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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zjistit za jakých podmínek, do jaké míry 

a v jaké formě se daří realizovat dramatickou výchovu absolventům 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací dramatická výchova, 

kteří získali možnost uplatnit své znalostí a dovednosti při výuce na 1. stupni 

základních škol. 

Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. 

stupeň mají možnost setkávat se s dramatickou výchovou od studijního roku 

1991/1992. Přičemž obsah tohoto předmětu se liší v závislosti od jeho konkrétní 

podoby realizované v konkrétním akademickém roce. Od studijního roku 

2000/2001 je dramatická výchova rovnocennou specializací výchovám hudební, 

výtvarné a tělesné. 

Tato diplomová práce je prvním výzkumem v oblasti mapování využití 

dramatické výchovy v učitelské praxi absolventů Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy oboru učitelství pro 1. stupeň základních škol se specializací 

dramatická výchova. 

Teoretická část diplomové práce si klade za cíl, zjistit v jakém kontextu 

je absolventům Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. 

stupeň se specializací dramatická výchova umožněno učit dramatickou 

výchovu, a jak jsou na výuku tohoto předmětu nebo jeho dílčích částí 

připravováni studenti tohoto oboru. 

Praktická část diplomové práce se pak zabývá výzkumem, který se 

snaží zjistit, do jaké míry a v jaké formě využívají absolventi Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací 

dramatická výchova dramatickou výchovu ve své učitelské praxi a jaké mají 

představy o využívání dramatické výchovy ve své zamýšlené praxi studenti 

téhož oboru a specializace. Jako výzkumný nástroj v praktické části jsem zvolila 

dotazník, neboť umožňoval oslovit absolventy Pedagogické fakulty bez ohledu 

na místo, kde vykonávají své povolání po ukončení studia. 
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Téma této diplomové práce jsem si zvolila na základě osobní 

zkušenosti s dramatickou výchovou. 

S dramatickou výchovou jsem se poprvé setkala na Základní umělecké 

škole Ilji Hurníka v Praze 2, kde jsem několik let absolvovala semináře literárně 

dramatické výchovy. Při studiu Vyšší odborné školy publicistiky jsem si své 

zkušenosti v oblasti dramatické výchovy rozšířila semináři rétoriky zaměřenými 

na interpretaci čteného textu a osobnostně sociální rozvoj. Dramatickou 

výchovu jsem si následně zvolila jako svoji oborovou specializaci i v rámci 

studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Na základě osobních zkušeností, které jsem při různorodých 

kontaktech s dramatickou výchovou získala, si myslím, že dramatická výchova 

mě jako člověka velmi obohatila. Považuji ji za jeden z mála předmětů, který 

umožňuje více porozumět vnitřnímu světu člověka a rozvíjet jej, oproti mnoha 

dalším předmětům, které jsou v zásadě primárně orientovány na porozumění 

poznatkům o světě, ve kterém člověk žije. 

V českém školním prostředí je za samozřejmou považována hudební, 

výtvarná a tělesná výchova. U dramatické výchovy tomu tak dosud není. 

Přestože „výzkum a pozorování potvrdil, že strategie dramatu jsou užitečné pro 

učitele mnoha předmětů a různých věkových skupin. Potvrdilo se, že pokud se 

při vyučování použije drama, podporuje to zájem, motivaci a učení. Lze 

předpokládat, že tyto strategie by dnes mohly být mnoha učiteli využívány 

k obohacování a lepšímu osvětlování kurikula." (6, str. 16) 

Byla bych ráda, kdyby se mi touto diplomovou prací podařilo nejen 

zmapovat míru a formu využívání dramatické výchovy u učitelů na 1. stupni 

základních škol, ale i naznačit místa, v kterých by bylo možno posílit postavení 

dramatické výchovy v rámci ostatních předmětů, které jsou na českých školách 

vyučovány. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Cíl teoretické části diplomové práce 

Cílem teoretické části diplomové práce je ozřejmit, co je dramatická 

výchova, stručně tento obor charakterizovat a nastínit kontext, ve kterém se 

jakožto jeden z možných vyučovacích předmětů pohybuje v prostředí 

současného českého školství. 

1.2 Dramatická výchova v prostředí současného českého školství 

Naštěstí se dnes již ve většině základních škol nepodobá výuka situaci, 

kdy dítě musí sedět, mlčet a nehýbat se. Se vstupem do školy se dítě učí 

mnoha novým věcem, které mu souhrnně řečeno, přibližují svět okolo něj. 

V současné době se nejen objevují, ale ve větší míře už i realizují způsoby 

výuky, kdy jejím centrem nejsou pouze faktografické údaje, ale i osobnost dítěte 

a dovednosti, které se pro něj stávají kvalitní vstupenkou do světa, ve kterém 

žijeme. 

Snahu o tyto změny potvrzují i cíle Národního programu rozvoje 

vzdělávání v České republice, který chápe úlohu školy jako garanta 

poskytujícího „systematickou a vyváženou strukturu základních pojmů a vztahů, 

které umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a životní 

praxe." (12, str. 24) Mezi strategiemi, kterými by žáci měli být vybaveni na 

konci procesu vzdělávání je mimojiné zmiňována schopnost „naučit se jednat a 

žít společně - umět pracovat samostatně i v týmech, otevřeně komunikovat s 

ostatními, zvládat konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou 

závislost; naučit se být - umět se orientovat v různých situacích a adekvátně na 

ně reagovat, být schopen řešit problémy a vést plnohodnotný život, jednat s 
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větší autonomií, na základě samostatného úsudku, ale v souladu s morálními 

normami a s uvědoměním a přijetím osobní odpovědnosti." (12, str. 24) 

1.3 Dramatická výchova 

1.3.1 Definice dramatické výchovy 

Definice dramatické výchovy se v konkrétní formulaci různí podle toho, 

která z osobností věnujících se tomuto oboru pojem dramatická výchova 

definuje. Pro orientaci uvádím náhled na podstatu dramatické výchovy, tak jak ji 

vidí Eva Machková nebo Josef Valenta. 

Eva Machková ve své publikaci Úvod do studia dramatické výchovy 

popisuje dramatickou výchovu jako proces učení realizovaný skrze vlastní 

zkušenost aktéra. Ten může díky navozeným situacím prozkoumávat sociální 

vztahy a děje a získávat zkušenosti, které jinak přesahují jeho možnosti 

v reálném životě, ať už se jedná o dobu současnou nebo minulou, svět reálný či 

smyšlený. Toto získávání zkušeností se odehrává ve fiktivním světě 

prostřednictvím přejímání role a jednáním v roli v dramatické situaci. 

Výsledkem této činnosti může ale nemusí být divadelní představení. Prostředky, 

kterými dramatická výchova dosahuje svých cílů označuje Eva Machková jako 

dramatické, cíle dramatické výchovy shledává jako pedagogické. 

Josef Valenta ve své publikaci Metody a techniky dramatické výchovy 

shledává jako cíl dramatické výchovy v obecné rovině rozvoj osobnostní a 

sociální a to v rovině vědomostí, dovedností, schopností a vztahů k sobě 

samému i ostatním lidem. V širším kontextu vidí dramatickou výchovu jako 

prostředek rozvíjející vztah k divadelnímu umění jako takovému. Obsahem 

dramatické výchovy pak shledává bytí jako takové, především pak situace, 

v nichž se objevuje konflikt, který je nutno řešením překonávat. Převažující 

metody skrze které je obsah vzhledem ke svému cíli následně zpracováván 
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jsou metody divadla založené na práci s lidským tělem a hlasem v čase a 

prostoru. 

Přestože definice dramatické výchovy jsou co do konkrétní formulace 

různé, shodují se v podstatných rysech - zaměření na člověka zároveň jako 

individualitu i interaktivní součást lidské společnosti s ohledem na jeho 

prožívání a jednání v mnoha životních situacích, se zaostřením na situace, 

které jsou svou podstatou konfliktní. Svět, ve kterém člověk získává 

v dramatické výchově zkušenosti je fiktivní a pro pohyb v něm využívá 

prostředků divadelního umění. 

Charakteristiku dramatické výchovy bych ještě ráda doplnila o 

začleňující kontext Jaroslava Provazníka. Ten řadí dramatickou výchovu mezi 

pět oborů estetické výchovy, která ve svém působení aktivuje intelekt i intuici a 

zapojuje tělesnou i emoční stránku člověka. Dramatickou výchovu pak považuje 

za nejkomplexnější ze všech estetických výchov. 

1.3.2 Metody a techniky dramatické výchovy 

Dramatickou výchovu lze stejně jako ostatní obory estetické výchovy 

rozdělit na dílčí části. Pomineme-li oblast cílů a prostředků, jimiž vytčené cíle 

naplňuje, a které jsou popsány v předešlé kapitole, jsou pro tento obor klíčové 

pojmy metoda a technika, neboť skrze ně je tento obor realizován. 

Bohužel v členění dramatické výchovy na jednotlivé metody a techniky 

nepanuje mezi osobnostmi tohoto oboru shoda. Ne vždy jsou totožně chápány 

samotné pojmy metoda a technika, navíc samotné členění obsahu dramatické 

výchovy do těchto složek bývá většinou založeno na základě individuálního 

důrazu na některou z dílčích částí dramatické výchovy. 

Pro ilustraci uvádím členění dramatické výchovy na metody a techniky, 

tak jak je pojímají někteří z uznávaných českých autorů. 
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Josef Valenta rozděluje metody a techniky dramatické výchovy na 

základě hmotných specifik lidského těla do tři skupin - A. I. Metoda (ú)plné hry, 

B. II. Metody pantomimicko-pohybové, III. Metody verbálně-zvukové a za C. IV. 

Metody graficko-písemné a V. Metody materiálově-věcné. Přičemž dodává, že 

jednotlivé metody mohou být na základě své podstaty různě kombinovány 

vzhledem k okolnostem jejich realizace. Pojem technika, pak chápe jako postup 

či sled jednotlivých činností a významově jej podřizuje pojmu metoda. 

Podrobným členěním dramatické výchovy se Josef Valenta zabývá ve své knize 

„Metody a techniky dramatické výchovy". 

Krista Bláhová dělí metody a techniky dramatické výchovy na dvě 

základní skupiny, přičemž klíčovým rozlišovacím znakem je důraz na proces 

osobnostně sociálního rozvoje. I. skupinu tvoří Metody a techniky stavby, 

strukturování, řízení a hodnocení školního dramatu, kam patří improvizace 

s dramatickým dějem a dramata. Do II. skupiny zařazuje Metody a techniky 

podpůrné, které jsou tvořeny průpravnými hrami a cvičeními a improvizacemi 

bez dramatického děje. Podrobné dělení metod a technik dramatické výchovy 

v pojetí Kristy Bláhové lze nalézt v knize „Vybrané kapitoly z dramatické 

výchovy". 

Eva Machková člení metody a techniky dramatické výchovy do čtyř 

skupin. První skupina Pantomima a pohyb zahrnuje pantomimu, jejímž 

předstupněm je rytmický pohyb bez vstupu do role, a která postupně může 

přejít v hru s pevným výrazem. Druhou skupinu tvoří Improvizace s příběhem, 

které jsou dále děleny na etudy a fabulované improvizace. Do třetí skupiny 

spadají techniky uplatňované ve Strukturovaném dramatu - techniky verbální, 

techniky s pantomimou a jednáním v roli a techniky graficko zvukové. Poslední 

čtvrtá skupina se sestává z různorodých Průpravných her a cvičení zaměřených 

na rozvíjení dramatických dovedností, psychických funkcí, sociálních 

dovedností a vztahů, pohybu a řeči a obsahuje i cvičení rozehřívací a pomocná. 

Podrobnější popis jednotlivých metod a technik tak, jak je pojímá Eva 

Machková lze nalézt například v publikacích „Úvod do studia dramatické 

výchovy" nebo „Metodika dramatické výchovy; Zásobník dramatických her a 

improvizací". 
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Po prostudování odborné literatury jsem se vzhledem k cílům praktické 

části diplomové práce rozhodla pro vlastní rozčlenění aktivit v rámci dramatické 

výchovy na jednotlivé metody techniky. Toto rozdělení je vázáno čistě na účel 

této diplomové práce a nikterak si nenárokuje jakýkoli jiný účel či význam. Jako 

metodu tedy označuji formu aktivity, která redukuje prostor na určitou oblast 

(např. pantomima) a technikou následně označuji formu aktivity, která má zcela 

konkrétní způsob provedení (např. horká židle). 

1.3.3 Specifika dramatické výchovy 

Při koncepci nového kurikula je mimo jiné kladen důraz na dovednosti 

sociálního charakteru - umět kriticky myslet a hodnotit, umět pracovat 

samostatně i v týmech, otevřeně komunikovat s ostatními, zvládat konflikty, 

respektovat odlišné názory, umět se orientovat v různých situacích a adekvátně 

na ně reagovat, být schopen řešit problémy, jednat s větší autonomií, na 

základě samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami a s 

uvědoměním a přijetím osobní odpovědnosti. 

Dobrý učitel dovede prostor pro rozvoj těchto dovedností vytvořit 

v rámci různých předmětů, proč ale nevyužít samostatného předmětu 

dramatické výchovy, jež umožňuje rozvíjet tyto dovednosti primárně? 

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

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících 

aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, 

poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí 

současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a 

poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického 

jednání v situaci." (4, str. 32) „Právě tento neskutečný svět, který je obrazem 

světa skutečného, umožňující jednání v zastoupení, bez přímých reálných 

důsledků; dává dramatu ve výchově obsah: je to život nanečisto, zkouška na 

život, jeho průzkum, poznávání skrze aktivitu, lidské jednání, a to bez 

nebezpečí skutečného selhání a sankcí. Odstup času a místa, novost situace či 
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neobvyklost charakteru a rolí umožňují objektivnější pohled na příbuzné 

situace, které hráč v životě prožívá nebo je pozoruje a reaguje na ně 

subjektivně." (4, str. 34) 

Dramatickou výchovu lze uplatňovat jako samostatný předmět, jehož 

některé z charakteristik byly specifikovány v předchozím odstavci, nebo lze 

využívat její metody a techniky v rámci jiných předmětů. „Jako metoda 

vyučování jiným předmětům se postupy dramatické improvizace uplatní 

zejména v prvouce, vlastivědě a přírodovědě, a to v těch jejich částech a 

tematických oblastech, které se týkají konkrétního lidského jednání a chování, 

anebo které lze do mezilidských vztahů a situací převést. V těchto předmětech 

se také nejsnáze realizují integrované projekty." (4, str. 177) Často se při výuce 

hovoří o tom, že by dítě mělo mít možnost se na ni co nejaktivnějším způsobem 

podílet, protože pak je šance, že si i co nejvíce zapamatuje. Myslím, že 

dramatická výchova dává prostřednictvím svých metod a technik možnost se o 

to pokusit. „Drama svým základem v konfliktu koresponduje dobře s takovou 

výchovou, v níž důležitou roli hraje zážitek obtíže, tj. její překonávání, hledání 

řešení, podněcující myšlení. Souvisí s tím i požadavek celistvosti, tj. chápání a 

zažívání komplexních situací, jaké se objevují v reálu, ne pouze izolovaných 

poznatků utříděných podle vědních systémů, tedy také účast celé osobnosti 

žáka. Důležité místo zde má kooperační typ učení a skupina, tedy prvky, bez 

nichž divadlo a drama nemohou existovat." (4, str. 42) 

Osobně si na dramatické výchově cením, že přináší v životě dítěte či 

dospívajícího člověka jednu velmi cennou věc - porozumění sobě samému. Se 

vstupem do školy dochází k orientaci převážně na svět, který nás obklopuje 

vně, ale ten čistě individuální a vnitřní je pro spokojený život neméně důležitý. I 

ten se musíme učit poznávat, abychom dokázali žít v souladu s ním a tedy sami 

se sebou. 
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1.3.4 Dramatická výchova ve výuce vzhledem k historii metod používaných ve 

vyučování aneb Od školního divadelního představení k dramatizaci ve 

vyučování 

Uplatnění metod dramatické výchovy ve vyučovacím procesu není 

záležitostí posledních let. Vzhledem ke snaze začlenit současné pojetí 

dramatické výchovy v prostředí českých škol, považuji za důležité obohatit 

sledovanou problematiku této diplomové práce o malý historický exkurz 

inspirovaný pojednáním o historii dramatické výchovy Evy Machkové , které 

uvádí ve své publikaci „Úvod do studia dramatické výchovy". 

Uplatnění metod dramatu a divadla je spojeno se školním prostředím 

nejpozději od dob středověku, kdy byly tyto prostředky využívány k výuce latiny. 

Představení původně určená pro úzký okruh školního prostředí se postupně 

stávala veřejnou záležitostí. 

Prvotní význam praktických cvičení v latině byl na přelomu 15. a 16. 

století rozšířen a obohacen o vnímání antického pohledu na svět. V době 

humanismu bylo účelem školských divadelních her cvičit paměť, zdokonalovat 

latinu, naučit se dobrému vystupování a vychovávat k mravnosti. Výuka formou 

her byla zároveň pokusem o zefektivnění a zlehčení procesu vyučování. Na 

školách jezuitských pak byla divadelní cvičení přikázána přímo studijním řádem. 

