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ABSTRAKT 

NÁZEV: 

Moţnosti vyuţití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka 

ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se zabývá moţnostmi vyuţití metod dramatické výchovy ve 

výuce německého jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části práce je 

popsáno teoretické zázemí dramatické výchovy a komunikativně zaměřeného vyučování 

cizích jazyků. Je zde také charakterizován vztah Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání k dramatu i k výuce cizího jazyka. 

Hlavní část práce obsahuje návrh na začlenění metod dramatické výchovy do 

výuky němčiny a sborník dramaticky orientovaných cvičení. Dále je tu popsán průběh a 

výsledky výzkumu, jehoţ hlavním cílem bylo prověřit, jaký vliv mají metody dramatické 

výchovy na rozvoj komunikativní kompetence ţáků v německém jazyce. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Dramatická výchova, komunikativní kompetence, výuka cizích jazyků 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

TITLE: 

Ways of application of drama methods in German language teaching 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with ways of application of drama methods in teaching 

the German language. The thesis is divided into two parts. The first part describes the 

theoretical background of educational drama and communicative language teaching. 

Also, the relation of the Framework Educational Programme for primary education to 

drama and foreign language teaching is characterized. 

The main part of this thesis contains a suggestion for integrating drama methods 

into teaching the German language and a selection of drama-oriented exercises. Further, 

the process and the results of my research, the main purpose of which was to examine the 

influence of drama methods on communicative competence in pupils, are described here.  

KEY WORDS: 

Educational drama, communicative competence, foreign language teaching 
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ÚVOD 

Učení se cizím jazykům je odpradávna jedním z významných sloţek vzdělávání. 

Znalost cizích jazyků nám umoţňuje komunikovat s lidmi jiných národů, poznávat a 

chápat jejich kulturu. Bez jazykových znalostí by nám zůstaly dveře k mnoha novým 

poznatkům, zkušenostem a záţitkům uzavřeny. Naše společnost si je plně vědoma 

důleţitosti jazykového vzdělání, a proto také tvůrci vzdělávacích programů ustanovili, ţe 

školní dráha kaţdého ţáka i studenta v sobě musí zahrnovat učení se cizím jazykům.  

Je známo, ţe jazykové kompetence jsou významným pomocníkem člověka na cestě 

za lepším vzděláním i prací. Proto se je učitelé jazyků snaţí u svých ţáků a studentů co 

nejvíce rozvíjet a zkvalitňovat. Výsledky pedagogického snaţení jsou však někdy málo 

uspokojivé. Mnoha ţákům chybí motivace, stud a zábrany jim brání plně se v cizím jazyce 

projevovat. I pilní a motivovaní ţáci ve skutečném ţivotě často naráţejí, protoţe se jim 

nedaří cizí jazyk rychle, přirozeně a adekvátně pouţít v nastalých ţivotních situacích.  

Pedagogové zabývající se výukou cizích jazyků proto neustále hledají způsoby, jak 

zefektivnit svou práci. Ptáme se, jak ţáky více motivovat k učení a jakým způsobem jim 

učivo zprostředkovat, aby v jejich myslích zanechalo co moţná nejtrvalejší stopy. Velkou 

ambicí dnešních učitelů cizích jazyků je učební látku propojit se skutečným ţivotem a 

zajistit, aby ţáci byli schopni naučené jazykové dovednosti účinně a bez zábran pouţívat 

v ţivotní praxi i mimo školní prostředí.  

Při svém studiu didaktiky cizích jazyků jsem postupně dospěla k názoru, ţe jednou 

z mnoha cest k úspěchu můţe být právě vyuţití metod dramatické výchovy ve výuce cizího 

jazyka a rozhodla jsem se této problematice věnovat ve své diplomové práci. 

Hypotéza byla stanovena takto:  

Vhodným uplatňováním metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka 

lze účinně rozvíjet komunikativní kompetenci ţáků v tomto jazyce. 

V této práci jsem výše uvedenou hypotézu prověřovala a zkoumala moţnosti, které 

metody dramatické výchovy v cizím jazyce skýtají učitelům a jejich ţákům, aby dosáhli 

vzdělávacích cílů, které dnešní společnost na jazykové vzdělání klade. Soustředila jsem se 

při tom na výuku ţáků druhého stupně základních škol a niţších stupňů víceletých 

gymnázií. 

V prvních pěti kapitolách své diplomové práce jsem se věnovala teorii. Zabývala 

jsem se současnými tendencemi ve výuce cizích jazyků a problémy, které se objevují při 
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dosahování jejích cílů. Dále jsem hledala důvody mluvící pro začleňování metod 

dramatické výchovy do výuky cizích jazyků. Zajímala jsem se také o obor dramatické 

výchovy jako takový, neboť z jeho základních principů jsem chtěla vycházet. Začlenila 

jsem dramatickou výchovu do kontextu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání a zhodnotila moţnosti její integrace do vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 

V praktické části této práce jsem se zabývala konkrétními moţnostmi vyuţití metod 

dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka. Vytvořila jsem sborník dramaticky 

orientovaných cvičení vhodných k zařazení do vyučovacích hodin němčiny. Míru 

efektivity metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka jsem se pokusila 

experimentálně ověřit v části věnované pedagogickému výzkumu.  

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout moţnosti vyuţití metod 

dramatické výchovy ve výuce němčiny za účelem plnějšího rozvoje komunikativní 

kompetence ţáků v německém jazyce a ukázat tak jednu z cest k zefektivnění práce učitele 

a ţáků v hodinách německého jazyka.  
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1. SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ 

V této práci je naším cílem hledat účinné způsoby rozvoje komunikativní 

kompetence u ţáků v německém jazyce. Není přitom naším záměrem prosazovat jedinou 

metodu výuky cizích jazyků na úkor metod jiných, naopak respektujeme všechny obecně 

uznávané metody a přikláníme se k názoru, ţe kaţdá z nich můţe být pro určité ţáky za 

určitých podmínek přínosná. V konečném důsledku nám jde „pouze“ o obohacení výuky 

německého jazyka o nepříliš známé či zanedbávané aspekty.  

Vzhledem k cíli této práce se tu pod drobnohled dostává komunikativně zaměřené 

vyučování. Komunikativní přístup ve výuce cizích jazyků je v současnosti v českém 

školství velmi moderní. To souvisí i s poţadavky rámcových vzdělávacích programů, 

podle kterých se české školy musí orientovat.  

My se teď zaměříme na podstatu a cíle komunikativně pojatého jazykového 

vyučování.  

1.1. KOMUNIKATIVNĚ ZAMĚŘÉNÉ VYUČOVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ 

V 70. letech 20. století se v metodologii výuky cizích jazyků udály značné změny. 

Lze tu zaznamenat vliv pragmatiky, která se v tomto období začínala výrazně uplatňovat 

v jazykovědě. Zaměření na popis jazykového systému vystřídalo soustředění na praktické 

uţívání jazyka ve skutečné kaţdodenní komunikaci.  

Cílem cizojazyčného vyučování se vedle rozvíjení tzv. lingvistické kompetence (tj. 

znalosti jazykového systému) stalo hlavně rozvíjení komunikativní kompetence (Richards; 

Rodgers 1996, s. 66), kterou můţeme stručně charakterizovat jako dovednost efektivně 

pouţívat cizí jazyk v situacích reálného ţivota.  

Dalším souvisejícím cílem, který zastánci komunikativního přístupu 

v cizojazyčném vyučování začali vidět jako stěţejní bylo „vyvinout postupy pro vyučování 

čtyř řečových dovedností (tj. poslech cizojazyčného projevu, čtení cizojazyčného textu a 

ústní a písemný projev), které uznávají vzájemnou závislost mezi jazykem a komunikací“ 

(Richards; Rodgers 1996, s. 66)
1
.  

 Vymezit základní znaky komunikativního přístupu ve vyučování cizích jazyků není 

snadné, neboť je to pojem velmi široký. Littlewood za hlavní rys komunikativně 

                                                
1 Přeloţeno autorkou. 
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zaměřeného vyučování povaţuje fakt, ţe toto vyučování „systematicky věnuje pozornost 

jak funkčním tak strukturním aspektům jazyka“ (1992, s. 1)
2
. Zajímavé a mnoho o 

komunikativně zaměřeném vyučování vypovídající je srovnání rysů tohoto přístupu s rysy 

audiolingvální metody
3
, které podává Finocchiaro a Brumfit (Richards; Rodgers, s. 67 – 

68)
4
:  

    

 Audiolingvální metoda Komunikativně zaměřené jazykové 

vyučování 

1. Věnuje se gramatickým strukturám a 

formám více neţ významu. 

Význam je nejdůleţitější. 

2. Vyţaduje memorování dialogů 

zaloţených na gramatických 

strukturách. 

Dialogy, pokud se pouţívají, se točí  

kolem komunikativních funkcí a obvykle se 

nememorují. 

3. Jazykové jednotky se nemusí nutně 

kontextualizovat. 

Kontextualizace je základní premisou. 

4. Učení se jazyku je učení se 

gramatickým strukturám, zvukům a 

slovům 

Učení se jazyku je učením se komunikovat. 

5. Usiluje se o dokonalé zvládnutí 

jazyka. 

Usiluje se o efektivní komunikaci. 

6. Ústřední technikou je dril.  Dril se můţe vyskytnout, ale jen okrajově. 

7. Usiluje se o výslovnost co nejvíce se 

podobající výslovnosti rodilého 

mluvčího. 

Usiluje se o srozumitelnou výslovnost. 

8. Výklad gramatiky je vyloučen. Jakýkoliv prostředek, který pomůţe 

studentům, je přijatelný – různí se v závislosti 

na věku, zájmech, apod. 

9. Komunikativní činnosti následují 

pouze po dlouhém procesu přísných 

drilů a cvičení. 

Pokusy komunikovat lze podporovat od 

úplných začátků. 

                                                
2 Přeloţeno autorkou. 
3 Tento metodický směr vznikl ve 40. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Duchovním otcem 

tohoto pojetí byl americký jazykovědec Leonard Bloomfield. 
4 Přeloţeno autorkou. 
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10. Uţívání rodného jazyka studentů je 

zapovězeno. 

Uváţené uţívání rodného jazyka je přijímáno 

tam, kde je to vhodné. 

11. Překlad na niţších úrovních 

pokročilosti je neţádoucí. 

Překlad můţe být pouţit tam, kde ho ţáci 

potřebují nebo z něj mají uţitek. 

12. Čtení a psaní je odloţeno, dokud 

studenti neovládnou mluvený projev. 

Se čtením a psaním je moţné začít jiţ od 

prvního dne, pokud je to přáním studentů. 

13. Cílový jazykový systém je osvojován 

prostřednictvím explicitního 

vyučování vzorcům jazykového 

systému. 

Cílový jazykový systém je nejlépe osvojován 

prostřednictvím procesu, při kterém studenti 

usilují o komunikaci. 

14. Lingvistická kompetence je 

ţádoucím cílem. 

Komunikativní kompetence (tj. schopnost 

pouţívat lingvistický systém efektivně a 

vhodně) je ţádoucím cílem. 

15. Variety jazyka jsou rozlišovány, ale 

nejsou zdůrazňovány. 

Jazyková různorodost je ústřední koncepcí v 

materiálech a metodologii. 

16. Pořadí, ve kterém jsou vyučovány 

jazykové jednotky, je určováno 

pouze principy jazykové náročnosti. 

Pořadí, ve kterém jsou vyučovány jazykové 

jednotky, je určováno s ohledem na obsahy, 

funkce či významy, které udrţují zájem 

studentů. 

17. Učitel ovládá studenty a zabraňuje 

jim v dělání čehokoliv, co je 

v rozporu s danou teorií. 

Učitel pomáhá studentům jakýmkoliv 

způsobem, který je motivuje pracovat 

s jazykem. 

18. „Jazyk je návyk“, takţe chybám musí 

být zabráněno za kaţdou cenu. 

Jazyk je tvořen jednotlivcem často za cenu 

pokusu a omylu. 

19. Jazyková přesnost ve smyslu 

formální správnosti je prvořadým 

cílem. 

Jazyková plynulost a přijatelnost je 

prvořadým cílem – jazyková přesnost není 

posuzována univerzálně, nýbrţ v kontextu. 

20. Od studentů se očekává, ţe budou 

vstupovat do interakce s jazykovým 

systémem ztělesněného přístroji či 

řízenými materiály. 

Od studentů se očekává, ţe budou vstupovat 

do interakce s ostatními lidmi a to buď 

osobně prostřednictvím párové či skupinové 

práce, nebo prostřednictvím psaných zpráv. 

21. Od učitele se očekává, ţe specifikuje 

jazykové prostředky, které ţáci 

Učitel nemůţe přesně vědět, jaké jazykové 

prostředky studenti pouţijí. 
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budou pouţívat. 

22. Vnitřní motivace pramení ze zájmu o 

jazykové struktury. 

Vnitřní motivace pramení ze zájmu o to, co je 

prostřednictvím jazyka sdělováno. 

  

Jak uţ bylo naznačeno ve výše uvedeném srovnání komunikativně zaměřeného 

jazykového vyučování s audiolingvální metodou, má komunikativní přístup značně 

široký záběr, co se týče vyučovacích postupů. Tento přístup můţeme povaţovat za 

takovou syntézu metod předchozích období modifikovaných a uţívaných tak, aby jejich 

prostřednictvím bylo moţno dosáhnout komunikativních cílů. Velký vliv na utváření 

tohoto pojetí cizojazyčného vyučování má reformní pedagogika, kde ve středu zájmu 

stojí ţák jako samostatně myslící bytost. V rámci komunikativního přístupu nalézáme 

kupříkladu silné tendence směrem k problémovému a činnostně zaměřenému vyučování 

a kooperativním formám výuky. 

1.2. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE  

Středem našeho zájmu v této práci je rozvoj komunikativní kompetence. Tato 

kompetence je poměrně komplexní jev a proto je dobré si ji rozebrat na jednotlivé sloţky. 

Moderní pojetí a detailnější rozbor této kompetence z pohledu komunikativně zaměřeného 

vyučování najdeme například v knize Communicative language Teaching (1992), jejímţ 

autorem je William Littlewood. Shrňme si tedy v následujících řádcích hlavní body 

Littlewoodova rozboru. 

William Littlewood dělí komunikativní kompetenci  jednotlivce do čtyř domén.  

První doména, kterou Littlewood zmiňuje, se týká lingvistické kompetence ţáka. 

„Ţák musí rozvinout schopnost zacházet s jazykovým systémem do takové míry, aby při 

vyjadřovaní zamýšlených významů dosáhl potřebné flexibility a spontaneity“ (1992, s. 6)
5
. 

Do druhé domény komunikativní kompetence Littlewood zařadil schopnost ţáka 

rozlišovat mezi formami, které ovládl jako součást své lingvistické kompetence, a jejich 

komunikativními funkcemi. To znamená, ţe ţák si uvědomuje, ţe naučené jednotky jsou 

nejen součástí jazykového systému, ale také součástí komunikativního systému. V praxi se 

to projevuje tak, ţe ţák chápe, ţe kupříkladu věta formálně oznamovací, můţe plnit také 

například funkci rozkazu. 

                                                
5 Přeloţeno autorkou. 
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Do třetí domény spadají dovednosti a strategie, které ţák musí rozvinout, aby byl 

schopen komunikativní významy uţívat co nejefektivněji v konkrétních situacích. „Ţák se 

musí naučit vyuţívat zpětnou vazbu k posuzování svého úspěchu při komunikaci, případně 

zmírnit svůj neúspěch uţitím jiných jazykových prostředků“ (1992, s. 6)
6
. 

Poslední doménou komunikační kompetence je podle Littlewooda „povědomí ţáka 

o sociálním významu jazykových forem“ (1992, s. 6)
7
. Toto povědomí umoţňuje vyvinout 

schopnost přizpůsobovat svůj jazykový projev různým společenským okolnostem. 

Littlewood tu ale poukazuje na fakt, ţe plné rozvinutí této schopnosti můţeme očekávat 

pouze u ţáků, jejichţ jazykové znalosti a dovednosti jsou velice pokročilé. Realističtějším 

cílem pro většinu ţáků je spíše schopnost uţívat obecně přijatelných jazykových forem a 

vyhýbat se těm, které jsou potenciálně uráţlivé či nevhodné. 

                                                
6 Přeloţeno autorkou. 
7 Přeloţeno autorkou. 
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2. PROBLÉMY S NAPLŇOVÁNÍM CÍLŮ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

Dříve neţ se zaměříme na to, jak zefektivnit jazykové vyučování, poloţme si 

otázku, s jakými problémy se nejčastěji ve výuce potýkáme.  

Maley a Duff povaţují ve své knize Drama Techniques in Language Learning 

(1988) za jeden z váţných nedostatků jazykové výuky časté přeceňování intelektuální 

stránky ţáka. To se podle nich děje na úkor fyzických a emocionálních aspektů osobnosti. 

Učení potom není tak efektivní, jak by být mohlo, neboť zanedbávání fyzické a citové 

stránky osobnosti oslabuje celostní vnímání látky. To je bezpochyby problém objevující se 

i v dnešním jazykovém výučování na českých školách. Mnozí učitelé se zcela pochopitelně 

obávají pracovat s emocemi. Mají strach, ţe se tak bude dít na úkor soustředění a 

disciplíny ve třídě. Nicméně v zájmu efektivního učení je třeba hledat cesty, jak city i 

pohyb do výuky zapojit, a přesto jako vyučující neztratit úplnou kontrolu nad tím, co se ve 

třídě odehrává. 

Dalším problémem, který Malay a Duff zmiňují je, ţe se ve výuce cizích jazyků 

zanedbávají dovednosti, které jsou pro funkční komunikaci nejdůleţitější, tj. dovednost 

přizpůsobit svou řeč komunikačnímu partnerovi, pohotovost v reakcích, citlivost vůči tónu 

promluvy, anticipace a vhled (1988, s. 7). Právě tyto dovednosti nám podle Malaye a Duffa 

umoţňují vhodně se vyjadřovat v různých situacích. Musíme si proto uvědomovat, kdo 

jsme my a kdo jsou lidé, s kterými komunikujeme. Většinou našimi komunikativními 

partnery nejsou, jak zmiňují tito dva autoři, lidé „bez tváře“, jejichţ mluva je vţdy logická 

a uhlazená a jejichţ názory nikoho ani nepotěší ani neurazí. Jsou to často lidé unavení, 

nervózní, podráţdění, kteří mluví příliš rychle, nebo naopak příliš pomalu apod. I na 

takové sloţité komunikativní situace je dobré ţáky připravit. 

Dále Malay a Duff kritizují i samotné učebnice cizích jazyků a způsob, s jakým 

s nimi učitelé pracují. Naráţejí tu například na typické dialogy, které jazykové učebnice 

předkládají. Vyskytují se v nich jiţ zmínění lidé „bez tváře“, vše lze předvídat, tudíţ 

v rozhovorech chybí moment překvapení a napětí. Navíc jsou dialogy často nebarvité a 

málo situačně zakotvené a proto se odehrávají jakoby ve vzduchoprázdnu. Malou situační 

zakotveností Malay a Duff myslí třeba fakt, ţe pro dialog v učebnici je sice dáno vnější 

prostředí (např. banka, restaurace), ale lidé jsou téměř anonymní, nezajímaví a načrtnutí 

jen v hrubých rysech. Tomu pak často odpovídá i nezúčastněný postoj, s kterým ţáci 

k takovýmto rozhovorům přistupují. Pokud si je mají ţáci nacvičit, výsledkem je vlaţné 
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provedení rozhovoru smíšené s nervózním lpěním ţáků na  jazykové přesnosti. Malay a 

Duff v této souvislosti píší: „mechanicky naučená slova cizích lidí se přemění v ústech 

mluvčího v popel“ (1988, s. 6)
8
. Je nasnadě, ţe takovému přístupu k nacvičování dialogů je 

třeba se vyhýbat, neboť míra zvnitřnění daného jazykového materiálu se téměř rovná nule. 

Navíc se ţáci takovýmto bezobsaţným memorováním neučí jazyk pouţívat tvořivě a 

flexibilně, coţ můţe vést k tomu, ţe v reálném ţivotě nebudou schopni reagovat na 

promluvy, které se nekryjí s jejich pracně naučenými větami a obraty. 

Shrneme–li výše zmíněné problémy, můţeme říct, ţe za jeden z největších 

problémů cizojazyčné výuky povaţují Malay a Duff skutečnost, ţe mnohé aktivity na ţáky 

doléhají jakoby zvnějšku. To se děje, protoţe jsou ţákům vnuceny podle toho, co učitel 

pokládá za vhodné. Neboť tyto činnosti často nerezonují s potřebami a vnitřním světem 

ţáků, nejsou jimi přijímány za vlastní, ţáky aktivity buď nezajímají nebo se při nich necítí 

dobře. Někdy se také stává, ţe ţáci mají zábrany se jazykově projevovat a celková 

atmosféra ve třídě je stísněná. To vše souvisí s nízkou úrovní vnitřní motivace ţáků a 

úpadkem jejich učební morálky. Pro učitele se pak stává velkou výzvou vytvořit pro ţáky 

takové učební podmínky, aby vše co nejvíce vycházelo vstříc jejich osobnosti, pomáhalo 

naplňovat jejich skutečné potřeby a uspokojovalo jejich zájmy ve skutečném světě. 

                                                
8 Přeloţeno autorkou. 
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3. DŮVODY PRO VYUŽITÍ METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE 

VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ 

Důrazněji si metody dramatické výchovy razí cestu do cizojazyčné výuky od 80. let 

20. století. Tento proces ale probíhá velice nenápadně a málo učitelů na českých školách je 

o moţnostech vyuţití těchto metod dobře informováno. V této práci ale vycházíme z 

předpokladu, ţe problémy které se vyskytují ve výuce cizích jazyků, lze zmírnit právě za 

pomoci metod dramatické výchovy. Podívejme se nejprve na argumenty, které uvádějí 

pedagogové zabývající se touto problematikou na obhajobu vyuţití metod dramatické 

výchovy v cizojazyčné výuce.  

Jedním z nejčastěji uváděných důvodů pro vyuţití metod dramatické výchovy 

v cizojazyčném vyučování je, ţe u ţáků dochází k celostnímu učení, coţ podle mnohých 

pedagogů napomáhá lepšímu osvojení a zapamatování látky. My si teď poloţíme otázku, 

co znamená celostní učení při osvojování si cizího jazyka, rozebereme si toto učení na 

jednotlivé aspekty a za pomoci odborné literatury se pokusíme vysvětlit, jak dramatické 

techniky napomáhají rozvoji těchto aspektů při učení se cizím jazykům. 

Celostní učením během cizojazyčného vyučování je z pohledu této práce učení, 

které zohledňuje a rozvíjí všechny aspekty potřebné k zvládnutí německého jazyka. Na 

našich školách se zdůrazňují především aspekty komunikativní a lingvistické, při jejichţ 

osvojování se navíc apeluje hlavně na ţákův intelekt. Aby však docházelo k celostnímu 

učení, je třeba zahrnout do výuky také psychologické, sociální a fyzické aspekty. Kromě 

toho bychom neměli zapomínat na aspekty kulturní. Tselikas ve své knize 

Dramapädagogik im Sprachunterricht v této souvislosti píše: „Sprache bedeutet Kultur. 

Jede Sprache entwickelt sich in dem ihr eigenen soziokulturellen Rahmen. Eine Sprache 

wirklich zu erlernen und zu beherrschen, bedeutet demnach, sie mit soziokulturellen 

Kontext, mit dem sie verbunden ist, in sich aufzunehmen.“ (1999, s. 15) 

Nejprve se zaměřme na to, jak vyuţití dramatických technik v cizojazyčné výuce 

respektuje komunikativní aspekty osvojování si určitého jazyka.  

Velký přínos dramatických technik ve výuce cizího jazyka je spatřován hlavně 

v tom, ţe vytváří příleţitosti a potřebu komunikovat tím, ţe ţáky staví tváří v tvář 

nějakému problému či konfliktu. Povaha dramatických aktivit navíc ţáky vybízí k tomu, 

aby k dorozumění vyuţívali jak verbálních, tak nonverbálních komunikačních prostředků. 
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Tato skutečnost pak komunikaci ve školní třídě činí přirozenější a ţivotu bliţší. Ţáci se 

prostřednictvím dramatických aktivit také nenásilně učí různým jazykovým funkcím jako 

např. o něco poţádat či se za něco omluvit.  

Význam dramatických technik pro rozvoj komunikativních dovedností tkví také 

především v tom, ţe jejich prostřednictvím lze do školní třídy uvést situace, které hranice 

školního prostředí dalece přesahují. Tselikas píše o navození tzv. Sprachnotsituationen: „ 

... die Lernenden werden Sprachnotsituationen ausgesetzt, in welchen sie spontan und 

authentisch agieren und reagieren müssen, in welchen sie sich rasch orientieren, 

umorientieren und von einer Rolle in die andere schlüpfen müssen.“ (1999, s. 15) Nabízí 

se, ţe tyto situace dávají ţákům příleţitost zacházet s jazykovým materiálem tvořivě a 

umoţňují jim vyvíjet vlastní strategie řešení komunikativních problémů. Ţák se například 

učí, jak se vyjádřit a dorozumět i se svým omezeným repertoárem jazykových prostředků. 

Nejde tu o reprodukci naučených frází v předem nalinkovaných, ţivota zbavených 

situacích, ale naopak o získávání jazykové flexibility v situacích, které jsou něčím 

ozvláštněné a zajímavé. Velký důraz je přitom kladen na detailní popis situace, v které se 

daná jazyková interakce má odehrávat (tj. kdo, kde, kdy, proč a jak). 

