
FILOZOFICKÁ FAKULTA 

UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Bakalářská práce 

DRAMATICKÁ IMPROVIZACE JAKO CESTA ROZVOJE OSOBNOSTI 

Drama as a way af develapment 

Klára Malá 

obor Pedagogika, prezenční studium 

Vedoucí bakalářské práce: 

Doc. PhDr. Hana Kasíková, Csc. 

Praha, 2008 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, a že jsem uvedla 

všechny zdroje, z nichž jsem čerpala. 

V Praze dne 28. 7. 2008 Klára Malá 

\/í) . 
• L..J<:' c,1 '1A. 



Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě podporovali a věnovali mi svůj čas. 

Děkuji za ochotu a rady vedoucí práce H. Kasíkové. 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili workshopu a s nadšením odpovídali na mé otázky. 

Velký dík patří mému manželovi za jeho trpělivost, cenné připomínky a neúnavnou podporu. 



Obsah 

1. Úvod, Cíle práce 3 

2. Teoretická část 5 

2.1. Co je to improvizace 5 

2.1.1. Úvod a vysvětlení pojmů 5 

2.1.2. Rozdíly v pojetí dramatické improvizace 7 

2.1.3. Historie divadelních sportů 8 

2.1.4. Osobnosti theatre sports 10 

2.1.4.1. Viola Spolinová 10 

2.1.4.2. Keith Johnstone 11 

2.1.4.3. Metody Johnstonovy práce 13 

2.1.5. Podoba divadelních sportů v ČR 15 

2.2. Co rozvíjí improvizace? 17 

2.2.1. Cíle DV ve vzdělávacím programu Obecná škola, RVP 
pro ZV a cíle systému Dramatické improvizace 18 

2.2.2. Dramatická improvizace a OSV 21 

2.2.3. Dovednosti rozvíjené v improvizaci 22 

2.2.4. Mé zkušenosti s improvizací 24 

2.3. Dramatická improvizace a práce učitele 25 

2.3.1. Kompetence učitele 25 

2.3.2. Mohou být metody dramatické improvizace přínosné 29 
pro práci učitele? 

1 



3. Empirická sonda 

3.1. Projekt - popis a cíle 

3.2. Příprava a realizace projektu 

3.2.1. Práce s cíli 

3.2.2. Výběr metod 

3.2.3. Co jsem si odnesla pro svou pedagogickou práci? 

3.2.4. Ukázka lekce improvizace 

3.3. Hypotézy a cíle výzkumu 

3.4. Metody výzkumu a jeho kontext 

3.4.1. Pozorování 

3.4.2. Dotazník 

3.4.3. Skupinové interview 

3.4.4. Charakteristika skupiny a prostředí 

3.5. Výsledky výzkumu 

3.5.1. Vyhodnocení dotazníku 

3.5.2. Má pozorování a postřehy 

3.5.3. Témata, objevující se v interview 

3.5.4. Otázky a podněty 

3.5.5. Závěr 

4. Závěr 

Použitá literatura 

Přílohy 

2 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

41 

41 

44 

45 

47 

48 

49 

50 

52 



1. Úvod, Cíle práce 

Při výběru tématu bakalářské práce byla pro mě zajímavá oblast přípravy na učitelské 

povolání. Shodou okolností jsem ve stejné době nahlédla do praxe dramatické improvizace ve 

formě, kterou u nás zastupuje Česká improvizační liga. Tento model divadelní improvizace 

mě velmi oslovil a začala jsem nad ním uvažovat především z hlediska pedagogického - jeho 

možného využití pro rozvoj osobnosti. Sama na sobě jsem pociťovala, že každotýdenní 

tréninky improvizace mě nutí pracovat na sobě a rozvíjet se především v oblastech tvořivosti, 

vnímání druhých lidí a adekvátních reakcích na ně. Trénink těchto dovedností se projevoval i 

v běžném životě. Daleko více jsem např. vnímala, že v interakci dvou lidí se vždy střídá akce 

jednoho a poté druhého člověka a funguje nejlépe, pokud si navzájem dávají prostor (nechají 

druhého vyjádřit, neskáčí si do řeči) a vnímají druhého (neverbální signály i to, co jim chce 

říci). Tento jeden přfklad z mnoha dává za pravdu, že dovednosti získané při tréninku 

dramatické improvizace může jedinec použít obecně v kontaktu s druhými lidmi a mohou mu 

usnadnit komunikaci. Tuto hypotézu jsem se rozhodla ověřit si prostřednictvím empirické 

sondy při práci se skupinou. Více o tom uvádím v kapitole 3. 

Ve svých úvahách jsem zašla ještě dál a ptala se, zda může být zfskávání sociálních a 

interpersonálních dovedností touto metodou přínosné i pro učitele a jeho práci. Především tyto 

důvody mě vedly k volbě tématu a zkoumání, zda může být systém dramatické improvizace, 

v podobě, ve které ho podává Improliga, přínosným v přípravě budoucích učitelů na svou 

profesi. 

Dalším důvodem, který mě "nakopnul", abych do tématu dramatické improvizace šla, 

byl můj rozhovor s člověkem, který vnímal naši aktivitu na improvizačních trénincích jako 

pouhé "hraní si" a nechtěl připustit, že by to člověku k něčemu mohlo být, natož ho rozvíjet. 

Pro lidi s tímto názorem chci ve své práci obhájit, že improvizace má smysl a potenciál 

rozvoje osobnosti. 

V neposlední řadě je mým cílem představit systém Dramatické improvizace a 

seznámit s jeho hlavními principy a nabídnout tím učitelům i dalším alternativu práce s 

žákem. 
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Závěrem úvodu bych chtěla dodat, že Dramatickou improvizaci vnímám jako jednu 

z cest rozvoje osobnosti a ne jedinou. Myslím, že se může a měla by navzájem doplňovat s 

dalšími systémy rozvoje osobnosti (jako např. Osobnostní a sociální výchovou, Sociálně 

psychologickým výcvikem). 
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2. Teoretická část 

2.1. Co je to improvizace 

2.1.1. Úvod a vysvětlení pojmů 

Než se budeme zabývat procesem dramatické improvizace, ráda bych objasnila některé 

pojmy ve významu, ve kterém je budu používat. 

IMPROVIZACE je "projev, výkon, tvořený bez přípravy, tzv. 'spatra.!", vzniká z 

okamžitého nápadu nebo nálady. 

Dramatická improvizace je pak chápána jako "cíleně navozená fiktivní situace, 

kterou její účastníci řeší spontánně, svobodně a podle svých představ, bez obav z možných 

důsledků nebo postihů za toto jednání, v rovině "jako" a ne doopravdy.,,2 

Improvizace je základní metodou dramatické výchovy. Poskytuje autentickou situaci, 

kterou musí dítě aktivně řešit. Umožňuje přijímat různé sociální role, řešit problematické 

situace různými způsoby, zkoušet jakékoliv jednání bez nebezpečí trestu, dojít k vlastnímu 

názoru vlastní aktivitou a prožitkem. Podmínkou pro vznik improvizace je tvořivost, 

fantazie, obrazotvornost. 

Podle E. Machkové Je improvizace "nejpřirozenější lidskou činností, v životě 

improvizujeme každodenně ve většině aktivit, které nejsou formalizovány schématem 

nacvičené dovednosti." 

"Mnohdy jsme nuceni improvizovat zcela nechtěně a neplánovaně (v divadle i v 

životě). Je tedy nutné se na toto jednání bez přípravy připravovat? Paradoxně ano - má-li být 

improvizace efektivní, je vhodné věnovat se rozvoji a zdokonalování žádoucích kvalit. ,,3 

1 Bečvářová, I.: Pracovní listy k výuce dramatické výchovy. Prachatice: SVIS MSMT, 2004. s.16 
2 Bláhová, K.: Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS - ARTAMA, 1996. s.49 
3 Štěpánková, L. Zkoumání procesll, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s. 61 
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Druhy improvizací: 

I. Bečvářová uvádí ve své knize následující členění improvizací: 

• Podle počtu účastníků - postupujeme od hromadných k sólovým improvizacím 

a) sólové 

b) párové 

c) skupinové 

d) hromadné (simultánní) 

• Podle vyjadřovacích prostředků 

a) pantomimické - pohybové, beze slov (např. práce s imaginární rekvizitou, pohyb v 

imaginárním prostředí apod.) 

b) slovní - cvičí plynulost řeči a představivost (např. stanovení počáteční nebo 

závěrečné věty, kolem nichž rozvíjíme příběh, řetězová vyprávění) 

c) kombinované - spojují slovo a pohyb 

• Podle složitosti improvizace a míry dějovosti 

a) pohyb, pantomima (jednoduché pohyby bez zápletky, nedramatické jednání) 

b) charakterizace (tvoření postav bez interakce) 

c) dramatický konflikt 

d) pnběhy se zápletkou a dějem (improvizace s dějem) 

• Podle způsobu a rozsahu zadání námětu 

Učitel může improvizaci zadat slovně, nebo začne sám činnost provádět. Inspirací může být i 

hudba, tanec, zvuk, tón, obraz, socha, fotografie apod. 

• Podle druhu rekvizit 

a. improvizace s reálnými rekvizitami 

b. improvizace se zástupnými rekvizitami 

c. improvizace s imaginárními rekvizitami 

Rekvizita evokuje představivost, pomáhá dotvářet prostředí, umocňuje vztah ke konkrétní 

věci. Používá se i jako charakteristický znak. 
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• Podle míry dějovosti 

1. Improvizace bez dramatického děje 

Neklade si za cíl řešit konflikty, je spíše zaměřen k rozvoji určitých dovedností (např. 

pohybu, soustředění, uvolnění, zdokonalení vnímání a představivosti). Jedná se o improvizace 

průpravné, které vytvářejí předpoklady pro zvládnutí náročnějších etud. 

Dělí se na improvizace s kontaktem a bez kontaktu. 

2. Improvizace s dějem 

Jde o hromadné improvizace, etudy pro dvojice a malé skupiny nebo o dramatizaci 

(=improvizace podle literární předlohy). 

2.1.2. Rozdíly V pojetí dramatické improvizace 

V dramatické improvizaci rozlišují někteří autoři dva hlavní směry4: "drama" a 

"divadelní improvizaci". 

Prvním směrem, kterým se dramatická výchova ubírá především ve Velké Británii, je 

"Drama in education"(drama ve vyučování) nebo také "Drama structures"(strukturované 

drama). Hlavními představiteli tohoto pojetí jsou Peter Slade, Brian Way a Dorothy 

Heathcotová. Anglické drama sleduje především rozvoj osobnosti jedince komplexně a po 

všech stránkách. B. Way jej charakterizuje takto: "Drama není jen divadlo; drama není jen 

další školní předmět; drama je 'praktikování života' ( ... ); drama osobnost nerozvíjí lineárně 

( ... ), ale působí na všechny stránky osobnosti souběžně; každý člověk má všechny 

předpoklady k tomu, aby se rozvíjel; k tomu slouží jednak průpravná cvičení, jednak 

improvizace, jíž cvičení předcházejí a s níž jsou většinou tématicky svázána."s 

Zatímco v USA se rozvíjí theatre games (divadelní improvizace), někdy označovány také 

jako "theatre sports". Prvním, kdo položil základy tohoto pojetí je Viola Spolinová. 

"Výrazným signálem zaměření a hlavního cíle tohoto směru je použití termínu 

"theatre" - divadlo, tedy činnosti, zaměřené k veřejné produkci, umělecké (byť amatérské) 

tvorbě, zatímco termínem "drama" se míní činnost obrácená k aktérům, převážně interní, 

4 viz. Machková, E.lmprovizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1997. Kapitola: Hlavní 
směry v USA a Velké británii. 
5 Machková, E.lmprovizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1997. s.36 
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která sice někdy může dojít k ucelenému a veřejně prezentovanému tvaru, ale nemusí a ve 

většině případů k němu nedochází. ,,6 

Někteří autoři chápou drama a divadelní improvizaci jako naprosto protikladné. 

Rozlišují zaměření improvizace dovnitř a vně skupiny. 

"Rozdíl totiž bude především v prožitcích zúčastněných. Zatímco v prvním případě se 

budou prožitky blížit prožitkt"tm v podobné životní situaci (ať již jsou to prožitky mé vlastní 

nebo pátrám po prožitcích postavy, kterou ztvárňuji), pak při improvizaci (jevištní - pozn. L. 

Štěpánková) převládají prožitky Z komunikace jednání někomu, kdo stojí" vně", kdo se dívá 

na to, co předvádím, komu je to, co dělám, určeno. Uvědomuji si jeho přítomnost, snažím se 

své jednání učinit pro něj srozumitelným, čitelným, zajímavým. V podstatě se obojí může 

odehrát i v běžném životě. ,,7 

Odlišnost obou pojetí dramatické výchovy tkví především ve dvou rozdílech. 

Za prvé američtí pedagogové stavějí častěji na literární předloze, angličtí využívají více reálná 

aktuální témata. Druhým rozdílem je odlišný názor na spojování dramatu a divadla. 

"Důležitou roli zde hraje rozdíl v pojetí cílů a hodnot dramatu: Zatímco v USA je mezi cíle a 

hodnoty dramatu zahrnována i zábavnost, radost a potěšení ze hry (anglicky 'fun'), a je 

zmiňována i funkce rekreační, pro anglické pedagogy jsou míra zaujetí, zájem, radost a 

potěšení důležité jen potud, že aktivita musí děti zajímat a bavit, aby se jí plně věnovaly a 

pohroužily se do ní. ( ... ) I v této věci však v posledních dvou desetiletích dochází ke změnám 

- zatímco dříve byly divadlo a drama chápány jako protiklad (nejen v Anglii, ale i v řadě 

dalších evropských zemí), dnes už jde spíše jen o rozdíl.,,8 

Ve své práci se inspiruji metodami "theatre sports", původně určenými pro rozvOJ 

dovedností u herců. Pokouším se obhájit jejich využití pro dosažení cílů osobnostního a 

sociálního rozvoje člověka. 

2.1.3. Historie divadelních sportů 

V této práci budeme vycházet z modelu dramatické improvizace, který má základy v 

americkém pojetí "theatre games" neboli divadelních improvizací. Základy tomuto směru 

6 Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1997. s.32 
7 Štěpánková, L. Zkoumání procest''t, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s. 56 
8 Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1997. s.35 
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položila Viola Spolinová, která vnáší do improvizovaných her jasnou strukturu. Postupně se 

tyto improvizační hry vyvíjejí v divadelní sporty s mezinárodně platnými pravidly. Další 

velmi významnou postavou v historii theatre sport s je britský dramaturg, režisér a učitel Keith 

Johnstone. Do divadelní práce přináší nové postupy zaměřené na výměnu statutů postav. 

Divadelní sporty v podobě v jaké je známe dnes, mají své počátky v 70.letech 

20.století ve francouzském Quebecu. U jejich zrodu stáli Yvon Leduc a Robert Gravel, kteří 

se pokusili skloubit divadlo s pravidly hokeje. Hráči hrají v hokejových dresech na scéně 

imitující kluziště s mantinely, rozhodčí vede zápas ve stylovém pruhovaném dresu a čas je 

rozdělený do třetin. Prolíná se zde prvek umění s charakteristickými znaky sportu. 

"Zakladatelé improvizační ligy vycházeli z improvizace jako dialogu mezi jevištěm a 

hledištěm, který je komunikací a může dokonce připomínat hru. Důležitým bodem je zde 

spolupracující tým a aktivní divák - divák fanoušek a improvizátoři hráči.,,9 

Takto pojaté improvizační turnaje se postupně rozšířily do dalších frankofonních zemí 

a dnes se hrají po celém světě. 

Historie divadelních sportů u nás Je poměrně krátká - první improvizační tým 

PRA.L.LNY, založený Michaelou Puchálkovou, se schází teprve od roku 2000. Přesto se 

tato forma divadla rozšiřuje velmi rychle a touto dobou trénuje v České republice 

přibližně 10 týmů. 

Česká improvizační liga (Č.LLI), která zastřešuje aktivity všech improvizačních týmů u 

nás, převzala mezinárodní normy a snaží se o jejich dodržování tak, aby bylo možné hrát 

zápas i s týmy jiných národů. Přesto se v některých oblastech česká forma divadelních 

sportů odlišuje od původních francouzských theatre sports, aby byla pro české diváky 

přijatelnější. 

Výjimkami jsou 

• čtyři hráči v týmu namísto obvyklých šesti, 

• zápas neprobíhá v mantinelech, ale na divadelním jevišti, 

• hudební doprovod orchestru nahrazuje většinou klavír nebo kytara, 

• čas zápasu je rozdělen do polovin místo třetin. 

9 Machalíková, J.: Improvizační liga se středoškolským souborem. Praha, 2004. DAMU. s.5 
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2.1.4. Osobnosti theatre sports 

Pojďme se nyní podívat podrobněji na přínos některých výše zmíněných osobností. 

2.1.4.1. Viola Spolinová 

První významnou osobností v historii divadelních sportů je V. Spolinová (1906-1994). 

