jejich věku 

naprosto nevhodné diety (blíže k tomu kapitola 1.1). 

Dramatická výchova může dospívajícímu dát prostor pro vyjádření zloby, zklamání 

ěi jiné negativní emoce s jednou velikou výhodou, že „provedení skutku v nápodobě 

zeslabuje pohnutky učinit jej ve skutečnosti."6 

1.2.3 Sociální vývoj 
V období dospívání silně roste vliv vrstevníků, pubescent v partě hledá uznání a své 

místo. Vrstevnická skupina však není pro nikoho bezproblémovým zázemím. Nároky na 

konformitu jsou ve vrstevnické skupině mládeže obvykle vyšší než ve všech jiných 

skupinách (obstát v očích vrstevníků jako někdo, kdo „je v pořádku", kdo plně sdílí 

hodnoty skupiny). Konformita ovlivňuje způsob vyjadřování, úpravu zevnějšku, druh 

4 Machová, Hamanová, 2002, s. 142 
5 Říčan, 2005, s. 273 
6 Pemberton - Billing, Clegg, 1991, s. 11 
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preferované hudby, postoj ke škole, k rodičům, k penězům, k sexualitě, ke kouření, 

alkoholu, drogám... U dětí frustrovaných nízkou podporou rodiny je pravděpodobné, že 

potreba kladného přijetí vrstevnickou skupinou bude ještě silnější než u dětí s dobrým 

rodinným zázemím. 

Stále však platí, že ve většině dobře fungujících rodin nepřináší příklon dítěte 

к vrstevníkům během dospívání rozchod s rodiči ani přetrhání vazeb к původní rodině. 

(14) 

Současně se ozývá potřeba párového přátelství, kde není nutné podřizovat se 

skupinovým normám. Přátelství chlapců bývá založeno častěji na společných zájmech a 

činnostech, přátelství dívek spíše na hlubší emoční náklonnosti. 

V období pubescence dochází к vývoji sexuálního chování - nastává sexuální 

buzení, které se projevuje intenzivním zájmem o druhé pohlaví, sexuálními fantaziemi, 

představami žádoucího partnera. Vyvíjí se ženská a mužská role, и části mládeže 

přicházejí již koitální aktivity, které jsou však v této fázi předčasné. (12) 

Vývoj morálky se dostává do „postkonvenční úrovně"7, tzn., dospívající vědomě 

přijímá základní normy a principy, které rozhodují o tom, co je a co není správné a 

dobré. Morálka je většinou absolutní - přijaté normy platí podle pubescenta pro všechny 

a za všech okolností. Dospívající mají tendenci vidět svět černo-bíle a odmítají 

kompromisy. 

Podle E. Eriksona je hlavním vývojovým úkolem období dospívání vytvořit vlastní 

identitu (totožnost) a hlavním prostředkem hledání vlastního já je vrstevnická skupina. 

Mladí vytvářejí svou osobní identitu v průběhu dramatických střetů s rodiči i dalšími 

dospělými. Mládež se v tomto věku zabývá hlavně tím, jak vypadá v očích jiných lidí ve 

srovnání s tím, jak se sama cítí. (3) Mladý člověk hledá odpověď na řadu otázek: Kým 

jsem? Jaký jsem? Kam patřím? Kam směřuji? Jaké hodnoty jsou v mém životě 

nej významnější?... Znamená to dobře poznat své meze a možnosti, přijmout svou 

jedinečnost i s některými nedostatky. 

7 Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 157 
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Hledání identity je děj i aktivní - dospívající záměrně zkouší různé postoje, záměrně 

mění rukopis, často střídá zájmy. Zároveň se snaží se být sám sebou, blížit se svému 

ideálu a všechny své projevy zvoleným směrem formovat. (7) 

Když dospívající objeví svět „dospělých" a začne se s ním vypořádávat, začne také 

experimentovat s tím, co považuje za zvýšenou svobodu, kterou mají dospělí. Pokouší 

se získat zkušenost s touto mocí a ovlivnit tak průběh událostí. Časem poznává, že více 

svobody přináší s sebou i více zodpovědnosti a „čím širší je volba rozhodnutí, tím 

obtížnější je volit správné."8 Přínos používání dramatické výchovy v tomto věku je 

hlavně v tom, že dospívající může činit rozhodnutí - i špatná, protože se nestane nic 

hrozného - vše se děje jenom ,jako". Pod vedením učitele může svoje rozhodnutí znovu 

uvážit a třeba začít znovu. Dospívající neustále sbírá fakta o sobě a o světě kolem sebe. 

Jedině vyjádřením, jak na něj tyto dojmy a fakta působí, si je může roztřídit a ujasnit, 

pochopit a rozvinout je. Tímto způsobem jsou uvedeny do vztahu к životu a dostávají 

opravdový význam. (11) (Bližší popis přínosu dramatické výchovy - viz kapitola 3 a 

Praktická část) 

Shrnutí 

Pro dospívající je typická snaha vymanit se ze závislosti na autoritách, vyvzdorovat 

si větší samostatnost myšlenkovou i sociální. Při hledání sebe sama je mládež v období 

dospívání více ohrožena rizikovými faktory (diety, kouření, alkohol, návykové látky, 

delikventní party), a proto je dobré se u ní se zvýšenou péčí věnovat podpoře zdraví a 

budování zdravého sebevědomí. Na budování zdravého sebevědomí a zdravých hodnot 

působí nejen Výchova ke zdraví, ale i dramatická výchova. Může toho dosáhnout díky 

hrám, ve kterých jedinec poznává sám sebe a své reakce v konfliktních situacích. Dále 

také díky hrám, kdy jedinec poznává své okolí - druhého člověka i celou skupinu. 

Nejzásadnější je možnost vyzkoušet v situačních hrách různé možnosti řešení a 

zjišťovat následky svého chování a své chování do budoucnosti změnit. 

8 Machková, 1991, s. 6 
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2 VYCHOVÁ KE ZDRAVÍ 
Následující kapitola se nejprve zabývá vymezením pojmu zdraví na obecné úrovni, 

poté vymezením vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. Toto vymezení je důležité pro následné porovnání 

učiva Výchovy ke zdraví s učivem Dramatické výchovy. 

2.1 DEFINICE Z D R A V Í 

Známá je definice zdraví, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace v roce 

1946: „Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i 

sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti."9 

Nesporné jsou klady této definice: 

- Poukazuje na zdraví jako na kladnou, obecně žádoucí hodnotu. 

- Ukazuje, že zdraví není jen otázkou fyzického zdraví, ale zahrnuje i 

problematiku duševního zdraví a zdravých vzájemných vztahů mezi lidmi. 

- Má motivační charakter - naznačuje cíl, ke kterému by měla směřovat snaha 

všech, kteří se zabývají problematikou zdraví a odstraňování nemocí. 

Důležité je ovšem i zmínit některé zápory této definice: 

- Opomíjí duchovní oblast člověka, nehovoří o duchovním (spirituálním) zdraví. 

Chápeme-li duchovní oblast jako sféru osobního zaměření v oblasti hodnot, 

potom je třeba respektovat v ní také oblast „zdravých" ekologických, sociálních, 

politických či náboženských cílů. 

Ideál zdraví je nepraktický; tím, že staví ideál zdraví až příliš vysoko, 

ukazuje každému člověku, že jeho zdravotní stav je vlastně nedokonalý. 

Jaro Křivohlavý ve své publikaci Psychologie zdraví uvádí proto vlastní definici 

zdraví: „Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který 

mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení 

druhých lidí."10 Při použití této definice je třeba mít na zřeteli, že kvalita života je 

definována s ohledem na spokojenost daného člověka s dosahováním cílů určujících 

^Křivohlavý, 2001, s. 37 
0 Křivohlavý, 2001, s. 40 
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směřování jeho života. Cíle, které si člověk před sebe staví, jsou zdrojem motivace jeho 

jednání. Dosahování cílů je spojeno i s hodnotami, o které v dané činnosti jde. Hodnoty, 

které stojí v pozadí cílů jednání člověka, dávají tomuto jednání smysl. Viz obr. 1 

Obr. 1 Hodnoty v pozadí cílů 
Obrázek převzat z: Křivohlavý, 2001, s. 30 

b 

H O D N O T A 

a) směřování к hodnotám skrytým v pozadí námi sledovaných cílů 
b) hodnota v pozadí cílů našeho jednání, která dává našemu jednání smysl 

Nej důležitější myšlenky vyplývající ze zmíněných definic11: 

- Zdraví je chápáno jako důležitý moment s ohledem na uskutečňování životních 

cílů. 

- Zdraví je dynamický jev, který se pohybuje v obou směrech od kladného 

(dobrého zdraví) к zápornému pólu (nemoci). 

Dobré zdraví je chápáno jako mimořádně vysoká a obecně velice žádoucí 

životní hodnota. 

Při definování zdraví se berou v úvahu i dimenze sociální, duchovní a 

psychické. 

Klade se důraz na osobní odpovědnost člověka za jeho vlastní zdravotní stav. 

Problematika zdraví není jen otázkou individuální, ale je podmíněna 

i komunitně, ekologicky a politicky. 

11 Křivohlavý, 2001, s. 39 
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2.2 V Ý C H O V A KE Z D R A V Í V D O K U M E N T U RVP 

Výchova ke zdraví je v našem školství novým vzdělávacím oborem. Tato inovace je 

v souladu s evropskou a celosvětovou strategií vzdělávám obyvatelstva, která se 

prosazuje v zájmu ochrany zdraví a zlepšování kvality života jednotlivců i celých skupin. 

Edukace v oblasti zdraví je jednou ze tří složek preventivní politiky nazývané Politikou 

podpory zdraví, která byla formulována a přijata na celosvětovém kongresu pro 

záchranu zdraví obyvatel planety v Ottawě roku 1986. (5) V dalším důležitém 

dokumentu Zdraví 21, který vydala světová zdravotnická organizace a který též souvisí 
12 

s podporou zdraví, je mimo jiné formulován cíl 11: „Zdravější životní styl" . Ten 

usiluje hlavně o zvýšení osobní odpovědnosti za zdravější chování v oblasti výživy, 

tělesné aktivity a sexuálního života. Smyslem všeobecně vzdělávacího poslání Výchovy 

ke zdraví je, aby se lidé dovedli vyznat v sobě a ve svém prostředí a chovat se po celý 

život jako integrované a odpovědné osoby. 

Rámcový vzdělávací program nabízí několik rovin, které vedou k formativní funkci 

Výchovy ke zdraví a umožňují školám rozvíjet u žáků pozitivní postoj ke zdraví. 

Jsou to13: 

1. Vzdělávací cíl (jeden z devíti cílů základního vzdělávání, o které má škola 

usilovat): „Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

zodpovědný."14 

2. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Do této vzdělávací oblasti patří vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesná 

výchova. „Přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby 

chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali 

sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i 

12 Zdraví 21 [online], [cit. 10. prosince 2006] dostupné na WWW: http://www.who.cz/PDF/Zdravi21.pdf 
13 Kasíková, Beran, 2005, s. 6 
14 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání[online]. [cit. 29. srpna 2005] dostupné na 
WWW: < http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf> 
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hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví."15 Žáci by se měli 

seznámit s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných 

situacích, osvojit si dovednosti a způsoby rozhodování a chování, které vedou 

к zachování či posílení zdraví a získat potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i 

zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné 

utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. 

RVP ZV doporučuje při realizaci této vzdělávací oblasti klást důraz především na 

praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě 

školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, čemu se žáci o 

zdraví učí a co z hlediska zdraví potřebují. (34) 

3. Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 

Tento obor přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jeho zdraví. „Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek 

(sociální, psychické, fyzické a duchovní) a být za ně odpovědný."16 

Žáci by si měli upevnit hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 

návyky, rozvíjet dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu 

ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Dále také rozšířit a prohloubit si 

poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi 

lidmi a učit se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních 

perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. (34) 

4. Klíčové kompetence žáka: Jestliže cíle základního vzdělávání určují směr 

vzdělávání a klíčové kompetence žáků jsou výsledkem základního vzdělávání, ke 

kterým mají přispívat všechny vzdělávací obory, pak s nimi musí korespondovat i obor 

Výchova ke zdraví. 

2.2.1 Přehled učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 
Učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví zde uvádím proto, abych jej mohla 

porovnat s učivem vzdělávacího oboru Dramatická výchova a zjistit tak, zda se tyto dva 

vzdělávací obory ve svém učivu (obsahu) potkávají - viz níže kapitola 4.1. 

15 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání[online]. [cit. 29. srpna 2005] dostupné na 
WWW: < http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf> 

tamtéž 
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Následuje přehled učiva Výchovy ke zdraví tak, jak je formulován v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání17: 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství 

- vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická 

skupina, obec, spolek 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; 

těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

- výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

- tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, význam pohybu pro zdraví 

- režim dne 

ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým 

onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné 

pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitídy); preventivní a lékařská péče; 

odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky 

к překonávání únavy, stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti 

civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

7 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánífonline], [cit. 29. srpna 2005] dostupné na 
WWW: < http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf> 
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- auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky 

(bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve sportu) 

- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální 

kriminalita - šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné pomoci 

bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb 

v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve 

škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost 

pravidel silničního provozu 

manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt 

ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus 

Hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce, 

základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie) 

podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu 

kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

- podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí - vztah к sobě samému, vztah к druhým lidem; 

zdravé a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků к jejich dosažení 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, 

hledání pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 

aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace 

v různých situacích 

19 



morální rozvoj — cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; 

pomáhající a prosociální chování 

Shrnutí 

Rámcový vzdělávací program uvádí, že při vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví jde 

z velké části o poznávání zásadních životních hodnot a o aktivní jednání v souladu 

s nimi. Druhým důležitým bodem, vyplývajícím z této kapitoly je, že zdraví zahrnuje 

vedle složky fyzické, psychické a sociální i složku duchovní. Oba zmíněné aspekty 

korelují s křesťanským výchovným projektem ZCŠ sv. Voršily, který „poskytuje 

alternativní volbu křesťanské výchovy a předává dětem duchovní hodnoty odpovídající 

lidské potřebě nalézt smysluplnou životní orientaci."18 

RVP doporučuje při realizaci Výchovy ke zdraví klást důraz především na 

praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích, což podporuje jeden ze 

záměrů této diplomové práce, a to využít při výuce Výchovy ke zdraví metody 

dramatické výchovy. 

18 Základní škola sv. Voršily v Praze [online], [cit. 10. listopadu 2006] dostupné na WWW: 
<http://www.volny.cz/zcs.ostrovni/> odkaz Koncepční záměry školy 
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3 DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
Tato kapitola nejprve stručne charakterizuje dramatickou výchovu19, její vznik, cíle a 

využití v praxi. Druhá část se věnuje vyjasnění pojmu metoda dramatické výchovy a 

třetí část uvádí tři základní metodické principy, které tvoří základ dramatické výchovy. 

Čtvrtá část seznamuje se vzdělávacím oborem Dramatická výchova a jeho obsahem 

vymezeném v Rámcovém vzdělávacím programu. Obsah vzdělávacího obru Dramatická 

výchova zde uvádím pro následné porovnání s učivem vzdělávacího obru Výchova ke 

zdraví. 

3.1 V Z N I K A C Í L E D R A M A T I C K É V Ý C H O V Y 

Jedná se o estetickovýchovný předmět, který vznikl v době reformní pedagogiky, 

tedy na počátku 20. století. Jedna zmožných definic dramatické výchovy zní: 

„Dramatická výchova je systém řízeného, aktivního sociálně-uměleckého učení 

založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla."20 Jinak řečeno, 

jde o osobnostně sociální a umělecký rozvoj prostřednictvím dramatického umění. 

Základem definice je slovo dramatický, které je odvozeno z řeckého slova drán - tedy 

jednat, konat. (15) 

Z definice vyplývají obecné cíle dramatické výchovy, kterými jsou21: 

osobnostně sociální rozvoj a 

- umělecký rozvoj. 

Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, 

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální 

reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a 

chápání mezilidských vztahů, situaci a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, 

reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní 

19 V této práci se často vyskytuje pojem dramatická výchova - psaný s malým počátečním písmenem -
který je chápán jako souhrn učebních metod v celé jeho obsahové šíři. Pokud se v textu vyskytuje termín 
Dramatická výchova - s velkým počátečním písmenem - je tím myšlen vzdělávací obor vymezený 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
™ Valenta, 1997, s. 27 
21 Musil, 2006, s. 7 
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situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání ve fiktivní situaci (viz blíže 

kapitola 3.3). Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt - představení. (11) 

Pro snazší uchopení a vymezení pojmu dramatická výchova je na tomto místě 

vhodné uvést její možné využití v praxi. 

22 
Dramatická výchova se v praxi uplatňuje jako : 

- vyučovací předmět, 

- zájmová činnost, 

- učební metoda. 

Dramatická výchova jako vyučovací předmět (dle terminologie RVP vzdělávací 

obor) - bližší vymezení termínu viz následující kapitola 3.4 Dramatická výchova 

v dokumentu RVP. 

Zájmová dramatická výchova se uplatňuje na základních uměleckých školách, 

v souborech a kroužcích a její specifikum spočívá v tom, že je vždy dobrovolná, 

účastníky aktivně zvolená, většinou inklinuje к divadelním a dramatickým produkcím a 

к osvojování příslušných dovedností a vědomostí. 

Dramatická výchova jako učební metoda. Jde o uplatňovaní metod dramatické 

výchovy ve výuce jiných předmětů nebo ve výchově a vzdělání v širším slova smyslu. 

3.2 P R O B L E M A T I K A V Y M E Z E N Í POJMU M E T O D A 

V D R A M A T I C K É V Ý C H O V Ě 

Metoda v nejobecnějším slova smyslu znamená cestu к cíli, která rozhoduje o jeho 

dosažení. V pedagogice je vykládána jako „záměrné uspořádání činností učitele i žáku, 

které směřují ke stanoveným cílům"23. Jinak řečeno je metoda řídící činnost učitele a 

zároveň způsob činnosti učení žáka, které vedou к naplňování výchovné vzdělávacích 

cílů. (15) 

22 Machková, 2004, S. 8 
23 Skalková, 2007, s. 181 
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Pojem metoda má v dramatické výchove několik významů různé šíře24: 

- Pojmem metoda lze označit celý systém dramatické výchovy (dramatická 

výchova jako metoda vyučování, výchovy v dalších předmětech). Metody 

dramatické výchovy jsou vhodné zejména к prozkoumávání a osvojování si 

mezilidských vztahů, situací, charakterů a z nich plynoucích dějů, které tvoří 

součást probírané látky. Proto také jsou metody dramatické výchovy 

nejčastěji uplatňovány v historii, literatuře, občanské a rodinné výchově. 

Metody dramatické výchovy dále nabízejí příležitost к integraci vyučovacích 

předmětů, pokud se na tom dokáže domluvit více učitelů nebo pokud jeden 

učitel má možnost spojit dva nebo tři předměty své aprobace. Je zřejmé, že když 

se např. v dějepise mluví o použití metody dramatické výchovy, jde vlastně o 

využití metod, jak jsou vymezeny níže. 

- Pojmem metoda lze označit základní metodický princip, na němž je 

dramatická výchova založena (viz níže hra v roli, práce s fiktivní situací a 

improvizace). 

- Pojmem metoda lze označit soubor nebo skupinu dílčích postupů dramatické 

výchovy. V rámci základního koncepčního principu (např. hry v roli) můžeme 

použít metodu simulace. 

- Pojmem metoda označuje konkrétní postup, ze kterého vyplývá konkrétní 

činnost učitele a žáka v hodině. 

Metody jsou spjaty s pedagogickým cílem a obsahem i specifikou předmětu. Volba 

metody se řídí řadou kritérií. Stejně jako při stanovení cílů, i při volbě metod zvažuje 

učitel znovu potřeby žáků (mentální, fyzické, sociální, emocionální), vývojový stupeň 

jejich způsobu myšlení a vnímání světa, míru zkušenosti, zájmy a záliby. Uvažuje, zda 

je daná metoda schopna naplnit stanovené cíle, zda odpovídá zvolenému obsahu, formě 

vyučování a dané situaci, prostředkům, které jsou к dispozici, krátce řečeno konkrétní 

pedagogické situaci, v níž má být použita. Do hry však vstupuje i učitelův osobní 

systém a jeho vlastní předpoklady, tj. osobnostní charakteristiky, profesionální 

vybavenost a kvalifikace. 

24 Valenta, 1997, s. 31 
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V literatuře se často spolu s pojmem metody vyskytuje i pojem technika. „Technika 

je postupem určité metody, technikou se naplňuje jeden konkrétní cíl."25 Jde o nácvik 

nějaké dovednosti - např. potlačit hněv, dovednost říkat ne. Také lze ovšem v literatuře 

najít výklady, které považují metody a techniky za pojmy zaměnitelné, ekvivalentní. 

3.3 Z Á K L A D N Í METODICKÉ PRINCIPY D R A M A T I C K É 

V Ý C H O V Y 

3.3.1 Hra v roli 
Ústředním pojmem a klíčem к podstatě metod dramatické výchovy (a každé 

dramatické činnosti) je hra v roli. 

„Hraní rolí je výchovná a vzdělávací metoda, která vede к plnění osobnostně 

rozvojových i věcně vzdělávacích cílů prostřednictvím navození a přípravy, rozehrání a 

reflexe fiktivní situace s výchovně hodnotným obsahem. Tato situace se uskutečňuje 

prostřednictvím hry hráčů, zastoupených svým chováním a jednáním více či méně 
26 

fiktivními objekty, včetně možnosti hrát v různé míře autenticity sebe samého." 

Dramatická výchova chápe roli nejen jako pojem divadelní, ale také jako pojem 

sociální - tedy jako způsob určitého sociálního jednání a chování, které se od příslušné 

role očekává či předpokládá, a to v rovině „jako " (s možností hledat a ověřovat). (1) 

3.3.2 Práce s fiktivní situací 
Fikce v dramatické výchově znamená postup, při němž se člověk svou vlastní 

osobou stává někým jiným nebo něčím jiným, „vstupuje do bot druhého", a to fiktivně -

„jako".27 Tento princip je v dramatické výchově také klíčový, protože umožňuje dítěti a 

mladému člověku nahlédnout svět a život jinak než skrze svoji vlastní pozici, charakter, 

zkušenost a jimi zúžený, limitovaný úhel pohledu a postoj. „Obout si boty druhého" 

znamená pokusit se cítit jako druhý, dívat se na vše jeho očima. To pomáhá к citlivému 

porozumění, jak žijí a cítí jiní lidé. Fiktivnost, v mnoha případech dokonce fikce výrazně 

26 Valenta, 1997, s. 38 
27 Valenta, 1995, s. 32 

Machková, 2004, s. 95 
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odlehlá životní situaci a osobním nebo skupinovým problémům hrajících, je důležitá 

proto, aby se hráči odpoutali od stereotypů a zábran vlastního života a pohledu na svět 

a dokázali se na náměty a témata hry podívat objektivně, nezávisle, nepodlehnout 

předsudkům a vžitým představám. Proto je efektivní začínat s menšími dětmi a všemi 

začátečníky prací na rolích časově, místně i charakterem odlehlých jak hráčově 

osobnosti, tak jeho prostředí. U odlehlých rolí hráč snadněji a přesněji postřehne jejich 

hlavní a příznačné rysy, kdežto u těch, které jsou mu osobně blízké, zná příliš mnoho 

detailů, z nichž musí vybrat podstatné. К zvládnutí těchto složitých úkolů musí hráč 

dozrát nejen praktickou zkušeností s dramatikou, ale i lidským zráním. (8) 

3.3.3 Improvizace 
Improvizovat znamená jednat bez přípravy, spatra. Jádrem pojmu je spontaneita -

samovolný, živelný, neuvědomělý, bezděčný, nevynucený a dobrovolný projev. 

„Improvizace poskytuje autentický prožitek ve fiktivní situaci, hráč se v ní setkává a 

vypořádává se skutečnou vzniklou obtíží. Nabízí jak známé, tak dosud neprožité 

situace, umožňuje poznávat život v celé jeho šíři a poskytuje příležitost vyzkoušet si 
v (c28 

situace v nezávazné, ale kontrolované podobě." 

„Umožňuje dětem, aby к různým etickým a společenským normám došly vlastním 
79 

prožitkem, úvahou anebo jednáním." 

3.4 D R A M A T I C K Á V Ý C H O V A V D O K U M E N T U RVP ZV 

Zavádění dramatické výchovy do kurikula je progresivním trendem v zahraničí i 

v České republice. Dramatická výchova plní významnou funkci v předškolní výchově a 

na 1. stupni základní školy - je podstatným komponentem vzdělávacího projektu 

Obecná škola. (20) 

Je zakotvena v učebním plánu a osnovách projektu Občanská škola, ve vzdělávacím 

programu Národní škola a dále ve vzdělávacím programu Základní škola jako 

nepovinný předmět v 6.-9. ročníku. (8) 

28 
Machková, 1998, s. 72 
Bláhová, 1996, s .49 
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Vzdělávací obor Dramatická výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu 

zařazen mezi doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního 

vzdělávání. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro 

některé žáky jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah. (34) 

Škola dramatickou výchovu může zařadit do svého vzdělávacího programu 

v případě, že disponuje učitelem, který je na její výuku kvalitně připraven, a to30: 

- Vysokoškolským studiem dramatické výchovy na DAMU nebo JAMU. 

- Specializací dramatická výchova na některé z pedagogických fakult. 

- Kvalitním, alespoň třísemestrálním kurzem dramatické výchovy, akreditovaným 

MŠMT. 

3.4.1 Přehled učiva vzdělávacího oboru Dramatická výchova 
Učivo Dramatické výchovy pro 2. stupeň ZŠ formulované v Rámcovém 

vzdělávacím programu31: 

Základní předpoklady dramatického jednání 

- psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení 

těla, verbální a neverbální komunikace 

- herní dovednosti - vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní 

situace 

- sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních situacích, 

v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, 

reflexe a hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce 

Proces dramatické a inscenační tvorby 

- náměty a témata v dramatických situacích - jejich nalézání a vyjadřování 

- práce na postavě - charakter, motivace, vztahy 

- konflikt jako základ dramatické situace - řešení konfliktu jednáním postav 

- dramatická situace, příběh - řazení situací v časové a příčinné následnosti, 

dramatizace literární předlohy 

з) Provazník, 2006, s. 10 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání[online]. [cit. 29. srpna 2005] dostupné na 

WWW: < http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf> 
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- inscenační tvorba - dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická 

hudba a zvuk 

- komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe 

Recepce a reflexe dramatického umění 

- základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt, téma, vrchol, 

gradace 

- základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama 

- základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, 

balet, pantomima 

současná dramatická umění a média — divadelní, filmová, televizní, 

rozhlasová a multimediální tvorba 

- vybrané etapy a typy světového a českého divadla 
- výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby 

Shrnutí 

Dramatická výchova díky svým základním metodickým principům (hra v roli, 

fiktivní situace a improvizace) umožňuje žákům zažívat různé životní situace, umožňuje 

jim poznávat svět v celé jeho šíři s možností hledat a ověřovat zvolené způsoby 

chování. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví nabízí žákům rozšíření a prohloubení poznatků 

o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi. 

