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Anotace v českém jazyce

Tato bakalářská práce se zabývá divadlem hraným dětmi v mimoškolní činnosti a 

zapadá tak do oblasti dramatické výchovy. Zabývá se sestavením metodiky pro  

přípravu a nácvik divadelního představení s dětmi v nově založené dramatické skupině. 

Tato metodika je následně ověřena v praxi a je zpracováno její vyhodnocení

Klíčová slova

Dramatická výchova

Metodika

Mimoškolní činnost

Divadlo

Kritéria hodnocení

Osobnostní rozvoj

Dramatická skupina

Anotace v anglickém jazyce

This Bachelor work dissertates upon drama played by children as an extra curriculum 

activity and therefore falls under drama education. It deals with the composition of 

methodics for a drama rehearsal of a play with children in a newly established group. 

This procedure has been tested in a real life situation and followed by an interpretation 

and evaluation.

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb
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Úvod
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit metodický postup pro  přípravu a nácvik 

divadelního představení s dětmi v nově založené dramatické skupině.  Dramatická 

výchova, potažmo divadlo je jedinečný prostředek, jak v dětech probudit zájem o 

kulturu, rozšířit jim všeobecný rozhled, ale v nejdůležitější  řadě v nich probouzet a 

prohlubovat logické myšlení, naučit je jak reagovat v neznámých situacích, poznat sám 

sebe.

Tato práce je psaná z pozice lektora dramatického kroužku se zaměřením na 

divadlo. Východisky práce je propojení teorie dramatické výchovy, pedagogiky a 

několikaletou praxí vychovatele v Domě dětí a mládeže.

Práce se zabývá plánováním prací ve skupině, rozvojem kvality skupiny a 

následným porovnáním tohoto plánu se skutečností a dosaženým výsledkem.

Cílem této práce je na praktickém případu realizace divadelního projektu 

představit metodiku tvorby divadelního představení s využitím prvků dramatické 

výchovy, realizací představení balad K.J. Erbena  „Kytice“. Praktická realizace 

představení bude ověřením úspěšnosti použité metodiky.

1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Pojmy

Divadlo

„Divadlo jako něco, co se “utváří či spoluvytváří” hrou. Tato hra se děje ve dvou 

vrstvách - jako empirická existence herce na scéně a jako vrstva reprezentace (herec 

hrající Hamleta). Avšak pouhá intence herce hrát Hamleta rozštěpuje jeho empirickou 

existenci - tuto odštěpenou a potud objektivovanou část existence nazývá autor 

“nositelem role” (herec pak nehraje roli, nýbrž nositele role).“

(Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie, Příloha 

Divadelní revue, Divadelní ústav, Praha 2005)
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Mimoškolní činnost

Mimoškolní činnost je třetí nejdůležitější částí výchovy hned po rodině a škole. Jedná se 

většinou o ucelenou skupinu či sdružení, ve kterém jedinci systematicky rozvíjí 

charakter, postoje a dovednosti. Mimoškolní činnost je organizovanou vzdělávací 

aktivitou mimo rámec zavedeného oficiálního systému, jejímž smyslem je nabídnout 

jasně definovaným zájemcům přesně specifikované vzdělávací cíle. Tato činnost má své 

specifické vlastnosti:

 Dobrovolnost. Jsou založené na dobrovolnosti. Kdokoliv se rozhodne do takové 

organizace vstoupit, činí tak se své svobodné vůle. Dobrovolnost posiluje motivaci a 

svědomitost jedince a má pozitivní dopad na formování jeho charakteru.

 Učení zkušenostmi. Umožňují získání praktických zkušeností v oblasti, na kterou se 

zaměřují. Každý objeví vlastní schopnosti a omezení přímým zapojením při 

realizaci nějakého projektu nebo překonáváním nějaké překážky.

 Progresivní programy. Většina vzdělávacích mládežnických organizací má ve svých 

programech progresivní dimenzi. Je to způsob, jak pomoci jedinci sledovat s 

postupem času vlastní růst, a to flexibilním způsobem bez pevně daného plánu. 

Každý začíná, provádí a plní úseky v programu, když je na ně připraven a to podle 

svého vlastního stupně rozvoje a mentální připravenosti. Ve spojení s 

dobrovolnickou povahou organizací a osobní svědomitostí se tato progresivní 

dimenze stává velmi mocným nástrojem rozvoje.

 Skupiny přátel. Mladí lidé se od přirozenosti touží začlenit do nějaké skupiny. 

Organizace poskytující mimoškolní výchovu a vzdělávání našly způsoby, jak tuto 

přirozenou potřebu využít a obohatit ji o výchovnou dimenzi. Skupina přátel je 

ideálním prostředím, v kterém může jedinec, společně s ostatními, plánovat a 

uskutečňovat projekty, nést zodpovědnost, navazovat vztahy, hrát specifické role, 

spolu s ostatními přemýšlet a zvažovat, přijímat hodnocení i hodnotit a učit se skrze 

zkušenost. Skupiny přátel mají navíc pro mladé lidi velice významnou roli v procesu 

osvojování hodnot.

 Vztah mladí - dospělí. Vzdělávací mládežnické organizace nabízejí možnosti 

vytvořit mezi mladými lidmi a dospělými skutečné partnerství v situaci, kdy jsou 

obě strany dobrovolníky a uvědomují si, že se mohou učit jedna od druhé.
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 Rozvoj vedoucích schopností. Téměř všechny vzdělávací mládežnické organizace 

mají jako součást svých programů možnosti, kdy mladí lidé mohou převzít vedoucí 

úlohy. To jim pomáhá získat vedoucí schopnosti a postupně tyto schopnosti rozvíjet 

a používat, aniž by museli čekat, dokud "nevyrostou". Výsledkem je, že mají 

důležitou praktickou, "vlastnoruční" zkušenost s fungováním demokracie, 

rozhodováním a zodpovědným demokratickým vedením, kterou jiné vzdělávací 

systémy nabízejí strukturovaným způsobem jen zřídka.

 Rozvoj žebříčku hodnot. Všechny organizace obrážejí soubor hodnot, na kterých 

jsou založeny a které patří k jejich etickému kodexu. Tyto hodnoty tvoří nedílnou 

část přediva organizace a mají silný vliv na její činnost, metody práce, styl a vnější 

vztahy. Mladým lidem se tak nabízí příležitost objevovat, analyzovat a pochopit 

hodnoty a jejich dosah a vybudovat si během doby vlastní žebříček hodnot, který je 

povede dalším životem.

(Hofbauer 2004)

Divadlo hrané dětmi v mimoškolní činnosti

V českém prostředí se často používá pojem „školní divadlo“ všeobecně pro jakoukoli 

dramatickou činnost prováděnou dětmi, bez ohledu, zda je provázáno se školním 

vyučováním či nikoli, poslední dobou bývá spíše používán významem bližší pojem 

„divadlo hrané dětmi“. Pro divadlo hrané mládeží ve věku cca od 14 do 19 let bývá 

používán pojem studentské divadlo (Machková 2007). Ačkoli se může zdát, že 

používané označení není pro samotnou práci podstatné, při práci se smíšenou skupinou, 

což bývá nejčastějším případem při mimoškolních zájmových aktivitách, lze se setkat 

s problémem citlivosti účastníků na označení školní, dětské či studentské divadlo, 

protože se nemusí cítit dobře v takto označených institutech.

Směr dramatické práce je založen na systému jednotlivých kroků, které jsou 

uspořádány do jednotlivých lekcí tak, aby dokázaly účastníky procesu provést vývojem, 

který je potřeba k dosažení postupně řazených cílů. Lekcí je proto potřeba rozumět 

jednotlivý uzavřený celek, který obsahuje dílčí cíl, metody a techniky k jeho dosažení a 

možnost hodnocení výsledků lekce. V mimoškolní činnosti je možné využít nevázanosti 

na standardní vyučovací hodinu a stanovit takové časové úseky, které lektor, jakožto 

člověk zodpovědný za celkový smysl a režim práce, považuje pro daný cíl za vhodné. 
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V českém prostředí se často používá pojem „školní divadlo“ všeobecně pro 

jakoukoli dramatickou činnost prováděnou dětmi, bez ohledu, zda je provázáno se 

školním vyučováním či nikoli, poslední dobou bývá spíše používán významem bližší 

pojem „divadlo hrané dětmi“. Pro divadlo hrané mládeží ve věku cca od 14 do 19 let 

bývá používán pojem studentské divadlo (Machková 2007). Ačkoli se může zdát, že 

používané označení není pro samotnou práci podstatné, při práci se smíšenou skupinou,

což bývá nejčastějším případem při mimoškolních zájmových aktivitách, lze se setkat 

s problémem citlivosti účastníků na označení školní, dětské či studentské divadlo, 

protože se nemusí cítit dobře v takto označených institutech. 

Organizace poskytující mimoškolní činnost

 centra pro děti a mládež, domy dětí a mládeže

 knihovny

 kulturně vzdělávací střediska

 občanské sdružení zajišťující zájmové kroužky, kurzy

 církve

 muzea

 skauti

Domy dětí a mládeže

Jedná se o zařízení, které poskytuje volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. 

Hlavní náplní je příprava a organizace zájmových kroužků, které se dělí do několika 

skupin. Například:

 sportovní

 technické

 estetické

 jazykové

 hudební

 přírodovědné

Další náplní je pořádání kurzů, výletů, příležitostných akcí, táborů a v neposlední řadě i 

spontánní činnost.
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1.2 Prameny informací 

Obor dramatické výchovy je předmětem v podstatě novým, který se opírá o 

teoretické zdroje různých disciplín a vědních oborů, které se problematiky dotýkají.

Dosud vydané publikace jsou často účelově přizpůsobené k řešení konkrétní části 

dramatické výchovy. Zde jsou uvedeny publikace, které jsou vhodné pro lektory, kteří 

aktivně pracují v oboru divadla hraného dětmi ve školní i mimoškolní činnosti

Nejobsáhlejší publikací co do záběru je Úvod do studia dramatické výchovy od 

Evy Machkové, která se zabývá problematikou dramatické výchovy jako celku, zabývá 

se jejími různými úseky aniž by jak sama uvádí zabíhala do vyčerpávajících detailů a 

ponechává prostor pro hlubší studium jednotlivých disciplín. U každé kapitoly je také 

uveden, kromě seznamu použité literatury , doplňkový seznam  pramenů pro seminární 

a jiné studentské práce a  otázky, témata a okruhy cílené k doplnění a prohloubení 

znalostí problematik dané kapitoly. Další publikací k prostudování, než se lektor začne 

prakticky zabývat vedením ať už školní nebo zájmové skupiny je Vyučování dramatu –

Hlava plná nápadů od Norah Morganové a Julie Saxtonové. Tato publikace se zabývá 

především popisem, vysvětlením a způsoby použití jednotlivých technik, analyzuje 

možné dopady jejich použití v situacích a nabízí lektorovi rozsáhlou teoretickou 

základnu, založenou však na praktických poznatcích. Obě výše uvedené publikace 

zahrnují informace potřebné pro práci s dětmi i dospívajícími.

Další publikací jsou Pracovní listy z dramatické výchovy Ivany Bečvářové, které 

poskytují metodické pokyny k lekcím s daným cílem.

Pro práci s textem, zvláště pokud se nejedná o text současný lze použít Český 

etymologický slovník v nejnovějším vydání, který poskytuje nejenom etymologický 

původ slova, ale i jeho význam.

Za rozšiřující literaturu lze považovat poměrně velké množství publikací 

obsahující náměty her v dramatické výchově jako je Dětská tvořivá hra od Josefa 

Mlejnka (vhodné pro hry dětí cca 6-13 let), Hrajeme si s pohádkami od autorek 

Ulrychová, Gregorová a Švejdová (přímo určeno pro práci s dětmi od 4-9 let) a Hry pro 

šest smyslů od Hany Budínské, která je v podstatě kartotékou her, průpravných cvičení, 

improvizací a námětů, která původně vznikla jako metodický materiál pro vedoucí 

dětských loutkářských souborů. Posledně uvedená publikace obsahuje velký výběr
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cvičení pro získání a zdokonalení jevištní řeči a intonace a lze ji použít pro případy, kdy 

je jedním z cílů činnosti realizace představení.