"Viola Spolinová vyvinula hry a cvičení, které skrze hru rozvíjejí schopnost jednotlivce 

tvořivě se vyjadřovat, které rozvíjejí schopnost adaptovat se na dynamicky se měnící 

podmínky a cvičení pro rozvoj imaginace."lO 

Spolinová vycházela ze systému Stanislavského. "Podle jeho pojetí herecké výchovy 

se musí herec naučit používat své instinkty pro tvorbu charakteru jako odezvu na vnitřní a 

vnější podněty. Skrze improvizaci se herec učí důvěřovat svým instinktům místo toho, aby se 

jen naučil a předváděl nazkoušené rysy své postavy."ll 

Její divadelní práce je silně ovlivněna Nevy Boydem, u něhož studovala, především 

pak jeho způsobem používání herních struktur při práci s aktuálními společenskými tématy. 

Během své práce supervizora v Chicagu si začíná uvědomovat potřebu vytvoření 

jednoduchého a funkčního systému pro trénink divadla. Začíná tedy využívat systém her a 

cvičení, díky kterému se děti mohou snadněji a efektivněji učit sociálním dovednostem. 

"Tyto hry přivádějí hráče k sobě samému a pomáhají mu uvědomit si, jakou roli zastává ve 

1 v • ,.12 spo ecnostl. 

Pro její hodinu dramatu je specifické především 

a) prostředí určené pravidly a 

b) změna cílů, zaměřených nikoliv na jednotlivého hráče, ale na celou skupinu. 

"Učitel je postaven do role trenéra a vede účastníky k reakci na situace teď a tady. 

Účastníci jsou nazýváni hráči a cílemje zaměřit se na týmový výsledek. ,,13 

Hlavní těžiště her a cvičení V. Spolinové "spočívá ( ... ) v požadavku jednání, ne 

mluvení, ve spontánnosti, v intuici, v provokaci publika k aktivitě a kouzlu transformace."l4 

10 Vasquez, M. Z historie divadelních sportll. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, Č. l.S.36 
II Vasquez, M. cit. dílo, s.36 
12 Vasquez, M. cit. dílo, s.36 
13 Machalíková, J.: Improvizační liga se středoškolským souborem. Praha, 2004. DAMU. s.5 
14 Vasquez, M. Z historie divadelních sportll. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, Č. l.s.37 
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Ve 40. letech zakládá V. Spolinová Young Actors Company v Hollywoodu a věnuje 

se přípravě profesionálních dětských herců. Po návratu do Chicaga vede semináře prvního 

profesionálního improvizačního souboru Compass Theater. Dále působí jako lektorka 

dramatických seminářů ve spolupráci se svým synem Paulem Sillsem a v roce 1963 vydává 

knihu her a cvičení s názvem lmprovisation for the Theatre. V Chicagu zakládá divadlo Game 

Theater a pokouší se nově pojatými představeními bourat tradiční pasivitu diváků. Tato 

představení se však nesetkávají s velkým úspěchem. 

Z dalších publikací V. Spolinové můžeme zmínit Theater game file (návod pro práci 

s divadelními technikami na nedivadelních školách) a Theater games for rehersal. 

" Význam výzkumu Violy Spolinové spočívá především v přeměně složitých divadelních 

zákonitostí do srozumitelné podoby her a cvičení. Každá její hra je založena na jednom 

ohnisku pozornosti či zvládnutí určité dovednosti a tím zbavuje hráče rozpaků a 

bezradnosti. ,,15 

2.1.4.2. Keith Johnstone 

Keith Johnstone je bezesporu významnou osobností, která stála u zrodu divadelních 

sportů. 

V 50.letech se pokouší jako režisér, dramaturg a učitel Královského dvorního divadla 

v Londýně pomoci hercům hrát více spontánně a přirozeně. Pracuje s cvičeními zaměřenými 

na vnímání a výměnu statutů. Později odehrává i první improvizační představení ve stylu 

theatre sports. 

"Rozhodl jsem se, že musíme hrát před opravdovým publikem, abychom viděli, zda 

jsme opravdu tak vtipní. Vzal jsem šestnáct herců z mých divadelních hodin a řekl jsem, že 

bychom rádi předvedli některá cvičení, na kterých pracujeme. Myslel jsem si, že nervózní 

budu já, ale byli to herci, kteří byli namačkaní a zalezlí v rohu a vypadali vyděšeně. Ale jak 

jsem začal zadávat cvičení, uvolnili se a k překvapení všech jsme zjistili, že když je naše 

práce dobrá, publikum se řehtá mnohem víc, než bychom se smáli my mezi sebou. Nebylo 

jednoduché předvádět kvalitní práci na veřejnosti, ale byli jsme povzbuzeni nadšením diváků. 

( ... ) Snížil jsem počet hráčů na čtyři až pět a s velkou podporou Ministerstva školství jsme 

započali 'turné' po školách a univerzitách. Tak jsme se často nacházeli na jevišti a 

15 Vasquez, M. Z historie divadelních sportl't. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, Č. 1. s.36-37 
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automaticky jsme začali dělat spíše představení než předvádění. Říkali jsme si Divadelní stroj 

(The Theatre Machine) a Britská rada nás vyslala po Evropě. Brzy jsme se stali velmi vlivnou 

skupinou a také jedinou čistě improvizační, kterou jsem znaL,,16 

V 70.letech učí Johnstone na univerzitě v Calgary a zakládá Loose Moose Theatre. 

Ustanovuje své divadelní sporty "Theatre sports" - zkřížení divadla a zábavy, založené na 

větší aktivitě diváka. "Chtěl znovu vnést do divadla vzrušení ze hry, soutěživost, boj o přízeň 

publika a silnou orientaci na komunikaci s divákem."l7 

Klíčovým dílem o improvizaci je jeho kniha s názvem IMPRO - Improvisation and 

the Theatre (Improvizace a divadlo). Novější kniha Impro for Storytellers (Improvizace pro 

vypravěče) je návodem, jak učit improvizaci a divadelní sporty. 

2.1.4.3. Metody Johnstonovy práce 

"Nejdůležitější pro Johnstonea je vztah herec - divák a vztah herce k sobě samému. 

Vychází z individuality, z osobnosti, z charakteru a snaží se je vrátit k dětské spontaneitě a 

obrazotvornosti. ,,18 

Status 

Základem Johnstonovy práce a podstatou většiny jeho cvičení je práce se statutem. 

"Status je termín označující postavení člověka v určité situaci, jeho 'pozici' v daném případě. 

Nikoliv tedy pozici těla, ale postavení ve smyslu mezilidských vztahů.'d9 Všiml si, že většina 

humorných situací je založena na zvyšování sociálního statutu na úkor druhých. Jako první 

používá pojem "status transactions" (výměna statutu). 

Podnětem pro jeho práci bylo zjištění, že herci se často snaží vykonstruovávat něco 

zvláštního a originálního a nedokážou jednat tak, aby to působilo přirozeně. "Herci neuměli 

vést 'normální' dialog tak, aby bylo uvěřitelné, že by mohl proběhnout někde na ulici nebo 

v obchodě. ,,20 

16 Pazderková, 1.: Keith Johnstone: Improvizace a divadlo, Diplomová práce, Brno 2003 s.16 
17 Vasquez, M. Z historie divadelních sportll. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, Č. 1. S.37 
18 Pazderková, I. Keith Johnstone: Improvizace a divadlo. Zamyšlení nad Johnstoneovmi metodami herecké 
improvizace. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, Č. 2. s.14 
19 Pazderková, I. cit. dílo, s.18 
20 Pazderková, I. cit. dílo, s.18 
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Přemýšlelo způsobech práce, které by pomohly hercům vytvářet na jevišti dialogy 

podobné běžným konverzacím. "Pokud jsou běžné konverzace v životě tak bezdůvodné a 

řízené náhodou, proč totéž nemůžeme zopakovat na jevišti?,,21 Johnstone se tedy snažil najít 

nejslabší motivy jednání postava začal praktiko vat s herci cvičení na status. Pracuje s tzv. 

"statusovou houpačkou", cvičením, ve kterém se během situace mění vzájemná nadřazenost a 

podřízenost postav. Snažil se vést své studenty k citlivosti ke změnám statutu a k rozvíjení 

konfliktu, který z této změny vzniká. "Nejdůležitější je pochopit, že všechno - gesta, zvuky, 

ticho, pozice - určují a ovlivňují status postav i v běžném životě.,,22 

Spontaneita 

Další dovedností, kterou se Johnstone snaží v přípravě herců rozvíjet, je spontánnost. 

Kritizuje způsob práce ve škole, který vyžaduje vždy jediná správná řešení a vede 

žáky k popírání spontánnosti. Žáci se pak učí odmítat své první nápady a odpovídat tak, jak si 

myslí, že se od nich očekává. "Jsme vedeni k tomu, že to, co nás napadne jako první, není 

zkrátka ,dost dobré'. ,,23 

Požaduje od svých žáků, aby nechali pracovat svou fantazii a přijali a dál rozvíjeli 

svou první myšlenku. "Učím spontánnosti, a proto jim řfkám, že se nesmějí snažit kontrolovat 

budoucnost nebo vyhrát. A že musí mít čistou hlavu a jen se dívat. Jakmile na ně přijde řada, 

musí jít a zkrátka jen udělat, co se po nich chce, a pozorovat, co se stane. Je to právě toto 

rozhodnutí - nekontrolovat budoucnost -, které studentům dovoluje být spontánnf.,,24 

Překážkou spontaneity bývá často (hlavně u dospělých) silné sebehlídání a 

seberegulace, které se Johnstone snaží omezit. E. Machková k tomuto jevu dodává: 

"Sebepozorování je silnější než u dítěte, i když nemusí mít právě podobu stydlivosti, 

exhibicionismu či šaškovánf. S posledně uvedeným typem sebepozorování se však někdy u 

dospělých setkáme ve formě satiry, ironie nebo 'shazování', ale většinou se projevuje nechutí 

pouštět se do činnosti, která podle názoru dospělého vyžaduje talent a odbornou průpravu, 

ne ochotou ukázat své slabiny, ztrapnit se před druhými."25 

21 Pazderková, I. Keith Johnstone: Improvizace a divadlo. Zamyšlení nad Johnstoneovmi metodami herecké 
improvizace. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 2. s.18 
22 Pazderková, I. cit. dílo, s.20 
23 Pazderková, I. cit. dílo, s.20 
24 Pazderková, I. cit. dílo, s.17 -18 
25 Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1997. s.50 
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Nepřiměřené sebepozorování může způsobit u herce blokování svých nápadů (snaží se 

vymyslet něco originálnějšího). U jiných se projevuje nepřijetím nápadu druhého a snahou 

sám vymyslet a prosadit vlastní "dobrý nápad". 

Johnstone ve svých cvičeních učí také přijímat nabídky druhých a obohacovat je o 

další nápady. Tím podporuje spolupráci herců, která je základním stavebním kamenem 

divadelní improvizace. Kritizuje častý přístup školy: "Běžný školní systém je výrazně 

založený na soutěživosti a vyžaduje po studentech, aby se bud' snažili sami sebe vyřadit nebo 

aby vyřadili ostatní. Když vysvětluji skupině, že každý z nich je tu proto, aby pracoval pro 

ostatní členy, jsou udiveni, přestože je známo, že pokud skupina své členy silně podporuje, 

lépe se s ní pracuje.,,26 

"Improvizátor by měl být jako člověk jdoucí pozpátku. Vidí, kde byl, ale nestará se o 

to, co bude. ,,27 

Práce s maskou a storytelling 

Mezi metody, které Johnstone používá, patří i práce s maskou. Pomáhá studentům 

přijímat konkrétní role a doslova se do nich "ponořit", nechat se unášet maskou a jen 

pozorovat, co se bude dít. Pro herce je neméně významná i dovednost vyprávění příběhu 

(storytelling), která je provázána s dovednostmi fabulace (vymýšlení, tvoření příběhů) a 

imaginace (obrazotvornosti). 

Na závěr bychom mohli shrnout Johnstonův přístup citací z článku I. Pazderkové. 

" ... Keith Johnstone má rád toho, kdo dokáže být sám sebou, se všemi kladnými i zápornými 

stránkami, a ukazuje cestu, jak je objevit a využít. Jak se smířit sám se sebou, jak mít rád sám 

sebe, jak se vzdělávat a zlepšovat v tom, co chcete dělat, čím chcete být. Je jedinečným 

pedagogem, protože nikdy nikoho nepředělává, nikdy nikoho netrestá za chybu, jen dodává 

odvahu odhalit a znovuobjevit všechno to, oč nás připravila špatná výchova, dospělost a 

předsudky. ,,28 

26 Pazderková, I. Keith Johnstone: Improvizace a divadlo. Zamyšlení nad Johnstoneovmi metodami herecké 
improvizace. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 2. s.17 
27 Pazderková, I. cit. dílo, s.21 
28 Pazderková, 1. cit. dílo, s.24 
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2.1.5. Podoba divadelních sportů v ČR 

o co jde v divadelních sportech? 

Divadelní improvizace směřuje k zápasu dvou týmů, které se utkávají v hraní na 

témata diváků. Týmy sice jakoby zápasí mezi sebou, ale jde především o to, společně si 

zahrát. "Cílem NENÍ navzájem se vyřadit, ale SPOLEČNĚ vytvářet kvalitní improvizaci, mít 

radost ze hry, moci si kdykoliv zahrát/zaimprovizovat s různými týmy.,,29 Jednotlivé 

improvizace mají jasná pravidla (počet hráčů, čas) a odehrávají se v různých kategoriích (viz 

přIlohu č.1 Pravidla a kategorie). 

" Od nazkoušeného repertoárového divadla se Theatresports odlišují prvky 

nepředvídatelnosti a spontánní fantazie, díky které je každý výkon jedinečný a vzrušující. A to 

jak pro umělce, tak pro publikum. ( .. ) Magnetem tohoto umění je fakt, že scény jsou vždy nové 

a nepředvídatelné. ,,30 

Jak probíhá turnaj v improvizaci? 

"Turnaj v improvizaci je malinko o sportu, ale především o divadle.,,3l 

Před zápasem se oba týmy účastní společného tréninku, aby se "sehráli" a navzájem se 

na sebe naladili. 

Na začátku zápasu jsou divákům představeny týmy a hlavní rozhodčí, který dohlíží na 

respektování pravidel (ustanovených pro zápasy Českou Improvizační ligou Č.I.LI.). Postava 

nesmlouvavého a přísného rozhodčího napomáhá vytvoření spojenectví diváků s hráči. Ideální 

je vznik atmosféry, ve které diváci fandí hráčům a "jdou s nimi". 

Po úvodní rozcvičce hráčů před diváky následuje několik krátkých improvizací 

hraných na témata, která losuje rozhodčí z návrhů diváků. Improvizace může být smíšená 

(oba týmy improvizují dohromady) nebo porovnávací (postupně každý tým). Rozhodčí vždy 

určuje povahu improvizace (smíšená/porovnávacD, počet hráčl't, dobu trvání (popř. čas na 

přípravu) a kategorii (zvláštní pravidlo nebo omezení např. Dabing - dva hráči hrají bez 

mluvení a další dva je dabujD. "Pracuje se zde především s tématem. Improvizace mají 

29 Improliga.Pravidla zápasil. Dostupný z WWW: < http://livion.net/improliga/Dokumenty/lmproPravidla.pdf>. 
30 Vasquez, M. Z historie divadelních sportú. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, Č. 1. S.37 
31 Vasquez, M. cit. dílo, s.37. 
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charakter krátkých vypointovaných příběhů, většinou vtipně laděných - cíl Je diváka 

· b . ,,32 zaUjmout a po avlt. 

Po sehrané improvizaci následuje hlasování diváků pro jeden z týmů. Vítězný tým pak 

dostává bod. Rozhodčí během improvizace píská fauly (porušení pravidel) a uděluje za ně 

trestné body (za tři trestné body se připisuje bod druhému družstvu). Trestné body jsou 

udělovány za narušování plynulosti hry, odklon od tématu nebo kategorie, vypadnutí z role, 

nepřehlednost, nepozornost, apod. (více viz přI10hu č.1 Pravidla a kategorie). 

"Jde o hru, chuť improvizovat, naslouchat kolegům z vlastního i opačného týmu a 

SPOLEČNĚ si zahrát.,,33 

Jak vypadá trénink improvizace? 

Sehrání kvalitní improvizace na zápase vyžaduje dobrou připravenost hráčů. Aby byli 

schopni na jevišti spolupracovat a přijímat do hry nápady ostatních, potřebují pravidelně 

trénovat improvizační dovednosti. Tréninky také umožňují hráčům osvojit si pravidla 

improvizace a vyznat se v kategoriích. Největší potenciál rozvoje dovedností tkví právě 

v trénincích. 

Jaké dovednosti by měl hráč získat - co je cílem tréninku? Kromě osvojení si pravidel 

mají pravidelná setkání především "rozvíjet základní dovednosti improvizační (umění rychle 

reagovat, kreativita, spontaneita apod.), divadelní (hra v roli a v situaci, fabulace apod.) a 

osobnostně-sociální (spolupráce, potlačení svého ega ve prospěch kolektivu apod.),,34. 