Co se týče lingvistických aspektů jazyka, jsou dramatické aktivity prospěšné 

především pro nácvik správné výslovnosti. Silným motivačním faktorem pro ţáky je 

skutečnost, ţe kdyţ se nebudou snaţit správně vyslovovat, ostatní jim nebudou rozumět. 

Ostatními lidmi jsou tu myšleni spoluţáci, s kterými ţák při dramatické aktivitě 

spolupracuje či případně obecenstvo, kterému je produkt dramatické činnosti později 

předveden. Dramatické aktivity můţeme také propojit i s nácvikem ostatních řečových 

dovedností jako například s nácvikem psaní (ţáci např. sepisují vlastní scénku), čtení (ţáci 

pročítají text určený k dramatizaci) a samozřejmě i poslechu (ţáci např. pohybem ztvárňují 

předčítaný text, při čemţ musí pozorně naslouchat mluvenému slovu). 

Teď se zaměřme na kulturní aspekty jazyka. Jak přenést tyto aspekty do 

cizojazyčného vyučování a jak je ţákům zprostředkovat, je asi jedním 

z nejdiskutovanějších témat, kterými se pedagogové zabývající se didaktikou cizích jazyků 

zabývají. Dnes jiţ panuje shoda o tom, ţe nejde jen o to předat ţákům hotová fakta o 

zemích, v kterých se cílový jazyk uţívá. Ţáci se mají aktivně zabývat cizí kulturou, 

porovnávat ji se svou vlastní a hledat společné rysy i odlišnosti. Metody dramatické 

výchovy můţe být jednou z cest, jak toto ţákům umoţnit. Ţáci si během dramatických 

aktivit mohou vyzkoušet nejen slovní obraty cílového jazyka, ale například i gesta a 
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mimické výrazy, které jsou pro jistou národnost typické. Dramatické aktivity mohou 

ţákům pomoci pracovat se stereotypy a vyrovnávat se s nimi například tím, ţe se podívají 

na jistou problematiku z mnoha stran třeba prostřednictvím hry v roli. Jako zdroj témat pro 

takovou práci lze vyuţít osobní zkušenost ţáků nebo můţeme čerpat z literatury, která je 

produktem kultury, jejíţ jazyk se ţáci učí. 

Během vyučování cizího jazyka se potýkáme také s psychologickými dopady, které 

má na ţáky fakt, ţe se mají projevovat v jiném jazyce, neţ je jejich mateřština. Čím jsou 

ţáci starší, tím je u nich zřetelnější obava ze „ztrapnění se“ před třídou nebo učitelem a 

jejich nejistota vzrůstá. Někdy se proto ţáci obrní mlčením a projevují se v cizím jazyce, 

co nejméně je to moţné. Je ale jasné, ţe ţáci, kteří se této úzkosti a strachu komunikovat 

v cizím jazyce nezbaví, nebudou příliš empatickými komunikačními partnery. Jejich hlavní 

snahou totiţ pravděpodobně nebude pozorně naslouchat a přizpůsobit se komunikačním 

partnerům a dojít k nějakému komunikačnímu cíli, nýbrţ z komunikační situace co 

nejdříve nějakým způsobem uniknout a ochránit tak své ohroţené ego. Abychom ţáky 

zbavili strachu mluvit cizím jazykem, musíme se snaţit vymýšlet pro ţáky takové aktivity, 

které je „vtáhnou“ natolik, ţe na svůj ostych zapomenou. To souvisí také s vytvářením 

příjemné a neohroţující atmosféry ve třídě. Mnozí pedagogové věří, ţe právě vhodně 

volené dramatické aktivity mohou k dobré atmosféře ve třídě velice přispět a pomoci tím 

odbourat psychické zábrany ţáků se prostřednictvím cizího jazyka projevovat. Tselikas 

v tomto duchu píše: „Die spielerische Atmosphäre hilft, so genannte »affektive Filter« zu 

überwinden, die mit der fremden Sprache und der Situation der Fremdheit verbunden sind. 

Sie hilft auch, mit Ängsten umzugehen, die mit der Sprachnotsituation zusammenhängen 

und die Spontaneität und Reaktionsbereitschaft einschränken.“ (1999, s. 17) Pokud se nám 

tedy podaří vhodným způsobem začlenit dramatické techniky do výuky cizích jazyků, 

můţeme očekávat, ţe sebedůvěra a spontaneita ţáků se při pouţívání cizího jazyka zvýší. 

Zajímavé a interaktivně pojaté aktivity tohoto typu mají navíc zdokonalovat u ţáků 

schopnost empatie a povzbuzovat jejich vnitřní motivaci se cizím jazykem zabývat. 

Sociální aspekty jsou další sloţkou jazykového vyučování, o kterých bychom měli 

uvaţovat. Dnes se jiţ na vyučování nedíváme jako na proces jednosměrného přenosu 

vědomostí z učitele na ţáka. Víme, ţe ţáci mohou získat mnoho také jeden o druhého tím, 

ţe spolupracují ve skupině. Skupinová práce jim dává moţnost získávat cenné 

interpersonální dovednosti. Ţáci se učí si navzájem naslouchat, pomoci, vyhovět, řešit 

případné konflikty a rozumně se v rámci skupiny prosazovat. Máme tak o důvod víc, proč 
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do výuky začleňovat dramatické aktivity. Mnohé z těchto aktivit jsou postavené právě na 

skupinové práci. Ţáci musí kooperovat, aby úkol zvládli. Například při přípravě nějaké 

skupinové scénky podle předem daného či ţáky sestaveného scénáře se ţáci musí 

domluvit, kdo koho bude hrát, jak vše ztvárnit v prostoru, zda budou potřeba nějaké 

rekvizity apod. Ţáci pak nacvičují role, interpretují je, musí se navzájem sladit tj. reagovat 

na druhého, neskákat mu do řeči a pozorně mu naslouchat. Samozřejmě při tom všem ţáci 

rozvíjí své organizační dovednosti, učí se přebrat odpovědnost za skupinovou práci a 

v neposlední řadě se učí samostatnosti. Je také důleţité, ţe úspěch práce závisí na kaţdém 

členovi skupiny. Pokud ţáci pak jako skupina uspějí, povzbuzuje to v nich pocit 

sounáleţitosti a hrdosti na to, co společně vykonali. To se samozřejmě zpětně projevuje na 

příznivějším emočním klimatu ve třídě. V krátkosti můţeme říci, ţe dramatické aktivity 

jsou pro ţáky takovým sociálním tréninkem, neboť jim umoţňují vyzkoušet si různé 

způsoby chování a připravuje je na zodpovědné sociální role, které budou muset později ve 

svém soukromém i profesním ţivotě převzít. 

Nakonec zvaţme i fyzické aspekty, které se neodlučitelně pojí i s komunikací 

v cizím jazyce. Jde tu především o řeč těla, z které se mnohdy dovídáme více, neţ 

z verbálního projevu našeho komunikačního protějšku. Při komunikaci ve své mateřštině 

lidé přirozeně vyuţívají očního kontaktu, mimických výrazů, různých pohybů a gest. 

V cizím jazyce je ale situace odlišná. Člověk učící se cizí jazyk se musí na jazykovou 

produkci mnohem více soustředit, jeho celá pozornost je mnohdy úplně zaměstnána snahou 

v cizím jazyce gramaticky a foneticky správně vyjádřit ţádoucí významy. Výsledkem je 

poněkud toporná a nepřirozená komunikace. S tímto problémem se téměř kaţdý den 

setkáváme ve školních třídách, kdyţ ţáci předvádějí například nějaký rozhovor v němčině. 

Řešení můţeme opět hledat v pouţití metod dramatické výchovy. Při dramatických 

aktivitách se bez pohybu takřka neobejdeme. Ţáci jsou nuceni vyjadřované významy 

spojovat s fyzickými akcemi. Tím se samozřejmě učí uvědomovat si, uţívat a interpretovat 

nonverbální signály při komunikaci a to nejen v cizím jazyce. Navíc mnozí autoři 

argumentují, ţe takto celostněji zvládnuté učivo lépe přechází do dlouhodobé paměti ţáků. 

Na závěr je dobré říci, ţe přestoţe jsme zde za účelem přehlednějšího a 

srozumitelnějšího vysvětlení důvodů pro vyuţití dramatických technik v cizojazyčné výuce 

od sebe jednotlivé aspekty potřebné pro efektivní osvojení si cizího jazyka oddělili, tak 

samozřejmě platí, ţe tyto aspekty se navzájem prolínají a ovlivňují. Celostní učení vzniká 

právě jejich součinností. Dramatické techniky ve výuce cizích jazyků nám k tomuto 
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celostnímu učení mají být nápomocny. Tselikas uvádí: „Systematisch angewandt spricht 

die Dramapädagogik die natürlichen Anlagen des Menschen an und ermöglicht einen tief 

greifenden ganzheitlichen Lernprozess.“ (1999, s. 19) 
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4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Cílem této diplomové práce je přenést určité aspekty z oboru dramatická výchova 

do vyučování německého jazyka za účelem plnějšího rozvoje komunikativní kompetence u 

ţáků v tomto jazyce. Abychom tento transfer mohli uskutečnit, musíme se nejprve 

detailněji seznámit s oborem dramatická výchova jako takovým. Úkolem následující 

kapitoly je v základních rysech popsat povahu, východiska, principy, metody a cíle 

dramatické výchovy. Prostor tu bude věnován taky osobnosti a práci učitele dramatické 

výchovy. 

4.1. VYMEZENÍ POJMU DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Dramatickou výchova je „obor zabývající se osobnostně sociálním učením“ 

(Bláhová 1996, s. 22). Často je označována jako „učení zkušeností“ (Machková 1998, s. 

36). Ţák dramatické výchovy totiţ poznává a zkoumá sociální vztahy a děje 

prostřednictvím vlastního jednání v rámci hry v roli, která se odehrává ve fiktivní situaci. 

Získává tak přímou, nikým nezprostředkovanou zkušenost.  

Synonymem pro dramatickou výchovu jsou termíny jako tvořivé drama nebo 

tvořivá dramatika, dětské drama, drama ve výchově, výchovné drama či pouze 

drama. S těmito označeními oboru se setkáváme zejména v cizojazyčné odborné 

literatuře. 

Metodici dramatické výchovy akcentují především poznávací proces. Méně jiţ 

kladou důraz na produkt, kterým je myšleno divadelní představení, jeţ můţe i nemusí stát 

na konci dramatickovýchovného procesu.  

Dramatická výchova má v českém vzdělávacím systému status doplňujícího 

vzdělávací oboru a můţe na sebe brát formu samostatného vyučovacího předmětu, 

projektu, kurzu apod. (RVP ZV, s. 56). Postupy dramatické výchovy se však více či méně 

uvědoměle vyuţívají také jako metoda vyučování jiným předmětům. 

Jak jiţ název oboru napovídá, dramatická výchova čerpá z dramatického umění. Na 

jeho základě dramatická výchova opravdu vznikla. Divadlo a drama (stejně jako 

dramatická výchova) se pohybují ve světě fikce vytvářeným prostřednictvím skutečných 

osob nebo věcí; je to „dělání jako, jako by, jako kdyby“ (Machková 1998, s. 33). Divadelní 

a dramatické umění se s dramatickou výchovou však v mnoha jiných ohledech rozcházejí. 
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Hlavní rozdíl mezi divadelním a dramatickým uměním na jedné straně a 

dramatickou výchovou na straně druhé tkví v tom, ţe „v divadle je hlavním adresátem 

proţitku, identifikace a projekce divák, pro herce jsou tyto procesy prostředkem, ne cílem“ 

(Machková 1998, s. 34). V dramatické výchově ale jiţ navození a zdárný průběh 

zmíněných procesů u hráčů můţe naplňovat její smysl, a to bez účasti jakýchkoliv 

pozorovatelů. S tímto rozdílem se pojí další odlišnost těchto oborů, která spočívá  v povaze 

komunikace. „Výchovná dramatika je sdílení mezi sebou a pro sebe, divadlo je sdělování 

širšímu okruhu dalších lidi – divákům. V dramatické výchově je jediná komunikace – mezi 

hráči, v divadle dvojí – mezi hráči navzájem a mezi herci a diváky“ (Machková 1998, s. 

34). Machková (1998, s. 32) také poukazuje na fakt, ţe herec musí mít dobře rozvinutou 

schopnost empatie (účasti) a disponovat brilantní hereckou výrazovou technikou, aby mohl 

svá poselství efektivně sdělovat divákovi. Hráč v dramatické hře, v dramatické improvizaci 

oproti tomu svou schopnost empatie teprve rozvíjí a nemusí si přitom bezpodmínečně 

osvojit i dovednost tuto účast znázorňovat pro publikum.  

V dramatické výchově také není třeba například vypracovaných kulis či kostýmů. 

Ţáci si často vystačí s náznaky a domluvou typu „tady je jako les“, „ty jsi jako víla“ apod. 

Tento nedostatek můţe být naopak předností, neboť si tak hráči cvičí svou představivost. 

Zobrazované charaktery nemusí být sloţité a zobrazované ve vývoji, jak je tomu na 

divadle. V dramatickovýchovném procesu mohou být modelované charaktery prosté a 

zachycené pouze v určitém okamţiku. Machková (1998, s. 38) píše, ţe „v dramatické 

výchově je plnohodnotná i ta hra v roli, která je zaloţena na jednoduchém aţ 

jednostrunném charakteru“. 

Kromě dramatického umění čerpá dramatická výchova z pedagogické teorie. Hnutí 

tvořivé dramatiky vzniklo ve dvacátých letech minulého století v USA a odtud se rozšířilo 

do celého světa. Jeho zakladatelkou byla Winifred Wardová. Významný vliv měl hlavní 

představitel pragmatické pedagogiky John Dewey (1859 – 1952) a jeho teorie zkušenosti, 

která spočívala v získávání zkušeností ţáky prostřednictvím praktické výuky a řešením 

problémových situací. 

I současná podoba dramatické výchovy je spojena s reformní pedagogikou, kterou 

dnes reprezentuje například konstruktivní škola. Tato pedagogika je opakem pedagogiky 

transmisivní, jeţ se zakládá převáţně na verbálním předávání hotových poznatků a na 

předpokladu, ţe ţák sám vlastně nic neví a potřebuje být poučen. Konstruktivní škola a 

potaţmo i dramatická výchova vychází naopak z předpokladu, ţe ţák ví, ale toto vědění si 
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ještě plně neuvědomuje. Je tedy potřeba toto vědění převést do vědomé sféry, pracovat 

s ním a obohacovat jej. Na rozdíl od transmisivní pedagogiky, která se zaměřuje téměř 

výhradně na rozumovou sloţku osobnosti, staví moderní pedagogika ve stejné míře téţ na 

citu, intuici, tvořivosti, na estetickém proţitku a estetické tvorbě, na expresívnosti, na 

verbální i nonverbální komunikaci. Kromě toho usiluje také o širší výchovu k občanství a 

lidství. V dramatické výchově hraje důleţitou roli záţitek, obtíţe vyvěrající z konfliktu, 

jejich překonávání a hledání řešení. Protoţe se do poznávacího procesu zapojuje celá 

osobnosti ţáka, mluvíme o tzv. celostním učení.  Situace, jimţ jsou ţáci vystavováni, by 

měli být komplexní povahy a blíţit se situacím reálným. Důleţité místo zde má kooperační 

typ učení a skupina.  

Dramatická výchova čerpá ve velké míře také z psychologie, např. z psychologie 

tvořivosti. Velkou pozornost věnuje teoriím lidské motivace. V rámci těchto teorií se 

zaměřuje hlavně na dvě velké skupiny potřeb, které můţeme souhrnně charakterizovat jako 

potřebu sociálního kontaktu a potřebu seberealizace.   

Dramatická výchova sleduje cíle pedagogické, avšak prostředky k jejich dosaţení 

volí dramatické. Nad uměleckovýchovnými cíly tu silně převaţuje snaha o sociální 

poznání budovaného v myslích ţáků. 

4.2. METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

Základním stavebním prvkem dramatické výchovy je dramatická hra. Podle 

Machkové (1993, s. 19) je to „námětová hra zaloţená na mezilidském kontaktu a 

komunikaci, na setkávání různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe 

vzájemně působí, řeší střetávání svých postojů a potřeb, přání a směřování, a vytvářejí tak 

děje.“ Dramatická hra můţe mít různé formy a uspořádání – je moţno tak nazvat etudu, 

improvizaci s dějem i hromadnou improvizaci s kontaktem hráčů nebo simultánní hru bez 

něho, pantomimu či slovní improvizaci apod. Pojem dramatická hra lze tedy chápat jako 

zastřešující termín pro mnoho dílčích metod, jejichţ vysvětlením se budeme zabývat 

později. Dramatickou hru od her jiného typu (např. hry didaktické) odlišíme podle toho, ţe 

její součástí je jednání, role, dramatická nebo aspoň mezilidská situace a děj. Pojďme si 

teď tyto základní sloţky dramatické hry stručně popsat.  

Jednání je základním principem dramatu a rozumíme jím tělesný pohyb či jednání 

slovní (dialog mezi postavami), jímţ jedna osoba působí na osobu druhou a posouvá tak 

děj.  
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Role je v dramatické výchově pojata jako „způsob určitého sociálního jednání a 

chování, které se od příslušné role očekává či předpokládá, a to v rovině „jako“ (s 

moţností hledat a ověřovat)“ (Bláhová 1996, s. 48). Vést ţáky k tomu, aby se vţili do role 

někoho jiného a vyzkoušeli si, co dotyčný zaţívá, a dobrali se tak lépe motivů jeho 

počínání je jednou z hlavních ambicí dramatické výchovy. 

Situace stojí na počátku kaţdého jednání a určuje ji vztah mezi lidmi, předměty, 

nástroji či podmínkami. Aby se situace stala dramatickou, musí v sobě obsahovat rozpor 

nebo konflikt, který je potřeba nějakým způsobem řešit.  

Děj vzniká na základě komunikace mezi lidmi, jejich interakce, vyrůstá z okolností, 

podmínek a prostředí. Děj dramatického charakteru je zaloţen na rozporném, konfliktním 

jednání, myšlení, názorech nebo chování. 

 Hlavní přednost dramatické hry tkví v tom, ţe ţáci se jejím prostřednictvím mohou 

seznámit se situacemi, které běţně neproţívají a které jsou pro ně nové. Díky dramatické 

hře si ţáci mohou vyzkoušet, jak by za určitých okolností jednali a hledat způsoby 

vyrovnání se případnými problémy. Záţitek či přímá zkušenost z dramatické hry tak její 

účastníky vede k novému poznání. 

 

Druhy dramatických her 

Jak uţ bylo uvedeno výše, dramatická hra je v této práci chápána jako nadřazený 

pojem pro mnoho dílčích metod dramatické výchovy. Těmito metodami jsou: 

 hry v situaci  

 hry v roli  

 charakterizace  

 improvizace 

 interpretace. 

 

Hra v situaci je hra, do níţ hráč vstupuje sám za sebe nebo v roli někoho jiného.  

Pokud si hráč v  navozené situaci ponechává svou identitu a jedná tak, jak by jednal i ve 

skutečnosti na základě vlastních postojů, způsobu myšlení a charakteru, hovoříme o 

simulaci.  

 

Hra v roli je taktéţ hra, jeţ vyrůstá z navozené situace. Od simulace se ale liší tím, 

ţe v ní hráč přebírá roli někoho jiného a jedná tak, jak si myslí, ţe by jednala daná osoba. 
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Hráč se při výběru odpovídajícího chování opírá o vlastní poznatky a zkušenosti. Hra v roli 

hráčům umoţňuje vyzkoušet si i nedostupné role či role protihráčů a zabývat se jejich 

osobitými postoji. 

 

Charakterizace je hra, při které hráč vedle cizí sociální role přebírá i její 

individuální charakteristické rysy. Kromě typických postojů hrané osoby se tak 

v charakterizaci zabýváme i její jedinečností. Hráč při charakterizace dává přirozeně 

průchod svým vlastním představám, dojmům, postojům a hodnocení dané role. 

 

Improvizace je podle Slovníku cizích slov “projev, výkon, zvl. umělecký, tvořený 

bez přípravy, spatra“. Improvizace v dramatické výchově je „cíleně navozená fiktivní 

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

moţných důsledků nebo postihů za toto jednáni, v rovině “jako“, a ne doopravdy“ 

(Bláhová 1996, s. 49). Improvizace je svými základy ve spontaneitě vnitřně provázána s jiţ 

zmíněnými metodami. 

Jak uvádí Bláhová (1996, s. 50), za základní hledisko pro třídění improvizací lze zvolit 

„přítomnost nebo nepřítomnost dramatického děje“:  

 

I. Improvizace bez dramatického děje  

Tyto improvizace jsou vyuţívány jako prostředek k rozvoji určitých dovedností 

nebo uspokojování fyzických a psychických potřeb (soustředění, uvolnění, pohyb, 

smyslové vnímáni, fantazie, skupinová citlivost atd.). Cílem tohoto typu 

improvizací není hledat východiska konfliktních situací. Mohou také dobře slouţit 

jako předstupeň k zvládnutí náročnějších improvizací.  

U improvizací bez dramatického děje pak ještě rozlišujeme dvě podskupiny: 

a. Improvizace bez kontaktu 

Zde všichni hráči provádějí jednu činnost zároveň. Kaţdý hráč 

vykonává danou aktivitu spontánně a jak uzná za vhodné bez toho, aby na 

něj byla upřena pozornost ostatních. Tento typ improvizace je proto vhodný 

i pro stydlivé a co se týče dramatických aktivit nezkušené ţáky. Kromě toho 

dobře plní funkci uvolňovací a zahřívací. Tyto improvizace můţou být také 

přípravou na práci s tématem či je lze vyuţívat v přípravné fázi pro 

improvizaci s dramatickým dějem. 
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b. Improvizace s kontaktem 

 V těchto improvizacích se jiţ uplatňuje princip kooperace. Hráči tu 

vstupují do kontaktu s druhými prostřednictvím simulace či hry v roli. Hráči 

se tu díky tomu, ţe nemusí hledat řešení dramatické situace, mohou zcela 

koncentrovat na svou roli, zkoušet se s ní ztotoţnit a pochopit ji. Dochází tu 

k modelování převzaté role a jejich charakteristických rysů a k vytváření 

vztahu ke spoluhráčům a okolnímu prostoru.  

 

II. Improvizace s dramatickým dějem 

Základem tohoto typu improvizací je dramatická situace. Ta motivuje ţáky nějak se 

k ní postavit, pátrat po jejích příčinách a hledat způsoby jejího řešení. Vzniká zde 

dramatické napětí pramenící z nějakého rozporu. Dialog, jednání, situace a role jsou 

neodmyslitelnými součástmi tohoto typu improvizací. Výsledkem této aktivity bývá 

nějaké sdělení, které ale není zpravidla určeno divákům, nýbrţ samotným jejím 

účastníkům. 

 

Další základní metodou dramatické výchovy je interpretace. „Jde o tvůrčí 

zpracování určitého díla nebo jeho části a jeho předání posluchači, divákovi. Tato metoda 

ţákům umoţňuje, aby pomocí ní pronikli do daného díla a zároveň ho v interpretaci 

obohatili o své vlastní proţitky a názory“ (Pavlovská 1998, s. 7). Jak tato definice 

napovídá, interpretace se svou cílovou orientací na produkt jiţ blíţí divadelním oborům. 

 

Průpravné hry a cvičení 

 

Neţ s ţáky přistoupíme k realizaci zmíněných metod, je dobré na ně ţáky postupně 

připravovat. K tomuto k účelu slouţí tzv. průpravné hry a cvičení. Jak uvádí Bláhová 

(1996, s. 28), „průpravné hry a cvičeni slouţí k rozvoji osobnosti a k získáváni potřebných 

dovednosti pro další práci“. Bláhová (1996, s. 28) také píše: „Svůj význam mohou splnit 

pouze tehdy, jsou-li skutečně průpravou pro cestu k vlastnímu jádru dramatické výchovy – 

k sociálnímu rozvoji prostřednictvím dramatických her“.  

Pro upřesnění pojmů si tu ještě uveďme, co píše k tomuto tématu Machová (2007, 

s. 157): „Cílem cvičení není řešit problém či prohloubit pohled na něj, ale rozvinout určité 

schopnosti a psychické funkce, tedy osvojit si dovednosti. Cvičení se nevztahuje k tématu, 
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ale k osobě hráče, ţáka. Termín hra se tu uţívá především proto, ţe aktivity jsou 

konstruovány na základě herního principu. Tím se odlišují od drilu jakoţto mechanického 

nácviku na základě tuhé kázně, bez nutné vnitřní účasti.“ 

4.3. UČITEL DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

 Poté co jsme se seznámili s oborem dramatická výchova jako takovým a vytvořili si 

přehled jeho metod, věnujme se v krátkosti i učiteli dramatické výchovy. Učitel je i 

v tomto oboru jedním z hlavních činitelů výuky a nás zajímá, jaké nároky jsou kladeny na 

jeho osobnost, jakou roli při výuce plní a jaké způsoby práce jsou pro něj typické. 

 Machková (1998, s. 186) píše, ţe jiţ při přijímacím řízení „je třeba zjišťovat 

uchazečovy předpoklady k tvořivému, partnerskému, komunikativnímu a kooperativnímu 

typu učitelství, jeho expresivitu a předpoklady k jisté míře hereckosti projevu“.  