Při veřejných představeních byl kladen důraz na techniku mluveného projevu, 

uhlazenost gest a též nenucenost a přirozenost vystupování. Představení měla 

převážně deklamační charakter a slučovala se s mravoučnými a náboženskými 

tendencemi. 

V našem prostředí se rozšířilo školní divadlo ve 2. čtvrtině 16. století a 

to z prostředí škol vysokých směrem ke školám středním. Školní představení 

v režii jezuitské církevního řádu sehrála navíc v naší zemi i úlohu rekatolizační. 

Významným způsobem do oblasti divadla v kontextu školního prostředí 

vstoupil pedagog světových rozměrů Jan Amos Komenský. Ten patrně jako 

první odlišil divadlo jako druh umění a školní divadelní hru jako pedagogický 
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prostředek. Komenský dramatickou formou zpracoval své dílo Brána jazyků, 

přičemž důraz kladl na seznámení se s poznatky nikoli na řešení konfliktu, který 

je podstatou dramatizace v dnešním slova smyslu. 

V době osvícenství nastal v rozvíjející se oblasti školního divadla velký 

útlum zapříčiněný zákazem veřejných (1764) a následně i neveřejných (1769) 

předvádění školních představení. 

Divadlo se znovu objevilo v prostředí českého školství až v 19. století 

ale tentokrát na půdě škol základních a to jako zájmová, mimovyučovací 

činnost v podobě příležitostných vystoupení. Propagátory těchto aktivit byli 

převážně vlastenečtí učitelé, většinou kněží, kteří skrze divadelní představení 

upevňovali českou řeč, mravní a náboženskou výchovu a případně i získávali 

peníze na charitu. Celkový charakter těchto prvních divadelních představení pro 

děti byl skrze působení vzory pozitivními i odstrašujícími, jež tvarovaly 

nepopsanou dětskou duši, plně ve shodě s převládající herbartovskou 

pedagogikou té doby. 

Nový pohled na dramatické a recitační aktivity dětí ve spojitosti se 

školním vzděláváním souvisel s vlivem reformního pedagogického hnutí 

v období 1. republiky. Nový přístup vycházel ze zájmů a potřeb zúčastněných 

dětí na něž byly jednotlivé aktivity primárně orientovány. Ve 20. a 30. letech 20. 

století usilovaly reformní školy o odstranění převažujícího verbalismu a hledali 

metody, které by skrze aktivizaci dětí přiblížili školu praktickému životu. Mezi 

používanými metodami se objevila i dramatizace. „Dramatizace se 

doporučovala a využívala zejména v prvouce a vlastivědě, v dějepise, českém 

jazyce - všude tam, kde bylo třeba zkonkrétnit a žákům přiblížit různé děje a 

vztahy mezi lidmi. Dramatizace byla doporučována i jako prostředek vyučování 

cizím jazykům" (4;str. 17). 

V období po 2. světové válce došlo v oblasti dramatické výchovy skrze 

domy pionýrů a mládeže, jež zakládaly různé dětské divadelní, loutkářské a 

recitační soubory, spíše k rozvoji kvantitativnímu. 

Nová vlna celosvětových změn v pojetí vztahu dítěte a školy a dítěte a 

dramatických činností vykrystalizovala v 60. letech 20. století. 

16 



Prvotním impulzem pro dramatickou výchovu bylo založení Hnutí 

tvořivé dramatiky v roce 1924 ve Spojených státech amerických, které patřily 

k ohniskům reformní pedagogiky. Přední osobností a zakladatelkou tohoto hnutí 

se stala Winifred Wardová. V roce 1944 se pak konala 1. konference učitelů 

tvořivé dramatiky a vznikla Americká asociace dětského divadla.Během dalších 

zhruba deseti let se staly součástí univerzitních programů pro učitele alespoň 

dílčí kurzy tvořivého dramatu. 

Obdobné aktivity se po 2. světové válce objevily i v Anglii, kde v roce 

1954 vydal Peter Slade publikaci „Dětské drama" zabývající se teorií, 

psychologií a metodikou pedagogického využití dětské dramatické hry. 

Tendence objevivší se v Americe a Anglii se postupně rozšířily do celé 

západní Evropy. 

V 60. letech 20. století došlo k zásadním změnám i u nás, byť jejich 

manifestace nebyla navenek nápadná. Na začátku šedesátých let se začaly na 

Základních uměleckých školách (tehdy Lidových školách umění) otevírat první 

literárně dramatické obory, bylo možno seznámit se s dramatickou výchovou 

v jiných zemích skrze zahraniční literaturu a semináře a teoretické problémy 

byly diskutovány v časopise Divadelní výchova (vycházel vletech 1964 až 

1974). 

Koncem 70. let se uskutečnil první dvouletý dálkový kurz dramatické 

výchovy, který měl později návaznost ve všech krajích. V 80. letech pak byla 

dramatická výchova začleněna do učebních plánů vychovatelské větve 

středních pedagogických škol a do programů škol mateřských, byť s ohledem 

na výchovné a vzdělávací cíle tehdejšího školství. 

„Dramatická výchova se až do roku 1989 vyvíjela zdárně a celkem i 

svobodně, podle svých potřeb, protože stála na okraji zájmu úřadů a orgánů, 

které ji považovaly za bezvýznamnou a ani nebyly schopny postřehnout, nakolik 

je ovlivněna na západě běžným pojetím pedagogiky." (4, str. 25) 

Nová etapa dramatické výchovy v prostředí českého školství se začala 

odvíjet v důsledku politických a z toho vyplývajících společenských změn po 
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listopadu 1989. V roce 1990 se na pražské pedagogické fakultě konal seminář 

zaměřený na možnosti dramatické výchovy v učitelském vzdělání. V témže roce 

byl sepsán dokument o dramatické výchově „Schola ludus" a založeno 

Sdružení pro tvořivou dramatiku. Dramatická výchova začala být následně 

začleňována v různých podobách a formách do procesu vzdělávání v systému 

českého školství. 

1.4 Dramatická výchova a vzdělávací programy 

Neboť výzkum v praktické části této diplomové práce se odehrával 

v období, kdy české školství postupně přechází od tří vzdělávacích programů -

Základní škola, Obecná škola a Národní škola k Rámcovému vzdělávacímu 

programu a s tím související tvorbě školních vzdělávacích programů, považuji 

za nutné věnovat se v teoretické části diplomové práce všem zmiňovaným 

vzdělávacím programům. Uvedené vzdělávací programy tvořily a tvoří kontext, 

v němž se dramatická výchova, ať už v podobě samostatného předmětu nebo 

jiné specifické podobě, v prostředí české školy realizuje. 

V roce 1995 byl schválen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

České republiky Standard základního vzdělávání, který je závazným 

nadřazeným dokumentem pro vzdělávací programy Základní, Obecná a 

Národní škola. Všechny tři vzdělávací programy, které vznikly postupně v letech 

1995 až 1997, jsou platné až do doby než vejde v platnost povinné zahájení 

výuky podle školních vzdělávacích programů. 

Školní vzdělávací programy jsou tvořeny na základě Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož první verze byla 

schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v 

roce 2004. Předpokládá se, že povinné zahájení výuky podle školních 

vzdělávacích programů bude možné v 1. a 6. ročníku od školního roku 

2007/2008. 
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1.4.1 Dramatická výchova a vzdělávací programy Základní, Obecná a Národní 

škola 

Od roku 1995, respektive 1997 měly základní školy možnost si při 

koncipování své výuky vybrat ze vzdělávacích programů Základní škola, 

Obecná škola a Národní škola platných pro základní vzdělávání v České 

republice. Podle programu Základní škola bylo učeno na 80% základních škol, 

vzdělávací program Obecné školy zvolilo 20% základních škol. Podle 

vzdělávacího programu Národní škola učilo minimální, tedy z hlediska statistky 

zanedbatelné množství základních škol. 

Dramatická výchova jako jeden z povinných nebo volitelných předmětů 

se vyskytuje ve všech třech vzdělávacích programech. 

Ve vzdělávacím programu Základní škola, který byl vypracován 

kolektivem pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a vstoupil v platnost 

v roce 1996, se dramatická výchova objevila pod názvem „literárně dramatická 

výchova" jako doporučený nepovinný předmět od 6. do 9. ročníku. 

Vzdělávací program Obecná škola zavádí dramatickou výchovu na 1. 

stupni jako samostatný předmět, na 2. stupni pak v navazujícím vzdělávacím 

programu Občanská škola jako předmět volitelný. V pojetí 1. stupně povinné 

školní docházky je dramatická výchova chápána jako předmět, který „pomáhá 

utvářet aktivní, tvořivou, vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a 

zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce."(15, 

str.8) Přičemž účinek dramatické výchovy, která staví na vlastní zkušenosti a 

prožitku, považují autoři tohoto vzdělávacího programu za hluboký a trvalý. 

Ve vzdělávacím programu Národní škola, který byl vypracován 

Asociací pedagogů základních škol v roce 1997, je dramatická výchova 

uvedena jako samostatný předmět nadstavbové části, přičemž v rámci 1. 

stupně v nižších ročnících je doporučeno časté využívání prvků dramatické 

výchovy za účelem rozvoje vyjadřovacích schopností. 
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1.4.1.1 Pojetí dramatické výchovy ve vzdělávacím programu Obecná škola 

Škola, která se řídí učebními osnovami Obecné školy, „zařazuje 

dramatickou výchovu do svého učebního plánu, pokud má k dispozici učitele, 

kteří jsou pro ni vnitřně zapáleni, jsou hluboce přesvědčeni o jejím významu a 

přínosu, který může mít jak pro žáky samotné, tak i pro změnu atmosféry školy, 

a jsou pro výuku dramatické výchovy odborně připraveni." (15, str. 201) 

Osnovy předmětu dramatická výchova obsahují charakteristiku 

dramatické výchovy, obsah tohoto předmětu, cíle, rozvržení jednotlivých témat 

v rámci ročníků, základní metody a způsoby práce, kritéria hodnocení a 

neopomíjejí ani podmínky, které je třeba při zavedení tohoto předmětu 

respektovat ze strany učitele i školy. 

V rámci charakteristiky dramatické výchovy se objevuje i aspekt, že 

tento předmět „vyvažuje a doplňuje soustředěnost jiných předmětů na rozvíjení 

logícko-deduktivních, analytických a intelektuálních složek myšlení" (15, str. 

190) a dělí jej na dvě základní a neoddělitelné složky - osobnostní a sociální 

rozvoj. 

V kapitole věnované cílům dramatické výchovy je zdůrazněno, že 

právě tento předmět přináší možnost vést člověka k porozumění vlastnímu 

nitru, zdravě sebevědomé prezentaci vlastních myšlenek a názorů, schopností 

týmové práce. Dramatická výchova umožňuje vychovávat z člověka osobnost, 

která si je vědoma problematiky mravních dilemat společnosti, která dovede 

jednat s ohledem na tyto skutečnosti a nést důsledky vlastních rozhodnutí. 

Zároveň jako kterýkoliv jiný předmět, pomáhá objevit a rozvinout případný 

umělecký talent. 

Koncepce dramatické výchovy v pojetí Obecné školy nezapomíná ani 

na charakteristiku určitých osobnostních předpokladů, které by měl mít učitel 

dramatické výchovy - „hravost, imaginaci, tvořivost; rozvinutou schopnost 

empatie; jistou míru specificky dramatického talentu; ochotu přijímat nové 

podněty (i od žáků), hledat, zkoušet a improvizovat; neautoritativní přístup 

k dětem." (15, str.200) a formuluje i jisté nároky, které by měla splňovat nebo 

by s nimi měla počítat škola, která usiluje o zavedení předmětu dramatická 
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výchova - ať už se jedná o vnitřní podporu a zájem ze strany vedení školy a 

kolegů, a z toho vyplývající tolerance pro zvýšenou míru hluku, pohybu a 

zdánlivého chaosu. V neposlední řadě by škola měla též dokázat zajistit vhodné 

prostory a patřičné vybavení. 

1.5 Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program 

Vzhledem ktomu, že Rámcový vzdělávací program je kutikulární 

dokument, který bude do budoucna určovat kontext, v němž se bude vyvíjet 

dramatická výchova jako jeden z možných vyučovacích předmětů v českém 

školství, rozhodla jsem se v rámci teoretické části diplomové práce ozřejmit 

základní pojmy a vysvětlit základní vztahy, které souvisí s Rámcovým 

vzdělávacím programem vzhledem k dramatické výchově v něm začleněné. 

1.5.1 Stručná charakteristika Rámcového vzdělávacího programu 

Rámcové vzdělávací programy jsou kurikulární dokumenty státní 

úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy 

vzdělávání. Obecný rámec základního vzdělávání je normativně stanoven 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který je závazný 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program je 

kurikulární dokument školní úrovně, který vypracovává každý vzdělavatel 

poskytující základní vzdělání. 

Rámcové vzdělávací programy na všech úrovních vycházejí z nové 

strategie vzdělávání, která zdůrazňuje propojení vědomostí a dovedností 

získaných v procesu vzdělávání s jejich praktickým využitím v běžném životě. 

Výchozí koncepcí všech rámcových vzdělávacích programů je proces 

celoživotního učení. 
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Nosnými body, skrze které jsou formulovány požadavky vzdělávacích 

programů v souladu s novou strategií vzdělávání, jsou tzv. klíčové kompetence. 

Klíčové kompetence jsou souhrnem „vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti". (9, str. 114) Na konci každé vzdělávací etapy by měli všichni žáci 

podle svých individuálních možností dosáhnout klíčových kompetencí, které 

jsou pro danou etapu vzdělávání závazné. 

1.5.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu a je závazný pro tvorbu Školních 

vzdělávacích programů. Očekává se, že rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání bude průběžně upravován na základě zkušeností, které 

přinese praktické využívání školních vzdělávacích programů. 

Rámcový vzdělávací program navozuje možnost variabilnějšího a 

individualizovanějšího pojetí výuky, počítá s vytvářením širší nabídky povinně 

volitelných předmětů a usiluje o budování příznivého sociálního, emocionálního 

i pracovního klimatu založeného na efektivní motivaci, spolupráci a 

aktivizujících metodách vycházejících z hledání, objevování, tvořivosti a řešení 

problémových situací. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vidí jako cíl 

základního vzdělávání schopnost žáka využívat obsah všeobecného vzdělání 

v praktickém životě a utvářet si a postupně rozvíjet klíčové kompetence. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a 

kompetence pracovní. 
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání člení obsah 

učiva, které slouží jako prostředek pro získání jednotlivých klíčových 

kompetencí, do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti se 

sestávají z jednoho nebo více obsahově blízkých vzdělávacích oborů. 

V současnosti jsou jednotlivé vzdělávací oblasti uspořádány takto: 

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

• Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

• Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

• Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

• Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou 

zařazeny i Doplňující vzdělávací obory. Tyto obory „nejsou povinnou součástí 

základního vzdělávání a vzdělávací oblast pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující 

vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako 

povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah." (9, str.83) 

Jedním z doplňujících vzdělávacích oborů Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání je Dramatická výchova. 

1.5.2.1 Pojetí dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova je tvořen 

očekávanými výstupy a učivem. Očekávané výstupy i učivo jsou uváděny zvlášť 

pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání, přičemž u 1. stupně je rozlišováno 

ještě 1. období, tj. 1. až 3. ročník a 2. období, tj. 4. a 5. ročník. 
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Uvedené očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky 

zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Očekávané výstupy na 

konci 3. ročníku (1. období) jsou chápany jako orientační (nezávazné), na konci 

5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné. 

Uvedené učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů 

vzhledem ke svému charakteru a je chápáno jako prostředek k dosažení 

očekávaných výstupů. Učivo obsažené v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání slouží jako základní materiál pro další zpracování na 

úrovni Školních vzdělávacích programů. 

Zde uvedená charakteristika Dramatické výchovy, tak jak je 

rozpracována v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, má 

za cíl shrnout nejpodstatnější rysy tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova stanoví pro 

1. a 2. období 1. stupně očekávané výstupy zaměřené na základy správného 

držení těla a tvorby hlasu, rozlišování herních situací včetně dodržování jejich 

pravidel, vnímání dramatických situací a řešení konfliktů, práci ve skupině a 

reflektování různých uměleckých děl. 

Učivo je v tomto období rozděleno do tří oblastí - Základní předpoklady 

dramatického jednání, Proces dramatické a inscenační tvorby a oblast 

Percepce a reflexe dramatického umění. Oblast Základní předpoklady 

dramatického jednání zahrnuje psychosomatické, herní a sociálně komunikační 

dovednosti. Oblast Proces dramatické a inscenační tvorby obsahuje náměty a 

témata v dramatických situacích, práci s postavou a příběhem, základní 

inscenační prostředky a postupy a komunikaci s divákem. Oblast Percepce a 

reflexe dramatického umění se soustředí na základní stavební prvky dramatu, 

současná dramatická umění a média a základní druhy divadelního umění. 