Jednou z hlavních improvizačních dovedností je připravenost jednat pohotově 

v interakci s ostatními hráči. "Tréninky improvizační ligy rozvíjejí přirozenost projevu 

především na základě interakce s okolím a vnějšími partnery. Nejde tolik o psychosomatickou 

propojenost prožívání a jednání, ale o autentické setkání hrajících právě teď a tady. ,,35 

L. Štěpánková uvádí tři procesy nezbytné pro vznik autentické improvizace "tady a 

ted" , . "Jsou jimi aktivní vnímání neboli být schopen "vidět" (cítit) tvůrčí impulsy a také být 

připraven aktuálně (spontánně) jednat. Dále pak aktivní komunikace - projevovat 

32 Štěpánková, L. Zkoumání procesll, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s.15 
33 Improliga.Pravidla zápasll. Dostupný z WWW: < http://livion.netlimproliga/Dokumenty/lmproPravidla.pdf>. 
34 Štěpánková, L. Zkoumání procesll, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s.16 
35 Štěpánková, L. cit.dílo, s.22 
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(zviditelňovat) tyto impulsy pro své okolí - a připravenost neboli otevřené spektrum 

komunikačních vrstev (eliminace vnitřních "zábran" v jednání). a36 

Dovednostmi pro improvizaci, vyplývající z tohoto pojetí, jsou především: 

1. Produkovat nápady a přijímat nabídky ostatních hráčů; být spontánní a tvořivý. 

2. Komunikovat se spoluhráči (neverbální komunikace); hrát tělem, pohybem. 

3. Přijímat své nápady; neblokovat sám sebe. 

"Jde totiž o to, jak být živý a nestydět se za to - jak se oprostit od svého 

každodenního jednání, sebekontroly, sebekritiky. ,,37 

Divadelní improvizace klade velký důraz na spolupráci hráčů, která je podmínkou 

sehrání kvalitní improvizace. "Větší orientace na partnerství nevyžaduje tak silný osobitý 

talent, je však náročnější na souhru. Také se zde výrazněji uplatňují schopnosti stavby 

dramatické situace, neboť je-li na jevišti více hrajících, vzniká lehce zmatek a nepřehlednost. 

V této improvizaci je tedy úsilí směřováno především na děj či příběh (strukturu a fabulaci; 

pohotovost)".38 

K dosažení výše zmíněných cílů a k rozvoji divadelních dovedností jsou na trénincích 

využívána cvičení (na soustředění, imaginaci, kooperaci atd.) i samotná improvizace 

v kategoriích. 

Přestože většinou je hlavní cíl tréninků chápán jako příprava na zápas, pro některé 

skupiny nebo jedince je dostatečným cílem samotný trénink. 

36 Štěpánková, L. Zkoumání procesll, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s.47 
37 Štěpánková, L. cit.dílo,s.48 
38 Štěpánková, L. cit.dílo, s.73 
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2.2. Co rozvíjí improvizace? 

Když jsem se poprvé setkala s dramatickou improvizací a absolvovala několik 

tréninků, velmi mě tento způsob divadelní práce zaujal. Nadchlo mě, kolik dovedností může 

improvizace rozvíjet. Pociťovala jsem sama na sobě, že díky tréninkům začínám být 

spontánnější, je pro mne menší problém navázat komunikaci s druhými, více naslouchat 

druhým a dávat jim prostor. Tyto dovednosti se přenášely z tréninků i do běžného života. V té 

době jsem byla z improvizace nadšená a hodně jsem o jejích metodách přemýšlela. 

Když cítím, že mě tolik rozvíjí v mých sociálních dovednostech, bylo by možné tyto metody 

použít pro rozvoj sociální kompetence u žáků, nebo i učitelů? Fungovalo by to? Mělo by to 

opravdu tak hmatatelné výsledky? V mém uvažování mě doslova "nakopnul" rozhovor s 

člověkem, který považoval improvizační aktivity za něco zcela zbytečného. Podle něj se jen 

tak chodíme odreagovat, hrát si, ale rozhodně to k ničemu jinému být nemůže ... 

Rozhodla jsem se tedy více proniknout do podstaty tohoto jevu a věnovat se mu 

v bakalářské práci. 

V následující kapitole bych chtěla definovat oblasti, které rozvíjí dramatická 

improvizace. 

2.2.1. Cíle DV ve vzdělávacím programu Obecná škola, RVP pro 
ZV a cíle systému Dramatické improvizace 

Improvizace je úzce provázána s dramatickou výchovou. Podívejme se tedy nejprve, 

jak jsou popsány cíle dramatické výchovy v osnovách vzdělávacího programu Obecná škola: 

"Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce 

prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Využívá především dramatické 

improvizace, jež je založena na lidské schopnosti jednat v navozených situacích, jako by 

byly skutečné.( ... ) Staví na vlastní zkušenosti a prožitku, proto je její účinek hluboký a 

trval ý. ,,39 

39 Návrh učebních osnov obecné školy. Portá1: Praha, 1993. 
Dostupný z WWW: <http://www.drama.cz/osnovy _a_programy/osnovy _obecna_skola.html> 
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"Dramatická výchova má dvě základní vrstvy, které se v praxi prostupují a nelze je 

od sebe oddělovat: 

1. Osobnostní rozvoj: V hrách a cvičeních se rozvíjejí uvolnění a soustředěnost, 

odstraňují se zábrany, zcitlivuje se vnímání a schopnost objevování sama sebe i 

okolního světa. Prohlubují a obohacují se pohybové dovednosti a schopnosti 

výrazu pohybem, rytmické cítění, plynulost i barvivost mluvního projevu. 

Uvolňují se a rozvíjejí obrazotvornost a tvořivost. 

2. Sociální rozvoj: V hrách, cvičeních a dramatických improvizacích se rozvíjí 

schopnost kontaktu a slovní a mimoslovní komunikace, pěstuje se umění 

naslouchat si vzájemně, prohlubuje se schopnost vcítění, skupinové citlivosti, 

důvěry a spolupráce. Rozvíjí se i schopnost orientovat se v běžných i méně 

běžných životních situacích a mezilidských vztazích, rozhodovat se a jednat 

svobodně a zároveň odpovědně. ,,40 

Obě tyto vrstvy se vyskytují i v procesu divadelní improvizace. Největší rozdíl však 

cítím v tom, že dramatická výchova pracuje více do hloubky se situací, rozebírá ji z pohledu 

různých postav příběhu a zkoumá možná řešení, zatímco improvizace vycházející z lmproligy 

se soustřeďuje spíše na dovednosti spolupráce při vytváření přiběhu, fabulační a asociační 

dovednosti. Dramatická výchova učí žáky rozhodovat se s rozvahou a vzít v potaz všechna 

možná řešení a náhledy na věc. Dramatická improvizace učí rozhodovat se a reagovat rychle, 

být spontánní. V tomto ohledu se obě formy značně liší. 

Z cílů dramatické výchovy definovaných v programu Obecná škola zde vybírám ty, 

které mohu současně označit i za cíle systému dramatické improvizace.41 

Dramatická výchova pomáhá vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost, která je 

schopna: 

• 

• 

• 

vnímat skutečnost kolem sebe v celé její hloubce a složitosti a orientovat se v ní 

tvořivě řešit praktické problémy 

respektovat druhé lidi a jejich názory, naslouchat jim a oceňovat jejich přínos, 

umět se na ně spolehnout v případě potřeby 

40 Návrh učebních osnov obecné školy. Portál: Praha, 1993. 
Dostupný z WWW: <http://www.drama.cz/osnovy _a_programy/osnovy _obecna_skola.html> 
41 podle Návrh učebních osnov obecné školy. Portál: Praha, 1993. 
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• spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do konce a 

být schopen za ně nést odpovědnost 

Dramatická výchova dále : 

• kultivuje, obohacuje a rozvíjí výrazové prostředky sloužící k sociální 

komunikaci (především řeč a pohyb) 

Z cílů doplňujícího vzdělávacího oboru dramatická výchova v RVP ZV můžeme 

b / 1 d ./ /42 vy rat nas e UJ1C1: 

Očekávané výstupy: žák 

• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení 

těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v 

chování druhých 

• rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), 

přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí 

• spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; 

sleduje prezentace ostatních 

propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních 

stavů a emocí vlastních i určité postavy 

• pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní 

situaci přirozeně a přesvědčivě jednat 

Z těchto cílů se odvíjí učivo dramatické výchovy (obsahy), které jsou také předmětem 

tréninků dramatické improvizace.43 

Základními PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ jsou: 

./ 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 

42 podle Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP: Praha, 2007. s. 88-89 
43 podle RVP pro zv. VÚP: Praha, 2007. s. 89 
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./ spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce 

K procesu DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY se váže: 

./ komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe 

./ základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt, téma, vrchol, gradace 

"Pokud bychom tedy měly shrnout celoroční práci se středoškoláky, jeví se nám, že tento 

sport sleduje některé společné cíle s DV. Zvláště osobnostní rozvoj, sociální cítění, 

schopnost přizpůsobit se, dovednost kooperovat, a především respektovat dobrovolně 

přesná pravidla, protože to je i důležitá deviza pro svobodný život lidí ve skupině. ,,44 

2.2.2. Dramatická improvizace a OSY 

Pro ucelenější přehled o dovednostech rozvíjených skrze dramatickou improvizaci se 

podívejme, ve kterých tématech systému Osobnostní a sociální výchovy se dramatická 

improvizace pohybuje. 

Objevují se nejvíce tato témata OSV: 

~ Zdokonalení základních funkcí a kvalit osobnosti: smyslové vnímání 

vůbec, pozornost a soustředění, představivost a fantazie, paměť, cítění rytmu, 

vztah k věcem, k prostoru, k prostředí, ke způsobu myšlení - tj. 

myšlenkových operací, poznávání vlastního poznání, komunikace se sebou 

samým. 

~ Kreativita: nalézání prostoru pro uplatnění tvořivosti, vidění problémů, 

rozpoznání mezer k zaplnění, schopnost vidět jevy jinýma očima, dát jim jiné 

významy, produkovat dostatek včasných nápadů, hledání neobvyklých řešení, 

dotahování "technických" řešení do reality. 

~ Komunikace: pozorování a naslouchání, schopnost jasného sdělení, 

porozumění. 

44 Machalíková, J.; Šimonová, H. Zápasy v improvizaci v práci se středoškolským souborem. Tvořivá dramatika, 
2002, roč. XIII, Č. 3. s. IV. 
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~ Kooperace: schopnost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat 

na druhé, rozvíjet linku myšlenky druhého, pozitivní myšlení, podřízení se, 

řešení konfliktů. 45 

Mezi další témata OSY, která se objevují při trénincích improvizace, můžeme zařadit 

také sebepoznání nebo seberegulaci. 

" V osobnostně sociální výchově může být improvizace záměrně použita především 

díky své náročnosti na souhru a spolupráci mezi hrajícími. Také díky zapojení mnoha vrstev a 

schopností osobnosti (jednající nenásleduje daný děj, ale sám se aktivně účastní na jeho 

vytváření) nabízí příležitost k hlubšímu sebepoznání a sebezdokonalování. " 46 

2.2.3. Dovednosti rozvíjené v improvizaci 

"K dosažení cíle potřebují ( ... ) 'theater games' pouze tři ingredience: pravidla hry, 

hráče (jak herci, tak publikum jsou považováni za hráče) a prostor, ve kterém lze hrát. 

Výsledkem je nejen potěšení ze hry, jaké je obvyklé u jiných herních systémů, ale také 

zvýšení citlivosti, posílení vlastního sebeuvědomění a zlepšení mezilidské komunikace. ,,47 

Na rozvoj kterých dovedností je tedy dramatická improvizace zaměřena? Obsáhlý 

výčet uvádí L.Štěpánková: 

"Co vše tedy improvizace rozvíjí? 

aktivní naslouchání (vnímání, uvědomění) 

schopnost spolupráce 

schopnost psychofyzické uvolněnosti (eutonie) 

schopnost vysoké koncentrace na více úkolů v jeden okamžik 

schopnost rychlého hledání alternativa nestereotypních řešení situací 

metaforické myšlení 

pozornost na jemné impulsy a nabídky ke hře 

respektování fikce 

udržení fikce i v případě rušivých momentů ze strany diváků 

pochopení a uvědomění situace 

45 Machalíková, J.: Improvizační liga se středoškolským souborem. Praha, 2004. DAMU. s.16 
46 Štěpánková, L. Zkoumání procesů, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s.61 
47 Vasquez, M. Z historie divadelních sportl/o Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. l. s.37 
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charakterové hraní rolí 

schopnost vytvářet dramatické situace 

kreativní fabulaci s přehledností postava charakterů 

cit pro temporytmus jednání,,48 

Tyto dovednosti jsou využitelné jak v přípravě herců, tak i v běžném sociálním 

kontaktu. To potvrzuje i zkušený improvizátor a trenér divadelních sportů M. Vasquez: 

"Má pozorování, za přibližně deset let zájmu o improvizaci, přinesla zjištění, že lidé, kteří se 

tomuto oboru věnují, jsou lépe vybaveni pro své profese, ať jsou jakékoliv. ,,49 

"Improvizační zápasy a příprava na ně dávají možnost získat požadované 

dovednosti, protože zde mohou nabýt jak divadelní dovednosti - pohyb v prostoru, technika 

řeči, komunikace s partnerem na jevišti, vstupování do rolí, nonverbální komunikace, 

pantomima, výraz, temporytmus a další, tak disciplínu, která je nutná při přípravě jakéhokoli 

představení. 

Osvědčilo se nám, že když studenti přesně vědí, kam které cvičení směřuje a jde mírně nad 

jejich možnosti, zajímá je a posouvá je dopředu. ( ... ) Jde především o schopnost přijímat a 

rozvíjet podněty, které přináší partner," 50 shrnují J. Machalíková a H. Šimonová dovednosti, 

které improvizace rozvíjí. Vycházejí při tom ze svých zkušeností s prací se středoškolským 

improvizačním souborem. 

J. Machalíková vidí improvizaci jako "velkou možnost, jak nezůstat vnitřně 

pasivní. .. V improvizaci by se tedy člověk měl vydávat do neznámých vod, a tím sám sebe 

překvapovat a rozvíjet. ( ... ) Získání nových podnětů rozvíjí osobnost, protože na základě 

těchto podnětů je mozek schopen vytvářet zajímavé souvislosti, které se jeví jako originalita, 

bystrost, pohotovost, nápad a vtip."Sl 

Dramatická improvizace tedy pomáhá rozvíjet dovednosti osobnostně-sociální, 

dramatické i "čistě" improvizační. Nejvíce se zde projevuje tvořivost, flexibilita a 

spontaneita. 

48 Štěpánková, L. Zkoumání procesú, které vedou k přirozenému projevu na jevišti. Brno, 2005. s.63 - 64 
49 Štěpánková, L. cit. dílo, s.64 
50 Úryvky z Hana Šimonová, Jana Machalíková: Zápasy v improvizaci jako nabídka pro práci se středoškoláky 
Článek z časopisu Tvořivá dramatika (č.3, ISSN 1211-8001) 
51 Machalíková, J.: Improvizační liga se středoškolským souborem. Praha, 2004. DAMU. s.3-4 
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2.2.4. Mé zkušenosti s improvizací 

z mé přibližně roční zkušenosti s Improligou spatřuji těžiště dramatické improvizace 

v rozvoji těchto dovedností: 

a) spontaneita 

Spontánnost vnímám jako nebát se "jít do toho", přijmout svůj první nápad. 

b) kooperace 

Sem zahrnuji přijímat nápady druhých, dávat druhým prostor, nepřeválcovat je svým 

nápadem, ale navázat, reagovat na ně adekvátně, být citlivý k tomu, co mi chtějí sdělit. 

c) flexibilita (= pružnost, schopnost přizpůsobovat své chování novým požadavkům a 

situačním podmínkách, schopnost změny) 

Tato dovednost se uplatňuje při rychlém reagování, přizpůsobení se nabídce druhého. 

d) tvořivost 

Kreativitu je možné strukturovat do dalších "subdovedností" jako obrazotvornost, 

fantazie, fluence (schopnost produkovat hodně nápadů), asociační dovednosti atd. 

Dalšími rozvíjenými dovednostmi jsou: 

e) vnímat svoje tělo (pohyb, hlas) a pracovat s ním 

f) schopnost propojovat souvislosti 

(vnímat situaci z nadhledu, zahrnout již řečené - vytvářet příběh a vzít přitom do hry 

předchozí fakta, postavy a situace) 
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2.3. Dramatická improvizace a práce učitele 

Během svého studia pedagogiky jsem si často kladla otázku, odkud začít při proměně 

vyučování k jeho větší efektivitě. Stále více jsem si uvědomovala, že naplnění cíle výchovy a 

vzdělávání - rozvoj osobnosti po všech stránkách směrem k jejímu maximálnímu možnému 

rozvoji - vyžaduje využití těch správných metod a prostředků. A tím, kdo řídí proces učení 

žáků a pomáhá jim dojít k cíli (tím, že vybírá vhodné metody, kterými jej může dosáhnout a 

vytváří podmínky pro učenD, je učitel. Aby se mohl žák učit s využitím inovativních metod 

(vycházejících z nejnovějších psychologických a pedagogických poznatků o procesu učenD, 

musí být učitel vybaven jistými dovednostmi, musí být kompetentní. Toto uvažování mě 

nasměrovalo k hledání cest, jakými může učitel tyto kompetence získávat. 

2.3.1. Kompetence učitele 

Které kompetence od učitelů dnešní škola očekává? 