 Bláhová (1996, s. 27) povaţuje za základní předpoklad pro úspěšnou výuku 

dramatické výchovy tvořivost. Podle Bláhové by měl učitel dramatické výchovy mít kromě 

obecných předpokladů k učitelskému povolání i následující schopnosti: „představivost a 

fantazii, fabulační schopnosti, cit pro temporytmus, prostor a smysl pro tvar, dále 

elementární znalosti a dovednosti z oboru divadla i nezbytnou míru hereckých 

předpokladů“ (1996, s. 27). 

Odborníci se shodují, ţe hlavní úloha učitele dramatické výchovy spočívá 

v organizaci hodiny a přípravě aktivit. Také platí, ţe učitel dramatické výchovy by se 

neměl dostávat do příliš dominantní role, neboť by se tak brzdila samostatnost a iniciativa 

ţáků. Bláhová (1996, s. 22) píše: „...učitel dramatické výchovy je v hodinách dramatické 

výchovy spíše rádcem, pomocníkem a partnerem ţáka. Jeho hlavním úkolem je vedle 

plánování, motivace a vedení vytváření vstřícné a tvůrčí atmosféry pro spolupráci všech 

zúčastněných.“ 

Práce učitele dramatické výchovy začíná plánováním hodin. Učitel musí stanovit 

cíle, obsah a metody. Při stanovení cílů, obsahu a volbě metod učitel zvaţuje „potřeby 

ţáků (mentální, fyzické, sociální, emocionální), vývojový stupeň jejich způsobu myšlení 

a vnímání světa, míru zkušenosti, zájmy a záliby“ (Machková 2007, s. 94). Při vybírání 

metod učitel uvaţuje, „zda je daná metoda schopna naplnit stanovené cíle, zda odpovídá 

zvolenému obsahu, formě vyučování a dané instituci, prostředkům, které jsou k 

dispozici“ (Machková 2007, s. 94). Dalším východiskem při plánování se stal Rámcový 
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vzdělávací program a poţadované výstupy, které jsou v něm pro obor Dramatická 

výchova stanoveny.  

Při hodině učitel dramatické výchovy volí různé způsoby vedení. Mohou to být 

verbální způsoby vedení nebo je moţné vést skupinu také tím, ţe učitel sám vstoupí do 

role. 

 Nejčastější formy verbálního vedení jsou „instrukce, dialog, diskuze, boční vedení, 

otázky, prezentace textů a vyprávění“ (Machková 2007, s. 69). „Boční vedení spočívá v 

souvislém či přerušovaném mluvím projevu učitele, stojícího mimo hru v tom smyslu, ţe 

se nachází na jiném místě neţ hráči a neprovádí s nimi jejich činnosti“ (Machková 2007, 

s. 74). Bláhová boční vedení popisuje takto: „Hráči jednají podle instrukcí, které jim 

učitel dává v průběhu hry“ (1996, s. 27). Ostatní zmíněné verbální způsoby vedení jsou 

známy i z jiných výukových oborů, a proto je není třeba definovat. 

Učitel v roli je metodou vedení, která je vlastní pouze dramatu. Tento způsob 

vedení je zaloţen na „řízení akce ‚zevnitř‘, neboť učitel se účastní průběhu dramatické 

práce, buď celé, nebo její části, jako účastník ji ovlivňuje, posunuje děj, vnáší do něj nové 

momenty nebo usměrňuje dění k dosaţení cíle“ (Machková 2007, s. 76).  Bláhová (1996, 

s. 58) píše, ţe učitel můţe vstoupit např. do role „rebela“, který „nabourává mnohdy 

prvoplánově pojetí hry a svým chováním je provokuje k hledání jiných, tvořivějších 

způsobů.“  

Jak u metody učitele v roli, tak u bočního vedení je podle Bláhové moţné 

dramatickou aktivitu kdykoliv přerušit a zařadit reflexi (1996, s. 27). 

K práci učitele dramatické výchovy patří i promyšlené a logické strukturování 

hodiny a dovednost celou hodinu optimálně časově rozvrhnout tak, aby zbyl čas i pro 

závěrečnou diskusi, reflexi či evaluaci. 
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5. RVP ZV A JEHO VZTAH K DRAMATU A VÝUCE CIZÍHO 

JAZYKA 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je závazný 

kurikulární dokument, vymezující obsah, podmínky realizace a výsledky vzdělávání. 

Jeho cílem je především zvýšit kvalitu studia na základních školách a víceletých 

středních školách, které jsou také poskytovatelem základního vzdělání.  

Nás v této kapitole zajímá vztah RVP ZV k výchovnému dramatu na straně jedné, 

a k výuce cizího jazyka na straně druhé. Naším úkolem je také zhodnotit moţnosti 

propojení těchto dvou oborů. 

5.1. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Klíčové kompetence mohou být vymezeny jako „souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena 

společnosti“ (RVP ZV, s. 6). Mezi klíčové kompetence jsou zařazeny kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální 

a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.  

Dramatická výchova jako obor se zaměřuje hlavně na rozvoj kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence 

občanské. Tím, ţe dramatická výchova usiluje o vyváţený rozvoj těchto kompetencí, 

napomáhá dosaţení cílů vzdělávání, které jsou stanoveny v RVP ZV. 

Při výuce cizích jazyků nám jde především o rozvoj kompetence komunikativní. 

Dramatická výchova nám však do hodin jazykové výuky můţe vnést nové aspekty, které 

na rozvoj této kompetenci mohou mít pozitivní vliv. 

5.2. DOPLŇUJÍCI VZDĚLÁVACÍ OBOR DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Dramatické výchově je v RVP ZV přiřazen status doplňujícího vzdělávacího oboru. 

To znamená, ţe tento obor plní pouze funkci pomocnou a jen doplňuje povinný vzdělávací 

obsah základního vzdělání. Instituce, které zprostředkovávají základní vzdělávání, ho tedy 

nemusí povinně zařazovat do svého učebního plánu. Záleţí na rozhodnutí školy a jejích 

podmínkách, zda některým či všem svým ţákům vzdělávací obsah tohoto oboru nabídnou 

ve formě povinného nebo povinně volitelného předmětu.  
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V RVP ZV jsou i pro tento předmět stanoveny očekávané výstupy. V případě 

tohoto vzdělávacího oboru si uvedeme poţadavky pro oba stupně základního vzdělání. Je 

totiţ moţné, ţe pro účely cizojazyčného vyučování budou relevantní a dostačující uţ ty 

výstupy, které jsou pro dramatickou výchovu, jeţ má jako své komunikační médium jazyk 

mateřský, očekávané na 1. stupni základního vzdělávání. Po uvedení stanovených výstupů 

zváţíme, které z nich jsou v kontextu cizojazyčného vyučování reálné či ţádoucí. 

V případě 1. stupně je vzdělávací obsah vzdělávacích oborů vţdy dělen  na 1. 

období (1. aţ 3. ročník) a 2. období (4. aţ 5. ročník).  

Očekávané výstupy pro 1. období 1. stupně jsou v RVP ZV pro obor Dramatická 

výchova formulovány takto: 

  

ţák 

 zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného drţení těla; 

dokáţe hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování 

druhých 

 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí 

a přirozeně v nich jedná 

 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání 

 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spoluţáky; 

sleduje prezentace ostatních 

 reflektuje s pomocí učitele svůj záţitek z dramatického díla (divadelního, filmového, 

televizního, rozhlasového) 

(RVP ZV, s. 80) 

 

Jak je vidět z citace ze RVP ZV, jiţ v 1. období na 1. stupni základní školy jsou 

poţadavky na výstupy v oboru Dramatické výchova poměrně vysoké. Naší cílovou 

skupinou jsou sice ţáci 2. stupně základní školy, ale jejich znalosti cizího jazyka jsou na 

mnohem niţší úrovni neţ znalosti mateřštiny ţáků 1. stupně. Výhodou ale naopak je, ţe 

starší ţáci mají mnohem více zkušeností a jejich psychosociální rozvoj je na vyšší úrovni.  

Výstupy pro 1. období 1. stupně pro obor Dramatická výchova (viz výše) bychom 

mohli téměř bezezbytku zahrnout do cizojazyčného vyučování. I během výuky cizího 

jazyka učitel můţe a dokonce by měl dbát na to, jak ţák vyuţívá svých hlasových moţností 
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a nemělo by mu být lhostejné, zda se ţák během hodiny při různých činnostech hrbí či 

naopak dodrţuje správné drţení těla. Stejně tak schopnost vyjadřovat a rozpoznávat 

základní emoce je důleţitou součásti interpersonálních dovedností i v cizím jazyce a 

podporuje celkovou komunikační kompetenci ţáka.  

Na místě je i rozvíjení schopnosti rozlišovat reálnou a herní situaci a s ní související 

schopnost vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat. I na druhém stupni (a 

to moţná více neţ na stupni prvním) mají totiţ ţáci problémy si uvědomit, ţe něco je jen 

„jako“. Mají tendenci neustále se vracet ke své bezprostřední realitě a tvrdit, ţe určité věci 

(myšleny jsou situace nastíněné učitelem) se přece právě teď nedějí, nebo ţe oni právě teď 

přece nic takového necítí a z různých důvodů je pro ně těţké přistoupit na fikci. Tuto 

schopnost je ale výhodné rozvíjet, neboť ţákům na jedné straně poskytuje prostor k 

experimentování a zároveň je uvědomění, ţe jistá role či situace je pouze fiktivní, chrání je 

před „ztrátou tváře“. Umět se vrátit z fiktivní role či situace do reality a uvědomit si, ţe to 

vše byla jen hra (i kdyţ nějakým způsobem přínosná), zbavuje proces učení cizího jazyka 

napětí, přispívá k dobré atmosféře a pomáhá odstraňovat zábrany.  

Dobré je také pěstovat v ţácích ochotu přijmout pravidla hry, coţ souzní s dalším 

poţadavkem na obor Dramatická výchova. Tato ochota za strany ţáků usnadňuje proces 

osvojování si cizího jazyka a tím podporuje vedle kompetence personální, sociální a 

občanské i rozvoj kompetence komunikativní. 

Co se týče třetího výstupu pro 1. období 1. stupně, tj. „ţák zkoumá témata a 

konflikty na základě vlastního jednání“ (RVP ZV, s. 80), je z hlediska rozvoje 

komunikativní kompetence v cizím jazyce také relevantní. Má-li ţák moţnost zabývat se 

nějakým pro něj zajímavým tématem či řešit nějaký konflikt aktivně prostřednictvím 

vlastního jednání, dá se předpokládat, ţe jeho zaujetí a úroveň vnitřní motivace se zvýší. 

Ve výuce cizího jazyka však musíme pečlivě dbát na to, aby úkol příliš nepřevyšoval 

stávající úroveň jazykových schopností ţáků. 

I 4. výstup pro 1. období 1. stupně, tj. „ţák spolupracuje ve skupině na tvorbě 

jevištní situace, prezentuje ji před spoluţáky, sleduje prezentace ostatních“ (RVP ZV, s. 

80), můţeme zahrnout do cizojazyčné výuky. Pro ţáky je bezpochyby přínosné, kdyţ umí 

jistou scénku provést tak, aby byla srozumitelná pro publikum. To znamená, ţe ţáci mluví 

zřetelně směrem k posluchačům, nemluví jeden přes druhého a jejich rozestavení 

v prostoru je rovnoměrné. V cizojazyčném vyučování nám vzhledem ke stanovenému cíli 

ještě více záleţí na procesu tvoření určité scénky neţ na výsledku. Záleţí nám na míře 
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efektivní spolupráce a vyuţívání cizího jazyka. Situace tu nemusí nést přívlastek jevištní a 

pokud se ţáci ještě necítí připraveni předvádět scénku pro ostatní, můţeme tento aspekt 

vynechat s tím, ţe ţáci dostanou zpětnou vazbu jen od učitele během práce v menších 

skupinách. 

Poslední výstup, který zní „ţák reflektuje s pomocí učitele svůj záţitek z 

dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového)“ (RVP ZV, s. 80), 

je v cizojazyčném vyučování také myslitelný. Musíme ale opět zváţit jazykovou 

vybavenost i rozumovou vyspělost ţáků a nepřetěţovat je texty, filmy či nahrávkami, 

které jsou pro ně zatím jazykově a myšlenkově příliš náročné. Můţeme naopak volit 

jednoduché či pro jazykové vyučování upravené texty, filmy či nahrávky, které zohledňují 

jazykovou úroveň ţáků a přitom v sobě obsahují nějakou dramatickou situaci, napětí či 

konflikt. 

Nyní se zaměříme na očekávané výstupy pro 2. období 1. stupně. Ty jsou v RVP 

ZV pro obor Dramatická výchova stanoveny následovně: 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

ţák 

 propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů 

a emocí vlastních i určité postavy 

 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáţe vstoupit do role a v herní situaci 

přirozeně a přesvědčivě jednat 

 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíţí na ně z pozic různých 

postav; zabývá se důsledky jednání postav 

 pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a vyuţívá přitom 

různých výrazových prostředků 

 prezentuje inscenační tvar  před spoluţáky a na základě sebereflexe a reflexe 

spoluţáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých 

spoluţáků 

 reflektuje svůj záţitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností 

základní divadelní druhy 

(RVP ZV, s. 80) 
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Poţadavky na výstupy pro 2. období 1. stupně v oboru Dramatická výchova jsou 

vystupňováním poţadavků, které známe z 1. období. Po ţákovi je jiţ vyţadována větší 

míra odstupu, lepší schopnost vcítění se do různých postav a schopnost dívat se na určitou 

problematiku z jejich hlediska. Od ţáka se jiţ také očekává, ţe bude schopen se zamýšlet 

nad důsledky jednání různých postav, bude disponovat širším rejstříkem výrazových 

prostředků při ztvárňování inscenačního tvaru, bude umět hodnotit výkon druhých i 

sebereflektovat výkon svůj. Navíc by měl ţák na konci 2. období na 2. stupni umět 

rozeznávat základní divadelní druhy. Tyto cíle, ačkoliv jsou ţádoucí, se jiţ mírně vzdalují 

tomu, čeho můţeme při výuce cizího jazyka na druhém stupni dosáhnout. Například 

k přípravě inscenačního tvaru nemusíme při výuce cizího jazyka vůbec přistoupit. Jedná se 

totiţ o časově velice náročný proces a my musíme mít na paměti, ţe mnoho času 

vyměřeného výuce cizího jazyka bude věnováno prezentaci potřebných jazykových 

prostředků a jejich nácviku, pro který můţeme podle potřeby uţívat i jiné metody neţ ty, 

které jsou vlastní dramatické výchově. Jistě je přínosné, kdyţ si ţáci mají moţnost 

vyzkoušet zahrát například celou hru v němčině. Opět ale musíme zváţit, zda hra je 

jazykově a obsahově pro ţáky vhodná a zda máme na její přípravu k dispozici dosti času. 

Procesu přípravy a provedení divadelní hry v němčině se tato diplomová práce nevěnuje, 

nicméně tuto činnost vidí jako další moţnost, jak rozvíjet dovednosti ţáků v cizím jazyce.  

Pro úplnost si uveďme ještě výstupy pro 2. stupeň základního vzdělávání. Ty 

stanoveny následovně: 

 

ţák 

 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodrţuje základy hlasové 

hygieny a správného drţení těla 

 propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na 

příkladech doloţí souvislosti mezi proţitkem a jednáním u sebe i druhých 

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

přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí 

 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; 

uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou 

 přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, 

ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a 
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prezentaci jejího výsledku 

 rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; 

pozná základní divadelní druhy a dramatické ţánry a jejich hlavní znaky; kriticky 

hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu 

(RVP ZV, s. 81) 

  

I tyto výstupy jsou jakousi reformulací a vystupňováním výstupů pro předchozí 

období.  

První výstup pro 2. stupeň můţeme přijmout za vlastní i v cizojazyčné výuce. Jak 

bylo zmíněno dříve, na hlasovou hygienu a správné drţení těla bychom měli dbát i 

v hodinách cizího jazyka. Vést ţáky ke kultivovanému mluvenému a pohybovému projevu 

je samozřejmě naší snahou i v německém jazyce.  

Zajímavý a pro potřeby cizojazyčné výuky přiléhavý se z hlediska této práce zdá 

výstup „propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření“ (RVP ZV, 

s. 81). Fyzická sloţka osobnosti se totiţ často u cizojazyčného vyučování nedoceňuje. 

Mnohdy je kladen přílišný důraz na verbální vyjadřování. Ţáci například při předvádění 

nacvičených rozhovorů zapomínají pouţívat řeč těla, jejich mimika, gestika a celkový 

pohyb se utlumí, oční kontakt vymizí a téměř celá jejich pozornost se zaměří hlavně na 

jazykovou správnost promluvy. Někdy se stává, ţe si ţáci navzájem při rozhovoru 

nedostatečně naslouchají. Kupříkladu kdyţ jeden ţák ve dvojici řekne něco nenacvičeného 

a neočekávaného (i kdyţ gramaticky správného a obsahově relevantního), druhý ţák na něj 

buď nereaguje, odchylky si vůbec nevšimne a pokračuje podle původního konceptu, nebo 

druhého (samozřejmě v mateřštině) okřikne, ţe udělal „chybu“, či se úplně „ztratí“. 

Z tohoto důvodu je dobré, kdyţ ţáky budeme vést k tomu, aby se této „zkoprnělosti“ 

zbavovali, vyuţívali i nonverbální signály k zefektivnění ţivé komunikace v cizím jazyce a 

nebáli se improvizovat. S tím souvisí i uvědomělá snaha učitele při určitých činnostech, 

které nejsou zaměřené na gramatickou preciznost, ale spíše na jazykovou plynulost, 

přenášet důraz z jazykové správnosti na dosaţení komunikativního cíle, kterého lze často 

výborně docílit i za cenu gramatických či lexikálních škobrtnutí.  

Pokud se ţáci naučí nebát se nepředvídatelných situací, pečlivě si všímat a vyuţívat 

nejen verbálních, ale i nonverbálních signálů u sebe i u druhých, můţeme předpokládat, ţe 

lépe uspějí v situacích reálného ţivota, kdy bude nutné či ţádoucí komunikovat v němčině, 

a lépe tak předejdou moţnému nedorozumění. 
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Další výstupy pro 2. stupeň v oboru Dramatická výchova můţeme ve výuce cizího 

jazyka vidět opět jako ţádoucí, nicméně není reálné dojít jejich úplnému naplnění. 

Například poţadavek „kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu“ (RVP 

ZV, s. 81) by byl pro ţáky při jejich úrovni znalosti němčiny nedosaţitelný. Práce 

s dramatickými díly německy mluvících autorů by byla pro ţáky 2. stupně ZŠ příliš 

náročná, coţ dvojnásob platí pro analýzu těchto děl a jejich hodnocení. 

Celkem vzato můţeme v cizojazyčném vyučování přihlíţet ke všem výstupům 

platným pro Dramatickou výchovu. Jako reálně splnitelné se v oboru Cizí jazyk jeví 

především výstupy stanovené pro Dramatickou výchovu pro 1. období 1. stupně. 

5.3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  

Chceme-li dostát poţadavkům na vzdělávání stanovených v RVP ZV, musíme při 

výuce zohlednit i průřezová témata. Ta přispívají k propojení vzdělávacích oblastí do 

širších souvislostí a zároveň ke komplexnímu rozvoji osobnosti ţáka. Průřezová témata – 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova 

a Mediální výchova – tvoří povinnou část ŠVP a mohou být vyuţita především 

k integraci učiva, popř. zařazena samostatně v podobě samostatných předmětů či 

projektů. Nabízejí mnoho moţností k vyuţití alternativních forem výuky.  

Jedno z průřezových témat má své zaměření dokonce shodné s  oborem 

Dramatická výchova. Jedná se o průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. 

Vzpomeneme–li si například na definici Bláhové uvedenou výše, která vymezuje 

dramatickou výchovu jako „obor zabývající se osobnostně sociálním učením“ (1996, s. 

22), nejedná se o příliš překvapivé zjištění. Uvádím zde tématické okruhy průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova, neboť nám to říká mnoho nejen o povaze tohoto 

průřezového tématu, ale i o tom, o co se zároveň snaţí vedlejší vzdělávací obor 

Dramatická výchova a o co chceme uvědoměle usilovat i v oboru Cizí jazyk. 

 

5.3.1. Osobnostní a sociální výchova 

 

První část tématických okruhů pro průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

je zaměřen na osobnostní rozvoj a zahrnuje následující dílčí témata: 
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 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a 

studium 

 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací 

o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co 

ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje 

vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i proţívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosaţení 

 Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá 

organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování 

problému, uvolnění–relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potíţích 

 Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pruţnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do 

reality), tvořivost v mezilidských vztazích 

(RVP ZV, s. 84) 

 

Druhá část těchto tématických okruhů se orientuje na sociální rozvoj a tomu 

odpovídají témata:  

 Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a 

pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako 

regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy 

jako sociální skupiny) 

 Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního 

naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, 

cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické 
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formy – vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, 

typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, ţádost 

apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti 

agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, leţ a předstírání 

v komunikaci 

 Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 

(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního 

nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, 

pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a 

respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce 

skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací 

soutěţe, konkurence 

(RVP ZV, s. 84) 

 

Poslední část tematických okruhů pro toto průřezové téma se zaměřuje na morální 

rozvoj a obsahuje témata: 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí  problémy v 

mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, 

problémy v seberegulaci  

 Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a 

jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk 

neočekává protisluţbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích 

všedního dne 

(RVP ZV, s. 85) 

  

Tomuto průřezovému tématu je v této práci přikládán velký význam, neboť se 

domníváme, ţe rozvíjení zmíněných sloţek osobnosti ţáka podporuje rozvoj jeho 

komunikativních kompetencí i v cizím jazyce. Z tohoto důvodu je toto průřezové téma 

zohledňováno v praktické části této práce. 



 

39 

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK 

Nakonec si ujasníme poţadavky, které RVP ZV klade na vzdělávací obor cizí jazyk 

jako takový, neboť o rozvoj ţáků v tomto oboru nám jde v této práci především. Význam 

tohoto vzdělávacího oboru je v RVP ZV spatřován hlavně v tom, ţe pomáhá ţáky 

dovednostně i poznatkově připravovat pro ţivot v dnešní sjednocující se Evropě i 

globalizujícím se světě a přispívá k lepšímu mezinárodnímu porozumění a spolupráci.  

Poţadavky na vzdělávání v cizích jazycích vyjádřené v RVP ZV se orientují podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který udává popis různých úrovní 

ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce má za cíl dosáhnout úrovně A2.  

Pro účely této práce jsou důleţité výstupy, které jsou v RVP ZV pro tento obor 

poţadované od absolventů druhého stupně základní školy. Řečové dovednosti jsou v RVP 

ZV rozděleny do tří kategorií na receptivní, produktivní a interaktivní.  

V didaktice cizích jazyků rozumíme pod pojmem receptivní řečové dovednosti 

poslech a čtení s porozuměním. Očekávané výstupy u absolventů 2. stupně základní školy 

v oblasti receptivních řečových dovedností jsou v RVP ZV konkretizovány takto:  

ţák 

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů 

s vyuţitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na 

otázky 

 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 pouţívá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném 

výkladovém slovníku 

(RVP ZV, s. 19) 

 

Produktivních řečové dovednosti souvisí se samostatným ústním a písemným 

projevem ţáků. Očekávané výstupy pro produktivní řečové dovednosti jsou v RVP ZV 

stanoveny následovně: 
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ţák 

 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících 

s ţivotem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 

 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy i konverzace 

 vyţádá jednoduchou informaci 

(RVP ZV, s. 19) 

 

Poslední kategorií řečových dovedností, kterou zmiňuje RVP ZV, jsou řečové 

dovednosti interaktivní. Ty nás zajímají nejvíce, neboť na rozvoj právě těchto dovedností 

se soustřeďuje tato diplomové práce. Při rozvíjení tohoto okruh řečových dovedností se 

ţáci učí na druhé reagovat a pozitivně na ně působit v cizím jazyce. RVP ZV stručně 

vymezuje očekávané výstupy u interaktivních řečových dovedností takto:  

 

ţák 

 jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích 

(RVP ZV, s. 19) 

 

Jakkoliv prostě tento poţadavek zní, cesta k jeho splnění není jednoduchá. Hlavní 

otázka, kterou si klademe, je, jak tyto kaţdodenní situace dostat do školní třídy a jak je 

ţákům co nejlépe zprostředkovat, aby ve skutečném světě při pouţívání cizího jazyka 

neselhávali. Ptáme se, jaké problémové situace musíme navodit, abychom ţáky dobře 

připravili na jejich překonávání v ţivotní praxi. 

V následujících řádcích se seznámíme se stanoveným učivem vzdělávacího oboru 

Cizí jazyk pro 2. stupeň základní školy, neboť z něho chceme vycházet v praktické části 

této práce. 

Učivo tohoto oboru je na druhém stupni základního vzdělávání rozděleno do pěti 

oblastí – jednoduchá sdělení, základní vztahy, slovní zásoba a tvoření slov, tematické 

okruhy, gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov.  

Jednoduchá sdělení jsou V RVP ZV dále konkretizována jako – oslovení, reakce 

na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, 
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poděkování a reakce na poděkování, prosba, ţádost, přání, blahopřání, ţádost o pomoc, 

sluţbu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání a společenský program.  