1.3 Historie využití dramatu ve vyučování

Uplatnění dramatu jakožto vzdělávacího prostředku je možné vysledovat od již 

od středověkého vyučování, a to především při studiu latiny, kde byly studovány 

klasické latinské hry. Jejich realizace byla vázána pouze na školní prostředí a jejich 

úlohou bylo cvičení paměti a zdokonalení v latině. Od konce 15.století vznikaly 

v Evropě i nové hry napodobující Terentia, Plauta a Seneku. V Praze byla v roce 1556 

založena první jezuitská kolej, která na našem území poprvé tento způsob výuky 

uplatnila. Mimořádný význam pro vývoj pedagogického pojetí divadla měly práce Jana 

Amose Komenského (1592 – 1670), v jehož hrách však chybí až na nepatrné náznaky 

akce, jednání a charakterizace postav. V polovině 18. století po dokončení rekatolizace 

ztratilo vzdělání tohoto typu pro stát význam. V roce 1764 byl vydán zákaz veřejných 

školských představení a v roce 1769 i představení neveřejných. V 19. století se divadlo 

vrací do škol jako zájmová činnost mimo vyučování v podobě příležitostných 

představení. Sedmdesátá léta 19. století přinášejí do škol nový fenomén – pohádku. 

Patrně nejstarší českou pohádkovou hrou pro děti je Popelka z roku 1872, jejíž autorkou 

byla Eliška Pešková (1833 – 1895). V období 1. republiky vlivem školského reformního 

hnutí vznikaly první pokusy o uplatnění nového přístupu k dramatickým aktivitám dětí. 

Vycházely ze zájmů a potřeb zúčastněných a chápaly tuto činnost především jako 

prostředek výchovy účastníků a výsledek činnosti se poprvé odsunul do druhé řady cílů.

V poválečném období byla podoba divadla hraného dětmi kvantitativně i kvalitativně 

ovlivněna založením domů a skupin pionýrů a mládeže. V té době se poprvé rozvinuly 

systémy soutěžních přehlídek (Šrámkův Písek). Toto období setrvalo v dramatické 

tvorbě pro děti u nápodoby divadel hraných dospělými. Dále lze konstatovat, že období 

70.let 20. století bylo obdobím hledání možností dramatické výchovy, kde vznikaly 

metodiky práce uvnitř skupiny s předem daným cílem a od 80. let se rozvíjel 

přehlídkový systém prezentací práce doplněných semináři dramatické výchovy včetně 

praktických cvičení. Třetí fáze vývoje české dramatické výchovy začíná rokem 1990 od 

kterého dochází k postupnému zařazení dramatické výchovy do školních osnov, čímž se 
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otevřela možnost uplatnění znalostí pro vyučující pedagogy, tak pro pedagogické 

pracovníky v mimoškolních aktivitách (Machková 2007)

1.4 Hodnoty divadla hraného dětmi

Na rozdíl od jiných činností v rámci dramatické výchovy má dětské a studentské 

divadlo vedle hodnot procesu i hodnotu divadelního produktu. Jestliže má být něco 

předváděno před diváky, musí to být schopno s nimi komunikovat a hráči musejí 

ovládnout jistou míru dovedností v používání divadelních prostředků. Příprava a 

provozování veřejných vystoupení má pro hráče nezastupitelné místo. „Vzájemná 

provázanost  jednotlivých složek divadelní inscenace a znakových systémů vede 

k vědomí existujících vztahů a souvislostí, přenosnému a zobecnitelnému i do běžného 

života. Možnost verifikovat výsledky tvůrčího procesu celého kolektivu před diváky 

nabízí konkrétní, názorné a objektivní zhodnocení úspěšnosti celé práce“ (Slavík, M: 

Cesta divadelního tvaru str.4)

Práce na divadelní inscenaci nabízí nové, v interní dramatické výchově 

neobsažené podněty a souvislosti. Práce na inscenaci je vědomou aktivitou, vedoucí 

k dokončování, k zájmu o propracování detailů ve prospěch celku, a to ve vzájemné 

spolupráci hráčů i lektora. „Pěstuje tedy u dětí a dospívajících odpovědnost za vlastní 

práci před společností, která přesahuje skupinu. S tím se pojí i potřeba osvojit si 

důsledně dovednosti, které jsou využitelné v dalších oblastech společenského života“.

(Machková H.: Úvod do studia dramatické výchovy str.168)

Výhody zájmové dramatické výchovy spočívají především v tom, že se jí účastní 

děti  a mládež na základě zájmu a ochoty podílet se na činnosti mimo okruh svých 

povinností. Často se do kolektivu dostávají noví členové z podnětu kamarádů. I 

v případě, že dítě do souboru přihlásí rodiče, lze mluvit o zájmu a speciální motivaci, 

protože to svědčí o rodině s kladným vztahem k divadlu. Další výhodou je přístup členů 

neomezený talentovými zkouškami, jediným předpokladem je skutečný zájem účastníků 

projektu.

Nevýhody spočívají v nezávaznosti docházky a aktivní účasti. Skupinová práce 

je omezována častou neúčastí. Rodiče někdy upřednostní jinou aktivitu dítěte jako 

užitečnější, než je práce v zájmové dramatické skupině a někteří rodiče využívají 
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zákazu docházky jako trestu. Výše zmíněný fakt snadného odpadání méně zaujatých a 

disponovaných členů skupiny může někdy práci lektora velmi zkomplikovat, když počet 

členů skupiny klesne pod únosnou míru nebo když odchod člena skupiny vážně zasáhne 

do přípravy veřejného vystoupení nebo jiné dlouhodobější práce. (Machková 2007)

1.5 Vztah dramatické výchovy a postupu tvorby divadelního představení

1.5.1 Východiska práce vzhledem k dramatické výchově

Práce lektora při vedení divadelní skupiny, ať už je završena realizací 

představení či nikoli, spočívá nejen na znalosti níže uvedených prostředků a jeho 

schopnosti využít je v praxi, ale i na dostatečné kvalifikaci a osobnostní kompetenci, 

která je předpokladem komplexního přístupu při práci se zájmovou skupinou. Cílem 

této práce je poskytnout určitý způsob metodického postupu při práci s dětmi a 

dospívajícími na sestavení určitého dramatického celku, proto zde nebude použit 

rozsáhlý popis metod a cílů osobnostně sociálního rozvoje, který je samozřejmou 

součástí dramatické výchovy a přípravy jakékoli prezentace, která je jeho nadstavbou.

Tato práce neaspiruje na vyčerpávající výčet možných prvků dramatické výchovy, 

soustřeďuje se více na získání skupiny pro daný cíl a praktické možnosti pochopení a 

realizace prezentace daného textu (námětu). Dále uvedené kategorie osobní 

angažovanosti a kategorie identifikace budou dále použity jako kritéria hodnocení 

úspěšnosti prakticky provedeného projektu.

1.5.2 Přístup a dovednosti lektora

Práce lektora při vedení divadelní skupiny, ať už je završena realizací 

představení či nikoli, spočívá na znalosti výše uvedených prostředků a jeho schopnosti 

využít je v praxi. Lektor při práci může používat různé typy vedení:

Manipulátor : Jedná se o tradiční výukový postoj, kdy lektor předává členům skupiny 

informace. Pro dramatickou výchovu lze tento postoj použít, ačkoli účastníci verbálně i 

fyzicky pasivní, i když poslouchají. Je vhodný v případech, kdy je nutné, aby lektor měl 

vysoký status ve vztahu k členům skupiny.

Facilitátor: Je to postoj lektora v situacích, kdy je součástí učení praktická činnost. 

Lektor se dostává do pozice toho, kdo nabízí a je ochoten pomoci. Tento postoj se 
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v dramatické výchově používá pro získání zaujetí problémem a lektor ho využívá, když 

je potřeba skupině pomoci zvenčí neautoritářským způsobem. 

Zmocňovatel: Je to přístup, kdy je lektor uvnitř práce spolu se svými svěřenci, učí se 

spolu s nimi a často je používán tak, že lektor vstoupí do jedné z rolí v probírané situaci.

Požadavky na lektora v dramatické výchově jsou poměrně rozsáhlé a zahrnují 

jeho osobnostní kvality jak v rovině vědomostní, tak i charakterové a emoční. 

Následující výčet je jejich ilustrativní orientační přehled.

Vědomosti Charakter Emocionální vlastnosti

Teoretické znalosti Flexibilita Schopnost naslouchat

Umění klást otázky Odvaha Zájem o činnost

Schopnost řídit Vyrovnanost Chuť poznávat nové

Tvořivost Cit pro rytmus, prostor a tvar

Empatie

Pozitivní přístup

Tyto dovednosti a schopnosti lektoři zpravidla získávají praxí po nabytí 

teoretických znalostí.

1.5.3 Osobní angažovanost 

Při práci s jakoukoliv skupinou je potřeba si všímat a umět rozlišit stupně osobní 

angažovanosti jednotlivých členů skupiny. Nelze postoupit k dalšímu stupni nebo plnění 

dalšího postupného cíle, aniž by skupina jako celek dosáhla předem stanovené úrovně 

osobní angažovanosti. Osobní angažovanost lze definovat jako míru zaujatosti člena 

nastoleným problémem. V této práci bude použita stupnice pěti kategorií. 

V následujícím přehledu bude uvedeno, co, který stupeň vyjadřuje a jaké jsou možné 

vnější projevy. Samozřejmě se nejedná o vyčerpávající výčet, stejně jako prostupy 

z jedné kategorie do druhé jsou plynulé nikoli skokové, neboť vždy záleží na 

osobnostech, které se v procesu práce vyskytují. Pro sestavení přehledu byla využita 

kategorizace od Norah Morganové a Julie Saxtonové a rozšířena pro potřeby této práce.
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Tabulka č.1 – Stupnice osobní angažovanosti

Úroveň osobní 
angažovanosti Popis obsahu úrovně Projev dosažení úrovně

1. Přítomnost Člen je přítomen fyzicky i duševně

Účast

Sledování

2. Zájem Člen je zaujat problémem

Naslouchání (nevyrušuje)

Reagování (neverbální reakce)

3. Zapojení Člen souhlasí s osobní aktivní účastí

Ochota angažovat se

Vstupování do vztahů

Identifikace sebe v problému

Radost ze zapojení

4. Zaujetí Člen přijímá pravidla hry a začíná tvořit

Akceptace omezení (pravidel 
hry)

Akceptace odpovědnosti

Vciťování (odpovědi v roli)

5. Zvnitřnění
Člen dosahuje souladu osobnostního myšlení a 
jednání v roli

Pochopení

Interpretace role

Lektor může při plánován práce použít tuto taxonomii jako průvodce, který 

pomůže při výběru strategií a technik odpovídajících dané situaci.

1.5.4 Kategorie identifikace 

Aby lektor mohl odlišit různé druhy identifikace z hlediska výrazu, byly sestaveny 

kategorie hráčské účasti, které postihují postupně narůstající složitost jevu stávání se 

někým jiným. Následující tabulka popisuje jednotlivé kategorie a doplňuje informaci o 

pozici účastníka při hraní v dané kategorii. Tento přehled je sestaven s ohledem na 

typologii rolí tvořících obecný základ metod dramatické výchovy podle proměny hráče 

v jinou skutečnost, který sestavil J.Valenta v kombinaci s úrovní identifikace účastníka

dle Morganové a Saxtonové.

Tabulka č.2 – Propojení typologie role s kategorií identifikace

Typologie role 
(Valenta)

Kategorie 
identifikace 
(Morganová, 
Saxtonová) Pozice účastníka Účel

Simulace
Dramatické 
hraní

Účastník je sám sebou 
ve fiktivní situaci

Spontánní vyzkoušení vlastních 
akcí a reakcí v neznámé situaci
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Plášť experta

Účastník je sám sebou a 
pohlíží na situaci jinýma 
očima

Vyzkoušení svých schopností v 
pozici odborníka, nácvik 
týmové práce

Alterace Hraní v roli
Účastník reprezentuje 
určitý postoj

Seznámení se s problémem z 
určitého úhlu pohledu

Charakterizace

Charakterizace
Účastník zobrazuje určitý 
životní styl

Plnější vyjádření myšlenek a 
pocitů dané postavy v dané 
situaci

Herecká tvorba

Účastník volí symboly, 
gesta a hlas, aby postoj 
své postavy prezentoval 
ostatním

Vnější vyjádření 
charakterizace. Ztrácí se 
osobnost účastníka, vzniká 
nová postava.