J. Vašutová odvozuje požadované kompetence od vzdělávacích cílů a funkcí školy. 

Rozlišuje kompetenci: 

1. Oborově předmětovou 

2. Didaktickou a psychodidaktickou 

3. Obecně pedagogickou 

4. Diagnostickou a intervenční 

5. Sociální, psychosociální a komunikativní 

6. Manažérskou a normativní 

7. Profesně a osobnostně kultivující 

Jednotlivé kompetence dělí dále na oblasti konkrétních dovedností:52 

52 citováno z Vašutová, J. Kvalifikační předpoklady pro nové role učiteHí. In: Učitelé jako profesní skupina. 
Praha, UK-PedF 2001. s.37-40 
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1. Kompetence oborově předmětová 

Učitel: 

• má osvojeny systematické znalosti aprobačního oboru v rozsahu a hloubce 

odpovídající potřebám ZŠ/SŠ 

• je schopen transformovat poznatky příslušných vědních oborů do vzdělávacích obsahů 

vyučovacích předmětů 

• dovede integrovat mezioborové poznatky do vyučovacích předmětů a vytvářet 

mezipředmětové vazby 

• umí vyhledávat a zpracovávat informace zajména v rámci aprobačních oborů, 

disponuje uživatelskými dovednostmi, ovládá informační a komunikační technologie 

• je schopen transformovat metodologii poznávání daného oboru do způsobu myšlení 

žáků v daném vyučovacím předmětu 

2. Kompetence didaktická a psychodidaktická 

Učitel: 

• ovládá strategie vyučování a učení v teoretické a praktické rovině ve spojení 

s hlubokými znalostmi jejich psychologických, sociálních a kauzálních aspektů 

• dovede užívat základní metodický repertoár ve výuce daného předmětu a je schopen 

přizpůsobit jej individuálním potřebám žáků a požadavkům konkrétní školy 

• má přehled o vzdělávacích programech v rámci daného stupně vzdělávání a dovede s 

nimi pracovat při tvorbě projektů vlastní výuky 

• má znalosti o teoriích hodnocení a jejich psychologických aspektech a dovede 

používat nástroje hodnocení vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků a 

požadavkům konkrétní školy 

• dovede užívat informačních a komunikačních technologií pro podporu učení žáků 

3. Kompetence obecně pedagogická 

Učitel: 

• ovládá procesy a podmínky výchovy v rovině teoretické a praktické spojené s 

hlubokou znalostí jejich psychologických, sociálních a multikulturních aspektů 

• dovede se orientovat v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí 

vzdělávacích soustava trendů ve vzdělávání 

• je schopen podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků v oblasti zájmové a volní 
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• má znalosti o právech dítěte a respektuje je ve své pedagogické práci 

4. Kompetence diagnostická a intervenční 

Učitel: 

• dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování na základě znalostí 

individuálních předpokladů žáků a jejich vývojových zvláštností, dovede 

diagnostikovat sociální vztahy ve třídě 

• je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a dovede 

uzpůsobit výběr učiva a metody vyučování jejich možnostem 

• ovládá způsoby vedení nadaných žáků ve vyučování 

• je schopný rozpoznat sociálně patologické projevy žáků, šikanu a týrání a zná 

možnosti jejich prevence a nápravy, které zprostředkuje 

• ovládá prostředky zajištění kázně ve třídě a umí řešit školní výchovné situace a 

výchovné problémy 

5. Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní 

Učitel: 

• ovládá prostředky utváření příznivého pracovního/učebního klimatu ve třídě/škole na 

základě znalostí sociálních vztahů žáků 

• ovládá prostředky socializace žáků a dovede je prakticky užít 

• dovede se orientovat se v náročných sociálních situacích ve škole i mimo školu a je 

schopen zprostředkovat jejich řešení 

• zná možnosti a meze vlivu mimoškolního prostředí, vrstevníků a médií na žáky, 

dovede analyzovat příčiny negativních postojů a chování žáků a užít prostředky 

nápravy 

• ovládá prostředky pedagogické komunikace ve třídě/škole 

• dovede uplatnit efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči, orientuje se 

v problematice rodinné výchovy 

6. Kompetence manažérská a normativní 

Učitel: 

• má základní znalosti o zákonech a dalších normách vztahujících se k výkonu jeho 

profese k jeho pracovnímu prostředí 
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• orientuje se ve vzdělávací politice aje schopen reflexe ve své pedagogické práci 

• ovládá základní administrativní úkony spojené s evidencí žáků a jejich vzdělávacích 

výsledků, ovládá vedení záznamů a výkaznictví 

• disponuje schopnostmi a dovednostmi organizovat mimovýukové aktivity v rámci 

třídy a školy 

• ovládá způsoby vedení žáků a vytváří podmínky pro efektivní spolupráci ve třídě 

• je schopen vytvářet projekty institucionální spolupráce, včetně zahraniční 

7. Kompetence profesně a osobnostně kultivující 

Učitel: 

• ovládá široký rozsah znalostí všeobecného rozhledu, tj. filozofických, kulturních, 

politických, právních, ekonomických a dovede jimi působit na formování postojů a 

hodnotové orientace žáků 

• umí vystupovat jako reprezentant profese na základě osvojení zásad profesní etiky 

učitele, dovede argumentovat pro obhájení svých pedagogických postupů 

• má předpoklady pro kooperaci s kolegy ve sboru 

• je schopen sebereflexe na základě uplatnění nástrojů autodiagnostiky a autoevaluace a 

hodnocení jeho výkonu různými subjekty 

• je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a změny vzdělávacích 

podmínek ve své pedagogické práci 

K rozvoji výše popsaných kompetencí vede řada cest. Pro různé oblasti dovedností 

budou optimální metody rozvoje velmi různorodé. Nyní bych se chtěla věnovat posouzení, 

které z těchto dovedností může budoucí učitel získat při tréninku divadelní improvizace. 

Chtěla bych ještě znovu upozornit na to, že metody dramatické improvizace nejsou 

jedinou cestou, která k rozvoji osobnosti vede, jsou JEDNOU Z CEST. 

V předchozí kapitole jsme se věnovali tomu, které dovednosti improvizace rozvíjí a 

došli jsme k závěru, že jsou to především: 

o spontaneita 

o spolupráce 

o flexibilita 

o tvořivost 
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o schopnost rychlého hledání alternativa nestereotypních řešení situací 

o komunikace 

o aktivní naslouchání (vnímání, uvědoměnD 

o skupinová citlivost 

o pozornost na jemné impulsy a nabídky ke hře 

o cit pro temporytmus jednání 

Budou to především dovednosti týkající se kompetence sociální, manažerské a 

profesně a osobnostně kultivující. 

2.3.2. Mohou být metody dramatické improvizace přínosné pro 
práci učitele? 

Na phKladu následující techniky dramatické improvizace Sl pojďme konkrétně 

rozebrat, čím může být pro učitele přínosná. 

Brankář 

Je jednou z technik často používaných na tréninku. Její podstatou je vytváření 

krátkých a jednoduchých dialogů mezi dvěma hráči. Hráč A přichází ke hráči B (brankář) a 

"nadhodí" krátkou větu (slovo, pohyb), kterým poodhalí vztah dvou postava prostředí, ve 

kterém se dialog odehrává. Hráč B reaguje na nabídku krátkou replikou (tak aby vzal do hry to, 

s čím hráč A přišel). Hráč A zakončuje poslední replikou, kterou se situace uzavře. Další 

z hráčů přichází ke hráči A, který přebírá roli brankáře a odehrává se nová situace. Podstatné je, 

že hráči vymýšlejí nabídky a reakce na ně během improvizace (nic není předem vymyšlené). 

Tato technika cvičí především dovednost rychle vymýšlet nové nápady (vyžaduje u 

hráčů kreativitu a spontánnost). Nezanedbatelnou je ale i dovednost přijímat nabídky 

spoluhráče a navázat na něj. Dále učí hráče přijímat svůj první nápad (nesnažit se vymyslet ten 

nejlepší, ale rozvinout a použít to, co ho napadne právě v ten okamžik, kdy přichází k brankáři). 

Na podobných "výměnách" by pak měla fungovat celá improvizace - na spolupráci hráče, 

který přijde s nabídkou a zároveň dá prostor druhému hráči, který nabídku přijímá a dále jí 

rozvine (posune improvizaci zase o něco dál). Celá technika je tedy zaměřena na spolupráci. 

A konečně, v jakých situacích může tuto dovednost využít učitel? 
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Nejenže je potřebná pro spolupráci mezi kolegy: 

../ nebát se přijít s nápadem, 

../ dát prostor druhému, 

../ umět navázat na druhé, najít v jejich "nabídkách" to dobré, od čeho je možné 

se "odpíchnout", rozvinout zajímavou myšlenku, 

../ dotáhnout nápad do konce. 

Učitel využije dovednosti rozvíjené touto technikou i ve vyučování: 

../ dát žákům impuls, motiv (který je ale otevřený - chce po žácích, aby ho dále 

rozvinuli) 

../ nechat žákům dostatečný prostor, aby mohli sami navázat (svými zkušenostmi i 

novými nápady) 

../ umět téma shrnout a uzavřít. 

Osvojením si tohoto modelu jednání může měnit učitel i vlastní přístup k vyučování -

nepřichází s něčím hotovým, co žákům předává, ale otevírá jim možnost projevit vlastní 

aktivitu a přinést do společného něco ze sebe. 

Metody dramatické improvizace nabízí učitelům mnoho možností, jak rozvíjet sám 

sebe a zkvalitňovat vlastní práci. Velkým otazníkem však zůstává, zda si učitel přenese 

získanou dovednost na obecné rovině i do vyučování, nebo jestli ji bude používat jen při 

improvizaci a jeho způsobu vyučování se to nijak nedotkne ... 
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3. Empirická sonda 

3.1. Projekt - popis a cíle 

V rámci bakalářské práce jsem uskutečnila projekt s názvem "Workshop dramatické 

improvizace". 

Jednalo se o kurz vycházející z metod a forem Improvizační ligy v rozsahu deseti 

setkání. Setkání probíhala jednou týdně na dvě hodiny a každé ze setkání mělo ucelené téma a 

k němu se vztahující cíle (pohyb, práce s prostorem, s hlasem atp.). Skupina se sestávala 

z deseti lidí ve věku 13-23 let (5 dívek a 5 chlapců). 

Mým prvotním cílem bylo zjistit, jak trénink dovedností objevujících se v dramatické 

improvizaci ovlivňuje chování jedince především v mezilidské interakci. Dalšími 

významnými cíli pro mě bylo: 

./ Učit se pracovat se skupinou, vést skupinu k cíli, vnímat její potřeby a reagovat na ně 

(pružně reagovat - vypustit aktivitu, upravit), přemýšlet nad procesy, odehrávajícími se ve 

skupině, pozorovat vývoj a pokroky jednotlivců 

./ vyzkoušet si vést hodinu dramatické improvizace (používat metody, zadávat instrukci, 

usměrňovat skupinu (aby nerušili, mluvili jeden po druhém), motivovat k aktivitám (ale 

respektovat svobodu účastnit se aktivity), používat směřování k cíli jako motivaci, vést 

reflexi, dostat zpětnou vazbu) 

./ učit se vytvářet přípravu na hodiny (klást si cíle, formulovat je tak, aby byly konkrétní, 

měřitelné a splnitelné, vztahovat aktivity k cílům - tzn. vybírat aktivitu podle cíle, kterého 

chci dosáhnout a ne odvodit cíl podle aktivity, vytvářet návaznost aktivit - od 

jednoduchého ke složitějšímu, odhadnout čas) 

Cíli, které jsem si stanovila pro účastníky workshopu bylo především: 

./ Vyzkoušet si, co je dramatická improvizace 

./ Poznat sám sebe, jak reaguji (v improvizované situaci i v interakci s druhými) 

./ V nímat svoje tělo a pracovat s ním 

./ Být spontánní a nebát se "jít do toho" 

./ Přijímat svoje nápady a nápady druhých 

./ Reagovat na nabídky druhých (improvizační, při spolupráci) 
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./ Pracovat s reflexí na konci (umět vyjádřit svůj názor, postoj, hodnotit a přemýšlet o 

věcech (např. k čemu mi to může být), být schopný sebereflexe (např. vidět, co se ml 

povedlo), hledat na věcech to pozitivní) 

3.2. Příprava a realizace projektu 

3.2.1. Práce s cíli 

Při plánování koncepce celého projektu jsem vycházela z cíle dát účastníkům možnost 

nahlédnout do světa improvizace. Nešlo mi ani tak o pochopení celého systému dramatické 

improvizace, jako spíše o utvoření si představy o tom, co to je a jak to funguje. Proto jsem 

každou lekci zaměřila na určité téma (např. práce s hlasem) a poskytla možnost vyzkoušet si 

jednu z kategorií. Cílem workshopu bylo, aby účastníci ochutnali od všeho trochu. 

Při výběru a rozvržení témat setkání jsem se snažila řadit je s ohledem na náročnost na 

získané dovednosti i na míru stmelení skupiny. 

Jednotlivé lekce byly zaměřeny na následující témata: 

1) Seznámení se + Práce s prostorem 

2) Stanovení pravidel ve skupině + Pohyb 

3) Nápady + Přijímání nabídek 

4) Práce s hlasem a se zvuky 

5) Vyprávění 

6) Tělo a emoce 

7) Charakterizace a status 

8) Rekvizita 

9) Skupinové naladění + Dabing 

10) Verše + Závěrečná reflexe 

Pro každou lekci jsem si předem stanovila konkrétní cíle, které má naplnit. V souladu 

s určenými cíly jsem volila metody improvizace (aktivizační hry, hry a cvičení zaměřené na 

rozvoj konkrétních dovedností, improvizace v kategoriích). Cíle jsem definovala podle teorie 

SMART. Tedy tak, aby byly: 

Specific - KONKRÉTNÍ 

Measurable - MĚŘITELNÉ 

Acceptable - PŘIJATELNÉ 
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Real- REALISTICKÉ 

Timeful- TERMÍNOVANÉ (v tomto případě ohraničené délkou jedné lekce) 

Práce s cíli v rámci projektu byla pro mě velmi přínosnou. V průběhu jsem se učila 

definovat si cíle tak, aby byly splnitelné (s ohledem na to, že pracuji s cíli maximálními, ke 

kterým se snažím co nejvíce přiblížit). 

Po skončení každé lekce jsem prováděla evaluaci. Hodnotila jsem nakolik se podařilo 

účastníkům dosáhnout cílů a pokud se to nedařilo, tak z jakého důvodu. Tato hodnocení jsem 

se snažila zohlednit v přípravě další lekce tak, abych ji přizpůsobila vývoji ve skupině. 

3.2.2. Výběr metod 

"Trénink by měl být také přesně vystavěn, jako jsou vystavěny dobré hodiny DV, aby 

měli hráči pocit určitého řádu a smyslu. Tyto hodiny mají za cíl improvizačními technikami a 

cvičeními (používají se některé Z metod a technik dramatické výchovy) rozvinout v hráčích 

schopnost pohotově reagovat, pracovat s prostorem, se spoluhráčem, poznat sám sebe. ,,53 

Většinu metod, které jsem používala při workshopu, jsem čerpala ze svých zkušeností 

z tréninků improvizace. Výhodou bylo, že jsem si je už dříve měla možnost vyzkoušet sama 

na sobě a mohla tedy lépe odhadnout, jak budou probíhat. Přesto některé "vyzkoušené 

metody" při použití v této konkrétní skupině probíhaly odlišně od mé předchozí zkušenosti. 

Lekce jsem se snažila postavit tak, aby cvičení plynule navazovala od jednodušších ke 

složitějším. 

Další hry a cvičení jsem čerpala ze zásobníků dramatické výchovy (E. Machková: 

Metodika dramatické výchovy; K. Bláhová: Hry pro tvořivé vyučovánD. 

3.2.3. Co jsem si odnesla pro svou pedagogickou práci? 

Tato praxe mi přinesla mnohé zkušenosti nejen z oblasti dramatické improvizace, ale 

také v práci se skupinou, reagování na její potřeby, schopnost pedagogické improvizace (co 

vyloučím, co naopak zařadím, když vidím, že skupina potřebuje např. zaktivizovat). 

53 Machalíková, J.; Šimonová, H. Zápasy v improvizaci v práci se středoškolským souborem. Tvořivá dramatika, 
2002, roč. XIII, č. 3. 
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Sama jsem zakusila, že pro sledování skupiny a procesů, které v ní probíhají, je 

vhodnější být jako učitel mimo aktivity. Je tak lépe možné zachytit, co se ve skupině děje a 

reagovat na to (např. kdo je mimo, nepracuje s ostatními). 

Významná z pedagogického hlediska pro mě byla práce s cíli - stanovovat si cíle (tak 

aby byli konkrétní a splnitelné) a hodnotit, v jaké míře se je podařilo naplnit. 

Potvrdilo se mi, jak moc je důležitá dobrá příprava a promyšlení. Většinou čím více 

času a úsilí jsem přípravě věnovala, tím jsem si byla při vedení lekce jistější a lépe se mi 

reagovalo na její průběh (věděla jsem proč děláme to, co děláme a kam tím směřuji). 

Abych mohla lépe přizpůsobit průběh lekce potřebám skupiny, je nezbytné všímat si 

toho, kdo je unavený, koho to nebaví atp. 

Hodnocení hodin často přinášelo nové otázky k zamyšlení. V závěrečných reflexích 

účastníci přicházeli s nápady, co by jim více vyhovovalo ve vedení skupiny (víc dát najevo 

zájem o práci skupiny, podpořit a povzbudit). 

Potvrdila se mi zásada, že učitel by měl plně rozumět tomu, co chce žáky naučit. 

Když jsem si nebyla úplně jistá, že dobře chápu pojem "status" bylo obtížné vysvětlit jej 

účastníkům a chtít po nich, aby mu sami porozuměli. 