Základní vztahy, které má ţák podle RVP ZV umět vyjádřit, jsou vztahy 

existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? 

Který? Jak?…) a kvantitativní (Kolik?…). 

Tematické okruhy, kterým by se ţák měl ve škole věnovat a umět o nich hovořit a 

psát jsou: domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, 

formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, 

počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových 

oblastí a České republiky. 

Zbývajícími sloţkami stanoveného učiva jsou gramatické struktury, typy vět a 

lexikální princip pravopisu slov. Pro ně však v RVP ZV jiţ bliţší konkretizaci nenajdeme.  

V kompetenci učitelů jednotlivých škol je zmíněné okruhy učiva rozpracovat v 

osnovách svého školního vzdělávacího programu tak, aby bylo na konci vzdělávacího 

procesu dosaţeno výstupů stanovených v RVP ZV. 

 

5.5. VÝHODY RVP ZV 

Výhodou rámcového vymezení učiva a jeho výsledků oproti dřívějším osnovám je 

moţnost uspořádání učiva přesně podle potřeb školy, podle zájmů a schopností ţáků. Dále 

se nabízí moţnost spolupráce s učiteli různých předmětů ve smyslu propojenosti učiva. To 

je moţné vyuţít v integraci oborů Dramatická výchova a Cizí jazyk. Navázat spolupráci 

s pedagogem, jehoţ specializací je obor Dramatická výchova, a vyuţívat jeho rady a 

pomoci, by mohlo být přínosné pro kaţdého učitele cizího jazyka, který se rozhodl 

začleňovat do výuky prvky dramatické výchovy.  
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

V druhé části práce podám návrh, jak konkrétně začlenit metody dramatické 

výchovy do výuky cizího jazyka. Dále zde uvedu sborník dramaticky orientovaných 

cvičení vhodných k vyuţití ve vyučování německého jazyka a popíšu průběh a výsledky 

výzkumu, který prověřuje efektivitu metod dramatické výchovy ve výuce němčiny.  

6.1. ZPŮSOB ZAČLENĚNÍ METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY DO 

VÝUKY NĚMECKÉHO JAZYKA 

V této kapitole zhodnotím, jaké metody dramatické výchovy je vhodné aplikovat ve 

výuce německého jazyka a jakým způsobem je lze do cizojazyčného vyučování začlenit.  

 Nejprve je potřeba předeslat, ţe neexistují metody dramatické výchovy, které by 

byly pro výuku německého jazyka „nevhodné“. Vţdy záleţí na konkrétních ţácích a 

podmínkách výuky. Vycházím však z podmínek školního prostředí, které jsou běţné a 

nevybočují z průměru. Beru v úvahu dvou či tříhodinovou týdenní dotaci pro výuku 

německého jazyka na českých základních školách a gymnáziích a fakt, ţe většina ţáků 

nemá se způsoby práce typickými pro dramatickou výchovu téměř ţádné předchozí 

zkušenosti. Snaţím se o způsob výuky vhodný pro všechny ţáky bez ohledu na jejich 

jazykové předpoklady. Konkrétně se tu zaměřuji na ţáky, jejichţ úroveň ovládání cizího 

jazyka nepřesahuje úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky.  

Dále je třeba zmínit, ţe ponechávám stranou moţnost začlenění divadelního 

projektu. Jde mi pouze o obohacení všednodenních hodin německého jazyka, které nemají 

za cíl připravit ţáky pro veřejné divadelní vystoupení. 

Ve čtvrté kapitole teoretické části této práce, která se věnuje metodice dramatické 

výchovy, jsme se zabývali dramatickou hrou a průpravnými cvičeními. Nejprve zhodnotím 

z pohledu cizojazyčné výuky průpravná cvičení. 

Průpravná cvičení zdokonalují nejrůznější psychické schopnosti a funkce jako 

například prostorové cítění či schopnost soustředění. Slouţí k uvolnění a aktivizaci ţáků a 

působí pozitivně na skupinové a partnerské vztahy uvnitř třídy. Tyto důvody mluví pro 

začlenění průpravných cvičení i do vyučovacích hodin německého jazyka. Naším dílčím 

cílem je totiţ vytvořit ve třídě přátelskou a uvolněnou atmosféru, která je ţivnou půdou pro 

zdárnou komunikaci.  
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Průpravná cvičení v sobě zahrnují jen určité dramatické aspekty jako například 

tělesný pohyb. Ţáci díky těmto cvičením postupně získávají dovednosti, které jim budou k 

uţitku při náročnějších dramatických aktivitách prováděných v cizím jazyce. Velký 

význam má například získávání dovednosti v oblasti nonverbální komunikace, jeţ pak ţáci 

mohou s větším sebevědomím a menším ostychem uplatnit při verbálních aktivitách.  

Jazyková produkce během průpravných cvičení je minimální, coţ je výhodou pro 

výuku začátečníků. U pokročilých ţáků s rozvinutějšími znalostmi německého jazyka pak 

mohou průpravná cvičení mohou slouţit hlavně k odbourání zábran a zlepšení skupinové 

dynamiky. 

Nyní se podívejme očima učitele německého jazyka na dramatickou hru. Jak je 

uvedeno ve čtvrté kapitole této diplomové práce, existují následující druhy dramatických 

her: hra v situaci, hra v roli, improvizace, charakterizace a interpretace.  

Hra v situaci by měla být samozřejmou součástí cizojazyčné výuky, neboť ţákům 

umoţňuje si vyzkoušet, jak by za dané situace jednali v cizojazyčném prostředí.  

Také hra v roli umoţňuje ţákům vyzkoušet si jednání v rozmanitých situacích. 

Děje se tak navíc pod ochranou maskou určité role, coţ je pro výuku cizího jazyka 

výhodou, neboť se tak ţáci mohou zbavit přílišného ostychu se v německém jazyce 

vyjadřovat. 

Improvizace vyţaduje schopnost spontánního jednání bez přípravy. Pro účely 

výuky německého jazyka můţeme vyuţít všechny druhy improvizací. V počátečních 

stádiích výuky nám poslouţí hlavně jednodušší typy improvizací bez dramatického děje, 

později i improvizace s dramatickým dějem. Jednat spontánně při obtíţnějších 

improvizacích, kde je potřeba se vyjadřovat jak verbálně tak nonverbálně, je poměrně 

náročné a pro některé ţáky můţe být i ohroţující – nestandardní reakce a jazykové chyby 

jsou totiţ jejich neodmyslitelnou součástí. Pokud ale vše probíhá v příjemné a neohroţující 

atmosféře, získají ţáci prostřednictvím improvizací neocenitelné zkušenosti. Schopnost 

improvizovat je nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota, coţ platí dvojnásob, 

pohybujeme-li se v cizojazyčném prostředí. 

Zbývá nám posoudit poslední dvě metody dramatické výchovy – charakterizaci a 

interpretaci.  

Při charakterizaci ţáci pracují s individuálními rysy jisté postavy. Ţáci tedy musí 

být poměrně zdatnými herci, aby tyto rysy uměli ztvárnit. Z tohoto důvodu metodu 
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charakterizace v této práci upozadíme, neboť by byla za běţných podmínek výuky cizího 

jazyka příliš časově náročná a vyţadovala by jak zkušeného ţáka, tak i pedagoga. 

Interpretace znamená tvořivé zacházení s literárním dílem, které je posléze 

zprostředkováno divákovi.  Ačkoliv je tato metoda velice zajímavá, není pro běţnou výuku 

cizího jazyka z mnoha důvodů příliš vhodná. Metoda by vyţadovala mnoho času, zajištění 

materiálních a prostorových podmínek, zkušeného učitele a ţáka s nadprůměrnými 

jazykovými dovednostmi.   

Teď si zodpovězme otázku, jak vybrané metody aplikovat. Zajímá nás, jak začlenit 

metody dramatické výchovy do dlouhodobého výukového plánu a jak s nimi nakládat 

v rámci jednotlivých vyučovacích hodin. 

 Nejprve se věnujme tomu, jak začlenit metody dramatické výchovy do 

dlouhodobého výukového plánu. 

Při plánování a vytyčování cílů výuky je naším prvořadým úkolem dostát 

poţadavkům RVP ZV a zvolit k tomu adekvátní metody. Metody dramatické výchovy je 

vhodné začlenit hlavně za účelem rozvoje interaktivních řečových dovedností ţáků. Nutno 

ale podotknout, ţe tyto metody působí příznivě i na rozvoj všech ostatních řečových 

dovedností. 

Uvaţujeme-li o začlenění metod dramatické výchovy do výuky německého jazyka, 

měli bychom respektovat pedagogické zásady posloupnosti a přiměřenosti.  Můţeme se 

sice hned pokusit do hodiny zařadit pro ţáky náročnější aktivitu – např. improvizaci 

s dramatickým dějem. Nemůţeme ale očekávat, ţe ţáci aktivitu přijmou. Musíme počítat 

s tím, ţe budou mít značné zábrany. Paradoxem je, ţe učitelem dobře míněná aktivita se 

pro ţáky můţe stát záţitkem téměř traumatizujícím. Nesmíme zapomínat, ţe především 

teenageři se velice obávají, ţe se „ztrapní“ před ostatními. Je tedy lepší ţáky na sloţitější 

dramatické aktivity postupně připravovat. Učitel, který se rozhodne pro zařazení 

dramatických aktivit, by měl vyuţít moţnosti aplikovat průpravná cvičení a teprve potom 

ţáky směřovat k aktivitám, které vyţadují více kreativity. To bezezbytku platí pro výuku 

začátečníků, neboť ti nemají ani dostatečný repertoár jazykových prostředků a dovedností, 

aby se mohli adekvátně vyjadřovat v sloţitějších situacích. Nicméně i u jazykově 

pokročilejších ţáků musíme postupovat obezřetně a nejprve vybudovat atmosféru 

vzájemné důvěry mezi učitelem a ţáky a ţáky mezi sebou navzájem. K tomu jsou velice 

vhodná právě průpravná cvičení. Cesta by pak měla vést přes hry v situaci a hry v roli aţ 

k náročnějším druhům improvizací.  



 

45 

 Nyní se zaměřme na to, jak metody dramatické výchovy uplatnit v rámci 

jednotlivých vyučovacích hodin. 

 Kaţdá aktivita ţáků a učitele by měla zapadat do celku vyučovací hodiny a 

napomáhat k dosaţení vytyčeného komunikativního, vzdělávacího a výchovného cíle. Pro 

kaţdou fázi hodiny je vhodný jiný typ činností. Nás zajímá, v jakých fázích vyučovací 

hodiny je vhodné začlenit dramaticky orientované aktivity. Nejprve si ale připomeňme 

základní fáze hodiny. Ty jsou nejčastěji označovány a řazeny následovně: 

1. Fáze motivace (úvodní aktivizace ţáků, navození atmosféry, uvedení tématu apod.) 

(Podepřelová 1996, s. 82) 

2. Fáze osvojování si nového učiva 

a) expozice učiva – učitel prezentuje, ţák přijímá 

b) fixace učiva – učitel a ţák nacvičují na úrovni návyků 

c) implementace, aplikace učiva – jedná se o nácvik do úrovně sekundárních 

dovedností 

d) kontrola (zpětná vazba) 

 (Choděra 2006, s. 134)  

3. Závěrečná fáze – shrnutí, motivace pro další hodinu (Podepřelová 1996, s. 84) 

 

Ve fázi motivace je vhodné vyuţít průpravná cvičení, neboť ta dokáţou díky své 

zábavnosti a relativně nízké náročnosti ţáky zaktivizovat. Někdy tato cvičení zapadají i do 

fáze fixace učiva, kdy lze jejich prostřednictvím v izolované formě procvičovat gramatické 

jevy a lexikální jednotky.  

Hry v situaci, hry v roli a improvizace se zase uplatní nejlépe ve fázi aplikace 

učiva, kdy ţáci potřebují dostat příleţitost vyjádřit se ve smysluplném, ţivotu blízkém 

kontextu. Jedná se tu o začleňování nově naučeného učiva do širších gramatických a 

lexikálních struktur jiţ osvojeného učiva. Jde tu buď o nácvik volné mluvy (to platí 

především pro verbálně zaměřené improvizace), nebo o nápadité předvedení vlastního či 

cizího textu. 

 



 

46 

6.2. SBORNÍK DRAMATICKY ORIENTOVANÝCH CVIČENÍ PRO 

VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA 

Cílem tohoto sborníku je uvést konkrétní příklady dramaticky orientovaných 

cvičení, které jsou vhodné k vyuţití při hodinách německého jazyka. Tyto aktivity jsem 

vybrala a upravila z různých přístupných tištěných materiálů.  

U všech cvičení ve sborníku je uveden: 

 název 

 jazyková úroveň 

 cíle  

 čas potřebný k realizaci cvičení 

 postup 

U některých aktivit, které ke své realizaci potřebují zajištění specifických pomůcek 

a materiálů, jsem navíc uvedla:  

 příprava. 

Některá cvičení mohou být provedena různými způsoby. U těchto cvičení jsem 

ještě udala: 

 variace. 

Sborník se skládá z průpravných her, her v roli a improvizačních cvičení. 

6.2.1. Průpravná cvičení 

1. Pohybující se kruh 

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 zahřát tělo i mysl 

 odbourat zábrany ţáků 

 rozvíjet schopnost rychle reagovat na pokyny pohybem  

Čas: 10 minut 

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby vytvořili kruh ze ţidlí a posadili se. 

2. Učitel vykřikne: „Los!“ Na tento pokyn si kaţdý ţák poposedne o jednu ţidli 

doprava. Reakci na tento pokyn si ţáci nejprve několikrát procvičí. 
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3. Učitel vyzve ţáky, aby se při opakování pokynu – tedy při „Los! Los!“ – posunuli o 

jednu ţidli doleva. Reakci na tento pokyn si ţáci také několikrát vyzkoušejí. 

4. Po dostatečném opakování, kdy učitel střídavě vyvolává „Los!“ (pohyb doprava) a 

„Los! Los!“ (pohyb doleva), vyzve učitel ţáky, aby si při „Los! Los! Los!“ hledali 

úplně jinou ţidli. 

 

Variace: 

Tato variace se hodí pro ţáky, kteří uţ mají nějaké znalosti slovní zásoby. 

Postup: 

1. Ţáci sedí v kruhu na ţidlích. Jeden ţák ţidli nemá a stojí uprostřed kruhu. 

2. Jsou vybrána tři slova z určitého slovního pole – např. Gemüse. Tato tři slova 

mohou být např. Tomaten, Karotten, Bohnen. Kaţdý ţák dostane jedno z těchto 

slov. Ţák uprostřed vykřikne jedno zmíněné slovo – např. Karotten. Všichni ţáci, 

kteří mají slovo Karotten vstanou a hledají si novou ţidli, a to včetně ţáka stojícího 

uprostřed. Pokud je vyvoláno slovo Gemüse, vstanou všichni a hledají si novou 

ţidli.  

3. Ţák, který nenašel novou ţidli, si stoupne doprostřed a vyvolává další slovo. 

 

2. Tleskání v kruhu  

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 podpořit skupinovou dynamiku 

 odbourat zábrany 

 zahřát tělo a mysl 

 rozvíjet cit pro rytmus 

 cvičit výslovnost 

 experimentovat s výrazovými moţnostmi hlasu 

Čas: 10 minut 

Postup:  

1. Ţáci se postaví do kruhu. Učitel se také zařadí a začne tím, ţe tleskne směrem 

k ţákovi, který stojí vedle něj napravo. Tento ţák toto tlesknutí pošle dalšímu 

ţákovi po své pravici. Tímto způsobem se tlesknutí předává, aţ obejde celý kruh a 
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vrátí se opět k učiteli. Přitom by se mělo dbát na to, aby bylo tlesknutí předáváno 

plynule a vznikl tak pravidelný rytmus. 

2. Poté co skupina najde pravidelný rytmus, řekne učitel ţákům, ţe kdo nechce 

tlesknutí poslat dál, můţe ho vrátit tím, ţe tleskne doleva. Tím se změní směr 

tleskání. V tomto směru se pokračuje, dokud někdo směr opět nezmění. 

3. V dalším kole se nepředává tlesknutí, nýbrţ slova, např. ja a nein. Doprava se 

posílá ja a doleva nein. Můţou tak být procvičována různá slova, např. rechts a 

links. 

4. V dalším kole se posílá jedno slovo, např. ja. Ţáci mají ale za úkol slovo říct 

určitým tónem, propůjčit slovu nějaký výraz a náladu. První ţák řekne slovo 

určitým způsobem a ostatní ţáci musí tento způsob co moţná nejpřesněji imitovat. 

Kdo chce náladu a tón přetvořit, musí slovo změněným výrazem hlasu poslat 

opačným směrem. Takto se můţe pracovat s různými slovy či frázemi. Místo ja 

můţou ţáci vyslovovat auf jeden Fall či unbedingt. Namísto kladných výrazů 

mohou být posílány negující výrazy (např. auf keinen Fall). 

Poznámka: Místo slov se mohou posílat jen hlásky, s jejichţ výslovností ţáci mají 

problémy – např. ü či ö.  

 

3. Hýbej se v rytmu! 

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 cvičit slovní přízvuk  

 rozvíjet smysl pro rytmus 

 rozvíjet prostorové cítění 

 spojit řeč a pohyb 

 zahřát tělo a mysl 

Čas: 10 minut 

Postup:  

1. Ţáci si stoupnou do vyklizeného prostoru. Učitel se zeptá, zda znají tango. Ţáci 

buď základní kroky tanga umí nebo jim je učitel předvede a ţáci ho napodobují. 

2. Učitel pak říká čtyřslabičná slova nebo je píše na tabuli. Ţáci se pohybují v rytmu 

tanga v čtyřčtvrtečním taktu a přitom daná slova vyslovují – např. einverstanden, 
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angefangen, aufgeschlossen, angebraten, angekommen, eingeschlafen, 

einundzwanzig, fünfunddreißig.  

 

Variace: Ta samá aktivita lze provádět s tříslabičnými slovy, pokud zvolíme tříčtvrteční 

takt v rytmu waltzu.  

 

4. Sochy a sousoší 

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 učit se pouţívat vlastní tělo k vyjádření významů 

 rozvoj kooperace 

Čas: 10 minut 

Poznámka: 

Techniku soch a sousoší lze uţívat rozmanitými způsoby. Můţe slouţit jako  

a) zahřívací cvičení 

b) při improvizacích 

c) pro další práci s textem. 

Postup ad a) 

1. Učitel uvede téma hodiny, např. Umwelt. 

2. Ţáci se rozdělí do menších skupin (např. do skupin po pěti). 

3. Ţáci dostanou za úkol proměnit se v sochy, které vytvoří sousoší, které znázorňuje, 

jak se lidé chovají k ţivotnímu prostředí. 

4. Učitel nechá skupinám čas a prostor, aby své sousoší promysleli a vyzkoušeli. 

5. Následně učitel zve skupinu po skupině do čela třídy, aby své sousoší předvedli 

ostatním. 

6. Ostatní ţáci přemýšlejí, co vyjadřuje sousoší, které vytvářejí jejich spoluţáci. 

Pokud ţáci tápou a nevědí, co sousoší přesně znázorňuje, mohou jednotlivým 

sochám klepnout na rameno. To je signál pro sochu, aby udala nějakou informaci, 

například kdo/co je nebo jak se jako znázorňovaný člověk/zvíře/věc cítí. 

 

Postup ad b) 

1. Po ukončení nějaké improvizace učitel vyzve ţáky, aby přemýšleli, jak postavy po 

všem, co se stalo, vidí budoucnost. 

2. Ţáci ve skupinách pracují na sousoších. 
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3. Následuje předvedení jednotlivých sousoší celé třídě. Jeden ţák ze skupiny můţe 

sousoší ostatním vysvětlit a popsat. Na pokyn tohoto ţáka můţe sousoší také 

„obţivnout“. Takto obţivlé sochy se mohou nejen hýbat, ale i mluvit. 

Variace: 

Po ukončení improvizace můţe učitel ţákům poloţit otázku, jaké sousoší by si postavy 

z improvizace asi daly udělat na památku toho, co se stalo. 

 

Postup ad c) 

1. Po přečtení nějakého příběhu vyzve učitel ţáky, aby ve skupinách znázornili 

pomocí sousoší nějaký moment/scénu z textu. 

2. Skupina po skupině předvádí své sousoší. Ostatní ţáci hádají, o jaké místo z textu 

se jedná, co se děje, koho jednotlivé sochy znázorňují a co právě dělají. 

Variace: Jeden ţák je „reţisér“, který má nějakou představu o situaci či scéně z textu a 

chce ji znázornit. Pouţívá ostatní ţáky jako figuríny a modeluje je do určitých pozic. 

Jen výraz tváře jim předvádí. „Reţisér“ pak ostatním scénu vysvětlí. Můţe se také 

postavit za jednotlivé sochy, poloţit jim ruku na rameno a vyjádřit za ně, co právě 

říkají nebo co si myslí. Ostatní ţáci se pak mohou vyjádřit, jak si danou scénu 

vykládají oni. 

 

5. Zrcadla 

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 moţnost experimentovat s nonverbální komunikací 

 cvičit schopnost vţít se do druhého pomocí pohybu 

 cvičit schopnost pozorování 

 rozvíjet pozitivní skupinovou dynamiku 

 procvičovat náhodné jazykové struktury 

Čas: 10 minut 

Postup:  

1. Učitel řekne ţákům, aby vytvořili dvojice. Jeden ţák je sám sebou a začne 

pantomimicky ztvárňovat činnosti, které ho napadnou (např. čistění zubů, česání 

vlasů apod.). Zrcadlení funguje tak, ţe upaţí-li první ţák pravou rukou, musí druhý 

ţák upaţit levou. 
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2. Po několika minutách se role obrátí. 

3. Tato zpočátku nonverbální aktivita můţe vést k verbální aktivitě: První ţák vydá 

zvuk a druhý student se snaţí ho přesně napodobit. Poté první ţák řekne slovo nebo 

krátkou frázi a druhý ţák opakuje. Nakonec první ţák vysloví celou větu a druhý 

ţák ji zopakuje se stejnou intonací. Pak si ţáci role opět vymění. 

4. Párová aktivita můţe být následována celotřídní hrou. Jeden ţák je poslán za dveře 

a ostatní si zvolí „dirigenta“, jehoţ pohyby všichni budou imitovat. Ţák za dveřmi 

se poté vrátí do třídy a snaţí se uhádnout, kdo je „dirigent“. 

 

6. Robot 
Jazyková úroveň: A 2 

Cíle:  

 procvičení sloves v rozkazovacím způsobu 

 cvičit schopnost ztvárňovat jazykový obsah pohybem 

 podporovat pozitivní skupinovou dynamiku 

Čas: 15 minut 

Postup:  

1. Učitel rozdělí třídu do dvojic. 

2. Ţák A je „robot“ a ţák B „programátor“. Ţák A dělá, co mu ţák B nařídí. 

3. Programátor můţe robotovi nakázat, aby vstoupil do kontaktu s jinými roboty a 

prováděl činnosti společně s nimi. 

 

7. Koncentrace 

Jazyková úroveň: Všechny 

Cíle:  

 procvičení číslovek 

 cvičit schopnost koncentrace 

Čas: 5-10 minut  

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby vytvořili kruh z ţidlí a sedli si na ně. 

2. Učitel si vybere krátké německé jméno (např. Klaus) a ţákům dá čísla. Hra se hraje 

na čtyři takty, které udává (a) plesknutí rukou o stehna, (b) tlesknutí rukou o sebe a 
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(c) lusknutím prsty nejprve jedné a pak druhé ruky. Rytmus je potom plesk-tlesk-

lusk-lusk (plitch – klatsch – knack - knack). 

3. Všichni drţí dlaně nad stehny, zatímco učitel zpěvným hlasem pronáší slovo KON-

ZEN-TRA-TION. Potom ţáci plesnou rukama o stehna, tlesknou rukama a na první 

lusknutí učitel řekne „Klaus“ a na druhé lusknutí jedno z čísel, které předtím rozdal 

ţákům. 

4. Ţák, jehoţ číslo bylo vyvoláno, pleskne, tleskne, na první lusknutí řekne své číslo a 

na druhé číslo jiného ţáka (nebo učitelovo fiktivní jméno „Klaus“). 

5. Kdyţ někdo nedodrţí rytmus, stává se novým Klausem. Učitel pak dostane číslo 1. 

Ostatní ţáci také dostanou jiná čísla. 

 

8. Balónek 

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 zahřát tělo a mysl 

 učit se sladit řeč a pohyb 

 oţivit hodinu 

 podpořit pozitivní skupinovou dynamiku 

 zopakovat číslice či písmena abecedy 

Čas: 10 minut 

Příprava: učitel pořídí nafukovací balónek a nafoukne ho 

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby si stoupli a vytvořili kruh. 

2. Ţáci mají za úkol pinkat si balónkem a při kaţdém úderu společně počítat či říkat 

písmena abecedy, jak jdou za sebou. 

3. Účelem hry je udrţet balón ve vzduchu co nejdelší dobu. 

 

9. Asociace 

Jazyková úroveň: A 2 a výše 

Cíle:  

 opakovat známá slovíčka 

 procvičovat udávání důvodů 

 rozvíjet schopnost rychle reagovat 
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Čas: 15 minut 

Postup:  

1. Učitel nahlas řekne slovo a první ţák odpoví slovem, které ho ve spojení 

s učitelovým slovem spontánně napadne. Další ţák reaguje tím samým způsobem 

na slovo, které vyslovil ţák před ním. V aktivitě se pokračuje, dokud se asociační 

řada nevrátí opět k učiteli. 