S mezilidskými vztahy a situacemi pracuje i dramatická výchova a proto mohou být 

dramatické metody uplatňovány i v dalších předmětech, například v rodinné výchově. 
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4 POROVNÁNÍ UČIVA DRAMATICKÉ VÝCHOVY A 
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 

V této kapitole nejprve porovnávám obsahy Dramatické výchovy a Výchovy ke 

zdraví podle výše uvedených přehledů témat z RVP. Za druhé porovnávám témata a 

náměty z odborné literatury. Toto teoretické porovnání jsem ještě podpořila orientačním 

výzkumným šetřením zaměřeným na učitele dramatické výchovy. Toto šetření jsem 

realizovala proto, abych ověřila, zda i v praxi dochází к potkávání dramatické výchovy 

s Výchovou ke zdraví. 

Porovnání témat a námětů Výchovy ke zdraví a dramatické výchovy je důležité pro 

praktickou část této práce, která staví právě na zjištěné shodě v tématech a námětech. 

Na základě shody jsou pak v praktické části shromážděny vhodné metody dramatické 

výchovy, využitelné při výuce Výchovy ke zdrví. Proto porovnání, jak teoretické -

z literatury, tak praktické - z výzkumného šetření, zařazuji již na tomto místě v 

teoretické části diplomové práce. 

4.1 P O R O V N Á N Í U Č I V A DLE R V P 

Porovnávala jsem učivo Výchovy ke zdraví a Dramatické výchovy, neboť jsem 

předpokládala, že se v přehledu učiva Dramatické výchovy bude vyskytovat konkrétní 

výčet tématických okruhů, který bych mohla porovnat s výčtem tématických okruhů 

Výchovy ke zdraví. Tento předpoklad se ukázal jako mylný, učivo Výchovy ke zdraví a 

Dramatické výchovy vymezené v RVP se potkává minimálně. Z výše uvedených výčtů 

tématických okruhů vyplývá, že oba vzdělávací obory mimo jiné usilují (a právě v tom 

se potkávají): 

- o rozvoj dovedností komunikativních a sociálních (řešení konfliktů, 

komunikace a kooperace ve skupině), 

- o rozvoj jedince (rozvoj sebepojetí, schopnost sebereflexe a sebehodnocení). 

Při hlubším ponoření do problematiky a prostudování příslušné odborné literatury o 

dramatické výchově, jsem zjistila, že tématem pro dramatickou výchovu může být 

vlastně jakýkoli námět, ve kterém učitel najde pro svou práci se skupinou nějaký přínos. 
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Jako námět pro dramatickou výchovu (na kterém se mají žáci naučit učivo formulované 

v RVP) lze mimo jiné zvolit i námět obsažený v učivu Výchovy ke zdraví. 

4.2 P O R O V N Á N Í T É M A T Z O D B O R N É LITERATURY 

Jedním z cílů této diplomové práce je najít společná témata uvedených vzdělávacích 

oborů a na základě shody v tématech využít některé z metod dramatické výchovy při 

výuce Výchovy ke zdraví. 

Obecně můžeme v učivu dramatické výchovy rozlišit tři základní složky - které 
r 32 

souvisejí s obecnými cíli dramatické výchovy : 

1. dovednosti a schopnosti, 

2. postoje, hodnotové žebříčky, zájmy, morální vlastnosti, 

3. náměty a témata, tj. poznatky o životě, o lidech, o světě. 

Dovednosti a schopnosti v dramatické výchově zahrnují jednak senzomotoriku, 

tj. dovednost v užším slova smyslu (pohyb, řeč, rytmus), jednak psychosomatiku, 

tj. dovednosti složitější, náročnější, s podstatným podílem myšlení, tvořivých 

schopností a emocí, jako je herectví, nebo převahou intelektuální, jako je chápání a 

vytváření dramatických dějů, schopnosti režijní, scénografické, dramaturgické a další. 

Hodnotové žebříčky, postoje, zájmy a morální vlastnosti mají subjektivní charakter, 

u každého bude jejich struktura individuální. Jsou však součástí dlouhodobých učebních 

cílů. 

Náměty a témata nejsou nijak zpracovány v přehledu a není snadné takový přehled 

vytvořit nejen pro šíři a nejednoznačnost látky, která se pro dramatickou výchovu 

nabízí, ale také protože konkrétní námět nebo témata pro určitou skupinu, období nebo 

vyučovací hodinu je nutné hledat vždy znovu a neustále je obměňovat. Při výběru témat 

a námětů je důležitým hlediskem cíl, a to jak cíl daného typu školy nebo instituce, tak 

cíle konkrétního vyučovacího programu, ročníku, jednotlivých částí školního roku, 

vyučovacích hodin. Vliv na výběr látky má i subjekt žáka, jeho věk, předchozí 

zkušenost s dramatickou výchovou i zkušenosti učitele. (10) 

32 Machková, 2004, s. 8 - 9 
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V následující tabulce je uveden přehled využitelných námětů a témat pro 

dramatickou výchovu dle Evy Machkové. 

Tab. 1 Využitelné náměty a témata dramatické výchovy 
Tabulka převzatá z: Machková, 2004, s. 10 

Níže je uveden ještě jeden další možný přístup к problematice témat a námětů 

v dramatické výchově. Josef Valenta ve své knize Metody a techniky dramatické 

výchovy vymezil „oblasti životní zkušenosti"33, které mapují obsah dramatické výchovy. 

Oblasti životních zkušeností rozdělené do skupin hesel, která oblasti životní 

zkušenosti zastupují: 

1. Bezpečnost a nebezpečí 

2. Člověk 

3. Komunikace 

4. Kultura 

5. Parta 

33 Valenta, 1997, s. 5 1 - 5 3 
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6. Politika 

7. Pomoc a spolupráce 

8. Práce 

9. Rodina a domov 

10. Symboly 

11. Širší societa 

12. Škola 

13. Životní prostředí a příroda 

Úplný výčet hesel spadající do jednotlivých oblastí životních zkušeností je vypsán 

v příloze č. 1. 

V následující tabulce jsou uvedena témata a náměty dramatické výchovy, které se 

shodují s učivem Výchovy ke zdraví (porovnáno podle výše uvedeného učiva 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví - viz. kapitola 2.2.1). 

Tab. 2 Porovnání učiva Výchovy ke zdraví s náměty dramatické výchovy 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
- vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, manželství a 
rodičovství 
- vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 
- dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní 
a společenské změny 
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví -
předčasná sexuální zkušenost; těhotenství a 
rodičovství mladistvých 
Hodnota a podpora zdraví 
- základní lidské potřeby a jejich hierarchie 
Osobnostní a sociální rozvoj 
- mezilidské vztahy, komunikace, kooperace 
- sebepoznání a sebepojetí - vztah к sobě 
samému, к druhým lidem 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
- výživa a zdraví - vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví 
- režim dne 
- přenosné i nepřenosné choroby - úrazy 

Člověk 
Individuální historie, hodnoty, příslušnost 
с ... (hnutí, rase, vyznání apod.), postoje, 
předsudky, víra, vztahy, láska, přátelství, 
volný čas, odpovědnost, citové stavy, 
komunikace, primární potřeby, zrození, 
stárnutí, smrt, nemoc, úraz, radost, strach... 
Parta 
hierarchie, zážitky, vzory, přizpůsobení, 
setkávání, rituály, role, vedení, podřízení se, 
vlastní jazyk, vztahy s okolím, apod. 
Rodina a domov 
složení rodiny, vztahy, dohody, pravidla, noví 
členové, citový život, péče, odmítání, agrese, 
generace, sociální začlenění, majetek, 
vzdělanostní ambice, vlastnictví, komunikace, 
krize, svátky, tradice, pravidla soužití... 
Práce 
zaměstnání, profese, motivace, komunikace, 
krize a konflikty, moc, závislost, svátky... 
Škola 
skupina, pravidla, vztahy učitel - žáci, vedení, 
autorita, moc, závislost, soupeření, konflikt, 
šikanování, svoboda, přátelství, hodnocení... 
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Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
auto-destruktivní závislosti - zdravotní a 

sociální rizika zneužívání návykových látek, 
patologického hráčství, práce s počítačem; 

bezpečnost v dopravě 
- skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání - šikana 
• bezpečné chování - komunikace s vrstevníky 
a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém 
prostředí, přítomnost v konfliktních a 
krizových situacích 
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana 
zdraví při různých činnostech, bezpečnost 
v dopravě 
- ochrana člověka za mimořádných událostí 

Bezpečnost a nebezpečí 
nebezpečí v přírodě, ve městě, mezi lidmi, 
kritické situace, drogy, kriminalita, policie, 
soudy, válka, útěky, vzpoury, šikanování, 
agresivita, oběti, opatrnost, 
bezpečnosti, vzájemná pomoc 

zajištěni 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
- manipulativní reklama a informace -
reklamní vlivy, působení sekt 
Osobnostní a sociální rozvoj 
- mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací; 

Komunikace 
řeč, formy dialogů, pohyb, neverbální složky 
komunikace, reklamy, symboly, mapy, umění, 
divadlo, zvláštní jazyky, manipulace, 
argumentace, navazování kontaktu, ad. 

Hodnota a podpora zdraví 
- podpora zdraví a její formy - prevence a 
intervence 
- podpora zdraví v komunitě - programy 
podpory zdraví 
Osobnostní a sociální rozvoj 
- psychohygiena, hledání pomoci při 
problémech 
- morální rozvoj - pomáhající a prosociální 
chování 

Pomoc a spolupráce 
potřeba pomoci, způsoby pomoci, morálka, 
prosociální chování, nezištnost, podpora, 
poradna, týmy, koordinace, kooperace, 
záchrana, oběť, charita, organizace, lékař, 
psycholog apod. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
- civilizační choroby 
Hodnota a podpora zdraví 
- podpora zdraví a její formy - působení na 
změnu kvality prostředí a chování jedince 

Životní prostředí a příroda 
globální vazby, systémy, nebezpečí v přírodě, 
ekologické katastrofy, člověk v přírodě, 
jednání o ekologii, vesmír apod. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
- manipulativní reklama a informace 
- ochrana člověka za mimořádných událostí 
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
- vztahy ve dvojici 
- vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity 

Širší societa 
informační média a zpravodajství, školství a 
kulturní instituce, doprava, dopravní situace a 
problémy, zdravotnictví, pravidla soužití, 
krizové situace a jevy 
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Z tabulky je patrná bohatá a rozsáhlá shoda v tématech a námětech mezi 

dramatickou výchovou a Výchovou ke zdraví. Byla zjištěna shoda u všech šesti 

tématických oblastí Výchovy ke zdraví, dvaceti tématických okruhů. Jako témata, která 

po porovnání zůstávají ryze v kompetenci Výchovy ke zdraví, zůstaly následující 

tématické okruhy: 

- tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, význam pohybu pro zdraví 

- stres; kompenzační, relaxační a regenerační techniky к překonávání únavy, 

stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti 

- podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

Nejčastěji se shoda vyskytla u témat, kde se vyskytuje člověk, respektive lidé ve 

vzájemné interakci - tedy u témat, která poskytují dostatečný prostor pro vytvoření 

konfliktu. Dramatická výchova - tím, že využívá prostředků a postupů divadelního 

umění - vnáší do pohledu na svět a na život dynamiku, protože 5 konflikty pracuje 

cíleně a vede žáky k experimentaci s jejich různými řešeními. To vše v bezpečí fikce a 

s možností získávat zprostředkovaně, ve hře zkušenosti důležité pro život. Díky tomu 

žáci rozvíjejí svou empatii, uvědomují si, že na tutéž situaci a tentýž konflikt mohou být 

různé pohledy a názory. Mohou si uvědomit zodpovědnost za svá rozhodnutí, jsou 

vedeni к reflektování a hodnocení výsledků svých činů. (19) 

Dramatická výchova umožňuje dětem porozumět lidskému chování, sobě samým a 

světu, ve kterém žijí. Tento růst porozumění, který zahrnuje změny v navyklých 

způsobech myšlení a cítění, je prvotním cílem vyučování dramatu. Druhotným cílem je 

zvyšování schopnosti užívat dramatickou formu a uspokojení z práce v jejím rámci. (16) 

4.3 ORIENTAČNÍ V Ý Z K U M N É ŠETŘENÍ 

Pro potvrzení údajů, které jsem zjistila porovnáním námětů a témat Výchovy ke 

zdraví a dramatické výchovy, jsem uskutečnila orientační výzkumné šetření zaměřené 

zjištění informací od učitelů dramatické výchovy ze školní praxe. 
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4 3 1 Charakteristika orientačního výzkumného šetření 
Tímto orientačním výzkumným šetřením jsem ehtěla potvrdit s h o d u v tématech a 

námětech, kterou jsem získala porovnáním témat a námětů z odborné literatury (viz tab. 

2). 

Cílem tohoto orientačního výzkumného šetření bylo zjištění údajů od učitelů 

dramatické výchovy z praxe. 

Získané údaje byly použity jako základ pro praktickou část, ve které jsem na základě 

zjištěných shodných témat, shromáždila metody dramatické výchovy využitelné pro 

výuku Výchovy ke zdraví a navrhla vlastní vyučovací hodiny. 

Metodou pro získání dat od učitelů dramatické výchovy byl dotazník. 

4.3.2 Předpoklady 
Hlavní hypotézou bylo, že učitelé dramatické výchovy v dotazníku označí témata 

Výchovy ke zdraví, která využívají a se kterými pracují ve svých hodinách. Tuto hlavní 

hypotézu jsem se snažila potvrdit či vyvrátit pomocí následujících hypotéz: 

1. Učitelé označí alespoň 70 % z předkládaných témat jako ta, se kterými se 

setkávají či pracují ve svých hodinách. 

2. Učiteli označená témata se budou 100% shodovat s tématy, která jsem 

vyhodnotila jako shodná teoretickým porovnáním témat Výchovy ke zdraví a 

dramatické výchovy (viz tab. 2). 

4.3.3 Realizace výzkumného šetření 
Orientační výzkumné šetření bylo provedeno v období od března 2007 do října 2007 

mezi učiteli dramatické výchovy na základních školách a odpovídajících stupních 

víceletých gymnázií. 

Při zadávání dotazníku byli respondent, seznámeni s důvodem provádění 

výzkumného šetření, s charakteristikou dotazníku, příp. rozhovorů (anonymní, využití 

jen pro účely diplomové práce, diskrétnost údajů apod.) 
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4.3.4 Charakteristika respondentů 
Dotazník jsem zadala učitelům, kteří učí dramatické výchově na základní škole nebo 

odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. 

Celkem jsem oslovila čtyřicet čtyři respondentů - škol či konkrétní učitele 

dramatické výchovy. Jednalo se o školy a učitele z celého území České republiky. 

Telefonicky jsem kontaktovala a o vyplnění dotazníku požádala pět učitelů, se 

kterými jsem díky tvorbě diplomové práce navázala užší spolupráci a dále jsem 

elektronickou poštou oslovila třicet devět škol, které na svých webových stránkách 

uvedly fakt, že se na škole dramatická výchova vyučuje. Až poté, co učitelé projevili 

ochotu spolupracovat, jsem opět elektronickou poštou zaslala dotazník. Jedné paní 

učitelce, která nebyla v dosahu internetu, jsem dotazník vytiskla a poslala poštou, ona 

mi jej vyplněný zaslala zpět. 

4.3.5 Charakteristika dotazníku 
Dotazník pro učitele byl anonymní. Nejprve jsem od učitelů zjišťovala, jaké 

vzdělání mají pro výuku dramatické výchovy. V další otázce jsem zjišťovala, zda 

dramatickou výchovu učí jako volitelný či povinný předmět, nebo jako zájmový 

kroužek. Dále jsem učitelům dotazníku předložila upravený výčet témat Výchovy ke 

zdraví (dle RVP) a požádala jsem je, aby označili ta témata, se kterými se setkávají či 

pracují ve svých hodinách. 

Následuje celé znění dotazníku: 

Dobrý den, 
jsem studentka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v rámci své diplomové 
práce se zabývám metodami dramatické výchovy, které by se daly využít při hodinách 
Výchovy ke zdraví (= rodinné výchovy). 
Tímto dotazníkem se snažím zjistit, která témata se v obou předmětech shodují. 
Dotazník je anonymní, jeho výsledky budou použity pouze pro účely diplomové práce. 

Prosím vyplňte: 

Dosažené vzdělání pro výuku D V 
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Dramatickou výchovu učím jako: 

volitelný předmět 

povinný předmět 

zájmový kroužek 

jinak 

Následující výčet témat je přejat a zjednodušen dle RVP pro základní vzdělávání. Jedná 
se o přehled učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 
Prosím, označte ty pojmy či témata, se kterými se setkáváte či pracujete ve svých 
hodinách: 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

o vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

o vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická 

skupina 

Změny v životě člověka 

o dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 

o sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; 

těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

o výživa a zdraví - zásady zdravého stravování; poruchy příjmu potravy 

o tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, význam pohybu pro zdraví 

o režim dne 

o přenosné i nepřenosné choroby, chronická onemocněním a úrazy - bezpečné 

způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitídy); 

preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

o stres; kompenzační, relaxační a regenerační techniky к překonávání únavy, 

stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti 

o civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

o závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky; dopink ve sportu 

o šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí 
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o komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, 

přítomnost v konfliktních a krizových situacích (požár apod.) 

o bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu 

o manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt 

o ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus 

Hodnota a podpora zdraví 

o celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - základní lidské potřeby a jejich 

hierarchie (Maslowova teorie) 

o podpora zdraví a její formy -prevence a intervence, působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

o sebepoznání a sebepojetí - vztah к sobě samému, vztah к druhým lidem; zdravé 

a vyrovnané sebepojetí 

o seberegulace a sebeorganizace činností a chování — cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků к jejich dosažení 

o psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, 

hledání pomoci při problémech 

o mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a 

kooperace v různých situacích 

o morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; 

pomáhající a prosociální chování 

Děkuji za vyplnění dotazníku! 

4.3.6 Vyhodnocení dotazníku 
Celkem jsem oslovila čtyřiačtyřicet základních škol, gymnázií či přímo učitelů 

dramatické výchovy. Devět základních škol na moji žádost o kontakt na učitele 

dramatické výchovy nereagovalo. U čtrnácti učitelů se ukázalo, že dramatickou 

výchovu využívají pouze na 1. stupni, takže jsem s nimi v další spolupráci 
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nepokračovala. Osm respondentů v dotazníku shody v tématech nenašlo. Tři školy 

uváděly na svých webových stránkách zastaralé informace, v době realizace 

výzkumného šetření se na základní škole dramatická výchova nevyučovala. Celkem 

tedy tento dotazník vyplnilo a vrátilo deset učitelů dramatické výchovy na druhém 

stupni ZŠ či odpovídajícím stupni gymnázia. 

V první otázce jsem zjišťovala, jaké mají učitelé dramatické výchovy vzdělání pro 

výuku dramatické výchovy. Následující tabulka shrnuje odpovědi učitelů. 

Tab ě. 3 Dosažené vzdělání učitelů dramatické výchovy 

Dosažené vzdělání Četnost zvolení 
kurzy DV, dílny DV 3 x 
magisterské studium DV na DAMU 4 x 
Neuvedeno 3 x 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že pouze 4 učitelé mají adekvátní vzdělání pro výuku 

dramatické výchovy. 

Druhou otázkou jsem mapovala, jak se na školách dramatická výchova vyučuje. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tab č. 4 Uplatnění dramatické výchovy na školách 

Uplatnění DV na školách Četnost zvolení 
volitelný předmět 2 x 
povinný předmět 4 x 
zájmový kroužek 2 x 
jinak: nepovinný předmět 2 x 

V tomto případě učitelé nejčastěji zvolili možnost, že dramatickou výchovu učí jako 

povinný předmět. Jak sami učitelé uvedli, jedná se o kombinaci dramatické výchovy 

s dalším předmětem (konkrétní názvy předmětů, jak je uvedli učitelé: Hudebně-

dramatická výchova, Mediální a dramatická výchova, Český jazyk s rozšířenou výukou, 

Osobnostní a sociální výchova). Jde tedy o využívání metod dramatické výchovy 

v jiných předmětech, kde je uplatnění metod dramatické výchovy vhodné a přínosné 

(viz kapitola 3.2) 

Ve třetí části učitelé označili témata, se kterými se ve svých hodinách dramatické 

výchovy setkávají a pracují s nimi. Následující tabulka zaznamenává učiteli volená 

témata a četnost zvolení jednotlivých témat. 
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Tab. 5 Přehled tématických okruhů Výchovy ke zdraví, se kterými pracují 

učitelé dramatické výchovy ve svých hodinách 

Tématické okruhy Výchovy ke zdraví Četnost 
zvolení 

vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 

8 x 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina 7 x 

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 4 x 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; 

těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

3 x 

tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, 

význam pohybu pro zdraví 

2 x 

režim dne 5 x 

stres; kompenzační, relaxační a regenerační techniky к překonávání únavy, 

stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti 

6 x 

závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického 

hráčství, práce s počítačem; návykové látky; dopink ve sportu 

7 x 

šikana a j iné projevy násilí zneužívání dětí 6 x 

komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, 

Přítomnost v konfliktních a krizových situacích (požár apod.) 

6 x 

manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt 5 x 

ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus 4 x 

sebepoznání a sebepojetí - vztah к sobě samému, vztah к druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

8 x 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních 

cílů a postupných kroků к jejich dosažení 

7 x 

Psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání 

Pomoci při problémech 

4 x 
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mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých 

situacích 

9 x 

morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 

prosociální chování 

9 x 

Z uvedené tabulky vyplývá, že učitelé označili sedmnáct tématických okruhů 

Výchovy ke zdraví - z celkového počtu dvacet tři - které využívají či s nimi pracují při 

výuce dramatické výchovy. 

V následujícím grafu jsou shrnuty četnosti zvolení jednotlivých tématických okruhů 

v rámci šesti tématických oblastí. 

Graf č. 1 

Četnost zvolení tématických oblastí Výchovy ke zdraví 

Tématické oblasti Výchovy ke zdraví 

• Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

• Zmêny v životě člověka 

• Zdravý způsob života a péče o 
zdraví 

• Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

• Hodnota a podpora zdraví 

• Osobnostní a sociální vývoj 

Nečastěji učitelé volili tématické okruhy z oblastí: 

1. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, z této oblasti zvolili učitelé šest 

tématických okruhů z osmi. Bez zvolení zůstaly tématické okruhy Civilizační 

choroby a Bezpečnost v dopravě. 
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2. Osobnostní a sociální rozvoj, z této oblasti učitelé zvolili všech pět tématických 

okruhů. 

Naopak témata v oblasti Hodnota a podpora zdraví nebyla zvolena ani jediným 

učitelem. Podobně na tom je tematická oblast Zdravý způsob života a péče o zdraví, kde 

ze čtyř nabízených tématických okruhů učitelé zvolili pouze jediný, a to Režim dne 

(zvolen 5 x). 

Zpracování údajů o četnosti volení jednotlivých tématických okruhů v rámci šesti 

tématických oblastí v grafické podobě je uvedeno v příloze č. 2. 

Obecně se dá shrnout, že učitelé nejčastěji volili tématické okruhy, kde se vyskytují 

lidé ve vzájemné interakci, a témata, kde dochází k seberozvoji jedince. 

4.3.7 Vyhodnocení hypotéz 
Hypotéza č. 1 Učitelé označí alespoň 70% z předkládaných témat jako ta, se kterými se 

setkávají či pracují ve svých hodinách. 

Z údajů uvedených v tabulce 5 vyplývá, že hypotéza byla potvrzena. Učitelé 
v předloženém dotazníku označili sedmnáct tématických okruhů z celkového počtu 

dvacet tři, což je 74 %. 

Hypotéza č. 2 Učiteli označená témata se budou 100% shodovat s tématy, která jsem 

vyhodnotila jako shodná teoretickým porovnáním témat Výchovy ke zdraví a dramatické 

výchovy. 

Z údajů uvedených v tabulkách 2 a 5 vyplývá, že se hypotéza nepotvrdila. Pouze 

jediný tematický okruh nebyl zvolen ani učiteli, ani nebyl vyhodnocen jako shodný po 

Porovnání s odbornou literaturou. Jedná se o tematický okruh: 

- podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

Další dva tématické okruhy, které byly též vyhodnoceny jako neshodné, učitelé 

označili a v hodinách s nimi pracují. Jedná se o tématické okruhy: 
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- tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, význam pohybu pro zdraví 

stres; kompenzační, relaxační a regenerační techniky к překonávání únavy, 

stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti 

Naproti tomu učitelé dramatické výchovy neoznačili následující tématické okruhy, 

které porovnáním s odbornou literaturou vyšly jako shodné (respektive využitelné jak 

v dramatické výchově, tak ve Výchově ke zdraví): 

- výživa a zdraví - zásady zdravého stravování; poruchy příjmu potravy 

- přenosné i nepřenosné choroby, chronická onemocnění a úrazy - bezpečné 

způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitídy), 

preventivní lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) 

- civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní lékařská péče 

- bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu 

- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - základní lidské potřeby a jejich 

hierarchie 

Shrnutí 

Porovnáním učiva, tak jak je vymezeno v Rámcovém vzdělávacím programu, byla 

zjištěna minimální shoda v tématech a námětech Výchovy a ke zdraví a Dramatické 

výchovy. Oba vzdělávací obory mimo jiné usilují (a právě v tom se potkávají): 

- o rozvoj dovedností komunikativních a sociálních (řešení konfliktů, 

komunikace a kooperace ve skupině), 

- o rozvoj jedince (rozvoj sebepojetí, schopnost sebereflexe a sebehodnocení). 