Pro období 2. stupně uvádí vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Dramatické výchovy především očekávané výstupy orientované na uplatňování 

kultivovaného mluveného a pohybového projevu, širší a hlubší interpretaci 

herních situací, nazírání konfliktních situací na základě širšího kontextu, 
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přijímání zodpovědnosti za společnou tvorbu a rozpoznávání základních prvků 

dramatu. 

Učivo pro toto období je rozděleno stejně jako u 1. stupně do třech 

stejnojmenných oblastí, jejichž obsah je dále rozvíjen a prohlubován. 

1.6 Koncepce studia oboru dramatické výchovy 

pro učitelství 1. stupně základních škol 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

Realizace dramatické výchovy v některé z jejích forem ve vyučování je 

podmíněna několika faktory, které ve výsledku určují konkrétní podobu jejího 

provedení. V teoretické části diplomové práce již bylo naznačeno, co je 

podstatou dramatické výchovy, jaká jsou její specifika a jaký je tvořen 

vzdělávacími programy kontext, v němž se dramatická výchova uskutečňuje. 

Tato kapitola si klade za cíl ozřejmit, jak byli a jsou studenti 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. stupeň základních 

škol v oboru dramatické výchovy připravováni v rovině dovedností i vědomostí 

potřebných k realizaci této specializace. Zároveň je v následujících kapitolách 

nastíněn vývoj tohoto oboru od prvních seminářů v podobě kurzů po 

rovnocennou specializaci výchovám hudební, tělesné a výtvarné, kterou se 

dramatická výchova stala ve studijním roce 2000/2001. 

Považuji za důležité upozornit na skutečnost, že přestože je soubor 

předmětů spadajících do oboru dramatické výchovy velmi záhy označován jako 

specializace dramatická výchova, není toto označení totožné s postavením 

specializací ostatních výchov a to až do zmiňovaného studijního roku 

2000/2001. Teprve studentům, kteří v tomto studijním roce nastoupili do 1. 

ročníku svého studia, je specializace dramatická výchova uznána jako 

samostatný obor a nejsou povinni zakončovat studium státní závěrečnou 

zkouškou z jiných specializací - hudební, tělesné nebo výtvarné, jak tomu bylo 

v předchozích letech. 
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Informace pro zpracování této kapitoly jsem čerpala ze Seznamů 

přednášek na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vydaných Vydavatelstvím 

Univerzity Karlovy z let 1988 až 2005. 

Ráda bych zmínila, že na koncepci dramatické výchovy oboru učitelství 

pro 1.stupeň ZŠ na Pedagogické Fakultě UK se podíleli Mgr. Krista Bláhová, 

Mgr. Irena Holemá, Mgr. Radek Marušák, Mgr. Jaroslav Provazník, Mgr. 

Radmila Svobodová a PhDr. Anna Tomková, PhD. 

Z důvodu přehlednosti jsem do textu o koncepci studia dramatické 

výchovy v jednotlivých studijních letech vložila tabulku, kde je patrný název 

studijních předmětů, časová dotace a způsob ukončení studia. Následující první 

tabulka má charakter orientační a vysvětluje význam jednotlivých údajů 

používaných v následujících tabulkách. 

Tabulka 1 - Studijní rok 

Ročn ík 
nebo Název p ředmětu 

Časová dotace 
p / s Ukončen í 

Cyklus 

Název p ředmětu 

Z S LS Z S LS 

Vysvětlení některých zkratek použitých v Tabulce 1: 

Studijní rok - konkrétní studijní rok 

Ročník - ročník studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ v konkrétním studijním roce 

Cyk lus - cyk lus studia v př ípadě Modu lového sys tému studia 

Časová dotace - počet hodin v týdnu 

S - seminář 

P - přednáška 

Ukončení - forma ukončení absolvování předmětu (Z - zápočet, KZ -

klasifikovaný zápočet, Zk - zkouška, SZK - souborná zkouška) 

ZS - z i m n í semestr 

LS - letní semstr 
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1.6.1 Koncepce studia oboru dramatické výchovy do studijního roku 
2000/20001 

Před rokem 1989 se dramatická výchova jako jeden z předmětů 

studovaných na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci přípravy 

absolventů v oboru učitelství pro 1. stupeň základního vzdělávání neobjevuje. 

Myslím, že tato skutečnost není vzhledem k historickému kontextu tohoto oboru 

v podmínkách českého školství nikterak zarážející. 

První zmínky o dramatické výchově se objevují až ve studijním roce 
1991/1992. 

Seznam přednášek na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pro 

studijní rok 1991/1992 uvádí v 1. ročníku nabídku dramatické výchovy v podobě 

kurzu jakožto nepovinného předmětu. Bližší charakteristika jako délka kurzu, 

jeho obsah, atp. není uvedena. 

Tabulka 2 - Studijní rok 1991/1992 

1. ročník Dramatická výchova (kurz) - - - -

O rok později, tedy ve studijním roce 1992/1993, je v 1. ročníku pod 

pojmem specializace dramatická výchova zahrnut opět kurz a to v rozsahu 

jednoho týdne v zimním i letním semestru, ve 2. ročníku pak tato specializace 

Pokračuje seminářem Dramatické hry a improvizace a přednáškou Základy 

dramatické výchovy. Pro studenty, kteří v tomto studijním roce vstupují do 3. 

nebo 4. ročníku specializace dramatická výchova uvedena není. 

Tabulka 3 - Studijní rok 1992/1993 

ročník Dramatická výchova týden týden - -

2- ročník Dramatické hry a improvizace 
Základy dramatické výchovy 

0/4 
2/0 

0/4 
2/0 

Z Z 
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Ve studijním roce 1993/1994 je specializace dramatická výchova 

zmíněna poprvé až ve 2. ročníku a to jako Kurs tvořivé dramatiky v podobě 4 

týdenních kurzů. Ve 3. ročníku pak tato specializace pokračuje pětidenním 

Kurzem tvořivé dramatiky a semináři Technika řeči a výrazu, Přednes, 

Dramatická improvizace a hra v roli a Práce s literaturou. Pro studenty, kteří 

jsou v tomto studijním roce ve 4. ročníku, specializace dramatická výchova 

uvedena není. 

Tabulka 4 - Studijní rok 1993/1994 

2. ročník Kurz tvořivé dramatiky 
4 týdenní 

kurzy Z z 

Kurz tvořivé dramatiky 5 dní Z -

3. ročník 
Technika řeči a výrazu 
Přednes 
Dramatická improvizace a hra v roli 
Práce s literaturou * o _ 

0/2 
0/2 
0/2 

0/2 
0/2 

0/2 

Z 
z 

z, Zk* 

Z,Zk 
Z,Zk 

Z 
* Souborná zkouška za 3 semestry 

Ve studijním roce 1994/1995 pokračuje studium specializace 

dramatická výchova pro studenty 3. a 4. ročníku. „Studium této specializace je 

nad rámec studia učitelství pro 1. stupeň. Výuka je realizována na DAMU. 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a opravňuje k vyučování 

dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ." (21, str. 60) Pro studenty 2. ročníku se v 

tomto studijním roce tato specializace neotvírá, neboť není otevřen 1. ročník 

této specializace na DAMU, kterým ve 2. ročníku řádného studia učitelství pro 

1. stupeň ZŠ tato specializace začíná. 

Ve 3. ročníku studenti absolvují podobně jako v předchozích dvou 

letech seminář Dramatická hra a improvizace a seminář Práce s literaturou, 

který byl do studia oboru dramatická výchova začleněn již před rokem. Nově se 

objevuje seminář Hra s materiálem. 

Ve 4 ročníku pokračuje specializace dramatická výchova semináři 

Seminář z metodiky dramatické výchovy, který je zaveden poprvé a Technika 

řeči a výrazu, který byl v předchozím studijním roce zařazen do 3. ročníku 
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studia. Seminář Práce s literaturou, který je zařazen do 3. ročníku pokračuje i v 

ročníku 4. Absolvování specializace dramatická výchova je ještě nově doplněno 

o dva kurzy Hra s materiálem a předmětem a Dramatická improvizace a hra v 

roli. 

Tabulka 5 - Studijní rok 1994/1995 

Dramatická hra a improvizace 0/3 0/4 - Zk 
3. ročník Hra s materiálem 0/3 - Zk _ 

Práce s literaturou - 0/2 - _ 

Seminář z metodiky dramatické v. 0/2 - Zk _ 
Technika řeči a výrazu 0/2 - Zk _ 

4. ročník Práce s literaturou 0/2 - Zk -

Hra s materiálem a předmětem kurz v lednu Zk -

Dramatická improvizace a hra v roli kurz v lednu Zk -

Od studijního roku 1995/1996 je postupně zaváděn pro obor učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ tzv. modulový systém s platností pro 1. ročník tohoto 

studijního roku. „V mezích nabízených modulů si student volí povinně jednu 

specializaci - hudební, výtvarnou nebo tělesnou. Další specializaci (např. cizí 

jazyk, dramatická výchova) lze studovat v první části studia nad rámec 

povinného studijního programu, v druhé části v rámci prohlubujícího modulu." 

(23, str. 51) 

Specializace dramatická výchova začíná až ve 2. ročníku, modulový 

systém se tedy v tomto roce na formě studia této specializace zatím ještě 

neprojevuje. Pro studenty 2. ročníku je v nabídce uveden předmět Základy 

dramatické výchovy, který má podobu přednášek i semináře. Semináře 

Technika řeči a výrazu a Dramatická hra a improvizace jsou již patrně pevnou 

součástí tohoto krystalizujícího studijního oboru. 

Ve 4. ročníku se stejně jako v předchozím roce objevuje Seminář 

metodiky dramatické výchovy. Na druhý ročník navazují semináře Technika řeči 

a výrazu a Dramatická improvizace a hra v roli. Specializace je v tomto 

studijním roce zakončena Kurzem dramatické výchovy. 
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Tabulka 6 - Studijní rok 1995/1996 

2. ročník 
Základy dramatické výchovy 
Technika řeči a výrazu 
Dramatická hra a improvizace 

1/1 
0/2 
0/1 

0/2 
0/2 
0/1 

— Z 
Z 
z 

4. ročník 

Seminář metodiky dramatické v. 
Technika řeči a výrazu 
Dramatická improvizace a hra v roli 

0/1 
0/2 
0/3 

-

Z, Zk 
Z, Zk 
Z, Zk 

-

4. ročník 

Kurz dramatické výchovy 1 týd 
(lede 

en 
in) -

Ve studijním roce 1996/1997 platí již modulový systém studia pro 

studenty 1. i 2. ročníku studia, a má tedy vliv na specializaci dramatická 

výchova. Studenti, kteří jsou ve 3. nebo 4. roku svého studia, pokračují dál 

podle doposud platného ročníkového systému. 

Na základě údajů obsažených v Seznamu přednášek na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy pro tento studijní rok lze vyvodit, že dramatická 

výchova, která je obsažena v 5. Prohlubujícím modulu může být studentem 

zvolena jako tzv. „druhá specializace". Pakliže student tuto „druhou specializaci" 

absolvuje homogenním způsobem, tj. veškerou hodinovou dotaci věnuje 

ucelené soustavě kurzů v rámci jednoho oboru, a složí z tohoto oboru státní 

závěrečnou zkoušku, může získat tzv. doplňující certifikát. Tento certifikát 

opravňuje absolventa kvalifikovaně vyučovat příslušný předmět na 1. stupni 

základních škol. K faktickému zakončení studia je však i nadále zapotřebí složit 

státní závěrečnou zkoušku i z některé ze tří výše zmíněných specializací -

hudební, tělesné nebo výtvarné. 

Oproti loňskému roku dochází opět k úpravám v obsahu studia oboru 

dramatické výchovy. Do modulového systému studia jsou nově začleněny 

semináře Průpravné hry a cvičení I i II, přičemž Průpravné hry a cvičení I mají 

kromě semináře i podobu přednášky. Seminář Dramatické hry a improvizace I i 

II je oproti loňskému roku uveden ve dvou na sebe přímo navazujících blocích a 

je zvýšena jeho hodinová dotace. Ve 3. ročníku pokračuje specializace 

dramatická výchova semináři Metody a techniky dramatické výchovy, které 

Patrně nahrazují Seminář metodiky dramatické výchovy, seminář Technika řeči 
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má naopak sníženu hodinovou dotaci a nově je zařazen Literárně dramatický 

seminář, který patrně vychází z principů semináře Práce s literaturou a Přednes 

obsažených v předchozích ročnících studia tohoto oboru. 

Tabulka 7 - Studijní rok 1996/1997 

Průpravné hry a cvičení 1 1/2 7 
Modulový Průpravné hry a cvičení II 0/2 7 

systém Dramatické hry a improvizace 1 0/3 7 
Dramatické hry a improvizace II 0/4 Z 
Metody a techniky dramatické v. 0/2 0/3 Z K7 

3. ročník Technika řeči 0/2 0/2 Z Z 
Literárně dramatický seminář 1/1 0/2 Z Z 

Ve studijním roce 1997/1998 se již modulový systém vztahuje na celý 

obor dramatické výchovy. V 1. cyklu je dramatická výchova uvedena mezi 

Nepovinnými moduly a kurzy a její absolvování je tedy nad rámec studijních 

povinností, v 2. cyklu je součástí Prohlubujícího modulu. 

Ve srovnání s předchozími roky se jedná o zatím nejobsáhlejší studijní 

variantu. 1. cyklus je co do předmětů a jejich časové dotace totožný s rokem 

předchozím, v 2. cyklu jsou zachovány všechny semináře z roku předešlého a 

obor je rozšířen o přednášky z Teorie dramatické výchovy a semináře Drama 

ve výchově a vůbec poprvé o seminář Projektování učiva a praxe. 

Tabulka 8 - Studijní rok 1997/1998 

Průpravné hry a cvičení I 1/2 Z 

1- cyklus Průpravné hry a cvičení II 0/2 Z 1- cyklus 
Dramatické hry a improvizace I 0/3 z 
Dramatické hry a improvizace II 0/4 z 
Metody a techniky dramatické výchovy I 0/2 z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0/3 KZ 
Technika řeči I 0/2 z 

2. cyklus 
Technika řeči II 0/2 z 

2. cyklus Literárně dramatický seminář I 1/1 z 
Literárně dramatický seminář II 0/2 z 
Teorie dramatické výchovy 1/0 z 
Drama ve výchově 0/2 z 
Projektování učiva a praxe 0/3 Z, Zk 
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Ve studijním roce 1998/1999 dochází k několika změnám v 1. cyklu 

studijního oboru dramatická výchova, 2. cyklus zůstává až na dílčí úpravy beze 

změn. 

V 1. cyklu je předmět Průpravné hry a cvičení zredukován na jeden 

semestr a je o hodinu zvýšena dotace jeho seminářové části. Nově je zaveden 

seminář Základy hereckého vyjadřování. Seminář Dramatické hry a improvizace 

je zredukován na jeden semestr a oproti předešlému studijnímu roku je do 1. 

cyklu zařazen i jednosemestrální předmět Literárně dramatický seminář 

zahrnující seminář i přednášku. 

V 2. cyklu je zvýšena dotace semináře Metody a techniky dramatické 

výchovy II a oproti předešlým dvěma rokům je absolvování tohoto semináře 

zakončeno zkouškou. U Literárně dramatického semináře je přednášková část 

nahrazena seminární. Seminář Teorie dramatické výchovy je změněn na 

seminář nazvaný Přednes a dětské divadlo. 

Tabulka 9 - Studijní rok 1998/1999 

Průpravné hry a cvičení 1 1/3 z 

1. cyklus 
Základy hereckého vyjadřování 0/2 z 

1. cyklus 
Dramatické hry a improvizace 0/4 z 
Literárně dramatický seminář 1/1 Z 
Metody a techniky dramatické výchovy 1 0/2 Z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0/4 Zk 
Technika řeči 1 0/2 Z 
Technika řeči II 0/2 Z 

2. cyklus Literárně dramatický seminář 1 0/2 z 
Literárně dramatický seminář II 0/2 KZ 
Teorie dramatické výchovy 1/0 z 
Přednes a dětské divadlo 0/2 z 
Projektování učiva a praxe 0/3 KZ 

Ve studijním roce 1999/2000 dochází v koncepci studia dramatické 

výchovy k jediné úpravě, kterou je v 2. cyklu ponechání pouze jednoho 

semináře Literárně dramatické výchovy a zakončení tohoto semináře nikoli 

klasifikovaným zápočtem, ale pouze zápočtem. 
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Tabulka 10 - Studijní rok 1999/2000 

Průpravné hry a cvičení 1/3 Z 
1. cyklus Základy hereckého vyjadřování 0/2 Z 1. cyklus 

Dramatické hry a improvizace 0/4 z 
Literárně dramatický seminář I 1/1 Z 
Metody a techniky dramatické výchovy I 0/2 z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0/4 Zk 
Technika řeči I 0/2 Z 

2. cyklus Technika řeči II 0/2 Z 2. cyklus 
Literárně dramatický seminář II 0/2 z 
Teorie dramatické výchovy 1/0 z 
Přednes a dětské divadlo 0/2 z 
Projektování učiva a praxe 0/3 KZ 

1.6.2 Koncepce studia oboru dramatické výchovy od studijního roku 

2000/20001 

Od studijního roku 2000/2001 se dramatická výchova pro studenty, 

kteří v tomto akademickém roce vstupují do 1. ročníku svého studia, stává 

rovnocennou specializací výchovám hudební, tělesné a výtvarné. Studenti, kteří 

si obor dramatická výchova zvolí jako svoji specializaci, již nemusí skládat 

státní závěrečnou zkoušku z některé ze tří jmenovaných specializací, ale 

mohou ukončit studium své specializace státní závěrečnou zkouškou z oboru 

dramatická výchova. 