2. Poté učitel ţáky vyzve, aby vytvořili dvojice a pokračovali ve hře. Teď ale učitel 

přerušuje jejich aktivitu výkřikem „Warum?“. Ţáci po tomto výkřiku musí udat 

důvod, proč si vybrali právě toto slovo. 

 

Poznámka: Ţáci by měli být vyzváni učitelem, aby říkali opravdu první slovo, které je 

napadne, a neblokovali své skutečné myšlenky hledáním rozumnějších či konvenčnějších 

alternativ. 

 

10. Kuba říká 

Jazyková úroveň: A 2 

Cíle:  

 procvičit slovesa v rozkazovacím způsobu 

 cvičit rychlé reakce na pokyny 

 učit se pouţívat vlastní tělo k vyjádření významů 

 zahřát tělo a mysl 

Čas: 10 minut 

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby vytvořili půlkruh s velkými rozestupy. Učitel si stoupne 

čelem k ţákům tak, aby ho všichni viděli. 

2. Učitel řekne hlasitě nějaký rozkaz – např. Jakob sagt: Macht ein komisches 

Gesicht. 

3. Ţáci musí učitelův pokyn provést. 

4. Učitel dá druhý pokyn – např. Spielt Klavier. Tentokrát ale vynechá Jakob sagt. 

Učitel vysvětlí ţákům, ţe kdo příště uposlechne a provede rozkaz, který není 

uvozen větou Jakob sagt, vypadává. 

5. Poslední ţák, který ve hře zůstal a nevypadne, se stává novým „velitelem“. 
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Variace: 

Učitel či některý ze ţáků vypráví příběh. Ostatní kolem vypravěče chodí v kruhu a 

pantomimicky příběh znázorňují. 

 

11. Hádej, co dělám!  

Jazyková úroveň: všechny 

Cíle:  

 procvičit slovní pole Hobbys 

 cvičit nonverbální komunikaci 

 podpořit pozitivní skupinovou dynamiku 

Čas: 20 minut 

Postup:  

1. Učitel předvádí pantomimicky nějakou činnost a vyzve ţáky, aby hádali, co je to za 

činnost (např.  Klavier spielen). 

2. Učitel rozdělí ţáky do skupin po čtyřech, dá kaţdé skupině list papíru a řekne 

ţákům, aby list rozstřihli (roztrhli) na šest částí. Na kaţdý ze vzniklých lístečků 

mají pak ţáci napsat jednu zájmovou činnost. Učitel můţe i průběţně kontrolovat, 

zda jsou výrazy čitelné a gramaticky i věcně správné. 

3. Učitel lístky od skupin vybere, promíchá je a poloţí popsanou stranou dolů na stůl.  

4. Učitel rozdělí třídu na dva týmy – A a B. Učitel řekne jednomu ţákovi z obou 

týmů, aby šel do čela třídy a vzal si lístek z hromádky na stole. Pak se oba ţáci vrátí 

kaţdý ke svému týmu a pantomimicky znázornit činnost na papírku. Týmy mají za 

úkol uhodnout, co jejich spoluţák znázorňuje. 

5. Kdyţ tým uhodne činnost na lístku, je na řadě další ţák z týmu, aby si vzal další 

lísteček. Aktivita končí, kdyţ jsou všechny lístky rozebrány. Tým s větším počtem 

lístečků vyhrává. 

 

Variace:  

Témata aktivity mohou být různá, např. je moţné takto pracovat s tématem Gefühle či 

Jahreszeiten und Feste. Téma Jahreszeiten und Feste se obzvláště hodí k prohlubování 

povědomí ţáků o kultuře německy mluvících zemí. 
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Zdroje výše uvedených průpravných cvičení: 

 Cvičení 1.
9
, 2.

10
, 3.

11
, 4.

12
 jsou v upravené formě převzaty z: 

TSELIKAS, E.I. Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich: Orell Füssli, 1999. ISBN: 

3-280-02716-0. 

 Cvičení 5.
13

, 6.
14

, 7.
15

, 8.
16

, 9.
17

 jsou v upravené formě převzaty z: 

WESSELS, Charlyn. Drama. Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN: 0-19-437097-

6. 

 Cvičení 10.
18

 je v upravené formě převzato z: 

LEWIS, Gordon; Bedson, Günther. Games for Children. Oxford: Oxford University Press, 

2000. ISBN: 0-19-437224-3. 

 Cvičení 11.
19

 je v upravené formě převzato z: 

HADFIELD, Jill; HADFIELD, Charles. Simple Speaking Activities. Oxford: Oxford 

University Press, 2000. ISBN: 0-19-442169-4. 

 

6.2.2. Hry v roli 

1. Hra v roli podle příběhu  

Jazyková úroveň: A1 a výše 

Cíle:   

  umoţnit ţákům ponořit se do německého textu a tvořivě ho zpracovat 

  rozvoj čtení, písemného a ústního projevu 

 rozvoj schopnosti kooperace 

Čas: 45 minut 

Příprava: Učitel vybere příběh. Můţe to být krátká povídka, pohádka, úryvek románu 

s dramatickým obsahem či jednoduše příběh z učebnice. 

Postup: 

                                                
9 s. 138 – 139 
10 s. 139 – 140 
11 s. 153 – 154 
12 s. 173 – 174 
13 s. 36 
14 37 
15 s. 18 
16 s. 32 
17 s. 48 – 49 
18 s. 130 
19 s. 68 
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1. Kaţdý ţák dostane kopii příběhu. Učitel se snaţí vzbudit zájem ţáků o text tím, ţe 

je nechá vyslovovat spekulace o obsahu textu na základě nadpisu či ilustrací nebo 

zvolí jiné vhodné motivační techniky. Ţáci čtou nahlas nebo tiše. Po přečtení 

příběhu učitel zodpoví otázky týkajících se neznámých slov, klade otázky zjišťující 

porozumění a vyzývá ţáky, aby příběh vlastními slovy převyprávěli. 

2. Učitel vyzve ţáky, aby ve dvojicích diskutovali o postavách, které se objevily v 

příběhu. Jaké jsou? Jaké jsou jejich světlé a stinné stránky? Jakým způsobem se 

chovají? Jak se asi cítí? Jaké emoce vyjadřují? 

3. Učitel rozdělí třídu do dvojic nebo malých skupin podle toho, jaký je počet postav 

v příběhu. 

4. Ţáci se rozhodnou, jaké postavy chtějí hrát a secvičují scénku. 

5. Kaţdá skupina předvede scénku před třídou.  

 

Variace: Příběh můţe poslouţit jako základ pro další rolové hry. Učitel například můţe 

poţádat ţáky, aby vymysleli, co příběhu předcházelo nebo co po něm následovalo. Ţáci 

pak ve skupinách moţné situace sehrají. Učitel můţe pomoci ţáků otázkami typu: „Co 

postavy dělaly nebo říkaly, neţ se příběh odehrál? Co si postavy řekly, kdyţ se znovu 

setkaly? Co řekly o dění v příběhu ostatním lidem?“ 

 

2. Večírek 

Jazyková úroveň: A1 

Cíle:  

 cvičit fráze k tématu seznamování 

 rozvoj schopnosti přirozeně konverzovat 

Čas: 20 minut 

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby vymysleli nějakou postavu a napsali k ní biografické údaje. 

Ţákům pomůţou následující záchytné body. Učitel povzbuzuje ţáky, aby se nebáli 

popustit uzdu své fantazie. 
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Name: 

Alter: 

Geschlecht: 

Geburtsort: 

Wohnort: 

Beruf: 

Familie: 

Hobbys: 

Wichtige Lebensereignisse: 

 

 

2. Učitel ţákům sdělí, ţe byli pozváni na večírek. Na večírku budou ţáci mluvit 

s ostatními a přitom vystupovat jako člověk, jehoţ identitu právě vytvořili. Učitel 

nechá ţákům tři minuty čas, aby si sepsaná data ještě jednou pročetli, zapamatovali 

a ztotoţnili se s vymyšlenou postavou. Učitel pak vyzve ţáky, aby vstali a chodili 

po třídě a bavili se ve své roli s ostatními ţáky. 

3. Učitel také chodí po třídě a snaţí se monitorovat časté jazykové chyby, aby s nimi 

mohl později pracovat. Kromě monitorování aktivity se učiteli také nabízí moţnost 

vstoupit do role a komunikovat s ţáky. 

4. Po skončení aktivity se učitel můţe ţáků zeptat, s kým se seznámili či podnítit 

diskuzi o tom, jaké typy večírku ţáci upřednostňují (malé, velké, maškarní bály 

apod.). 

 

3. Kdo smí jako první do koupelny? 

Jazyková úroveň: A2 a výše 

Cíle:  

 cvičit umění společně hledat řešení problému 

 cvičit slovní zásobu z oblastí škola, povolání a kaţdodenní situace 

 cvičit schopnost zastupovat a prosazovat své vlastní zájmy 

Čas: 15 minut 

Příprava: Učitel připraví dostatečný počet rolových karet (viz níţe). 
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Postup:  

1. Učitel vysvětlí ţákům následující situaci: Šest členů rodiny se sejde v 7.00 před 

jedinou koupelnou v bytě. Kaţdý člen rodiny je ve spěchu a potřebuje jít do 

koupelny co nejdříve. 

2. Učitel rozdělí třídu do skupin po šesti a kaţdý ţák dostane rolovou kartu. Učitel 

ţákům sdělí pravidla hry a zadá jim úkol: Kaţdý ţák se má striktně drţet své role, 

která mu byla přidělena, můţe ji ale i dále rozvést. Úkolem ţáků je během 

rozhovoru vyřešit problém, kdo smí jako první do koupelny. Ideální bylo najít 

nějaké kompromisní řešení, s kterým souhlasí všichni zúčastnění, ale není to 

podmínkou. 

3. Kaţdý ţák si nejprve nastuduje svou roli a sdělí ostatním ţákům ve skupině, koho 

představuje. 

4. Po skončení aktivity sdělují jednotlivé skupiny ţáků učiteli, na čem se dohodly. 

 

4. V letadle 

Jazyková úroveň: A2 a výše 

Cíle:   

 cvičit umění vyhnout se nepříjemným tématům 
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 cvičit schopnost přirozeně vést konverzaci na téma dovolená, soukromý a profesní 

ţivot  

Čas: 15 minut 

Příprava: Učitel připraví dostatečný počet rolových karet (viz níţe). 

 
 

 
 

 
 

Postup:  

1. Učitel vysvětlí ţákům situaci a pravidla hry: Tři osoby sedí v letadle vedle sebe 

v jedné řadě. Letadlo letí z Frankfurtu do Mexika. Ti tři lidé spolu začnou 

konverzovat a chovají se tak, jak jim určují rolové karty. Hráči si za ţádných 

okolností nesmí rolové karty ukázat. Hra je u konce, kdyţ všichni hráči provedou 

své instrukce. (Učitel zná i další okolnosti hry, které však ţákům nesdělí: Všichni 

tři hráči mají jen jednu společnou informaci a tou je údaj, ţe sedí v letadle 

z Frankfurtu do Mexika. Kromě tohoto faktu má kaţdý hráč jiné informace. Kaţdý 

z hráčů také najde na své rolové kartě jedno tabu – tedy téma, o kterém nesmí 



 

60 

mluvit, neboť by to pro něj mělo nepříjemné následky. Vţdy alespoň jeden účastník 

hry má za úkol začít rozhovor právě na jedno z témat, které je pro jiného účastníka 

tabu. Kromě toho dostane kaţdý hráč instrukci vést rozhovor určitým směrem. Hra 

je u konce, kdyţ si hráč v roli komisaře začne myslet, ţe odhalil teroristu a chová se 

podle toho.) 

2. Učitel rozdělí třídu do skupin po třech a rozdá ţákům rolové karty. Ţáci si 

prostudují své role a začnou hrát. 

3. Po skončení hry chtějí ţáci přirozeně vědět, kdo byl terorista. Učitel ţákům 

vysvětlí, ţe v letadle vůbec ţádný terorista nebyl a ţe si komisař přítomnost 

teroristy jen namlouval, neboť obdrţel nepodloţené informace. Učitel můţe ţákům 

pro pochopení situace přečíst všechny tři rolové karty. 

 

5. Kdo je kdo? 

Jazyková úroveň: A 1 

Cíle:  

 procvičení přídavných jmen k popisu lidské povahy 

 učit se pracovat s intonací, mimikou, gestikou a pohybem 

 cvičit schopnost pozorování 

Čas: 20 minut 

Příprava: Učitel připraví pro kaţdého ţáka jednu rolovou kartu a dotazník pro kaţdou 

skupinu. 

Du bist freundlich:  

Wenn du Leute triffst, begrüß sie und frag sie, wie es ihnen geht. Lächele und sag, dass sie 

super aussehen. 

Du bist fleißig: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie. Wenn die Leute mit dir reden, sag ihnen, dass es dir 

Leid tut, aber dass du viel lernen und viele Hausaufgaben machen musst.  

Du bist hilfsbereit: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie. Frag die Leute, ob du etwas für sie tun kannst. Vielleicht 

kannst du für sie einkaufen gehen oder etwas kochen. 

Du bist ehrlich: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie. Sag, dass du 10 Euro gefunden hast und zur Polizei 

gehst. Du willst nämlich das Geld nicht behalten. 
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Du bist faul: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie. Sag, dass du nach Hause gehst und fernsehen willst. Du 

sollst eigentlich Hausaufgaben machen, aber du hast keine Lust. 

Du bist schüchtern: 

Wenn du Leute triffst, schau ihnen nicht in die Augen. Schau zu Boden und begrüß sie 

leise. Dann sag nur ja oder nein. 

Du bist launisch: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie, aber in einem unfreundlichen Ton. Wenn die Leute 

fragen, wie es dir geht, antworte, dass du unglücklich bist.  

Du bist geduldig: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie. Sag, dass du auf einen Freund wartest und dass der 

Freund immer viel zu spät kommt. Sei aber lustig, wenn du das sagst. 

Du bist gesellig: 

Wenn du Leute triffst, begrüß sie sehr laut. Sag, dass du heute Abend auf eine Party gehst 

und viele neue Leute treffen willst.  

 

Postup:  

1. Učitel rozdělí třídu do dvou skupin. Kaţdý ţák dostane jednu rolovou kartu. Ţáci si 

pročítají své rolové karty a učitel se ujistí, ţe všichni vědí, co mají dělat. 

2. Kdyţ jsou ţáci připraveni, vstanou a promíchají se s druhou skupinou. Své rolové 

karty musí všichni nechat leţet na stolech a pokyny z nich si pamatovat. Ţáci se 

baví se spoluţáky z druhé skupiny a řídí se přitom pokyny na rolových kartách. 

Mají se chovat tak, aby jejich osobnostní typ byl zřejmý. 

3. Poté co uţ ţáci mluvili se všemi ţáky z druhé skupiny, vrátí se na své původní 

místo. 

4. Učitel rozdá oběma skupinám dotazník. Kaţdá skupina má společně rozhodnout, 

kdo v druhé skupině hrál jaký typ osobnosti. 

5. Ţáci sdělí učiteli své odpovědi. Učitel jim řekne, zda osobnostní typy určili 

správně. 
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Zdroje výše uvedených her v roli: 

 Cvičeni 1.
20

, 2.
21

 jsou v upravené formě převzata z: 

LADOUSSE, G.P. Role Play. Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN: 0-19-

437095-X. 

 Cvičení 3.
22

, 4.
23

 jsou v upravené formě převzata z: 

SANCHÉZ, Juana; SANZ Carlos; DREKE Michael. Spielerisch Deutsch lernen. 

Interaktive Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene. Berlin: Langenscheidt, 1997. 

ISBN: 3-468-49988-4. 

 Cvičení 5.
24

 je v upravené formě převzato z: 

WILLLIAMS, Melanie; FRICKER, Rod. Challenges: Total Teacher’s Pack. Harlow: 

Longman, 2007. ISBN: 978-1-4058-4823-7. 

6.2.3. Improvizace 

1. Vyroluj si roli! 

 Při této aktivitě ţáci pouţívají z papíru vyrobené kostky k vytvoření náhodné 

situace pro improvizaci. 

Jazyková úroveň: A1 a výše 

Cíle:   

 rozvoj tvořivosti  

 rozvoj schopnosti kooperace 

 rozvoj schopnosti se spontánně verbálně i nonverbálně vyjadřovat v nejrůznějších 

situacích 

Čas: 20 minut 

Příprava:  

Učitel vyrobí ze čtvrtky dvě krychle (viz níţe). 

 

                                                
20 s. 27 – 28 
21 s. 80 
22 s. 29 
23 s. 36 
24 s. 45 
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Na kaţdou stranu první krychle učitel napíše nějakou postavu např. Arzt, Clown, Polizist, 

Baby, Student a na kaţdou stranu druhé krychle prostředí např. in der Schule, im Büro, im 

Kino, auf der Radtour, im Wald. První krychli budeme nazývat Personen-Würfel a druhou 

Ort-Würfel. 

 

Postup: 

1. Učitel rozdělí třídu do dvojic či skupin po třech nebo po čtyřech. 

2. Jeden ţák z kaţdé skupiny vezme Ort-Würfel, hodí s ní a určí tím prostředí, kde se 

rolová hra bude odehrávat. 

3. Kaţdý ţák pak pouţije Personen-Würfel a převezme roli, která mu padne. 

4. Skupina rozehraje situaci a improvizuje konverzaci postav v určitém prostředí.  

5. Jedna z improvizací můţe být vybrána a dále rozpracována. 

 

Variace: Tato aktivita můţe být přeměněna v rolovou hru, pokud učitel ţáky vyzve, aby si 

jednání v situaci a roli nejprve připravili. 

 

Poznámky:  

1. Učitel můţe volit známé literární či jiné postavy (např. Wilhelm Tell) a místa (auf 

dem Oktoberfest in München) z německy mluvícího prostředí, s kterými byli ţáci 

během výuky uţ někdy obeznámeni, a tak prohlubovat povědomí ţáků o kultuře 

německy mluvících zemí. 
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2. Vybraná prostředí mohou být volena v závislosti na jiţ probrané látce (např. im 

Hotel) a slouţit tak jako příleţitost k opakování. 

3. Některé situace mohou být velice nepravděpodobné, ale to je součást hry. 

Neobvyklost a pestrost jsou ţádoucí. 

 

2. Kde jsem? Kdo jsem? 

Jazyková úroveň: A1 a výše 

Cíl:  

 rozvoj schopnosti spontánně se vyjadřovat v běţných situacích 

Čas: 20 minut 

Příprava: Učitel připraví dostatek prouţků papíru s otázkami, aby měl alespoň jeden pro 

kaţdého ţáka. Zde jsou příklady moţných otázek: 

 

Entschuldigung. Wie spät ist es? 

Hast du Feuer? 

Sind Sie verheiratet? 

Was machst du gerne? 

Können Sie mir etwas gegen Husten verschreiben? 

Wie ist das Wetter heute? 

Gehe ich hier richtig zum Museum? 

Kann ich dein Handy benutzen? 

Können Sie mich abschleppen? 

Können Sie mir bitte mein Auto reparieren? 

Haben Sie freie Zimmer? 

Gehen wir etwas essen? 

Haben Sie diese Strickjacke auch in Größe 36? 

 

Postup: 

1. Ţáci sedí v kruhu na ţidlích. Učitel vyzve jednoho ţáka, aby si sedl doprostřed. 

2. Kromě ţáka sedícího uprostřed dostanou všichni ţáci od učitele jeden prouţek 

papíru s otázkou. 

3. Učitel vyzve ţáky, aby si své otázky zapamatovali. 

4. Ţáci po řadě přistupují k ţákovi uprostřed kruhu a poloţí mu otázku. 
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5. Ţák uprostřed se snaţí vhodně odpovědět a společně s druhým ţákem konverzaci 

rozvést a přirozeně ukončit. 

 

3. Výměna rolí 

 Při této aktivitě ţáci jednají v konfliktní situaci. Na signál učitele jeden ţák 

převezme roli svého spoluţáky a pokračuje. 

Jazyková úroveň: A2 a výše 

Cíle:  

  rozvoj schopnosti kooperace 

  rozvoj tvořivosti a nápaditosti 

  cvičit vyjadřování nesouhlasu 

 rozvoj schopnosti pozorně naslouchat a spontánně reagovat 

Čas: 15 minut 

Postup:  

1. Učitel vyzve ţáky, aby vymysleli co nejvíce konfliktních situací a nápady ţáků 

zapisuje na tabuli (např. někdo předbíhá ve frontě na pokladu v supermarketu, 

jeden řidič najede autem do druhého, kadeřnice spálí zákaznici vlasy, dealer prodá 

zákazníkovi vadný vysavač a nechce mu vrátit peníze, dcera přijde pozdě domů 

z diskotéky atd.).  

2. Učitel rozdělí třídu do skupin po čtyřech. V kaţdé skupině je ţák A, B, C, D. Ţáci 

sedí v krouţku takovým způsobem, ţe ţák A sedí čelem proti ţákovi B a ţák C 

proti ţákovi D.  

3. Učitel vyzve ţáky A a B, aby se připravili začít rolovou hru ve vybrané konfliktní 

situaci. Neţ ţáci s rolovou hrou začnou, učitel jim vysvětlí, ţe na určitý signál se 

role vymění. Například na hvizd píšťalky přebere ţák C roli ţáka A. Kdyţ zazní 

hvizd podruhé, role se vrátí opět k ţákovi A. Na další signál, čímţ jsou dva po sobě 

jdoucí hvizdy, přebere ţák D roli ţáka B. Při opakování tohoto signálu se role vrátí 

opět k ţákovi B. 

4. Učitel pokračuje s udáváním signálu pro výměnu rolí, neţ vyprší určený čas. 

5. Učitel nakonec můţe vyzvat ţáky, aby se zamysleli nad tím, jak se vyjadřují silné 

emoce v různých kulturách. 
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4. Galerie 

 Toto je problémově orientovaná aktivita, která kromě interaktivních dovedností 

rozvíjí u ţáků i kompetenci k řešení problémů.  

Jazyková úroveň: A2 

Cíle:  

 cvičit vyjadřování preferencí 

 cvičit umění přesvědčovat 

 cvičit schopnost rozhodovat se a vybírat z různých alternativ 

Čas: 20 minut 

Příprava: Učitel vybere reprodukce výtvarných děl otištěných na pohlednicích, 

v katalozích, časopisech či kalendářích. Učitel by měl vybírat tak, aby byla zastoupena díla 

líbivá i méně líbivá. Učitel tyto reprodukce připevní na zdi třídy spolu s fiktivní cenou 

obrazu. 

Postup:  

1. Učitel rozdělí třídu do dvojic či skupin aţ po pěti ţácích. 

2. Učitel vysvětlí následující situaci: Ţáci ve skupinách jsou kurátoři galerie umění a 

mají jistý rozpočet na nákup nových uměleckých děl. (Tento rozpočet by nesmí být 

více neţ polovina celkové ceny všech obrazů, které učitel připevnil na zeď.) 

3. Učitel vyzve ţáky, aby si ve skupinách obrazy prohlédli. Ţáci mají za úkol se 

domluvit, které obrazy chtějí nakoupit pro svou galerii bez toho, aby přesáhli 

rozpočet. 

4. Učitel dá skupinám čas, aby výběr výtvarných děl prodiskutovaly. Pak poţádá 

kaţdou skupinu, aby prezentovala své rozhodnutím ostatním ţákům a přitom své 

rozhodnutí zdůvodnila.  

 

Dodatečná aktivita:  

Pokud nějaké dílo vzbudilo velké zaujetí u více skupin, můţe učitel uspořádat 

neformální aukci. Ţáci se na aukci v rámci skupin musí připravit a rozhodnout, kolik 

prostředků jsou ochotni uvolnit. 

 

Poznámka: Učitel můţe cíleně vybírat díla autorů z německy mluvících zemí a 

seznamovat tak ţáky s výtvarným uměním této oblasti. 
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5. Soustředné kruhy 

Jazyková úroveň: lze přizpůsobit všem úrovním 

Cíle:   

 procvičovat různé oblasti slovní zásoby a gramatiky 

 rozvoj schopnosti rychle a vhodně reagovat  

Čas: 20 minut 

Postup:  

1. Učitel rozdělí třídu do dvou skupin stejné velikosti. Ţáci vytvoří dva kruhy – jeden 

vnitřní a jeden vnější. Kaţdý ţák z vnitřního kruhu stojí čelem k ţákovi z vnějšího 

kruhu. 

2. Učitel vyzve ţáky, aby navázali rozhovor a seznámili se osobou, která stojí naproti 

němu.  

3. Po nějaké době učitel vyzve ţáky z vnějšího kruhu, aby se posunuli o jednoho 

doprava a seznamovali se s dalšími.  

4. Aktivita končí, kdyţ kaţdý ţák z vnějšího kruhu mluvil se všemi ţáky z vnitřního 

kruhu. 

Variace: 

Témata rozhovorů můţou být různá podle aktuálních potřeb třídy. Ţáci se mohou bavit 

například na téma Zukunftspläne, Alltag, Ferienpläne, Traumberuf apod. Téma krátkých 

rozhovorů můţe být změněno před kaţdou rotací, aby si ţáci procvičili širokou škálu 

jazykových prostředků. 