Naopak při porovnání témat Výchovy ke zdraví s odbornou literaturou byla zjištěna 
r°zsáhlá shoda v tématech a námětech mezi dramatickou výchovou a Výchovou ke 

zdraví. Byla zjištěna shoda u všech šesti tématických oblastí Výchovy ke zdraví, dvaceti 

tématických okruhů. 
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Shoda v tématech zjištěná teoretickým porovnáním témat a námětů Výchovy ke 

zdraví a dramatické výchovy byla ověřena orientačním výzkumným šetřením. I učitelé 

z praxe potvrzují možnost využít při výuce dramatické výchovy témata a náměty ze 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Učitelé našli využitelnost u pěti tématických 

oblastí, označili jako přínosná témata v sedmnácti tématických okruzích učiva Výchovy 

ke zdraví. 
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PRAKTICKA CAST 
Praktická část práce v první části uvádí metody dramatické výchovy, které lze díky 

s h o d n é m u t é m a t u využí t ve výuce V ý c h o v y ke zdraví . J edná se m e t o d y s h r o m á ž d ě n é 

Z literatury a od učitelů z praxe. V druhé části seznamuje se ZCŠ sv. Voršily a jejím 
k ř e s ť a n s k ý m z a m ě ř e n í m . Tře t í část s e z n a m u j e s m e t o d a m i n a v r ž e n ý m i p ro konk ré tn í 

výuku - tedy s ověřením získaných informací v praxi. 

V dramatické výchově je práce založena na přirozené touze dítěte vyjádřit se hrou. 

Dítě chce vyjádřit svoje názory vlastními hrami a improvizacemi. Učitel sice navrhuje a 

Podněcuje činnosti, ale děti odpovídají svými vlastními výklady. Prvním krokem učitele 

dramatické výchovy proto musí být vytvoření takové atmosféry, v níž se dítě chopí práce 

s vážností a může vyjádřit svoje názory svobodně a upřímně. Začátečníci a nováčci 

mívají problém nejen s tímto požadavkem, ale i s využitím dosud nezvyklé svobody, 

která bývá často zneužita к vyrušování a svévoli. (17) 

Hned v počátcích je žádoucí vymyslet, domluvit a do praxe zavést pravidla 

spolupráce. Nej důležitější jsou pravidla34: 

- s tanovi t z p ů s o b pře rušen í pří l iš h lučných akt ivi t (např . s l o v e m š t ronzo , z v u k 

bubínku, tamburíny, zvednutím ruky) 

- pravidlo respektu к práci druhých - nepřekřikovat se, nesoutěžit, nezesměšňovat 

se, pozorně sledovat práci druhých, nevnášet do práce vlastní špatnou náladu. 

Při jakékoli výuce, zvláště pak při výuce dramatické výchovy se postupuje od 

jednoduššího ke složitějšímu, od známého к neznámému, od již osvojeného к novému. 

V praxi to znamená postup od simultánních a hromadných činností к činnostem 
v menších skupinách, ve dvojicích až к sólovým. Od aktivit, které pozoruje jen učitel, ke 

hře, kterou si žáci předvádějí navzájem. Učitelé v praxi začínají od pantomimy, ke hře 
s dialogem (tzv. plná hra), od hraní jednotlivých činností a jednotlivých postav ke hře 
v situaci a v kontaktu, případně od etud - drobných celků, к rozsáhlejším námětům a 

uceleným příběhům. (11) 

34 Machková, 1998, s. 77 
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Někteří učitelé začínají hrami a cvičeními, které nejsou založené na principu hraní 

rolí. Jedná se o hry35: 

- obecně tvořivé (např. kolik slov za minutu vytvoříš od písmene „F") 

vizualizační (představování si různých jevů bez využití v rolové hře) 

- rozehřívací (různé honičky...) 

relaxační (svalové uvolňování vleže) 

cvičení na rozvoj smyslového vnímání (kimovky, naslouchání zvukům, 

ohmatávání prostoru apod.) 

- technická cvičení (např. cvičení ve hře na rytmické nástroje) 

- různé hry (sociálně výcvikové, zábavné, sebepoznávací, testové apod.) 

Svůj význam i místo ve výuce dramatické výchovy však tyto hry a cvičení mají -

rozvíjejí smyslové vnímání, vedou k sebepoznání, pomáhají budovat důvěru mezi žáky 

ve skupině, pomáhají vytvořit skupinovou atmosféru, která se pak zúročí při práci 

tím, že J d e rychleji, soustředěněji a do větší hloubky."36 

Jiní učitelé začínají hned od začátku pracovat se strukturovaným (příběhovým) 

dramatem a žáci se učí příslušné dovednosti při budování příběhu. Nejvíce záleží na 

stylu práce učitele, jak bude konkrétní lekce dramatické výchovy vypadat. 

II Valenta, 1997, s. 257 
Svobodová, 1998, s. 146 
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5 NÁVRHY METOD Z LITERATURY 
Klíčovým kritériem, podle kterého jsem z literatury vybírala pro Výchovu ke zdraví 

použitelné metody, byla ona již na několika místech zmiňovaná - a pro tuto práci 

klíčová - příbuznost témat a námětů, kterou jsem získala dvojím porovnáním Výchovy 

ke zdraví a dramatické výchovy - viz kapitola 4. 

Z prostudované literatury je patrné, že pojetí dramatické výchovy se v průběhu času 

proměnilo, a proto také dále citované inspirace jsou svou podobou různé - závislé na 

době svého vzniku. 

Dle dojmu, který jsem získala, dříve dramatická výchova kladla velký důraz na 

rozvoj osobnosti prostřednictvím smyslů. Šlo o objevování světa zrakem, sluchem, 

čichem, chutí, hmatem a hlavním cílem bylo rozvíjet dětskou vnímavost a 

obrazotvornost, schopnost metaforického vidění a vyjádření. 

Tyto činnosti a metody jsou popsány například v knihách Vyučování dramatu37, 

Metodika dramatické výchovy38, či Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací39. Přes 

dílčí cvičení rozvoje smyslů, vnímání prostoru, trénování řeči a naslouchání se skupina 

zdokonalovala a směřovala ke skupinové improvizaci, která je z hlediska náročnosti (co 
s e týče požadavků na dovednosti dětí) nej obtížnější. (17) 

Současné pojetí školní dramatické výchovy se přiklání к používání strukturovaných 

(příběhových) dramat. Jedná se o způsob práce, který se к nám dostal po roce 1989 

z Velké Británie. Hlavní důraz je při tomto způsobu práce kladen na rozvíjení příběhu 

Mastní aktivitou žáků. Strukturované drama má předem učitelem připravenou strukturu, 

kterou žáci naplňují svou činností. Jednotlivé techniky jsou jakési „stavební kameny"40, 

které tvoří s činností žáků konečnou podobu rozvíjeného příběhu. Vývoj dramatu není 

Předem zcela předvídatelný, je stále v pohybu, protože naplánovaná struktura je 

Přetvářena zásahy žáků - hráčů v průběhu hry. (24) Během práce na dramatu se žáci 

37 PEMBERTON - BILLING R. N., CLEGG J. D. Vyučování dramatu. Přel. E. Machková. Sešity 
dramatické výchovy, svazek 9. Praha : Městská knihovna v Praze, 1991 

8 MACHKOVÁ E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha : 
IPOS - ART AM A, 2002. ISBN 80-7068-166-7 
4o WAY В. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha : ISV, 1996. ISBN 80-85866-16-1 

Svobodová, 1998, s. 119 
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učí nejen o hlavním tématu, ale též dochází к rozvoji komunikačních dovedností a 

schopností rozhodovat se. 

Je třeba zdůraznit, že strukturu má každá dobře postavené lekce, ať už vychází z toho 

či onoho pojetí dramatu. V případě strukturovaného dramatu není tento systém vazeb 

založen „primárně na rozvíjení schopností nebo budování dovedností, nýbrž na 

zkoumání určitého obsahu - témam, což může mít podobu vytváření více či méně 

uceleného děje (příběhu) nebo montáže různých situací к tomuto témam vztažených"41. 

Viz konkrétní ukázky strukturovaných dramat v kapitolách 5.2 - 5.4. 

V následujícím výčtu jsem záměrně vynechávala hry a cvičení, které nejsou založené 

na principu hraní rolí, a soustředila jsem se na uvedení těch metod, které jsou podstatou 

dramatické výchovy - tedy kde se hraní rolí objevuje. 

5.1 DRAMATICKÉ HRY, CVIČENÍ A IMPROVIZACE 

Inspirace z knih Vyučování dramatu41 a Metodika dramatické výchovy.42 

Na úvod této kapitoly považuji za důležité zmínit, že třídění níže uvedených 

dramatických her a cvičení je schematické, pomocné a může při třídění přihlížet jen 

к některému kritériu. Při praktickém užití musí pedagog přesně vědět, к čemu chce 

hru použít, jak ji organizovat a prezentovat. 

5.1.1 Charakterizace a hra v roli 
Cvičení této skupiny jsou komplexní a osobnost hráče se v nich uplatňuje jako celek. 

Promítají se do nich i životní zkušenosti hráčů, jejich vědění o světě a o lidech. 

1. Jednořádkové postavy 

Menší skupiny hráčů (asi po 6), všichni členové představují jednu a tutéž roli 

(maminku, tatínka, prodavačku apod.). Každý ze členů skupiny řekne jednu krátkou 

repliku, jakou tato osoba zpravidla říkává v běžných situacích (např. Jez pěkně, Musím 

41 PEMBERTON - BILLING R. N., CLEGG J. D. Vyučování dramatu. Přel. E. Machková. Sešity 
dramatické výchovy, svazek 9. Praha : Městská knihovna v Praze, 1991. 
42 MACHKOVÁ E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha : 
IPOS - ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-166-7 
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umýt nádobí, Bude to padesát tři korun at<±). Pak se z návrhu vybere jedna společná 

replika a každý ze skupiny ji musí říct jinak, v jiné situaci a náladě (např. když je 

maminka smutná, šťastná, zlobí se, spěchá). Od důvěrně známých postav se postupuje 

к postavám, které jsou hráčům vzdálenější (např. vědec, fdmová hvězda, podivín). 

Další rozvíjení: Hráči představují řadu špatných nebo dobrých vlastností (např. 

Pýcha, lenost, nenávist, chamtivost, žárlivost, bezohlednost apod.), к vlastnosti si každý 

hráč vymyslí postavu, hra se rozvíjí podobně jako jednořádkové postavy. 

2. Výměnné role - improvizace na základě sociálních situací a problémů 

Hru je možno organizovat ve dvojicích, trojicích, ve větších skupinách až hromadně, 

s dvěma či třemi protagonisty (např. učitel a dva žáci, kteří mají spor). 

Skupiny témat: 

a) rodiče a děti: lehkomyslný chlapec nebo dívka přijde domů o dvě hodiny později, 

než ho rodiče očekávali; maminka se dohaduje s potomkem, který odmítá vykonávat 

jakoukoli domácí práci; potomek si přivede domů přítele / přítelkyni (rodiče se 

domnívají, že má na jejich ratolest nežádoucí vliv); špatný prospěch ve škole, chození 

za školu; řešení konfliktních vztahů к sourozencům, prarodičům... 

b) škola a zájmová činnost: řešení otázek vztahu učení a zájmů; řešení morálních 

Prohřešků a drobných přestupků; příprava společných mimoškolních akcí a oslav... 

c) společenské situace: správný způsob jak objednat jídlo v restauraci, jak správně 

odpovídat do telefonu, jak požádat dívku o tanec, jak představit přítele rodičům, jak se 

omluvit sousedovi, že mu váš pes rozhrabal záhon oblíbených růží, jak přednést stížnost 

nebo reklamaci, jak připravit poděkování hostiteli... 

d) veřejný pořádek: scény s policisty, školníkem; dodržování pravidel soužití; 

Pozornost vůči nemocným, starým lidem; nehoda; krádež; drogy... 

e) v partě dětí: přátelské a nepřátelské vztahy uvnitř party; situace jedince, který se 

liší; diskuse o členovi party, který se zachoval špatně... 
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5.1.2 Improvizace s dějem 
Většina dále uváděných námětů může být východiskem jak pro improvizaci 

s příběhem, tak pro hry a cvičení. Záleží na záměru učitele a způsobu zadání práce. Jde 

v nich především o to, aby hráči získali zkušenost, co je to být „někým jiným" -

nějakou jinou postavou - např. policistou, návštěvníkem výstavy, prodavačkou... 

1. Pantomimy 

Pantomimy na náměty - co děláme o prázdninách, různých svátcích, co děláme 

v dopravním prostředku, na různých veřejných prostorech, o přestávce, v přírodě... 

2. Věta počáteční nebo závěrečná 

Stanoví se buď věta počáteční či závěrečná a děj nebo situace se musí do nich 

»vejít". Věty jsou záměrně krátké, dovolují různé výklady, přitom ale obsahují nějaký 

Podnět к rozvíjení děje. Způsob zobrazení příběhu je možné ztvárnit rozmanitě, např. 

Pantomimicky, v živých obrazech, jako dialog atd. Příklady vět: 

Pořád říkala, že jsme měli jít tou druhou cestou. 

Ale ona slíbila, že vůbec nic neřekne. 

Něco se určitě muselo stát, když už j e devět hodin. 

Proč jste ještě nevolali policii? 

Na tom vůbec nezáleží, co řekneme, protože nám stejně nikdo neuvěří. 

Za to nás všechny zavřou. 

3. Situace 

Východiskem může být situace, tedy vzájemné vztahy mezi postavami v určitých 

okolnostech, zadané různými způsoby, a to buď náhodnými (jednotlivé prvky jsou na 

rôzných lístečcích, jejich losováním se vytvářejí jednotlivé situace), nebo ústním 

vysvětlením. Zadání obsahuje jen věcné údaje (kdo, co, kdy, kde, proč), ne jejich 

interpretaci (jak - to je na práci dětí). 
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4. Text neboli pretext 

Východiskem může být nějaký text, obsahující část informací potřebných к rozvinutí 

děje. Může to být (fiktivní) dopis, deníkový záznam, telegram, inzerát, poznámky 

v diáři, plakát... 

5.1.3 Slovní komunikace 
Řeč představuje v dramatické výchově mnohem širší problematiku než jen 

technickou a má i mnohem bohatší úkoly. Chce rozvíjet nejen plynulou, zřetelnou 

dostatečně hlasitou, srozumitelnou řeč, ale i odstraňovat trému, rozvíjet bohatost slovní 

zásoby, rozvíjet schopnost porozumění mezi lidmi. 

U malých dětí a začátečníků se začíná například pomocí tzv. „dětštiny" - umělou 

řečí. Umělou řečí se nesdělují žádná fakta, ale i přesto se hráči mohou pokusit o výklad 

zcela určitého obsahu - zejména emocionálního. V začátcích práce s řečí se také 

používají simultánní cvičení, kdy se všichni vyjadřují současně sami pro sebe. 

Pokračuje se cvičeními, která kladou důraz na vytváření obsahu sdělení, mohou se 

využít řetězová vyprávění, projevy, dialogy s náročnějším obsahem. 

1. Zvukový kruh 

Hráči utvoří kruh a jeden po druhém říká svoje jméno s vyjádřením emoce (smutně, 

zlostně, unuděně, vystrašeně, vesele... 

Určí se slovo či krátká věta (Ovšem, Ano, Jak se máš?, Musím mluvit s panem 

Novákem). Každý po řadě říká totéž v jiné modulaci, s jiným významem a výrazem. 

2. Nejjednodušší dialogy 

Utvoří se dvojice, rozvíjejí se dialogy, např. v obchodě mezi kupujícím a 

prodavačem. Pak se blíže určí charakter a nálada obou partnerů, např. zákazník ve 

špatné náladě mluví s nahluchlým prodavačem, zakřiknutý zákazník u hrubého 

prodavače, rozlícený kupující u tichého prodavače, radostně naladěná zákaznice u 

vzteklé prodavačky, náročná zákaznice u unavené prodavačky apod. 
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3. Jak všelijak se to dá říci 

Skupina se rozdělí na dvojice a vedoucí zadá celé skupině jeden z následujících 

krátkých dialogů. V improvizaci mají hráči dialog říkat pokaždé jiným způsobem - u 

každé dvojice musí být zřejmé, kdo jsou obě postavy, proč říkají právě tyto věty, kdy a 

kde se dialog odehrává. Dialogy: 

A: Ahoj! - B: Ahoj! - A: Kam jdeš? - B: Hádej! 

A: Už jsem se rozhodl/a. - B: A jak? - A: No, že jo. - В: Ty máš ale odvahu! 

A: Tak už nebreč! - В: To se ti řekne. - A: Fakt to nestojí za to.-B: Myslíš? 

4. Dialogy prostřednictvím jazykolamů 

Zvolí se delší jazykolam, který může simulovat některý cizí jazyk. Např.: Mydli 

málo, per více, neper tuto, per tamto, per dále může znít při rychlejší řeči s příslušným 

přízvukem jako italština. Pomocí jazykolamu se může vést dialog, např. hádka, vyznání 

lásky... 

5. Umělý, zástupný jazyk 

V zástupném jazyce hovořit o pouliční nehodě, popisovat umělecké dílo, říci 

druhému, co si o něm myslím, vypovědět nejtajnější přání. 

Do společnosti mladých lidí přijde cizinec, rád by se seznámil, zapojil do hry apod., 

je tedy třeba se dorozumět. 

6. Řetězová vyprávění 

Základem je navazování jednoho hráče na druhého ve vyprávění načatého příběhu. 

Délka vyprávění musí být omezena na jednu větu, nebo až do předem stanoveného 

přerušení. Stanoví se také pravidlo pro přebírání vyprávění. Začít může učitel námětem 

se zárodkem dramatického konfliktu: Kdybych měl tisíc korun..., Kdybych vládl 

světu..., Kdybych byl ministrem..., Kdybych nežil teď a zde..., Kdyby hořel náš dům..., 

Kdyby se mi mohlo splnit jedno přání... 
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5.2 S C É N Á Ř ŠKOLNÍHO D R A M A T U - A D A M V N E S N Á Z Í C H 

Inspirace z knihy Iriny Ulrychové Drama a příběh. (25) 

Dovoluji si zde citovat záznam dramatu Adam v nesnázích, na základě autorčina 

předpokladu, že „učitel může využívat scénáře dramat, která byla připravena někým 

jiným pro jinou skupinu."43 Drama zpracovává problematiku školní šikany. Pro svou 

vhodnost do výuky Výchovy ke zdraví a pro přiblížení tohoto typu práce zde cituji 

záznam dramatu v původním znění. 

Ještě zde považuji za důležité zmínit se, že jde o formu práce časově náročnou 

(drama může trvat - z prostudovaných zdrojů - kolem 4 až 5 vyučovacích hodin) a 

vhodnou pro zkušené učitele. 

ADAM V NESNÁZÍCH (scénář dramatu) 

Adam a jeho kamarádi 

Učitel představí dětem postavu chlapce Adama: je mu dvanáct let, bydlí s rodiči na 

menším městě a má tam partu dobrých kamarádů, se kterými podniká různé zajímavé 

věci. Jsou to úplně normální kluci, sice žádni svatoušci, ale také žádní lotrové. 

Všichni hráči chodí po prostoru, učitel řekne námět první fotografie (živého obrazu), 

která zobrazí činnost, kterou Adam a jeho kamarádi podnikají. Během počítáni do pěti 

vytvoří účastníci - buď všichni společně, nebo v menších skupinkách - fotografii. Pak 

pokračují v chůzi. Další náměty obrazů už říkají sami hráči. Věk Adama je pochopitelně 

nutno mírně přizpůsobit věku členů skupiny, může být jen o něco málo mladší než oni. 

(Záměrem tu je představit hlavni postavu a vytvořit o ní první představy, zatím v 

pohodovém a pozitivním duchu. Zároveň jde o to rozehřát skupinu a propojit ji 

společnou dynamickou akcí, v níž převažuje pohyb nad slovy.) 

Stěhování 

Hráči sice zůstávají v kruhu, ale posadí se. Stanou se kolektivní postavou Adama. 

Učitel v roli maminky oznamuje synovi, že se budou stěhovat do většího města, protože 

43 Ulrychová, 2007, s. 34 
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tam tatínek dostal zajímavou a dobře placenou práci. Může se rozvinout krátký dialog. 

Matka se snaží vysvětlit důvody. Chápe, že je možná pro Adama těžké opustit vše, co 

dosud znal, ale nové místo mu určitě nabídne nové možnosti a časem si tam jistě najde i 

nové kamarády. 

Po vystoupeni z rolí následuje reflexe: co to znamená „přestěhovat se"; kdo už to 

zažil; jak se teď Adam cítí apod. 

(Objevuje se tak první kolizní moment. Jako kontrast přichází do veselé nálady 

předchozí sekvence zpráva o stěhování. Jde o situaci už rozhodnutou, Adam nemá 

možnost ji změnit. Motivuje se zde Adamova budoucí „vykořeněnost", tj. proč se mohl 

stát obětí šikany. Určitý pocit napětí může vzbuzovat „cesta do neznáma", nejistota 

ohledně budoucnosti.) 

Krabice na cestu 

Učitel pokračuje: „Když se kamarádi dozvěděli, že Adam musí pryč, domluvili se, že 

mu dají na cestu krabici, do které každý přibalí i něco, co Adama potěší a hlavně mu 

bude připomínat jeho přátele. Nesmělo to ale být nic drahého. Krabici směl Adam 

rozbalit až po příjezdu na nové místo." 

Pak pošle po kruhu prázdnou krabici a každý z hráčů do ní dá jeden dárek, řekne, co 

to je a proč to Adamovi dává. (Dárky mohou být imaginární. Chceme-li se k nim ještě 

v průběhu dramatu vrátit, je možno využít buď skutečných věci, které mají děti u sebe a 

„dají je do hry", nebo použít jako dárky zástupné předměty.) Když se krabice vrátí к 

učiteli, ten ji přiklopí víkem a ukončí tuto sekvenci slovy, že Adam - i když musel své 

kamarády opustit - vezl si alespoň kousek jejich přátelství s sebou. 

(Posílení pozitivních představ o Adamovi jako o člověku, kterého maji ostatní rádi. A 

zároveň přijetí faktu, že zůstává sám, že se dále nebude moci na jejich kamarádství v 

každodenním životě spoléhat. Snaha o větší citovou angažovanost na jeho osudu.) 

Příchod do nové školy 

Tento krok zahájí učitel krátkým vyprávěním: „Město, do kterého se přestěhovali, 

bylo větší než to, kde Adam žil dříve. I nový byt byl větší, takže Adam dostal vlastní 

pokoj. A také nová škola byla větší než ta, co do ní chodil předtím. Adam byl zvědavý, 
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jaké to tam bude. A hned první den v nové škole pro něj začal překvapením. U vchodu 

do budovy totiž stála partička nej starších žáků a ti pouštěli ostatní dovnitř, až když 

splnili nějaký úkol. Báječně se tím bavili." 

Nyní učitel vybere skupinku dobrovolníků (3 až 5 hráčů), kteří vstoupí do rolí 

„vrátných", ostatní budou mladšími žáky školy. Adam zatím není žádný z nich, je tam 

přítomen jenom imaginárně, jako ten, kdo to udiveně pozoruje. „Vrátní" se domluví, co 

budou po příchozích chtít. Žáci přicházejí ke škole po jednom, max. po dvou, ne celá 

skupina najednou. Je zde určitý tlak času - za deset minut bude zvonit a kdo nebude ve 

třídě, má neomluvenou hodinu. Dále už probíhá aktivita nepřipraveně, obě strany na 

sebe musí vzájemně pružně reagovat. (Situaci je možno ovšem kdykoliv přerušit do-

mluveným signálem, zejména kdyby učitel viděl, že se stala pro někoho příliš 

zatěžující.) 

Po ukončení této improvizace je důležité okamžitě zařadit reflexi, aby děti mohly 

ventilovat a zpracovat své pocity. Mluví se o tom, jak se cítili „příchozí" a jak „vrátní", 

které úkoly komu vadily hodně a které nikoliv, jestli to pro ně byla legrace (co ano, co 

ne), jestli něco podobného sami zažili i ve skutečnosti, jak se tento jev nazývá apod. 

Nakonec je možno se podívat na to, jak to vypadalo, když „vrátní" zahlédli přicházet 

pana ředitele či paní ředitelku (do této role vstoupí učitel). Je pravděpodobné, že 

„vrátní" spíše uctivě pozdraví a vyklidí vchod. Stane-li se to, může učitel aktivitu 

uzavřít slovy: „Všechny děti měly s legráckami deváťáků své zkušenosti, jen dospělí si 

nikdy ničeho nevšimli." 

(Opět se mění atmosféra a situace se komplikuje. Hráči musí v nepřipravené 

improvizaci čelit výzvě (ohrožení), která nikoho nenechává stranou a vnáší do děje další 

moment napětí. Mapují se jednodušší, méně závažné projevy šikany.) 

Kde končí legrace 

Učitel: „To, co se dělo u vchodu, mohl snad ještě někdo považovat jen za legraci. 

Jenže tím to nekončilo. Protože jim to procházelo a nikdo se jim vážněji nepostavil na 

odpor, dovolovali si ti starší a silnější na mladší a slabší čím dál tím víc. Podívejme se 

na to, co také dělali a co už by rozhodně nikdo nemohl označit za legraci." 
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Hráči se rozdělí do skupinek po čtyřech až pěti členech a připraví živé obrazy 

zachycující různé podoby stupňujícího se násilí. 

A co Adam? 

Teprve nyní zaměřuje učitel pozornost opět na postavu Adama („i on se stal brzy 

obětí tohoto násilí") a ptá se dětí, proč si ho agresoři zřejmě vybrali. Znovu nechává 

instalovat předcházející živé obrazy - tentokrát s vědomím, že jde o Adama. Hráči je 

pak mohou na kratičký okamžik (max. pět až deset vteřin) rozehrát (akce i slova) a 

učitel každý z výjevů po jeho skončení shrne, např.: „Byl to právě Adam, koho nutili 

starší kluci lízat podlahu, strkali mu hlavu do záchodové mísy... (atd.)." 

Tím, že pojmenovává viděné a spojuje to s Adamovým jménem, dociluje toho, že 

z obecných situací šikany se stávají situace osobní, které mají větší šanci emocionálně 

zapůsobit na účastníky. (Zda živé obrazy rozehrát nebo nerozehrát - byt' i na tak 

krátkou dobu - se učitel rozhoduje podle znalosti hráčů. Není-li si jist, jestli to nebude 

pro některé z dětí představovat trauma, raději asi od rozehrávání ustoupí.) 

Svět násilí versus svět vzpomínek 

Učitel: „Adam se vrátil ze školy. Už byl večer, stmívalo se, ale rodiče ještě nebyli 

doma. Adam si v pokojíčku ani nerozsvítil, posadil se na koberec, zavřel oči a snažil se 

na nic nemyslet. Jenže ať dělal, co dělal, v uších mu pořád zněly hlasy jeho mučitelů." 