1.5.5 Přehled metod dramatické výchovy

Zde jsou uvedeny metody běžně používané v dramatické výchově. Jejich členění 

je provedeno z hlediska využívaných prostředků, Z těchto technik budou vybírány 

metody vhodné k dosažení výše uvedených cílů v následně sestaveném plánovacím 

harmonogramu. Použité techniky jsou podrobněji rozpracovány.

1.5.5.1 Obecné třídění metod používaných v DV

Metody založené na principu hraní rolí

 metody založené na úplném zobrazení hrou v roli

 metody založené na fragmentárním zobrazení hrou v roli  

- metody založené na zobrazení jen pohybem            

- metody založené na zobrazení (jen) řečí nebo zvukem

Metody komplementární vůči metodám založeným na hraní rolí, mohou hraní rolí 

doplňovat, pokud hra bude mít diváka, který ji:

 vnímá

 reflektuje 

Metody, které nejsou založené na principu hraní rolí 

 obecné metody vyučování a výchovy ( dialogy, diskuse, práce s literaturou, 

vysvětlování)

 metody specifické pro jiné předměty ( tvořivé psaní – mateřský jazyk, kreslení-

výtvarná výchovy, pohybové aktivity – tělesná výchova)

 technická cvičení divadelně dramatických dovedností ( hlasová, dechová, zvuková 

atp.)
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Metody pomocné a doplňkové, které nejsou založené na principu hraní rolí 

 hra v roli by se mohla bez nich uskutečňovat

1.5.5.2 Dělení konkrétních metod podle Valenty

Metoda úplné hry – dá se říct, že je to základní metoda, která využívá všech dalších 

typů aktivit následujících skupinách. Jedná se o plnou hru v roli s použitím veškerých 

komunikačních prostředků. 

Metody pantomimicko-pohybové – tyto metody vyžadují od dětí plnou pohybovou 

aktivitu. V podstatě vše vyjadřují svým tělem a to bez použití zvuku a řeči. 

Patří sem např.: 

 Různé druhy pantomimy – částečná, ozvučená, dotyková, mechanická, narativní

Hra dotyková spočívá v tom, že jeden z páru má zavázané oči a druhý ho 

poklepáním na rameno směruje po předem smluvené trase. Důležitá je mentální 

připravenost jedince, ne každý se nechá tímto způsobem vést.

 Pantomimický překlad – děti předvádějí čtený příběh 

 Pantomimizace prostoru, prostředí a věci – vše předvádějí jen svým tělem 

 Pohybová cvičení – honičky, rytmické hry, vnímání prostoru apod. 

Hra je určena jak pro rozvoj jedince a jeho představivosti, ale také pro navázání 

sociálních vazeb a intenzivního vnímání skupiny. Jedinci jsou rozprostřeni po 

místnosti  a pohybují se v prostoru dle daných pokynů. – svítí slunce, prší, je mi 

zima, je mi teplo, sněží, stydím se, mám zlost, mám hlad, chci se seznámit,

pospíchám na vlak, bojím se. Tématicky pak následuje spojení skupiny v dané 

situaci.

 Taneční drama – pohybová improvizace na hudbu 

 Živé-nehybné obrazy – znázorňování soch, „štronzo“ 

Hra spočívá v tom, že se skupina rozdělí  rozlosováním na dvě části. Každá pak 

dostane zadaný úkol, který mají bez pomocí řeči ztvárnit utvořením „sousoší“ tak, 

aby druhá část poznala o co se jedná. Skupiny se během úkolů střídají. Úkoly 

postupují od jednodušších po složitější. Např.: třída dětí, betlém, divadlo, cestující 

v autobuse, autobusová zastávka x déšť, slunečno, moře, smutek
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Metody verbálně zvukové – tyto metody jsou založeny na slově a zvuku, ale 

samozřejmě slovo, komunikaci nelze oddělit od pohybu těla, vše probíhá paralelně. 

 Alter ego – jeden žák vede monolog a druhý hraje jeho vnitřní prožívání 

Jedná se o metodu, kdy ve dvojici jedinec říká nějaké dané věci a druhý se to snaží 

prožívat pocity a nonverbálně předvádět. – je mi zima, mám hlad, je mi smutno, 

chci spát, spím, nevidím, jsem starý.

 Brainstorming – volné vyjádření myšlenek na nějaké téma 

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na 

dané téma. Je založena na skupinovém výkonu (synergie). Nosnou myšlenkou je 

předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, zvládnou více, než by 

dokázali jednotlivě. Pro praktické využití této metody lze nechat skupinu vytvořit 

scénář pro libovolnou pohádku  s tím, že do hlavních rolí obsadí sami sebe, takže 

musí svou osobu prosadit a vytvořit jí tvůrčí a osobnostně vyhovující podmínky.

 Čtení – čtení textu, třeba toho co vzniklo během procesu tvorby 

 Dabing – jeden mluví a druhý hraje pantomimicky 

Tato technika je určená k sblížení a zvýšení intenzity vnímáni protihráče. Jeden hráč 

propůjčí hlas druhému, který musí přesně otvíráním pusy i pohybovým projevem 

kopírovat zadané úkoly. Tématem může být vyprávění o sobě samém a svých 

zájmech.

 Extralingvistické hry – vytváření různých zvuků, které například nahradí slovní 

vyjádření 

 Chór – společná sborová řeč 

Jedná se čistě o procvičování řeči. Děti dostanou společný text a všichni najednou 

ho reprodukují. Cílem cvičení je aby se vnímali ve skupině a utvořili kompaktní 

celek.

 Mluvící předměty – propůjčení hlasu neživému předmětu 

 Monolog – sólový projev 

Cvičením je reprodukce daného textu v kontextu zadané nálady. Úkolem jedince je 

danou náladu si uvědomit a pokusit se ji vyjádřit svým projevem. Ostatní mají za 

úkol tuto náladu rozeznat.

 Ticho – nedoříkávání věcí, práce s pauzou 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
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 Zpěv – zpěv, rytmus 

Metody graficko-písemné - v podstatě doplňují předešlé metody. Jsou založeny na 

písemném, kresleném či malovaném projevu dítěte. 

 Beletrie – vytváření textu 

 Deníky – psaní textu pro sebe 

 Logo, slogan, název – vymýšlení výstižného názvu 

 Obrazy – zachycení situace, děje na papíře 

Metody materiálově-věcné – jsou uváděny jako doplňkové metody, které vycházejí 

z práce s určitým materiálem. Napomáhají dětem lépe vnímat realitu, prostor atd. 

 Práce s jakýmikoliv objekty – manipulování s předměty v prostoru 

 Práce s kostýmem – převlek, stylizace 

Úkolem cvičení je kreativní rozvoj jedince formou použití vnější podoby a stylu 

dané postavy. Důsledkem tohoto cvičení je vybrat vhodné kostýmy pro zadaný úkol, 

zamyslet se nad jejich vzhledem a hlavně nad jejich funkčností pro vyjádření dané 

postavy v zadaném textu.

 Práce s prostorem – budování prostoru 

Tato metoda se dá využít, když se skupina seznamuje s hracím prostorem. Slouží 

k procvičení orientace v prostoru a je možné využít pohádky vytvořené technikou 

brainstorming. Členové skupiny si pomocí této techniky sami pokusí vymezit svůj 

hrací prostor.

 Práce se zástupnými předměty – využití předmětu při tvorbě, uvědomění že předmět 

se může změnit v cokoliv

Hra spočívá v tom, že jedinec představuje daný předmět v rámci zadaného úkolu 

jako předmět jiný, tím jak se k danému předmětu chová. Ostatní mají za úkol 

rozpoznat co daný předmět představuje.

1.5.6 Definice dílčích obecných cílů

1. Zformování kolektivu

Tento cíl je úvodní v každém připravovaném projektu, ať už samostatné 

dramatické výchovy, tak při práci na přípravě představení. Tato fáze má zajistit 

seznámení se navzájem mezi členy, zformování základních společenských vazeb, což je 

předpokladem pro další úspěšnou spolupráci.
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2. Sociální vazby

V navazující fázi je důležité, aby si děti na sebe vytvořili určitý názor. Není

pravděpodobné že se všechny děti bez problémů začlení do kolektivu, ale je nutné všem 

umožnit stejný přístup a dát stejné šance. V této fázi se v kolektivu vyčleňují jednotlivé 

podskupiny, které mají společný přístup k práci nebo společné zájmy. Zájem o divadlo a 

potažmo veřejné vystupování bylo v tomto kolektivu předpokladem, tudíž se tvořily 

skupiny, které si byly spíše názorově blízké.

3. Přijetí společné práce:

Tento cíl je důsledkem předchozí fáze a paralelně se s ním prolíná. Pomocí 

postupně rostoucí obtížnosti úkolů bylo předpokládáno, že skupina zvládne realizaci 

celého projektu. Tento dílčí cíl zahrnuje především osobní angažovanost a uvědomění si 

vlastní zodpovědnosti a potencionálního přínosu vůči skupině. Součástí této fáze bylo i 

přijetí závazku na realizaci představení „Kytice“.

4. Příprava představení

Tento dílčí cíl zahrnuje předpoklad dosažení všech předchozích cílů. V této fázi 

bude rozvíjena schopnost členů skupiny pochopit a dramaticky realizovat zadaný text.

5. Realizace představení

Tento cíl je pouze důsledkem úspěšné práce při dosahování předchozích dílčích cílů. A 

jedná se v podstatě o vnější předvedení činnosti skupiny a její schopnost srozumitelné 

prezentace daného díla. Reakce diváků se stává komplexní reflexí úspěšnosti práce.

1.5.7 Prvky divadelního řemesla a jejich vztah k dramatické výchově

Lektor, který se věnuje dramatické výchově, ať už s cílem realizace představení 

či nikoliv, má lepší šanci dosáhnout svých cílů, pokud je schopen vědomě nebo 

intuitivně využívat prostředků divadelního řemesla. „Rozdíl mezi divadlem 

(představením) a dramatem ve třídě je v tom, že v divadle je všechno úmyslně 

zosnováno tak, aby byl zasažen divák. Ve třídě jsou zasaženi všichni účastníci. Buď jak 
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buď, kořeny jsou v obou případech tytéž: prvky divadelního řemesla“ (Wagner, Betty 

Jane: Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium str.147)

Dramatická výchova a divadelní tvorba se vzájemně doplňují. Zde jsou uvedeny 

jednotlivé prvky divadelního řemesla s popisem významu daného prvku.

Ohnisko: Ohnisko je to na co se lektor zaměřuje. V dramatické výchově lze odlišit 

výukové ohnisko a dramatické ohnisko. Výukové se zaměřuje na to čemu se bude 

skupina učit a dramatické ohnisko určuje, zaměření výukového času na cíl, aby mohlo 

být pochopeno výukové ohnisko.

Napětí: Tento pojem má označovat mentální vzruch v pozitivním i negativním slova 

smyslu. Napětí má být podnětem k aktivitě a udržení chuti účastnit se dané práce. 

Lektor má možnost rozhodnout se zda bude vnášet napětí pomocí instrukcí z vnějšku 

nebo zevnitř prostřednictvím vstoupení do role. Prvky napětí jsou například: Výzva, 

omezení času nebo prostoru, nátlak, vnesení neznámého prvku, pobídnutí 

k zodpovědnosti, zhodnocení situace.

Kontrast: Kontrast má podobnou funkci jako prvek napětí, povzbuzuje pozornost, 

vyvolává zájem o dění, na rozdíl od prvku napětí, který má za úkol vyvolat akci, může 

být výzvou k tichému zamyšlení a zhodnocení situace případně prvkem ke zklidnění při 

přechodu od dramatické akce k reflexi. Příklady kontrastu mohou být: tma/světlo, 

zvuk/ticho, pohyb/nehybnost, neočekávaný moment.