Poznámky: 

1. Před začátkem aktivity můţe učitel s ţáky zopakovat tvorbu otázek a sesbírat od 

ţáků různé nápady, co se týče otázek k určitému tématu, a vše psát na tabuli či na 

průsvitku.  

2. Začátečníkům lze konverzaci ulehčit tím, ţe učitel určí přesné fráze, které ţáci mají 

pouţívat, např.: 

Ţák A: Hallo! Ich heiße ..................... . Wie heißt du? 

Ţák B: Hallo! Mein Name ist ..................... .  

Podle pokynů učitele pak jeden rozhovor začnou ţáci ve vnitřním kruhu (ţáci A). 

Po rotaci zase zahájí rozhovor ţáci ve vnějším kruhu (ţáci B).  
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Zdroje výše uvedených improvizačních cvičení: 

 Cvičení 1.
25

, 2.
26

, 3.
27

, 4.
28

 jsou v upravené formě převzata z: 

LADOUSSE, G.P. Role Play. Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN: 0-19-437095-

X. 

 Cvičení 5.
29

 je v upravené formě převzato z: 

HADFIELD, Jill; HADFIELD, Charles. Simple Speaking Activities. Oxford: Oxford 

University Press, 2000. ISBN: 0-19-442169-4. 

                                                
25 s. 27 – 28 
26 s. 28 – 29 
27 s. 78 – 79 
28 s. 126 
29 s. 12 
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6.3. PEDAGOGICKÝ VÝZKUM 

6.3.1. Výzkum na školách 

Tato diplomová práce zkoumá moţnosti vyuţití způsobů práce typických 

pro dramatickou výchovu ve výuce německého jazyka. Cílem práce je poukázat na 

výukové metody, které mají pozitivní vliv na rozvoj komunikativní kompetence ţáků 

v německém jazyce. Ale jsou způsoby práce převzaté z dramatické výchovy pro výuku 

jazyků opravdu vhodné a přínosné?  Dosáhneme tak u ţáků lepších výsledků? Jak budou 

ţáci na dramaticky orientované činnosti reagovat? Nejsou tradičnější způsoby výuky 

nakonec mnohem efektivnější? Na tyto otázky jsem hledala odpovědi prostřednictvím 

následujícího výzkumu provedeného na základní škole a na jednom víceletém gymnáziu.  

 

6.3.1.1.1. Cíl a použité metody 

Cílem tohoto výzkumu bylo porovnat průběh a výsledky dramaticky orientovaných 

výukových jednotek s tradičněji vedenými výukovými jednotkami. Zvolila jsem metodu 

experimentu. Pro zhodnocení průběhu a výsledku experimentu jsem vyuţila následující 

metody: pozorování, rozhovor, dotazník a didaktický test. Proměnou veličinou v tomto 

experimentu byly výukové metody. První konstantou byl obsah výukových jednotek – 

probíraná látka. Druhou (i kdyţ poněkud spornější) konstantou byly skupiny ţáků, 

se kterými jsem pracovala. 

 

6.3.1.1.2. Popis podmínek a přípravná fáze výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala dvě školy: Gymnázium Nymburk a Základní školu 

Křinec.  

Na niţším stupni nymburského gymnázia se vyskytuje pouze jedna třída, jejíţ 

polovina si jako svůj druhý cizí jazyk zvolila němčinu. Jedná se o tercii A, která se učí 

německý jazyk třetím rokem a probírá 2. díl učebnice Ping Pong. Na vyšším stupni téţe 

školy je více tříd, které se učí německý jazyk. V těch ale nebylo vhodné experiment 

provádět, neboť tato diplomová práce se soustřeďuje na ţáky základních škol či niţšího 

stupně gymnázií. Situaci jsme po diskuzi s paní učitelkou, která má tercii A na němčinu 

(Mgr. Martínkovou), vyřešily tak, ţe z celkového počtu 16 ţáků tercie A učících se 
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němčinu jich osm vytvoří skupinu experimentální a osm skupinu kontrolní. Ţáci tercie A 

mají podle slov svých pedagogů problém s kázní − mnoho z nich se často baví a vyrušuje. 

Prospěch této třídy ale nevybočuje z průměru školy.  

Na Základní škole Křinec se na druhém stupni učí němčinu polovina ţáků z kaţdé 

třídy. Pro svůj experiment jsem si zde vybrala osmou a devátou třídu, neboť ty jsou 

výkonnostně velice podobné. Ţáci deváté třídy mají sice mírně horší prospěch a větší 

problém s kázní, mají však oproti ţákům osmé třídy k dobru rok německého jazyka navíc – 

učí se němčinu uţ čtvrtým rokem. Obě třídy probírají druhý díl učebnice Spaß mit Max. Ve 

skupině ţáků osmé i deváté třídy je devět ţáků. Nízký počet ţáků je dán tím, ţe Křinec je 

menší vesnická škola. Devátou třídu jsem si zvolila jako skupinu kontrolní a osmou třídu 

jako skupinu experimentální. 

Na obou školách mi paní učitelky vyšli vstříc a nejprve umoţnili několik hodin 

náslechů, abych se s ţáky seznámila a zapamatovala si jejich jména. Poskytly mi také 

informace o práci jednotlivých ţáků ve formě přehledu jejich aktuálních známek a 

prospěchu z minulého roku. Obě paní učitelky také vyplnili dotazník pro učitele (viz 

příloha č. 5), z něhoţ vyplynulo, ţe ani jedna z nich nezačleňuje do vyučování metody 

dramatické výchovy. Tuto skutečnost jsem vzala v úvahu při plánování výukové jednotky 

pro experimentální skupiny a volila jsem jednodušší činnosti, které nevyţadují předchozí 

zkušenost ţáků s dramatickými aktivitami. 

Po seznámení se s ţáky prostřednictvím náslechů jsem přistoupila k plánování 

konkrétních vyučovacích hodin. Navrhla jsem jednu výukovou jednotku pro skupiny 

experimentální, do které jsem začlenila prvky dramatické výchovy (viz níţe), a jednu 

výukovou jednotku tradičnějšího rázu pro skupiny kontrolní (viz níţe). Kaţdá výuková 

jednotka sestává z dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut). Příprava obnášela nakopírování 

materiálů pro ţáky a zajištění pomůcek. Dále jsem vytvořila dotazník pro ţáky, který 

zjišťuje jejich subjektivní pohled na výukovou jednotku. Pro exaktnější porovnání 

výsledků výuky v kontrolních a experimentálních skupinách jsem vytvořila didaktický test. 

 

Výuková jednotka č. 1 – s prvky dramatické výchovy  

 V plánu této výukové jednotky jsou začleněny následující techniky a metody 

typické pro dramatickou výchovu: zahřívací cvičení, pohybová průpravná cvičení, vedené 

rolové hry. Při provádění rolových her je důraz kladen na zapojení mimiky, gestiky, očního 

kontaktu, pohybu a uvědomělé zacházení s hlasem.  
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Plán 1. hodiny 

Téma: Zdraví – Gesundheit 

Cíl: ţáci se naučí pouţívat vybraná slovíčka a fráze k tématu „zdraví“ (Gesundheit)  

Čas: 45 minut 

Materiály: kopie rozhovoru
30

 pro kaţdého ţáka 

 čisté lístky papíru  

1. Zahřívací cvičení: Části těla – Körperteile (3 minuty)   

Učitel vyzve ţáky, aby vstali. Učitel jmenuje části těla a ţáci na ně ukazují. 

Následně se kaţdý ţák na pokyn učitele obrátí čelem k svému sousedovi. Ţáci teď ukazují 

na části těla u sebe navzájem a přitom názvy částí těla taky vyslovují. Pokud je ţáků lichý 

počet, vyzve učitel jednoho ţáka, aby části těla vyvolával on.   

2. Brainstorming: Co můţe člověka bolet? – Was für Schmerzen kann man haben? (10 

minut) 

a) 

Učitel nakreslí na tabuli postavu s nešťastným obličej a řekne: „Das ist Paul. 

Ihm ist ganz schlecht. Er ist krank und hat Schmerzen.“ Učitel napíše na tabuli 

slovo Schmerzen a pokud ho ţáci neznají, přeloţí jim ho. Pak k ţákům mluví 

dále: „Paul hat Kopfschmerzen.“ Učitel napíše na tabuli slovo Kopfschmerzen, 

udělá od něho šipku k Paulově hlavě a zeptá se ţáků, zda umí výraz přeloţit. 

Učitel pak pokračuje s vyprávěním o Paulovi: „Aber das ist nicht alles. Ihm tut 

fast alles weh. Was für Schmerzen hat er noch? Ratet mal!“ Ţáci hádají, učitel 

jim pomáhá kreslením šipek k částem těla, které Paula bolí. Učitel pomáhá 

ţákům i s německými výrazy a vytváří z nápadů zápis na tabuli (viz níţe).  

Kopf 

Ohren 

Bauch 

Hals 

Zahn 

Rücken 

 

                                                
30 Podoba rozhovoru je inspirována rozhovorem z učebnice Spaß mit Max 2 (Lenčová; Švecová; Pleschinger 

2003, s. 54). 

-schmerzen haben. 
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 b) 

Poté učitel znázorní na tabuli další obtíţe, které Paul má a ptá se ţáků, zda je 

umí říct německy. Pro znázornění kašle učitel kreslí Paulovi od úst přerušované 

čárky, pro rýmu kapičku u nosu, pro horečku teploměr a pro průjem značku WC 

a mnoho šipek od Paula k této značce a naopak. 

Husten 

Fieber  

Schnupfen 

Durchfall 

 c) 

 Učitel vyzve ţáky, aby si výrazy zapsali do sešitu. 

3. Pantomina (5 minut) 

Učitelem vybraný ţák si vezme kartičku, na které je napsána  jedna ze 

zdravotních obtíţí (viz výše). Ţák se pojem snaţí pantomimicky znázornit pro ostatní ţáky, 

kteří se ji snaţí uhodnout. Kdo uhodne, vezme si další kartičku a pokračuje. 

4. Dialog (25 minut) 

a) 

Učitel rozdá kaţdému ţákovi kopii dialogu (viz níţe) a předčítá ho ţákům. Ţáci 

poslouchají a podtrhávají si neznámá slovíčka. Dotazy týkající se nových 

slovíček učitel ţákům následně zodpoví.  

 b) 

Učitel rozdělí ţáky na dvě skupiny – Ärzte a Patienten. Ţáci v roli pacientů 

začínají sborově dialog a ţáci v roli lékařů sborově reagují. Tímto způsobem 

ţáci provedou celý rozhovor.  

 

Patient: Guten Tag. 

Arzt: Hallo, Paul! Was ist los?  

Patient: Ich habe starke Halsschmerzen und Husten. 

Arzt: Hast du die Schmerzen schon lange? 

Patient: Nein, erst einen Tag. 

Arzt: Hast du Fieber? 

Patient: Ja, fast 39. 

Arzt: Na, das ist eine Angina.  

haben. 
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Arzt: Ich verschreibe dir Medikamente. Es sind Tropfen und Tabletten.  

Arzt: Du musst sie dreimal täglich einnehmen.  

Arzt: Du bekommst sie mit diesem Rezept in der Apotheke um die Ecke. 

Patient: Danke. 

Arzt: Jetzt bleibst du ein paar Tage im Bett. 

Patient: Ja. 

Patient: Auf Wiedersehen! 

Arzt: Auf Wiedersehen, Paul. Und gute Besserung! 

 c)  

Učitel rozdá ţákům nepopsané lístečky. Ţáci ve dvojících dostanou za úkol si 

vypsat repliky z dialogu. Jeden ţák ze dvojice vypisuje repliky lékaře, druhý 

zase promluvy pacienta. Na kaţdý lístek patří vţdy jedna promluva. Učitel 

nabádá ţáky, aby si repliky očíslovali. 

 d) 

Potom ţáci s pomocí lístečků vedou rozhovor ve dvojicích. Skutečnost, ţe ţáci 

mají před sebou jen vlastní repliky a ne uţ celý rozhovor, je nutí více naslouchat 

tomu, co říká druhý.  

 e) 

Učitel vyzve ţáky ve třídě, aby si do rukou vzali své lístečky a vytvořili dvě řady 

podle rolí. Ţáci v roli lékaře vytvoří řadu za ţidlí, na které bude sedět první ţák 

hrající lékaře. Naproti této řadě se postaví řada ţáků, kteří hrají pacienta. Tato 

řada začne. První „pacient“ řekne první repliku a počká na odpověď prvního 

„lékaře“. Pak oba jdou na konec své řady a druhou výměnu uţ říkají ţáci, kteří 

stáli za nimi. Střídání pokračuje, dokud dialog není u konce. Dialog se zopakuje 

vícekrát i s výměnou rolí. Učitel vybízí ţáky, aby pracovali s emocemi, gestikou, 

mimikou, očním kontaktem a pohybem a snaţili se sladit tak, aby role lékaře i 

pacientky, které jsou tvořeny tolika hráči, působily jednotně. To znamená, ţe 

kdyţ v jedné replice bude lékař působit například smutně a tiše, tak se v druhé 

replice nezmění ve hlaholného a veselého.  

5. Závěrečné uvolnění (2 minuty) 

Učitel řekne ţákům, aby se vrátili na místo a vyzve je, aby zavřeli oči, uvolnili tělo 

a řekli si několikrát: „Ich bin wieder SchülerIn.“ Můţou přitom třepat rukama a tak ze sebe 
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lépe setřást roli lékaře či pacienta a vrátit se do role ţáka. Učitel ţákům poděkuje a 

pochválí je za aktivní spolupráci. 

 

Plán 2. hodiny 

Téma: Zdraví – Gesundheit 

Cíle:  naučit se pouţívat slovíčka a fráze k tématu „zdraví“ (Gesundheit) 

 procvičit si rozkazovací způsob 2. osoby jednotného čísla  

Čas: 45 minut 

Materiály: kopie rozhovorů A i B
31

 pro kaţdého ţáka 

 čisté lístky papíru 

 jedna sada lístků s replikami rozhovoru A pro dvojici ţáků v němčině 

 jedna sada lístků s replikami rozhovoru A pro dvojici ţáků v češtině 

 kopie
32

 s tabulkou a pravidly týkajících se imperativu pro kaţdého ţáka 

Pomůcky: míček 

1. Zahřívací cvičení: Asociace - Assoziationen
33

 (2 minuty)   

Učitel řekne ţákům, ţe si pro zahřátí zahrají hru na asociace. Pokud ţáci slovo 

„asociace“ neznají, vysvětlí jim učitel jeho význam. Učitel řekne německé slovo – např. 

krank, které souvisí s probranou slovní zásobou z minulé hodiny, a hodí míček jednomu z 

ţáků. Tento ţák řekne první slovo, které ho ve spojitosti s učitelovým slovem napadlo a 

hodí míček dalšímu ţákovi, který pokračuje stejným způsobem.  

2. Dva podobné dialogy (14 minut) 

 a) 

Učitel vyzve jednu dvojici ţáků-dobrovolníků, aby šli za dveře, vzali si s sebou 

ţidli, tuţku a něco, čím si mohou podloţit list papíru. Učitel dá kaţdému ţákovi 

z této dvojice kopii dialogu A (viz níţe) a vyzve je, aby si dialog pozorně 

přečetli a podtrhli, čemu nerozumí. 

Dialog A 

Patientin: Guten Tag. 

Arzt: Hallo, Katrin! Was ist los? Erzähl mal! 

Patientin: Ich habe starke Halsschmerzen. 

                                                
31 Podoba rozhovorů je inspirována rozhovorem z učebnice Spaß mit Max 2 (Lenčová; Švecová; Pleschinger 

2003, s. 54). 
32 Cvičení jsou upravena z učebnice Studio D A1 (Funk; Kuhn; Demme 2005, s. 195). 
33 podle Wessels 1991, s. 48 – 49 
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Arzt: Wie lange hast du die Schmerzen? 

Patientin: Erst einen Tag. 

Arzt: Hast du Fieber? 

Patientin: Ja, fast 39. 

Arzt: Komm her. Zeig mir die Zunge. 

Patientin: Aaaa. 

Arzt: Na, das ist eine Grippe. Ich verschreibe dir Medikamente. Es sind 

Tabletten. Nimm sie dreimal täglich. Du bekommst sie mit diesem Rezept in der 

Apotheke um die Ecke. 

Patientin: Danke. Darf ich zur Schule gehen? 

Arzt: Nein, besser nicht. Bleib eine Woche zu Hause. Schlaf viel und iss viel 

Obst. 

Patientin: O. K. Auf Wiedersehen! 

Arzt: Warte mal! Lauf nicht so schnell weg! Hier ist noch das Rezept! 

Patientin: Oh, Danke. Auf Wiedersehen! 

Arzt: Auf Wiedersehen Katrin. Und gute Besserung! 

 b) 

Učitel rozdá zbytku třídy rozhovor B (viz níţe), který je podobný dialogu A, ale 

v některých detailech se od něj liší. Učitel vyzve i ţáky ve třídě, aby si dialog 

pozorně přečetli a podtrhli, čemu nerozumí. 

 Dialog B 

Patientin: Guten Tag. 

Arzt: Hallo, Katrin! Was ist los? Erzähl mal! 

Patientin: Ich habe Husten. 

Arzt: Wie lange hast du Husten? 

Patientin: Schon drei Tage. 

Arzt: Hast du Fieber? 

Patientin: Nein. 

Arzt: Komm her. Zeig mir die Zunge. 

Patientin: Aaaa. 

Arzt: Na, das ist nur eine Erkältung. Ich verschreibe dir Tropfen. Nimm sie 

dreimal täglich. Du bekommst sie mit diesem Rezept in der Apotheke auf dem 

Marktplatz. 
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Patientin: Danke. Darf ich zur Schule gehen? 

Arzt: Ja, du kannst zur Schule gehen aber treib jetzt eine Woche keinen Sport. 

Und iss viel Obst! 

Patientin: O. K. Auf Wiedersehen! 

Arzt: Warte mal! Lauf nicht so schnell weg! Hier ist noch das Rezept! 

Patientin: Oh, Danke. Auf Wiedersehen! 

Arzt: Auf Wiedersehen Katrin. Und gute Besserung! 

 c) 

Učitel odejde ke dvojici ţáků za dveřmi a zodpoví jim dotazy. Poté jim předá 

kartičky (viz příloha č. 1), kde je rozhovor B rozdělený podle rolí. Čísla označují 

pořadí replik v rámci jedné role, písmena a aţ p zase pořadí replik v rámci 

celého rozhovoru. Kartičky musí být nejprve rozstříhány a pro rozlišení rolí je 

dobré, kdyţ jsou nalepeny na barevném papíře – repliky pacientky např. na 

ţlutém papíře a repliky lékaře na zeleném papíře. Dvojice ţáků má za úkol se 

rozhovor naučit pokud moţno z paměti a při jeho přehrávání zapojit i pohyb, 

oční kontakt, gestiku a mimiku. Kromě toho ţáci dostanou na papírcích napsáno, 

jakým způsobem mají mluvit a jaké emoce hrát. Nabízí se široká paleta nálad, 

povah a vlastností, které ţáci mohou znázorňovat (např. traurig, schüchtern, 

schwerhörig, alt, hysterisch, energisch, ruhig) a způsobů mluvy (např. schnell, 

langsam, leise, laut). 

 d) 

Učitel se vrátí do třídy a zodpoví ţákům dotazy. Pak učitel rozdá ţákům do 

dvojic nepopsané lístečky, aby si na ně repliky sami napsali a měli v ruce 

podobné lístky jako dvojice ţáků za dveřmi. Ţáci ale tentokrát neopisují repliky 

v němčině, ale překládají si je do češtiny. Učitel ţákům radí, aby si repliky 

očíslovali. Ţáci ve třídě pak nacvičují rozhovor v němčině podle replik v češtině. 

Stejně jako ţáci za dveřmi dostanou ţáci ve třídě na papírcích napsáno, jakým 

způsobem mají mluvit a jaké emoce hrát. Učitel je povzbuzuje, aby se nebáli 

zapojit gestiku, mimiku a pohyb a nezapomněli na oční kontakt s partnerem. 

 e) 

Učitel dá ţákům za dveřmi kartičky s těmi samými replikami, ale přeloţenými 

do češtiny. Ţáci tak po nějakou dobu zkouší cvičit dialog v němčině podle 
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kartiček s promluvami v češtině. Pak učitel této dvojici ţáků vrátí opět kartičky 

s německými replikami. 

3. Přehrávání dialogů (8 minut) 

 a) 

Dvojice ţáků za dveřmi se vrátí do třídy a zahraje svůj dialog. Pokud je to 

potřeba, mohou tito ţáci letmo nahlíţet do kartiček s německými replikami. 

Ostatní ţáci dostanou instrukci pozorně naslouchat a všímat si rozdílů mezi 

svým dialogem a dialogem hraným spoluţáky. Nesmějí se přitom dívat na kopii 

svého rozhovoru. 

 b)  

Učitel vyzve jednu dvojici ţáků, kteří nacvičovali ve třídě, aby přehráli svůj 

rozhovor. Téţ mohou jako berličku vyuţít kartičky s vypsanými replikami. Tito 

ţáci mají repliky vypsané jen v českém jazyce, takţe mají úkol o trochu 

obtíţnější neţ ţáci, kteří hráli dialog A. Ţáci, kteří předtím nacvičovali za 

dveřmi mají nyní za úkol naslouchat a hledat rozdíly mezi rozhovory A a B. 

 c)  

Po sehrání dialogů ţáci sdělují učiteli, jakých rozdílů mezi rozhovorem A a B si 

všimli. 

4. Imperativ (7 min) 

 a)  

Učitel se ptá ţáků, zda znají rozkazovací způsob z hodin českého jazyka a zda 

umí uvést nějaké příklady. 

 b) 

Všichni ţáci dostanou kopii i druhého rozhovoru, který nenacvičovali, a hledají 

v obou textech příklady sloves v rozkazovacím způsobu. Zapisují výsledky do 

tabulky (viz příloha č. 2) a vyvozují pravidlo tvorby imperativu v 2. osobě 

jednotného čísla. 

5. Pohybová aktivita na procvičení imperativu
34

 (3 minuty) 

Tato aktivita probíhá tak, ţe učitel vyvolává rozkazy v 2. osobě jednotného čísla a 

ţáci prostřednictvím pantomimy reagují. Moţné rozkazy: koch, putz, geh 

rückwärts/langsam/schnell, schlaf, komm her, sag Hallo!, lauf, lach, mach Fotos, sing, 

                                                
34 podle Lewis; Bedson 2000, s. 102 
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spiel Fußball, spring, nimm eine Tablette, iss, weine, setz dich, fahr Rad, mal, zeig die 

Zunge. 

6. Hra na roboty – Roboter-Spiel
35

 (5 minut) 

Učitel řekne ţákům, aby vstali a vytvořili dvojice. Jeden ţák ze dvojice hraje 

programátora a jeden robota. Učitel vyzve ţáky, aby předvedli, jakým způsobem se robot 

pohybuje, a ţáci se snaţí  napodobit trhavé pohyby robotů. „Programátoři“ pak dostanou 

lístečky s infinitivy různých sloves, které pak převádí do imperativu 2. osoby jednotného 

čísla a dávají pokyny svým robotům tak, jak to dělal učitel v předešlé aktivitě. Po chvíli si 

ţáci role vymění. 

7. Zpětná vazba (5 minut) 

Ţáci vyplňují dotazník zjišťující jejich subjektivní pocit z dvou předešlých 

vyučovacích hodin. 

 

Výuková jednotka č. 2 – bez prvků dramatické výchovy  

Plán 1. hodiny 

Téma: Zdraví – Gesundheit 

Cíl: ţáci se naučí pouţívat vybraná slovíčka a fráze k tématu „zdraví“ (Gesundheit)  

Čas: 45 minut 

Materiály: rozstříhaná kopie rozhovoru
36

 pro kaţdou dvojici ţáků 

Pomůcky: přehrávač CD 

 CD 1 k učebnici Spaß mit Max 2 

1. Obrázek (8 minut) 

 a) 

Ţáci dostanou obrázek s postavami, jejichţ části těla jsou opatřeny německými 

popisky. Ţáci mají jen několik minut na to, aby si prohlédli obrázky, neboť tuto 

slovní zásobu uţ jednou probírali. Pokud narazí na nové slovíčko, mohou si ho 

zapsat do sešitu. 

 b) 

Ţáci otočí obrázek a píší co nejvíce názvů částí těla, na které si vzpomenou. Kdo 

má nejvíce správných výrazů, vyhrává. 

                                                
35 podle Wessels 1991, s. 37 
36

 Rozhovor byl vyňat z učebnice Spaß mit Max 2 (Lenčová; Švecová; Pleschinger 2003, s. 54). 
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 c) 

Učitel říká německé názvy částí těla, ţáci je říkají česky. Poté učitel říká výrazy 

v češtině a ţáci je říkají německy. 

2. Brainstorming: Co můţe člověka bolet? – Was für Schmerzen kann man haben? (10 

minut)  

Postup je tu stejný jako v 1. hodině 1. výukové jednotky (viz výše). 

3. Popis obtíţí (5 minut) 

Ţáci mají za úkol vymyslet vlastní postavu, která je nemocná, a napsat, jaké má 

obtíţe. Následně ţáci předčítají, co napsali. Učitel opravuje případné chyby. 

4. Práce s dialogem (15 minut) 

 a) 

Učitel rozdá ţákům dialog (viz níţe), který je rozstříhaný na jednotlivé 

promluvy. Lístečky ţáci dostanou pomíchané. Ţáci si nejprve promluvy přečtou 

a učitel jim zodpoví dotazy týkající se neznámých slovíček. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Tag. 