Skupina se rozdělí na dvě části. Jedna z nich bude kolektivní postava Adama. (Měli 

by to být hlavně ti, kteří v minulé sekvenci nebyli v pozici oběti.) Sednou si na zem, 

zády co nejtěsněji к sobě, obličeji ven a zavřou oči. Druhá část hráčů si stoupne kolem 

nich do kruhu. Budou vytvářet zvukovou koláž světa agrese, jíž byl Adam vystaven. 

Každý z nich si vybere jednu krátkou větu, která zazněla nebo by mohla zaznít 

v situacích zachycených v živých obrazech. Nejprve jeden po druhém říká svou repliku, 

v další fázi se mohou střídat nepravidelně, začít se i překřikovat, zrychlovat, tak aby 

výsledný zvuk gradoval v tempu i síle. V okamžiku, kdy to dosáhne maxima, na 

učitelův signál všichni prudce skončí. Po pauze na doznění obchází učitel sedící hráče, 

klade jim ruku na rameno a nechává je zveřejňovat Adamovy myšlenky. 

Pro kontrast je možno vytvořit druhou zvukovou koláž, tentokrát obraz Adamova 

světa před přestěhováním. Protože „i když teď Adam prožívá těžké chvíle, má ještě 
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vzpomínky na dobu, kdy to tak nebylo, a v těch může hledat útěchu". Obě části skupiny 

si prohodí role. Ti, kteří nyní budou představovat Adama, si opět sednou na zem se 

zavřenýma očima, nemusí se к sobě tisknout, spíše se mohou o sebe vzájemně pohodlně 

opírat. Ostatní se postaví do kruhu kolem nich. Každý z nich si najde větu, slovo, zvuk 

nebo třeba úryvek melodie, které by připomněly, jaký byl Adamův život dřív, mezi 

kamarády. Tentokrát koláž negraduje, naopak, zpočátku dosti hlasité zvuky se postupně 

ztišují, zpomalují, jeden po druhém umlká, až do úplného ticha. I nyní může učitel 

obejít sedící hráče a nechat je vyslovit, na co Adam myslí. 

(Obě zvukové koláže jsou svou stylizovanou formou schopny účastníkům zpro-

středkovat pocity hlavní postavy a dovolují jim nahlédnout na situaci jejíma očima. Dů-

ležité je i to, že jde o zážitek kolektivní, že jeho tíha neleží na jediném člověku. Druhý 

zvukový obraz pak tvoří potřebný kontrast к několika předcházejícím krokům, během 

nichž eskalovalo ve hře násilí. Dává příležitost se na chvíli vymanit z ponuré atmosféry, 

nabrat sílu na pokračování a znovu si připomenout, že Adam nebyl vždy jen „ oběť\) 

Svědci 

Ještě jednou se hráči vrátí к některému ze živých obrazů šikanování. Vybere ho buď 

učitel, nebo nechá vybrat skupinu. Podmínkou je, aby byla zobrazená situace dostatečně 

vyhrocená a odehrávala se někde, kde u toho mohli být i další lidé - svědci. Ostatní 

účastníci vstupují do rolí Adamových spolužáků a staví se do prostoru živého obrazu 

nebo kolem něj do různých vzdáleností podle toho, zda to „viděli na vlasmi oči" nebo o 

tom jen slyšeli - míra vzdálenosti odpovídá míře jejich informovanosti o Adamových 

potížích. Poté, co všichni zaujmou svá místa, nechává je učitel říci, co jejich postavě 

běží hlavou, co si o Adamově situaci myslí. 

Ještě před znovuvytvořením živého obrazu si učitel vezme stranou představitele 

agresorů v něm a dá jim instrukci (tak aby to ostatní neslyšeli), že na závěr výpovědí 

svědků ožijí a obrátí se к přihlížejícím s výhrůžkou, že jestliže to někdo z nich 

„bonzne", tak ať se těší - že to, co udělali zatím Adamovi, bude úplným čajíčkem proti 

tomu, co by pak udělali jim. (Příp. po výpovědích svědků učitel vystřídá v živém obraze 

jednoho z agresorů a uskuteční to sám. Může si tak ohlídat, aby intenzita výhrůžky byla 

dostatečně silná.) 
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(Smyslem aktivity je učinit z dětí svědky, ty, kteří o Adamově šikanování vědí. 

Připravuje se tím půda pro nastolení problémové situace, v níž se budou rozhodovat, 

jak se zachovají a nebudou se moci schovat za tvrzení, že o ničem nevěděly. Závěr by 

jim měl ovšem připomenout, že to pro ně může znamenat i určité nebezpečí.) 

Záškolák 

Učitel v roli třídní Adamova ročníku uvede situaci konce vyučovací hodiny: „Máme 

ještě před zvoněním pár minut času, které bych chtěla věnovat informacím o školním 

výletě." Oznámí čas a místo odjezdu, kde se bude spát, kdy se vrátí apod. Svoji řeč 

uzavře: „Ještě jsem vám chtěla říci, že Adam s námi, bohužel, nepojede. Všichni víte, že 

už nějakou dobu chybí. Přišla sice omluvenka od rodičů, že je nemocný, ale ukázalo se, 

že ji Adam zfalšoval. Nic mu nebylo, a místo vyučování prostě chodil za školu. Doma 

to nevěděli, protože si každé ráno vzal školní tašku a odešel. Jen bůh ví, kde se toulal. 

Volala jsem rodičům kvůli tomu výletu - zda už bude Adam zdravý a bude moci jet s 

námi - a tak se to provalilo. Adamovi teď hrozí trojka z chování a možná i vyloučení ze 

školy. Mluvila jsem s ním, ale nedokázal mi říci, proč to udělal. Přitom rodiče tvrdí, že s 

ním nikdy předtím žádné problémy nebyly. Je to divné. No, už zvoní... takže 

nezapomeňte" (a zopakuje čas a místo odjezdu). 

Učitel nerozvíjí s hráči dialog. Nastoluje sice problémovou situaci, ale nechce, aby ji 

skupina teď hned začala řešit (proto se s účastníky zatím nepouští do diskuse). 

Až do tohoto okamžiku bylo drama převážně v rukou učitele. Nyní se ale dostává do 

obtížné fáze, kdy učitel řízení hry zvětší části přenechává hráčům a bude muset co 

nejpružněji reagovat na jejich nápady a rozhodnutí. Některé z možností se pokusím 

zachytit v následující části scénáře, ovšem bez jistoty, že právě tak se bude děj vyvíjet 

při realizaci s konkrétní skupinou. 

Co teď? 

Všichni vystupují z rolí. Probíhá krátká diskuse o tom, co by teď mohli či měli 

Adamovi spolužáci udělat. Učitel je tím, kdo se ptá, ne tím, kdo přichází s návrhy. Ty 

by měly vzejít od dětí. Nejde o to každý z názorů hned důkladně rozebrat, spíše si 

uvědomit, jaké jsou základní možnosti. Předpokládejme, že se objeví: 

a) Promluvit si s Adamem, zjistit, co s ním je a proč doopravdy nechodí do školy. 

57 



b) Jít za třídní učitelkou a říci jí, že je Adam šikanován a že právě to může být 

důvodem jeho záškoláctví. 

c) Nedělat nic, neplést se do toho. 

d) Jiná alternativa. 

V závěru je učitel shrne a zjistí (např. hlasováním), jak velká část hráčů podporuje 

ten či onen návrh a podle toho bude drama pokračovat. Protože variantu d) nedokáži 

v tuto chvíli odhadnout, budu se nadále zabývat jen prvními třemi možnostmi: 

A - Většina se domluví, že nejprve je třeba promluvit s Adamem. 

В - Účastníci zvažují dvě další možnosti (jít za třídní - nedělat nic), skupiny jsou 

vyrovnané. 

С - Většina je buď pro možnost b) nebo pro možnost c). 

A 

Rozhovor s Adamem 

Adama bude představovat učitel. Je sám doma, rodiče ještě nepřišli z práce. Má 

„domácí vězení". Vůči návštěvě vystupuje zpočátku poněkud nedůvěřivě, není příliš 

hovorný, na některé otázky možná ani neodpoví, ale postupně se přestává zdráhat a 

svěří se, že za školu skutečně chodil proto, aby se vyhnul šikanování. O svých 

problémech ve třídě nikomu neřekl, protože měl pocit, že by to bylo každému jedno. 

Rodičům nechtěl přidělávat starosti a učitele nezná dost na to, aby mu důvěřoval. 

Z tohoto rozhovoru může přirozeně vzejít návrh, jak lze situaci řešit a Adamovi 

pomoci. Ale ne každý z návrhů musí Adam/učitel akceptovat. Například, jestliže mu 

spolužáci nabídnou, že s ním vždycky někdo bude chodit do školy i ze školy, může 

vyjádřit radost nad tím, že mu chtějí pomoci, ale namítnout, že tím se nic nevyřeší, že 

dva nebo tři prťáci stejně nic nezmůžou proti přesile těch starších; jestliže někdo 

navrhne, aby to řekl třídní učitelce, může mít obavy, že mu to nebude věřit a řekne mu, 

že se jen vymlouvá, aby se vyhnul trestu za neomluvené hodiny; pokud mu však slíbí 

ostatní podporu, že potvrdí před třídní jeho slova, pak to může přijmout. (Učitel v tuto 

chvíli částečně funguje jako „ďáblův advokát" - svými námitkami prověřuje, je-li 
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odhodlání ostatních pomoci mu dost silné, jsou-li jejich nápady domyšlené a 

uvědomují-li si různé možné následky a jsou ochotní jim čelit.) 

Padne-li tady konstruktivní rozhodnutí (vycházím z toho, že děti si samy se šikanou 

starších nemohou plně poradit, že celou situaci je třeba řešit i za pomoci dospělých) 

a je-li alespoň někdo z Adamových návštěvníků odhodlán jej aktivně podpořit, je mož-

no rozhovor ukončit a následně pak pokračovat sekvencí „Poděkování" (viz dále - 1.). 

Vypadá-li to, že rozhovor uvízl na mrtvém bodě (např. protože všichni váhají, nebo 

se skupina nedokáže domluvit na společném postupu, příp. na tom, jak by takový 

postup měl vypadat), může jej Adam přerušit (např. tím, že se odvolá na zvonící telefon 

- určitě to jsou rodiče, kteří chtějí zkontrolovat, jestli je opravdu doma) a drama se 

přesune к části B, která je zaměřena na pomoc při rozhodování. 

В 

Pro a proti 

Hráči se postaví do dvou řad proti sobě, vzdálených od sebe asi tři metry. V jedné 

řadě jsou ti, kteří se přiklánějí к názoru, že by měli jít za třídní a říci jí o problémech 

Adama s šikanou, ve druhé ti, kteří si spíše myslí, že by se do toho neměli plést. 

Členové obou řad se vzájemně přesvědčují argumenty podporujícími jejich postoj. 

Mluví vždy jeden z jedné strany, pak druhý z druhé strany. Jestliže kdokoli cítí, že 

argument protikladné řady má i pro něj váhu, postoupí к ní o jeden krok, pokud ho 

naopak odmítá, o krok se zase vrátí (ale ne dál než na svou výchozí pozici). Slovní 

souboj se nechá probíhat po určitou dobu, dokud nejsou vysloveny všechny důležité 

důvody a nezačínají se už jen opakovat. 

Po ukončení si všichni prohlédnou výsledné pozice lidí v prostoru. Učitel se ptá, kdo 

zůstal na původním stanovisku a vůbec se z něj nepohnul a proč; zda se někdo více 

pohyboval tam i zpět, co ho přitahovalo ke druhé straně, co odrazovalo; jestli někdo 

zcela změnil stranu, co ho přesvědčilo. 

Zůstane-li na konci této aktivity alespoň jeden člověk, který je odhodlaný třídní říci, 

co ví o Adamových problémech, stačí to k tomu, aby učitel dotazem tento jeho postoj 

naposledy ověřil („Dokážeš to, i když jsi slyšel všechny ty důvody, proč to ostatní 

nechtějí udělat, i když víš, že tě ostatní nepodpoří?") a pokud bude reakce souhlasná, 
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může celou sekvenci uzavřít konstatováním, že se tak stalo: i když zůstal sám, měl 

odvahu jít a říci to a díky tomu se věci daly do pohybu a začaly se řešit. (Půjde-li 

o větší skupinu, pak učitel svá slova adekvátně přizpůsobí.) Pokračování je opět 

uvedeno pod bodem I (viz dále). 

С 

Co se může stát, když ... (obavy a naděje) 

Jestliže se všichni nebo velká většina účastníků shodla na tom, že by spolužáci měli 

jít za třídní nebo naopak, že by neměli dělat nic, měl by se učitel pokusit toto jejich 

stanovisko ještě prověřit - zaměřit se na to, zda si uvědomují možné komplikace 

a důsledky, a přesto jsou rozhodnuti to udělat. 

Děti se rozdělí do menších skupinek (po 3 až 5 členech). Každá připraví čtyři živé 

obrazy: 

- obava, co by se mohlo stát, kdyby řekli třídní o Adamových problémech se 

šikanou; 

- naděje, které v to vkládají; 

- obava, co by se mohlo stát, kdyby nedělali nic; 

- naděje, které v to vkládají. 

(Má-li učitel pocit, že čtyři obrazy by byly nad síly jeho žáků, může každé skupině 

zadat vždy jen dva (obava + naděje), tak aby ve výsledných obrazech byly rovnoměrně 

zastoupeny všechny možnosti.) 

Využít také může souboje argumentů („pro a proti" - viz bod B), motivovaného 

tentokrát jako spor vnitřních hlasů v člověku, který se snaží prozkoumat všechny 

možnosti, než se přikloní к určitému řešení. V tomto případě nebude mít aktivita rozho-

dovací charakter, jde o mapování procesu, který předcházel (nebo měl předcházet). 

Teprve potom může skupina přistoupit opravdu к rozhodování, jež může mít 

například podobu „osy". 
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Osa 

Třídou je vedena myšlená úsečka, jejíž krajní body jsou vyznačeny např. židlemi. 

Jeden konec znamená „vše říci", druhý „nic nedělat" a uprostřed je bod pro „nevím" 

(příp. pro ,-jiná možnost"). Děti jsou stále v rolích Adamových spolužáků a za ně nyní 

mají rozhodnout (tím kam se na ose postaví) pro určité řešení, a buď tak potvrdit, nebo 

opravit svůj původní názor. Učitel pak může některé krátce vyzpovídat, proč se 

postavily tam, kam se postavily, a to tak aby dostaly příležitost všechny názorové 

skupiny. 

Ať už jsme se zabývali možností A, B nebo C, jsme nyní ve fázi, kdy padlo 

rozhodnutí. Aniž bychom vylučovali, že účastníci mohou přijít ještě s jiným nápadem 

jak lze problémovou situaci řešit, budeme se dále věnovat těmto dvěma variantám: 

I. Hráči v rolích Adamových spolužáků se rozhodli (při rozhovoru s ním nebo i bez 

něj), že se obrátí na třídní (příp. jiného kompetentního dospělého) a řeknou jí, co vědí o 

šikaně. 

II. Hráči v rolích Adamových spolužáků se rozhodli do ničeho nezasahovat. 

I 

Poděkování 

Učitel v roli třídní poděkuje těm, kteří nezůstali lhostejní, odhodlali se o šikaně 

promluvit a zastali se Adama. Řekne, že došlo к vyšetřování, které to potvrdilo. 

(„Zaskočilo nás to. Neuměli jsme si představit, že by jeden člověk mohl týrat druhého 

člověka, že by mohl někdo mít radost z bolesti jiných.") Sešla se kvůli tomu komise, 

před kterou byli předvoláni jak iniciátoři šikany, tak i jejich rodiče. Bylo rozhodnuto, že 

viníci budou potrestáni sníženou známkou z chování a budou nadále pod zvýšeným 

dohledem. Pokud by se taková věc znovu opakovala, hrozily by jim ještě tvrdší sankce 

(vyloučení ze školy, pobyt v diagnostickém ústavu). Pokračuje: „Jeden moudrý člověk 

kdysi řekl, že jediná věc, kterou zlo potřebuje к vítězství, je, aby slušní lidé nedělali 

nic." (Edmund Burke) „Jsem moc ráda, že vy jste Adama podrželi a nedovolili jste, aby 

se mu stala dvojí křivda - jedna od těch, kteří ho šikanovali a druhá od nás dospělých, 

kteří jsme si neuvědomili, že jeho chození za školu je vlastně voláním o pomoc v si-

tuaci, se kterou si sám neuměl poradit." 
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Reflexe 

Odehrává se už mimo role. Mluví se např. o tom, že v příběhu Adama to nakonec 

dobře dopadlo, spolužáci mu dokázali pomoci a dospělí, když se vše dozvěděli, také 

účinně zasáhli. Ale ne vždy to může mít takový průběh. (Pravděpodobně se už v 

některých předcházejících sekvencích objevily obavy dětí z toho, že by to dospělí 

nevzali dost vážně, že by možná věřili spíše druhé straně nebo že by to raději chtěli 

ututlat, aby se nepoškodila pověst školy apod.) Co pak může ten, kdo je šikanován, 

nebo ten, kdo o tom ví a chce mu pomoci, udělat? Učitel by měl upozornit děti na to, že 

existuje možnost bezplatně volat na Linku bezpečí (telefon 800 155 555), jejíž 

odborníci jim dokáží poradit a pomoci a přitom zachovají jejich anonymitu, aby se 

nemusely bát případné pomsty. 

Rozhovor by měl dále reagovat na otázky, které vyvstaly v průběhu dramatu, jako 

například: 

- Zda je či není obtížné svěřit se se svými potížemi dospělým a co v tom dětem 

někdy může bránit? 

- Co je podle nich žalování, kdy ho odsuzují a kdy jim připadá oprávněné? 

- Jestli je těžší mlčet nebo promluvit? 

- Proč se Adam nikomu nesvěřil? 

- Jaké to je, když je někdo se svým postojem v menšině nebo dokonce úplně sám? 

- Jaké zkušenosti mají žáci osobně se šikanou? 

- Proč někteří lidé šikanují druhé, co je k tomu asi vede? 

- Kdo se může stát oběti šikany a proč? 

- Co by podle nich mohlo pomoci k tomu, aby už к šikanování na škole 

nedocházelo? 

- Atd. 

Učitel snaží vést rozhovor neautoritativně, skutečně naslouchat názorům dětí, být 

otevřený к diskusi a více se ptát než prosazovat svoje myšlenky, i když s dětmi nemusí 

vždy souhlasit. 
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Fotografie z výletu 

Učitel: „Pamatujete se, že třída plánovala společný výlet? Kvůli těm událostem 

kolem Adama a vyšetřování šikany ho museli trochu posunout. Ale nakonec se konal 

a opravdu se povedl. Zúčastnili se ho všichni. I Adam. A na památku si pořídili spo-

lečnou fotografii." 

Hráči vytvoří živý obraz. Učitel je „vyfotografuje" imaginárním aparátem. Toto 

Adamovo začlenění mezi ostatní spolužáky, které dává naději, že už nebude sám a bez 

kamarádů, je závěrečnou tečkou za příběhem. 

II 

Kdo na Adamovo místo? 

Učitel věcně, bez výčitek, konstatuje, že „S Adamem už se spolužáci nesetkali. Do 

školy se nevrátil, a co s ním bylo dál, nikdo nevěděl. A život šel dál, ostatní věci zůstaly 

při starém, až na jednu drobnost, které si děti všimly hned při svém příchodu ráno do 

školy..." 

Znovu se rozehrává situace mezi „vrátnými" a menšími žáky. Tentokrát ale do role 

jednoho z deváťáků vstupuje kromě původních představitelů i učitel (vezme si např. 

černé brýle nebo čepici některého z dětí apod.), který stupňuje a přitvrzuje požadavky 

na příchozí. Chce od každého např. větší sumu peněz a vyhrožuje, že kdo je zítra 

nebude mít, s tím si to vyřídí ručně - jako s tím padavkou Adamem: „Má snad někdo 

zájem dostat se na jeho místo?" V ten okamžik akce končí štronzem. 

Učitel ji nechá chvilku doznít. Zřetelně se distancuje od role agresora (odloží re-

kvizitu, která tvořila znak postavy) a už sám za sebe obchází jednotlivé hráče a každého 

se ptá, co se teď jeho postavě honí hlavou. Nakonec uzavře otázkou: „Tak co myslíte? 

Vyplatilo se jim jejich nezasahování? A budou i tentokrát mlčet?" 

Reflexe 

Závěrečná otázka předchozího kroku by se měla stát i úvodní otázkou reflexe, která 

pak může pokračovat obdobným způsobem jako reflexe pod bodem I. Nenásledovala by 

po ní ovšem už žádná „Fotografie z výletu". 
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5.3 S C É N Á Ř ŠKOLNÍHO D R A M A T U - D R O G Y 

Strukturované drama je název kapitoly, kterou napsala Radka Svobodová a která je 

součástí knihy Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. (24) Jedná se o způsob práce 

popsaný výše v kapitole 5. Její scénář dramatu se týká problematiky drog, je navržen 

pro středoškoláky, ale i sama autorka píše, že „drama se dá dále upravit a přizpůsobit 

jak dané skupině, tak možnostem vyučujícího."44 

DROGY (scénář dramatu) 

1) Metoda-, vyprávění (učitel mluví к účastníkům dramatu, zatím nikdo nevstupuje do 

žádné role) 

Organizace prostoru: sezení v kruhu. 

Obsah: Parlament České republiky projednává návrh nového drogového zákona. 

Radikální návrh požaduje, aby bylo uzákoněno jako trestný čin držení, distribuce 

a užívání jakékoliv drogy. 

2) Metoda: řada podle názoru, který chci hájit (spektrum rozdílu) 

Organizace prostoru: dvě židle na protilehlých stranách místnosti (v menším prostoru 

na diagonálu). 

Obsah: Jedna z těchto židlí reprezentuje nej radikálnější návrh (všechny pozavírat), 

druhá nej liberálnější (nechte je, ať si dělají, co chtějí). Každý z účastníků si sám vybere, 

jaký názor chce zkusit prozkoumat a hájit, jestli velmi radikální, velmi liberální, střed 

atd. Může, ale nemusí to být jeho skutečný osobní názor. Je zajímavé a přínosné 

prozkoumávat právě ty názory, které nejsou mé vlastní. Podle zvoleného postoje к 

danému problému zaujme pak každý v prostoru mezi židlemi místo, které tomu 

odpovídá. Podle prostorového rozmístění rozdělíme studenty do „parlamentních klubů". 

Vznikne tedy - podle počtu účastníků - 3 až 5 skupinek, reprezentujících více méně 

tentýž názor na daný problém. 

3) Metoda: nepřipravená improvizace s učitelem v roli (tentokráte v roli řídící) 

Organizace prostoru: kolektivní vytvoření jednací síně sněmovny parlamentu, včetně 

řečnického pultu - z nábytku, který je к dispozici. 

44 Svobodová, 1998, s. 147 
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Obsah: Schůze sněmovny. Všichni zúčastnění jsou v rolích poslanců, učitel v roli 

předsedy sněmovny. Zahájí schůzi, oznámí, že sněmovna má dnes к projednání návrh 

drogového zákona, uvede nejliberálnější a nejradikálnější verzi, a požádá poslance, aby 

se odebrali к projednávání do svých poslaneckých klubů, a v nich připravili návrh 

zákona. 

4) Metoda: práce v malých skupinkách 

Organizace prostoru: každá skupinka si najde svoje místo, pokud přitom zasáhnou do 

prostoru sněmovny, je třeba na konci požádat, aby po sobě zanechali prostor sněmovny. 

Obsah: Jednotlivé skupinky se snaží kolektivně sepsat své požadavky pro návrh 

drogového zákona, které co nejpřesněji reprezentují postoj jejich parlamentního klubu. 

Skupina se také dohodne na tom, kdo bude její mluvčí, který na plénu přednese 

společné požadavky. 

5) Metoda: nepřipravená improvizace s učitelem v roli (viz bod 3) 

Organizace prostoru: viz bod 3. 

Obsah: Pokračování schůze sněmovny. Učitel v roli řídí průběh (včetně toho, že když 

někdo začne bořit jednání, může ho vykázat ze sněmovny). Každá skupina prezentuje 

svůj názor. Potom předseda pro dnešek schůzi ukončí s tím, že se příští schůzi bude 

sněmovna dále zabývat tímto problémem. 

6) Metoda: vyprávění 

Organizace prostoru: volný prostor, sezení v kruhu. 

Obsah: Tentýž večer zazvonil v jedné rodině telefon. Když ho otec zvedl a představil 

se, ozvalo se na druhé straně „Vaše dcera byla dnes večer nalezena a zadržena spolu 

s dalšími narkomany ve stavu těžkých halucinací, zřejmě v důsledku dlouhodobého 

užívání halucinogenních látek." 

7) Metoda: zjišťování příčin 

Organizace prostoru: sezení v kruhu, uprostřed balicí papír a fixy. 

Obsah: Proč se může mladý člověk dát na drogy? Každý, kdo řekne důvod ho také hned 

napíše fixem na připravený papír. Učitel může pomoci v případě potřeby vhodnými 

otázkami (např.: myslíte si, že opravdu příčiny mohou být pouze v rodině? partě?), nebo 

požádat o vysvětlení v případě nejasnosti (tomu asi nerozumím, mohl by mi to někdo 

vysvětlit?). 
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8) Metoda: společné malování v malých skupinkách 

Organizace prostoru: každá skupinka si utvoří svůj vlastní kruh (půlkruh), každá má 

svůj vlastní větší papír. 

Obsah: Skupina se rozdělí na několik malých skupinek, např. po pěti lidech. Každá 

namaluje společně prostředí, kde by mohla žít ta rodina, jejíž dcera se stala 

narkomankou. Dále se dohodne, kdo tam žije. 

9) Metoda: prezentace skupinové práce 

Organizace prostoru: papíry s namalovanými byty leží na místech, kde byly vytvořeny. 

Obsah: Všichni si prohlédnou po řadě práce ostatních skupin. Přitom autoři 

jednotlivých prostředí říkají, kdo v nich žije. 

10) Metoda: samostatné rozhodnutí 

Organizace prostoru: stejná jako v předešlé technice. 

Obsah: Každý sám se rozhodne pro jedno prostředí, které by ho nejvíc zajímalo pro 

další prozkoumávání (může to být to, na jehož vytváření se podílel, ale nemusí) a ke 

zvolenému obrázku se postaví. Celá skupina pak bude pracovat s tím prostředím, u 

kterého bude nejvíc lidí. V tuto chvíli se ještě společně rozhodnou pro jméno té dívky 

(zde Iva). 

11) Metoda: výběr příčin na základě znalosti prostředí 

Organizace prostoru: sezení v kruhu, uprostřed balicí papír a fixy. 