Symbolizace: Symbolizace je upozornění na symbol (slovo, gest, předmět), který může 

převzít zástupnou roli za určitou síť individuálních nebo kolektivních vztahů a poskytne 

tak prostor pro přemýšlení a pro provedení aktivit, které tento symbol určitého významu 

naplní konkrétním obsahem. Příkladem symbolu může být: vlajka jako symbol 

sounáležitosti, prázdná nádoby jako symbol hladu – zde je velký prostor pro fantazii 

lektora i jeho skupiny.

1.5.8 Formy divadla

Z teoretického hlediska bylo možné volit mezi několika divadelními žánry pro 

zpracování uvedeného textu. V následujícím přehledu je uvedeno rozdělení žánrů dle 

Morganové a Saxtonové

Tabulka č. 3 – Přehled žánrů
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Žánr Popis žánru Využití

Sborový přednes

Forma divadla, kde se klade důraz na 
intonaci, jsou silně omezeny pohybové 
prostředky, zodpovědnost spočívá na 
osobě "dirigenta"přednesu

Přednes neobsahující dějovou linii, 
vhodné pro lyrické a emocionální 
texty

Sborová 
dramatizace

Prvky sborového přednesu se 
kombinují s pohybem, zpravidla se 
jedná o práci ve skupinách s odlišným 
textem

Vhodné pro menší dramatické celky 
s různým zaměřením, je akcentován 
rytmus řeči umocněný pohybem.

Vyprávěné 
divadlo

Převažuje vypravěčský part 
doplňovaný předváděním dané akce, 
minimalizuje se textová předloha 
hrajících postav.

Vhodné pro začínající skupiny, kde 
může být lektor vypravěčem a děti 
se soustředí na pohybovou akci

Čtené divadlo

Pohyb je omezený na minimum (hrající 
povstane), představení se odehrává v 
hlavě posluchače a je v podstatě 
abstraktní

Je výbornou strategií pro skupinu, 
která se chce divákům předvést 
dříve, než její herecké dovednosti 
dozrály. Jinak výborné pro parodie.

Interní divadlo

Jedná se o kombinaci čteného a 
vyprávěného divadla, kde má každá 
skupina svoji úlohu, které na sebe 
navazují

Je to dobrá příprava na veřejné 
vystoupení, otázka je, zda se jedná 
o samostatný žánr, protože je 
předstupněm přípravy žánrů 
ostatních

Divadelní hra

Jedná se o ucelený produkt, který 
používá všechny prvky divadelního 
umění, předlohou je daný scénář.

Vhodné pro vyspělé dramatické 
skupiny

Pásmo
Sled krátkých scén z různých pramenů, 
rozvíjející dané téma

Je dobrou alternativou k přípravě 
prezentací na dané téma, kdy 
jednotlivé skupiny pracují 
samostatně

Dokumentární 
drama

Sled krátkých scén, které vycházejí z 
dané historické události a využívají co 
možná nejvíc autentických pramenů 

Vhodné při kulturních událostech 
spojených s danou událostí, 
poslední dobou je tento žánr 
využíván při kulturních prezentacích 
měst či regionů.

Loutky, masky

Specifický žánr, kde je role herce 
zastoupena neživým předmětem, 
herec propůjčuje svůj hlas nebo pohyb.

Vhodné pro specializované skupiny 
na tuto formu. Jinak vhodné k 
parodii.

1.5.9 Předpoklad emocionální připravenosti skupiny 

Pro udržení zajímavosti dramatické práce se smíšenou skupinou (děti a 

dospívající) má větší úspěch než proces poznávání prostřednictvím dramatické 

výchovy, práce divadelně orientovaná. Adolescenti negativně vnímají označení dětské, 

školské nebo studentské divadlo. O to složitější je ve smíšené skupině najít kompromis, 

který vyhovuje všem členům spolku. Ve skupině se vyskytují členové s různým 

stupněm emocionální připravenosti pro daný obsah dramatického díla. Je potřeba dávat 
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pozor na projev jednotlivých členů skupiny, protože může dojít k zafixování výrazu 

s uchováním vnějších projevů, aniž by došlo k pochopení, zaujetí a vnitřní účasti na 

postavě. Před začátkem realizace jakéhokoli projektu je vhodné sestavit si emocionální 

mapu jednotlivých členů skupiny a následně s nimi pracovat od nejslabších článků 

směrem k silnějším. V rámci harmonogramu lze stanovit jak daleko je potřeba 

s jednotlivými členy dojít a tomu přizpůsobit práci skupiny.

1.5.10 Dokumentace

Deník zájmového útvaru - V deníku je přesně zachycena docházka a náplň každé 

schůzky,  je veden po celý rok a obsahuje:

 Školní řád

 Řád budovy

 Řád pracovny

 Informace o ZK

 Roční plán

 Seznám členů

 Docházku

 Plán každé hodiny

 Poučení o bezpečnosti stvrzené podpisy všech členů

Deník úspěšnosti lekcí – Jedná se o deník hodnotící z hlediska kvalitativního, kde 

budou posuzovány jednotlivé lekce následujícími kritérii. 

Obecná kritéria

 Přichází s nápady a dále je rozvíjí

 Činí rozhodnutí a uvažuje na základě různých aspektů a důsledků

 Je připraven nést za práci zodpovědnost (a to i tehdy, když se věci nevyvíjejí dobře

 Bere v úvahu formu (volí a sleduje ohnisko, vnáší a udržuje napětí)

 Důvěřuje učiteli a spolužákům

 Pracuje seriozně, sebevědomě a cílevědomě

 Když se pracuje na divadelním představení, je schopen předat divákům sdělení

 Nepracuje jen sám za sebe, ale podporuje i práci svých spolužáků
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 Má odvahu riskovat, aby získal zkušenost

 Nebojí se selhání

Práce v roli

 Vyjadřuje je v adekvátních kategoriích identifikace

 Snaží se pracovat na co nejvyšší úrovni osobní angažovanosti (vnímá emocionální 
kvalitu, která je přiměřená kontextu)

 I při práci v roli udržuje kázeň

Reflexe

 Posuzuje vlastní práci a svůj osobní přínos (sebehodnocení)

 Používá své poznatky k hodnocení přínosu učitele

 Důkladně a opakovaně uvažuje o hodnotách a postojích

Tyto zmíněné body mohou být klasifikovány subjektivně podle stupnice písmen.

A – velmi dobrá práce

B – dobrá práce

C – dostatečná práce

D – neuspokojivá práce

E – nepřijatelná práce

Ukázka takto sestaveného deníku je příloha č. 3

Deník sledování osobní angažovanosti – Jedná se o model sledování stupně osobní 

angažovanosti dle vnějšího projevu znázorněný v následujícím grafu ve spojení s 

kategorií identifikace. Do grafu budou zaznamenávány subjektivní názory lektora, 

zakládající se na vnějším projevu jedince v průběhu projektu a na základě těchto 

výsledků bude regulován postup a organizace lekcí s jednotlivými členy skupiny (v 

grafu označeni písmeny). Zde je uveden příklad modelu hodnocení. Označené ovály 

symbolizují rozdělení pracovní skupiny na části, které budou asi vyžadovat rozdílný 

přístup.

Graf č.1 – Teoretický model zobrazení stupně osobní angažovanosti členů skupiny

Osobní angažovanost

Zvnitřnění

Zaujetí A C D

Zapojení G E B

Zájem F

Přítomnost H

Dramatické hraní Plášť experta Hraní v roli Charakterizace Herecká tvorba Kategorie

identifikace
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1.6. Metodický postup k realizaci projektu

Metodický postup ve spojení s teorií, který je uvedená výše, slouží k vytvoření 

dramaturgického plánu projektu.

1. Úvod do projektu- stručný popis charakteru projektu

2. Příprava projektu

 Sestavení harmonogramu- časové a tématické rozvržení, vytipování vhodných 

technik

 Forma divadla- výběr vhodného žánru 

 Práce s textem- příprava scénáře, přizpůsobení textu dané skupině

 Výběr kritérií hodnocení úspěšnosti postupu

3. Realizace projektu

 Charakteristika prostředí a schůzek

 Charakteristika skupiny a její anomálie

 Použití technik dramatické výchovy- popis působení zvolené techniky na členy 

skupiny a skupinu jako celek

 Zapojení divadelní techniky- technické realizace představní

4. Výstup projektu

 Hodnocení osobnostního rozvoje členů a jejich vztahu ke skupině. 

 Hodnocení realizovaného představení
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2. PRAKTICKÁ ČÁST

2.1 Cíl praktické části

Cílem praktické části je vytvoření metodiky, její ověření a její hodnocení.

2.2  Cíl projektu

2.2.1 Úvod do projektu

Pro tento projekt byl zvolen text výběru pěti balad ze sbírky Kytice od Karla 

Jaromíra Erbena, protože patří do osnov základní školy, je tedy velmi pravděpodobné, 

že každé dítě se s tímto dílem setká a bude potýkat s jak s jazykovou tak obsahovou 

specifičností této knihy.

Tím tento druh představení reprezentuje divadlo ve výchově, dosud poměrně 

opomíjený možný aspekt  výsledku dramatické výchovy tím, že zpracovává školní 

látku, potažmo literární předlohu, který je součástí standardu školních osnov.

Děti se během projektu seznámí nejen s textem,ale také s divadelním prostředím, 

vyzkouší si práci s rekvizitami, kulisami. Nedílnou součásti projektu je celkový rozvoj 

jak jedince, tak i skupiny.

2.2.2 Dílčí cíle

 osobnostní rozvoj 

 rozvoj řeči

 pohybový rozvoj

 porozumění textu

2.2.3 Roční plán

Říjen- počet lekcí 4

 Vytvořit přátelský kolektiv na základě vzájemného poznání

 Seznámit se s křestními jmény formou různých her

 Uvědomovat si vlastní identitu (např. v hrách typu "jak mi doma říkají", "co rád 

dělám" atd.)

 Hledat, co máme společného (ve dvojici, v celé skupině)
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 Aktivně se zúčastnit společné činnosti

 Zapojovat do her i děti ostýchavé nebo s dosud neprobuzeným zájmem, dávat 

prostor i méně průbojným

 sdílet s dětmi radost ze hry

 Naučit se dodržovat pravidla

 Na základě vlastní zkušenosti a její reflexe pochopit význam pravidel

 Umět přiznat chybu

Listopad- počet lekcí 4

 Pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při řešení problému

 Zařazovat činnosti, které vyžadují spolupráci ve dvojicích a menších skupinkách

 Ovládnout základní mluvní dovednosti

- aktivizovat těžiště těla

- připravit základy pro správné hrudně brániční dýchání

- zaměřit se na zdravé utváření hlasu (měkký hlasový začátek, rezonance)

- procvičovat správnou výslovnost v artikulačních cvičeních

 Rozvíjet smyslové vnímání

- rozvíjet citlivost zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti

- pozorně vnímat svět barev, tvarů, zvuků, chutí a vůní, rozlišovat je a vychutnávat

 Obohacovat slovní zásobu, rozvíjet plynulost a barvitost vyjadřování a slovní 

komunikaci

 Setkat se s reálným divadelním představením- výlet do divadla „Kleopatra, divadlo 

Broadway“

Prosinec- počet lekcí 4

 Uvědomit si a využívat možnosti mimoslovní komunikace

- uvědomit si možnosti a naučit se využívat "mluvy těla"

- vyjadřovat emoce gestem, výrazem obličeje, postojem apod.

- vést neverbální dialogy pomocí vzájemných dotyků, zvuků atd.

 Získat sebedůvěru a být schopen přesvědčivě vyložit své myšlenky

- naučit se aktivně zapojovat do diskuse
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- zformulovat a říci své myšlenky

- učit se hledat argumenty

- uvědomovat si, že názory jednotlivců nemusí být vždy stejné, dokázat je 

vyslechnout a respektovat je

 Prakticky vyzkoušet nácvik vánoční scénky (čtené divadlo)

 Realizovat vystoupení s touto scénkou v Domově důchodců

Leden- počet lekcí 4

 Uvědomit si charakteristiku postavy

 Zvládat prostor a zapojovat prostorovou představivost

- rozvíjet bezpečnou orientaci v prostoru (i se zavřenýma očima)

- soustředit se na gesto v prostoru a prostorovou kompozici (sochy a sousoší)

- naučit se využívat pomyslný (imaginární) prostor, zvětšovat ho a zmenšovat

 Dále rozvíjet rytmické cítění a smysl pro gradaci

- propojovat rytmus pohybu a slova

- zkoušet promítat rytmus např. do práce s materiálem a předmětem

- zkoumat gradování akcí a jevů (narůstání intenzity pohybu a výrazu až k vrcholu)

Únor- počet lekcí 5

 Seznámen skupiny s projektem kytice a rozdání textů.