Ve studijním roce 2000/2001 dochází vzhledem k předešlému 

studijnímu roku jen k minimálním úpravám a dá se říct, že obor studia 

specializace dramatické výchovy je konsolidován. 

Oproti předešlému roku dochází k výměně seminářů Technika řeči I a 

Literárně dramatického semináře z 1. a 2. cyklu včetně výměny časové dotace. 

Literárně dramatický seminář je stejně jako ve studijním roce 1998/1999 

zakončen klasifikovaným zápočtem. 

Stejná koncepce studia oboru dramatické výchovy platí pro studijní 

roky 2001/2002 a 2002/2003. 
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Tabulka 11 - Studijní roky 2000/2001 až 2002/2003 

Průpravné hry a cvičení 1 /3 Z 

1. cyklus Základy hereckého vyjadřování 0 / 2 Z 1. cyklus 
Dramatické hry a improvizace 0 / 4 z 
Technika řeči I 1/1 z 
Metody a techniky dramatické výchovy I 0 / 2 z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0 / 4 Zk 
Technika řeči II 0 / 2 Z 

2. cyklus Literárně dramatický seminář I 0 / 2 z 2. cyklus 
Literárně dramatický seminář II 0 / 2 KZ 
Teorie dramatické výchovy 1 /0 z 
Přednes a dětské divadlo 0 / 2 z 
Projektování učiva a praxe 0 / 3 KZ 

Ve studijním roce 2003/2004 dochází k nepatrným úpravám, celková 

koncepce však zůstává zachována. Semináře Průpravné hry a cvičení a 

Dramatické hry a improvizace v 1. cyklu studia jsou zakončeny společnou 

zkouškou. Ve 2. cyklu je seminář Technika řeči II zakončen klasifikovaným 

zápočtem, předmět Teorie dramatické výchovy se mění na seminář s časovou 

dotací 2 hodiny týdně a u semináře Projektování učiva a praxe se časová 

dotace o hodinu týdně snižuje. 

Tabulka 12 - Studijní rok 2003/2004 

Průpravné hry a cvičení * 1 /3 Z 

1. cyklus Základy hereckého vyjadřování 0 / 2 Z 1. cyklus Dramatické hry a improvizace * 0 / 4 Z, *společná Zk 

Technika řeči I 1/1 Z 

Metody a techniky dramatické výchovy I 0 / 2 z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0 / 4 Zk 
Technika řeči II 0 / 2 KZ 

2. cyklus Literárně dramatický seminář I 0 / 2 Z 
2. cyklus 

Literárně dramatický seminář II 0 / 2 KZ 
Teorie dramatické výchovy 2 / 0 z 
Přednes a dětské divadlo 0 / 2 z 
Projektování učiva a praxe 0 / 2 KZ 
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Ve studijním roce 2004/2005 dochází zatím k posledním změnám a 

tato koncepce oboru dramatické výchovy je platná i pro studijní rok následující, 

tedy 2005/2006. 

1. cyklus oboru dramatické výchovy je shodný s předešlým studijním 

rokem, ve 2. cyklu je zařazen nový seminář Metody dramatické výchovy ve 

vyučování s časovou dotací 2 hodiny týdně a ukončením formou 

klasifikovaného zápočtu. U Literárně dramatického semináře je zachována jen 

jeho první část a seminář Teorie dramatické výchovy je nahrazen přednáškou 

Teorie a didaktika dramatické výchovy a je ukončen klasifikovaným zápočtem. 

Tabulka 13 - Studijní roky 2004/2005 a 2005/2006 

Průpravné hry a cvičení * 1/3 Z 

1. cyklus Základy hereckého vyjadřování 0/2 Z 1. cyklus Dramatické hry a improvizace * 0/4 Z, 'společná Zk 

Technika řeči I 1/1 Z 
Metody a techniky dramatické výchovy I 0/2 z 
Metody a techniky dramatické výchovy II 0/4 Zk 
Technika řeči II 0/2 KZ 

2. cyklus Metody dramatické v. ve vyučování 0/2 KZ 2. cyklus 
Literárně dramatický seminář I 0/2 Z 
Teorie a didaktika dramatické výchovy 2/0 KZ 
Přednes a dětské divadlo 0/2 z 
Projektování učiva a praxe 0/2 KZ 

Je pravděpodobné že ve studijním roce 2006/2007 dojde ke změnám 

studijní koncepce oboru dramatická výchova, neboť obor učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ bude navýšen ze čtyř let na pět let studia. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl praktické části diplomové práce 

Cílem praktické části diplomové práce je skrze samostatně realizovaný 
výzkum ozřejmit, v jakých podmínkách a do jaké míry se daří absolventům 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. stupeň základních 

škol se specializací dramatická výchova realizovat dramatickou výchovu ve své 

vlastní učitelské praxi. 

2.2 Základní charakteristika výzkumu 

2.2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu v rámci této diplomové práce je pokusit se zjistit, do 

jaké míry a v jaké formě se daří absolventům oboru učitelství pro 1. stupeň 

základních škol Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací 

dramatická výchova realizovat dramatickou výchovu ve výuce. 

2.2.2 Obsah výzkumu 

Obsahem výzkumu v rámci této diplomové práce je sledování jednotlivých 

faktorů, které mají vliv na realizaci dramatické výchovy ve výuce absolventů 

oboru učitelství pro 1. stupeň základních škol Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy se specializací dramatická výchova, jejich uvedení do vzájemných 

souvislostí a vyhodnocení zjištěných poznatků včetně interpretace získaných 

údajů. 

Za základní faktory, které mají vliv na konkrétní podobu realizace 

dramatické výchovy, přitom považuji rok ukončení studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy a tomu odpovídající formu fakultní přípravy, typ školy, 
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kde absolvent získal své zkušenosti, vzdělávací program, podle kterého učil a 

osobní očekávání absolventa. 

2.2.3 Prostředí výzkumu 

Výzkum jako takový se primárně zaměřuje na oblast 1. stupně 

základních škol, kde sleduje realizaci dramatické výchovy. Druhotně je 

prostředím výzkumu i půda Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde 

získávají studenti oboru dramatické výchovy svojí aprobaci. 

2.2.4 Volba výzkumného nástroje 

Jako nástroj vyhovující účelům této diplomové práce jsem zvolila 

dotazník vyplňovaný písemně, neboť umožňoval oslovit respondenty po celém 

území České republiky. Věřím, že daleko přínosnější by bylo osobní setkání 

s respondenty, to však nebylo v mých ekonomických ani časových možnostech. 

2.2.5 Širší kontext výzkumu 

Výzkum v rámci této diplomové práce jsem rozšířila o náhled na 

zkoumanou problematiku ze strany studentů 3. a 4. ročníků oboru učitelství pro 

1. stupeň základních škol Pedagogické fakulty univerzity Karlovy studujících 

specializaci dramatická výchova, neboť tak bylo možno získat zajímavá 

srovnání dílčích částí výzkumu. 

Studenty tohoto oboru jsem oslovila formou dotazníku, který byl 

koncipován v co největší shodě s dotazníkem pro absolventy zmiňovaného 

oboru. 

Prostřednictvím tohoto dílčího podpůrného výzkumu jsem se pokusila 

rozšířit zkoumanou problematiku o oblast motivace pro volbu studijní 

specializace, očekávání s jakým chtějí vstoupit do praxe a hodnocení 

dosavadní přípravy na fakultě. 
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2.3 Bližší charakteristika výzkumného nástroje 

2.3.1 Dotazník jako výzkumný nástroj 

Dotazníkové šetření je považováno za metodu kvantitativního 

výzkumu. Domnívám se však, že vzhledem k úzkému prostředí výzkumu, tj. 

málo početné skupině respondentů splňujících podmínky výzkumu, a 

s přihlédnutím ke struktuře použitého dotazníku, má dotazníkové šetření a 

následná interpretace získaných poznatků blíže ke kvalitativní výpovědi o 

zkoumané problematice. 

2.3.2 Volba respondentů 

Vzhledem k výzkumnému problému této diplomové práce je jasně a 

konkrétně vymezen okruh respondentů. Jsou jimi absolventi Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří úspěšně 

složili státní závěrečnou zkoušku z oborové specializace dramatická výchova a 

studenti 3. a 4. ročníku téhož oboru a specializace. 

2.3.3 Předvýzkum 

Dotazník, který je použit v této diplomové práci, jsem sestavila na 

základě předvýzkumu, jež byl součástí mé ročníkové práce z předmětu 

Didaktika učitelství pro 1. stupeň ZŠ u Doc. PhDr. Vladimíry Spilkové, Csc. 

Už při předvýzkumu jsem narazila na problematiku nízké návratnosti. 

Vzhledem k tomu, že sledovaná problematika nebyla dosud zkoumána, byla i 

přes tuto statistickou nepřízeň získaná data shledána jako cenná a byla tak 

podpořena má snaha rozšířit výzkumný problém do rozsahu diplomové práce. 

2.3.4 Koncipování dotazníku 

Rizikem dotazníku použitého v diplomové práci je časová náročnost při 

jeho vyplňování. Dotazník obsahuje celkem 13 položek, přičemž vyšší podíl 
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tvoří otázky otevřené a polouzavřené vůči otázkám uzavřeným. Přesný poměr 

otázek činí čtyři otevřené otázky a pět polouzavřených otázek ku čtyřem 

uzavřeným otázkám. 

Při koncipování dotazníku jsem si byla vědoma obou problematických 

rysů - časové náročnosti i převahy polozavřených a otevřených otázek, 

nicméně jsem vyšla z předpokladu, že shledá-li respondent dotazník jako 

smysluplný a oslovující jej, unese jeho časovou náročnost i důraz na vlastní 

aktivní přístup při jeho vyplňování. 

Pozitivum takto sestaveného dotazníku shledávám ve dvou faktorech. 

Za prvé svou obsáhlostí umožňuje zasazení zkoumané problematiky do širšího 

kontextu, za druhé skrze polouzavřené a otevřené otázky neomezuje 

respondenta a nevnucuje mu volbu bez ohledu na jeho individuální názor a 

osobní zkušenost. 

Vzhledem k tomu, že jsem se ve své diplomové práci vydala do oblasti, 

která nebyla dosud zpracována, bylo pro mě nejdůležitější, abych na základě 

výzkumu získala nové a dosud neznámé informace o zkoumané problematice. 

2.3.5 Administrace dotazníků 

V rámci prováděného výzkumu jsem oslovila 50 absolventů 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, studia učitelství pro 1. stupeň se 

specializací dramatická výchova, absolvujících fakultu v rozmezí let 1996 až 

2003. 

Jsem si vědoma toho, že při výzkumu formou dotazníků bývá osloven 

daleko větší počet respondentů, ale vzhledem ke specifické cílové skupině 

nebylo možno zajistit větší výzkumný vzorek, neboť větším počtem absolventů 

v tomto oboru fakulta nedisponuje. 

Za účelem zvýšení výpovědní hodnoty diplomové práce jsem následně 

oslovila 26 studentů téhož oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 

kteří se v roce 2004 nacházeli ve 3. a 4. ročníku svého studia. 
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2.3.6 Návratnost dotazníků 

Přestože jsem se pokusila zvýšit návratnost dotazníků absolventů 

vložením zpáteční obálky a poštovní známky, dosáhla návratnost 50%. 

Návratnost dotazníků u studentů dosáhla 100 %, neboť jsem měla 

možnost dotazníky osobně rozdistribuovat a následně i vybrat zpět. 

2.3.7 Vyhodnocení dotazníků 

Vyhodnocení dotazníků je samostatnou a obsáhlou částí diplomové 

práce úzce propojenou s následnou interpretací získaných poznatků. 

Při zpracovávání dotazníků jsem u polouzavřených i otevřených otázek 

použila dodatečnou kategorizaci jednotlivých výpovědí. Do vyhodnocení jsem 

zahrnula i výpovědi, které byly počtem výskytu marginální, obsahem však 

přínosné. 

Odpovědi na jednotlivé položky dotazníku jsem se pokusila 

systematicky utřídit. Nejprve jsou jednotlivé položky vyhodnocovány a 

interpretovány samostatně, dále jsou dávány do vzájemných souvislostí a 

závěrem vyúsťují v komplexní výpověď na poli zkoumané problematiky. 

2.4 Jednotlivé položky dotazníku 

Pro lepší orientaci v praktické části diplomové práce uvádím 

v následujících dvou podkapitolách stručný přehled jednotlivých položek 

dotazníku pro absolventy i studenty, tj. respondenty výzkumu. Kopie obou typů 

dotazníku, v podobě v jaké byly distribuovány mezi respondenty výzkumu, jsou 

součástí příloh této diplomové práce. 
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2.4.1 Položky dotazníku pro absolventy Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy, učitelství pro 1.stupeň, specializace dramatická výchova 

Dotazník pro absolventy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

učitelství pro 1.stupeň se specializací dramatická výchova obsahuje celkem 13 

položek. Na základě těchto položek je možno získat poměrně přesný obraz o 

míře a formě realizace dramatické výchovy v pedagogické praxi respondenta, 

jakož i o jeho osobním vztahu k dramatické výchově. Zároveň je možné na 

základě informací získaných prostřednictvím dotazníku konkretizovat problémy, 

s kterými se respondent při realizaci dramatické výchovy setkává a naznačit 

případná řešení, která by respondentovi podle jeho vlastního mínění mohla 

pomoci tyto problémy odstranit nebo alespoň snížit jejich intenzitu. 

Pro orientaci uvádím stručný přehled jednotlivých položek dotazníku, 

za kterým následuje jejich krátká charakteristika. 

1. Rok ukončení studia 

2. Typ školy, kde respondent učil nebo učí. 

3. Vzdělávací program, podle kterého respondent učil nebo učí. 

4. Forma realizace dramatické výchovy 

5. Stručná charakteristika dramatické výchovy, je-li realizována jako 

samostatný předmět. 

6. Výčet předmětů, ve kterých jsou uplatňovány metody a techniky 

dramatické výchovy a výčet jednotlivých metod a technik 

dramatické výchovy, které respondent v těchto předmětech 

využívá. 

7. Stručná charakteristika dramatické výchovy, je-li respondentem 

učena jako nepovinný kroužek. 

8. Popis příčin zabraňujících realizaci dramatické výchovy, pakliže se 

respondentovi nedaří realizovat dramatickou výchovu v žádné ze 
sledovaných forem. 

41 



9. Specifikace jiné formy dramatické výchovy, než jaké byly 

sledovány v dotazníku. 

10. Odlišnost představy o realizaci dramatické výchovy ve srovnání se 

zkušenostmi, které respondentovi přinesla praxe. 

11. Hodnocení přípravy na fakultě 

12. Případné další vzdělávání respondenta v oblasti dramatické 

výchovy 

13. Případný zájem respondenta o další spolupráci s fakultou 

Jednotlivé položky jsou v dotazníku řazeny tak, aby se respondentovi 

co nejlépe vyplňovaly. Při zpracování jsou některé položky sloučeny neboť 

společně popisují dílčí část zkoumané problematiky. 

Respondentova osobní zkušenost s dramatickou výchovou 

1. položka dotazníku, zjišťující rok ukončení studia, umožňuje 

identifikovat obsah oboru dramatické výchovy na Pedagogické fakultě, který 

respondent absolvoval. Tuto položku doplňují položky 10. a 11. V 10. položce 

měl respondent možnost vlastními slovy zhodnotit svoji připravenost v oboru 

dramatické výchovy na základě zkušeností a dovedností jež načerpal během 

studia tohoto oboru v kontrastu se zkušenostmi, které mu přinesla pedagogická 

praxe. 11. položka dotazníku je pak přímým respondentovým hodnocením 

přípravy na fakultě. 

Osobní profil respondenta v rovině představ, dovedností a zkušeností 

v oboru dramatické výchovy rozšiřuje ještě 12. a 13. položka dotazníku, které 

vypovídají o respondentově případném dalším vzdělávání v oboru dramatická 

výchova a zjišťují jeho případný zájem o spolupráci s fakultou. 