Obsah: Proč se mohlo dát na drogy dítě z téhle konkrétní rodiny? Na papíru 

s nasbíraným materiálem (bod 7.) budeme podtrhávat důvody, které jsou 

pravděpodobné právě pro Ivu, která je z toho konkrétního prostředí, které si skupina 

zvolila. 

12) Metoda: oživované živé obrazy ve skupinkách 

Organizace prostoru: čtyři skupinky, každá pracuje a potom prezentuje svojí práci 

v jednom rohu místnosti (v případě menšího počtu účastníků mohou být skupinky 

třeba jenom dvě). 

Obsah: Každá skupinka si připraví živý obraz (nehybná kompozice z lidských těl 

v prostoru) na téma Iva a její spolužáci předtím, než začala fetovat. Živý obraz potom 

na dané znamení ožije a na další znamení se děj opět zastaví, tentokrát v jiném živém 
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obrazu. Znamení si dávají hráči sami. Při přípravě čekáme, dokud nejsou všechny 

skupinky hotové, a pak hraje bez přerušování povídáním jedna za druhou. 

13) Metoda: změna v oživovaných živých obrazech 

Organizace prostoru: shodná s předešlým krokem. 

Obsah: Za pomoci co nej menších změn v předešlých živých obrazech se ztvární téma 

Iva a její spolužáci poté co začala fetovat. Zbytek zadání a realizace je stejný, jako 

v předešlém bodu. 

14) Metoda: rámcově připravená improvizace v rolích ve dvou skupinách 

Organizace prostoru: podle potřeb hrajících (jinak klasicky „divadelní", na jedné straně 

třídy „jeviště", na druhé „hlediště"). 

Obsah: Parta, s kterou Iva fetuje, se dostala do maléru. Nejprve se každá skupina 

domluví na příčině, proč je parta v maléru, na prostředí a čase, kde se jejich schůzka 

odehrává, a na tom, jak bude improvizace ukončená. Potom se každý sám za svou roli 

rozhodne pro nějaké jméno a pro důvod, z kterého začal fetovat. Improvizace začíná 

tím, že hráči popořadě přijdou a každý řekne v roli své jméno a důvod, proč propadl 

drogám. Teprve pak začíná improvizovaný děj, který skončí tak, jak je skupina 

domluvena. 

15) Metoda: souběžné nepřipravené improvizace ve dvojicích 

Organizace prostoru: každá dvojice si připraví svůj miniprostor tak, aby si vzájemně 

nepřekážely. 

Obsah: O čem mluví rodiče Ivy den po telefonátu? Každá dvojice si určí role a bez 

přípravy všechny dvojice najednou hrají dialog rodičů. Ve vhodnou chvíli vyučující 

zastaví děj pokynem „štronzo". 

16) Metoda: učitel v roli mluví do zastaveného děje 

Organizace prostoru: zůstává tak, jak byla při pokynu štronzo. 

Obsah: Hráči zůstávají nehybní, do toho hlasatel v rádiu (učitel) hlásí zprávy: „Zřejmě 

jen několik hodin nás již dělí od okamžiku, kdy vstoupí v platnost nový zákon o 

drogách, podle kterého bude trestné nejen držení, výroba a distribuce drog, ale také 

jejich užívání. Konec zpráv." 

17) Metoda: pokračování souběžných, nepřipravených improvizací ve dvojicích 
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(s reakcí na novou informaci) 

Organizace prostoru: jako v předešlém bodě. 

Obsah: Na dané znamení dvojice pokračují v improvizaci. Přitom samozřejmě reagují 

na rozhlasovou zprávu. 

18) Metoda: reflexe improvizací ve dvojicích, sledovaná celou skupinou 

Organizace prostoru: dvě řady židlí proti sobě, na jedné straně sedí všichni v rolích 

otců, na druhé všichni v rolích matek, přičemž původní dvojice sedí vždy přímo proti 

sobě. 

Obsah: Učitel (mimo roli) prochází za jednou řadou. Za někým se zastaví a dotkne se 

jeho ramene. To je pro dotyčného a jeho partnera znamení k tomu, aby začali hrát to, co 

v bodě předešlém. Zbytek skupiny je sleduje. Signál pro zastavení dvojice je opět dotek 

na rameno dotyčného hráče. Je-li dvojice „oživena" znovu, nezačíná od začátku, ale 

navazuje tam, kde sama předtím přestala. Nejedná se tedy o jeden kolektivní dialog, ale 

o reflexi různých rozhovorů. Tato metoda umožňuje vyučujícímu stavět proti sobě zcela 

odlišné názory a přístupy к problému, čímž vynikne široké názorové spektrum. 

19) Metoda: dialog dvou postav s kolektivním dabingem zpět v čase 

Organizace prostoru: dvě židle proti sobě, na nich sedí dvojice, která přijme role Ivy 

a jejího chlapce, za každou židlí stojí v půlkruhu polovina skupiny. 

Obsah: Zpět v čase, Iva se přiznává svému chlapci, že fetuje. Dvojice na židlích jedná 

pouze nonverbálně, beze slov. Půlkruh lidí za každou židlí je hlasem postavy, za kterou 

stojí. Dodržuje se pravidlo, že vždycky mluví jednou levá a jednou pravá strana, a to 

jeden člověk v jeden čas. Ten z dvojice, za koho zrovna jeho strana mluví, doprovází 

slovo nonverbálním jednáním, přičemž jeho partner na něj přirozeně reaguje. 

20) Metoda: kolektivní tvorba v malých skupinkách, které si dále volí prostředky 

Organizace prostoru: každá skupinka si zorganizuje prostor dle své potřeby. 

Obsah: Odpovězte divadelními prostředky na otázku: „Je něco silnější než droga?" 

Každá skupinka si zvolí vlastní, libovolný způsob odpovědi, a je-li třeba, přetvoří si 

prostor v místnosti (např. na stínohru). Pouze je potřeba, aby každá skupinka předem 

vymezila místo, kde budou diváci. 

21) Metoda: příprava textu v malých skupinkách (shodné skupiny jako v bodu 3) 
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Organizace prostoru: každá skupinka si zvolí svůj prostor. 

Obsah: Každá skupina, která tvoří jeden parlamentní klub, připraví tři stručné základní 

body návrhu drogového zákona, které by mohla přednést na schůzi sněmovny. Úkolem 

je najít skupinový kompromis a souhlas v tomto problému. 

22) Metoda: nepřipravená improvizace s učitelem v roli 

Organizace prostoru: kolektivní vytvoření sněmovny parlamentu (jako v bodu 3). 

Obsah: Schůze sněmovny. Učitel v roli předsedy parlamentu řídí schůzi sněmovny, 

během které každá skupinka prezentuje svůj návrh. Potom se společně tvoří takový 

návrh, na který by mohly přistoupit všechny skupinky. Učitel v roli předsedy podporuje 

snahu o společný konsensus. Potom poděkuje poslancům za náročnou a zodpovědnou 

práci a ukončí schůzi sněmovny. 

5.4 S C É N Á Ř ŠKOLNÍHO D R A M A T U - ÚTĚK 

Inspirace z časopisu Tvořivá dramatika. (13) 

Autor o tomto dramatu píše: „Školní drama je vhodné pro nižší ročníky druhého 

stupně, cílem je ukázat, jaký dopad má útěk na okolí dítěte, jakému nebezpečí se 

vystavuje ten, kdo volí tento způsob řešení problému. V činnostech nechat děti zažít 

situaci Sašových blízkých a umožnit jim prostřednictvím rolové hry nahlédnout do 

motivace takového jednání a nebezpečí, které skýtá."45 

1. vyučovací blok 

Sledované téma: Jaký dopad má útěk na okolí dítěte, co zažívají jeho blízcí? 

Motivace: Děti sedí pohodlně, oči zavřené. Učitel říká dětem pouze slovo „domov" 

a nechává je tvořit představy vyvolané tímto slovem. Potom v kruhu děti své představy 

či myšlenky (pokud chtějí) zveřejní. 

Děti se sesednou do skupin a domluví si společnou představu к větám: „Je osm 

hodin večer, všední den. Doma." Tuto společnou představu vyjádří živým obrazem. 

Dětem je živý obraz motivován jako fotografie z večera. Jeden z členů skupiny 

fotografii popíše. Pozn.: V tomto případě nejde o situace konkrétní rodiny některého 

45 Marušák, 1998, s. 37 
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z členů skupiny, ale o společně vytvořený model. 

Společná četba kapitoly nazvané Klec bez závěrečného odstavce. 

Co jsme se z této kapitoly dozvěděli? - Děti se dozvídají o Sašově útěku, neznají 

však ještě důvod. 

Věci z Sašova pokoje - mezi různými věcmi se objevují i zápalky, v nich sesbírané 

vajgly od cigaret a propálené triko. Děti věci prohlížejí - co ještě vypovídají o Sašovi? 

Četba textu - kapitola Zákon - děti se dozvídají příčinu Sašova útěku (podezření, že 

spolu s kamarády zapálil kůlnu). 

Návrat do osmé hodiny večer. Co se v této chvíli mohlo dít u Saši doma (vědí rodiče 

o podezření, že Saša s kamarády zapálil kůlnu?). Situace, která je časově souběžná se 

situací, kdy Saša vnikl do altánku v první čtené ukázce. Děti jsou tentokrát ve dvojici, 

opět v živém obrazu v rolích otce a matky. Ti, kteří nevycházejí do počtu dvojice, 

vytvářejí buď sochu matky, nebo otce. Po krátké domluvě zaujmou všichni najednou 

pozice 

a strnou. Učitel obchází a dvojice nebo jednotlivé sochy oživuje do krátkého rozehrání. 

Je dvanáct hodin, Saša sedí v altánku, děti mají možnost popisovat Sašovi, co se 

děje u jeho blízkých, kamarádů i u lidí, které sice nezná, ale kteří mají v této chvíli 

s jeho útěkem mnoho společného. Učitel vstupuje do role Saši, děti mají možnost 

mluvit, nesmějí se však Saši dotknout, jsou pouze hlasy. Možnost řeči je pro učitele 

důležitá, může se zeptat na věci, které by děti nenapadly („Kolik policajtů je venku?" -

„Co babička?"...). Děti si nesmí odporovat, přijmout to, co už řekl jeden, za fakt. 

Pozn.: Tato metoda skrývá nebezpečí v tom, že nějaké dítě není dostatečně vtaženo 

do hry a hru zlehčuje. Učitel musí zařazení takovéto metody dobře zvážit. 

Děti mají možnost napsat Sašovi vzkaz, který by mu podstrčily pod dveřmi altánku, 

kdyby měly tu možnost. Tím končí první blok, následuje reflexe - uvědomil si Saša, co 

způsobí útěkem svému okolí? 

2. vyučovací blok 

Sledované téma: Co může potkat toho, kdo uteče z domu. 
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Učitel využívá vzkazů z předcházející hodiny, čte některé (nebo všechny). Tímto 

způsobem se děti poměrně rychle vrátí do předcházející hodiny, zpátky к Sašovi. 

Saša však zatím stále sedí ve tmě, pomalu usíná, možná se mu hlavou honí různé 

představy, co se může stát, nevrátí-li se domů. Děti vytvoří ve skupinách tyto představy 

a přehrají je ostatním. 

Pozn.: Tato metoda je časově velmi náročná, navíc vyžaduje čas na okamžitou 

reflexi po přehrání. 

Setkání Saši a Fangia - četba kapitoly Ruka (bez posledního odstavce). Saša běží za 

Fangiem, který je pro děti (i pro Sašu) v této chvíli záhadnou postavou. Učitel s dětmi 

mluví o nové situaci. 

Dětem je v této chvílí dána možnost zastavit Sašu na pěšině, když běží za Fangiem. 

Předtím je však třeba dobře promyslet, co mu řeknou, jak s ním budou jednat. Děti 

dávají návrhy, vylučují možnost násilného odvlečení Saši, budou opět pouhými hlasy. 

Učitel v roli Saši, jehož děti přesvědčují o návratu, Saša se rozhodne jít za Fangiem. 

(Reaguje na základě znalosti motivace Sašova jednání z knihy - obava z policie, 

výsměch ve škole, který si už zažil, strach ze situace doma...; zároveň reaguje na 

okamžitou situaci, která vzniká při rozhovoru s dětmi.) 

Reflexe - Co vedlo Sašu k tomu, že se nevrátil, uvědomoval si všechna nebezpečí, 

která ho můžou potkat? 

Četba - kapitola Střepy, předposlední kapitola knihy, poté učitel vlastním 

vyprávěním naznačuje děj knihy, ale spíše jen jako nabídku к přečtení. 

Závěrečná reflexe 

Pro úplnost zde uvádím odkazy na literaturu, která nabízí další možné scénáře 

školních dramat, hodící se nejvíce к tématické oblasti Výchovy ke zdraví Osobnostní a 

sociální rozvoj. 

Scénář školního dramatu Faustüv dům. 

ULRYCHOVA I. Drama a příběh. Tvorba scénáře příběhového dramatu 
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v dramatické výchově. Praha : AMU, 2007. s. 89 - 96 

Scénář školního dramatu Čaroděj a jeho učeň. 

ULRYCHOVA I. Drama a příběh. Tvorba scénáře příběhového dramatu 

v dramatické výchově. Praha : AMU, 2007. s. 82 - 84 

Scénář školního dramatu Markéta. 

DOLEŽALOVÁ J. Markéta. Scénář školního dramatu. Tvořivá dramatika, 1997, 

roč. 8, č.3, s.10-13 

Scénář školního dramatu Starosti. 

ULRYCHOVÁ I. Starosti. Scénář školního dramatu s využitím námětu Martiny 

Drijverové. Tvořivá dramatika, 1996, roč. 7, č. 3, s. 4 - 7 

Scénář školního dramatu Cesta na západ. 

O'NEILL С. Cesta na západ. Scénář školního dramatu. Přel. I. Ulrychová. Tvořivá 

dramatika, 1997, roč. 8, č. 2, příloha s. 6 - 16 
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6 NÁVRHY METOD UČITELŮ DRAMATICKÉ 
VÝCHOVY 

Učitele, kteří se mnou navázali spolupráci vyplnením dotazníku, jsem požádala, aby 

blíže popsali metodu, se kterou již úspěšně pracovali či pracují, a která by se dala (díky 

shodnému tématu) použít i při výuce Výchovy ke zdraví. Metodou pro získání 

informací od učitelů byl řízený rozhovor. 

S učiteli jsem se osobně setkala a položila jsem jim následující otázku: „Vyberte 

prosím jedno téma (se kterým jste již pracoval/a) a popište metodu/metody či techniky, 

které se Vám při výuce osvědčily." 

Podařilo se mi shromáždit několik návrhů, ve kterých učitelé navrhují metody 

dramatické výchovy hodící se i pro výuku Výchovy ke zdraví. Uvádím zde jen takové, 

které jsou v souladu se zaměřením této práce. 

Získané informace - metody, hry, cvičení, techniky - jsem vždy přiřadila к tématu 

Výchovy ke zdraví, ke kterému by šly využít. 

Tématické okruhy Výchovy ke zdraví: 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina. 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. 

Navrhované hry a cvičení: 

1. Seznámení se 

Děti se hrou rozdělí na dvojice, mají za 3 minuty zjistit o druhém co nejvíc, pak se 

v kruhu navzájem představují. 

2. Hra na slepou babu 

Všechny děti mají zavázané oči, baba se zhruba v pěti vteřinových intervalech ozve 

„baba", zároveň se snaží naposlouchat, kde chodí ostatní a snaží se někoho chytit. Stále 

se všichni musí orientovat v prostoru. 
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3. Každý si najde, kde je mu v daném prostředí dobře, tam si lehne, stoupne či jak je 

mu libo. Skupina se pokusí o společný zvuk na dané téma (Indiáni, déšť atd. Je dobré, 

aby měl zvuk příběh). 

4. Sousoší 

Je kruh, uprostřed něj sousoší o dvou dětech. Kdokoli chce sousoší pozměnit, vstane, 

dotkne se jednoho z nich, ten si sedne. Pozměnitel zaujme polohu, která většinou změní 

význam sousoší. Postupně se mohou začít vymýšlet jména sousoší. Po skončení cvičení 

se může potrénovat paměť - zapakuje se, jak šly sochy po sobě. 

5. Malování společného obrazu (jedná se o psychologický test skupiny) 

Každý si vybere pastelku, skupina dostane velký papír a má za úkol namalovat 

společně dům, kam by všichni jezdili na prázdniny. Nesmí se u toho mluvit ani jakkoli 

jinak komunikovat. Obraz končí, když poslední ze skupiny položí tužku. 

6. Připravit a zahrát představení na předem přečtený text. Doba přípravy 2 0 - 3 0 

minut, včetně vyrobení loutek. 

Následující dva náměty jsou ukázkou již realizované akce na základní škole. 

Z poskytnutých materiálů vyplývá, že děti nejprve obě níže zmiňované povídky 

zdramatizovaly - zahrály a až v některé z dalších hodin následovala diskuse a reflexe. 

Tématický okruh Výchovy ke zdraví: 

Šikana a jiné projevy násilí. 

Námět učitele dramatické výchovy: 

Příběh od Raye Bradburyho Celé léto v jediném dni je umístěn na Venuši a 

pojednává o dívce Margot, která má osobní zkušenost se šikanou. Venuše sice 

představuje prostor pro život velmi nepříznivý, ale Země je přelidněna, a proto lidé 

začali dobývat i nehostinnou Venuši. 

Náměty ke zpracování а к diskusi: 

Nakresli, popiš život na Venuši v roce 2166. 

Představ si, že jsi Margot zavřená ve skříni. Vyjádři své pocity. 
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Připomněla ti Margot nebo William někoho, koho znáš? Čím? 

Představ si, že bys mohl/a do příběhu vstoupit jako spolužák Margot a ovlivnit 

tak, jak příběh skončí. Vyjádři, co bys udělal. (Můžeš takovou možnost i 

nevyužít. Řekni proč.) 

Máš nápad, co by mohlo následovat, když se Margot vrátí do třídy? Jak se 

zachovají spolužáci, učitelka, rodiče, Margot? 

Tématický okruh Výchovy ke zdraví: 

Morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 

prosociální chování 

Námět učitele dramatické výchovy: 

Příběh Marionety, a.s. (tentýž autor) pojednává o otázce odpovědnosti za své činy, o 

úctě i pýše. Kongres Spojených států evropských má hlasovat o legalizaci prodeje 

umělých dvojníků lidí - marionet (viz např. současná otázka etičnosti klonování lidí). 

Takové pokusné prodeje již v roce 2166 probíhají, ale zatím na zakázaném černém trhu. 

Náměty ke zpracování a diskusi: 

Jaké vidíš výhody a nebezpečí existence marionet? 

- Dokážeš si představit, že by tebe, člověka se svými pocity, radostmi i smutky, 

mohl někdo, nějaký majitel „vypnout"? Napiš/řekni, jak by ses cítil. 

- Byl pan Brailing svobodnější, šťastnější? 

- Jsi poslanec Kongresu, probíhá hlasování. Přišla řada na tebe. Zvedneš ruku? 

(Zvednout ruku = souhlasit a umožnit prodej, nezvednutí = odmítnutí prodeje). 

Proč ses tak rozhodl? 

Pro srovnání uvádím v příloze č. 3 povídku Marionety, a.s. zpracovanou ve formě 

scénáře příběhového dramatu (strukturovaného dramatu) Irinou Ulrychovou. 

Zásadní rozdíl shledávám v samotné realizaci povídky - v průběhu příběhového 

dramatu se výše uvedené náměty ke zpracování a diskusi řeší přímo v průběhu tvoření 
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dramatu (viz též ukázka Adam v nesnázích, kapitola 5.2), což se z mého pohledu jeví 

jako přínosnější. 

Tématický okruh Výchovy ke zdraví: 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. 

Navrhované hry a cvičení: 

1. hry ve dvojicích - sirky, slepci, zrcadla... 

2. hry ve skupinách: žraloci (lodě) - skupina mlčí a kooperuje, musí vyřešit 

problém 

3. pavouk (čtverec) - všichni se musí dostat skrz provazový výplet mezi dvěma 

stromy (ve vzduchu) 

Hodina dramatické výchovy by se dala koncipovat jako herecké etudy se stanoveným 

prostředím, problémem, různými přístupy к němu, v různých situacích, praktický 

nácvik (simulace) akce a reakce. Následná reflexe viděného je nezbytná —• hledání 

přístupů řešení, dalších variant... 

Např. komunikace s nepříjemným nadřízeným - učitelem, ředitelem... efektivnost a 

asertivita. 

Tématický okruh Výchovy ke zdraví: 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. 

Návrh učitele dramatické výchovy: 

Hrané scénky z rodinného života - jak by komunikoval cholerik, flegmatik, 

sangvinik, melancholik. 
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Tématický okruh Výchovy ke zdraví: 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina. 

Návrh učitele dramatické výchovy: 

Jedná se návrh, který se svým pojetím blíží strukturovanému, příběhovému dramatu 

tak, jak je popsán v 5. kapitole. 

1. Děti dostanou křížovku, kterou když vyluští, zjistí téma bloku. 

Syn mé maminky... b r a t r 

Já jsem strýčkův... s y n o v e c 

Tatínek tatínka je můj... d ě d a 

Já a sestra jsme pro rodiče... d ě t i 

Jsem babiččin a dědečkův... v n u k 

Sestra mé mámy je moje ... t e t a 

2. Vstup do rodin 

Připravíme si tolik kartiček, kolik je dětí. Podle toho čím je dělitelný počet hráčů 

(čtyřmi, pěti, šesti) se rozhodneme, kolik budou mít rodiny členů. Vybereme jména pro 

jednotlivé rodiny a na kartičky rozepíšeme jejich příslušníky (Černý - tatínek, Černá -

maminka, Černý - syn, Černá - dcera; popřípadě přidáme ještě některého z prarodičů). 

Hráči si vylosují lístky a seznámí se se svou rolí. Dětem řekneme, že vůbec nevadí, 

pokud si vybrali např. lístek maminka, když jsou kluci. 

3. Setkání 

Nyní zadáme instrukci, že teď budou děti svoji roli předvádět pantomimicky. Jsou 

venku na sídlišti, a když potkají někoho, o kom si myslí, že má stejnou roli jako oni, 

zastaví se s ním a dají se s ním do řeči, začnou si hrát - zkrátka budou dělat to, co lidé v 

těchto rolích běžně dělají, když se setkají. Takto vytvoří skupinky podle stejných rolí. 
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4. Kompot 

Děti teď již vědí, kdo jsou tatínkové, kdo děti, pořád ještě však nevědí, kdo v 

rodinách patří к sobě. Učitel vyzve děti, aby si každý vzal židličku a sedl si na ni tak, 

aby vytvořily kroužek. Dá dětem instrukci, že pokud řekne jejich příjmení a bude se jich 

to týkat, vymění si místo s tím, o kom bude také řeč. Vypráví jednoduchý příběh, ve 

kterém se co nejhojněji vyskytují jména jednotlivých rodin a rolí. Řekne-li např., že 

rodina Černých jde na procházku, vymění si celá rodina místa. Pokud řekne, že děti 

Černých šly do školy, vymění si místa jenom děti Černých Může zadat také instrukci, že 

tatínkové se sešli v hospodě na fotbalový zápas, že všichni šli na koupaliště apod. 

5. Rodiny 

Učitel vypráví. Bylo jednou jedno městečko a v něm žilo několik rodin. Například to 

byla rodina Černých. Prosím, pojďte se nám představit. Rodina Černých přichází na 

jeviště a postupně se představuje. Dobrý den, já jsem maminka Černá apod. Když se 

rodina představí, učitel jim poděkuje a řekne, aby zatím počkali u sebe, že si ještě 

představíme ostatní rodiny. 

6. Rodinná oslava 

Učitel pokračuje. Nyní se podíváme, jak to v těchto rodinách vypadá, když se všichni 

sejdou dohromady a oslavuje se. Každá skupina ode mě dostane na lístečku jednu 

rodinnou událost - a vašim úkolem bude, ukázat nám tady kousek z této oslavy. 

Skupiny dostanou např. tyto události: babiččiny narozeniny, děti přinesly domů 

hezké vysvědčení, tatínek dostal novou lepší práci, maminka se vrací z porodnice 

(miminko nikdo nehraje - leží v postýlce), syn vyhrál pohár na tenisovém utkání, 

dědeček vyhrál 50 000 korun ve sportce apod. 

7. Demonstrace 

Učitel rodinu vždy uvede: Pojďme se podívat, jak se v rodině Černých oslavuje 

příchod nového člena rodiny apod. Každá rodina vždy začne z fotky, na učitelovo 

tlesknutí fotku rozehrají. 
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8. Konflikt 

Nyní učitel pro každou rodinu připraví naopak situaci konfliktní. Například: dítě 

přinese poznámku ze školy a rodiče se mají dostavit do ředitelny, tatínek nestihl synův 

důležitý zápas, maminka nestačila koupit večeři, dcera přišla pozdě domů, babička 

vyčítá dětem, že se moc dívají na televizi... Následuje rozehrání situací jako 

v předešlém bodě. 

9. Reflexe 

Už v kroužku - mimo role. Diskuse na téma konflikty v rodině. Jak je možné je řešit. 

Průběh diskuse vyústí z toho, jak probíhaly předešlé improvizace. 

6.1 MOŽNOSTI STŘEDISKA V O L N É H O Č A S U 

Pro srovnání na tomto místě ještě uvádím řešení výuky témat Výchovy ke zdraví 

v brněnském středisku volného času Lužánky. Třídy s učitelem mají možnost přijít do 

střediska na zvolené téma (viz tab. č. 6) a ve středisku proběhne pod vedením odborníků 

blok výuky zaměřený na formování osobnosti žáků a studentů, především pak na rozvoj 

klíčových kompetencí, podporující aktivní formy učení a myšlení. Jedná se o učení 

prožitkem, zážitkem a zkušeností prostřednictvím umění - dramatu a divadla. 

Jaké možnosti volby témat tamní školy mají, uvádím v tabulce č. 6. 

Tab. 6 Témata lekcí dramatické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

Ročník: Téma: Cíl: 

Vždy první 
lekce 
skupiny 

Základní lekce: 
Kdo jsem a kam patřím 

Naučit se základní pravidla a prostředky pro lekce DV -
situace, jednání v rolích, hra, dodržování pravidel, 
štronzo, způsoby vyjádření (pohyb a hlas), role lektora... 

6. ročník Vlastnosti a charaktery 
Přes personifikaci a metaforu objevovat vlastnosti 
člověka, uvědomit si, jak se к sobě chováme... 

6. ročník 
Skupina a já (vztahy ve 
třídě, role ve skupině) 

Poznat svou roli ve skupině, poznat i ostatní členy, 
jakou mám pozici v jiných skupinách (parta...) 