 Naučit se pracovat se scénářem a orientovat se v něm. 

 Zvládnout přečíst scénář s využitím získaných základních mluvních dovedností¨

Březen- počet lekcí 5

 Naučit se užívat v dramatické akci různých materiálů a předmětů

- objevovat možnosti proměn předmětů (hra se zástupnou rekvizitou - např. v co 

všechno se může proměnit míč, krabička atd.)

- využívat materiálů a předmětů v dramatické improvizaci

 Vyzkoušet vyjádření postavy pomocí kostýmu

 Naučit se pohybu v kostýmu, poznat jeho možnosti
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Duben- počet lekcí 5

Zvládnout stavbu dramatické etudy tak, aby byl čitelný význam který v sobě nese

- soustředit se v dramatické improvizaci na jádro zkoumané situace

- dávat pozor a vyvarovat se nedůležitých odboček děje

- snažit se vystavět etudu tak, aby měla jasný začátek (v němž jsme uvedeni do 

problému), přehledný a logický vývoj a zřetelné zakončení (vyřešení problému)

- uvědomit si, zda byl v etudě jasně sdělen záměr

- hledat důvody, pokud se tak nestalo

 realizace představení

2.2.4 Příprava projektu

2.2.4.1 Dramaturgie

V tomto bodě je sestaven časový harmonogram z hledisek postupného 

naplňování cílů v souvislosti s emočním osobnostním rozvojem. Pro každý cíl a stupeň 

angažovanosti je stanovena technika, která bude pro jeho dosažení použita. Tyto 

techniky se budou měnit v závislosti na úspěšnosti dosažení daného cíle a stupně.

Tabulka č.4 – Časový harmonogram propojení cíle projektu a rozvoje skupiny

Cíl projektu / 
Osobnostní cíl

Časová 
náročnost (počet 
lekcí)

Emocionální 
připravenost Pochopení Zvnitřnění

1. Zformování 
kolektivu říjen (4)

Dotyková 
pantomima Brainstorming X

2. Sociální vazby
listopad (4) 
prosinec (2) Pohybová cvičení Dabing Alter ego

3. Přijetí společné 
práce

prosinec (2)
leden (3)

Živé-nehybné 
obrazy Chór

Práce s 
prostorem

4. Příprava 
představení

leden (1) únor (5) 
březen (5) duben 
(4) Práce s kostýmem

Práce se 
zástupnými 
předměty Monolog

5. Realizace 
představení duben (1) X X

Plná hra v 
roli

Při následně zpracovaném vyhodnocení postupů je přihlíženo k osobnostně 

sociálnímu rozvoji jak jednotlivých členů tak k rozvoji skupiny
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2.2.4.2 Forma divadla

Pro stanovení formy divadla byl použit výběr z přehledu žánrů z tabulky č.3 na 

základě vhodnosti daného žánru pro specifický text Kytice. 

 Sborová dramatizace- prvky sborové dramatizace byly využity při nácviku 

skupinových scén které dotvářely ve vhodných případech atmosféru balad: sbor 

duchů (Dceřina kletba, Svatební košile), symbolizace vodní hladiny (Vodník)

 Vyprávěné divadlo- bylo využito pro uvedení a dokreslení děje vytvořením postavy 

Vypravěče (Vodník, Polednice, Svatební košile)

 Divadelní hra- byla využita pro divadelní ztvárnění všech balad

 Pásmo- využití této formy umožnilo během jednoho představení realizaci pěti na 

sobě nezávislých balad, které jsou propojeny do jedno celku symbolem měsíce, 

který dotváří atmosféru a je součástí scény

2.2.4.3 Práce s textem

Kytice je i kvůli době svého původu velice náročný text. Pro daný účel byl text

mírně upraven. Za prvé bylo potřeba text přizpůsobit pro divadelní prostředí a za druhé 

přiblížit divákovi. Text byl přepsán pouze do přímých řečí. Dějovou linku převážně 

znázorňují děti „herci“ na jevišti, v některých baladách je použita „mrtvá“ postava 

Vypravěče, který pouze komentuje a dokresluje děj. Během zkoušek bylo nutné s dětmi 

projít text slov od slova vysvětlovat si významy staročeských slov, protože někdy 

špatné vyložení slova může úplně převrátit význam a smysl děje či celého příběhu.

V příloze č.1 je uvedeno několik příkladů, kde bylo nutné se zastavit a vysvětlit 

význam slov či frází. V tomto případě se osvědčilo, když lektor zůstal v pozici autority 

– vedení typu manipulátor a úspěšnost vysvětlení byla testována sestavováním 

samostatných vět s použitím slova nebo fráze daného významu příp. následovala 

diskuse o dalších možných významech a možných důvodech vzniku takové interpretace. 

Poznámky, které byly probírány ve skupině jsou uvedeny v téže příloze.
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Dceřina kletba

Obsah: Balada obsahuje dialog matky s dcerou. Dcera proklíná svou matku za to, že jí 

nechala počít dítě, se kterým si neví rady a proto páchá sebevraždu. 

Práce: Aby došlo k pochopení významu balady, děti si baladu přečtou a vlastními slovy 

jí převypráví. V této baladě se vyskytují následující problematické oblasti, které bude 

potřeba pomocí cvičení vysvětlit a propracovat. V textu nedošlo ke krácení.

Problematické oblasti: vražda dítěte, sebevražda, prokletí matky

Vodník

Obsah: Vodník je balada s prvky pohádky. Postava Vodníka vychází z pověstí a legend. 

Dcera opouští matku, stává se nechtěnou družkou Vodníka, se kterým má dítě. Vodníka 

uprosí a navrátí se k matce, která jí nepustí zpět za svým druhem, který jako pomstu 

zabije jejich společné dítě.

Práce: Bude potřeba řešit vztah matky s dcerou, do kterého zasáhne nadpřirozená 

bytost. Postava Vodníka se dá vykládat různými způsoby, je však důležité, aby se děti 

shodly na jeho charakteru (Vodník jako pohádková postava, Vodník jako zlý a 

sebestředný tvor, Vodník jako tlivá osoba, která jen potřebuje lásku a cit.) U této balady 

byl text radikálně proškrtán, byly odstraněny popisné verše, protože většina akcí se dá 

realizovat přímo na jevišti. Vzniká postava Vypravěče, jehož úkolem je navození 

situací. 

Problematické oblasti: vynucení manželství, láska matky k dítěti, dominance matky

Polednice

Obsah: Matka pod časovým tlakem připravuje oběd a z práce jí vyrušuje její dítě. Aby 

dítě zastrašila, pohrozí mu příchodem Polednice. Sama se však dostává do šoku, a dítě 

nechtěně udusí.

Práce: V této baladě je dominantním nositelem akce jediná postava, kterou bylo opět 

potřeba doplnit vypravěčem, proto byl ponechán jen text monologu matky, vyjma 

navození atmosféry. Problematická je postava Polednice, která může být 

charakterizována různým způsobem ( jako pohádková bytost, před kterou matka chrání 

své dítě, nebo jako symbol psychicky vyčerpané matky).

Problematické oblasti: forma trestu za zlobení, nechtěné zabití dítěte
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Svatební košile

Obsah: Mladá dívka se modlí k Panně Marii, za návrat svého milého z vojny, její 

motlitby jsou vyslyšeny a on se vrací ačkoliv je mrtvý. Svojí milou vyláká na cestu, 

jejímž cílem je ukončit její život. Když to dívka pochopí, obrací se znovu s prosbou 

k Panně Marii a díky silné víře léčce nepodlehne. 

Práce: V textu je využito dialogu chlapce a dívky. Do děje vstoupí jakožto symbol víry 

socha Panny Marie, která na děj reaguje a uzavírá baladu posláním.

Problematické oblasti: oživlí mrtví, motlitba jako prostředek splnění přání, víra 

prostředkem osobní ochrany

Zlatý kolovrat

Obsah: Král se uchází o Dorničku, která v lese žije se svou nevlastní sestrou a 

macechou, které jí ze ziskuchtivosti zavraždí. Následně macecha svou dceru podstrčí za 

ženu králi, který vzápětí odjíždí do boje. Intriky králi prozradí zlatý kolovrat, který si 

nevlastní dcera pořídí kvůli své hamižnosti. Po prozrazení následuje šťastný konec. 

Práce: Jedná se o klasickou pohádku, kde dobro vítězí nad zlem, které je podle zásluhy 

potrestáno. Po vyškrtání popisných pasáží je tato balada dostatečně dramatická. Místo 

vypravěče zastává postava Dědka, který komentuje a osnuje celý děj. Byly zdůrazněny 

prvky klasické pohádky.

Problematické oblasti: vražda z důvodu ziskuchtivosti, prozrazení podvodu, přiměřenost 

trestu

2.2.5 Realizace projektu

2.2.5.1 Charakteristika prostředí a schůzek

Pro účely Divadelního kroužku jsou pronajaty prostory Tylova divadla. Většina 

schůzek probíhá v pánské šatně, kde jsou k dispozici stoly a židle pro práci s textem, 

zároveň je zde dostatečný prostor pro pohybové hry. Také se dá využit velké zrcadlo 

jako nástroj sebereflexe. Pro konečnou fázi nácviku představní je určen sál divadla 

vybavený jevištěm. Schůzky probíhají pravidelně každé pondělí od 16:15 do 17:30.

2.2.5.2 Charakteristika skupiny a její anomálie

Skupina se skládá z osmi členů věku druhého stupně základní školy. Je 

heterogenní, čtyři děvčata a čtyři chlapci.  V důsledku toho, že každý chodí do jiné 
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školy, potažmo každý pochází z jiné lokality, se při prvním setkání neznali, vyjma dvou 

sester (dvojčat). Kvůli tomuto faktu byly začátky spolupráce náročné. Bylo nutné volit 

různé druhy seznamovacích a osobnostně dramatických her, aby se členové utvořili ve 

skupině a začali fungovat jako celek.  Po dosažení tohoto se teprve mohlo přejit k další 

fázi práce. Ve skupině jsou bez výjimky silné osobnosti, které se dokáží přihlásit a říci 

svůj názor, což je pro všechny obohacující a inspirativní, přesto se od počátku někteří 

projevovali jako přirozeně vůdčí osobnosti. Po seznámení skupina postupně začala 

fungovat jako kompaktní celek. Jediný problém, který nastává, je problém s docházkou.  

Skupina z počátku nehomogenní po absolvování několika cvičení dosáhla stupně 

schopnosti vzájemné tolerance a poznání své role ve skupině. V důsledku toho došlo 

k propojení v mezilidských vztazích a schází se i mimo stanovenou dobu, navazují 

kontakty. 

2.2.5.3. Použití technik dramatické výchovy

V tomto bodě jsou vyjmenovány prakticky použité techniky dramatické výchovy dle 

tabulky č.4.

(1.a) Dotyková pantomima. – Hra na vodiče pro získání důvěry pomocí fyzického 

kontaktu

(1.b) Brainstorming – diskuse na dané téma sloužící k vzájemnému poznání přístupu 

k tématu a získání pozice ve skupině

(2.a) Pohybová cvičení – Vnímání prostoru - hra je určena jak pro rozvoj jedince a jeho 

představivosti, ale také pro navázání sociálních vazeb a intenzivního vnímání skupiny. 

Jedinci reagují na pokyny lektora a pohybově ztvárňují svůj postoj k dané situaci.

(2.b) Dabing- propůjčení hlasu - jeden hráč propůjčí hlas druhému, který musí přesně 

otvíráním pusy i pohybovým projevem kopírovat zadané úkoly. Tato technika je určená 

k sblížení a zvýšení intenzity vnímáni protihráče

(2.c) Alter- ego - jedinec říká nějaké dané věci a druhý se to snaží prožívat pocity a 

nonverbálně předvádět. Tato hra slouží k zlepšení vnitřního prožívání.