Závislost realizace dramatické výchovy na typu školy a vzdělávacím 

programu 

2. a 3. položka dotazníku se snaží blíže specifikovat školu, na které 

respondent získal zkušenosti, na základě kterých je formován jeho názor na 

realizaci dramatické výchovy v prostředí současné české školy. 
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Obě položky vypovídají o vnějším vlivu na uskutečňování některé 

z forem dramatické výchovy. U položky 2. je to statut školy - fakultní či 

nefakultní a velikost školy neboli prostředí, v kterém se škola nachází - škola 

městská, maloměstská, venkovská nebo venkovská-malotřídní. U položky 3. je 

to pak volba jednoho ze tří vzdělávacích programů - Základní, Obecná nebo 

Národní škola, podle kterého je výuka na škole následně koncipována. 

Formy realizace dramatické výchovy 

4. položka dotazníku vypovídá o konkrétním způsobu respondentova 

začlenění dramatické výchovy přímo do výuky. Dramatická výchova je z 

hlediska zkoumané problematicky sledována v těchto podobách: 

a) samostatný předmět 

b) využívání metod a technik dramatické výchovy v jiných 

předmětech 

c) nepovinný kroužek 

d) vůbec se respondentovi nedaří ji realizovat 

e) jiný způsob realizace 

Při zpracování informací zjištěných prostřednictvím dotazníkového 

šetření je tato položka dávána do souvislosti s položkami jinými a vysledované 

skutečnosti jsou následně interpretovány. 

Dramatická výchova jako samostatný předmět 

5. položka dotazníku se zabývá dramaticko výchovou jakožto 

samostatným předmětem v mnoha souvislostech, které dotazníkové šetření 

skýtá. Při vyhodnocování je tato položka zkoumána z hlediska toho, kde bývá 

tato forma dramatické výchovy nejčastěji realizována, jaké jsou cíle tohoto 

předmětu, jaké jsou nejčastější užívané metody a techniky až po snahu 

zmapovat příčiny, které zabraňují větší míře realizace dramatické výchovy 

jakožto samostatného předmětu. 
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Uplatnění metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech 

6. položka dotazníku zjišťuje, v jakých předmětech se metody a 

techniky dramatické výchovy uplatňují nejčastěji a o které z metod a technik se 

jedná. 

Získané údaje jsou opět dávány do souvislosti s jinými položkami, za 

účelem vytvoření co nejpřesnějšího obrazu uplatnění dramatické výchovy v 

praxi absolventů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova. 

7., 8. a 9. položka dotazníku se při zpracování informací získaných 

dotazníkovým šetřením ukázaly jako nadbytečné nebo marginální. Nejsou tedy 

v rámci této diplomové práce samostatně zpracovány a jejich výpovědní 

hodnota je využita v rovině podpůrných argumentů či věcných doplnění. 

2.4.2 Položky dotazníku pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 

učitelství pro 1.stupeň, specializace dramatická výchova 

Dotazník pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy učitelství 

pro 1.stupeň se specializací dramatická výchova byl tvořen tak, aby byl v co 

největší možné míře kompatibilní s dotazníkem pro absolventy a umožňoval 

tudíž srovnání s výstupy tohoto dotazníkového šetření. 

Pro přehlednost uvádím nejprve všech 13 položek tak, jak jsou řazeny 

v dotazníku pro studenty výše zmiňovaného oboru. Jednotlivé položky, které 

jsou součástí dalšího výzkumu v rámci diplomové práce jsou následně blíže 

charakterizovány. 

1. Ročník studia 

2. Typ školy, kde by respondent chtěl učit. 

3. Vzdělávací program, podle kterého by respondent chtěl učit. 

4. Zamýšlená forma realizace dramatické výchovy 
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5. Stručná charakteristika dramatické výchovy, bude-li realizována 
j ako samos ta tný předmět . 

6. Výčet předmětů, v kterých by mohly být uplatňovány metody a 

techniky dramatické výchovy a výčet jednotlivých metod a technik 

dramatické výchovy, které by respondent mohl v těchto 

předmětech využívat. 

7. Stručná charakteristika dramatické výchovy, uvažuje-li respondent 

o možnosti učit ji jako nepovinný kroužek. 

8. Popis příčin které vedou respondenta k tomu, že neuvažuje 

realizovat dramatickou výchovu v žádné ze sledovaných forem. 

9. Specifikace jiné formy dramatické výchovy, než jaké nabízí 

dotazník. 

10. Motivace, která respondenta vedla k výběru specializace 

dramatická výchova. 

11. Hodnocení dosavadní přípravy na fakultě 

12. Plánování případného dalšího vzdělávání respondenta v oblasti 

dramatické výchovy 

13. Případný zájem respondenta o další spolupráci s fakultou po 

ukončení studia 

Při vyhodnocování údajů získaných prostřednictvím dotazníkového 

šetření u studentů oboru učitelství pro 1. stupeň Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy se specializací dramatická výchova jsem zjistila, že výpovědní hodnotu 

mají jen ty otázky, které jsou dostatečně konkrétní a vycházejí z 

respondentových zkušeností. Jako takové se ukázaly především položky 4., 10. 

a 11. U ostatních položek byly ve velké míře odpovědi respondentů v rovině 

úvah a zevrubných odhadů. Pro některé byl dotazník možná prvním podnětem 

k zamyšlení nad otázkami ohledně praktického využití získávaných dovedností 

a zkušeností v plánované učitelské praxi. 
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Respondentova osobní zkušenost s dramatickou výchovou 

1. položka dotazníku, informující o ročníku studia, umožnila vytvořit 

skupinu respondentů, kteří byli v době realizace výzkumu na konci svého 

studijního programu v oboru specializace dramatická výchova. 

O osobních zkušenostech respondentů s dramatickou výchovou 

vypovídají 10. a 11. položka dotazníku. 10. položka umožňuje klasifikovat, jaký 

typ studentů si volí specializaci dramatická výchova, případně co je příčinou 

jejich volby. 11. položka pak umožňuje respondentovi zhodnotit již téměř 

uzavřenou fakultní přípravu své oborové specializace. Hodnocení není ještě 

obohaceno o zkušenostní přesah z učitelské praxe, ale o to zajímavější je jeho 

srovnání právě s hodnocením absolventů. 

Formy realizace dramatické výchovy 

4. položka dotazníku zjišťuje jakou z forem dramatické výchovy by 

respondent preferoval při svém budoucím uplatnění v učitelské praxi. 

Respondentovi byly nabídnuty tyto možnosti případné realizace dramatické 

výchovy: 

a) samostatný předmět 

b) využívání metod a technik dramatické výchovy v jiných 

předmětech 

c) nepovinný kroužek 

d) vůbec se respondentovi nedaří ji realizovat 

e) jiný způsob realizace 

Ostatní položky dotazníku nejsou v rámci této diplomové práce dále 

rozvedeny neboť plně nekorespondují s účelem této práce. 
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2.5 Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku 

Jednotlivé položky v rámci dotazníku jsou vyhodnocovány postupně. 

Z důvodu přehlednosti jsou výstupy v rámci jednotlivých položek shrnuty do 

tabulek. Získané údaje jsou kvantifikovány prostřednictvím procentního podílu. 

2.5.1 Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku pro absolventy Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy, učitelství pro 1.stupeň, specializace 

dramatická výchova 

Údaje získané prostřednictvím dotazníkového šetření u skupiny 

absolventů jsou v této fázi diplomové práce vyhodnoceny v pořadí, v jakém byly 

uvedeny jednotlivé položky v dotazníku. 

Ve vyhodnocení nejsou zahrnuty položky 7., 8. a 9. neboť informace v 

nich obsažené se ukázaly jako marginální či nadbytečné vzhledem k cíli 

praktické části diplomové práce. 

Text psaný kurzívou je přímou citací z dotazníků vyplněných 

respondenty. 

1. Rok ukončení studia 

V tabulce 14 je zobrazeno, kolik respondentů v kterém roce ukončilo 

své studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Vzhledem k vývoji koncepce oboru dramatické výchovy na této fakultě, 

platí pro většinu respondentů výzkumu (76%), že dramatická výchova byla 

jejich tzv. druhou specializací. Možnost zakončit studium na Pedagogické 

fakultě u oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ státní závěrečnou zkouškou pouze z 

dramatické výchovy získali až student, kteří nastoupili do 1. ročníku svého 

studia ve studijním roce 2000/2001. 
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Tabulka 14 - Rok ukončení studia 

1998 16% 

1999 16% 
2000 16% 

2001 16% 

2002 12% 

2003 24% 

2. Typ školy, kde respondent učil nebo učí 

V tabulce 15 je znázorněn počet respondentů vzhledem k typu školy, 

na které učili nebo učí. Z údajů zobrazených v tabulce vyplývá, že ve výzkumu 

jsou zahrnuty z typů fakultních škol jen školy městské, neboť není žádný 

respondent, který by učil na jiném typu fakultní školy. Mezi školami, které 

nejsou fakultními jsou zastoupeny školy městské, maloměstské i venkovní. 

Celkově učí na školách fakultního typu 36% respondentů, na školách 

nefakultních 64% respondentů výzkumu, tedy téměř dvojnásobné množství. 

Tabulka 15 - Typ školy, kde respondent učil nebo učí 

fakultní 

městská 36% 

36% fakultní 
maloměstská -

36% fakultní 
venkovská -

36% fakultní 

venkovská - malotřídní -

36% 

nefaklutní 

městská 56% 

64% nefaklutní 
maloměstská 4% 

64% nefaklutní 
venkovská 4% 

64% nefaklutní 

venkovská - malotřídní 

64% 
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3. Vzdělávací program, podle kterého respondent učil nebo učí 

Tabulka 16 zobrazuje kolik procent respondentů učí podle jednoho ze 

tří možných vzdělávacích programů platných pro základní vzdělávání v České 

republice. 

Z údajů zobrazených v tabulce vyplývá, že 52% respondentů učí podle 

vzdělávacího programu Základní škola a 48% respondentů učí podle 

vzdělávacího programu Obecná škola. Poměr těchto dvou vzdělávacích 

programů zastoupených ve výzkumu je víceméně vyvážený. 

Mezi respondenty se nenašel nikdo, kdo by učil podle vzdělávacího 

programu Národní škola, a tudíž není tento vzdělávací program ve výzkumu 

zastoupen. 

Tabulka 16 - Vzdělávací program, podle kterého respondent učil nebo učí 

Základní škola 52% 

Obecná škola 48% 

Národní škola -

4. Forma realizace dramatické výchovy 

Formy realizace dramatické výchovy byly v dotazníku zjišťovány 

samostatnou otázkou, ale dání jednotlivých položek dotazníku do vzájemných 

souvislostí umožňuje zároveň vysledovat případné další vlivy, které rozhodují o 

konkrétní podobě realizace dramatické výchovy. 

Tabulka 17 zobrazuje samotnou realizaci jednotlivých forem 

dramatické výchovy. V tabulce 18 je zachycen vliv typu školy a v tabulce 19 a 

20 vliv vzdělávacího programu na konkrétní formu realizace dramatické 

výchovy. 
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Tabulka 17 zobrazuje, na kolik procent se daří respondentům 

realizovat jednotlivé sledované formy dramatické výchovy. V tabulce jsou 

zaznamenány všechny možnosti realizace, které jeden každý respondent uvedl. 

Z údajů zobrazených v tabulce vyplývá, že nejčastější formou realizace 

dramatické výchovy, kterou se daří respondentům uplatňovat ve své učitelské 

praxi, je využívání metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech, 

přesně 96%. Dramatickou výchovu jako samostatný předmět se daří 

uskutečňovat téměř jedné čtvrtině respondentů, přesně 24%. Kroužek 

dramatické výchovy vyučuje téměř třetina respondentů, přesně 32%. 

Formy uvedené v klasifikaci jiná realizace dramatické výchovy jsou s 

ohledem na celkovou výpovědní hodnotu marginální, a proto nejsou ve 

výzkumu zahrnuty nebo jsou podle svého obsahu začleněny pod jinou 

položkou. 

Tabulka 17 - Formy realizace dramatické výchovy 

'CD samostatný předmět 24% 
O 

| o 
"O O 

využití metod a technik DV v jiných předmětech 96% 
O 

| o 
"O O nepovinný kroužek 32% 

! > Vůbec se mi ji nedaří realizovat. -

o LL jinak 4% 

Tabulka 18 zobrazuje, jaký procentní podíl zabírá konkrétní způsob 

realizace dramatické výchovy na fakultních školách a na školách nefakultních s 

ohledem na velikost těchto škol. 

Z údajů zobrazených v tabulce vyplývá, že všechny typy sledovaných 

škol, co do velikosti a případné spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity 

Karlovy, umožňují zapojovat do výuky dramatickou výchovu v některé z jejích 

sledovaných forem. 
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Na fakultních školách se přitom daří dramatickou výchovu jako 

samostatný předmět uplatňovat ve větší míře, než na školách nefakultních, a to 

poměrem 23% ku 11%. 

Metody a techniky dramatické výchovy se při výuce podílí vyšší jak 

padesátiprocentní měrou a to bez ohledu na fakultní statut školy. Tuto 

skutečnost dokládá i zkušenost jedné z respondentek: „Kupodivu i na „klasické" 

ZŠ na Jižním Městě jsem prvky dramatické výchovy bez potíží „aplikovala". (5) 

Tabulka 18 - Vliv typu školy na formu realizace dramatické výchovy 

Forma dramatické 
výchovy 

samostatný 
předmět 

metody a 
techniky kroužek 

vůbec se 
nedaří ji 

realizovat 
jinak 

městská 23% 61,5% 15,5% - -

c maloměstská - - - - -

> 1 
o u 

a 
venkovská - - - - -

>c/) 
*E TD 

u 
a venkovská -

malotřídní 
- - - - -

CO 

•ro 
N 
Q. 

městská 11% 54% 19% - 4% 
CO 

•ro 
N 
Q. 

c 
13 maloměstská - 4% 4% - -

I - a venkovská - 4% - - -

(D 
c venkovská -

malotřídní 
- - - - -

Tabulka 19 zobrazuje, do jaké míry se daří realizovat konkrétní formu 

dramatické výchovy s přihlédnutím ke vzdělávacímu programu, podle kterého 

respondent učil nebo učí. Jednotlivé položky jsou procentně vztahovány 

k maximální možné míře naplnění uvedené formy, tedy ku stu procentům, které 

by vdaném případě znamenaly, že všichni respondenti využívají uvedenou 

formu realizace dramatické výchovy. 
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Tabulka 19 - Vliv vzdělávacího programu na formu realizace dram. výchovy 

Forma 
dramatické 

výchovy 

samostatný 
předmět 

metody a 
techniky kroužek 

vůbec se 
nedaří ji 

realizovat 
jinak 

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 Základní škola - 52% 24% - 4% 

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 

Obecná škola 24% 44% 8% - -

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 

Národní škola - - - - -

Tabulka 20 zachycuje, jakou měrou využívají respondenti sledované 

formy dramatické výchovy s přihlédnutím k počtu respondentů, kteří učí podle 

konkrétního vzdělávacího programu. 

Tabulka 20 - Míra využívání jednotlivých forem realizace dramatické výchovy 

Forma 
dramatické 

výchovy 

samostatný 
předmět 

metody a 
techniky kroužek 

vůbec se 
nedaří ji 

realizovat 
jinak 

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 Základní škola - 100% 46% - 8% 

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 

Obecná škola 50% 92% 16,5% - -

V
zd

ěl
áv

ac
í 

pr
og

ra
m

 

Národní škola - - - - -

5. Stručná charakteristika dramatické výchovy, je-li realizována jako 

samostatný předmět 

V tabulkách 21, 22 a 23 jsou shromážděny odpovědi respondentů 

týkající se dramatické výchovy vyučované formou samostatného předmětu. 

Tabulka 21 zobrazuje cíle, které si respondenti vyučující tento předmět 

stanovili jako prioritní. Při koncipování dramatické výchovy jako samostatného 

předmětu je nejčastějším cílem osobnostně sociální rozvoj žáků (50%) a tvorba 

dobrého třídního klimatu (30%). 
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Tabulka 21 - Cíle dramatické výchovy jako samostatného předmětu 
C

íl 
dr

am
at

ic
ké

 
vý

ch
ov

y 
ja

ko
 

sa
m

os
ta

tn
éh

o 
př

ed
m

ět
u 

Osobnostně sociální rozvoj 50% 

C
íl 

dr
am

at
ic

ké
 

vý
ch

ov
y 

ja
ko

 
sa

m
os

ta
tn

éh
o 

př
ed

m
ět

u Budování dobrého klimatu ve třídě 30% 

C
íl 

dr
am

at
ic

ké
 

vý
ch

ov
y 

ja
ko

 
sa

m
os

ta
tn

éh
o 

př
ed

m
ět

u 

Základy techniky řeči 10% 

C
íl 

dr
am

at
ic

ké
 

vý
ch

ov
y 

ja
ko

 
sa

m
os

ta
tn

éh
o 

př
ed

m
ět

u 

Divadlo 0% 

C
íl 

dr
am

at
ic

ké
 

vý
ch

ov
y 

ja
ko

 
sa

m
os

ta
tn

éh
o 

př
ed

m
ět

u 

Nejasná formulace cíle 10% 

Tabulka 22 zaznamenává metody a techniky dramatické výchovy, které 

jsou respondenty výzkumu nejčastěji používány, je-li dramatická výchova učena 

jako samostatný předmět. 