6. ročník Konflikt 
Dvě skupiny řeší určitý konflikt, pokus nalézt řešení, 
kompromisy, argumentace, objevení různých 
názorových hledisek 

6. ročník Smysly 
Vyzkoušet si intenzivně jednotlivé smysly, uvědomit si, 
co používáme nejvíce, jak by se nám bez některého žilo 
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7. ročník Jedinec versus společnost 
Pochopit pozici oustiderů, hledat příčiny (názorová 
odlišnost, náboženská, fyzický handicap, povaha...) a 
možnosti řešení, zkusit se dostat do role outsiderů, 

7. ročník 
Komunikace (bariéry 
v komunikaci, 
komunikační šumy) 

Naučit se více vnímat, co druhý říká, naučit se 
naslouchat, naučit se řeč těla, zlepšování kvality 
komunikace mezi lidmi 

7.ročník 
Rodina (generační 
konflikt, zázemí) 

Co pro mě rodina znamená, co ji obecně charakterizuje, 
uvědomit si; jak má správně fungovat... 

7. ročník Vina a trest 
Zakusit si situaci člověka nespravedlivě odsouzeného, 
schopnost posuzovat věci z více stran, nedělat ukvapené 
závěry, ale zkoumat příčiny jednání lidí 

8.ročník Týmová spolupráce 
Rozvíjet týmovou spolupráci, uvědomění si své role v 
týmu, společné řešení problému 

8.ročník 
Totalita (konflikt s 
režimem, 
projevy nesvobodné 
společnosti) 

Co pro mě svoboda znamená, jsme svobodní? Co je 
osobní svoboda? Co mě teď svazuje a omezuje? 
Uvědomění si hranic mezi svobodou a chaosem, může 
existovat absolutní svoboda? 

8.ročník Moje budoucnost 
Definovat, co chci v životě dosáhnout, čím chci být, má 
představa sebe za x let, naučit se flexibilnímu myšlení, 
být připraven na změny 

8. ročník 
Člověk ve ztížených 
podmínkách 

Zažít určité situace z běžného života za ztížených 
podmínek (slepota, tělesný handicap, nemožnost 
mluvit...), tolerovat různé odlišnosti mezi námi, 
handicapy 

9. ročník Předsudky a stereotypy 

Oproštění se od vžitých předsudků, umět si vytvářet 
svůj vlastní názor, vnímat jedince mimo jeho skupinu, 
zamyšlení se nad škatulkováním lidí a nad prvním 
dojmem, naučit se nebýt zaujatý 

9. ročník Hodnoty, sebereflexe 
Zamyšlení se nad svými osobními hodnotami, zda se 
v průběhu času mění, jejich priority, jaké hodnoty 
uznává naše společnost 

9. ročník 
Ekologie (velké slova a 
malé činy) 

Naučit se vnímat přírodu kolem sebe, uvědomit si cenu 
malých činů, co můžu dělat já pro ekologii, vzájemná 
spolupráce 

9. ročník Rituály 
Pochopit vliv přesvědčení a víry v našem rozhodování, 
zakusit pocit sounáležitosti v dané skupině, rozdíl víry 
v materiálno a abstraktno (víra versus rozum) 

Výše zmíněné informace zde uvádím, hlavně protože se vlastně jedná o téma této 

diplomové práce uvedené do praxe - na profesionální úrovni. 

Více informací o středisku volného času Lužánky je možné získat na internetové 

adrese: http://www.luzanky.cz/ 
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Shrnutí 

V literatuře lze najít dostatek inspirace a podkladů pro potřeby Výchovy ke zdraví. 

Ukázky uvedené v kapitole 5.1 Dramatické hry, cvičení a improvizace lze variabilně 

použít v hodinách Výchovy ke zdraví podle záměrů učitele. Ukázky strukturovaných 

dramat nabízejí techniky, které do hlouby rozvíjejí dané téma. 

I učitelé dramatické výchovy v praxi uvádějí vhodné a pro Výchovu ke zdraví 

použitelné metody a techniky. 

Z uvedených příkladů ukázek z literatury i od učitelů vyplývá, že se nejvíce hodí 

к využití v následujících oblastech Výchovy ke zdraví: 

- Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

- Osobnostní a sociální rozvoj 

К potkávání Výchovy ke zdraví a dramatické výchovy dochází i na profesionální 

úrovni, kdy specialisté na dramatickou výchovu nabízejí školám blok výuky zaměřený 

na formování osobnosti, využívající učení prožitkem, zážitkem a zkušeností 

prostřednictvím umění - dramatu a divadla. 
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7 ZÁKLADNÍ CÍRKEVNÍ ŠKOLA SVATÉ VORŠILY 
Tato kapitola nejprve přibližuje ZCŠ sv. Voršily, její charakteristiku, zaměření a 

školní vzdělávací program. Druhá část se věnuje zmapováním pojetí výuky rodinné 

výchovy na škole. Tato kapitola je zda zařazena, protože jsem se během svého studia 

setkala s laickým názorem, že se na církevních školách témata rodinné výchovy neučí, a 

když, tak jen zastarale a velmi povrchně. 

Charakteristika školy 

Základní církevní škola sv. Voršily v Praze je plně organizovaná základní škola s 18 

třídami 1. až 9. ročníku (v každém ročníku dvě třídy). Ve škole se vzdělává na 500 

žáků. Škola zajišťuje a poskytuje možnost plnění školní docházky formou 

Individuálního vzdělávání (podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb.) pro žáky 1. až 5. ročníku 

a plnění školní docházky v zahraniční škole. Zřizovatelem je Českomoravská provincie 

Římské unie řádu svaté Voršily. 

Zaměření školy 

Základní škola sv. Voršily v Praze je křesťansky orientovaná škola s rozšířeným 

vyučováním jazyků. Škola nabízí křesťanský výchovný projekt, jehož cílem je poukázat 

na duchovní rozměr člověka. Výchovně vzdělávací působení je postaveno na etických a 

křesťanských hodnotách. Škola uplatňuje pedagogické přístupy, které napomáhají 

к pravdivému poznání a přijetí sama sebe i druhých. Využívá metody a formy práce, 

které umožňují dialog, partnerství a spolupráci. Usiluje o důvěryhodné, bezpečné a 

spolupracující školní prostředí. 

Charakteristickým rysem života školy jsou duchovní aktivity jako školní mše, 

duchovní obnovy žáků tříd (též duchovní obnovy pro učitele a rodiče), příprava ke 

svátostem, slavnosti liturgického roku a jiné. Součástí vzdělávání je výuka náboženství 

jako povinného předmětu. Škola poskytuje výuku dvou cizích jazyků všem žákům 

druhého stupně. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk - anglický, německý nebo 

francouzský, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. 
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Škola usiluje o naplnení cíle vzdělávání v duchu motta: učit se poznávat, učit se 

jednat, učit se žít a učit se být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně 

vzdělávacím programu školy a přijímají její křesťanskou orientaci. 

Dlouhodobé projekty 

Škola je zapojena do projektů Evropského sociálního fondu46: 

- Inovativní školy Prahy (INOPSKOP) - ve spolupráci s Karlovou univerzitou v 

Praze, Pedagogickou fakultou. 

- Modelový systém podpory integrace žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami v běžných ZŠ - ve spolupráci s občanským sdružením Rytmus. 

- Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka - ve spolupráci 

s občanským sdružením JOB a obecně prospěšnou společností Erudis. 

- Ve spolupráci s MC Praha 1 škola realizuje projekt Jednička proti drogám -

Volnočasové aktivity a Podpora volného času dětí a mládeže. 

Školní vzdělávací program Společně 

Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně (ŠVP ZV 

Společně) jako školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Základní školy sv. Voršily v 

Praze byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále jen RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV Společně vychází z 

dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. Dokument ŠVP 

ZV Společně byl přijat Školskou radou Základní školy sv. Voršily v Praze dne 3. září 

2007 jako platný ŠVP od školního roku 2007/2008 pro vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku a 

následně žáků ostatních ročníků. 

46 Celý název programu zní Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město 
Praha. Jde o program, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Padesáti procenty z ESF, 
a druhou polovinou z národních veřejných zdrojů - státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. 
Hlavním cílem programu je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, 
konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální 
integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Více na: 
http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg= 1 &id=216 

EU pro své statistické a analytické potřeby vymezila územní jednotky: např. NUTS 1 je celá ČR, NUTS 2 
jsou hlavní město Praha, střední Čechy, jihozápad, severozápad atd. Více na: 
http://www.czso.ez/csuyredakce.nsf/i/vymezeni_uzemnichjednotek_nuts_v_cr_pro_potreby 

83 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=
http://www.czso.ez/csuyredakce.nsf/i/vymezeni_uzemnichjednotek_nuts_v_cr_pro_potreby


7.1 POJETÍ R O D I N N É V Ý C H O V Y N A ZCŠ 

7.1.1 Rodinná výchova v tématických plánech 
V důsledku zavedení Školního vzdělávacího programu Společně pro žáky 1. a 6. 

ročníku ve školním roce 2007/2008, dochází ze změně dosud užívaných názvů 

předmětů. Žáci 6. ročníku mají předmět Rodinná a etická výchova s dotací 1 hodina 

týdně. V 7. a v 8. ročníku bude předmět vyučován s dotací 1 hodina za 14 dnů. V 9. 

ročníku bude dotace opět navýšena na 1 hodinu týdně. Žáci 7. - 9. ročníku se vzdělávají 

dle dosud platného vzdělávacího programu Základní škola. V těchto ročnících se 

Rodinná výchova vyučuje společně s Občanskou výchovou s dotací 1 hodina týdně 

(předmět se nazývá Občanská a rodinná výchova). 

Celkem se na výuce Rodinné výchovy (Rodinné a etické výchovy) podílí šest 

učitelů (včetně mne). Tři z těchto učitelů jsou třídními učiteli, kteří ORV učí pouze ve 

své třídě. V současné době má aprobaci pouze jeden z učitelů. 

Učebnice, podle kterých učitelé rodinnou výchovu vyučují, jsou standardní jako na 

kterékoliv ZŠ, viz příloha č. 5. Již z tohoto údaje je patrné, že se škola nevyhýbá 

žádným tématům, která jsou obsažena v učivu rodinné výchovy. 

Učitelé rodinné výchovy, pokud mají příležitost, zvou do své výuky specialisty, 

nejčastěji rodiče, studenty, zástupce organizací... Učitelé do výuky například zvou: 

- maminky na téma Péče o dítě, 

maltézské rytíře na téma První pomoc, 

lékaře na téma Sexuální výchova, 

porodní asistentky na téma Antikoncepce, 

- pracovníky různých neziskových organizací na téma Drogy, 

policisty na téma Bezpečnost v dopravě, ve městě. 

Také školní metodik prevence ZCŠ sv. Voršily podniká aktivity, které naplňují cíle 

Výchovy ke zdraví. Navázal kontakt s občanským sdružením ACET ČR, které pro 8. a 

9. ročníky pořádá přednášky na téma „Sex, AIDS, partnerské vztahy".47 Specifikum této 

organizace je křesťanský pohled na předkládanou problematiku. Občanské sdružení 

4 7 ACET Česká republika [online], [cit. 6. ledna 2007] dostupné na WWW: 
< http://www.acet.cz/> 
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ACET ČR je součástí světové organizace ACET International (AIDS, Care, Education 

and Training) a vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se zaměřením na prevenci proti 

AIDS. Snahou je povzbudit a vést žáky a studenty k tomu, aby přistupovali k sexu 

odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. 

Zdůrazněn je aspekt morálky, odpovědnosti a věrnosti v partnerských vztazích i to, že 

prevence je v současné době jediná možná cesta ochrany před touto smrtelnou 

chorobou. 

7.1.2 Mezipředmětové vazby 
Jak již bylo výše řečeno, žáci základní církevní školy sv. Voršily mají povinný 

předmět Náboženství (v 6. ročníku se tento předmět nazývá Náboženské vzdělávání). 

Není bez zajímavosti, že i v tomto předmětu se vyskytují témata, která přímo souvisejí 

s náplní a zaměřením rodinné výchovy. Do následujících tabulek jsem shrnula učivo a 

témata z předmětu Náboženství mající vazbu к předmětu rodinná výchova. 

Učivo, které se dotýká témat rodinné výchovy: 

1. ročníky 
Učivo Téma - výstupy 
Svátost kněžství 

Svátost manželství 

- vysvětluje a popisuje život zasvěcený Bohu a 
službě bližním jako rovnocenný s manželstvím a 
užitečný pro společenství 

- popisuje a vysvětluje podstatu, význam a hodnotu 
manželství 
- vysvětluje a popisuje způsob udílení svátosti 
manželství, udělovatele příjemce a účinky svátosti 
manželství 

2. ročníky 
Učivo Téma - výstupy 
Člověk jako obraz Boží 

Jedinec a rodina 

4. přikázání, vztahy v rodině 

- popisuje a vysvětluje křesťanské (biblické) pojetí 
člověka a zkušenost vlastní identity 

- popisuje význam rodiny a křesťanské rodiny 
v dnešní společnosti 

- vyjmenovává povinnosti dětí vůči rodičům a 
rizika a problémy vzájemných vztahů 
- popisuje hodnotu a jedinečnost života každého 
člověka, vysvětluje ji a obhajuje 
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5. přikázání, ochrana života a 
zdraví 

6. přikázání, lidská sexualita, 
antikoncepce, homosexualita, 
umělé oplodnění, nesprávné 
sexuální projevy 

- vysvětluje principy a pravidla přiměřené obrany 
sebe a blízkých 
- vysvětluje a definuje skutek vraždy a sebevraždy 
a hodnotí je 
- vysvětluje problematiku eutanázie, její důvody a 
hodnotí je 
- popisuje potrat jako vraždu, zná metody a 
důsledky potratu a křesťanské hodnocení 

- popisuje význam sexuality a čistoty v lidském 
životě a přijímá ji jako nedílnou součást života 
- popisuje principy křesťanského učení v oblasti 
sexuality 
- vysvětluje, hodnotí a srovnává antikoncepční 
metody 
- popisuje podstatu a metody umělého oplodnění, 
vysvětluje ji a hodnotí 
- vysvětluje pojem homosexualita, postoje církve, 
společenské vnímání, srovnává je a hodnotí 

3. ročníky 
Učivo Téma - výstupy 
Rodina, mezilidské vztahy 

Manželství 

- j e schopen popsat význam rodiny a analyzovat 
příčiny její krize 
- j e schopen problémy současné rodiny a mladého 
člověka dát do souvislostí a vysvětlit 

- srovná a zhodnotí různé názory na rodinu, 
manželství a náboženství 

Shrnutí 
ZCŠ sv. Voršily klade ve svém výchovně vzdělávacím konceptu důraz na duchovní 

rozměr člověka postavený na etických a křesťanských hodnotách. To nebrání realizaci 

všech témat, která spadají do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Naopak jsou tato 

témata podpořena výukou i v jiných předmětech, například v předmětu náboženství. 

Všechna témata rodinné výchovy jsou vyučována s ohledem na křesťanské zaměření, 

předkládaná látka je vždy obohacena o křesťanský pohled a postoj. 
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8 VLASTNÍ NÁVRHY UPLATNĚNÍ METOD 
DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE VÝUCE 

V této kapitole uvádím vlastní návrhy uplatnění metod dramatické výchovy při 

výuce. Abych zjistila, jaké zkušenosti mají děti s dramatickou výchovou, zmapovala 

jsem nejprve situaci na 1. stupni základní církevní školy sv. Voršily. Druhá část této 

kapitoly popisuje průběh konkrétních hodin i následnou reflexi. 

8.1 Z M A P O V Á N Í SITUACE N A 1. STUPNI ZCŠ SV. V O R Š I L Y 

Dotazováním učitelů na 1. stupni jsem chtěla zjistit, zda žáci na druhém stupni ZCŠ 

mají zkušenost s dramatickou výchovou. 

Situaci ohledně používání metod dramatické výchovy na 1. stupni jsem zmapovala 

osobním rozhovorem s učiteli 1. stupně na Základní církevní škole sv. Voršily. Učitelů 

je na prvním stupni deset, z nich devět mi využívání metod dramatické výchovy 

potvrdilo. 

Učitelé ve většině případů nedokázali sice hned odpovědět, zda ve své výuce metody 

dramatické výchovy používají, ale když jsem jim přiblížila její tři základní metodické 

principy (viz. kapitola 4.2), byli již schopni mi říci konkrétní činnosti, které by mohly 

být zahrnuty do metod dramatické výchovy. 

Učitelé na 1. stupni využívají metody nejrůznější, mezi nimi i metody dramatické 

výchovy. Učivo na 1. stupni lze s úspěchem probírat tématicky (ne předmětově), takže 

je těžké vymezit, v jakých předmětech se metody dramatické výchovy používají 

nejčastěji. 

Většina učitelů se shodně vyjádřila o spontánní potřebě dětí nejrůznější scénky 

vytvářet (i když nebyl tento požadavek zadán), dokonce mnozí učitelé mají zkušenost 

s jakousi „samotvořivostí" dětí, kdy děti samy jsou schopny vymyslet a zrežírovat hru 

vlastní. 

V loňském školním roce 2006/2007 měli děti na ZCŠ navíc na obou stupních 

možnost navštěvovat kroužek dramatické výchovy. Do kroužku chodilo kolem 10 dětí. 

Letos tato možnost již na škole není. 
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8.2 R E A L I Z O V A N É N Á V R H Y 

Od letošního školního roku 2007/2008 jsem dostala příležitost učit rodinnou výchovu 

v 7. ročníku ZCŠ sv. Voršily. Učebnice, kterou se pro svou výuku inspiruji, nabízí pro 

rodinnou výchovu následující témata (4): 

- Rodina 

- Klíče ke zdraví 

- Zdravá výživa, stravování 

- Zneužívání návykových látek 

- Osobní bezpečí 

- Sexuální výchova 

Při výběru vhodné metody jsem postupovala následovně: 

Z knihy Josefa Valenty jsem v seznamu metod dramatické výchovy (viz příloha č. 

4) pro sebe vybrala takové, které jsem jako laik a začínající učitelka považovala za 

realizovatelné (tedy takové, které by měly zvládnout i děti bez předchozí zkušenosti 

s dramatickou výchovou). 

Poté jsem vybrala téma, které se shoduje pro výuku rodinné výchovy i dramatické 

výchovy, a připravila jsem si hodinu, do které jsem zařadila také zvolenou metodu 

dramatické výchovy. 

Návrhy metod jsou záměrně zařazené jako jednotlivé aktivity, neboť ne všechny děti 

ve třídě mají zkušenost s dramatickou výchovou (noví žáci ve třídě) a také zavádět 

dramatickou výchovu v období začínající puberty je „velmi obtížné a vyžaduje to velmi 
48 

zkušeného a zdatného pedagoga." 

Následuje popis tří navržených a realizovaných aktivit. 

8.2.1 Téma: Rodina 
Následující aktivita využívá metodu dramatické výchovy „živé obrazy" (viz 

Valentův přehled metod a technik dramatické výchovy, příloha č. 4) a byla zařazena po 

úvodním tématu Rodina - práva a povinnosti členů rodiny, pravidla v rodině. 

48 Machková, 1998, s. 177 
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Cíl aktivity: 

žáci více přemýšlí o pravidlech, která v rodině platí, o možných konfliktech, 

která z těchto pravidel vyplývají a o možnostech řešení vzniklých konfliktů. 

Průběh vyučovací hodiny: 

Seznámení žáků s pojmem „živé obrazy". Názorná ukázka, v čem aktivita 

spočívá (1. obraz - běžec na startovní čáře; 2. obraz - běžec protínající cílovou 

pásku; 3. obraz - běžec na stupni vítězů). 

Rozdělení žáků do skupin pomocí kartiček s nadepsanými postavami (babička, 

dědeček, máma, táta, syn, dcera). Každý žák si vylosuje jednu kartičku a má za 

úkol к sobě najít další členy tak, aby vytvořili „rodinu". Tento úkol zvládnou 

žáci bez mluvení. 

- Po rozdělení žáků do skupin (rodin) obdrží každá skupinka písemný pokyn: 

Utvořte 3 po sobě jdoucí živé obrazy, ve kterých naznačíte vývoj konfliktu (problému), 

kdy jeden člen vaší rodiny (záleží zcela na vás jaký) odmítá pomáhat s velkým úklidem 

Na přípravu obrazil máte 9 minut. 

1. v prvním obraze naznačte, který člen nepomáhá a co dělají všichni ostatní 

2. druhý a třetí obraz vymyslete podle své fantazie; jak konflikt (problém) dopadne 

záleží zcela na vás 

3. každý z vás se musí vyskytnout alespoň v jednom živém obrazu (to znamená, že 

nemusíte být všichni ve všech, ale můžete) 

- Práce ve skupinách, vymýšlení a tvorba živých obrazů. 

Prezentace živých obrazů před spolužáky. 

Fotografie živých obrazů zachycujících práci jedné skupinky jsou к nahlédnutí 

v příloze č. 6. 
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Zpětná vazba: 

Zpětnou vazbu jsme provedli po předvedení živých obrazů všech skupinek. Žáci při 

samotném vytváření živých obrazů byli soustředění, dobře spolupracovali i když byly 

skupiny sestaveny náhodně. Úkolu se zhostili s fantazií, dokázali využít různé 

pomůcky, aby si vytvořili kulisy. S pořádkem a hlukem nebyl problém, měli možnost 

vytvářet obrazy na chodbě, v šatně a ve třídě. Čas na splnění zadaného úkolu byl 

dostatečný. 

Celkem byly čtyři skupinky, tři z nich vymyslely konec příběhu pozitivní - člen se 

zapojil (lépe řečeno byl zapojen) do činnosti. Poslední skupinka potřebovala obrazů 

více a problém skončil tak, že problémový člen „zmlátil" ostatní a do činnosti se 

nezapojil. 

Většina dětí byla zklamaná z toho, že všechny skupinky měly stejné zadání. 

Zajímavé bylo, že i když jsem jim dala volnost v tom, jak může situace skončit, většina 

ji vyřešila „pozitivně" - jak by to mělo být, ale zpětně se jim to nelíbilo („bylo to 

všechno stejné"). 

Děti poznamenaly, že by bylo lépe, aby mohly od začátku počítat s více obrazy. 

Také jsem zapomněla dětem do zadání napsat, aby při ukázce sdělily, jaký člen 

rodiny to vlastně nepomáhá - z ukázek bylo trochu vidět, že to byli členové různí, ale 

nejsem si jistá, zda to postřehli i spolužáci. 

Návrhy zlepšení: 

Teď, když už mají děti zkušenost s tvorbou živých obrazů, bych se nebála dát jim 

větší možnost volby, jak při výběru konfliktní situace, tak s počtem živých obrazů. 

V situaci, kdy budou děti zastupovat nějakou roli bych použila lepicí štítky, na 

kterých by bylo napsáno, kdo koho reprezentuje, hraje. Dostačující by možná také bylo, 

kdyby se hráči v roli ostatním představili. 
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Shrnutí 

Přes všechna opomenutí hodnotím aktivitu jako přínosnou. Děti se dokázaly vžít do 

svých rolí, pracovaly s nasazením, vystihly podstatné rysy své role, vyjadřovaly se 

kultivovaně a věcně v závěrečné reflexi. 

8.2.2 Téma: Komunikace 
Tato aktivita byla inspirována metodou dramatické výchovy „quasipanel" - mělo jít 

o panelovou diskusi žáků v roli - třetina žáků měla zastupovat generaci teenagerů, 

třetina generaci dospělých a třetina generaci seniorů. 

Cíl aktivity: 

- žáci si uvědomí situace, při nichž dochází к častým slovním střetům mezi 

generacemi, 

- formulují možnosti jejich předcházení či řešení. 

Průběh vyučovací hodiny: 

Stručné vysvětlení aktivity. 

- Rozdělení žáků do skupin - teenagerů, dospělých a seniorů (tři skupiny po osmi 

dětech). Rozdělení do skupin dobrovolné (předpoklad větší kooperace ve 

skupině a snazší ztotožnění se s vybranou skupinou). 

- Skupinová práce - žáci dostanou písemný pokyn: 

Co je při komunikaci s ostatními skupinami žádoucí (co by ostatní skupiny říkat a dělat 

měly) a co vám při komunikaci s ostatními skupinami vadí (co by v komunikaci ostatní 

dvě skupiny říkat a dělat neměly)? 

- Každá skupina obdrží předepsaný arch papíru, do kterého vypíše konkrétní 

příklady žádoucí a nežádoucí komunikace: 

Při komunikaci teenagerů s 
dospělými seniory 

žádoucí nežádoucí žádoucí nežádoucí 

Při komunikaci dospělých s 
teenagery seniory 

žádoucí nežádoucí žádoucí nežádoucí 
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Při komunikaci seniorů s 
teenagery dospělými 

žádoucí nežádoucí žádoucí nežádoucí 

- Po skončení práce vyvěšení archů na tabuli a prezentace skupinek. 

- Zápis do sešitu pozitivních, žádoucích postupů, vstřícných kroků 

v komunikaci obecně. 

Zpětná vazba: 

Jedna skupina pracovala dle očekávání, ale ostatní dvě pochopily práci ve skupině 

jako volnou zábavu. Zadaný úkol ale všechny skupiny splnily. Při prezentaci první 

skupiny měly ostatní dvě velký problém s udržením pozornosti a spolupráce, proto jsem 

přistoupila к předčasnému ukončení aktivity a předpokládaný výstup - zápis vstřícných 

kroků v komunikaci jsem shrnula z vyplněných archů a žákům nadiktovala. 

Nedostatek zpětně spatřuji v příliš obecném zadání, pro žáky bylo asi příliš náročné 

vymyslet konkrétní situace. Také měli problém se vstoupením do role - vzít práci 

vážně. Problém byl i možná v dobrovolném utvoření skupin, vytvořila se tak jedna 

skupina „tahounů", kteří pak chyběli ve zbylých dvou skupinách. 

Návrh zlepšení: 

Pro žáky by bylo patrně snazší rozebrat jednu problémovou situaci více do hloubky 

- např. střet babičky a mladíka v tramvaji, či maminka upozorňující dceru, ať si 

nezapomene vzít čepici, že je venku zima. V menších skupinkách by dva žáci mohli 

pomocí živých obrazů znázornit situaci - konflikt, ostatní by do obrazu vstupovali jako 

hlasy a promlouvali by za jednoho, či druhého, dokud by se nevyčerpaly nápady. Poté 

by mohly obrazy oživnout a ukázat jak by situace dopadla, kdyby: 

se dcera rozzlobila, že to slyší už po sté, 

- jen přikývla, 

mamince poděkovala za starostlivost. 