Hallo, Florian! Was ist los? Du siehst ja gar nicht gut aus. Was fehlt dir denn? 

Ich bin erkältet. Ich habe starke Halsschmerzen und Husten. 

Hast du die Schmerzen schon lange? 

Nein, erst einen Tag. 

Hast du Fieber? 

Ja, fast 39. 

Na, das ist nicht nur eine Erkältung, das ist eine Angina. 

Ich verschreibe dir Medikamente. 

Es sind Tropfen und Tabletten. 

Du musst sie dreimal täglich einnehmen. 

Deine Mutti bekommt sie mit diesem Rezept in der Apotheke um die Ecke. 

Danke. 

Jetzt bleibst du ein paar Tage im Bett. 

Ja. 

Auf Wiedersehen! 

Auf Wiedersehen, Florian. Und gute Besserung! 
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 b) 

  Ţáci se snaţí seřadit věty dialogu tak, jak jdou logicky po sobě. 

 c)  

Ţáci poslouchají dialog s názvem Florian ist krank na CD 1 k učebnici Spaß mit 

Max 2 (stopa 30) a kontrolují, zda dialog poskládali správně. Učitel přehraje 

dialog dvakrát pro případ, ţe nějací ţáci po prvním poslechu zjistili více 

nesrovnalostí a potřebují se ujistit druhým poslechem, ţe dialog mají jiţ ve 

správném pořadí. 

 d)  

  Učitel vyzve jednu dvojici ţáků, aby rozhovor přečetli a vţdy po dokončení 

jedné promluvy věty přeloţili. Pak učitel vyzve i ostatní dvojice ţáků, aby četli 

rozhovor nahlas, ale ti jiţ nemusí dialog překládat. 

5. Vzájemné testování (6 minut) 

Kaţdý ţák má za úkol vybrat čtyři slovíčka a dvě fráze, na které narazil během 

hodiny, a napsat je do sešitu i s českým ekvivalentem. Pak se ţáci z těchto slovíček a frází 

navzájem ve dvojicích vyzkouší. 

6. Závěr hodiny (1 minuta) 

 Učitel poděkuje ţákům za spolupráci. 

 

Plán 2. hodiny 

Téma: Zdraví – Gesundheit 

Cíle:  naučit se pouţívat slovíčka a fráze k tématu „zdraví“ (Gesundheit) 

 procvičit si rozkazovací způsob 2. osoby jednotného čísla  

Čas: 45 minut 

Materiály: kopie rozhovorů A i B pro kaţdého ţáka (viz plán 2. hodiny 1. výukové 

jednotky) 

kopie s tabulkou a pravidly týkajících se imperativu pro kaţdého ţáka (viz plán 

2. hodiny 1. výukové jednotky) 

1. Opakování (8 minut) 

Učitel říká ţákům česky slovíčka z minulé hodiny a ţáci si je překládají do sešitu. 

Posléze učitel vyzve jednoho ţáka, aby řešení napsal na tabuli a opraví případné chyby.  

2. Dva podobné rozhovory (10 minut) 
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 a) 

Učitel rozdá kaţdému ţákovi rozhovor A a B (viz 2. vyučovací hodina 1. 

výukové jednotky). Ţáci si rozhovory tiše čtou a podtrhávají neznámá slova. 

Učitel ţákům potom zodpoví případné dotazy. 

 b) 

Učitel vyzve jednu dvojici ţáků, aby četli rozhovor A a po přečtení kaţdé 

promluvy věty překládali. Pak učitel vyzve jinou dvojici, aby to samé provedla 

s rozhovorem B. 

 c)  

  Učitel se ptá ţáků, jaké rozdíly jsou mezi dialogem A a B a ţáci odpovídají. 

3. Imperativ (7 min) 

 Postup a materiály jsou zde stejné jako u 4. bodu 1. výukové jednotky (viz výše). 

4. Cvičení na imperativ (5 minut) 

 Ţáci mají vymyslet pět sloves a dát je do 2. osoby rozkazovacího způsobu. Učitel 

pak vyvolává ţáky, kteří předčítají, jaká slovesa v imperativu vymysleli. Ostatní společně 

s učitelem kontrolují správnost tvarů. 

5. Vlastní dialog (10 minut) 

 Ţáci mají ve dvojicích napsat vlastní dialog u lékaře a začlenit do něj probraná 

slovíčka a slovesa v imperativu. Kaţdá dvojice pak svůj dialog přečte. Ostatní ţáci 

poslouchají a učitel opravuje chyby. 

6. Zpětná vazba (5 minut) 

Ţáci vyplňují dotazník zjišťující jejich subjektivní pocit z dvou předešlých 

vyučovacích hodin. 

 

6.3.1.1.3. Průběh výzkumu 

 Nejprve popíši průběh experimentu na Gymnáziu Nymburk. Experiment jsem na 

této škole realizovala v únoru 2010. Časový plán byl následující:  

 Výuková jednotka č. 1 – s prvky dramatické výchovy (experimentální skupina): 

o 12. 2. – realizace první vyučovací hodiny se začleněním prvků dramatické   

výchovy  

o 16. 2. – realizace druhé vyučovací hodiny se začleněním prvků dramatické 

výchovy 
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 17. 2. – diskuze a didaktický test s experimentální skupinou 

 Výuková jednotka č. 2 – bez prvků dramatické výchovy (kontrolní skupina): 

o 19. 2. – realizace první vyučovací hodiny bez prvků dramatické výchovy  

o 23. 2. – realizace druhé vyučovací hodiny bez prvků dramatické výchovy  

 24. 2. – diskuze a didaktický test s kontrolní skupinou 

 

Průběh první hodiny s prvky dramatické výchovy 

 Před začátkem hodiny jsme s paní učitelkou Martínkovou přišly do třídy za tercií 

A. Dva ţáci chyběli. Společně s paní učitelkou jsme ze 14 ţáků, kteří byli ve škole, vybraly 

8 ţáků tak, aby ve skupině byli ţáci s lepším i horším prospěchem. Při rozdělování do 

skupin bylo našim cílem, aby byly obě skupiny výkonnostně na stejné  úrovni. Brali jsme 

v úvahu i dva chybějící ţáky, neboť jsme předpokládaly, ţe ti se příští týden po nemoci do 

školy vrátí a stanou se tak součástí experimentu. Paní učitelka pak se skupinou šesti ţáků 

odešla do počítačové pracovny procvičovat gramatiku a slovíčka, která nesouvisela 

s obsahem vyučovacích hodin, jeţ jsem měla vést se zbylými osmi ţáky já. V mé skupině 

zůstalo pět chlapců a tři dívky.  

 Po zvonění nebylo nutné ztrácet čas vzájemným představováním, neboť to proběhlo 

při náslechových hodinách. Přistoupili jsme tedy se ţáky k zahřívacímu cvičení 

Körperteile (viz výše). Ţáci oţili, kdyţ měli ukazovat na části těla svého partnera. Ačkoliv 

jsem jim nabídla, ţe se nemusejí dotýkat, někteří ţáci se s radostí navzájem dotýkali. Jiní 

ţáci (především dvojice chlapců) byli zdrţenlivější a vyuţili moţnosti jen ukazovat, ale i u 

těchto ţáků bylo vidět, ţe do kontaktu s partnerem vstupují s potěšením. Atmosféra ve 

třídě se tím uvolnila a rozveselila. Cílem aktivity bylo „prolomit ledy“, coţ se zdařilo. 

 Druhá aktivita - Was für Schmerzen kann man haben? (viz výše), proběhla bez 

větších problémů. Ţáci odpovídali na dotazy a hádali, jaké nemoci Paul má. Provedli bez 

reptání i zápis do sešitu. 

 Třetí aktivita – Pantomima (viz výše) – měla u ţáků pozitivní ohlas. Někteří ţáci 

měli sice problém danou nemoc pantomimicky znázornit, ale nakonec kaţdý ţák uspěl a 

ostatní uhádli, co se snaţí předvést. Kromě nedostatku nápaditosti zde vstupoval do hry i 

stud. Bylo vidět, ţe někteří ţáci by potřebovali v  oblasti práce s vlastním tělem podpořit 

častějšími aktivitami tohoto druhu.  

 Čtvrtá aktivita – Dialog (viz výše) – probíhala bez velkých komplikací. Ţáci neměli 

potíţe dialogu porozumět, ani ho sborově ve skupinách přečíst. Měla jsem obavu, zda ţáci 
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nebudou opisování své role na lístečky vnímat jako nudnou činnost. Nikdo však nechuť 

opsat si text neprojevil. Poslední fáze práce s dialogem, kdy jedna řada ţáků měla hrát 

lékaře a druhá pacienta, byla velmi zajímavá. Při prvním přehrávání měli ţáci ještě 

problém od svých lístečků vzhlédnout a text celý jen nečíst. Bylo však vidět, ţe kaţdý 

pozorně poslouchá, co říkají ţáci v řadě před ním i naproti němu, aby při svém výstupu 

nepouţil nesprávnou repliku. Některým ţákům se občas lístečky pomíchaly, coţ někdy 

přerušovalo plynulost dialogu. Takovéto proluky však netrvali příliš dlouho. Při druhém 

opakování byli jiţ ţáci sehranější a snaţili se více zapojovat gestiku, mimiku a pohyb. 

Ţákům následně nedělalo problém si repliky navzájem vyměnit a sehrát i druhou roli. 

Pozornost ţáků byla upnuta jen na aktivitu samotnou. Pro zvládnutí úkolu se ţáci museli 

plně soustředit, coţ se jim dařilo. Také se zdálo, ţe činnost ţáky baví a interakce 

s ostatními jim působí potěšení. 

 Závěr hodiny patřící uvolnění proběhl podle plánu. Ţáci se ze začátku zdáli příliš 

„rozdovádění“, neţ aby mohli klidně sedět a uvolnit se. To se však nakonec povedlo a ţáci 

ze třídy pak odcházeli jiţ odreagovaní. 

 

Průběh druhé hodiny s prvky dramatické výchovy 

 Druhá hodina s prvky dramatické výchovy se uskutečnila hned další hodinu 

němčiny, kterou ţáci měli v rozvrhu. Mezi první a druhou hodinou tak leţely dva dny (viz 

časový plán výše). Všichni ţáci experimentální skupiny byli ve škole přítomni a ţáky 

z druhé skupiny si paní učitelka Martínková opět odvedla do počítačové pracovny. 

 Zahřívací cvičení Assoziationen (viz výše) ţáci prováděli rádi. Musela jsem jim ale 

nejprve vysvětlit, ţe asociace je to, co je bezděčně napadne ve spojitosti s něčím jiným. 

Ţáci pouţívali slova, která jsme probírali minulou hodiny, coţ povaţuji za důkaz toho, ţe 

se jim slovíčka vryla hluboko do paměti. Na činnosti ţáky zjevně bavilo především házení 

a chytání míčku. 

 Pro druhou aktivitu – Dva podobné dialogy (viz výše) – se nám podařilo získat 

výborné podmínky. Vyjednala jsem přesun do třídy, která byla rozdělena na dvě menší 

pomocí dřevěné stěny a polstrovaných dveří. Dvojice ţáků s dialogem A nemusela jít tedy 

nacvičovat na chodbu, nýbrţ do druhé půlky učebny. Zadání úkolů bylo pro ţáky 

srozumitelné, všichni pracovali a nikdo neprojevil nesouhlas či nelibost. 

 Další aktivita – Přehrávání dialogů (viz výše) – měla ukázat, jak ţáci za krátkou 

dobu zvládli dialogy nacvičit. Dvojice s dialogem A si vedla dobře. Dokonce se jim dařilo 
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do jisté míry zahrát i emoce, které měli zadané. Vyzvala jsem i jednu dvojici ţáků 

s dialogem B, kteří měli hrát podle papírků s českými replikami. Ani zde se ale nevyskytl 

zádrhel, ţáci hráli plynně a emoce, které se snaţili ztvárnit, vdechly dialogům ţivot. Ţáci 

také společně přišli na všechny rozdíly mezi dialogem A a B. 

 Čtvrtou aktivitu – Imperativ (viz výše) – ţáci provedli rychle. Vyvozování 

gramatických pravidel z příkladů jim nepůsobilo obtíţe. 

 Čtvrtá a pátá aktivita ţáky opět zaktivizovala. Činnosti je fyzicky i psychicky plně 

zaměstnávaly. Byla jsem příjemně překvapená, jak přirozeně a bez chyb ţáci při páté 

aktivitě pouţívali imperativ. 

 Nakonec ţáci ochotně vyplnili dotazník. Vyzývala jsem je, ať jsou při hodnocení co 

nejupřímnější. 

  

Průběh první a druhé hodiny bez prvků dramatické výchovy 

 Ţáky jsme si s paní učitelkou před začátkem obou hodin opět rozdělili do skupin. 

Tentokrát šli pracovat na počítačích ţáci experimentální skupiny. Potěšující byl fakt, ţe se 

do školy po nemoci vrátili oba ţáci, kteří byli zařazeni do kontrolní skupiny a mohli se tak 

experimentu účastnit. Měla jsem tedy opět moţnost pracovat s osmi ţáky – s čtyřmi 

dívkami a čtyřmi chlapci. 

Tyto hodiny se skládaly z tradičních aktivit, které byly zaměřeny hlavně na 

kognitivní sloţku ţákovi osobnosti. Ţáci činnosti sice prováděli (plány hodin viz výše), ale 

neprojevovali pro ně velké zaujetí. Naplno jsem tu pocítila to, čeho jsem si všimla uţ při 

náslechových hodinách. Ţáci se na aktivity moc nesoustřeďovali, bavili se a vyrušovali. 

Ačkoliv jsem hodiny plánovala svědomitě a snaţila jsem volit aktivity tak, aby nebyl 

opomíjen rozvoj ţádné řečové dovednosti, většina ţáků této skupiny mi dávali najevo, ţe o 

mé snaţení nestojí. V hodině jim chyběl zřejmě jakýkoliv prvek překvapení a aktivity jim 

zřejmě přišly „okoukané“. Přestoţe se u ţáků nějaký pozitivní posun v oblasti vědomostí 

udál, odnášela jsem si z obou hodin pocit, ţe se nepovedly.   

  

 Nyní popíši průběh experimentu na Základní škole Křinec. Experiment jsem na této 

škole provedla v březnu 2010. Časový plán byl následující: 

 Výuková jednotka č. 1 – s prvky dramatické výchovy (experimentální skupina): 

o 15. 3. – realizace první vyučovací hodiny se začleněním prvků dramatické 

výchovy  
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o 17. 3. – realizace druhé vyučovací hodiny se začleněním prvků dramatické 

výchovy 

 19. 3. – diskuze a didaktický test s experimentální skupinou 

 Výuková jednotka č. 2 – bez prvků dramatické výchovy (kontrolní skupina): 

o 23. 3. – realizace první vyučovací hodiny bez prvků dramatické výchovy  

o 24. 3. – realizace druhé vyučovací hodiny bez prvků dramatické výchovy  

 26. 3. – diskuze a didaktický test s kontrolní skupinou 

 

Průběh první a druhé hodiny s prvky dramatické výchovy 

Experimentální skupina se skládala jen z šesti ţáků osmé třídy. Tři ţáci na obě 

vyučovací hodiny chyběli. Ve třídě byli čtyři dívky a dva chlapci. Jeden chlapec a dívka 

měli dyslexii. Paní učitelka, která má ţáky běţně na němčinu, nás nechala na mou ţádost o 

samotě. Chtěla jsem totiţ, aby se ţáci chovali tak, jak to opravdu cítí a nesnaţili se 

„blýsknout“ před svou vyučující.  

 Tyto hodiny probíhaly v podobném duchu jako hodiny s ţáky experimentální 

skupiny na Gymnáziu Nymburk. Nejpodstatnější rozdíl byl ve stupni nadání ţáků. Ţáci 

sice pracovali se zaujetím, ale některým dělalo velké problémy si například opsat německé 

repliky bez chyb. Ačkoliv jsme si všechna slovíčka přečetli a přeloţili, někteří ţáci 

neustále některá slova komolili. Rozhodla jsem se je neopravovat, abych úplně nezabrzdila 

přirozený proud aktivit. Jednalo se většinou o ţáky se specifickými poruchami učení. 

S těmito ţáky také bylo obtíţné dodrţet časový plán aktivit, neboť jim vše trvalo o trochu 

déle neţ ţákům z první experimentální skupiny. Stalo se, ţe u první hodiny jsme nestačili 

provést závěrečnou fázi uvolnění a ţáci na místo toho ještě ve stoje po zvonění na můj 

pokyn jen jednou zatřásli rukama a zopakovali větu: „Ich bin wieder SchülerIn“. Celkově 

měli ţáci této třídy větší problém si německé věty zautomatizovat, proto také jejich 

ztvárnění nebylo na tak dobré úrovni jako u první experimentální skupiny. To se zdálo ale 

nepodstatné vzhledem k tomu, ţe ţáci si činnosti uţívali. Jediným mínusem se zdál 

zmiňovaný nedostatek času.  

 

Průběh první a druhé hodiny bez prvků dramatické výchovy 

 Paní učitelka opět po vzájemné domluvě odešla do kabinetu a svěřila třídu pouze 

mně. 
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V kontrolní skupině bylo na první hodinu sedm ţáků – čtyři chlapci a tři dívky. Dva 

ţáci chyběli. Na druhou hodinu přišlo osm ţáků – přibyla jedna dívka. Celé výukové 

jednotky se tedy účastnilo pouze sedm ţáků, coţ jsem zohlednila při hodnocení.   

 Připravené aktivity nebyly pro ţáky ničím zvláštní. Stejně jako první kontrolní 

skupina úkoly plnili, ale měla jsem opět problémy některé ţáky motivovat. Jeden ţák 

neustále přerušoval svou práci, otáčel se ke spoluţákům a měl poznámky, které 

nesouvisely s obsahem hodiny. Ostatní chlapci i dívky bohuţel na poznámky reagovali a 

vznikala tak nesoustředěná atmosféra. Tempo práce se tímto také rapidně sniţovalo. Bylo 

vidět, ţe zmíněné vyrušování vadí dvojici dívek, které by rády v klidu pracovaly, coţ ale 

chlapcům nevadilo. Jednou jsem musela dvěma „špičkujícím“ se chlapcům zvýšeným 

hlasem pohrozit, ţe si je poznamenám a ţe pak dostanou od své paní učitelky poznámku. 

To chlapce trochu zklidnilo, k dobré atmosféře hodiny to však pochopitelně nepřispělo. 

Nakonec jsem měla dojem, ţe učit se chce jen zmíněná dvojice dívek a ostatní pracují 

víceméně z donucení. Obě hodiny sice nebyly zbytečné a ţáci se do jisté míry naučili a 

následně procvičili vybranou gramatiku a slovíčka, efektivita jejich práce byla ale kvůli 

celkové nesoustředěnosti poměrně nízká. 

 

6.3.1.1.4. Hodnocení výzkumu 

Z pozorování průběhu výukových jednotek vyplývá, ţe hodiny se začleněním prvků 

dramatické výchovy se u ţáků setkaly s větším úspěchem neţ hodiny tradičnějšího rázu. V 

průběhu hodin bez prvků dramatické výchovy se často objevovaly problémy s disciplínou a 

nízkou motivací ţáků. V hodinách s prvky dramatické výchovy se tyto problémy 

neobjevovaly. Vysvětlení této skutečnosti je zřejmě správné hledat v tom, ţe dramaticky 

orientované aktivity více a mnohostranněji zaměstnávaly osobnost ţáků a více ladily 

s jejich kognitivními, sociálními, emociálními a fyzickými potřebami.  

 Ţáci také dostali didaktický test zkoumající, do jaké míry probírané učivo zvládli. 

Test jim ale nebyl předem oznámen, aby se na něj doma nepřipravovali. Ţáci se pak mohli 

opírat jen o to, co se naučili přímo v hodinách. Didaktický test (viz příloha č. 4) dopadl 

následovně:  

Z osmi ţáků experimentální skupiny tercie A získali dva ţáci plný počet bodů – 

jejich procentuální úspěšnost byla 100 %. Jedna ţákyně získala 98 %. Procentuální 
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úspěšnost dvou ţáků byla 96 %, jeden ţák získal 93 %, jedna ţákyně 82 % a jeden ţák 80 

%.  

V experimentální skupině šesti ţáků osmé třídy jedna ţákyně dosáhla 95 % 

úspěšnosti. Dva ţáci získali 90 %. Jeden ţák při toleranci chyb způsobených dyslexií získal 

80 %. Jedna ţákyně při odpuštění chyb způsobených dyslexií dosáhla 69 %. Jedna ţákyně 

získala 65 %. 

Z osmi ţáků kontrolní skupiny tercie A dosáhl jeden ţák 93 % úspěšnosti, dva ţáci 

získali 85 %, jeden ţák 81 %, dva ţáci 78 % a dva ţáci 70 %. 

V kontrolní skupině sedmi ţáků deváté třídy jeden ţák dosáhl 90 % úspěšnosti. Dva 

ţáci získali 70 %. Jeden ţák měl 69 %. Dva ţáci získali 65 %, jeden ţák pouze 53 %. 

Zprůměrujeme-li výsledky didaktického testu ţáků v experimentálních skupinách, 

vyjde nám průměr 81 %. Celkový průměr výsledků ţáků v kontrolních skupinách je 70 %. 

Rozdíl v úspěšnosti tedy čítá 11 %, přičemţ úspěšnější byli ţáci v experimentálních 

skupinách. Takto velký rozdíl úspěšnosti v testu mezi experimentálními a kontrolními 

skupinami je aţ zaráţející. Pomineme-li intervenci lidského faktoru (je totiţ moţné, ţe přes 

veškerou snahu vybrat rovnocenné skupiny se přece jenom v experimentálních skupinách 

sešli o něco výkonnější a motivovanější ţáci) můţeme si výsledek zdůvodnit i jinak. 

Experimentu se shodou okolností účastnili třídy, které mají problém s disciplínou. 

Disciplinární problémy se v experimentálních skupinách nevyskytly, neboť aktivity ţáky 

plně zaměstnávaly. V kontrolních skupinách ţákům ale byly předkládány aktivity, které 

jim při plném soustředění sice mohly pomoci k úspěšnému zvládnutí učiva, ale ţáci 

takovou pozornost tradičním, na kognitivní sloţku zaměřeným aktivitám nebyli ochotni 

věnovat. Lze tedy říct, ţe ţáci kontrolních skupin učivo skoro odmítli, protoţe jim nebylo 

zprostředkováno zábavnou formou a oni nepociťovali tak silnou vnitřní motivaci jako ţáci 

v experimentálních skupinách. Jiných výsledků bychom se pravděpodobně dočkali, pokud 

bychom pracovali s disciplinovanými ţáky, kteří jsou ochotni věnovat svou plnou 

pozornost i méně atraktivním, převáţně kognitivně zaměřeným činnostem. 

 

6.3.1.1.5. Hodnocení žáků 

Ţáci sami měli moţnost projevit svůj názor na výukovou jednotku, které se 

účastnili pod mým vedením. Ţáci svůj soud mohli vyjádřit prostřednictvím anonymního 

dotazníku (viz příloha č. 3) a diskuze.  
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Nejprve se budu věnovat tomu, jak ţáci hodnotili výukovou jednotku se začleněním 

prvků dramatické výchovy.  

Nikdo ze 14 ţáků, kteří se účastnili obou vyučovacích hodin vyučovací jednotky 

s prvky dramatické výchovy, k hodinám nevyjádřil negativní postoj. Jedenáct ţáků uvedlo, 

ţe je hodiny bavily a ţe je povaţují za přínosné, tři ţáci projevili neutrální postoj. 

Co se týče role učitele, 11 ţáků mě vnímalo kladně jako někoho, kdo jim pomáhá a 

radí, ne jako toho, kdo jim jen předkládá fakta. Tři ţáci k mé roli zaujali neutrální postoj. 

Způsob práce vyhovoval 12 ţákům, postoj dvou ţáků byl neutrální. 

Většina ţáků – 13 – by v budoucnosti zaţila více podobných hodin. Jeden ţák 

zůstal neutrální. 

 Všichni ţáci souhlasili nebo spíše souhlasili, ţe se naučili fráze a slovíčka týkající 

se zdravotních obtíţí. Stejně tak všichni ţáci souhlasili, ţe se naučili pouţívat slovesa 

v imperativu. 

 U poloţek „Naučil/a jsem se i něco víc neţ jen fráze, slovíčka a gramatiku (např. 

z reálného ţivota).“ a „Pokud ano, co?“, většina ţáků nevěděla, co napsat. Tato políčka u 

12 ţáků zůstala nevyplněná. Tři ţáci spíše souhlasili. Jeden/jedna z nich se vyjádřil/a, ţe se 

naučil/a „reagovat na situaci“, druhý/druhá z nich napsal/a, ţe se naučil/a „rychle mluvit 

v němčině“ a třetí ţák/ţákyně poznamenal/a, ţe se naučil/a „přirozeně dorozumívat v 

němčině“. 

 Kdyţ měli ţáci v druhé části dotazníku moţnost popsat své pocity, které zaţívali 

během hodin, vybírali z nabídky pouze tři hesla: „radost“, „spokojenost“ a „zájem“.  Pět 

ţáků vybralo pouze „spokojenost“, šest ţáků „spokojenost“ a „zájem“, jeden/jedna 

ţák/ţákyně „radost“ a „zájem“, dva ţáci vybrali pouze „zájem“. Nikdo nevyuţil moţnosti 

popsat své pocity podrobně. 