Rozdělení jednotlivých aktivit na metody a techniky jsem učinila na 

základě vlastního rozlišení metod a technik s přihlédnutím k charakteru této 

diplomové práce tak, jak je popsáno v teoretické části této práce, viz. kapitola 

1.3.2. 

Údaje uvedené v této tabulce mají spíše orientační charakter a 

vzhledem k cíli diplomové práce nejsou v rovině interpretace již dále 

zpracovány. 

Tabulka 22 - Metody a techniky dram. výchovy jakožto samostatného předmětu 

Metody Techniky 
Improvizace 4* Alej 2 
Průpravné hry a cvičení 3 Hra v roli 2 
Pantomima 2 Diskuse 1 
Hlasová výchova 2 Plášť experta 1 
Dramatizace textu 1 Živý obraz 1 
Strukturované drama 1 

Zvukové a hudební 1 
* Čísla uvedená v tabulce nejsou procenta, ale četnost výskytu. 

V tabulce 23 jsou zaznamenány jednotlivé příčiny, které podle 

respondentů zabraňují realizaci dramatické výchovy jakožto samostatného 

předmětu. Příčiny jsou řazeny podle počtu výskytu a jsou charakterizovány 

konkrétním výrokem některého z respondentů. 
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Za nejčastější příčiny bránící realizaci dramatické výchovy jakožto 

samostatnému předmětu jsou respondenty označovány okolnosti plynoucí z 

velkého množství učiva, které je třeba žáky naučit (22%). 

Tabulka 23 - Příčiny zabraňující realizaci dramatické výchovy jako 
samostatného předmětu 

„Obrovský nedostatek času a „přeplněnost" osnov." 22% 
„Vysokýpočet dětí ve třídě - všechny činnosti trvají velmi dlouho, je 
velmi těžké hodinu připravit a realizovat tak, aby se všechny děti 
aktivně zúčastnily." 

1 1 % 

„Neplánovala jsem učit DV jako samostatný předmět." 1 1 % 

„Nechuť ke změnám u ostatních členů pedagogického sboru." 7 % 

„Nedostatek vhodného prostoru." 7 % 

„Jiné záměry vedení školy, které zamýšlelo rozšířit výuku cizích 
jazyků nebo tělesné výchovy." 7 % 

„Nebylo mi vyhověno z důvodu navýšení mého úvazku, popř. jeho 
úpravy." 3 , 5 % 

„Příprava lekce dramatické výchovy či vyučovací hodiny s prvky 
dramatické výchovy vyžaduje mnohem více času, promýšlení, 
hledání nápadů atd. než příprava ostatních hodin." 

3 , 5 % 

„Není obsahem osnov vzdělávacího programu Základní škola." 3 , 5 % 

„Nechtěla bych děti „hodnotit" na vysvědčení." 3 , 5 % 

„Jako začínající učitel mám spousty dalších problémů, a tak mi někdy 
nezbývá na DV tolik času, kolik bych chtěla." 

3 , 5 % 

„Nedostatek kvalifikovaných učitelů." 3 , 5 % 

„Příprava - na fakultě, poznámka autorky d.p., byla nedostatečná -
mnozí mí spolužáci prošli tímto oborem a dramatické výchově se 
nyní nevěnují." 

3 , 5 % 

„Ne všechny děti jsou ochotné tak pracovat." 3 , 5 % 

„Každý rok mám jinou třídu - děti si musí na techniky chvíli zvykat, a 
než je člověk může použít, dostane jiné děti." 

3 , 5 % 

„Propojení hodin v blok komplikují dozory o přestávkách, hluk, který 
někdy působíme my nebo přestávka nám." 

3 , 5 % 
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6. Využívání metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech 

Tabulky 24 a 25 zaznamenávají poznatky získané prostřednictvím 

otázky zjišťující v jakých předmětech se metody a techniky dramatické výchovy 

uplatňují nejčastěji a jaké metody a techniky jsou při začleňování dramatické 

výchovy do jiných předmětů nejčastěji využívány. 

Tabulka 24 zobrazuje, jakou měrou se respondentům daří integrovat 

do jednotlivých vyučovacích předmětů metody a techniky dramatické výchovy. 

Jak vypovídají údaje zobrazené v tabulce metody a techniky dramatické 

výchovy se daří nejvíce uplatňovat v literární výchově (17%) a českém jazyce 

(15%), což společně tvoří téměř jednu třetinu všech předmětů v nichž je 

dramatická výchova využívána (32%). Ve velké míře se též užívají metody a 

techniky dramatické výchovy v prvouce (13,5%) a v matematice a výtvarné 

výchově (11%). O něco méně ve srovnání s matematickou a výtvarnou 

výchovou se metody techniky dramatické výchovy uplatňují ve vlastivědě 

(8,5%), přírodovědě a hudební výchově (7%) a tělesné výchově (6%). 

Tabulka 24 - Předměty, v kterých jsou využívány jednotlivé metody a techniky 
dramatické výchovy 

český jazyk 15% 

literární výchova 17% 

matematika 11% 

prvouka 13,5% 

přírodověda 7% 

vlastivěda 8,5% 

výtvarná výchova 11% 

hudební výchova 7% 

tělesná výchova 6% 

ve všech 
předmětech 

4% 
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V tabulce 25 jsou zaznamenány metody a techniky dramatické 

výchovy, které jsou respondenty výzkumu nejčastěji využívány v rámci využití 

metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech. 

Údaje uvedené v této tabulce mají spíše orientační charakter a 

vzhledem k cíli diplomové práce nejsou v rovině interpretace již dále 

zpracovány. Rozdělení jednotlivých aktivit na metody a techniky jsem učinila na 

základě vlastního rozlišení metod a technik s přihlédnutím k charakteru této 

diplomové práce tak, jak je popsáno v teoretické části této práce, viz. kapitola 

1.3.2. 

Tabulka 25 - Metody a techniky dramatické výchovy využívané v jednotlivých 
předmětech 

Metody Techniky 

Improvizace 14* Hra v roli 6 
Dramatické hry 11 Alej 5 
Průpravné hry a cvičení 10 Brainstorming 5 
Hry zaměřené na osobnostní a 
sociální rozvoj 

7 Živý obraz 3 

Strukturované drama 5 Diskuse, debata 2 
Pantomima 5 Horká židle 2 
Hlasová výchova 4 Kolektivní postava 2 
Dramatizace textu 4 Názorové spektrum 2 

Reflexe a hodnocení 3 Rozhovor 2 
Učitel v roli 2 
Honičky 1 

* Čísla uvedená v tabulce nejsou procenta, ale četnost výskytu. 

10. Odlišnost představy o realizaci dramatické výchovy ve srovnání se 

Zkušenostmi, které respondentovi přinesla praxe 

Tabulka 26 zaznamenává u kolika respondentů a jak moc se lišila míra 

očekávání ve srovnání s následnou praxí. Tabulka 24 pak zachycuje konkrétní 
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zkušenosti respondentů při přechodu z roviny fakultní přípravy do učitelské 

praxe. 

Z tabulky 26 vyplývá, že u téměř poloviny respondentů se očekávání od 

reality příliš nelišilo (40%), o něco více než polovina respondentů uvedla, že 

realita, se kterou se ve své učitelské praxi setkali, byla odlišná od jejích 

očekávání (56%). 

Tabulka 26 - Míra odlišnosti představ v oblasti realizace dramatické výchovy 

„Nijak. Záleží především na tvořivosti učitele a schopnosti zařadit DV 
do vyučovacího procesu." 40% 

„Člověk přichází z fakulty s ideály, které pak neodpovídají praxi." 56% 

nezodpovězeno 4% 

Z tabulky 27 je patrno, že problémem, na který respondenti při 

konfrontaci svého očekávání s realitou narazili nejčastěji, je příliš velké 

množství učební látky, kterou je zapotřebí probrat a v maximální možné míře 

žáky naučit (17%). 

Druhým nejčastějším rozporem oproti očekávání je vysoký počet žáků 

ve třídě (13%). 

Relativně velký podíl (9%) odlišnosti reality oproti očekávání zaujímá 

zjištění, že ne všechny děti se daří dramatickou výchovou plně zaujmout. Stejný 

podíl (9%) respondentů uvádí, že jej překvapila pozitivní nebo naopak negativní 

reakce ze strany kolegů či vedení na případnou realizaci dramatické výchovy. 

V malé míře (4,3%) se pak objevují mnohé další příčiny, které vedly 

respondenta ke konstatování, že se jeho zkušenost lišila od očekávání. 
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Tabulka 27 - Konkrétní zkušenosti respondentů při vstupu do 

„V běžné praxi je pro práci prostřednictvím dramatické výchovy 
velmi málo prostoru. Učila jsem 4. třídu, kde je pro děti příliš velké 
množství informací, které musí vstřebat. Přesto jsem se o 
dramatickou výchovu snažila." 

17% 

„Mám 18 žáků, mohu tedy občas zapojit DV. Ve vyšším počtu si to 
nedokážu představit." 13% 
„Po mém nástupu na mateřskou se děti dozvěděly, že si přestanou 
hrát a začnou se učit." 9% 

„ Vedení mi vychází naprosto vstříc." 9% 
„ Všechny děti to až tak nebaví (dva, tři stále ruší)." 9% 
„Příprava lekce dramatické výchovy či vyučovací hodiny s prvky 
dramatické výchovy vyžaduje mnohem více času, promýšlení, 
hledání nápadů atd. než příprava ostatních hodin." 

4,3% 

„Všichni (vedení školy, rodiče i děti) chtěli divadelní představení." 4,3% 

„Jde jim - dětem, poznámka autorky d.p., to pomaleji." 4,3% 

„Musím dávat pozor na svoji autoritu." 4,3% 
„ Myslela jsem si, že se mi DV bude snáze začleňovat do výuky. 
Jako začínající učitel mám spousty dalších problémů, a tak mi 
někdy nezbývá na DV tolik času, kolik bych chtěla." 

4,3% 

„Měl jsem představu, že budu metody a techniky DV uplatňovat 
spíše jako podpůrné a oživující metody ve vyučování. 
Nepředpokládal jsem, že bych DV učil jako samostatný předmět. 
V současnosti mě ale docela mrzí, že nemám tu možnost." 

4,3% 

„Studoval jsem DV na Pedagogické fakultě UK a nyní studuji tentýž 
obor na DAMU. Stále cítím mezery v různých oblastech týkajících 
se mé připravenosti na vyučování DV." 

4,3% 

„Praxe mi dala „lekci" a vidím, že mám před sebou mnoho práce." 4,3% 
„Každý rok mám jinou třídu - děti si musí na techniky chvíli zvykat, 
a než je člověk může použít, dostane jiné děti." 4,3% 

„Propojení hodin v blok komplikují dozory o přestávkách, hluk, který 
někdy působíme my nebo přestávka nám." 4,3% 

11. Hodnocení přípravy na fakultě 

Názor na kvalitu získaného vzdělání v oblasti dramatické výchovy byl 

zjišťován formou otevřené otázky. Odpovědi respondentů byly následně 

kategorizovány a zpracovány do dvou tabulek. Tabulka 25 zobrazuje celkovou 
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spokojenost respondentů s fakultní přípravou, tabulka 29 zachycuje kritické 

připomínky respondentů, kteří své znalosti a dovednosti získané během studia 

prověřili učitelskou praxí. 

Z údajů uvedených v tabulce 28 vyplývá, že více jak čtyři pětiny 

respondentů hodnotí výuku na fakultě kladně (84%), z toho téměř polovina 

respondentů velice kladně (48%)! Jako nedostatečnou shledává přípravu na 

fakultě necelá jedna pětina respondentů (16%). 

Tabulka 28 - Hodnocení přípravy na fakultě v oboru dramatická výchova 

„Příprava na fakultě byla výborná." 48% 

„Přípravu na fakultě hodnotím jako dobrou." 36% 

„Příprava byla nedostatečná." 16% 

Jak vyplývá z údajů zobrazených v tabulce 29, polovina respondentů 

(52%) by uvítala důkladnější přípravu v oblasti dětského divadla. Pětina 

respondentů (22%) by si přála absolvovat během přípravy na fakultě více praxe. 

Necelá desetina respondentů by se chtěla dozvědět víc o možnostech 

uplatnění metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech a stejné 

části respondentů (9%) by vyhovovalo absolvovat dlouhodobější přípravu 

v oblasti dramatické výchovy. 
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Tabulka 29 - Připomínky respondentů k fakultní přípravě v oboru dramatická 
výchova 

„Důraz bych dala na dramatizaci literárního textu - příprava na fakultě 
nebyla dostačující. Děti na 1. stupni velice rády hrají dětské divadlo." 52% 

„Důraz bych kladla na praxi." 22% 
„Víc bych zapojila využívání metod a technik dramatické výchovy 
v jiných předmětech. Není moc škol, kde by umožnili dramatickou 
výchovu jako samostatný předmět. Na této škole nemám šanci." 

9% 

„Ráda bych měla dramatickou výchovu celé 4 roky na fakultě." 9% 

„Chybí mi přednes, práce s básní." 4% 
„Nevím, na co bych dala větší důraz - snad menší skupiny při 
setkáních." 4% 

12. Případné další vzdělávání respondenta v oblasti dramatické výchovy 

Tabulka 30 zobrazuje případné další vzdělávání respondentů v oboru 

dramatická výchova, včetně formy tohoto vzdělávání, po ukončení studia na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Na základě údajů shromážděných v tabulce 30 lze konstatovat, že 

nadpoloviční většina respondentů (68%) se při své učitelské praxi dále 

vzdělává. 

Nejčastěji se tito respondenti zvyšují kvalitu svého vzdělání skrze 

absolvování seminářů, často také při svém dalším vzdělávání využívají 

odborných seminářů nebo literatury. Studium na další škole je výjimečné, což je 

dáno časovou i jinou náročností tohoto typu dalšího vzdělávání. 

V oboru se podle svých slov dále nevzdělává více jak jedna třetina 

respondentů (32%). 

60 



Tabulka 30 - Další vzdělávání respondentů po ukončení studia na fakultě 

„Ano, naposledy jsem absolvoval kurz 
Základy dětského divadla." 32% 

ano 
„Samostuduji spíše literaturu, žádný 
další kurz jsem neabsolvovala." 28% 68% 

„Ano, na DAMU - katedra výchovné 
dramatiky." 8% 

„Ne" 32% 

13. Případný zájem respondenta o další spolupráci s fakultou 

Poslední položka dotazníku zjišťovala, zda respondenti mají potřebu 

nějakým způsobem se vzdělávat nebo jinak realizovat ve spolupráci se svojí 

mateřskou fakultou, ke které je po jejím absolvování zpravidla již nic neváže. 

Odpověď na tuto otázku byla zjišťována prostřednictvím polouzavřené 

otázky, která nechávala prostor pro případný návrh konkrétní spolupráce. 

Tabulka 28 znázorňuje, do jaké míry mají respondenti zájem o navázání 

případné spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, na které 

získaly své vzdělání. 

Jak vyplývá z údajů v tabulce 31 o spolupráci s Pedagogickou fakultou 

Univerzity Karlovy mají po ukončení svého studia zájem tři pětiny respondentů 

(76%). 

Tabulka 31 - Zájem respondentů o další spolupráci s fakultou 

„Setkání učitelů, kteří dělají DV- společná dílna - výměna zkušeností, 
"nápadů (prakticky, prožitkem)." 

76% 

„Ne- 8% 

jevím" 4% 
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2.5.1 Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku pro studenty Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy, učitelství pro 1.stupeň, specializace 
dramatická výchova 

Údaje získané prostřednictvím dotazníkového šetření u skupiny 

studentů jsou v této fázi diplomové práce vyhodnoceny v pořadí, v jakém byly 

uvedeny jednotlivé položky v dotazníku. 

Ve vyhodnocení jsou zahrnuty pouze 4., 10 a 11. položka dotazníku, 

jejichž výpovědní hodnota je dostatečná a koresponduje s cílem vytčeným v 

této diplomové práci. Ostatní položky nejsou dále zpracovány. 

Text psaný kurzívou je přímou citací z dotazníků vyplněných 

respondenty. 

4. Zamýšlená forma realizace dramatické výchovy 

Tabulka 32 zobrazuje, na kolik procent mají v plánu respondenti ve své 

budoucí učitelské praxi realizovat dramatickou výchovu a v jaké formě. 

V případě, že by každá ze sledovaných forem dramatické výchovy byla 

realizována každým respondentem, dosahovala by konkrétní forma dramatické 

výchovy sta procent. 

Jak je vidno v tabulce 32 každý z respondentů by chtěl realizovat 

dramatickou výchovu, alespoň jedním ze sledovaných způsobů. O uplatnění 

metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech uvažuje každý 

respondent. Jako samostatný rovnocenný předmět by chtěla dramatickou 

výchovu učit více jak polovina respondentů, přesně 62%. Polovina respondentů 

pak uvažuje o tom, že by dramatickou výchovu učilo i jako nepovinný kroužek. 