Objevila jsem také jeden velmi důležitý fakt v pedagogické práci, který jsem si dříve 

přI1iš neuvědomovala a to, že často měla velký vliv na práci v hodině nálada lektora, která se 

přenášela i na účastníky. 

z lekcí. 

Cíle: 

3.2.4. Ukázka lekce improvizace 

Pro vytvoření představy o tom, jak workshop probíhal zde zařazuji ukázku jedné 

Tělo a Emoce 

vyjadřovat v improvizaci emoce mimikou i celým tělem 

trénovat pohybovou představivost (dělat nezvyklé postoje, hrát s imaginární 

rekvizitou) 

vycházet v improvizaci z pohybu 

hrát čelem k divákům 
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Průběh: 

Na úvod jsem zařadila "rozehřívací" hru. Jejím cílem byla aktivizace skupiny, 

překlenutí (dostat se do atmosféry hodiny) a naladění se na sebe navzájem. 

• Kachna - Hráči sedí na židlích, rozmístěných po prostoru, jedna z nich je volná. Jeden 

z hráčů je kachna (chodí tak, že pokládá chodidla těsně před sebe a vydává zvuk 

"gaga"). Kachna se snaží sednout si na prázdnou židli, ostatní hráči se snaží obsadit ji 

dřív (tím uvolní zase jinou). Když se kachně podaří židli obsadit, hráč, který ji 

předtím opustil se stává kachnou. 

Následující cvičení jsem řadila tak, aby postupně (svou náročností) směřovaly k cíli 

pracovat se svým tělem, vyjadřovat emoce a vycházet při improvizaci z pohybu. 

• Hráči stojí v kruhu a házejí si imaginární míček. Další rozvíjení: 

-7 Během letu imaginárního míčku se změní jeho velikost, tvar, váha. 

-7 Nejprve hráč předvede pantomimicky věc, kterou hází, tak aby druhý hráč věděl, 

co chytá. Dalšímu hráči se věc promění v ruce zase v něco jiného. 

• Všichni společně tvoří písmena pomocí těl (prostorově) slov, která dostanou zadána. 

• Každý sám si zkusí sestavit postupně písmena svého jména. Potom vždy dva hráči 

najednou "píšou" své jméno a reagují na sebe (s emocí). 

Hráči chodí po prostoru s nějakou emocí (kterou si sám zvolí). Na 'štronzo' se všichni 

zastaví a dva vybraní hráči mají za úkol potkat se ve své emoci a zareagovat na sebe 

(jen pohybem nebo výrazem). Cvičení je podbarvené rytmem bubnu. 

Po prvním bloku improvizačních cvičení následovala asi pětiminutová přestávka. 

Druhá část lekce byla věnována improvizaci v rolích. Cvičení na vytváření a pojmenování 

pohybu mělo pomoci hráčům sladit se znovu po přestávce a rozpohybovat se. 

• Všichni hráči se pohybují po prostoru (na rytmus bubnu). Postupně si každý najde 

pohyb, který opakuje a přitom plynule hráči utvoří půlkruh. Každý postupně 

pojmenuje kdo je a co dělá. 

• Improvizace z pohybu - Dva hráči stojí zády a každý si najde svůj opakující se pohyb. 

Na tlesknutí se oba hráči postupně otočí a rozehrají improvizovanou situaci. Hráči by 

měli alespoň 20 sekund hrát jen pohybem a výrazem, beze slov). 
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Na konci lekce proběhla krátká reflexe. Nebyla ph1iš strukturovaná, účastníci mohli 

odpovědět na otázky typu: Jaké mám dojmy z dnešní lekce? Jak ji hodnotím? Přinesla mi 

něco? Co mi šlo a co moc ne? Za co bych se pochválil, co se mi povedlo? 

Hodnocení: 

Tato lekce byla výjimečná malým počtem účastníků (jen 5). Díky tomu se ale lépe a 

plynuleji pracovalo, lekce měla větší spád. (Při více lidech se cvičení prodlužovala, hráči se 

častěji dívali na práci spoluhráčů a byli méně aktivní.) 

a) Naplnění cílů lekce: 

vyjadřovat v improvizaci emoce - někdy hrané nejasně, dobré reakce při 

"potkávání emocí", hráčům dělá problém udržet oční kontakt se spoluhráčem 

hra s imaginární rekvizitou - někdy hráči příliš spěchají při pantomimickém 

popisovaní 

pohybová představivost - při vytváření písmen pomocí těl projevovali hráči 

pohybovou představivost, nápaditost a nadšení 

vycházet v improvizaci Z pohybu - bez větších problémů vytváří pohyby, daří 

se hrát 20s bez mluvení i přijmout nabídku spoluhráče a rozvinout ji 

hrát čelem k divákúm - tento cíl jsem zařadila na základě pozorování hráčů 

v předchozích lekcích (měli s tím problémy), stále je pro hráče náročné 

nezapomínat na otočení směrem do publika 

b) Atmosféra a celkové naladění - spolupráce při vytváření písmen z těl probíhala 

chaoticky (hráči se dohadovali jeden přes druhého), ale dovedli si rozdělit role 

c) Další zajímavé postřehy - Funguje společně stanovené pravidlo "účast na aktivitách je 

dobrovolná". Přesto že se účastnice rozhodla, že právo neúčastnit se nakonec 

nevyužije, bylo pro ní důležité svobodně se rozhodnout, jestli do aktivity půjde. 

V reflexi na konci hodiny byla řečena zajímavá zpětná vazba hráče na trenéra. Ocenil 

by, kdyby dal trenér víc najevo zájem o práci hráčů, když společně něco připravují, více je 

podpořil a povzbudil. 

Výše zmíněný projekt se stal podkladem empirické sondy (dále Jl budu pro 

zjednodušení nazývat v textu" výzkumem"). 
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3.3. Hypotézy a cíle výzkumu 

Účelem výzkumu bylo zjistit, jak působí práce s metodami dramatické improvizace 

na rozvoj osobnosti jedince, a to především v oblastech tvořivosti, dovednosti vnímat, naladit 

se a reagovat na partnera, spontaneity, sebevědomí, rychlého rozhodování se, schopnosti 

přijímat nabídky, práce s tělem a hlasem apod. 

Otázka, na kterou jsem hledala odpověď zní: 

Rozvíjí dramatická improvizace osobnost člověka? 

Aby bylo možné tuto otázku uchopit a pracovat s ní, zkonkrétnila jsem ji. Vybrala 

jsem několik klíčových dovedností, na jejichž rozvoj jsem se zaměřila při pozorování a ptala 

se na ně při dotazníku a skupinovém interview. Těmito dovednostmi jsou: 

a) tvořivost a nové nápady 

b) schopnost vnímat druhé lidi, naladit se na ně 

c) reagovat adekvátně na druhé 

d) spontánnost a rychlé rozhodování 

e) přijímat nápady druhých 

Dalšími otázkami, které jsem kladla účastníkům při výzkumu jsou: 

• Co se změnilo v mém chování, vnímání druhých díky trénování dovedností 

spojených s dramatickou improvizací? 

• Zlepšil jsem v návaznosti na to některé dovednosti? 

• V čem mi mohou pomoci získané dovednosti v běžném životě? 
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3.4. Metody výzkumu a jeho kontext 

Metodami, které jsem ve výzkumu použila bylo pozorování, dotazník a skupinové 

interview na konci kurzu. 

3.4.1. Pozorování 

Nestrukturované pozorování jsem prováděla během každé hodiny, většinou jako 

zúčastněný pozorovatel (účastník jako pozorovatel). Většinu aktivit jsem pouze uvedla a pak 

už se jí neúčastnila a sledovala práci skupiny. 

Po skončení každé lekci jsem provedla její písemné hodnocení, ve kterém jsem 

reflektovala: 

a) naplnění cílů, které jsem si stanovila pro tuto lekci 

b) atmosféru ve skupině, celkové naladění 

c) konflikty a problémy, které se ve skupině vyskytly 

Při zamýšlení se nad tím, jak hodina proběhla, jsem se snažila vyvodit konkrétní kroky 

pro odstranění problémů, doporučení, jak bych chtěla příště postupovat v podobné situaci, co 

bych mohla dělat jinak a lépe. Některá zamyšlení nevyústila v závěry, ale spíše v další otázky, 

nad kterými je možné dále přemýšlet a hledat optimální řešení. 

Nedostatkem tohoto pozorování byl časový odstup, se kterým jsem průběh lekce 

hodnotila. Některé postřehy už jsem si nepamatovala nebo hodnotila zpětně zkresleně. 

Výhodou naopak bylo, že jsem zaznamenala pouze to, co bylo pro mě nějak významné, co se 

mi vrylo do paměti. Mohla jsem také lekci posoudit s nadhledem, vnímat souvislosti a 

postupně gradující strukturu hodiny. 
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3.4.2. Dotazník 

Na konci workshopu odpovídali účastníci písemně na několik krátkých otázek 

(otevřeného charakteru). Týkaly se především zkušenosti, kterou si z workshopu odnáší. 

Některé otázky byly věnovány subjektivnímu zhodnocení rozvoje konkrétních dovedností u 

účastníka (na škále O - 100% podle míry rozvoje určité dovednosti v průběhu setkávání). 

V dotazníku mohli účastníci vyjádřit volně, co chtějí k celému workshopu dodat. 

Otázky byly položeny velmi otevřeně (např. Poznal jsi, objevil jsi o sobě něco nového?), 

takže neomezovaly respondenty v jejich odpovědích. Vyplnění dotazníku byl věnován 

dostatek času, bylo možné i vyplnit jej v klidu doma a poslat mailem. 

Při vyhodnocení mohla být velká otevřenost otázek v dotazníku na obtíž , neboť se zde 

objevovaly velmi nesourodé odpovědi. 

3.4.3. Skupinové interview 

Rozhovor proběhl s větší částí skupiny na posledním setkání, s několika nepřítomnými 

účastníky později. Byl koncipován jako polostrukturovaný s pěti předem připravenými 

otázky, které byly v průběhu rozšiřovány o další, doplňující. Samotnému rozhovoru 

předcházela rekapitulace všech lekcí a aktivit, které účastníci zažili, aby tak měli možnost 

lépe si vybavit, co je zaujalo. 

Velkou výhodou rozhovoru bylo, že probíhal na posledním setkání (účastníci už se 

dobře znali, neměli velký problém s vyjadřováním se před ostatními členy skupiny) 

v prostorách, který účastníci znali a mohli se v něm cítit bezpečně a uvolněně a lépe se 

soustředit na jeho obsah. Pro některé účastníky byla rušivým vlivem skutečnost, že se 

rozhovor nahrává na diktafon. 

Druhá část rozhovoru se zbývajícími účastníky neproběhla v tak přľhodných 

podmínkám. Za prvé rozhovor proběhl až několik týdnů po posledním setkání, takže většinou 

už "vypadli z atmosféry" a rozhovor byl několikrát přerušen vnějšími okolnostmi. Tyto 

nedostatky kompenzoval malý počet účastníku interview, takže se všichni mohli vyjádřit ke 

každé otázce. 
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Při koncipování otázek interview i při jeho vedení jsem cítila značnou tendenci 

účastníků odpovídat v souladu s očekáváním. Samotné otázky šly po praktickém dopadu lekcí 

improvizace na zlepšení dovedností účastníků a bylo zjevné, že i sami zodpovídající se 

pokoušeli hledat tento jev, byt' i jeho sebemenší náznaky, ve svém životě. Někteří se, dle 

mého názoru, snažili odpovídat to, co si mysleli, že chci slyšet. 

3.4.4. Charakteristika skupiny a prostředí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu skupinu účastníků tvořilo pět dívek a pět chlapců. Tyto 

počty se během jednotlivých lekcí měnily, většinou se sešlo 7-8 lidí. Skupina byla velmi 

heterogenní (rozdíly věku, pohlaví, zkušenosti s dramatickou výchovou, temperament, různá 

motivace, proč přišli atd.) a to jí, dle mého názoru, velmi obohacovalo. Učilo to napřfklad 

aktivnější a průbojnější členy skupiny dát prostor druhým, umět se někdy vzdát svého nápadu 

a přijmout nápad druhého, přestože by mohli mít pocit, že ten jejich by byl lepší. 

Skupina nebyla sestavena náhodně. Většina se znala již před začátkem kurzu. Jedinci 

byli předem vytipováni a osloveni (podmínkou byl jejich zájem a čas chodit pravidelně, aby 

byla možná návaznost práce se skupinou). Všechny jejf členy jsem osobně znala již předtím. 

Mohla jsem tedy lépe odhadovat náročnost aktivit a potřeby skupiny při plánování hodin. 

Setkání se odehrávala v malé klubovně (pro některé aktivity až phliš prostorově 

skromné). Svou velikostí napomáhala budovat důvěrnost vztahů - účastníci se při aktivitách 

častěji dostávali do větší blízkosti a vzájemného kontaktu. Další její výhodou byla nerušenost 

vnějšími vlivy (nebyli jsme rušeni nikým cizím, ani jsme se nemuseli omezovat, abychom 

někoho nerušili). K dispozici jsme měli koberec (to jsem vnímala jako velké pozitivum pro 

dramatickou práci). Protože setkání probíhala každý čtvrtek od 17:30 do 19:30, přijížděli 

někdy účastníci rovnu ze školy nebo jiné zájmové aktivity a projevilo se to často na jejich 

fyzické unavenosti. 
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3.5. Výsledky výzkumu 

3.5.1. Vyhodnocení dotazníku 

Vodpovědích na otázky v dotazníku (viz. přI10hu č.) se objevovaly nejčastěji 

následující témata: 

a) Sebepoznání 

Účastníci se často zmiňovali o tom, že zjistili jaké mají dovednosti, co jim jde a co ne, 

že se o sobě dozvěděli něco nového. 

• V: Objevil jsem, že nemám moc rychlé reakce. 

• M: Zjistila jsem například, že potřebuji být uvolněná a být v dobrém rozpoložení, 

abych se do improvizace mohla dostat a mít pak třeba i dobré nápady. Proto si 

myslím, že je dltležité dělat to tak, jak jsme to dělali na impru - že se začíná od 

nejlehčího, něco jako když se rozehrávám na flétnu, aby mi to pak hezky hrálo. 

• M: Taky jsem zjistila, že ve dvou až více početných improvizacích většinou přicházím 

s nápadem jako první a snažím se, aby to celé bylo podle mě, místo abych dala prostor 

druhým a řídila se spíš podle nich . .. 

• M: Docela mě překvapilo to, jak mi pomohlo k okamžitému nápadu, když se zapojí 

pohyb. 

• Mo: Zjistila jsem, že mám problémy s pohybem těla, což jsem dřív nevěděla. Teď jsem 

ráda, že o tom vím. 

• Vo: Že mám extrémně krátkou a špatnou paměť. Že se fakt nestydím mluvit a 

projevovat před publikem (před lidmi). Že jsem hrozně ukecanej a bavila mě nejvíc 

hodina vyprávění. 

• K: Objevila jsem díky tomu, co mi jde a co mi nejde a co mě baví a co mě nebaví a za 

to jsem moc ráda. 
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b) Dovednost vnímat druhé a reagovat na ně 

• K: Naučila jsem se víc reagovat na ostatní a spolupracovat s nimi. 

• V: Zlepšilo se u mě vnímání a respektování druhých lidí. 

• Vo: Vnímání druhého člověka, včetně jeho názorů a nápadů. 

c) Projev před lidmi 

• K: Myslím že se zlepšilo to jak se stydím nebo nestydím hrát nebo spíš vystupovat před 

lidmi. 

• Mí: Zlepšilo se možná jen to, že jsem se tu naučila trochu líp mluvit. 

• Mo: Myslím si, že se u mě zlepšil projev. I když zlepšil je možná silné slovo, ale 

každopádně jsem byla ráda, že jsem se mohla v této oblasti procvičit. 

d) Příliš krátká doba na velké změny 

Účastníci reflektovali trvání dramatického workshopu jako přI1iš krátké na to, aby 

mohli vnímat viditelné změny. Jeden z nich popsal celý workshop jen jako "přičichnutí, o 

čem asi tak dramatická improvizace je", což bylo i jedním ze stanovených cílů. 

• M: Za tak krátkou dobu na sobě asi nepoznávám žádné viditelné změny, nicméně si 

myslím, že po dlouhodobější "práci" by mi to mohlo pomoct k lepšímu okamžitému 

zareagování v určité situaci. 
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Pro zajímavost zde přikládám tabulku, která odráží subjektivní vnímání zlepšení 

dovedností účastníků v souvislosti s lekcemi improvizace. Účastníci hodnotili v procentech od 

O do 100%. (Např. 0% dovednost se u mě zhoršila nebo zůstala stejná, 50% v něčem mi to 

pomohlo v něčem ne, 100% naprosto mě to změnilo - tj. pokud s tím účastník neměl 

problémy ani předtím, bude nejspíš hodnotit nízkým číslem.) 

V T M 

tvořivost a nové nápady 60 10 30 

schopnost vnímat druhé lidi, 
80 10 75 

naladit se na ně 

reagovat adekvátně (vhodně) na druhé 30 50 50 

spontánnost a rychlé rozhodování 60 70 50 

přijímat nápady druhých 90 90 20 

sebevědomí, jak si věříš 50 50 25 

Tabulka č.l - Jak mi lekce improvizace pomohly v ... ? 