(3.a) Živé obrazy – dvě skupiny dostanou za úkol vytvořit pouze pomocí neverbální 

komunikace „sousoší“ na dané téma. Tato technika prohlubuje schopnost skupinové 

spolupráce.
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(3.b) Chór - jedná se čistě o procvičování řeči. Děti dostanou společný text a všichni 

najednou ho reprodukují.

(3. c) Práce s prostorem - slouží k procvičení orientace v prostoru.

(4.a) Práce s kostýmem - cvičení je kreativní rozvoj jedince formou použití vnější 

podoby a stylu dané postavy.

(4. b) Práce se zástupnými předměty - využití předmětu při tvorbě, uvědomění že 

předmět se může změnit v cokoliv

(4.c) Monolog - reprodukce daného textu v kontextu zadané nálady.

(5.c) Plná hra v roli – souvislá prezentace zadaného textu

2.2.5.4 Zapojení divadelní techniky  

Finální částí realizace projektu je použití prvků jevištní vizualizace představení. 

Jedná se o přípravu kulis, výběr kostýmů a líčení společně s použitím osvětlovací a 

zvukové techniky.

Členové skupiny se aktivně podíleli svými nápady na podobě a využití kulis, 

opon a dalších fyzických možností jevištního prostoru. Nejrozsáhlejší diskusi vyvolalo 

určení stylu a formy kostýmů. Nabízelo se několik možností od důsledné pohádkové 

ilustrativnosti po náznakové pojetí kostýmů. Po dohodě bylo zvoleno kompromisní 

řešení náznakových kostýmů s typickými atributy dané postavy. Líčení bylo použito 

pouze pro zvýraznění mimiky obličeje, protože každý účinkující vystupoval v několika 

zcela různých rolích.

Použití osvětlovací a zvukové jevištní techniky bylo velice náročné, proto byla zajištěna 

vedoucím projektu ve spolupráci s profesionálními divadelními techniky. Členové 

skupiny měli možnost tuto práci sledovat a statováním pomáhat k dotvoření výsledných 

světelných efektů.

2.2.6. Výstup projektu

2.2.6.1 Výběr kritérií hodnocení úspěšnosti postupu

Pro projekt realizace prezentace „Kytice“ byla vytipována kritéria hodnocení, 

která budou sledována v deníku úspěšnosti lekcí, ve kterém budou posuzovány tyto 

oblasti:
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 obecný rozvoj jedince a skupiny

 práce v roli

 reflexe

2.2.6.2 Hodnocení osobnostního rozvoje členů a jejich vztahu ke skupině. 

K hodnocení byla použita kritéria uvedená v bodu 2.2.2.4 K doplnění reflexe byl 

použit dotazník pro členy skupiny který je příloha č.4

J
m

é
n

o

Obecný rozvoj jedince a 
skupiny Práce v roli Reflexe (na základě dotazníku)

R
e

n
a

ta

Je velmi extrovertní povahy a 
její přístup k práci pozitivně 
ovlivňoval funkci skupiny. 
Sama si uvědomila své 
schopnosti vedení, kterých čím 
dál tím lépe využívala.

Do postavy se 
vžívá, má silný 
emocionální 
prožitek, ve všech 
postavách byla 
věrohodná a u 
každé postavy 
vyjádřila 
odpovídající 
charakter.

1.Matka (Polednice) - má výrazný 
charakter, dobře se hrála; 2. Moc jsem si 
to užívala, trému jsem dostala až po 
představení; 3. Projekt mi dal hodně 
nových kamarádů a nevzal nic.

Š
á

rk
a

Kvůli své nevyhraněnosti se od 
počátku negativně stavěla ke 
ztvárňování ženských rolí, 
stylizovala se do chlapecké 
podoby. Práce na projektu ji 
natolik strhla, že se uvolila 
vystupovat v ženských šatech, 
což pro ni bylo dříve 
nepředstavitelné.

Její projev je velice 
přesvědčivý, 
nepoužívá výrazná 
gesta, vyjadřuje se 
mimikou. Její 
výhodou je pěkný 
hlasový projev.

1. Matka (Dceřina kletba) - hezký, dobře 
zapamatovatelný text; 2. Zprvu jsem byla 
nervózní, nervozita postupně odpadala a 
závěrečnou baladu jsem si moc užila; 3. 
Dala mi zajímavé zkušenosti v divadelním 
prostředí,které mám ráda, vzala mi 
kalhoty, protože jsem musela mít sukni.

B
á

ra

V osobním životě se chová 
jako nesmělá a neprůbojná, 
jakákoli z nabídnutých rolí jí 
dodává jistotu  a její projev 
se stává přesvědčivým.

S postavou se 
ztotožní až po 
delší práci, přesto
díky její píli je její 
projev přesvědčivý 
a důsledně 
odvedený.

1. Milá (Svatební košile)- rozmanitost 
situací a projevu; 2. V rolích jsme si byla 
jistá, proto žádná tréma nepřišla, kamarádi 
mi pomáhali.; 3. bezvadný pocit stát na 
prknech, která znamenají svět.

K
ri

s
tý

n
a

Z počátku se projevovala 
nesměle, v průběhu získávala 
jisté postavení ve skupině, 
čímž získala sebedůvěru a na 
konci projetu byla schopná 
aktivně navazovat kontakty

Její pojetí rolí je 
více méně 
chladné, potřebuje 
konkrétní vedení k 
dosažení
odpovídajícího 
výkonu.

1. Matka (Vodník)- velká role, která 
nesleze během balady z jeviště.; 2. 
Představení mi velice rychle uteklo, takže 
jsem si ho začala uvědomovat skoro až na 
konci, o to lepší pocit jsme z toho měla; 3. 
Práce mi dala možnost, promluvit před tak 
velkým množstvím lidí.
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M
ic

h
a

l
Tím, že jako jediný ze skupiny 
znal prostředí divadla, od první 
chvíle se choval sebejistě a 
suverénně. Tímto způsobem 
přistupoval i k práci a přes 
snahu skupiny byl jeho 
výsledný projev velmi 
nepřesvědčivý.

Kvůli svému 
laxnímu přístupu 
neměl možnost 
role natolik prožít a 
propracovat, aby 
byl výsledek 
uspokojivý.

1. Dědek- (Zlatý kolovrat)- jediná moje 
velká role.; 2. Bylo to dobrý. 3. Užil jsem si 
tam legraci a vzalo mi to čas.

A
le

š

Jeho fyzickém dispozice 
neumožňují přirozený respekt 
okolí. Díky tomu, že byl ve 
skupině oblíbený, dokázal 
projevit svůj do té doby skrytý 
talent.

S postavami se 
zvnitřňoval bez 
problémů, jeho 
projev je 
věrohodný.

1. Vodník (Vodník)- toho jsem si užil; 2. 
Super zážitek.; 3. Dalo mi to možnost se 
vyblbnout.

L
á

ď
a

Při vstupu do skupiny se 
choval jako cílevědomý člověk 
s velkou chutí hrát divadlo. 
Ačkoli měl na projektu velký
osobní zájem, jeho práci 
kompiloval nástup puberty. 
Dokázal se s tím vyrovnat a 
nakonec odvedl dobrou práci.

Pochopení 
ztvárňované 
postavy mu trvalo 
déle, bylo potřeba 
se k vysvětlování 
vracet, ale o to 
věrohodnější 
výkon předvedl 
během 
představení.

1. Milý (Svatební košile)- krásná
strašidelná role.; 2.Představení jsem si 
maximálně užil.; 3. Dalo mi to hodně 
zkušeností.

M
ila

n

Přišel do skupiny až v průběhu 
realizace projektu, což 
zkomplikovalo jeho 
začlenění.Díky své empatii se 
dokázal aktivně zapojit do
společné práce.

Na svůj nízký věk 
se dokázal s 
postavou sžít a 
působil věrohodně.

1. Pachole (Zlatý kolovrat)- vtipná role.; 2. 
Sranda v zákulisí.; 3. Nové kamarády, 
nevzalo mi nic.

V průběhu práce bylo potřeba řešit určité konflikty. Vždy se řešily ve skupině 

společně. Největší problém vyvstával ze špatné docházky. Někteří k docházce 

přistupovali lehkovážně, svévolně upřednostňovali jiné aktivity a tím narušovali průběh 

činnosti skupiny. Tento problém byl řešen ve skupině, kde daný jedinec měl za úkol 

vyjádřit svůj vztah ke skupině a ostatní recipročně k němu, což vedlo k jeho zamyšlení 

nad svou zodpovědností vůči projektu.

V krajním případě by byl řešen jeho přeobsazením do menší role a v poslední 

řadě podmínečným vyloučením dotyčného ze skupiny. 

Další konflikty nastaly v případě, že jedinec nebyl schopný naučit se text a tudíž 

se ztotožnit s postavou a tím narušoval průběh zkoušky a omezoval ostatní ve své 
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projevu.  Tento problém byl řešen obdobně jako problém s docházkou se zaměřením na 

osobní motivaci jedince.

2.2.6.3 Hodnocení úspěšnosti použitých technik

U každé použité techniky je popsán její dopad na členy skupiny (a) a na skupinu 

jako celek (b).

(1.a) Dotyková pantomima. – Hra na vodiče

a) Hra byla pro každého jedince byla osobním přínosem. Každý si vyzkoušel  obě 

pozice „vodič, voděný“. Každý se cítil lépe v pozici vodiče, který udává směr, z toho je 

patrný jistý strach z toho být ovládán. Michal měl velký problém vžít se do role 

voděného, už jen představa zavázaných očí a omezené orientace v prostoru ho děsila. 

V takovém případě je potřeba s ním promluvit, zda by byl schopen akceptovat jiného 

„vodiče“. Proto byl jako vodič vybrán Aleš, se kterým se zná a má k němu větší důvěru 

než k ostatním. 

b) Tato technika byla pro skupinu začátkem cesty vedoucí k zformování kolektivu. Tím 

se  navzájem všichni vystřídali, začali si zvykat si na svou přítomnost. Tím že hra je 

dotyková, pomohla prolomit i komunikační bariéry a pro soudržnost skupiny byla 

velkým přínosem. 

(1.b) Brainstorming

a) Tím, že každý se snažil prosadit svou postavu, začali se všichni emočně projevovat. 

Členové skupiny nejdříve popsali svůj charakter ze subjektivního hlediska, dále popsali 

své vlastnosti a následně charakterizovali podle svých potřeb postavu, kterou chtějí hrát. 

Například členka Šárka je částečně rozdvojená osobnost, protože se prezentuje jako 

chlapec. Její postava byla proto postavena do mužské polohy a stejně tak i její charakter 

a projevy. Jedinci se tímto způsobem dozvěděli o svých charakterových  vlastnostech. 

Zároveň výběrem postavy naznačili vlastní představu o svojí pozici ve skupině

b) I tato metoda byla zařazena do zformování kolektivu záměrně. Ke splnění cíle 

„vytvořit příběh“ bylo nutné, aby začali fungovat jako celek. Jeden vždy řekl nějaký 

nápad a společně se snažili najít východisko. Tato technika byla použita i při výběru 

názvu skupiny. Tím, že si členové skupiny sami vybrali název, zbavili se pocitu 

zaškatulkování do „dětského“ či „mládežnického divadla“, které do té doby vnímali 
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negativně. Vybraný název zní „Umělecké doupě“ , což lze chápat jako neutrální 

vyjádření své pozice či aktivity bez použití kategorizačních názvů.

(2.a) Pohybová cvičení – Vnímání prostoru

a) Důležité v této hře je, jak si každý situaci vyloží, jaké má projevy, co cítí. Například 

Kristýna  v osobním životě nepoužívá vnější projevy k vyjádření svých pocitů, proto na 

jejím ztvárnění nebylo až na drobné odchylky v obličeji patrné, v jaké situaci se 

nachází. Oproti tomu Michal v osobním životě používá přehnanou gestikulaci, proto 

jeho ztvárnění bylo velice přesvědčivé a někdy až příliš ilustrativní. Pro jedince bylo 

velice důležité, uvědomovat si, co v nás tyto situaci vyvolávají, většina si vůbec 

neuvědomovala, jaké pohyby vykonává. Často docházelo k přejímání pohybů od blízko 

stojících. Za tím lze spekulovat o nedostatku vlastní invence proti strach aby „nedělali 

něco špatně“.

b) Následně došlo k propojení osob v dané situaci, kde byla klíčová interakce 

zúčastněných. Po hře následovala řízená debata, do které se musel každý zapojit. 