Formy uvedené v klasifikaci jako jiná realizace dramatické výchovy 

jsou s ohledem na celkovou výpovědní hodnotu marginální, a proto nejsou ve 

výzkumu zahrnuty nebo jsou podle svého obsahu začleněny pod jinou 

položkou. 
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Tabulka 32 - Zamýšlené formy realizace dramatické výchovy 

samostatný předmět 62% 

i * 
využití metod a technik DV v jiných předmětech 100% 

1 o 
nepovinný kroužek 50% 

g ř Vůbec nemám v plánu ji realizovat. -

o u_ jinak 4% 

10. Motivace, která respondenta vedla k výběru specializace dramatická 
výchova 

Tabulka 33 zobrazuje základních šest důvodů, které vedly respondenty 

k volbě specializace dramatická výchova. Jednotlivé výpovědi jsou 

kategorizovány výrokem některého z respondentů a seřazeny podle četnosti 

výskytu. 

Z tabulky 32 vyplývá, že o něco více než jedna čtvrtina respondentů 

(26%) si specializaci dramatická výchova zvolila díky podstatě tohoto oboru, 

který v sobě zahrnuje všechny estetické výchovy a jako takový je možno jej 

začlenit do mnoha výukových situací. Téměř jedna čtvrtina respondentů volila 

tuto specializaci, protože jí ve srovnání s ostatními specializacemi - hudební, 

tělesnou a výtvarnou, nejvíce zaujala (24%). O něco méně než jedna čtvrtina 

respondentů (22%) volila tuto specializaci neboť v ní viděla možnost osobního 

rozvoje. 

Jedna sedmina respondentů (14%) volila tuto specializaci s ohledem 

na volbu svého budoucího povolání, tj. práci s dětmi mladšího školního věku. U 

zanedbatelného množství respondentů sehrála rozhodující roli předešlá 

zkušenost s tímto oborem (7%). 
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Tabulka 33 - Motivace, která respondenta vedla k výběru specializace 
dramatická výchova 

„Kombinuje se tu vnitřní prožívání, vlastní nápady, výtvarná 
kreativita i hudební složky." 26% 

„Ze 4 specializací se mi nejvíc zamlouval. Naopak ty ostatní mě 
neoslovily vůbec." 24% 

„Baví mě to, zajímá mě to, chtěla jsem zapracovat sama na sobě v 
tomto ohledu." 22% 

„Díky dramatické výchově se můžete víc přiblížit dětem." 14% 

„Neboť jsem se v této oblasti pohybovala sama na amatérské 
úrovni." 7% 

nezodpovězeno 7% 

11. Hodnocení dosavadní přípravy na fakultě 

Tabulka 34 zobrazuje spokojenost respondentů s dosavadní přípravou 

na fakultě. Tabulka 35 pak uvádí výčet jednotlivých připomínek a návrhů k 

aktuální koncepci studia dramatické výchovy, tj. koncepci pro studijní rok 

2004/2005. 

Z tabulky 31 vyplývá, že téměř čtyři pětiny respondentů (78%) jsou s 

dosavadní přípravou na fakultě spokojení, téměř polovina respondentů hodnotí 

přípravu v tomto oboru jako jednu z nejlepších (42%). Nad pozitivním 

hodnocením dosavadní přípravy na fakultě převažuje pocit absence prostoru 

pro získávání důležitých dovedností a vědomostí u méně jak osminy 

respondentů (12%). 
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Tabulka 34 - Hodnocení přípravy na fakultě v oboru dramatická výchova 

„Myslím, že je velice kvalitní, učena lidmi na svém místě." 42% 
„Nemám srovnání. Mám však pocit, že příprava je dostačující. 
Hodnotím 1." 36% 
Nad pozitivním hodnocením převažuje pocit absence důležitých 
poznatků. 12% 

Z tabulky 35 je patrno, že jako největší problém v rovině dosavadní 

přípravy, pociťují studenti specializace dramatické výchovy nedostatečnou praxi 

(32%). 

Tabulka 35 - Připomínky respondentů k dosavadní fakultní přípravě v oboru 
dramatická výchova 

„Myslím, že mělo být víc praxe a již dříve než ve 4. ročníku." 32% 

„Je dost málo času na vše potřebné a důležité. Víc hodin týdně." 12% 

„Věnovala bych více času vyzkoušet si právě pracovat 
s mezipředmětovými vztahy." 8% 

„ Vadilo mi, že jsme seznam odborné literatury dostali až v posledním 
semestru a s touto literaturou nepracovali už dřív." 8% 

„Chtěla bych práci s loutkou. Řekla bych, že vše se dá využít, když 
člověk bude chtít." 

8% 

„Především mi chybí práce s poezií!" 8% 

„Důraz bych kladla na věci, které jsou přímo určeny pro 1. stupeň 
ZŠ." 

8% 

„Více bych se věnovala herecké technice." 8% 

„Příprava je výborná, jen mi občas vadí dělání úkolů na zápočet, 
kterými zabereme hodně času." 

8% 
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2.6 Závěrečná interpretace 

Za cíl své diplomové práce jsem si stanovila pokusit se zjistit za jakých 

podmínek, do jaké míry a v jaké formě se daří realizovat dramatickou výchovu 

absolventům Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací dramatická 

výchova, kteří získali možnost uplatnit své znalosti a dovednosti při výuce na 1. 

stupni základních škol. 

V závěrečné části své diplomové práce se pokusím dát do souvislostí a 

interpretovat poznatky, které jsem o dramatické výchově vzhledem k cíli 

diplomové práce získala. 

Studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mají možnost se v 

rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ setkávat s dramatickou výchovou od 

studijního roku 1991/1992. Koncepce studia tohoto oboru se postupně vyvíjela 

a od studijního roku 2000/2001 je tento obor rovnocennou specializací 

výchovám hudební, tělesné a výtvarné. 

Dramatická výchova jako jedna z metod používaných ve výuce v 

českém prostředí se objevuje už ve 20. a 30. letech 20. století v tzv. reformních 

školách, šířeji pak v 60. letech 20. století v důsledku změn v chápání pozice 

dítěte v procesu vzdělávání. Z oblasti převážně mimoškolní se dostává do škol 

po roce 1989 prostřednictvím začlenění do vzdělávacích programů. U 

vzdělávacích programů Základní a Národní škola je dramatická výchova 

pojímána jako nepovinný rozšiřující předmět, ve vzdělávacím programu Obecné 

školy je dramatická výchova uvedena jako jeden z řádných vyučovacích 

předmětů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kterým je 

podmíněna tvorba školních vzdělávacích programů, klasifikuje dramatickou 

výchovu jako jeden z doplňujících vzdělávacích oborů. 

66 



2.6.1 Do jaké míry a v jaké formě se daří absolventům začleňovat dramatickou 

výchovu ve své učitelské praxi? 

Dramatickou výchovu se daří začleňovat alespoň v jedné ze 

sledovaných forem do své učitelské praxe všem absolventům oboru učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací 

dramatická výchova. 

Nejčastější formou realizace dramatické výchovy je využívání jejích 

metod a technik v rámci jiných předmětů. Tento způsob využití dramatické 

výchovy dosahuje téměř sta procent využití u absolventů a nemá na něj 

významný vliv typ školy ani vzdělávací program, podle kterého respondent učí. 

Metody a techniky dramatické výchovy jsou nejhojněji uplatňovány v 

předmětu český jazyk a literatura, poměrně časté je též jejich využití v prvouce, 

výtvarné výchově a matematice. O šíři spektra využití metod a technik 

dramatické výchovy při začleňování do výuky jiných předmětů svědčí i 

následující citace z dotazníku vyplněného jednou z respondentek. „Některé 

metody a techniky DV jsem využila např. v hodinách literatury a čtení, prvouce 

nebo historických tématech vlastivědy - metody vytváření kontextu 

(brainstorming, časové okamžiky) - někdy v propojení s VV. U čtvrtáků jsem se 

pokusila i o živé obrazy. Někdy využiji názorové spektrum. Moc toho nestíhám. 

Sdruháčky jsem více využila různá průpravná cvičení a hry na smyslové 

vnímání, kterými jsem zpestřovala různé hodiny. Také v HV jsem občas využila 

cvičení z hlasové výchovy- artikulace, dech, rezonance." 

Dramatickou výchovu jako samostatný předmět se daří učit jedné 

čtvrtině respondentů a jsou to pouze ti respondenti, kteří učí podle vzdělávacího 

programu Obecná škola. Z respondentů, kteří mají možnost učit dramatickou 

výchovu jako samostatný předmět této možnosti využívá polovina z nich. 

Dvakrát častěji bývá tento předmět učen na školách fakultních než na školách 

tzv. nefakultních. 
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Kroužek dramatické výchovy realizuje téměř třetina respondentů. 

Ve třikrát vyšší míře jsou to respondenti, kteří učí na škole, jež se řídí 

vzdělávacím programem Základní škola. Počet učitelů, kteří vedou kroužek na 

školách s vzdělávacím programem Základní škola je totožný s počtem učitelů, 

kteří učí podle vzdělávacího programu Obecná škola a zařazují do řádné výuky 

předmět dramatická výchova. Možnou příčinou toho, že téměř polovina 

respondentů učících podle vzdělávacího programu Základní škola vede kroužek 

dramatické výchovy, může být skutečnost, že tito učitelé stojí o realizaci 

dramatické výchovy jako samostatného předmětu, ale protože jej nemohou 

realizovat ve výuce, volí alternativu kroužku. Tuto domněnku potvrzuje i 

zkušenost jedné z respondentek, kdy si „děti samy zvolily, že chtějí mít ještě 

hodinu dramatické výchovy navíc (rády by i více)". Tato hodina dramatické 

výchovy se realizovala po skončení řádného vyučování v podobě kroužku, který 

absolvovala celá třída. 

Porovná-li se představa studentů Pedagogické fakulty oboru učitelství 

pro 1. stupeň základních škol se specializací dramatická výchova o zamýšlené 

formě realizace dramatické výchovy s formou realizace dramatické výchovy u 

absolventů téhož oboru, lze říci, že studenti jsou přesvědčení, že se jim bude 

dařit uplatňovat dramatickou výchovu ve vyšší míře, než je tomu u jejich 

starších kolegů. 

Obě skupiny se značně shodují v míře uplatnění metod a technik 

dramatické výchovy v jiných předmětech. Více jak polovina studentů uvažuje o 

tom, že bude dramatickou výchovu učit jako samostatný předmět, v praxi učí 

dramatickou výchovu jako samostatný předmět čtvrtina respondentů. Polovina 

studentů by ráda vedla kroužek dramatické výchovy, v praxi jej vede třetina 

respondentů. 

2.6.2 Jak vypadá dramatická výchova je-li učena jako samostatný předmět? 

Je-li dramatická výchova realizována jako samostatný předmět, bývá 

nejčastěji zaměřena na osobnostně sociální rozvoj žáků a vytváření dobrého 
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třídního klimatu. Myslím si, že je tak činěno proto, že svou podstatou skýtá 

ideální podmínky pro to, aby se žáci mohli skrze vlastní prožitek dozvídat víc o 

sobě samém i o sobě jako člověku žijícím v lidském společenství. Potřebu takto 

orientovaného předmětu popisuje i Josef Valenta ve své publikaci Dramatická 

výchova a sociálně psychologický výcvik. „Nebylo by od věci, kdybychom se 

v naší škole vedle (opakuji: vedle! ne „místo") řady úctyhodných vědomostí o 

bitvách ve starověku a chemických prvcích učili o něco více též o sobě samých. 

A nemám teď namysli právě zavedení nějakého naukového a ke zkoušení 

určeného předmětu, ale učení se skutečně o nás, kteří tu v této třídě sedíme, o 

našich osobnostech, o tom, co se s námi dá dělat po stránce nejen vědomostní, 

ale téže jaksi obecně lidské, o situacích, jimiž procházíme životem, i o právě 

této třídě jako dynamickém sociálním celku." (10, str. 5) 

Největší překážkou, zabraňující realizaci dramatické výchovy jakožto 

samostatného předmětu, je podle respondentů výzkumu nedostatek času ve 

vyučování a přeplněnost osnov. Jak vypovídají zkušenosti respondentů 

obtížnost realizace dramatické výchovy jako samostatného předmětu se 

stupňuje v závislosti na výši ročníku. „Osobně si myslím, že v nižších ročnících, 

tzn. do 2. ročníku není třeba vyučovat dramatickou výchovu jako samostatný 

předmět - dramatická výchova se velmi snadno integruje do jiných předmětů. 

Ve vyšších ročnících je to jiné, zde je mnohem méně času." Dovoluji si tedy 

tvrdit, že čas, který by mohl být věnován dramatické výchově je převážně ve 

vyšších ročnících mnohdy naplněn získáváním encyklopedických znalostí, které 

jsou velmi často součástí požadavků přijímacího řízení při snaze o další 

vzdělávání. 

Dalším výrazným faktorem ovlivňujícím realizaci dramatické výchovy 

jako samostatného předmětu je počet dětí ve třídě. Přidá-li se k tomu ještě fakt, 

že se ve třídě může objevit dítě nebo několik dětí, které dramatická výchova 

z různých příčin nezaujme, je realizace této hodiny velmi znesnadněna. Hodina 

dramatické výchovy se dá dle mého názoru realizovat i ve více početné třídě 

(nad 20 dětí), ale o to vyšší jsou nároky na naslouchání si, koncentraci a 

spolupráci. Vyspělost skupiny v těchto dovednostech je ovlivněna mnoha 
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faktory (profesní zdatnost učitele, přítomnost dětí s poruchami chování, 

zkušenost dětí s metodami a technikami dramatické výchovy, atp.) a ne vždy je 

v moci učitele pozitivním způsobem ovlivňovat tyto faktory. 

2.6.3 V jaké míře a v jakých předmětech je využívána dramatická výchova, 

jsou-li její metody a techniky uplatňovány v rámci jiných předmětů? 

Metody a techniky dramatické výchovy se daří téměř stoprocentně 

uplatňovat při výuce uskutečňované podle osnov vzdělávacího programu 

Základní škola i osnov vzdělávacího programu Obecná škola. 

Metody a techniky dramatické výchovy se nejčastěji daří začleňovat do 

předmětu český jazyk, přičemž k nejužšímu propojení s dramatickou výchovou 

dochází v oblasti literární výchovy. Český jazyk a literární výchova se na 

využívání metod a technik dramatické výchovy v jiných předmětech společně 

podílejí téměř jednou třetinou. Tento podíl je pravděpodobně dán vhodností 

metod a technik, které nabízí dramatická výchova při práci s literárním textem a 

při práci s jazykem jako s jedním ze základních nástrojů lidské komunikace. „Při 

hodinách literární výchovy přehráváme pohádky, příběhy, někdy si děti pohádku 

upraví podle svého. Musím zhodnotit, že díky dramatickým chvílím se hodně 

dětí přestalo stydět; naučily se jednat mezi sebou." 

Velmi dobře se dají prvky dramatické výchovy začlenit i do prvouky, 

která je vyučována v 1. a 2. třídě základní školy. Od 3. třídy přechází tento 

předmět do dvou předmětů - přírodovědy a vlastivědy, kde se již taková míra 

využití metod a technik dramatické výchovy neobjevuje. Tato skutečnost může 

být ovlivněna větším množstvím učiva, které je zapotřebí obsáhnout ve vyšších 

ročnících. 

Velmi časté je i začleňování metod a technik dramatické výchovy do 

výuky výchov - výtvarné, hudební a tělesné. Společně pokrývají téměř čtvrtina 

z nabízených možností začlenění dramatické výchovy. Tato skutečnost je 

pravděpodobně dána povahou těchto předmětů, které svojí podstatou umožňují 
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budování mezipředmětových vztahů či zapojení do tématických celků či 
projektů. 

Vyšší míra podílu výtvarné výchovy může být dána jejím plným 

využitím v rámci dramatické výchovy při zachování výtvarné výchově vlastních 

cílů. - Např. charakterizace postav prostřednictvím výtvarné koláže. Hudební a 

tělesná výchova oproti výtvarné více sledují pouze cíle sobě vlastní - např. 

intonační cvičení nebo nácvik kotoulu. 

Dominance některé z výchov je také ovlivněna individuální profesní 

zdatností učitele. 

To, že se metody a techniky dramatické výchovy dají uplatnit téměř 

opravdu všude, dokazuje i jejich začlenění do matematiky, která bývá 

považována za exaktní vědu. Možnou příčinou by mohl být fakt, že pro dítě je 

na počátku procesu vzdělávání dominantním zdrojem poznání prožitek. 

Dramatická výchova umožňuje výuku na základě prožitku, který může být 

součástí aktivity sledující matematické cíle. 

Při dotazníkovém šetření se objevila i možnost využívání metod a 

technik dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. Tato položka není 

v žádné z tabulek zahrnuta, neboť anglický jazyk není povinným předmětem 

vyučovaným na 1. stupni základních škol. 