Tím by se ukázala variabilita možných reakcí a jejich důsledků (maminka se také 

rozzlobí, mávne rukou, bude potěšena, že má tak milou dceru...) 
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Shrnutí 

I když realizace závěrečné diskuse nebyla úspěšná, je třeba zdůraznit, že přínos 

měla. Žáci, rozdělení do různých generačních skupin, si jasně uvědomovali, že existují 

nějaké generační konflikty (všechny skupiny splnily první část úkolu). A to, že následně 

nedokázali naslouchat prezentaci spolužáků, možná bylo způsobeno přílišným 

ztotožněním se se svou rolí - čímž žáci jen demonstrovali existenci problémů 

v komunikaci mezi generacemi. Tuto situaci nedokázali překlenout, a posunout se tak 

к řešení konfliktních situací. 

8.2.3 Téma: Drogy 
Následující aktivita (inspirovaná metodou psaní životopisu - viz Valentův přehled 

metod dramatické výchovy, příloha č. 4) následovala po úvodním seznámení s tématem 

návykové látky, s jejich základním dělením a účinky. 

Cíl aktivity: 

- žáci zmapují problematiku drogové závislosti, 

- formulují příčiny experimentování s drogami, 

- vytvoří životopis postavy, která během svého života projde zkušeností s drogou. 

Průběh 1. vyučovací hodiny: 

- Ústní vysvětlení aktivity. 

- Rozdělení žáků do skupin po 2 - 4. Rozdělení do dvojic či skupin dobrovolné 

(předpoklad lepší kooperace na zadané práci). 

Hned po vytvoření skupinky dostane dvojice až čtveřice pokyn v písemné 

podobě: 

Vymyslete si fiktivní postavu a její životopis. Vámi vymyšlená postava během svého 

života projde zkušeností s drogou. Všechny další okolnosti, jak bude její život vypadat 

a jak to s ní dopadne, záleží na vás, ale život vaší postavy bude vycházet z reality. Jde 

tedy o vymyšlenou postavu, ale ve skutečném světě. 

V životopise se musí objevit: 

- jméno 

- kde se narodil/a, jaké měl/a rodinné zázemí, kolik měl/a sourozenců 
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- školní prospěch, koníčky, záliby 

- důvod, proč začal/a brát drogu (drogy) 

- co všechno se mohlo změnilo poté, co začal/a drogu užívat 

- jak to dopadlo 

Životopis můžete zpracovat ve formě písničky, básničky, reportáže, komiksu, 

vyprávění, pohádky, scénky či sérií živých obrazů. 

- Skupinová práce. Během vytváření příběhu o postavě mají žáci možnost nahlížet 

do svých zápisků. Každá skupinka také obdrží informační brožuru Drogy, 

poznej svého nepřítele (18). 

Celkem žáci vytvořili devět skupinek. Sedm skupinek zvolilo písemnou podobu 

životopisu, dvě skupinky začaly hned připravovat scénky. I skupinky, které 

připravovaly scénku mi na konci odevzdaly v písemné podobě osnovu své scénky. 

Na konci hodiny jsem si práce vybrala, přečetla, opravila chybné informace 

(nejčastěji chybný účinek drog) a vrátila dětem. Upravené mi to měly dodat tak, abych 

to mohla do následující hodiny znovu přečíst a připravit na další práci. Z devíti 

skupinek mi práci včas ke kontrole přinesla skupinka pouze jedna. Dvě skupinky 

nepřinesly dokonce své dílo ani na následující hodinu, kdy měla proběhnout prezentace 

před ostatními skupinkami. 

Ukázky práce dvou skupin jsou к nahlédnutí v příloze č. 7. 

Průběh 2. vyučovací hodiny 

Prezentace skupin před spolužáky. Skupinky svá díla předvedly či přečetly. Ostatní 

žáci do připravených pracovních listů hodnotili, zda se v příběhu objevil/o: 

- Důvod, proč postava začala brát drogu. 

- Rozdíl v životním stylu před a po užívání drogy. 

- Účinek drog popsaný podle skutečnosti. 

- Poučení. 

Zpětná vazba: 

Téměř všechny skupinky jako hlavní důvod pro vyzkoušení drogy sice uvedly 

neúspěch, ať už ve škole, nebo v osobním životě, ale i přesto se dostalo na další možné 
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příčiny braní drog, než jsme si uvedli při výkladu předcházející hodinu. Blíže a 

podrobněji jsme se také věnovali účinku drog. 

Návrh zlepšení: 

Varianta, která by byla blíže dramatické výchově, by mohla být taková, že bychom 

společně s dětmi vymysleli postavu přibližně v jejich věku, děti by jí přiřkly nějaké 

vlastnosti, záliby, rodinné zázemí, školní prospěch atd. Tuto postavu by mohly děti 

namalovat, napsat její deník, napsat dosavadní životopis. Zkušenost s drogou by přišla 

až v situaci, když se děti s postavou do jisté míry sžijí a doposavad nevědí, že ji něco 

takového potká. Poté by mohly zjišťovat, proč postava drogu zkusila, co ji k tomu 

vedlo, jak to s ní bylo dál. 

Shrnutí 

Při samotném vytváření životopisů, ať již formou písemnou či hranou, byli žáci 

zaujati prací, ve skupinkách spolupracovali velice dobře. Zde se dobrovolnost při 

vytvoření skupinek osvědčila (byly to ale početně menší skupinky, než v předchozí 

aktivitě). Při práci samostatně vyhledávali potřebné informace z nabídnuté brožury. Při 

prezentaci spolužáků dokázali ocenit výkon a nápady ostatních. 
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ZÁVĚR 
Prvním cílem této práce bylo zjistit témata a náměty, které se vyučují jak v předmětu 

dramatická výchova, tak v předmětu rodinná výchova (Výchova ke zdraví). Shodná 

témata byla nalezena a potvrzena porovnáním výčtu témat Výchovy ke zdraví s 

odbornou literaturou. Tato teoretická shoda byla ověřena výsledky orientačního 

výzkumného šetření zaměřeného na učitele dramatické výchovy v praxi. Z porovnání 

obsahu Výchovy ke zdraví s tématy dramatické výchovy vyplynulo, že jde hlavně o 

témata a náměty zabývající se člověkem, lidmi v jejich vzájemné interakci a 

konfliktech, vztahem člověka ke svému okolí i к celému světu. 

Druhým cílem pak bylo shromáždit metody dramatické výchovy, které bych mohla 

využít při výuce rodinné výchovy (Výchovy ke zdraví). V praktické části jsou proto 

nashromážděny vhodné a použitelné inspirace, náměty a návrhy metod, jak z literatury, 

tak od učitelů dramatické výchovy z praxe. 

Třetím cílem bylo zmapovat situaci na ZCŠ sv. Voršily, zjistit možná omezení při 

výuce témat rodinné výchovy vyplývající z křesťanského zaměření školy. Z kapitoly o 

ZCŠ sv. Voršily vyplynulo, že učitelé nejsou při výuce rodinné výchovy nijak 

omezováni jejím křesťanským zaměřením. Dramatická výchova vede děti к poznání 

prostřednictvím prožitku, což plně odpovídá koncepčním záměrům ZCŠ sv. Voršily. Je 

proto vhodné a žádoucí realizovat témata rodinné výchovy za pomocí metod dramatické 

výchovy. 

Některé metody jsem zařadila do vlastních návrhů vyučovacích hodin a ověřila tak 

jejich použitelnost v praxi. Při realizaci metody dramatické výchovy živé obrazy na 

téma Rodina se žáci dokázali vžít do svých rolí, pracovali s nasazením, vystihli 

podstatné rysy své role, vyjadřovali se kultivovaně a věcně v závěrečné reflexi. Při 

realizaci metody quasipanel při tématu Komunikace si žáci, rozdělení do různých 

generačních skupin, jasně uvědomovali, že existují nějaké generační konflikty, ale 

nedokázali své chování natolik ovládnout, aby aktivita dospěla do zdárného konce. Při 

realizaci metody psaní životopisu, byli žáci zaujati prací, ve skupinkách spolupracovali 

velice dobře, vyhledávali samostatně potřebné informace. 
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Ze zkušeností získaných realizací metod ve výuce, mohu říci, že je vhodné metody 

dramatické výchovy využívat při výuce Výchovy ke zdraví, neboť žáci přinášejí vlastní 

nápady a výklady vnímání světa. Tím učiteli ukazují, co je pro ně důležité, jaké jsou 

jejich potřeby a jaké informace chtějí a potřebují slyšet. 

Cíle vytyčené touto prací považuji za splněné. Avšak při vypracovávání diplomové 

práce jsem získala nové podněty, které poskytují další možnosti rozvíjení, takže dané 

téma nepovažuji za zcela vyčerpané. 

Na úplný závěr lze shrnout, že se Výchova ke zdraví a dramatická výchova mohou 

úspěšně doplňovat, a společně tak vést žáky к osobní zodpovědnosti za své činy i 

zdraví. 
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VĚCNÝ REJSTŘÍK 

Dospívání - vývojové období mezi dětstvím a dospělostí 8 

Dramatická hra - námětová hra založená na hraní a pozorování mezilidského kontaktu 

a komunikace; základ dramatické výchovy (viz též hra v roli) 24 

Dramatická výchova - systém řízeného, aktivního sociálně-uměleckého učení 

založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla (v tomto významu 

je v textu pojem uváděn s malým počátečním písmenem); v RVP ZV označuje 

doplňující vzdělávací obor (v textuje uváděn s velkým počátečním písmenem) 2 1 - 2 7 

Fikce - v dramatické výchově se tak označuje postup, při němž se člověk svou vlastní 

osobou stává někým jiným nebo něčím jiným 24 

Hra v roli - vzdělávací metoda, která vede к plnění osobnostně rozvojových i věcně 

vzdělávacích cílů prostřednictvím navození a přípravy, rozehrání a reflexe fiktivní 

situace s výchovně hodnotným obsahem 24 

Improvizace - jednání bez přípravy, spontánně 25 

Míčové kompetence - soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj žáka a jeho aktivní zapojení do společnosti 17 

Metoda - záměrné uspořádání činností učitele a žáků, které vedou к naplnění výchovně 

vzdělávacích cílů 22 

Občanská škola - projekt státní alternativní školy (6. - 9. ročník), navazuje na 

vzdělávací program Obecná škola 25 

Obecná škola - projekt státní alternativní školy prvního stupně; zavedl nový povinný 

předmět dramatická výchova 25 

Podpora zdraví - koncepce směřující к celkovému zlepšení zdraví lidí i prostředí a 

zahrnující vzdělávání, výzkum, vytváření podmínek, tvorbu prostředí, zdravotní 

prevenci, léčbu atd.; pojem vystihuje současné trendy interakčního pojetí zdravotně 

preventivních strategií 16 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP) - kurikulární 

dokument státní úrovně 

Rodinná výchova - ve vzdělávacím programu Základní škola vyučující předmět (na 2. 

stupni ZS); směřuje žáky k tomu, aby se orientovali v základních otázkách zdraví, 

zdravého životního stylu, rodinného života i v širších problémech mezilidských vztahů 
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Strukturované (příběhové) drama - v dramatické výchově způsob práce využívající 

metody a techniky, které pracují s příběhem; učitelem připravená struktura je vyplněna 

činností žáků 46 

Výchova ke zdraví - obecně označuje edukační koncepce směřující к celkovému 

zlepšení zdraví lidí; v RVP ZV označuje vzdělávací obor, z něhož je možné v ŠVP 

utvářet vyučovací předmět 1 6 - 2 0 

Zdraví - individuální pocit pohody (tělesné, duševní, sociální i duchovní), optimální 

vztahy v užší komunitě i udržitelný stav přírody a světa 1 4 - 1 5 
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Příloha 1 : Přehled námětů dramatické výchovy 

1 PŘEHLED NÁMĚTŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

Podle níže uvedeného přehledu byla zjišťována shoda s tématy Výchovy ke zdraví. 

V práci je uveden zkrácený výčet, viz str. 30. 

Oblasti životní zkušenosti, které mapují obsah dramatické výchovy. Jsou rozděleny 

do skupin hesel, která oblasti životní zkušenosti zastupují: 

1. Bezpečnost a nebezpečí 

Nebezpečí v přírodě, ve městě, mezi lidmi, kritické situace, drogy, kriminalita, policie, 

soudy, válka, útěky, vzpoury, šikanování, agresivita, oběti, opatrnost, zajištění 

bezpečnosti, vzájemná pomoc, smlouvy, odvaha, hrdinové apod. 

2. Člověk 

Individuální historie, hodnoty, příslušnost к ... (hnutí, rase, vyznání apod.), postoje, 

předsudky, víra, vztahy - láska, přátelství, nepřátelství, rozhodnutí a volby, vzpomínky, 

tajemství, koníčky a zájmy, volný čas, odpovědnost, citové stavy, komunikace, starosti, 

osobní rituály úkony a činnosti, primární potřeby, potrava, zrození, stárnutí, smrt, 

nemoc, úraz, osud, radost, strach apod. 

3. Komunikace 

řeč, formy dialogů, pohyb, neverbální složky komunikace, reklamy, symboly, mapy, 

umění, divadlo, zvláštní jazyky, manipulace, argumentace, navazování kontaktu, ad. 

4. Kultura 

Umění, film a kino, divadlo, literatura a knihy, výtvarno a galerie, hudba a písně, tanec 

a jejich prostředky a konkrétní formy, možnosti vyjadřování symbolizace, televize a 

typy pořadů, oděv a kostým, pohlaví a jejich vztahy, světové názory, způsoby trávení 

volného času, věda, apod. 

5. Parta 

Hierarchie, zážitky, symbolika, vzory, přizpůsobení, setkávání, plánování, rituály, role, 

vedení, podřízení se, vlastní jazyk, vztahy s okolím, ideologie apod. 

6. Politika 

Ideologie, strany, vliv na osud člověka, důsledky politiky, války, moc, jednání, schůze, 

smlouvy, volby, kampaně, petice, vzpoury, státy a jejich organizace, formy vlády, 

demokracie, tyranie, politikové apod. 

7. Pomoc a spolupráce 

á 
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Potřeba pomoci, způsoby pomoci, morálka, prosociální chování, nezištnost, podpora, 

poradna, týmy, koordinace, kooperace, záchrana, oběť, charita, organizace, lékař, 

psycholog apod. 

8. Práce 

Konkurz, zaměstnání, profese, motivace, komunikace, krize a konflikty, moc, závislost, 

svátky, tradice, pravidla soužití, těhotenství, zrození, úmrtí, rituály- svatby, pohřby, 

křtiny, rozvody, dědictví, zábavy, výlety, dokumentace, soupeření, spolupráce, inovace, 

příslušnost apod. 

9. Rodina a domov 

Bydlení, zařízení, složení rodiny, vztahy, dohody, pravidla, noví členové, citový život, 

péče, odmítání, agrese, generace, sociální začlenění, majetek, vzdělanostní ambice, 

vztahy к okolí, vlastnictví, komunikace, krize, svátky, tradice, pravidla soužití, 

těhotenství, zrození, úmrtí, rituály (svatby, pohřby, křtiny, rozvody, dědictví, zábavy, 

výlety), rodinné dokumentace - kroniky, fotoalba apod. 

10. Symboly 

Mapy, plány, schémata, jazyky, vlajky, oděvy, masky, hry, sochy, znaky, emblémy, 

signály, pohyby, předměty (auto ...) jako symbol apod. 

11. Širší societa 

Země, města a jiná sídla, ulice, služby, informační média a zpravodajství, školství 

s kulturní instituce, doprava a dopravní prostředky, dopravní situace a problémy, 

zdravotnictví, nemocnice, spoje, telefonování, úřady a instituce, společenské 

organizace, různá hnutí, kostely, hotely, restaurace, kluby, obchody, trhy apod. 

Pravidla soužití, neznámé, nečekané formy společenské organizace, zákony, práva a 

povinnosti, občanství, národnost, estetika vztahů, setkávání, společenské vrstvy, oslavy 

a svátky, rituály (vč. úředních), shromáždění, krizové situace a jevy - havárie, davové 

psychózy, epidemie apod. 

Bezdomovci, emigranti, jiné rasy, cizinci, generace, agrese, handicapovaní, nemocní, 

nestandardní lidé, setkání s , j inými" bytostmi, spolupráce a pomoc, bezpečí a nebezpečí 

apod. 
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12. Škola 

Vzdělání, učení, skupina, pravidla, prázdniny, vztahy učitel - žáci, vedení, autorita, 

moc, závislost, soupeření, konflikt, šikanování, svoboda, přátelství, hodnocení, výkon, 

úspěch, absolventi atd., viz též práce. 
v 

13. Životní prostředí a příroda 

Krajiny, živočichové, rostliny, počasí, den a noc, globální vazby, systémy, nebezpečí 

v přírodě, ekologické katastrofy, estetika prostředí, výpravy a expedice, člověk 

v přírodě, jednání o ekologii, vesmír apod. 

VALENTA J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Agentura Strom, 1997. s. 
5 1 - 5 3 . ISBN 80-901954-1-5 
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2 GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ O ČETNOSTI VOLENÍ 
TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

V následujících grafech jsou graficky vyjádřeny četnosti zvolení jednotlivých 

tématických okruhů v rámci jednotlivých tématických oblastí. Tyto grafy doplňují 

informace uvedené na str. 40 - 41. 

Graf č. 2 
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Četnost zvolení tématických okruhů v rámci tématické oblasti 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

• Vztahy ve dvojici 

• Vztahy a pravidla soužití v 
prostředí komunity 

Témat ické okruhy 

Z hodnot uvedených v grafu č. 2 vyplývá, že v tématické oblasti Vztahy mezi lidmi a 

formy soužití byly zvoleny oba tématické okruhy. Tématický okruh Vztahy ve dvojici 

zvolilo osm učitelů a tématický okruh Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity byl 

zvolen sedmi učiteli. 

Graf č. 3 

Četnost zvolení tématických okruhů v rámci tématické oblasti 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 

• Dětství, puberta, dospívání 

• Sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví 

Témat ické okruhy 
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V tématické oblasti Změny v životě člověka a jejich reflexe označili učitelé oba 

tématické okruhy. Tematický okruh Dětství, puberta, dospívání zvolili čtyři učitelé, 

tématický okruh Sexuální dospívání a reprodukční zdraví zvolili tři učitelé. 

Graf č. 4 

Četnost zvolení tématických okruhů v rámci tématické oblasti 
Zdravý z p ů s o b života a péče o zdraví 
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• Výživa a zdraví 

• Tělesná a dušewií hygiena 

• Režim dne 

• Ochrana před přenosnými i 
nepřenosnými chorobami 

Tematické okruhy 

Z hodnot uvedených v grafu 4 je patrné, že z tématické oblasti Zdravý způsob života 

a péče o zdraví byl zvolen jediný tématický okruh, a to Režim dne. Jako přínosný ho 

označilo pět učitelů dramatické výchovy. 

Graf č. 5 

Četnost zvolení tématických okruhů v rámci tématické oblasti 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
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Tématické okruhy 

• Stres a jeho vztah ke zdraví 

• Civilizační chovroby 

• Auto-destrukční závislosti 

• Skryté formy individuálního násil 
a zneužívání 

• Bezpečné chování 

• Dodržování pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví 

• Manipulativní reklama a 
informace 

• Ochrana človčka za 
mimořádných událostí 
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V tématické oblasti Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence je obsaženo celkem 

osm tématických okruhů. Učitelé dramatické výchovy ve svých hodinách nepoužívají 

tématické okruhy: Civilizační choroby a Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

Sedm učitelů uvedlo, že v hodinách pracují s tématickým okruhem Auto-destrukční 

závislosti. Tématické okruhy Stres a jeho vztah ke zdraví, Skryté formy individuálního 

násilí a zneužívání a tematický okruh Bezpečné chování označilo šest učitelů. Pětkrát 

byl zvolen tématický okruh Manipulativní reklama a informace. Čtyři učitelé také 

pracují s tématickým okruhem Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Graf č. 6 

Četnost zvolení tématických okruhů v rámci tématické oblasti 
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Tématické okruhy 

• Sebepoznání a sebepojetí 

B Seberegulace a sebeorzanizace 
činností a chování 

• Psychohygiene 

• Mezilidské vztahy, komunikace 
a kooperace 

• Morální rozvoj 

V tématické oblasti Osobnostní a sociální rozvoj bylo učiteli zvoleno všech pět 

tématických okruhů. Nejvíce učitelů - devět - zvolilo tematické okruhy Morální rozvoj 

a Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace. Tyto dva tématické okruhy byly voleny 

nejčastěji ze všech tématických okruhů vůbec. Osmkrát byl zvolen tématický okruh 

Sebepoznání a sebepojetí. Sedm učitelů pracuje v hodinách dramatické výchovy 

tématickým okruhem Seberegulace a sebeorganizace činností a chování. Celkem čtyři 

učitelé označili také tématický okruh Psychohygiena. 
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3 SCÉNÁŘ DRAMATU MARIONETY A. S 

Scénář školního dramatu MARIONETY na námět Raye Bradburyho, uvedený pro 
srovnání s navrženou aktivitou učitele dramatické výchovy, viz. str. 7 5 - 7 6 . 

Inzerát firmy „Marionety a. s." 
Hráči sedí v kruhu. Nevědí dopředu, kým budou. To jim ozřejmí až učitel, který 

vstupuje mezi ně v roli agenta firmy „Marionety" a vítá je na informační schůzce o pro-
duktech firmy, tj. označuje je jako lidi, kteří o tuto záležitost projevili předběžný zájem. 
Agent rozdává přítomným letáček následujícího znění: 

MARIONETY a.s. 
Zhotovíme Vám dvojníka či repliku Vašeho přítele. Nové humanoidní plastikové 
modely 2010, zaručeně odolné proti veškerému opotřebování. Od 7600 dolarů až po 
model de luxe za 15000 dolarů. 
Zákazníkům zhotovíme formu na míru a podle vzorníku určíme barvu očí, rtů, vlasů, 
kůže atd. Předem upozorňujeme, že zhotovení modelu trvá dva měsíce. Zákazníci se 
musí zavázat к přísnému mlčení, neboť dokud Kongres neschválí návrh zákona 
legalizující Marionety a.s., je prozatím používáni těchto výrobků považováno za 
trestný čin. 
Marionety a.s. existuji dva roky a za tu dobu stačily uspokojit celou řadu 
zákazníků. Naše heslo zni: NITÍ ANI DRÁTKŮ NETŘEBA! 
Adresa: South Wesley Drive 43 

Vyzývá je, aby si ho přečetli, a pokud budou mít otázky, je tady od toho, aby jim je 
zodpověděl - pokud ovšem nebudou patřit к těm, které firma odmítá zveřejnit, aby 
ochránila své výrobní postupy. Rozsah informací bude záviset na otázkách, které budou 
účastníky setkání položeny. Zaznít by mj. mělo: 

- Marioneta je vskutku к nerozeznání od člověka, její „kůže" je teplá, „dýchá" 
(resp. působí tak), je schopna pozřít stravu a pít, takže může svého majitele 
zastupovat i při činnostech, které to vyžadují, ale jídlo ani pití ke své existenci 
nepotřebuje. 

- Je dokonalým dvojníkem, nejen pokud se týká vzhledu, ale i chování. To je 
zajištěno "přenosem dat" z člověka na marionetu. Postup pochopitelně není 
možno zveřejnit, ale je pro člověka zcela bezpečný a vyžaduje jeho osobní 
několikahodinovou účast v této fázi projektu. Firma zaručuje, že „data" 
nebudou nikde zneužita. 

- Chce-li zákazník repliku svého přítele, není to možné bez jeho osobního 
souhlasu a přítomnosti (viz předcházející bod). 

- Ovládání marionety je slovní - majitel ji uvádí do chodu slovním příkazem, 
stejně tak ji opět pomocí slovního příkazu vypíná. Vzhledem k tomu, jak je 
marioneta naprogramována, může fungovat i delší dobu bez přímého dohledu 
svého majitele. Stačí zadat jí základní úkol a ona pak už dále jedná v situaci tak, 
jak by jednal i její majitel. 

- Po vypnutí je možno marionetu uložit do jakéhokoliv suchého, velikostí 
odpovídajícího prostoru (bedna v garáži, skříň ve sklepě apod.). 

- Žádná údržba (mimo obvyklé záležitosti, jako je udržování hygieny, převléknutí 
do čistého oděvu apod.) není třeba. 

- Energii к provozu získává marioneta ze svých vnitřních zdrojů (opět jde o 
firemní tajemství) a není časově omezená. 

- Dojde-li po čase к nějaké proměně vzhledu majitele (délka a barva vlasů, ne 
příliš radikální ztloustnutí či zhubnutí, jiné drobnější změny), je třeba odvézt 
marionetu do firemního servisu. U levnějšího modelu se za tuto úpravu platí, u 
modelu de luxe je už úprava započítána v prodejní ceně. 
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Agent nikoho z přítomných nenutí, aby si marionetu pořídil. Je tu proto, že oni 
projevili zájem a on jim chce podat informace, na jejichž základě by se mohli 
rozhodnout, zda navážou s firmou bližší kontakt. Pokud mají o výrobek jejich 
společnosti vážný zájem, na letáku najdou její adresu. Další jednání už pak budou 
tajná, aby byla ochráněna bezpečnost klientů. 

Nelze dopředu předvídat, na co všechno se hráči agenta budou ptát. Proto by učitel 
v jeho roli měl být připraven improvizovat. Jestliže si s některou otázkou nebude vědět 
rady, může se omluvit, že o tom zatím není oprávněn mluvit a že tyto informace se 
zákazníci dozvědí při individuální schůzce přímo ve firmě. Je dost důležité, aby agent 
působil seriózně - je o kvalitě výrobků přesvědčen, a pokud o některých věcech 
nemůže mluvit, není to v žádném případě proto, že by chystal na zájemce 
nějaký podvod. 

(Tato aktivita uvádí hráče do dramatu, rychle podává nezbytné informace, na nichž 
bude drama stát, a snažil se probudit zájem a aktivitu hráčů jak tím, že jde o 
neobvyklou, překvapivou tématiku s příchutí nebezpečí, tak i tím, že získávání 
informaci má formu interview - je to skupina, na niž závisí kolik a jaké informace 
získají.) 

Svět v roce... 
Všichni vystoupí z rolí. Mluví o tom, zda je uvěřitelné, že by se takové setkání 

mohlo někdy uskutečnit, a jestliže ano, kdy - zda v nejbližší budoucnosti, nebo za 
deset, padesát, sto či více let? Jaký to bude letopočet? A jak v té době asi bude vypadat 
svět? Diametrálně odlišně od toho dnešního? V čem? Jak budou lidé bydlet, co budou 
jíst, jaké technologie budou používat? Dožijeme se tohoto letopočtu? Kolik nám v té 
době bude let? Atd. 