Zajímavé bylo pozorovat uvědomování si jednotlivých situaci, společně se rozcházeli 

v názorech jak k dané situaci přistoupit. Pro skupinu je velice důležité, když jedinci 

vědí, jak se jejich „spoluhráč“ v dané situaci projevuje, což bylo poznat prostřednictvím

hry. Prostřednictvím následné diskuse došlo ke konkretizaci přístupu (nemá každý 

stejné schopnosti vyjádření)  a tím mají tím k sobě bližší cestu vzájemného poznání.

(2.b) Dabing- propůjčení hlasu

a) Jedná se o práci ve dvojici. Je důležité nejdříve si o „hře“ promluvit a uvědomit si 

důležitost vnímání. Následně v časových intervalech u všech vystřídat obě pozice 

„dabér x dabovaný“. Zajímavé je, že větší problém dělá role dabéra, protože nutí 

spoluhráče k k uvědomění si  toho co mohou a chtějí říkat o sobě. Ve skupině měl 

Milan s rolí dabovaného velký problém, celé jeho vystoupení probíhalo tím způsobem, 

že se smál. V pozici dabéra byla Renata, která se úlohy zhostila velice dobře a smích po 

Milanovi reprodukovala. 

b) Pro rozvoj skupiny je důležité, aby se prostřídaly nejen dvojice, ale všichni se všemi. 

Hra je sice časové náročnější, ale stačí intervaly střídat po minutách. Minuta je dost 

velký prostor pro to, aby si dvojice přišly na stejnou vlnu a synchronizovaly se, 

současně je to dostatečný prostor pro projev jedince. Také se osvědčilo že dabér byl 
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jeden a daboval zbytek skupiny. Skupina se semkla a byla vidět soustředěnost, se kterou 

se do úkolu vložily.

(2.c) Alter- ego

a) Toto je podobná metoda jako dabing. Tím že obsah sdělení je konkretizován na 

krátká slovní spojení, byl pro jedince jednodušší, navíc slova se opakovala, takže kdo 

byl druhý v projevu, měl snazší úlohu. Všichni se práce zhostili, a předvádění úkolů jim 

nedělalo problémy.

b) Opět se všichni vystřídali, nejen ve dvojicích, ale i dvojice se měnily, aby poznali 

reakce všech členů. Závěrem cvičení bylo propojení skupiny, lektor dával pokyny a 

všichni paralelně předváděli. Měli za úkol navzájem se sledovat a následně zhodnotit.

(3.a) Živé obrazy

a) Zde je nutné, aby jedinci uznaly skupinu a dokázali spolupracovat. Projevily se 

osobní charaktery jedinců. Ve všech případech se hned na začátku projevila přirozená 

autorita některých členů skupiny, kteří se ujali vedení -  nejčastěji Renata a Michal, 

kteří skupinu motivovali a vedli k cíli. 

b) Jelikož se jedná o nonverbální činnost, ukázalo se, jaký k sobě ve skupině mají vztah, 

jak dokáží pomocí gest navázat kontakt a dorozumívat se. Tento způsob komunikace 

dotváří vztahové vazby ve skupině a dochází ke společné akci. Na skupinách byla vidět 

nevyrovnanost, právě díky individualitě „vedoucích“ jedinců.

(3.b) Chór

a) Tento úkol se zdál být snadný, ale ukázaly se individuální problémy s reprodukcí 

textu. Michal má velké problémy se čtením, proto nedokázal udržet tempo skupiny. 

Musel si individuálně text nejprve připravit, a potom byl teprve schopný ho přečíst. 

Ostatním členům práce nedělala reprodukce textu větší problémy.

b) Opět se zde projevil vůdčí přístup Renaty, která měla potřebu skupinu korigovat. Až 

na výjimku Michala se skupina sjednotila a po cca 4 pokusech dokázala reprodukovat 

text téměř jednohlasně.

(3. c) Práce s prostorem

a) Většina děti byla na jevišti poprvé. Nejprve jim dělal problém velký prostor, na 

kterém se mají pohybovat. Kristýna měla například problém s osvětlením, vadilo jí, že 
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nevidí do hlediště, bála se otevřeného prostoru. Každý měl za úkol vybrat si prostor, kde 

jeho postava bude vystupovat. 

b) Zde se projevila semknutost skupiny. Snažili se všichni držet pohromadě, zprvu jim 

dělalo problém rozprostřít se po jevišti. Museli si vytvořit „náznakovou“ scénu  pomocí 

židlí. Společně vymysleli, jaké prostředí kde bude. Práci pojali jako týmovou. 

Jednotlivé postavy si domlouvaly prostor vzhledem ke svým vztahům v příběhu.

(4.a) Práce s kostýmem

Pro tuto práci byla přizvána profesionální výtvarnice, která nápady korigovala a 

sestavovala do funkčních celků. Také se spolek musel vypořádat s omezeními danými 

dostupnou garderobou a prací s náznakem kostýmu. Toto cvičení bylo již přímou 

přípravou na realizaci představení Kytice.

a) každý si musí nejprve promyslet charakter své postavy, následně na to se vybírají 

vhodné kostýmy. Největší zábavou pro všechny byla tvorba kostýmů „duchů“ do 

Dceřiny kletby. Vláďa přinesl prostěradlo a postupně každý přicházel s návrhem, jakým 

způsobem to na sebe upevní. Milan s tím měl problém, odmítal přijmout fakt, že bude 

vypadat jako strašidlo. 

b) Skupin zde projevila velkou fantasii, každý přicházel s nějakými náměty a společně 

potom utvářely celkový ráz kostýmů. Padl zde návrh použití symbolu Kytice, který by 

se prolínal všemi baladami. Nakonec skupina po debatě nebyla schopná vymyslet 

konkrétní podobu a funkčnost, takže se od tohoto motivu upustilo.

(4. b) Práce se zástupnými předměty

V praxi se jednalo o práci dle předepsaného scénáře Kytice.

a) Každý jedinec má za úkol vymyslet si své rekvizity, které bude během představení 

používat. Například Milá- Svatební košile- růženec, modlitební knížky, křížek. Během 

zkoušení se však používaly zástupné předměty, na kterých si všichni uvědomovali, 

v jakou dobu kde jakou rekvizitu musí mít připravenou. Vláďa měl velký problém 

například s ve Zlatém kolovratu. Ve druhé části se zvedá opona, odkrývá se zámek kde 

je připravený král Vláďa, opilecky sejde ze schodů a v ruce má korbel. Právě na korbel 

Vláďa často zapomínal. 

b) V této části převažuje individuální přístup, každý si své rekvizity hlídá sám. Ale 

skupina jako celek musela vědět, co je potřeba připravit a všechno hlídat. Při zkoušení 

jednotlivých balad si skupina nacvičovala průběh přestaveb scény, kdy každý měl svou 
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nezastupitelnou úlohu. Častým problémem v této fázi byla špatná docházka, kdy se s 

každým chybějícím členem projevilo narušení práce kolektivu jako celku.

(4.c) Monolog

Jedná se o procvičování reprodukovaného textu dle scénáře Kytice, do této techniky je 

zahrnuta i práce na jednotlivých dialozích.

a) Každý má individuální přístup. Důležité pro všechny bylo, aby zvládli text 

reprodukovat. Nejen zpočátku, ale i v průběhu zkoušení se vyskytovaly chyby ve 

výslovnosti. Cvičení textu probíhalo nejprve jen jako rétorická cvičení, členové skupiny 

se učili jen správně vyslovovat. Měli za úkol navzájem se poslouchat. Jeden vždy 

přednesl text a ostatní ho připomínkovali chybami, aby si sami uvědomovali čeho se 

dopouštějí. Velký problém také dělala práce s hlasem, modulace a intenzita projevu. 

Díky velkému sálu je důležité správně artikulovat, aby byl hlas slyšet. V tomto případě 

seděli všichni rozmístěni po sále a jeden na jevišti přednášel text. Ostatní interaktivě ze 

sálu připomínkovali jak slyší.

Nejčastějšími chybami při reprodukci textu bylo:

 Výslovnost slova „jsem“

 Polykání koncovek  (redukce) 

 Nesprávná výslovnost hlásek S, Č, Ř

 Nedodržení rytmu veršů

 Nedostatečná hlasitost

Kristýně dělala zpočátku reprodukce velký problém, protože se bála prostoru a 

nedokázala mluvit dostatečně hlasitě a srozumitelně, aby hlasem zvládla prostor. 

Dalším problémem bylo text se naučit zpaměti. S tímto se nejvíce potýkal Michal, který 

týden před premiérou ještě daný text neuměl. Ostatní členové se ho snažili přesvědčit, 

aby se text naučil a nakonec mu pomohli dobrovolným opakovaným nácvikem.

b) Zde už je vliv skupiny naprosto patrný. Právě kvůli tomu že Michal neuměl text, 

poznamenávalo to další práci skupiny a jeho přístup k práci mu byl ostatními vyčítán. 

Důležité bylo,a by si na sebe všichni zvykli, posunuli reprodukci textu na dialogy a měli 

na sebe zpětné vazby. V této fázi bylo potřeba zařadit několik cvičení, které pomohly 

k rozborům vztahů jednotlivých postav a vedly k diskuzím nad smyslem textu a 

významu v baladách často užívaných symbolů.
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(5.c) Plná hra v roli

Generální zkouška, Premiéra  představní

a) Každý se na představní chystal jinak. V tomto bodě se shrnuly všechny poznatky a 

cvičení, které doposud proběhly. Děti se staly herci, musely si ohlídat své kostýmy, 

rekvizity. Aleš si do polední chvíle procvičoval text. 

b) Během představení panovala bezvadná atmosféra, skupina zafungovala jako celek, 

probíhaly rychlé akce v zákulisí, všichni si navzájem pomáhali s náročnými převleky a 

podporovali se. Představení ve skupině velice prohloubilo vazby a vztahy a bylo 

motivací pro další práci.

2.2.6.4 Hodnocení realizovaného představení

Vedlejším cílem projektu byla realizace představení. V prvním pořadí byli 

pozváni diváci z řad veřejnosti, ale je předpoklad prezentace před diváky ze základní 

školy, což je směr dramatické výchovy využité pro divadlo ve výchově.

Představení se setkalo s velice kladným ohlasem od diváků. Bylo velice 

zajímavé, že se přišli podívat diváci, kteří nemají žádnou vazbu ke členům spolku. Zdá 

se, že velkou míru na tomto faktu má atraktivnost díla Kytice, a někteří shlédnutí pojali 

jako studijní materiál tohoto díla. 

Následná pozitivní reflexe od diváků přispěla k pochopení hodnoty práce 

skupiny, potažmo jejích jednotlivých členů, kteří si uvědomili, co všechno předcházelo 

úspěšné realizaci představení a o to více si zpětně své práce vážili.

Díky svému nízkému věku a malému množství zkušeností diváky velice 

překvapili svým  talentem a přesvědčivými výkony. Pro celou skupinu je takovýto ohlas 

samozřejmě velkou motivací pro další práci.

2.3.Výstupní hodnocení projektu

Cíl praktické části bylo vytvořit metodiku a ověřit jí praktickým realizováním 

projektu. Dílčí cíle byly zakomponovány do dramaturgického plánu nenásilnou formou. 

S pomocí využití prvků dramatické výchovy došlo k dosažení různých úrovní v 

osobnostním rozvoji jedinců dle jejich povahy a schopností. U všech jedinců došlo 
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k posunu ve zlepšení jejich řečnických dovedností stejně tak tomu bylo i po pohybové 

stránce. Při práci skupiny s textem bylo shledáno, že jedinci nejsou zvyklí během četní 

text analyzovat a porozumění textu muselo být opakovaně procvičováno. Tím si 

členové skupiny uvědomili, že je nutné i pro praktický život čtenému textu porozumět

Skupina se velice rychle poznala a členové si vytvořili téměř až kamarádské 

vazby. Tím, že jsou téměř všichni velice komunikativní a snadno navazují rozhovor, 

nebylo zapotřebí výrazného vedení ze strany vedoucího. 