Nejvyššími procenty byly hodnoceny dovednosti: 

-7 tvořivost a nové nápady 

-7 schopnost vnímat druhé lidi, naladit se na ně 

-7 spontánnost a rychlé rozhodování 

Naopak menší změnu vnímali účastníci v oblasti: 

-7 sebevědomí 

Závěr 

Va 

60 

70 

70 

80 

75 

80 

Mo Mí K P B Vo 

60 80 70 75 60 80 

50 64 60 78 70 90 

20 16 70 70 75 100 

63 50 50 80 70 30 

30 12 20 70 30 80 

15 68 60 25 30 100 

Účastníci nejvíce ocenili přínos improvizace pro sebepoznání. Někteří zjistili o sobě 

něco nového, jiní si jen potvrdili to, co předpokládali. Důležité pro ně bylo uvědomit si a 

pojmenovat svoje přednosti, ze kterých mohou těžit i nedostatky, na kterých můžou dále 

pracovat. Dále jim dramatická improvizace podle jejich slov pomohla více vnímat a 

respektovat druhé. Pozitivní změnu vnímali i v dovednosti vystupování a slovního projevu 

před lidmi. 
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3.5.2. Má pozorování a postřehy 

Přestože jednotlivé dovednosti spolu souvisí a vyskytují se propojené, pokusila jsem 

se pro větší přehlednost rozdělit mé postřehy z pozorování jednotlivých hodin podle 

dovedností, ke kterým se vztahují. 

a) Spontaneita a flexibilita 

Skupina neměla velké problémy vymýšlet asociace a rychle reagovat při "Brankáři". 

Také při další aktivitě se dařilo pohotově reagovat na prudkou změnu (např. při jízdě ve vlaku 

zahrát, že se mění gravitace v opačnou). 

V jedné z reflexí se otevřelo téma: "K čemu nám bude umět rychle reagovat?" 

b) Spolupráce a skupinová citlivost 

Ze začátku workshopu bylo pro účastníky náročné "hrát spolu". Často mluvili 

najednou, nedávali si navzájem prostor. Improvizace někdy sklouzávala k tomu, že se každý 

snažil prosadit svůj nápad. 

V jednoduchém cvičení "Dopis" (hráči chodí po prostoru a čtou společně dopis - vždy 

jeden řekne slovo nebo kousek věty a na něj naváže další, dopis by měl mít začátek a konec, 

být smysluplný a "čtený" plynule) účastníci více dávali prostor jeden druhému a zkusili si, že 

pokud nedokončím větu, ale jen nakousnu, druhému se lépe navazuje. 

Spolupráce ve dvojicích probíhala v dalších hodinách bez větších problémů. Výborně 

šlo účastníkům vycházet při improvizaci z pohybu a přijmout a rozvinout nabídku druhého. 

V oblasti spolupráce jsem vnímala velký posun. Účastníci se naučili, že je třeba dát 

druhému prostor, aby s ním mohli společně vytvářet dobrou a přehlednou improvizaci. Že se 

musí navzájem vnímat a poslouchat se, aby na sebe mohli reagovat a improvizace vedla 

"odněkud někam". 

c) Tvořivost a Spontaneita 

V oblasti tvořivosti a spontaneity dělalo účastníkům ze začátku problém přijmout svůj 

první nápad. Často dlouho přemýšleli, než něco řekli, hledali ten nejlepší nápad. V pozdějších 

lekcích se i toto zlepšilo a improvizace probíhaly více plynule. Při zapojení pohybu (např. 

pantomimicky popsat imaginární věc, která se předává a u každého hráče změní v něco 

jiného) přicházeli se zajímavými a originálními nápady. 
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d) Práce s tělem (pohyb, hlas) 

Pokud se účastníci dobře naladili a soustředili, nedělala jim práce s tělem a pohybem 

žádný problém. Nebáli se do toho "položit", měli dobrou pohybovou představivost i spoustu 

nápadů (např. při vytváření písmen z vlastních těl). 

e) Komunikace 

Pro účastníky bylo již ze začátků těžké neskákat si do řeči. Tento problém ale sami 

pojmenovali a před začátkem interview dokonce sami přišli s tím, že si nebudou skákat do 

řeči a budou dodržovat pravidlo, že mluví jen jeden. 

S mluvením jeden přes druhého se podle mého názoru potýká na začátku většina 

skupin. Záleží jen na tom jak dlouho trvá, než skupina zjistí, že jí to nevyhovuje a že to chce 

změnit. 

3.5.3. Témata, objevující se v interview 

Během interview se objevovala zajímavá témata spojená s improvizací. Jedním z nich 

byla využitelnost toho, co v lekcích děláme, v běžném životě. 

Vo: Já jsem nad tím přemýšlel, mě některý témata nebavily a některý mě hrozně bavily. 

Možná to bylo tím, že některý témata mi přišly takový umělý. ( ... ) Třeba by mě v životě vůbec 

nenapadlo používat verš. ( ... ) Naproti tomu mě hrozně bavily takový přirozený věci jako 

pohyby, emoce, vyprávění, nebo status, takový věci z běžnýho života jako třeba vyprávění. " 

B: To je to, co jsem chtěla říct předtim. Když je nějaká situace pro mě víc přirozenější, tak 

dokážu zareagovat, ale nejde mi "ted'" vymyslet na něco rým. Když je to víc umělý, tak se do 

toho nedokážu tak vžít, tak dobře zareagovat. 

P: S tim souhlasim, ale mi přišlo perfektní, že si tu člověk zkusil něco, s čim se v běžnym 

životě nesetká. Mltžeš se dostat do prostředí, kam by ses normálně nedostal a zkusit tam něco 

vymyslet. To mi zas přišlo oproti tomu přínosný. 

Někteří mluvili o problémech při improvizaci. 

M: Pro mě bylo těžký dokázat se uvolnit a dostat se do toho, abych dokázala v tu chvíli 

zareagovat.( ... ) Abych dokázala v určitou chvíli najednou dostat nápad. Třeba takovýto 

přecházení pohybu to mi občas jde a občas se do toho nemůžu dostat. Rozhodně to byla 

zajímavá zkušenost si to procvičit. 
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J: A změnilo se to třeba nějak, nebo ti příde, že to bylo tim, jakou jsi měla zrovna náladu? 

M: Od začátku určitě bych řekla, že mi to postupně možná i šlo líp, že jsem se předtim musela 

víc připravovat, ale rozhodně to hodně ovlivňuje momentální nálada. 

V: No tak já jsem zjistil, že mě dělá docela problém povídat o něčem, o čem vůbec nic nevim. 

J: Takže ještě předtim, nežjdeš hrát, potřebuješ mít nějakej nápad. 

T: Takovýto, že mě to má napadat až za pochodu, no to je vždycky taková nervóza ... Ale když 

člověk má nějakou myšlenku, když ho to napadá během té hry, tak to nevadí, mě to přichází, 

ale musí na to bejt člověk připravenej .. 

Účastníci se dívali na improvizaci i z pohledu toho, co jim šlo, v čem jsou dobří. 

V: Já nevim, jestli mi to úplně šlo, ale docela mě bavilo a přišlo mi dobrý takovýto 

rozehrávání tělem, když se člověk nechá inspirovat tělem. A vůbec obecně jako pohyb. Možná 

mi to i šlo, takový pohybový věci. 

T: Když člověk ví, tak mě to baví a když ne, tak míň, pak je to takový trápení. ( ... ) Závisí to na 

impulsech, který jdou zvenku. Když dá někdo nějakej podnět dobrej, když se ho člověk múže 

chytit. To nemusí pocházet ze mě. 

Jako odpověď na otázku "Použil jsi improvizaci, nebo něco z toho, co jsme tady dělali, 

někde jinde ve svém životě?" uváděli účastníci nejčastěji slovní projev před lidmi a využití 

dramatických her a cvičení. 

Mo: Když jsem měla mluvní cvičení ve škole, tak jsem mluvila jako tady, když jsme dělali ty 

vědce. (. .. ) Líbily se mi ty hry a hodlám je použít na jiných akcích 

K: Já jsem to použila na dramaťáku, kam chodim v pátek ve škole, když se ta učitelka 

zpozdila, tak jsem si vzala tu hodinu do rukou. Dělali jsme gesta, hrozně se to chytlo a všem 

se to moc líbilo. 

P: Já jsem se tady naučil víc hejbat, nebojim se udělat nějaký gesto, to mi přišlo perfektní. Že 

se to dá v běžnym životě použít. 

B: Když se tady dvě hodiny nějak projevujeme, tak pak celkově, když člověk někde vystupuje, 

nemá tolik trému. ( ... ) Příde mi že celkově se tolik nestydim mluvit před lidma. 
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Vo: Mě přišlo hodně při tom vyprávění, když si člověk vyzkoušel mluvit souvislou řeč nějakou 

chvíli. Nevim, jestli jsem to úplně použil, ale mys lim, že kdybych se tim zabejval dýl, tak to pro 

mě může bejt prospěšný. 

Účastníci vnímali improvizaci nejen jako nástroj tréninku hereckých dovedností, ale i 

jako použitelnou pro vlastní rozvoj. 

Mo: Já si mys lim, že to je dobrý i pro život. 

V: Já bych chtěl, aby to bylo v mym životě víc použitelný než pro divadlo. Já si nemyslim, že 

bych někdy hrál divadlo. 

Změna v chování by se podle respondentů mohla změnit až po dlouhodobější práci. 

T: Asi mě to zas tak vysoce nepoznamenalo, že bych se nějak podle toho choval. ( ... ) Mě to 

třeba taky moc nepomohlo se nějak víc votrkat, že bych do něčeho šel víc. Určitě ne, v tomhle 

změnu to vůbec necejtim. 

M: Možná by to chtělo delší dobu, aby se to nějak zobrazilo na jednání. Těch pár lekcí nemá 

podle mě takovej význam, takovej vliv. 

Osobní přínos workshopu účastníkům se týkal především oblasti sebepoznání a měl i 

sociální rozměr. 

M: Rozhodně mě to za prvý bavilo, za druhý, jsem se tak nějak uvolnila. Bylo to fajn ale 

zjistila jsem třeba že to vždycky nejde. Někdy na to nejsem naladěná a trvá mi dýl, než se do 

toho dostanu. Třeba když tohle člověk zkusí jednou za rok, tak mu to většinou jde, ale takhle, 

když jsem to dělala pravidelně, se člověk víc pozná. A hlavně že se naučí reagovat okamžitě, 

improvizovat v tý situaci, což se podle mě hodí do života. 

V: Já mys lim, že jsem zase o něco víc poznal sám sebe. Poznal jsem na co mám, na co 

nemám, co mi jde a co mi nejde. Příde mi, že v určitejch situacích se to může hodit. Tak 

obecně, dramatická tvorba nebo divadlo má rozvíjet tvojí osobnost v tom směru, že dokážeš 

vyhodnotit nějakou situaci. Mě to přišlo někdy možně uplatnitelný. 

V: Mě to bylo k tomu, že jsem poznal nový kamarády a nový lidi. 

T: Pro mě to hlavně mělo význam, že jsem to měl jako společenskou akci, že jsem se dostal 

mezi lidi, do kolektivu. To je pro mě jednoznačně plus tohohle, jinak co se obsahové stránky 

týče to je až druhotná záležitost. To že člověk pozná nějaký lidi, rozhodně blíž '" 
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3.5.4. Otázky a podněty 

Některé otázky, které se objevily v průběhu výzkumu: 

Lze vůbec vyzkoumat nebo změřit vliv na rozvoj osobnosti? 

x Osobnostní rozvoj je dlouhodobý proces. Je tedy možné ho plně zachytit krátkou 

empirickou sondou? 

x Do procesu rozvoje člověka vstupuje mnoho vlivů. Jak zaručíme, že za 

pozorované změny mohou opravdu tréninky improvizace? 

x Nesmíme také opomenut to, že naše závěry jsou založené na subjektivním 

hodnocení. Můžeme zjišťovat pouze to, jak vnímají účastníci vliv improvizace na 

rozvoj jejich osobnosti. Ale lze tyto závěry zobecnit? 

Vyvstává nám také otázka přenositelnosti získaných dovedností. Improvizace nabízí 

určité modely, ale záleží na každém člověku, zda je přijme za své a bude je používat. Jak 

pracovat s dramatickou improvizací, aby se získané dovednosti přenesly i do běžného života? 

Zajímavým by mohlo být srovnání se zkušenostmi hráčů, kteří se zabývají improvizací 

déle a mohou zhodnotit její dlouhodobý vliv. Viděli by těžiště rozvoje ve stejných oblastech? 

3.5.5. Závěr 

Jak zní tedy odpověď na otázku, zda rozvíjí improvizace osobnost člověka? 

Z výpovědí účastníků workshopu, z mých pozorování i vlastní zkušenosti vychází, že rozvíjí. 

Pomáhá více vnímat druhé lidi, dávat jim prostor vyjádřit se, učí respektovat nápad druhého a 

navázat na něj. Nabízí možnost víc poznat sám sebe, odhalit, co ve mě je. Učí nebát se přijít 

s nápadem, i když nemusí být ten nejlepší. Dává skupinu více dohromady a přináší zjištění, že 

společně dokážeme víc, než si myslíme. 
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4. Závěr 

Cílem práce bylo osvětlit, co je podstatou dramatické improvizace a z čeho vychází a 

nabídnout ji jako jednu z možností rozvoje osobnosti. Přínosem práce pro pedagogiku může 

být upozornění na tento systém, popsání jeho cílů, východisek a metod. Nabízí možnost 

obohacení pedagogické práce o nové metody osobnostního rozvoje. Nese v sobě potenciál 

propojení poznatků dramatické výchovy a pedagogiky. 

Pro účastníky dramatického workshopu přináší možnost hlubšího sebepoznání, 

objevení svých možností i podnětů pro vlastní rozvoj. 

Autorce napomohla práce utřídit si poznatky o improvizaci, hlouběji poznat její 

východiska a souvislosti. Otevřela také nové zajímavé otázky. Nenahraditelnou zkušeností 

bylo samotné vytváření bakalářské práce, které vyžaduje mnoho specifických dovedností 

(např. vidět věci globálně, porozumět a popsat téma tak, aby mu čtenář porozuměl a 

v neposlední řadě notnou dávku vytrvalosti a vůle). Obohacením v oblasti pedagogických 

dovedností byla příprava workshopu dramatické improvizace (plánování a vedení lekce, práce 

s cíli a se skupinou, provedení a vyhodnocení empirické sondy). 

Práce je však pouze nahlédnutím do světa dramatické improvizace, který čeká na jeho 

další objevovaní. 
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Příloha Č. 1 

Pravidla a kategorie Improligy 

PRA VIDLA PRŮBĚHU ZÁPASU 

A) Oficiální pravidla Č.I.LI 

1. Hra spočívá v tom, že se společné utkají dva týmy složené ze čtyř improvizátorů (dva muži a 

dvě ženy). Rozhodčí a jeho dva pomocníci dbají, aby se vše odehrávalo v rámci pravidel. 

2. Každý turnaj je rozdělen do tří hracích třetin po 30 minutách či do dvou poločasů o 45 

minutách. Přestávka mezi jednotlivými třetinami/poločasy by nemela být delší než 10 minut. 

3. Během třiceti/čtyřiceti pěti hracích minut se čas nezastavuje, i když se nehraje nepřetržitě. 

4. Konec každé třetiny/poločasu oznamuje siréna/fanfára. 

5. Improvizace mohou být dvojího druhu: 

Smíšená - Jeden nebo více hráčů z každého týmu improvizují společně na dané téma. 

Porovnávací - Každý tým musí na dané téma v daném čase improvizovat zvlášť. 

Dvoubarevný puk vyhozený do vzduchu rozhodčím určí tým, který pak má právo se 

rozhodnout, jestli improvizaci začne, nebo půjde jako druhý. Během improvizace prvního 

týmu se druhý tým nesmí nijak domlouvat ani si dávat znamenÍ. Bude-li toto pravidlo 

porušeno, pomocní rozhodčí do kluziště vhodí šátek nebo stužku v barvě chybujícího týmu a tým 

bude penalizován. 

Průběh jednotlivých improvizací: 

• Hlavní rozhodčí náhodně vytáhne z košíku kartičku s tématem a nahlas přečte: 

a) povahu improvizace (smíšená nebo porovnávací) 

b) název improvizace; 

c) počet hráčů; 

d) kategorii improvizace (není-li volná); 



e) dobu trváni improvizace. 

• Hráči mají 20 vteřin (výjimečně méně, určí-li hlavní rozhodčí) na to, aby se 

zkoncentrovali a vstoupili do kluziště. 

• Rozhodčí zahajuje improvizaci písknutím na píšťalku. Jde-li o porovnávací 

improvizaci, dvoubarevný puk bude vhozen až po uplynutí 20 vteřin. 

• Po uplynutí časového limitu k improvizaci ji rozhodčí ukončí písknutím. 

Diváci jsou vyzváni, aby barevnými kartičkami určili, kterému z týmu chtějí dát svůj 

hlas. Je-li počet hlasů stejný pro oba týmy, není zapsán žádný bod. 

7. Pokud je po uplynutí 90 minut hracího času skóre obou týmu vyrovnané, hraje se improvizace 

navíc (není nutné v přátelských utkáních, kde se body nikam nezapisují). Jsou-li hlasy stále 

vyrovnané, výsledkem bude remíza a každému z týmu se připisuje jeden bod. Jde-li o semifinále 

nebo finále, pokračuje se tak dlouho, dokud jeden z týmu nezíská bod. 