(V této debatě jde o to dojít ke společné dohodě, že jsou hráči ochotni přistoupit na 
to, že se něco obdobného skutečně může dříve či později stát, a že jsou ochotni vážně o 
tom v rámci dramatu a jim nastolené fikce uvažovat. Hledají se cesty, jak to učinit pro 
všechny účastníky představitelné - nejde přece ani tak o konkrétní technologie výroby 
umělého člověka, jako vůbec o možnost vzniku takové „náhrady" lidské bytosti, ať už 
to bude tím či oním způsobem. Dále je potřeba, aby si skupina ujasnila kontext 
(prostředí, doba), v němž se následující příběh bude odehrávat.) 

Pan Braling 
Hráči se opět vrací do doby, kdy proběhlo setkání s agentem firmy. Učitel je stručně 

seznamuje s člověkem, který si skutečně marionetu pořídil. Jmenuje se Braling (křestní 
jméno mu vyberou hráči), je mu 35 let, je 10 let ženatý, manželství je bezdětné. Je 
možné zůstat jen u těchto základních informací (další se vynoří v průběhu následujících 
aktivit) nebo je možno je rozšířit už tady, např. tak, že každý člen skupiny přidá jednu 
věcnou informaci z jeho života před zakoupením marionety, aby si skupina dopředu 
vytvořila určitou společnou představu o jeho rodinném zázemí (má rodiče a 
sourozence?, stýkají se?), vzdělání a zaměstnání, koníčcích, přátelích apod. 

(Zaostřuje se pozornost na hlavního hrdinu příběhu, začíná se vytvářet jeho 
charakteristika.) 

Minulost pana Bralinga 
Hráči se rozdělí do menších skupin (po 3 až 5 členech). Každá skupina si vybere je-

den časový úsek ze života pana Bralinga, od jeho dětství až do chvíle, než si u firmy 
objednal svou marionetu. (Rozdělení času na jednotlivé úseky bude záviset na počtu 
skupin.) Hráči by měli ve zvolené životní etapě pana Bralinga najít klíčovou situaci, 
která se dle nich výrazně spolupodílela na tom, že si ve svých pětatřiceti letech pořídil 
dvojníka (např. situaci, které by se nejraději vyhnul, kdy si možná přál, aby tam byl 
místo něj někdo jiný apod.). 

Po přehrání jednotlivých výjevů se přihlížející snaží vytěžit z nich a pojmenovat, co 
nového se o postavě dozvěděli: co ji formovalo, jak obvykle řešila své problémy, 
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patrné povahové rysy atd. 
(Charakteristika postavy je obohacována o další rozměr - vedle věcných fakt se til 

objevují informace o Bralingově povaze a postojích, o motivacích jeho současného i 
budoucího jednání.) 

Fotografie z archivu firmy I 
Zkoumání minulosti je uzavřeno vytvořením fotografie, zachycující okamžik, kdy 

pan Braling přebírá svého dvojníka. Skupina modeluje ze dvou dobrovolníků tento 
výjev, dokud nejsou s jeho podobou všichni spokojeni. Jednotliví hráči pak přistupují к 
představiteli pana Bralinga a zveřejňují myšlenky, které mu ve chvíli, kdy konečně 
získal marionetu do svého vlastnictví, běžely hlavou. Z toho, co zazní, je možno vybrat 
jednu až tři věty, které všem účastníkům připadají pro daný moment jako 
nejvýstižnější. 

(Jde o okamžik, kdy postava - a tedy i hráči - dostává příležitost reflektovat své, již 
učiněné, rozhodnutí a zároveň vyjádřit budoucí očekávání, ať už jde o naděje, nebo 
obavy.) 

Život s dvojníkem 
Hráči se navracejí do malých skupin. Každá má připravit dva výjevy, které je pak 

možno hrát bud simultánně (je-li ve skupince pro to dostatečný počet hráčů), nebo 
jeden po druhém. Jde o zachycení situace, kdy pan Braling použil místo sebe dvojníka 
- a co v tu dobu dělal on sám. Přihlížející se po jejich zhlédnutí snaží určit, kdy šlo o 
marionetu a kdy o skutečného pana Bralinga a zdůvodňují, proč si to myslí. Na závěr se 
opět shrnuje, co nového se skupina o panu Bralingovi dozvěděla, co se potvrdilo nebo 
naopak vyvrátilo, jak se existence „dvojníka" podepisuje na Bralingově charakteru 
apod. 

(Tato sekvence, která je laděná „bezproblémově" -pan Braling si užívá pozitivních 
důsledků svého rozhodnutí - vytváří důležitý předpoklad pro vytvoření budoucího 
kontrastu, prudkého zlomu, který tuto „ bezproblémovost " naruší a zpochybní.) 

Úkryt pro marionetu 
Učitel se optá skupiny, kam pan Braling uklízí marionetu, když její služby 

nepotřebuje. Připomíná, že je v jeho zájmu, aby o její existenci nikdo z jeho okolí 
nevěděl. Domluví se místo úkrytu. 

(Tím, že návrh vzejde od některého z jejích členů, skupina se spolupodílí na tom, co 
se dále s marionetou bude dít.) 

Vzpoura marionety I 
Nyní učitel zaměří pozornost skupiny na okamžik, kdy je marioneta (poté, co 

posloužila svému účelu) ukládána do úkíytu. Hráči převezmou kolektivní roli pana 
Bralinga (mluví za něj, zatímco jeho tělo v prostoru zatím zastupuje prázdná židle). 
Učitel jim zadá první větu dialogu: „Je čas jít do . . ." (bedny, sklepa, skříně - dle 
domluvy). Poté vstoupí do role marionety, která na repliku pana Bralinga reaguje slovy: 
„Právě o tom chci s tebou mluvit. Nelíbí se mi tam." Dále už se dialog rozvíjí více 
méně improvizovaně, zejm. ze strany skupiny (pana Bralinga). Ta musí reagovat na to, 
co říká a jak se chová učitel/dvojník, který odmítá nechat se zase zavřít, protože 
marionety jsou stavěny k tomu, aby se pohybovaly, ne aby nehybně ležely, jsou stále 
zapojené, neexistuje způsob, jak je vypnout, jsou naživu jako lidé a jako lidé také cítí a 
vnímají .... Dialog, i když pravděpodobně nebude příliš dlouhý, by měl mít jistou 
gradaci (tempo, naléhavost hlasu dvojníka, jeho přibližování se v prostoru 
к panu Bralingovi / židli). Jakmile se marioneta dostane do těsné blízkosti židle, je akce 
učitelem zastavena. Aby tento poslední okamžik před přerušením utkvěl účastníkům v 
paměti, ještě jednou se může vymodelovat, tentokrát ze dvou dobrovolníků v rolích 
pana Bralinga a marionety, kteří zopakují poslední dvě repliky svých postav a strnou 
(na chvíli) v živém obraze. 

á 
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(Dosud bezproblémový průběh děje je narušen překvapující - i když zřejmé částečně 
tušenou - reakcí marionety, z níž se účastníci dozvídají, že přesvědčení jak firmy, tak 
pana Bralinga o tom, že marioneta je jen stroj, dokonale ovladatelný svým majitelem, 
je mylné. Je nastolena otevřená problémová situace, kterou bude muset pan Braling 
nějak vyřešit - ale toto řešení je zatím odloženo. Je ovšem odloženo v okamžiku, kdy 
došlo ke zjevné srážce, ke konfliktu, nebo (druhé straně už došla trpělivost a chce, aby 
se rozhodlo teď a tady, a tak toto přerušení vytváří v hráčích pocit napětí). 

Fotografie z archivu firmy II 
Skupina se navrací к původní fotografii, znovu ji instaluje a hráči zveřejňují opět 

myšlenky, ale tentokrát to jsou myšlenky marionety, která se poprvé setkává se svým 
majitelem.Vybírají z nich tu, která dle nich nejvíce charakterizuje pocity a očekávání 
marionety v daném okamžiku. 

(Hráči se postupně připravují na převzetí role marionety, začínají zkoumat svět z 
jejího hlediska, dostávají příležitost uvědomit si a zažít odlišný úhel pohledu na 
situaci.) 

„Po použití uložit..." 
Poté, co marioneta získala majitele, se účastníci zaměří na to, jaký byl její život v 

době, která se panu Bralingovi jevila tak bezproblémově. Všichni hráči (mohou sedět v 
obvyklém kruhu) se stávají marionetou, učitel v roli, která je někde na pomezí mezi 
postavou vypravěče a postavou pana Bralinga, k nim mluví a svá slova doprovází akci: 
„Den za dnem využíval pan Braling služeb svého dvojníka a pokaždé ho pak zavřel do 
úkrytu. Zavřel ho tam (učitel uchopí za ruku jednoho z hráčů a odvádí ho do 
vymezeného prostoru, např. prázdné velké skříně, výklenku v místnosti, pod stůl apod., 
kam ho nepříliš ohleduplně nacpe), když se vrátil od milenky, zatímco dvojník 
povečeřel ve vši počestnosti s jeho ženou, zavřel ho tam (učitel odvádí do úkrytu 
dalšího hráče), když sám strávil nádherné odpoledne na rybách, zatímco dvojník seděl 
na pracovní poradě, zavřel ho tam, když ..." (Při konkretizováni situací, kdy byla 
marioneta použita, vychází učitel z výjevů, které se odehrály v sekvenci „život s dvoj-
níkem", ale bude si muset připravit i další možnosti podle počtu hráčů, které postupně 
všechny vtěsná do úkrytu.) Když je vymezený prostor plný, cvakne učitel imaginárním 
vypínačem („zhasl tam") a ještě trochu hráče na sebe namačká („a zavřel dveře"). 

Po malé pauze, v níž se „marionety" vyrovnávají s malým a těsným prostorem i 
způsobem, jakým s nimi bylo zacházeno, se učitel zeptá, co šlo v těch okamžicích 
zavřené marionetě hlavou. Hráči vyslovuji její myšlenky a pocity. Když už nikdo z nich 
nemá další potřebu v této roli něco říci, aktivita je učitelem ukončena. V té chvíli bude 
důležité, aby se učiteli podařilo odlehčit vzniklou atmosféru a aby dal hráčům příleži-
tost ventilovat své osobní pocity (včetně případné zlosti na něj). 

(V této části hry je důraz kladen na to, jak ono „bezproblémové" soužití vnímala 
druhá strana. Hráči jsou učitelem záměrně manipulováni, zažívají na vlastní kůži 
pocity nesvobody, pramenící z toho, že je s nimi zacházeno jako s věcí. To je umocněno 
tím, že se vše koncentruje do rychle za sebou následujícího opakování určité sekvence, 
aby se zdůraznila její stereotypnost, neměnnost a odlidštěnost. Motivuje se tak 
následná potřeba vzpoury. Učitel ale musí respektovat případně problémy některých 
hráčů s klaustrofobií a dát jim šanci se této aktivitě vyhnout. Rozhodně je nesmysl 
násilně táhnout, cítí-li z jejich strany větší odpor, a raději je nechá sedět na jejich 
místě. Případně se může ještě před začátkem celého dramatu (ne až této sekvence, aby 
nezrušil moment jistého překvapení) zeptat v rámci volného rozhovoru, jak na tom lidé 
ve skupině jsou se vztahem к malému prostoru, a ty, и nichž jde o výraznější negativní 
reakci, pak záměrně ponechat stranou.) 

Vzpoura marionety II 
Oba dobrovolníci, kteří převzali role pana Bralinga. a marionety (viz krok. 

„Vzpoura marionety I") znovu vytvoří živý obraz okamžiku těsně před tím, než byla 

i 



Příloha 3: Scénář dramatu Marionety a.s. 

situace přerušena. Ostatní hráči se rozdělí na dvě přibližně stejně velké části, jedna si 
stoupne do polokruhu za pana Bralinga, druhá za marionetu. Stanou se tak hlasem této 
postavy. Akce odstartuje dvěma posledními replikami z předcházejícího dialogu. 
Představitelé obou postav reaguji svým tělem a výrazem na to, co jejich hlas - skupina 
říká. Vývoj situace a její rozuzlení je teď zcela v rukách účastníků. Může se ale stát, že 
místo o vývoj půjde spíše o stagnaci (postavy nejednají, jen se bezradně dohadují). Pak 
učitel může využit např. časového nátlaku tím, že z „boku" upozorní, že za pár minut 
se má vrátit manželka z práce, bude se shánět po svém muži, a je tedy nutné něco 
udělat, aby ho nenašla s marionetou, o jejíž existenci nemá ani tušeni. Jestliže ani to 
nepomůže, lze na okamžik dění zastavit, vypojit z něj obě skupiny, a hru plně přenést 
jen na představitele pana Bralinga a dvojníka s tím, že teď je na nich dvou, jak to 
dopadne. (I tady je možno využít časového nátlaku, ukáže-li se to nutné - učitel může 
kratičce vstoupit do role manželky, která už se vrátila a skrze pootevřené dveře zavolá 
např.: „Miláčku, přišel ti nějaký dopis, mám ti ho přinést?") 

Poté, co byla situace završena, vyzve učitel ty, kteří si mysli, že by ta či ona postava 
mohla reagovat jinak / udělat něco jiného, aby převzali její roli a řešili problém po 
svém. (Jde o techniku „divadlo forum".) V rolích se tak může vystřídat více hráčů a 
může se vynořit více možných rozuzlení dané situace (pan Braling se svým dvojníkem 
mohou najít řešeni vyhovující jim oběma, ale zrovna tak se jejich konflikt může 
vyhrotit v otevřený boj, v němž lsti nebo silou zvítězí jedna či druhá strana, ať už toto 
„vítězství" bude znamenat cokoli). Následuje společná reflexe všeho, co se právě 
odehrálo. Mluví se o tom, jestli účastníky něco překvapilo ve vzájemných reakcích 
postav, které řešeni jim připadá jako nejpravděpodobnější a proč atd. Skupina nemusí 
dojít к jednoznačné shodě. Učitel rozhovor uzavře slovy: „Co přesně se stalo, vědí jen 
ti dva, pan Braling a jeho dvojník. Každopádně druhý den, jako obvykle, viděli 
sousedé pana Bralinga, jak jde do práce, a když se vrátil z práce, byl pan Braling se 
svou ženou v kině ... a život šel dál tak jako vždycky. Nikdo si nevšiml žádné změny." 

(Poté, co byla v sekvenci „ Vzpoura marionety I" oddělena první fáze problémové 
situace, tzv. nastolení, od zbývajících dvou fází a do vzniklého prostoru byly vloženy 
aktivity zaměřující se na seznamování s problematikou z pohledu druhé strany, vrací se 
drama zpět a zabývá se nyní „zkoumáním možností" a „rozhodováním". Použitá 
technika „divadlo forum" umožňuje zmapovat různé varianty cest a jejich vyústění. 
Konec může zůstat otevřený, protože cílem zde tentokrát není najít to nejvhodnější 
řešení, ale uvědomit si v co největší šíři různé souvislosti a komplikace, které to mohou 
doprovázet — ať už se to bude týkat problému soužití dvou zdánlivě totožných, ale 
přitom zcela odlišných tvorů, fungujících na jiných principech, jejich vzájemných 
vztahů, práva povinností, - nebo toho, jak lidské výtvory přerůstají člověka, - nebo 
tématu vyhýbání se nepříjemným situacím tím, že jejich tíži člověk přenáší na někoho 
jiného, místo aby se jim sám postavil, - příp. dalších témat, která se vynořila v průběhu 
hry a stala se pro skupinu důležitá.) 

Resortní komise 
Hráči se rozdělí do menších skupin. Každá skupina si zvolí ministerstvo, pro které 

bude pracovat. Jejich úkolem je vytvořit projekt na využití marionet v konkrétním 
resortu.To, к čemu dojdou, může být prezentováno různou formou (výklad, využití 
„diapozitivů" - živých obrazů, zapojení „počítačové animace" - dramatických 
improvizací apod.). 

(Po seznámení se s příběhem jednoho konkrétního člověka a tím, co pozitivního či 
negativního do jeho života přinesla existence marionety, se rozšiřuje záběr skupiny. 
Hráči se vzdalují od individuálního osudu a nahlížejí na problematiku s větším 
odstupem, z hlediska společenského využití marionet, jako experti, kteří jsou na tom 
zainteresováni profesionálně, ne už osobně. Nejde ovšem o nestranné posouzení celé 
záležitosti, jde o zaměření na jeden její aspekt, tj. jaké zisky - nejen ekonomické - by 
výroba marionet mohla společnosti přinést. Akcentování pozitiv je zde záměrné a 
vyplývá z toho, že v závěru příběhu pana Bralinga se pravděpodobně výrazně uplatnily 
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zejm. negativní stránky, proto je zde snaha alespoň částečně je „ vyváži " a dosáhnout 
tak objektivnějšího náhledu na věc.) 

Hlasování kongresu 
Členové skupiny vstupují do rolí kongresmanů, kteří dostali к projednání žádost o 

legalizaci výroby marionet a mají rozhodnout o jejím osudu. Učitel zdůrazňuje, že jsou 
v těchto rolích sami za sebe a žádá je o co nej objektivnější posouzení celé záležitosti. 
Využít při tom mohou všech svých dosavadních znalostí a zkušeností, ať už je získali v 
průběhu tohoto dramatu, nebo jiným způsobem. Každý kongresman pak dostává 
možnost jednou promluvit к ostatním, zformulovat své názory i důvody, které ho k nim 
dovedly. Poté, co proběhnou všechna vystoupení, se hlasuje. Učitel je v roli 
organizátora tohoto dění (všechny vítá, připomíná záležitost, o níž se bude jednat, 
uděluje slovo, uspořádá hlasování). Výsledek hlasování je slavnostně oznámen a za-
sedání kongresu ukončeno. 

(Opět jde o otevřenou problémovou situaci, kterou je nutné v závěru rozhodnout. 
Tentokrát by měla proběhnout bez přerušení. Její potenciálně konfliktní jádro je zá-
měrně potlačeno, protože nedojde к diskusi, během níž by se konflikt mohl rozvinout. 
Všichni ale dostávají prostor pro vyjádření svých vlastních názorů na danou pro-
blematiku. Role kongresmanů je nastavena tak, aby je nenutila vstupovat do „jiné 
postavy " nabízí jim „plášť experta " v němž mohou být sami sebou, ovšem v pozici, 
která jim dává moc rozhodnout.) 

Po deseti letech 
V improvizacích malých skupin dostanou hráči příležitost nahlédnout do 

televizního vysílání deset let po schůzi kongresu. Odrazí se v něm nějakým způsobem 
výsledky hlasováni kongresmanů? 

Reflexe 
Po ukončeni schůze kongresu a vystoupení z roli se může rozvinout diskuse mezi 

hráči. Mělo by zde být místo pro hledáni odpovědí na otázky, které se v průběhu dramatu 
vynořily, ale nebyly dosud zodpovězeny, pro zvažování jiných náhledů na věc a 
vyrovnávání se s nimi, i pro reflektováni toho, s čím kdo měl v průběhu hry největší 
problémy nebo co ho naopak oslovilo. 

ULRYCHOVA I. Drama a příběh. Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické 
výchově. Praha : AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-096-7 
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4 PŘEHLED METOD A TECHNIK DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

Jedná se o zkrácený přehled metod a technik dramatické výchovy, ze kterého jsem 

vybírala metody vhodné pro výuku rodinné výchovy. Viz str. 88. 

A 
I. Metoda plné hry 

II. Metody pantomimicko-pohybové 
- částečná pantomima 
- dotyková hra, dotyková pantomima 
- mechanická pantomima 
- narativní pantomima 
- ozvučená pantomima 
- pantomimický překlad 
- pantomimizace prostoru, prostředí a věcí 
- parafrázování pohybem 
- plná (úplná) pantomima 
- pohybová cvičeni 
- proxemizace postojů 
- předávaná pantomima 
- přetahováni 
- převrácený (pantomimický) dabing 
- pohybový rituál 
- sekvenční pantomima 
- taneční drama 
- transformovaný pohyb 
- zpomalená pantomima 
- zrcadleni 
- zrychlená pantomima 
- živá loutka 
- živé - nehybné obrazy 

III. Metody verbálně-zvukové 
-a le j 
- alter ego 
- brainstonning 
- čtení 
- dabing 
- dialogické monology 
- diskuse 
- disputace 
- dotazování a odpovídání 
- extralingvistické hry 
- hádka 
- chór 
- imaginativní hra 
- konverzace 

В 

- neviditelné hlasy 
- porada 
- postsynchron - autopostsynchron 
- předávaná řeč 
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- quasipanel 
- recitace 
- rozhovor 
- ticho 
- titulkování 
- verbální a zvukový rituál 
- vyjednávání 
- zaslechnutá řeč 
- zástupná řeč 
- zpěv a hudební exprese 

С 
IV. Metody graficko-písemné 

- beletrie 
- deníky 
- dokumenty 
- dopisy 
- dotazníky, testy 
- eseje 
- formuláře 
- foto-fdm 
- inventáře a seznamy - inzerát 
- leták 
- líčení 
- logo, slogan, název - mapy, plány 
- myšlenkové mapy - obrazy 
- obrazná představa - odborný text 
- plakát 
- projekt 
- recenze 
- reflexe 
- role na zdi 
- scénář 
- schéma, sociogram 
- telegram 
- zpráva 
- životopis 

V. Metody materiálově-věcné 
- práce s jakýmikoliv objekty a stavbami 
- práce s kostýmem 
- práce s loutkou 
- práce s maskou 
- práce s modelovacím materiálem 
- práce s papírem 
- práce s prostorem 
- práce s rekvizitou - věcí 
- práce se stroji a přístroji 
- práce se světlem a stínem 
- práce se zástupnými předměty 

VALENTA J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Agentura Strom, 1997. 
ISBN 80-901954-1-5 
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5 P Ř E H L E D UČEBNIC RODINNÉ VÝCHOVY, PODLE KTERÝCH SE 
VYUČUJE NA Z C Š s v . VORŠILY 

MARÁDOVÁ E. Rodinná výchova. Zdravý životní styl I. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 
80-7168-513-5 

JANOŠKOVÁ D. ONDRÁČKOVÁ M. ČEČILOVÁ A. : Občanská výchova 6 
s blokem Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 
Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 80-7238-207-1 

JANOŠKOVÁ D. a kol. Občanská výchova 7 Rodinná výchova 7. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80-7238-325-6 

JANOŠKOVÁ D. a kol. Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-393-0 

JANOŠKOVÁ D. a kol. Občanská výchova 9 Rodinná výchova 9. Učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-528-3 

MARHUĽOVÁ J. Základy rodinného života II. Praha : Fortuna, 1992. ISBN 80-7168-
034-6 

VALENTA M. Občanská a rodinná výchova pro 9. ročník ZŠ, Praha: Abra, 2002. ISBN 

NOVÁKOVÁ M. Učíme Děti etickou výchovu. Manuál etické výchovy pro základní a 
střední školy. Praha : Luxpress. ISBN 80-7130-126-4 

LENCZ L. Etická výchova, metodický materiál. Praha : Luxpress, 2002. 
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6 ŽIVÉ OBRAZY 

Fotografie zachycující aktivitu žáků při realizaci metody dramatické výchovy živé 

obrazy v rámci výuky tématu Rodina. Viz str. 89 - 90. 

První živý obraz - jeden člen rodiny nepomáhá s velkým úklidem 

Druhý živý obraz - ostatní členové rodiny zasahují 
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Třetí živý obraz - lenoch zapojený do činnosti 

© Alena Kunášková 
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7 UKÁZKY SAMOSTATNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
Práce žáků vytvořené při realizaci metody dramatické výchovy psaní životopisu. Tyto 
práce vytvořili žáci během hodiny rodinné výchovy na téma Drogy.\iz str. 93 - 95. 

Hyldegarda Životnanicmělová 

Byla jedna holčička, 
v pátek 13. narozená, 
měla krásná očička, 

rodiči však odložená. 

Pěstouni vypadali mile, 
skutečnost byla však jiná, 

otčím byl v plné síle, 
navždy к zármutku odsouzená. 

Svůj tajný sen si snila, 
když obrazy malovala, 
na pohled křehká byla, 
duši však silnou měla. 

A aby toho nebylo málo, 
nechala se falešnou láskou zmást, 

ten kluk byl sjetej na stálo, 
ona musela i krást. 

On sliboval jí hory doly, 
na ulici však musela žít, 
neměli ani špetku soli, 

jen na drogy museli dřít. 

V tom srabu byla dlouho, 
jen tak pořád v mdlobách hnít, 

po koksu prahla touhou, 
však přece chtěla bez drog žít. 

Láska pak znovu přišla, 
že vyléčit ji chce, 

do léčebny si došla 
a závislost v ní pošla. 

Pak žili spolu šťastně, 
ti blázni zamilovaní, 
začali velmi pracně, 

teď navždy budou šťastní. 
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James Black 

Narodil se 6. 10. 1977. Rodiče mu dali jméno James Black. Už od malička snil o 

tom, že bude hrát velké koncerty se svojí kapelou. V patnácti začal hrát na kytaru. Z 9. 

třídy šel na konzervatoř a tam se naučil hrát dobře na elektrickou kytaru. Na škole také 

našel kluky do kapely se stejným snem a charakterem jako měl on. James byl jedináček 

a rodiče ho v jeho úsilí finančně podporovali, a to byl jeden z důvodů, že s kapelou došli 

tak daleko. 

Poté, co dostudoval konzervatoř se svojí kapelou začali hrát na veřejné scéně. Jejich 

první koncert se setkal s velikým neúspěchem. Druhý koncert už se vyvíjel podle jejich 

představ. Od té doby lidé jejich koncerty vyhledávali a kapela začala vydávat svoje 

desky a jezdit na veliké turné. Po dvou letech vyčerpávající práce a neustálým 

kontaktem s klukama s kapely, byl James hodně vyčerpaný a proto začal brát 

povzbuzující drogy - kokain a extázi. Obtěžoval tím i svoje kamarády a těm to začalo 

vadit tak, že se skupina rozpadla. 

James měl sice hodně peněz, ale za to, že byl tak dobrý a už nemohl hrát, se mu to asi 

nevyplatilo. 

Byl na tom už hodně špatně a zhoršilo se to natolik, že se dostal do sebevražedných 

depresí. V mladém věku 25 let si vzal smrtelnou dávku. 

Protože to byl stále slavný kytarista, přišlo na jeho pohřeb 8 788 lidí. Po jeho smrti 

se jeho jméno stalo nesmrtelným. 



Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním 

účelům. Žádám, aby citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a 

aby se vypůjčovatelé řádně zapsali do přiloženého seznamu. 

V Praze dne 2. dubna 2008 Alena Kunášková 
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