Děti nejsou vedeny na základní škole k takovéto formě projevu, je nutné 

důsledně trvat na zásadách výslovnosti a pravidel recitace, opakovaně trénovat a 

pracovat s rozmanitými texty. Důležitá je reflexe ostatních a sebereflexe interpreta. Člen 

skupiny si musí uvědomovat, kde udělal chyby a proč. 

Závěr

Cílem této práce bylo praktické ověření metodiky vytvořené v teoretické části

formou realizace projektu. Skupina členů dramatického kroužku pracovala pod vedením 

lektora po dobu jednoho školního roku a svoji práci završila prezentací představení 

balad Kytice.

Sestavená metodika kladla důraz na dobré naplánování samotným lektorem, 

který si stanoví čeho chce se skupinou dosáhnout, jakými prostředky a v jakém časovém 

období.  

Výborně se osvědčila dostatečná práce s textem ve fázi přípravy, která následně 

umožnila lektorovi vhodně řídit a motivovat skupinu k jeho pochopení.

Jako klíčové se ukázalo stanovení pořadí používaných technik ve vztahu ke 

stupni osobní angažovanosti členů skupiny. Jedinec, který potřebné úrovně nedosáhne 

může vážně narušit průběh práce celé skupiny. 

V této práci je navržen pevný postup navazujících technik, v průběh praktické 

práce se ukázalo, že by bylo vhodné při dramaturgii projektu zvážit přípravu více 

variant, pro možnost následného rychlého rozhodování. Dalším v praktické části 

problematickým bodem byl obsah a rozsah plánovaného hodnocení úspěšnosti. 

Hodnocení příliš mnoha kritérií omezuje přehlednost a do určité míry zbytečně zatěžuje 
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lektora časově náročným hodnocením. Naopak jako způsob hodnocení reflexe se 

osvědčila forma dotazníků.

Metodika jako celek se osvědčila s výše uvedenými problémy. Tato práce může 

být využita jako příklad při plánování a realizaci obdobných projektů pro začínající 

lektory dramatické výchovy.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Příprava vysvětlení pojmů a reakce skupiny - str.31

Dceřina kletba

Pojem/fráze Připravené vysvětlení
Poznámky, které vyplynuly při práci ve 
skupině

Zhled Pohled, výraz ve tváři
Pozor na záměnu s významem slova 
vzhled

Zvůli dávala Dala úplnou volnost

Členové skupiny interpretovali možná lépe 
jako nechala bez dozoru, nezajímala se o 
své dítě

Vodník

Pátek, nešťastný 
je den

Snad souvisí s křesťanskou 
tradicí, že v pátek došlo k 
ukřižování Krista

Protest skupiny: Pátek je šťastný den, 
protože začíná víkend. Po diskusi členové 
skupiny připustili, že existují i jiné úhly 
pohledu.

Bezděčný

Bezmyšlenkovitě získaný, 
vzniklo od středověkého 
německého ane danc - nyní 
ohne danken (bez díků)

Pro skupinu bylo přijatelnější použití slova 
nechtěný, v souvislosti nechtěného potomka 
dívky s vodníkem - došlo k úpravě textu

Vybyla z domu

Dříve často používaná 
předpona vy- v souvislosti se 
znázorněním opuštění něčeho 
- zde ve smyslu vyvdala do jiné 
domácnosti

Ve skupině bylo interpretováno, že se matka 
dcery zbavila i když nechtěně, bylo hledáno 
jiné slovo tuto skutečnost nahrazující -
ztratila se z domu - v textu nebylo použito 
vzhledem k souvislostem

Starosvati

Vzniklo ze slova svatové, tj. ti 
co doprovázejí ženicha, když 
jde pro nevěstu (původně 
svatební host)

Vzhledem k neznalosti starých obyčejů, po 
diskusi se skupinou byla přijata teze, že je to 
někdo, koho dnes označujeme za svědka

Mokře chodí v 
suše

Dle tradice je poznávacím 
znamením vodníka na souši, 
že mu kape z levého šosu

Přijato bez problémů. Rozvinula se diskuse o 
tom, jak to ztvárnit na jevišti. Řešení - vodník 
z vody v baladě nevychází.

Jarý štěp
Mladý výhonek - zde ve smyslu 
mladého života Přijato bez problémů.

Robě Nemluvně
Členové skupiny význam znali, u slova se 
nepozastavili

Vari
Citoslovce "Pryč z cesty", 
zřejmě souvisí s "varovat"

Proběhla diskuze, zda bude toto nemoderní 
slovo srozumitelné. Došlo k dohodě, že v 
textu nahrazeno nebude, ale musí být 
srozumitelně interpretováno, aby byl zřejmý 
jeho význam vzhledem ke kontextu

Polednice

Cikáně

V textu použito jako nadávka, 
ve smyslu, že dítě tropí hluk. 
Cikáni coby kočovníci byli 
symbolem nespořádaného a 
hlučného života.

Ve skupině bylo probíráno, zda je v textu 
vhodné použít, aby pro ty co dílo neznají 
nevyznělo jako rasově motivované. Bylo 
domluveno, že bude ponecháno v původním 
znění, protože to do této balady patří.
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Robota

Dříve vynucená práce 
nevolníků na pozemcích jejich 
vlastníků

Ve skupině bylo chápáno spíše jako běžné 
zaměstnání, pravidelně odváděná práce.

Husar

V baladě ve smyslu hračky 
znázorňující vojáka na koni 
(pochází z maďarského 
"huszár" - jízdní voják)

Členové skupiny význam znali, u slova se 
nepozastavili

Svatební košile

Věneček z routy

Routa je druh aromatické 
byliny, věneček z květů byl 
svatební ozdobou

Pro skupinu bylo pochopitelné, poznamenali, 
že dnes se nevěsty také zdobí věnečky a 
navíc závojem

Jarý květ
Mladý květ - zde ve smyslu 
mladého života Přijato bez problémů.

Hoj Výkřik - něco jako "Hej"
Nalezena podoba se slovem "Ahoj", možná 
souvislost

Růženec

Modlitební pomůcka z kuliček, 
pochází z Rosenkranz = růžový 
věnec

Děti ve skupině pojem znali, nikdo nevěděl, 
jak se používá, bylo zjišťováno.

Klokočí

Keř s velkými tobolkami s 
kulovitými semeny, semena 
byla používána pro prosté 
růžence

Členové skupiny se domnívali, že se jedná o 
nějaký šperk nebo oblečení (Zřejmě vliv 
skladby "Po babičce klokočí…") Byli 
překvapeni, že se jedná o rostlinu

Kvas Zde ve smyslu oslava, hostina
Bylo diskutováno zda souvisí s "kvasením", 
"kváskem".

Hoj Ve smyslu hojnost Je potřeba odlišit od Hoj coby výkřiku

Zlatý kolovrat

Přeslice Součást kolovratu

Dříve bylo symbolem typicky ženské práce, 
posléze se užívalo ve smyslu ženské rodové 
linie

Provodíš
Zde ve smyslu doprovodíš, 
přivedeš Přijato bez problémů.

Nevycení Nevydělá na směně (obchodu)

Zazněl názor, že lze vykládat i ve smyslu 
není drahý, nezdražuje. Upozornění na 
stejně znějící slovo nevycenit (zuby).

Kužel
Součást kolovratu - hlava 
přeslice

Členové skupiny význam pochopili ze 
smyslu balady, ale je skutečně kužel vypadá 
nevěděl nikdo. 
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Příloha č.2 – Vzorová příprava lekce – Dramaturgie projektu str.30

Příprava na hodinu ZK /divadelní/

Cíle výuky:
- rozvoj komunikace, asertivita, paměť

Pomůcky:
- tužky, papíry

Motivace:
- rozvoj osobních hodnot, dokázat se povznést sám nad sebe

Metody:
- metoda názorná, metoda slovní

Postup:
a) přivítání ve skupině
b) navození vhodné atmosféry pomocí slovních metod a neřízené debaty
c) samotná práce- Hry

Obhajoba.

Pravidla : Jeden člověk (dále jen hráč) , který podle mínění ostatních něco špatného 
udělal či řekl je na popud ostatních povinen si sednout do útvaru půlkruhu a jsou mu 
podáváni slušné otázky spisovnou češtinou a to bez citového zabarvení a 
neobjektivností. Pokud se hráč neobhájí do časového limitu 10 minut, počítají se jen 
odpovědi, tak prohrál.

Účelem je to aby každý člověk se dobře kontroloval a byl schopen činit činy bez 
iracionality.

Čísla.- přídavná jména

Pravidla : Hráči se sejdou v kruhovém útvaru a rozhodnou kdo bude začínat. Ten kdo 
bude začínat řekne jedno číslo od 0 do 9. Toto číslo zopakuje další hráč po pravici 
tohoto hráče a řekne k němu další číslo od 0 do 9 a další hráč řekne ty dvě čísla 
předchozí od stupně chronologicky poté přijde od třetího hráče třetí číslo od 0 po 9 atd..

Diskuse.

Pravidla : Moderátor určí na jaké téma se bude diskutovat a po jaký čas, bude diskusi po 
stránce rétorické řídit a usměrňovat dodržovat slušné chování a spisovnou mluvu. 
Diskutující musí respektovat svého moderátora a diskutovat v mezích slušného chováni 
a musí mluvit spisovnou češtinou. Diskutujících musí být 2-4 ale i více pokud si na to 
moderátor troufne. Diskuse se nesmí odklonit od tématu můžou při ní být používány 
důkazy. Doporučuje se aby u diskuse byly velmi rozdílní lidé.
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Účelem je to aby se moderátor a diskutující naučili ovládat ve vypjatých diskusních 
situací. Poslouchat svůj protějšek. Poslouchat moderátora a poslouchat se samy sebe.

Zakončení hodiny:
- slovní shrnutí dojmů a zážitků z hodiny

- co mi cvičení dala?
- rozuměl jsem všemu?
- jaký z toho mám pocit?
- vadilo mi něco?

Upozornění:
- při takových hrách je důležité, aby se děti soustředily a cítily se dobře, není 

vhodné do hry zapojovat násilím

Závěr a hodnocení:
- děti jsou dobře tvořícím se kolektivem, zapojují se všichni do činnosti se 
zájmem
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Příloha č.3 – Ukázka deníku úspěšnosti lekcí – str.24

Kritérium úspěšnosti / Člen skupiny Renata Šárka Bára Kristýna Milan Michal Aleš Láďa

Obecná kritéria

Přichází s nápady a dále je rozvíjí B A B C D D B B

Činí rozhodnutí a uvažuje na základě různých aspektů a 
důsledků A A A B C C C B

Je připraven nést za práci zodpovědnost (a to i tehdy, 
když se věci nevyvíjejí dobře A A A A C E B B

Bere v úvahu formu (volí a sleduje ohnisko, vnáší a 
udržuje napětí) A A A A B C B A

Důvěřuje učiteli a spolužákům A A A A A A A A

Pracuje seriozně, sebevědomě a cílevědomě A B A A B E B B

Když se pracuje na divadelním představení, je schopen 
předat divákům sdělení A A A A A C A A

Nepracuje jen sám za sebe, ale podporuje i práci svých 
spolužáků B B A A B C A A

Má odvahu riskovat, aby získal zkušenost A A A A A A A A

Nebojí se selhání B C A B A A A A

Práce v roli

Vyjadřuje je v adekvátních kategoriích identifikace A A A A B C B A

Snaží se pracovat na co nejvyšší úrovni osobní 
angažovanosti (vnímá emocionální kvalitu, která je 
přiměřená kontextu) A C A A B D B B

I při práci v roli udržuje kázeň A A A B B C B B

Reflexe

Posuzuje vlastní práci a svůj osobní přínos 
(sebehodnocení) A A A A A A A A

Používá své poznatky k hodnocení přínosu učitele A A A A A A A A

Důkladně a opakovaně uvažuje o hodnotách a postojích A A A A A A A A
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Příloha č. 4 – Dotazník reflexe pro hodnocení projektu – str.36

Dotazník k sebereflexi

1. Která role se Ti nejlépe hrála a proč
2. Jaký jsi měl(a) pocit během 
představení

3. Co Ti práce na projektu dala a vzala
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