2.6.4 Jaké jsou osobní zkušenosti respondentů s dramatickou výchovou? 

Jako svoji specializaci si volí studenti oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dramatickou výchovu převážně z 

následujících tří důvodů. 1. Dramatická výchova v sobě zahrnuje všechny 

estetické výchovy a jako takovou je ji možno začlenit do mnoha výukových 

situací. 2. Dramatická výchova je oborem, který studenty při volbě své 

specializace ve srovnání s ostatními specializacemi nejvíc zaujme. 3. 

Dramatická výchova přináší samotným studentům osobní rozvoj. 
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Při vstupu do praxe shledává o něco více než polovina respondentů 

výzkumu, kteří absolvovali Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova, realitu, s kterou 

se setká, odlišnou od svého očekávání. 

Nejčastěji bývají respondenti zaskočeni velkým množství informací 

převážně encyklopedického charakteru, které je zapotřebí dětem 

zprostředkovat a vytvořit dostatečné množství aktivit, které budou zajišťovat, že 

se žáci tyto informace v kýžené míře naučí. 

Mimo očekávání bývá i samotná reakce na dramatickou výchovu, ve 

výzkumu se stejnou měrou objevila zkušenost negativní i pozitivní. Potěšující je, 

že příjemným překvapením pro respondenty, byť v nevelké míře, bylo zjištění, 

že jejích snahám o začleňování dramatické výchovy do výuky není kladen 

odpor, ba naopak, jsou v tomto úsilí podpořeni. Skličující naopak je, že po 15 

letech snah o změnu způsobu výuky na českých školách, se najdou lidé, kteří 

šmahem odsoudí přístup odlišný od oficiálně ražených teorií minulého režimu. 

Možná je zatím povědomí širší pedagogické veřejnosti o výuce skrze 

dramatickou výchovu nedostačující. 

Příprava studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru 

dramatické výchovy je hodnocena absolventy oboru učitelství pro první stupeň 

ZŠ zmiňované specializace jako kvalitní až velmi kvalitní a to i v případě, že 

studenti dále uvádějí kritické připomínky směřující ke zdokonalení studijní 

přípravy. „Na kurzy dramatické výchovy vzpomínám velmi rád a považuji je za 

jedny z nejkvalitnějších a nejzajímavějších kurzů, které jsem na fakultě 

absolvoval." 

Ve výpovědích respondentů jsou často zmiňována jména vyučujících či 

předmětů, které absolvovali, a které považují za důležité z hlediska svého 

profesního někdy i osobního vývoje. U jmenovaných osob se jedná především o 

Mgr. Radku Svobodovou a Mgr. Kristýnu Bláhovou. U předmětů pak byla 

nejčastěji zmiňována hlasová výchova, dramatické hry a cvičení a 

strukturované drama. „Osobně velmi ráda vzpomínám na hodiny hlasové 

výchovy, o které si myslím, že by ji měli absolvovat všichni studenti učitelství, 
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neboť mě naučila správně mluvit (do prostoru), pracovat s hlasem a s řečí těla -

myslím si, že pro učitele, který má vystupovat před dětmi, je nesmírně důležité, 

aby věděl, jak může svým hlasem a postojem působit na posluchače a záměrně 

tyto zkušenosti využívat." 

Často je také zmiňován přístup učitelů tohoto předmětu a všestranné a 

praktické využití získaných dovedností. „Přípravu hodnotím velice kladně. Byla 

jsem velmi spokojena s hodinami a hlavně přístupem vyučujících. Mně samotné 

dala dramatická výchova na fakultě - poznámka autorky d.p., hodně - poznala 

jsem víc sama sebe, naučila jsem se pracovat s hlasem, lidmi; odstranila jsem 

ostych a neprůbojnost, které mě do té doby trápily.", „Vše lze využít v praxi, i 

když to není kompletní metoda, lze využít některou z technik.", „Myslím, že nám 

byla naznačena spousta cest a teď je na každém, jak je uplatní." 

Přestože studenti specializace dramatická výchova nemají ještě 

možnost zhodnotit přípravu na fakultě skrze zkušenost získanou praxí, je jejich 

hodnocení dosavadní přípravy na fakultě téměř ze čtyř pětin kladné, přičemž 

často zmiňují všestrannou využitelnost dovedností a vědomostí, jež 

prostřednictvím této specializace získávají a přístup fakultních učitelů. „Myslím, 

že je velice kvalitní, učena lidmi na svém místě." 

Připomínky absolventů učitelství pro 1. stupeň Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy specializace dramatická výchova k fakultní přípravě, které se 

jim v tomto oboru dostalo, jsou vždy ovlivněny konkrétní podobou koncepce 

studia tohoto oboru. Nicméně s přihlédnutím k této okolnosti a se zohledněním 

faktu, že respondenti získali svoji pedagogickou zkušenost na různých školách, 

učí podle různých vzdělávacích programů a dramatickou výchovu uplatňují 

v individuálně odlišných podobách, má poměrně velkou výpovědní hodnotu fakt, 

že polovina z nich se shodla v tom, že se cítí nedostatečně připraveni v oblasti 

dětského divadla. 

Připomínky respondentů byly formulovány od zcela konkrétních 

požadavků jako je scénografie, loutkové divadlo, výběr vhodné literatury, tvorba 

jednoduchých a efektivních kostýmů, výroba kulis, atp. až po obecnější rovinu -

„hraní divadla". 
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Respondenti často vypovídali, že očekávání divadelního představení je 

jakousi samozřejmostí, s kterou počítají děti, rodiče i vedení školy. Podnět 

k divadelnímu představení pak v konkrétní podobě přichází buď od dětí nebo na 

základě záměrů vedení školy. Někdy je tento požadavek vysloven i z několika 

stran najednou. „Bylo by rovněž vhodné, myslím, připravit absolventy na 

zorganizování školních kulturních programů typu pásem, akademií apod., neboť 

tyto aktivity jsou po absolventech specializace dramatická výchova ve školní 

praxi požadovány." 

Zkušenost respondentů, kteří se v rámci své učitelské praxe dostali 

k práci s dětským divadlem, byla vesměs pozitivní. Nicméně podle jejich 

výpovědí by se cítili jistěji, kdyby byli v této oblasti vybaveni větším 

vědomostním a dovednostním zázemím. Trochu mě mrzí, že jsme 

neabsolvovali více kurzů související s přípravou dětského divadla, neseznámili 

jsme se základy scénografie a loutkoherectví. V současné praxi by mi to přišlo 

vhod. Celý první stupeň nacvičoval ve spolupráci hru na vánoční vystoupení a 

děti v mé třídě později projevily zájem o divadelní kroužek. Byl to až takový 

fenomén. Pár aktivních chlapců z mé třídy (druháci) si kroužek sami založili, 

udělali si přihlášky a plakát. Požádali mě, jestli by mohli být v naší třídě. Vyřídil 

jsem formální záležitosti a začalo to fungovat. Dokonce si kroužek prvních pár 

lekcí sami vedli a já jsem jim dělal pouze dozor. Byla to taková krásná dětská 

spontánní hra, které jsem chtěl dát prostor a nijak jsem do ní nezasahoval. 

Později jsem se ale musel víc zapojit. Začali jsme nacvičovat krátké divadlo, 

vyrobili jsme si loutky i scénu. Teď projekt dokončujeme a v poslední týden 

předvedeme výsledky naší práce alespoň rodičům. 

Téměř jedna pětina respondentů - absolventů by si přála obohatit svoji 

fakultní přípravu o větší rozsah praxe, ať už co do počtu hodin či příležitostí 

vidět učit dramatickou výchovu či si v rámci praxe zkusit vlastní aktivity. 

Vyjádřit se k dosavadní fakultní přípravě v rámci specializace 

dramatická výchova měli možnost i studenti oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Sloučí-li se pohledy obou dvou skupin 

respondentů realizovaného výzkumu, vyjde jako nejsilnější požadavek na 

úpravu koncepce studia specializace dramatické výchovy větší prostor pro 
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aktivity zaměřené na získání dovedností a zkušeností z oblasti dětského divadla 

(60%), jako druhý silný podnět je potom potřeba větší míry praxe (54%). Z 

hlediska fakultních učitelů je jistě potěšující třetí nejsilnější požadavek - touha 

respondentů o navýšení hodin specializace dramatická výchova (21%). 

Jako jedna z vlastností dobrého učitele je často jmenována jeho ochota 

dále se vzdělávat. Z výzkumu realizovaného v rámci této diplomové práce 

vyplynulo, že v oblasti dramatické výchovy se dále vzdělává nadpoloviční 

většina respondentů - absolventů, a to především formou různých seminářů 

doplněných o studium odborné literatury. 

Tři pětiny respondentů jsou ochotni, poté co již absolvovali studium na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, spolupracovat v oblasti dramatické 

výchovy se svojí mateřskou fakultou. Samotnými studenty je pak nejčastěji 

navrhována spolupráce v podobě setkání, která by respondentům mohla 

pomoci v řešení obtíží, na něž ve své praxi narážejí nebo by tato setkání na 

základě konkrétních požadavků rozšířila jejich dosavadní obzory. „Možná by 

bylo nejpřínosnější setkat se s jinýma „účama", které DV alespoň trochu učí, a 

vyměnit si s nimi zkušenosti." 
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ZÁVĚR 

Na počátku této diplomové práce byla má pozitivní zkušenost 

s dramatickou výchovou a záměr pokusit se zjistit, nakolik se daří uplatňovat 

dramatickou výchovu v současném prostředí českého základního školství a 

v jakých podobách. 

Abych mohla svůj výzkumný záměr realizovat, zúžila jsem oblast 

výzkumu na absolventy a studenty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací dramatická výchova. 

Bylo potěšením vyhodnocovat dotazníky jimi vyplněné, neboť bylo znát, že 

dramatická výchova je pro mnohé z nich předmětem, kterým se opravdu 

zabývají a snaží se najít v daných podmínkách jeho optimální realizaci. 

Z výzkumu vyplývá, že metody a techniky dramatické výchovy jsou 

respondenty v nejvyšší míře využívány v jiných předmětech. Tento způsob 

uplatňování dramatické výchovy využívá 96% respondentů. Dramatickou 

výchovu učí jako samostatný předmět 24% respondentů. Je otázkou, kdy se 

dramatická výchova stane rovnocennou specializací výchovám hudební, 

tělesné a výtvarné. V Rámcovém vzdělávacím programu má dramatická 

výchova statut jednoho z doplňujících vzdělávacích oborů, bohužel nikoli 

základních. 
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PŘÍLOHY 

• Dotazník zaměřený na reflexi zkušeností v oblasti dramatické výchovy 
absolventů Pedagogické fakulty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

• Dotazník zaměřený na představy realizace výuky dramatické výchovy 
studentů Pedagogické fakulty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
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Dotazník 
zaměřený na reflexi zkušeností v oblasti dramatické výchovy 

absolventů Pedagogické fakulty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Cílem tohoto dotazníku je shromáždit podněty vedoucí k zmapování podmínek 
ktere je třeba respektovat při snaze o začlenění a realizování dramatické výchovy 
jako rovnocenného předmětu. y y 

1. Rok ukončení studia: 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2. Typ školy, kde jsem učil/-a nebo učím (vyhovující označte)-
31) městská a2) maloměstská a3) venkovská a4) venkovská - malotřídní ZŠ 

bi) fakultní b2) nefakultní ZŠ 

3 ' T l l S S r ' P ° d l e k , e r é h 0 j s e m ™*> < * m (vyhovujíc! označte): 
b) Obecná škola 
c) Národní škola 

4 ' označte)*"" V ý C h ° ™ ^ m i ^ ^ ^ - a s f e a j a ň t o j e a f e o ^ t o (vše vyhovujíc, 

a) samostatný předmět 
b) využívám metody a techniky dramatické výchovy v jiných předmětech 
c) nepovinny kroužek 3 y c u m e i B l , r i 

d) vůbec se mi nedaří ji realizovat 
e) jinak 

5. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a za a), stručné charakterizuite na co Se 

ň « í ^ " Z a m e r U ) e t e 3 používáte 

0. Pokud jste v bodě č 4 odpověděl/a za b), napište, v jakých předmětech a jaké 
metody a techniky iste pouzival/a nejčastěji. j a K e 



7. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a jinak než a), uveďte co nejkonkrétněji důvody 
ktere zabraňují realizaci dramatické výchovy jako samostatného rovnocenného 
predmetu. 

8. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a za e), prosím, specifikujte. 

9. Jak se lišila vaše představa o dramatické výchově, se kterou jste odcházel/a 
z fakulty, od zkusenosti, kterou vám přinesla praxe. 

10. Jak hodnotíte přípravu na fakultě v rámci oboru dramatická výchova? Na co byste 

1 ' ' " a ' f e k u í t ě ? 6 n e b ° v dramatické výchovy po ukončení 

12. Měl/a byste zájem v této oblasti o mismmcisMmi'? Navrhněte co byste 
potřeboval/a, co by vas mohlo posunout dál? "wvmneie, co Dysie 

Děkuji za čas věnovaný vyplnění tomuto dotazníku. 
Petra Vlachová 



Dotazník wviuc i i nr\ 
zaměřený na představy realizace výuky dramatické výchovy 

studentů Pedagogické fakulty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Cílem tohoto dotazníku je shromáždit podněty reflektující znalosti, zkušenosti a 
dovednosti získané v rámci studia specializace dramatická výchova a následné 
Dředstavv o ieiich uplatnění v n^v i představy o jejich uplatnění v praxi. 

13. Ročník studia: 
2. 3. 4. 

14. Typ školy, kde bych chtěl/a učit (vyhovující označte): 

ai) městská a2) maloměstská a3) venkovská a4) venkovská - malotřídní ZŠ 

bi) fakultní b2) nefakultní ZŠ 

15. Vzdělávací program, podle kterého bych chtěl/a učit, jestliže ještě nebude platit 
novela školského zákona nastolující rámcový vzdělávací program (vyhovující 
označte): 
d) Základní škola 
e) Obecná škola 
f) Národní škola 

1 6 ' n ™ 7 p ? e d m é t y C h ^ ^ « ^ M U ^ vyhovujíc, oznaate): 

8 , e C h n i k y d r a m a , i C k é V ý C h № y V 

i) vůbec se mi nedaří ji realizovat 
j) jinak 

17. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a za a) stručně 

I - r p ř e d m é , u z a m ě ř i l / a a 

18. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a za b), napište, v jakých eředmětech a iaké 
mPtndy a techniky byste pouzival/a nejčastěji. Hieymeiecn a jake 



19. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a jinak než a), uveďte co nejkonkrétněji důvody 
které by Vás k tomuto rozhodnutí vedly. 

20. Pokud jste v bodě č. 4 odpověděl/a za e), prosím, specifikujte. 

21. Jak se lišila vaše představa o dramatické výchově, se kterou jste přicházel/a na 
fakultu se zkušenostmi, které jste získal/a prostřednictvím studia. 

22. Jak hodnotíte přípravu na fakultě v rámci oboru dramatická výchova? Na co byste 
dal/a důraz, čemu byste věnoval/a víc času, co jste v praxi nezužitkoval/a atp. 
Své stanovisko zdůvodněte. 

2 3 - S ^ ^ a n ^ j ^ m a t Í C k é V ý C h ° V y j ukončení studia na 

24. Měl/a byste zájem v této oblasti o další spolunrád R f ^mtnno N a Vrhněte co bvste 
potřeboval/a, co by vás mohlo posunout dál? " a v m n e i e ' c o D V s t e 

Děkuji za čas věnovaný vyplnění tomuto dotazníku. 

Petra Vlachová 
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• studenti Pedagogické fakulty UK oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se 

specializací dramatická výchova 

• dotazníkové šetření 

Anotace: 

Tato diplomová práce zjišťuje v jaké míře a v jaké podobě je začleňována 

dramatická výchova v učitelské praxi absolventů Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova. 

Na základě realizovaného dotazníkového šetření lze říci, že 100% 

respondentů využívá ve svých hodinách prvky dramatické výchovy, přičemž 

metody a techniky dramatické výchovy využívá 96% respondentů, jako 

samostatný předmět učí dramatickou výchovu 24% respondentů. 

Nejčastější příčinou nerealizování dramatické výchovy jako samostatného 

předmětu je nedostatek času. Čas pro dramatickou výchovu by se dal vymezit 

jejím začleněním mezi povinné vyučovací předměty. Rámcový vzdělávací 

program, který je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů, definuje 

dramatickou výchovu jako jeden z doplňujících vzdělávacích oborů. 
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Annotation: 

This dissertation is discovering the proportion and shape of Educational 

Drama in the Pedagogical experience of the graduates of Faculty of Education, 

section of Pedagogy for the 1st Degree of Primary Schools with the 

specialization of Educational Drama. 

According to the questionaire research it is visible that 100% of informants use 

the parts of Educational drama in their work experience, while 96% of 

informants use the methods and techniques of Educational drama. 24% of 

informants teach the Educational drama as a separate subject. 

The most often reason for not using of Educational drama as a separate 

subject is a lack of time. There is a possibility to get the space for the 

establishing of Educational drama as a separate subject to proclaim it a 

compulsory subject. Global education program, which is compulsory for the 

creation of School Education Programs, defines the Educational Drama as a 

one of the completive education subject field. 