8. Rozhodčí je hlavní autoritou zápasu. Muže hráči nebo týmu kdykoliv udělit trestný bod za 

jakékoliv narušování průběhu improvizace či porušení pravidel hry. Chybu hlásí rozhodčí 

písknutím na kazoo v průběhu improvizace, která se tímto ale nepřeruší a pokračuje dál. 

Rozhodčí trestný bod zdůvodní těsně po jejím skončení, před tím, než vyzve diváky k hlasování. 

9. Penalizovaný hráč nebo tým muže získat bud jeden, nebo dva trestné body (záleží na tom, jde

li o malou nebo hrubou chybu). Malou chybou muže být zapomenutí, nešikovnost, opoždění 

apod. Za hrubou chybu se považuje ta, která vážné narušuje průběh improvizace. 

10. Nashromáždění tří trestných bodu znamená automatické připsání jednoho bodu druhému 

týmu. Každý z hráčů, který je během jedné třetiny/poločasu dvakrát penalizován, přerušuje či 

opouští hru (diskvalifikace je na uvážení hlavního rozhodčího). Pokud vinou jeho absence 

nemůže družstvo splnit podmínky tematické kartičky (počet hráčů), druhý tým získává 

automaticky bod. Pokud byl vyloučen kapitán týmu, bude nahrazen svým zástupcem. 



~ o 

KATEGORIE ZAPASU V IMPROVIZACI 

VOLNÁ 
(Free) 

SIP (smíšená/porovnávací) 

Hráči nemají jiná omezení kromě tématu a času, případně omezeného počtu hráčů. 

V této kategorii je možno hrát cokoli a jakkoli a proto pozor především na klasické chyby jako 
plynulost hry, klišé a nepřehlednost... 

[DOUBLE] STÍHAČKA P (porovnávací) 
(Keep after, Double keep after) 

Začíná jeden z týmů, po uplynutí poloviny času se improvizace zastaví a druhý tým střídá (tj. 
hráči se postaví do stejných pozic jako hráči před tím) a pokračuje, pričemž zachovává postavy, 
které vytvořil tým první. 

Pozor na plynulost hry - chce to rychlé střídání. 
Pozor při střídání, hra začíná až po písknutí rozhodčího. 

Double = týmy se vystřídají dvakrát. Obvykle se vyjma posledního střídání neukazuje čas. Střídá 
se obvykle po 40 vteřinách 

DOPIS S (smíšená) - 1 h z k. t. 30s / pak všichni 
(Letter) 

Jeden hráč z každého týmu čte dopis (dohromady půl minuty), poté následují 2 minuty 
improvizace inspirované přečteným dopisem, kde mohou hrát všichni hráči. 

Čti dopis po pár slovech nebo i po jednom slově, čím delší je replika, kterou řekneš, tím má 
spolu/protihráč složitější vymýšlení návazností. Ideální je když hráč končí v půli věty, tak aby 
druhý mohl větu doplnit. 
Je dobré určit si na začátku postavy dopisu, pokud ty mají hrát (nemusí, pokud ale nehrají, tak 
pozor na to, aby se alespon obrazne objevilo téma). 
Velmi pěkné je, když se nedržíš striktně děje nastíněného v dopise a odhaluješ divákovi další 
části příběhu. 

Pointa nemusí být stejná jako v dopise, naopak je zajímavé, když je dopis jakýmsi nastíněním 
situace a pointa je nakonec úplně jiná. 



REKLAMA 
(Ad) 

S/P 

Krátká improvizace podle modelu reklamy, může vzniknout krátký přfběh. 

Pozor předevšfm na klišé (nejčastějšfje asi "Ahoj, ahoj, ahoj ... "). 
Čfm je výrobek fantastičtějšf a uml' vfc skvělých a od něj neočekávaných věcí, tfm se divák lépe 
bavI'. 
Měla by být co nejkratšf, skutečný reklamnf spot je dlouhý pouze 30 sekund! 
Je možné použft zvrat (něco nedopadlo dobře, protože nebyl použitý náš skvělý výrobek) 

UPOUTÁVKA NA FILM 
(Trailer) 

P(/S) 

Obvykle porovnávací, střfdajf se krátké akce se závěrečnou pozvánkou do kina. 

Akce by měly být co nejrychleji střfdány a měly by se v nich odehrávat nejdůležitějšf momenty 
filmu. 
Závěrečná pozvánka může být podobná reklamnímu sloganu. 
Jeden hráč může být vypravěč, urychlí to přechody scén. 

S REKVIZITOU S/P - 1 hráč z každého týmu 

Rozhodčí má pňpraven předmět, se kterým budou hráči improvizovat. Předmět se během 
improvizace stává zástupnou rekvizitou, která se během improvizace proměňuje, improvizace 
může být na téma a tvořit pňběh. 

Hráči by měli rekvizitu použít jako co nejvíce jiných předmětů. 
Neměl bys používané předměty pojmenovávat, ale divákovi by mělo být jasné o jaké věci se 
jedná. 
Dávej si pozor, kam věci odkládáš, jelikož vytvořené prostředí také musíš respektovat. 
Jedinou povolenou rekvizitou mimo "hrací" rekvizity jsou trička, pozor tedy na použfvání např. 
vlasů nebo náramků. 
Pozor na to aby se zachoval alespoň nějaký děj a téma. 

ZPÍVANÁ 
(Singing) 

S/P 

Ve spolupráci s klavírem vznikají voice-bandy doprovázející hlavní phběh, v této kategorii je na 
scéně velký počet hráčů. 

Sbor by měl nastoupit rychle i s melodiI'. Většinou vám pomůže klavírista (či jiný hudebnfk). 
Chór by měl posouvat phoěh jednoslovnými výrazy nebo krátkými větami. 



Sólista by měl být slyšet - měla by tedy fungovat interakce se sborem, že jeden zpívá nahlas a 
druhý potichu a naopak. 
Je lepší, když se sólista pokouší rýmovat. 
Neboj se ztrapnit, diváci se touto kategorií nejvíc baví a nikdo Ti neřekne, že jsi trapný a zpíváš 
falešně, právě naopak! 
Pokud budete všichni jen stát a pobrukovat si, tak diváka omrzíte a improvizaci nepomůžete. 

DABOVANÁ 
(Dubbed) 

s -2 hráči z každého týmu 

Každý hráč vstupující na scénu má svého dabéra, který za něj mluví. 

Hráči musí být neustále otočeni do publika, aby dabéři viděli, kdy mluví. 
Používej výrazná gesta a mimiku, ne jen že "něco říkáš", ale "jíš ohromný brambor". 
Je lepší, když se hýbe pouze hráč, který momentálně mluví a druhý ho v tu chvíli pouze pozoruje, 
ale nehýbe se. 

PRSKAVKA 
(Sparklet) 

P - 2 (1-3) hráči z každého týmu 

Obvykle 2 hráči z každého týmu se postaví zády k divákům, rozhodčí je vyvolává po jednom -
improvizuje se 30 sekund na jedno téma z publika. 

Občas je lepší méně mluvit a víc se pohybovat, ovšem to záleží jen na Tobě. 
Dávej si dobrý pozor na čas. 
Není moc dobré válet se po zemi - diváci v zadních řadách Tě neuvidí. 

DUET SIP - 2-4 hráči z každého týmu 
(Duet) 

Dva hráči se postaví proti sobě zády, námětem je jedno slovo z publika, na písknutí rozhodčího 
se otáčí a hrají spolu, improvizaci si hráči ukončují sami pohledem do publika. Pokud hraje více 
hráčů, postaví se všichni tito hráci na kraj jeviště zády k sobě a na písknutí začíná dvojice 
nejblíže k divákům. 

Pokud je to jenom možné, je lepší když jeden hráč udělá daný předmět a druhý s ním nějak 
manipuluje, než když oba hráči hrají osoby. 
Předmět není nutné ztvárnit podrobně, například zkroutit tělo do podoby předmětu apod. Divák 
ví, že hrajete předmět a domyslí si detaily. Pozor na nepřirozené a fyzicky náročné polohy. Pozor, 
aby vám divák viděl do tváře. 
Předmět může vyjadřovat své pocity vůči tomu, co s ním hráč chce udělat. 
Hráč s předmětem nehraje, pouze jej používá. 
Neustále vnímej, co dělá spoluhráč. 
Hra se ukončuje pohledem hráčů do očí a potom společným pohledem do diváků a strnutím. 



Improvizace by měla být velmi krátká (kratší než prskavka) s jednoduchou pointou. 

ENFACE SIP - 2-3 hráči z každého týmu 
(En face) 

Obdoba rozhlasové hry - obvykle omezený počet hráčů (2 z každého týmu) stojí vedle sebe s 
pohledy upřenými dopředu, je zakázáno hrát gesty, jen s minimální mimikou. 

Pozor na jakékoli malé pohyby (především mnutí trička rukou). 
Bud' pozorný, ať neskáčeš ostatním do řeči (u této kategorie je to obtížnější, protože na ně 
nevidíš). Dobré je nechávat chvíli pauzu mezi jednotlivými replikami. 
Na začátek je dobré zadat si zvuky nějaké prostředí. 
V ději může být každý jen jedna postava, proto dávej pozor, jestli je ještě někdo "volný" než 
budeš někoho volat atp. 

VYPRÁVĚNÁ 
(Narrative) 

SIP 

Jeden z hráčů se stává vypravěčem, který se postaví vzadu doprostřed scény a zpravidla 
improvizaci uvádí popisem situace, ve které se postava nachází, vyprávění se střídá s hraným 
dějem, vypravěč může děj výrazně posunovat. 

Po písknutí rozhodčího vychází na scénu jeden hráč z každého týmu. První hráč na scéně se stává 
vypravěčem a začíná vyprávět, druhý hráč začíná hrát. Vypravěč musí akceptovat druhého hráče 
a ihned jej zapojit do děje. 
Pozor na nepřehlednost. 
Improvizaci by měl začínat i končit vypravěč. 
Velmi vhodná je u této kategorie dějová zkratka (vypravěč přesune děj do jiného času), proto je 
třeba být pozorný (při přesunutí času zpět v tom hráči obvykle rychle ztratí). 
Vypravěč by neměl moc mluvit, spíš jen akci posunovat, děj by měl být především na hráčích. 

KOMIX s -2 hráči z každého týmu 

Hráči vytvářejí "obrázky" - staví se do živých obrazů a dva jiní hráči přednáší repliky postav na 
obrázku. 

Čti nahlas, ale bez emocí, neintonuj na konci věty. 
Obrázky by se měly střídat co nejrychleji. 
Pořadí replik určují postavy v obrázku - začíná se vlevo, případně nahoře. 



DIAPOZITIVY 
(Slides) 

s 

Dva hráči jsou vypravěči, nejprve uvítají obecenstvo a poté začínají "promítat diapozitvy" -
změna obrázku se slovem "cvak", na tento signál se ostatní hráči rychle staví do živých obrazů, 
které vypravěči popisují a vysvětlují. 

Měl bys použít alespoň jednou "vychytávku". 
Stranové převrácení - hráči se vymění jakoby po vertikální ose. 
Převrácení vzhůru nohama - hráči se pokouší otočit snímek jak nejlépe to dokážou, obvykle to 
moc nejde, což diváka pobaví. Není nutné dělat za každou cenu stojky. 
Zaostření (neplést s přiblížením!) se nedělá cvaknutím, ale bzučením, hráči na snímku se 
smrsknou víc k sobě a trošku povylezou směrem k divákům, použijí velmi výraznou mimiku. 
Detail - vytvoří zcela nový (jiný) snímek, na kterém je jakoby detail určité části předchozího 
snímku. 
Shoření - diapozitiv si ho udělá sám (není iniciované vypravěči), je velmi složité, nejlepší je 
udělat to s poslední fotkou, hráči se od jednoho konce snímku rozvlní a potom pomalu spadnou 
na zem. Další možné použití je, pokud se vypravěči phliš dlouho vykecávají, nebo pokud hráči v 
diapozitivu zvolili nevhodnou pozici a již to nemohou vydržet. 
V prezentaci se mohou objevit snímky, které do ní nepatří. 
Hráči by měli být co nejvíce u sebe v jedné rovině, aby utvořili co nejlepší "2D" fotku. 
Pozor, abys nešahal do fotky! 
Častou chybou je vypadnutí z role a nepřiměřený nátlak (jeden uvaděč moc mluví na úkor 
druhého). 
Pozor na čas, měli byste stihnout co nejvíce snímků. 
Téma se může mihnout jen okrajově, tzn. fotosession nemusí být o tématu. 
Na obrázcích se snaž co nejvíce popisovat konkrétní věci a ne h1<:at věci okolo (historie, původ 
oné věci, souvislost...). 
Je dobré pojmenovat něco jiného, než co diváka napadne (osoba není osoba ale věšák ... ). 

FM - ROZHLASOVÁ HRA 
(Radio) 

s 

Improvizace se hraje potmě, hráči sedí v půlkruhu. 

Na začátku se může ladit rozhlasový přijímač. Tzn. ruchy a šumy z éteru. 
Pořad obvykle uvádí jeden nebo dva moderátoři. 
Vhodné je do pořadu uvést hosta(y), přijímat telefonáty od diváků a používat reklamy. Také je 
možné vložit písničku (ála zpívaná), krátkou rozhlasovou hru apod. 
Moderátor by měl spíše jen korigovat průběh děje a nechat mluvit hlavně hosty/telefonisty. 
Velmi vhodné je použít reklamu ve chvíli, kdy se hodí (např. upoutávka na výrobek, o kterém se 
ve studiu baví) nebo ve chvíli, kdy hra vázne. 
Telefonáty by měly být kratší a otázky by měly dát hostům možnost posunout hru. 
Pozor na "Vítám vás milí diváci" - jsou to posluchači! 
Každý by měl říct aspoň něco - naphKlad znělku reklamy (tu může tvořit víc hlasů aje to lepší). 



Vytvoř si nějaký zajímavý hlas (vhodné jsou například vady řeči - ale vyvaruj se dlouhého 
koktání), podle něho se posluchači lépe orientují. 
Není časově omezeno, moderátor by měl najít vhodný okamžik, kdy hru ukončit a rozloučit se s 
posluchači, jinak může hru ukončit také rozhodčí. 
Pozor, někdo rozlišuje FM a Rozhlasovou hru jako dvě kategorie. Rozhlasová hra je potom de 
facto En Face hraná potmě 
Po skončení hry rozhodčí vyzve hráče aby ukázali své postavy, tj. pár sekund zahráli své hlasy, 
aby diváci viděli kdo byl kdo. 

TOASTER s 
(To aster) 

Všichni hráči jsou na scéně, v dřepu a s pískotem vždy někteří vyskakují do stoje a hrají spolu. 
Mohou hrát jen s tím hráčem, který aktuálně stojí. Diváci nezadávají téma, ale prostředí. 

Po písknutí si všichni musí sednout, ale pokud někdo ihned vyskočí, nemusí být v tom samém 
čase nebo prostředí. 
Tvůj charakter se nesmí měnit. 
Vyvaruj se hledání čehokoliv a kohokoliv. 
Pozor na sedící či ležící postavy. Je dobré to jen naznačit, aby se to nepletlo s hráči, kteří nehrají. 
Pokud někdo nastíní, že jde něco udělat (kupř. díra do ledu), je pravidlem, že po písknutí je to už 
hotové. 
Pokud vás vstane najednou hodně, tak dávej pozor na nepřehlednost. 

ČERVENÁ KNIHOVNA 
(Soap opera ?) 

Inspirace jihoamerickými telenovelami. 

S/P 

Používej španělská jména a oslovení, ale ne moc dlouhá, aby si je ostatní mohli snadno 
zapamatovat. 
Klasické motivy jsou - on má rád jí, ona má ráda jiného, náhlé dědictví, nečekané nalezení 
ztraceného sourozence, chudý chlapec je ve skutečnosti milionář, pokus o sebevraždu, souboj 
apod. 
Je důležité, aby byla všude přítomna láska (resp. jiné pocity kvůli lásce). 
Esmeralda a Don Quiote j sou klišé! 
Občas je vhodné nastolit konflikt (tj. láska je nešťastná, dědictví chtějí oba bratři pro sebe ... ). 
Milenci si vykají. 

SMRT V 1 MINUTĚ 
(Death in one minute) 

S/P 

Dva hráči mají jednu minutu na to, aby jeden z nich motivovaně a smysluplně zemřel. Diváci určí 
prostředí, ve kterém se tato neradostná událost odehraje. 



Velký pozor na čas! 
Je dobré, když se celou dobu schyluje ke smrti jednoho, ale na poslední chvíli umře ten druhý 
nebo když herec zemře zcela jinou smrtí, než divák očekává. 
Při vraždě si dávej pozor na nepřiměřený nátlak. 
Oba hráči najednou nesmí zemřít! (nejasnost v pravidlech - definitivně to bude určeno cca. v 
květnu) 

LOUTKY 
(Puppets) 

s -2 hráči z každého týmu 

Dvě židle na scéně, dva hráči na nich stojí a dva hráči jsou pod nimi. Hráči nahoře vodí hráče 
dole jako loutky a vytvářejí příběh inspirovaný loutkovým divadlem. 