 Na dotaz, co je při hodinách nejvíce bavilo, ţáci nejčastěji odpovídali: „práce ve 

skupině či dvojici“, „hry“. „rozhovory“, „pohyb“. 

Některé odpovědi na další otevřené otázky se také opakovaly, zde uvádím ty, co 

mě zaujaly, a také ty, které byly nejčastější: 

 „Poslední dvě hodiny němčiny by mě více zajímaly/bavily, kdybychom více hráli 

hry.“ 

„Během posledních dvou hodin němčiny jsem zjistil/a: ţe je němčina docela 

zábavná a uţitečná; ţe hrát scénky není tak snadné, jak jsem si původně myslel.“ 



 

89 

„Během posledních dvou hodin němčiny jsem zvládl/a: naučit se nové věci, 

mluvit přirozeněji německy.“ 

„Poslední dvě hodiny němčiny mně konkrétně pomohly k: lepší konverzaci a 

výslovnosti, naučení se nových slovíček a gramatiky, přirozenému dorozumívání 

v němčině.“ 

V pozdější diskuzi jsem dala ţákům prostor k vyjádření jakékoli připomínky 

k naší společné práci. Z diskuze s první experimentální skupinou vyplynulo, ţe je 

němčina bavila více neţ obvykle. Diskuze s druhou experimentální skupinou se také 

nesla v přátelském duchu a ţáci se k hodinám vyjadřovali převáţně pozitivně. 

 Teď přejdu k tomu, jak dotazník vyplnili ţáci, kteří se mnou absolvovali výukovou 

jednotku bez prvků dramatické výchovy.  

V první části dotazníku obsahující škálové hodnocení, ţáci vše hodnotili v průměru 

o dva stupně níţ. Z toho vyplývá, ţe hodiny většinu ţáků spíše nebavily a nepokládají je za 

příliš přínosné.  

V druhé části dotazníku ţáci nejčastěji popisovali své pocity z hodin pomocí hesel 

„nuda“ a „nezájem“. Uţ v menší míře si vybírali ţáci hesla jako „spokojenost“, „zájem“ či 

„radost“. Ţáci zaškrtávali i zvláštní kombinace jako například „spokojenost“ a „nezájem“.  

 Otevřené otázky ţáci často nechávali bez odpovědi nebo psali, ţe nevědí nebo ţe se 

nenaučili, nezjistili, nezvládli nic. Někteří ţáci ale nad otázkami více popřemýšleli a 

napsali například: 

 „Nejvíce mě při průběhu posledních dvou hodin bavilo: dělat rozhovory; práce ve 

dvojicích.“ 

 „Poslední dvě hodiny němčiny by mě více zajímaly/bavily, kdybychom probírali 

něco jiného neţ nemoci.“  

 „Během posledních dvou hodin němčiny jsem zvládl/a: naučit se nová slovíčka; 

dělat rozhovory.“ 

 Během diskuze, která proběhla další hodinu, ţáci moc na mé otázky nereagovali. 

První kontrolní skupina mi spíše dávala najevo, ţe mě jako učitelku moc nerespektují a 

nemají chuť se se mnou moc bavit. Někteří ochotnější ţáci se vyjadřovali v tom smyslu, ţe 

jsme v hodinách měli hrát více her. V druhé kontrolní skupině převládalo bujaré veselí nad 

rádoby vtipnými odpověďmi některých ţáků, ale ničeho podstatného jsme se v diskuzi 

nedobrali.  
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6.3.1.1.6. Závěr 

Závěrem lze říci, ţe výsledky pozorování, dotazníku pro ţáky, didaktického testu 

a diskuze se ţáky mluví pro vyuţití prvků dramatické výchovy v hodinách německého 

jazyka. Pomocí metod a technik dramatické výchovy se mi podařilo hlavně zamezit 

problémům s disciplínou, motivovat ţáky a získat jejich plnou pozornost pro učení. Cíle 

hodiny se tak dočkaly plnějšího naplnění u ţáků z experimentálních skupin.  

 

6.3.2. Dotazník pro učitele 

Tato diplomová práce zkoumá moţnosti vyuţití metod dramatické výchovy ve 

výuce německého jazyka. Je dobré si proto poloţit otázku, jak a do jaké míry čeští učitelé 

němčiny tyto metody do výuky jiţ začleňují. K zodpovězení této otázky měl pomoci mnou 

sestavený dotazník (viz příloha č. 5).  

6.3.2.1.1. Cíl, podoba a administrace 

Cílem dotazníku je zjistit, zda mnou oslovení učitelé němčiny při výuce vyuţívají 

metody dramatické výchovy a pokud ano, jaké. Dále mě zajímalo, proč a jak často tak činí 

a jaké zkušenosti s uţitím metod dramatické výchovy mají a jaký postoj k nim zaujímají. 

Dotazník obsahuje otázky uzavřené, otevřené a otázky typu „multiple choice“ 

(otázky s moţností výběru více odpovědí zároveň). Dále jsem pouţila i otázky škálové. 

Dotazník jsem osobně předloţila či přes Internet zaslala celkem 104 učitelům 

základních škol a gymnázií. Dotazník vyplnilo zhruba 20 % respondentů. Měla jsem tedy 

moţnost vyhodnotit 21 dotazníků. 

6.3.2.1.2. Vyhodnocení 

Na první otázku dotazníku „Vyuţíváte metody dramatické výchovy při výuce 

německého jazyka?“ odpovědělo 15 učitelů kladně a 6 učitelů záporně (viz příloha č. 6). 

Učitelé, jejichţ odpověď zněla „ne“, přistoupili podle pokynu v dotazníku hned k poslední 

otázce č. 12, která zjišťuje důvody jejich záporné odpovědi. Tři z těchto 6 učitelů uvedli, ţe 

je od vyuţívání metod dramatické výchovy zrazuje neznalost problematiky, dva uvedli 

nedostatek času a jeden respondent materiální a prostorové podmínky.  

 Dále se budu věnovat vyhodnocování odpovědí učitelů, jejichţ odpověď na otázku 

č. 1 byla kladná. 
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V odpovědi na otázku č. 2 mohli učitelé zakrouţkovat více moţností. Z počtu 15 

učitelů, kteří metody dramatické výchovy ve výuce němčiny vyuţívají, všichni udali, ţe 

uţívají hru v situaci. Hru v roli navíc uţívá 13 učitelů, improvizaci zařazují tři učitelé. 

Metodu charakterizace nikdo z tázaných učitelů nepouţívá. 4 učitelé vyuţívají metodu 

interpretace a 5 učitelů zařazuje divadelní projekt. Všichni 4 učitelé, kteří uţívají metodu 

interpretace, začleňují zároveň i divadelní projekt. Jiné metody dramatické výchovy 

dotazovaní učitelé nepouţívají.  

 Na otázku jak často dané metody do výuky zařazují (otázka č. 3), odpovědělo 14 

učitelů „občas“, jedna vyučující „zřídka“. 

 V odpovědi na otázku č. 4 osm učitelů uvedlo, ţe metody dramatické výchovy ve 

výuce pouţívají náhodně. 6 učitelů udalo, ţe tak činí cíleně a systematicky jako součást své 

učitelské koncepce. 

 Otázka č. 5 zjišťovala, kde učitelé čerpají inspiraci k začlenění metod dramatické 

výchovy. Zde bylo opět moţné vybrat více odpovědí najednou. Nejčastější odpovědí bylo 

„v učebnici“ (10 učitelů), další moţnosti – tj. „v metodické příručce“, „z jiné odborné 

literatury“, „ze seminářů a školení“ a „z vlastních nápadů“ – se vyskytovaly víceméně 

stejnou měrou, přičemţ nejméně frekventovaná byla odpověď „v metodické příručce“ 

(pouze 3 učitelé). 

 Na otázku č. 6 („S jakým cílem zařazuje metody dramatické výchovy do výuku 

německého jazyka?“) učitelé nejčastěji uváděli: 

(1) nácvik/prohloubení/zdokonalení řečových dovedností (11 učitelů) 

(2) oţivení/zpestření výuky (5 učitelů) 

(3) motivovat ţáky (4 učitelé) 

(4) zbavit ţáky strachu/zábran/ostychu/nejistoty při mluvení (4 učitelé) 

(5) přiblíţit ţákům reálné situace (3 učitelé).  

Zajímavé je, ţe odpověď na otázku č. 7 byla u všech 15 učitelů shodná. Všichni se 

domnívají, ţe vliv metod dramatické výchovy na rozvoj klíčových kompetencí je 

průměrný. 

U otázky č. 8 („Jaké klíčové kompetence podle Vás metody dramatické výchovy ve 

výuce německého jazyka formují nejvýrazněji?“), všech 15 učitelů z moţností vybralo 

komunikativní kompetenci. Kromě komunikativní kompetence volili učitelé často 

kompetenci sociální a personální. Ostatní kompetence učitelé jiţ zaškrtávali méně, nikdo 

nevybral kompetenci k učení. 
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Otázka č. 9 („Jaké komunikativní dovednosti podle Vás metody dramatické 

výchovy rozvíjejí?“) poskytla učitelům moţnost udat jakoukoliv dovednost související 

s úspěšnou komunikací. Proto byla paleta odpovědí opravdu široká. Nejčastěji se učitelé 

vyjadřovali v tom smyslu, ţe se ţáci prostřednictvím metod dramatické výchovy učí 

pohotově a adekvátně vyjadřovat. Dále učitelé poukazovali na důleţitost těchto metod při 

nácviku správné výslovnosti či při rozvoji dovednosti porozumět mluvenému slovu. 

Odpověď na otázku č. 10 je u všech 15 učitelů totoţná. Učitelé se shodli, ţe metody 

dramatické výchovy ve výuce němčiny ţáci přijímají se zájmem. 

V odpovědi na otázku č. 11 („Jaké jsou největší problémy, na které naráţíte při 

přípravě a průběhu dramatických aktivit?“) učitelé nejčastěji uváděli nedostatek času. Dále 

pak učitelé poukazovali na nedostatek podmětů a zpracovaných materiálů, ostych ţáků 

mluvit před ostatními či organizační problémy (např. fakt, ţe na splnění úkolu potřebuje 

kaţdá skupina jinak dlouhou dobu). 

Poslední otázka zněla: „Co Vás zrazuje od (většího) vyuţití metod dramatické 

výchovy v hodinách němčiny?“ a opět zde bylo moţné volit více odpovědí najednou. 

Z nabízených moţností vybralo 5 učitelů „neznalost problematiky“ a 3 učitelé 

„materiální a prostorové podmínky“. 3 učitelé uvedli, ţe je nic nezrazuje. 5 učitelů 

vyuţilo moţnosti udat jiné důvody – těmi byly vţdy časové důvody. Tyto důvody však 

souvisí s moţností c), která se v odpovědi na otázku č. 12 nabízí – tj. nízká efektivita 

metod. Tu však nikdo z učitelů neoznačil. 



 

93 

ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala moţnostmi vyuţití metod dramatické 

výchovy ve výuce německého jazyka. Navrhla jsem, jakým způsobem lze tyto metody 

začlenit do výuky a sestavila sborník dramaticky orientovaných cvičení vhodných 

k zařazení do vyučovacích hodin němčiny. Vycházela jsem přitom z teoretické části 

práce, kde jsem se věnovala komunikativně pojatému vyučování cizích jazyků a 

charakteristice dramatické výchovy a jejích metod.  

Realizace konkrétních vyučovacích hodin se začleněním metod dramatické 

výchovy ukázala, ţe tyto metody představují účinný nástroj k oţivení výuky německého 

jazyka. Prokazatelně došlo k posílení motivace ţáků a jejich pozitivních pocitů 

z vyučování. Zároveň byla u ţáků rozvíjena komunikativní kompetence v německém 

jazyce. Ţáci se učili přirozeněji verbálně i nonverbálně vyjadřovat v dané situaci. Kromě 

rozvoje komunikativní kompetence docházelo u ţáků především k rozvoji kompetence 

sociální a personální. Ţáci spolu museli vstupovat do interakce a intenzivně 

spolupracovat. To jim také umoţňovalo lépe poznávat i sama sebe.  

Z dotazníkového šetření prováděného mezi učiteli německého jazyka vyplynulo, 

ţe o metodách dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka ve většině případů informace 

mají, ale příliš často tyto metody do výuky nezařazují. Jako důvod učitelé nejčastěji 

uváděli jejich časovou náročnost. Na základě svých poznatků a výsledků svého výzkumu 

se ale domnívám, ţe mnohá dramaticky orientovaná cvičení příliš časově náročná nejsou 

a jejich vliv na aktivizaci ţáků je nesporný.  

Ţáci jsou často ve škole přetěţováni kognitivně a trpí nedostatkem pohybu a 

sociálního vyţití. Způsoby práce typické pro dramatickou výchovu toto kompenzují. 

Tím, ţe dramaticky orientované činnosti působí na více sloţek ţákovy osobnosti 

najednou, umoţňují ţákovi mnohostranně a harmonicky se vyvíjet. Vše se děje ve 

smysluplném kontextu a ţák má proto pocit, ţe se učí něco uţitečného pro ţivot. Velkou 

roli hrají dramaticky orientovaná cvičení i ve vytváření příjemné a neohroţující 

atmosféry ve třídě a přispívají tak k odbourání zábran ţáků se v cizím jazyce projevovat. 

Potvrdila se hypotéza stanovená v úvodu diplomové práce, která zněla:  

Vhodným uplatňováním metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka 

lze účinně rozvíjet komunikativní kompetenci ţáků v tomto jazyce. 
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Dovednost efektivně pouţívat německý jazyk v situacích reálného ţivota je 

prostřednictvím metod dramatické výchovy ve výuce němčiny opravdu účinně posilována. 

Ţáci dostávají příleţitost si vyzkoušet různé způsoby chování v situacích blízkých ţivotu.  

Navíc ţáky způsoby práce převzaté z dramatické výchovy vnitřně motivují a oslovují 

širokou paletu jejich emočních, sociálních a fyzických potřeb. 

Na závěr bych ráda podotkla, ţe poznatky a zkušenosti, které jsem díky tvorbě této 

diplomové práce získala, jsou pro mne osobně velmi cenné a jsou mi velkou inspirací pro 

mou budoucí práci učitelky německého jazyka.  
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RESÜMEE 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit Möglichkeiten des Einsatzes von Methoden 

der Dramapädagogik im Deutschunterricht. Das Ziel dieser Arbeit ist zu beweisen, dass 

der Einsatz dieser Methoden im Fremdsprachenunterricht einen positiven Einfluss auf die 

Entwicklung der kommunikativen Kompetenz von Schülern haben kann, und dann Wege 

aufzuzeigen, wie diese Methoden praktisch im Deutschunterricht angewandt werden 

können. 

Im ersten Teil wird der kommunikative Ansatz im Fremdsprachenunterricht 

charakterisiert. Es wird hier der Begriff kommunikative Kompetenz erläutet und auf die 

häufigsten Probleme hingewiesen, mit denen sich der Fremdsprachenunterricht bei der 

Entwicklung dieser Kompetenz auseinandersetzen muss. Weiter werden die theoretischen 

Grundlagen der Dramapädagogik beschrieben und Gründe für die Eingliederung von 

Methoden der Dramapädagogik in den Fremdsprachenunterricht vorgebracht. Als 

Nächstes wird hier die Beziehung des Rahmenbildungsprogramms für schulpflichtige 

Schüler sowohl zur Dramapädagogik als auch zum Fremdsprachenunterricht 

charakterisiert und es wird die Möglichkeit der Integrierung der Dramapädagogik in den 

Fremdsprachenunterricht gewertet. 

Der Hauptteil dieser Arbeit ist praktisch orientiert. Ich unterbreite hier einen 

Vorschlag, wie die Methoden der Dramapädagogik in den Fremdsprachenunterricht 

einzubeziehen, und lege eine Sammlung von dramatisch orientierten und zur 

Eingliederung in den Deutschunterricht geeigneten Übungen vor. Weiter werden hier der 

Verlauf und die Ergebnisse meiner Forschung beschrieben, deren Hauptziel war zu 

prüfen, welchen Einfluss die Methoden der Dramapädagogik auf die Entwicklung der 

kommunikativen Kompetenz von Schülern haben. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Dialog A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) a 

Guten Tag. 

(2) c 

Ich habe starke Halsschmerzen. 

(3) e 

Erst einen Tag. 

(4) g 

Ja, fast 39. 

(5) i 

Aaaa. 

(6) k 

Danke. Darf ich zur Schule gehen? 

(7) m 

O. K. Auf Wiedersehen! 

(8) o 

Oh, Danke. Auf Wiedersehen! 

 

(1) b 

Hallo, Katrin! Was ist los? Erzähl mal! 

(2) d 

Wie lange hast du die Schmerzen? 

(3) f 

Hast du Fieber? 

(4) h 

Komm her. Zeig mir die Zunge. 

(5) j 

Na, das ist eine Grippe. Ich verschreibe dir 

Medikamente. Es sind Tabletten. Nimm sie 

dreimal täglich. Du bekommst sie mit 

diesem Rezept in der Apotheke um die 

Ecke. 

(6) l 

Nein, besser nicht. Bleib eine Woche zu 

Hause. Schlaf viel und iss viel Obst. 

(7) n 

Warte mal! Lauf nicht so schnell weg! Hier 

ist noch das Rezept! 

(8) p 

Auf Wiedersehen Katrin. Und gute 

Besserung! 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Tabulka a pravidla pro tvoření imperativu. 

 

Rozkazovací způsob – Imperativ 

Infinitiv (základní tvar) Oznamovací způsob (2. os. 

j.č.) 

Imperativ (rozkazovací 

způsob) 

erzählen du erzählst  

kommen du kommst  

zeigen du zeigst  

nehmen du nimmst  

bleiben du bleibst  

schlafen du schläfst  

essen du isst  

warten du wartest  

laufen du läufst  

treiben du treibst  

 

Pravidla: 

1. 

Rozkazovací způsob 2. osoby jednotného čísla (du) = 2. osoba jednotného čísla 

oznamovacího způsobu minus ............................................ . 

2. 

Pokud je základní tvar slovesa bez přehlásky (např. laufen)  a 2. osoba 

jednotného čísla téhož slovesa s přehláskou (du läufst), je rozkazovací způsob 

bez přehlásky / s přehláskou  (nehodící se škrtněte). 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Dotazník na hodnocení vyučovacích hodin žáky. 

Hodnocení průběhu vyučovacích hodin na téma „Zdraví“ 

 
Milí žáci, 

v následujícím dotazníku máte možnost zhodnotit poslední dvě vyučovací hodiny němčiny vyjádřit 

se k jejich průběhu a přínosu pro Vás samotné.  
Děkuji 

Martina Černá 

 

K následujícím tvrzením zakříţkujte políčko hodnocení (číslo) podle stupnice:  
1 – souhlasím (velmi kladné hodnocení) 

2 – spíše souhlasím (kladné hodnocení) 

3 – neutrální postoj (neutrální) 
4 – spíše nesouhlasím (záporné) 

5 – nesouhlasím (velmi záporné) 

 

 1 2 3 4 5 

Poslední dvě hodiny němčiny mě bavily.      

Poslední dvě hodiny němčiny povaţuji za přínosné.      

Učitele jsem vnímal jako pomocníka/poradce, ne jako toho, kdo mi jen 

předkládá fakta. 

     

Způsob práce mi vyhovoval.      

V budoucnu bych chtěl/a zaţít více podobných hodin.      

Naučil/a jsem slovíčka a fráze, týkající se zdravotních obtíţí.      

Naučil/a jsem pouţívat slovesa v imperativu ve 2. osobě jednotného čísla.      

Naučil/a jsem se i něco víc neţ jen fráze, slovíčka a gramatiku (např. z reálného 
ţivota). 

     

Pokud ano, co?  

 
 

 

V druhé části dotazníku se pokuste co nejpřesněji popsat své prožitky z posledních dvou hodin 

německého jazyka. 
Při posledních dvou hodinách němčiny jsem zaţíval/a pocity (popište podrobně, popřípadě vyberte 

z nabídky):  

 
radost – spokojenost – štěstí – zájem – smutek – nuda – nezájem – jiné 

 

Nejvíce mě při průběhu posledních dvou hodin bavilo... 

Poslední dvě hodiny němčiny by mě více zajímaly/bavily kdyby... 

Během posledních dvou hodin němčiny jsem zjistil/a... 

Během posledních dvou hodin němčiny jsem zvládl/a … 

Poslední dvě hodiny němčiny mně konkrétně pomohly k .... 

 

Velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

Didaktický test37. 

TEST 
 
1. Přiřaďte nemoci k obrázkům. (5 bodů) 

 

a) b)  c) d) e) 

      
 

1. Bauchschmerzen  .................... 

2. Husten .................... 
3. Halsschmerzen .................... 

4. Erkältung .................... 

5. Fieber .................... 
 

2. Vytvořte rozkazovací způsob 2. osoby jednotného čísla od následujících sloves. (10 bodů) 

 

Infinitiv (základní tvar) Imperativ (rozkazovací 

způsob) 

erzählen  

kommen  

zeigen  

nehmen  

bleiben  

schlafen  

essen  

warten  

laufen  

treiben  

 
3. Vymyslete a napište rozhovor u lékaře. Rozhovor musí mít následující části: 

(1) Uvítací fráze a pozdravy.  

(2) Pacient sdělí lékaři, jaké má potíţe. 

(3) Lékař určí diagnózu a stanoví léčbu. 
(4) Rozloučení. (12 bodů) 

                                                
37 První úkol tohoto testu je vyňat a upraven z pracovního sešitu Spaß mit Max 2 (Lenčová; Švecová, 

Pleschinger 2003, s. 54) 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Dotazník pro učitele. 

Dotazník na téma 

„Metody dramatické výchovy ve výuce německého jazyka“ 

 

Váţení učitelé,  

účelem tohoto dotazníku je zjistit, jaký je Váš postoj k uţívání metod dramatické výchovy ve výuce 

německého jazyka a jaká je Vaše osobní zkušenost s nimi. Informace, které prostřednictvím tohoto 

dotazníku poskytnete, se stanou cennou součástí výzkumu k tématu „Metody dramatické výchovy 

ve výuce německého jazyka“, který provádím v rámci své diplomové práce. 

Děkuji 

Martina Černá 

Návod k vyplnění: 

U otázek s nabídkou různých moţností, zakrouţkujte prosím vţdy odpověď, která nejvíce odpovídá 

Vašemu názoru či zkušenosti. Někdy je moţné zakrouţkovat více moţností či doplnit odpověď 

vlastní. U otázek bez nabídky moţností prosím stručně formulujte vlastní odpověď. 

 

Délka praxe: 

Aprobace: 

Typ školy: 

 

1. Vyuţíváte metody dramatické výchovy při výuce německého jazyka? 

a) ano 

b) ne (Pokud Vaše odpověď zní „ne“, přistupte prosím rovnou k otázce č. 12 a ostatní 

otázky vynechte.) 

 

2. Které metody dramatické výchovy ve výuce německého jazyky uţíváte? 

a) hra v situaci (simulace) 

b) hra v roli 

c) improvizace  

d) charakterizace 

e) interpretace 

f) divadelní projekt 

g) jiné (specifikujte): 



 

 

 

3. Vybrané metody zařazuji: 

a) velmi často 

b) jen občas 

c) zřídka 

 

4. Pouţívám metody dramatické výchovy ve výuce německého jazyka: 

a) cíleně a systematicky jako součást své učitelské koncepce 

b) náhodně (např. pokud jsou v probírané učebnici zrovna dramatická cvičení 

zařazena) 

 

5. Kde čerpáte inspiraci k začlenění metod dramatické výchovy? 

a) v učebnici 

b) v metodické příručce 

c) z jiné odborné literatury 

d) ze seminářů a školení 

e) z vlastních nápadů 

 

6. S jakým cílem zařazujete metody dramatické výchovy do výuky německého jazyka? 

 

 

 

 

 

7. Jaký vliv má dle Vašeho názoru zařazování metod dramatické výchovy na rozvoj 

klíčových kompetencí? 

 

a) zásadní 

b) průměrný 

c) zanedbatelný 

 

 

8. Jaké klíčové kompetence podle Vás metody dramatické výchovy ve výuce německého 

jazyka formují nejvýrazněji? 

 

a) kompetence k učení 



 

 

b) kompetence k řešení problémů 

c) kompetence komunikativní 

d) kompetence sociální a personální 

e) kompetence občanské 

f) kompetence pracovní 

 

9. Jaké komunikativní dovednosti podle Vás metody dramatické výchovy rozvíjejí? 

 

 

 

10. Metody dramatické výchovy ve výuce němčiny ţáci většinou přijímají: 

a) se zájmem 

b) bez většího zájmu 

c) bez zájmu 

 

11. Jaké jsou největší problémy, na které naráţíte při přípravě a průběhu dramatických aktivit? 

 

 

 

 

 

12. Co Vás zrazuje od (většího) vyuţití metod dramatické výchovy v hodinách němčiny? 

a) nic mne nezrazuje 

b) neznalost problematiky 

c) nezájem ţáků 

d) nízká efektivita metod 

e) materiální a prostorové podmínky 

f) jiné důvody (specifikujte prosím): 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/a tomuto dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

Graf č. 138 

Podíl učitelů využívajících metody dramatické výchovy

Učitelé 

nevyužívající 

29%

Učitelé využívající 

71%

 
  

                                                
38 Vytvořen autorkou. 