Dávej si pozor, aby dráty od loutky byly pořád stejně dlouhé. 
Raději si postavte židle dál od sebe, aby se vám dráty od loutek nekřížili - i takje na to ale třeba 
dávat pozor. 
Jako loutka nasaď výrazný obličej, který ale budeš schopný udžet celou dobu, to samé s prsty. 
Loutka nehýbe pusou. 
Pohlaví se určuje podle loutky. 
Hýbe se pouze loutka, která mluví. 
Pohybuj se pomalu, aby Tě vodič stíhal vést. 
Někdy je vhodné, když vodič mluví pomaleji, jelikož loutka se také pohybuje pomalu. 
Loutku je vždy třeba držet tak, aby nespadla. 

HORROR SIP 

Jsou povolená klasické klišé hororů - všemožné zrůdy a příšerky (upíři, hadi ... ), vylekaní 
hrdinové, umírající postavy, zvyšování napětí, použití nestandartních zbraní (kolíky z dubového 
dřeva, střfbrné šípy ... ). 
Na konci buď příšerky všechy sežerou a nebo jsou zastaveny. 
Po happyendu se někdy může zjevit osamocená příšerka (otevřený konec). 
Obvykle se na zápasech nehraje. 

DETEKTIVKA 
(Detective story) 

SIP 

Na začátku je obvykle nastíněná vražda, loupež, nebo něco zcela malicherného (odcizený 
kaktus ... ). Typické jsou rozházené předměty (stopy) okolo. 
Na scénu přichází osthlený detektiva vede vyšetřování - pozor na klišé. 
Typický je jeden hlavní podezřelý, v závěru je dobré, když se diváci dočkají nečekaného 
rozuzlení. 
Obvykle se na zápasech nehraje. 



SCl-Fl S/P 

Inspirace vesmírem, robotikou a dalším vědecko-fantastickými vychytávkami. 

Všichni hned nemusí být roboti. 
Je možné čerpat inspirace z filmů (Star Trek, Hvězdné války ... ). Klišé těchto phběhů jsou 
povolena, ale pozor na jména (kupř. Enterprise). 
Všechny fyzikální zákony nemusí platit. 
Je dobré použít nějakou tu postmoderní "vychytávku" (teleport, paprskomet, klonování. .. ), je 
dobré nazvat ji zajímavým postmoderním názvem, aby si pod ní divák mohl představit úplně 
cokoliv (supersonický multigalaxiální emitor, multikvaziprostorový sonar ... ). 

WESTERN S/P 

Inspirace divokým západem, dobou drsných cowboyů, lehkých dívek ze saloonů a prohnaných 
indiánů. 

Typické prostředí bar, ranch, hřbitov, dostavník, vlak ... a typické postavy kovboj, pistolník, šerif, 
zlatokop, indián, barman, tanečnice, bordel marná ... 
Je dobré zkusit bourat některá klišé, kupř. nejlepší pistolnicí je žena apod. 
Pokud se sth1í, tak radši až na konci, mrtví na začátku pouze komplikují situaci zbylým hráčům. 
V této kategorii je častou chybou nepřiměřený nátlak, pozor na něj! 
Pozor na respektování prostředí, které si vytvoříš. 

ČB FILM (němý) 
(Black and white) 

S/P 

Předválečná léta - velká gesta, zpěv vytvářející atmosféru (zpívají herci, kteří nehrají na scéně, v 
improvizaci se nemluví, pouze se čtou titulky), typické pro tuto kategorii jsou tragédie. 

Titulky čti nahlas, ale bez emocí. 
Titulek může posunout děj, ale může být jakoby "mimo" - to pobaví diváky a herce většinou 
posune úplně jinam než kdokoli očekával. 

ALÁ SLOVENČiNA S 

Inspirace jazykem našich východních sousedů. 

Nemluv úplně slovensky, ale jenom jako. 
Kromě jazyka není žádné omezení (viz. volná). 



ŠUMLOV ANÁ (Dabing) s 

Hráči mluví "cizími" jazyky. 

Nemluv skutečnými jazyky ani nepoužívej jejich slova, mluv "svojštinou". 
Používej výraznou gestikulaci, intonaci, výšku a hlasitost hlasu. 

ŠUMLOVANÁSPŘEKLADEM S 

Hráči mluví "cizími" jazyky a jeden hráč mezitím překládá jejich dialog. 

Nemluv skutečnými jazyky ani nepoužívej jejich slova, mluv "svojštinou". 
Používej výraznou gestikulaci, intonaci, výšku a hlasitost hlasu. 
Tlumočník nemusí stíhat překládat úplně všechno, naopak mezery a "eeeh" se hodí. 
Pozor na hlasitost, tlumočník by měl vždy být dobře slyšet. 
Jako tlumočník mluv bez jakýchkoli emocí, neměň barvu ani hlasitost svého hlasu. 

KYV ADLO (Poslední věta) S 

Diváci zadají několik různých prostředí. V každém prostředí jsou dva hráči. Rozhodčí vždy 
přeruší po nějaké době hru a poslední pronesenou větou z jednoho prostředí musí začít hráči z 
prostředí dalšího. 

Pokud nehraješ, tak se nehýbej. 
Jednotlivé přfběhy by na sobě měly být absolutně nezávislé, tzn. žádné vazby ani souvislosti. 

DUÁL S 

Hráči mluví svojštinou. Pokud rozhodčí (kdokoliv z publika) řekne "Duál" hráči se přepnou do 
češtiny a naopak. 

Používej výraznou gestikulaci, intonaci, výšku a hlasitost hlasu. Pokud zrovna mluvíš svojštinou, 
je dobré si v duchu představovat český text, přepnutí je potom přirozené. Neopakuj to, co jsi řekl 
svojštinou, znovu po přepnutí. 

MIKROFON S 

Hraje se jako kategorie volná. Když ale někdo z diváků (nebo pouze rozhodčí) řekne "mikrofon", 
tak hráč, který zrovna mluvil/něco dělal, jde do popředí a zazpívá krátkou píseň. 

Zpívej nahlas a zřetelně, ale ne moc dlouho (stačí sloka). 



Mezitím, co jeden hráč zpívá, se ostatní nehýbou. Po jeho navrácení se pokračuje jako by pauza 
nebyla (tj. dopoví se věta atd.) 
Je dobré zpívat o tom, co není vidět aje v nějaké souvislosti s příběhem, případně zpívat své 
myšlenky. 

POETICKÁ SIP 

Hráči se snaží (více) rýmovat a (méně) používat básnickou mluvu. 

Řekni jednu repliku a nech na ni zarýmovat jiné. 
V této kategorii je ideální počet hráčů dva až tři, více hráču většinou jen komplikuje situaci. 
Kromě rýmů by improvizace měla mít i děj. 
Během přípravy je dobré vymyslet si počáteční verš. 



Pískané fauly 
Rozhodčí je jediný a nejpovolanější rozhodovat a poukazovat na porušeni pravidel a udělovat tresty 
body. 

Porušení pravidel improvizace: 

1. HRUBÁ CHYBA 
(dvojitý pohyb skrčených paží nahoru dolů) - 2 tr. body 

Jde spíše o označení než o samotnou chybu. Přežene-li se nebo opakuje 
jakákoliv malá chyba (1 trestný bod), může rozhodčí toto označení použít a stane se z ní chyba hrubá (2 
trestné body). 

2. PLYNULOST HRY 
(krouživý pohyb předloktí, vztyčený ukazováček) - 1 tr. bod 

a) Nevstoupí-li hráč na scénu s písknutím píšťalky rozhodčího, která 
improvizaci zahajuje. 
b) Jestliže hráč brání plynulému průběhu improvizace a stále se opakuje či trvá na své nikam nesměřující 
nabídce. Může jít o opožděnou odpověď nebo akci, ale taky o neadekvátní či lacinou nabídku. 
c) Prodlužuje-li zbytečně kapitán týmu otázky na rozhodčího týkající se přidělených trestných bodů. 

3. NEPOVOLENÝ POČET HRÁČŮ 
(poklepávání dlaní na hlavu) - 1 tr. bod 

a) Jestliže hráči nerespektují omezený počet hráčů nebo je na scéně značná 
převaha hráčů jednoho týmu. 
b) Jestliže vstoupí dva hráči jednoho týmu na scénu v jednom okamžiku (netýká se takových kategorií, 
které to z principu naopak vyžadují, např. dabovaná, komiks ... ). 



4. NERESPEKTOVÁNÍ REKVIZITY 
(popotahování okraje trička)- 1 tr. bod 

a) Jestliže hráči využívají jiných rekvizit než svého dresu, kalhot a bot (např 
vlastní brýle či dlouhé vlasy už jako rekvizitu použit nelze). Netýká se kategorie s rekvizitou! 
b) Jestliže hráči nerespektují imaginární rekvizitu vytvořenou během improvizace (např otvírají 
imaginární dveře každý na jiném místě, procházejí "zdí", "skříní" apod.). 

5. NEPOVOLENÝ POSTUP 
(opakované poklepávání na paži) - 1 tr. bod 

Jestliže hráč nebo tým jednají proti pravidlům či nejsou-li v souladu s etikou 
hry a nelze to postihnout jinak. 

6. ŠAŠKOVÁNÍ 
(palec rozevřené ruky se dotýká nosu - "tůdle") - 1 tr. bod 

a) Jestliže se hráč nevhodně "předvádí" a přehání, aby na sebe upoutal 
pozornost publika, a narušuje tím společnou improvizaci. 
b) Jestliže nerespektuje danou situaci a upřednostňuje laciné vtípky a hrubá slova na úkor improvizace či 
kolegů. 

7. ODKLON OD TÉMATU NEBO KATEGORIE 
(čtverec kreslený ukazováčky do vzduchu) - 1 tr. bod 

Jestliže hráči nerespektují či úplné ignorují zadané téma či kategorii. 



8. KLIŠÉ 
(poklepávání na kotník) - 1 tr. bod 

a) Jestliže hráč přehrává notoricky známé scénky či postavy (klišé bývá často 
synonymem lacinosti). 
b) Jestliže hráč používá známou značku, jméno, název či slova písně (lze použít: místo Nivea např. Pivea, 
místo Knížák např. Snížák, místo Holka modrooká např. Holka hnědooká.) 

9. VYPADNUTÍ Z ROLE 
(dvojitý pohyb skrčené ruky zaťaté v pěst nahoru a dolů) - 1 tr. bod 

a) Jestliže hráč vypadne ze své role ("odbourá se"). b) Jestliže hráč svou 
postavu pomalu ztrácí. 
c) Jestliže hráč nelogicky změní v průběhu hry svou postavu, aniž odešel ze scény. 

10. NEPŘEHLEDNOST 
(skrčené ruce dělají mlýnek v úrovni pasu) - 1 tr. bod 

a) Jestliže většina herců na jevišti (a diváků v hledišti) přestává chápat, co se 
děje. 

b) Jestliže není situace či imaginární rekvizita dostatečně jasně nastolena (již delší dobu se hovoří o 
"tom", "to" by se mělo, "tamto" je "tam" ... "To" je nutno určit!). 
c) Jestliže se hráč dopustí závažné zeměpisné, dějepisné či jazykové chyby a improvizace se stane 
nesrozumitelnou. 
d) Jestliže se hráč splete a použije již nastolené imaginární rekvizity tak, že už nikdo neví, kde co bylo a 
kde co je teď ... 



11. NEPOZORNOST 
(jedna ruka drží druhou za zápěstí) - 1 tr. bod 

a) Jestliže si hráč nevzpomíná nebo v improvizaci přehlédl důležitou 
informaci či důležitý detail, který byl jasné naznačen (jméno postavy na začátku improvizace Jana, v 
průběhu Jitka a na konci Jarmila ... ). 
b) Jestliže si hráči neporozuměli natolik, že nemohou společně vytvořit příběh. 
c) Jestliže hráči neberou v potaz vstup dalších herců na scénu v průběhu improvizace. 

12. NERESPEKTOVÁNÍ POSTAVY 
(rozevřená dlaň zakrývá obličej) - 1 tr. bod 

a) Jestliže hráč odmítá postavu vytvořenou druhým hercem nebo tu, kterou 
mu kolega nabízí. 
b) Jestliže hráč nevytváří nebo svévolně, nevysvětlitelně a bezdůvodně mění svou postavu. 
c) Jestliže postava, která právě vstupuje na scénu, zabírá př11iš místa v improvizaci a neposunuje ji dál. 
d) Jestliže muž hraje ženskou postavu a naopak (platí i v kategorii Dabovaná, kdy nelze dabovat opačné 
pohlaví). 

13. NEPŘIMĚŘENÝ NÁTLAK 
(úder pěstí do otevřené dlaně) - 1 tr. bod 

a) Jestliže hráč vyvíjí všemi možnými způsoby nátlak (fyzický i psychický) 
na své kolegy, aniž to souvisí s postavou či situaCÍ. 
b) Jestliže hráč neomalené a beze smyslu nutí svým spoluhráčům nápad či akci (např. hráč, který hned na 
začátku improvizace "rozdělí" role a nenechá prostor ostatním hercům). 
c) Jestliže je imaginární rekvizita použita tak, aby schválně neumožňovala spoluhráči hru. 
d) Jestliže hráč odmítá bez rozumného důvodu spolupracovat s ostatními herci a brzdí tak improvizaci 
("Ne, nic tam nevidím ... " "Ne, do lesa s tebou nepůjdu ... " "Nevím, nevím, nevím ... ") 



14. BRÁNĚNÍ VE HŘE 
(vpředu zkřížené paže tvoří "x") - hrubá chyba - 2 tr. body 

a) Jestliže hráč brání ostatním hercům pokračovat v započaté myšlence či 
akci, která by posunula improvizaci dál. Překřikuje, nenechá domluvit či jinak rušivě vstupuje do 
improvizace. 
b) Jestliže hráč předkládá svůj nápad jako jediný možný a systematicky odmítá jiné návrhy. 
c) Jestliže hráč stupňuje nebo opakuje chyby označené výše jako Nepřiměřený nátlak a Nerespektování 
postavy 

15. NEVHODNÉ CHOVÁNÍ 
(ruce v bok) - hrubá chyba - 2 tr. body 

a) Jestliže hráč porušuje svým nevhodným chováním a jednáním pravidla a 
etiku hry. Používá hrubých slov, opovrhuje rozhodčím či nerespektuje jeho rozhodnutí. 
b) Jestliže hráč stupňuje nebo opakuje chybu označenou výše jako Šaškování. 

16. VÝSTRAHA 
(poklepávající ruce v bok) - hrubá chyba - 2 tr, body 

a) Jestliže je hráči během zápasu udělena osobní výstraha (hrubé porušení či 
úmyslné bránění zdárnému průběhu zápasu), mohou následovat kárná opatření, např. částečné vyloučení 
(např. na 3 improvizace). 
b) Jestliže jsou hráči během zápasu uděleny dvě osobní výstrahy, může následovat kárné opatření v 
podobě úplného vyloučení z ligy (musí projednat a potvrdit valná hromada Č.I.LI). 



Příloha Č. 2 

Dotazník 

1) Poznal jsi, objevil jsi o sobě něco nového? 

2) Co si myslíš, že se díky improvizaci u tebe zlepšilo nebo zhoršilo? 

3) Napiš prosím ke každé podotázce číslo v procentech (0-100%), jak asi myslíš že se u 

tebe daná věc změnila během workshopu. 

Např. rychle reagovat 

0% vůbec se nic nezměnilo nebo už jsem to ovládal předtím a nijak jsem se 

neposunul dál 

50% v něčem mi to pomohlo, v něčem zas ne 

100% úplně to změnilo, cítím že mi to hrozně moc pomohlo, dokážu teď 

skvěle rychle reagovat 

4) Jak moc ti naše setkání pomohly v ... ? 

a) tvořivost a nové nápady 

b) schopnost vnímat druhé lidi, naladit se na ně 

c) reagovat adekvátně (vhodně) na druhé 

d) spontánnost a rychlé rozhodování 

e) přijímat nápady druhých 

f) sebevědomí, jak si věříš 

5) Cokoliv bys k tomu chtěl napsat ... vzkaz, připomínka ... 



Příloha Č. 3 

Otázky pro interview 

1) Co Tě nejvíc bavilo? 

2) Co pro Tebe bylo nejtěžší? 

3) Co Ti naopak nejvíc šlo? 

4) Použil jsi improvizaci i jinde ve svém životě? 

5) Pomohlo Ti to v něčem ve Tvém životě nebo jsi to využil jen pro tyhle setkání a hraní 

divadla? 

6) Byly Ti naše setkání k něčemu, nebo Ti to přišlo zbytečné? 



Souhlasím s půjčováním této bakalářské práce. 

V Praze dne 28. 7. 2008 Klára Malá 



Resumé: 

Klára Malá: Dramatická improvizace jako cesta rozvoje osobnosti 

Tato práce se zabývá systémem dramatické improvizace, který vychází z divadelních 

sportů. Praktická část popisuje její cíle, východiska a podstatu. Nabízí využití metod 

dramatické improvizace jako jednu z možností osobnostního rozvoje učitele. 

V teoretické části zkoumá vliv tréninků dramatické improvizace na osobnostní rozvoj 

člověka a shrnuje poznatky získané empirickou sondou. 

Résumé: 

Klára Malá: Drama as a way of development 

This work deal with system of drama improvisation which appears from the theatre sports. 

The practice part describes its goals, resources and principles. It offers to use the methods of 

drama improvisation as a possibility of teacher' s personal development. 

The theoretical part explores the effects of drama improvisation on personal development and 

resumes the results of the research. 


