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Abstrakt 

 

Tato práce pojednává o využití prvků dramatické výchovy při práci s dětmi 

v dětském folklorním souboru. Hlavním cílem práce je ukázat možnosti uplatnění 

metod dramatické výchovy při práci s dětmi a při přípravě jevištního tvaru. Cílem je 

dále zjistit, co dramatická výchova přináší do dětského folklorního souboru a jaké zde 

najde uplatnění. Jelikož v dětském folklorním souboru najdeme velmi specificky 

heterogenní skupinu dětí, zabývá se práce i jejím složením a postavením předškolního 

dítěte v takovéto skupině.  

V teoretické části jsou vymezeny pojmy lidová kultura, folklor a folklorismus, je 

zde blíže popsán dětský folklor. Práce se podrobněji zabývá propojením dětského 

folkloru s dramatickou výchovou. V teoretické části jsou dále uvedeny metody a cíle 

dramatické výchovy obecně i s ohledem na předškolní dítě. Zabývá se také teoretickým 

hlediskem propojení různých věkových skupin dětí od předškolního věku až po starší 

školní věk s ohledem na jejich sociální vyspělost. 

V praktické části je popsán a zreflektován akční výzkum, který zkoumá využitelnost 

rolové hry, improvizace a dalších metod a principů dramatické výchovy při procesu 

vzniku inscenace v konkrétním dětském folklorním souboru.  

Prostřednictvím akčního výzkumu byly ukázány možnosti uplatnění dramatické 

výchovy v dětském folklorním souboru při přípravě jevištního tvaru. Na základě 

výsledků výzkumu můžeme říci, že dramatická výchova je v dětském folklorním 

souboru uplatnitelná jak během procesu tvorby inscenace, tak v inscenaci samotné. 

Přináší do jevištního projevu dětí přirozenost. Výhodným se během výzkumu ukázalo 

být propojení několika věkových skupin dětí. Během procesu probíhala sociální 

interakce mezi dětmi a mladší se učily od starších. Nevýhodou tohoto propojení se 

ukázala nutnost diferenciace práce. Předškolní dítě zde má však nezastupitelnou roli. Je 

součástí procesu předávání lidové tradiční kultury. Nejprve je v roli příjemce, kdy 

od starších dětí nebo od vedoucích přijímá nové vědomosti a dovednosti, aby se později 

mohlo stát nositelem lidové tradice a předávat ji dál. 
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Abstract 

 

This thesis deals with use of drama in a children folklore group. The main aim is using 

of drama in education of children and creation of production. Another aim is to find out 

what advantages drama brings to children folklore group. The thesis also deals with a 

structure of a heterogeneous group of children (children of different ages) and with a 

role of a preschool child in such group. 

 In the theoretical part there are mentioned basic terms such as folk culture, 

folklore, children folklore and folklorism. Methods and aims of drama are also 

introduced. It deals with the connection between drama and children folklore group. 

 In the experimental part there is described a project which studies possibilities 

when using drama in a preparation of production in particular children folklore group. 

 Possibilities of using drama for production preparation were shown. The 

outcomes of the project enable us to say, that drama is useful during creation of 

production and even in production itself. It brings nature to children manners in 

production. Different ages of children have been beneficial - younger children were 

taught by the older ones. On the other hand, it was necessary to differentiate tasks for 

different age groups. Preschool child is in the role recipient of tradicional folk culture. 

Later it becomes of beaer and passes the tradicional folk culture.  
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ÚVOD 
 

Výběr tématu mé bakalářské práce byl ovlivněn hned několika skutečnostmi. Jelikož 

moji rodiče jsou vedoucími folklorního souboru, pohybovala jsem se v oblasti 

„folklorního dění“ již od útlého věku. Od dětství jsem navštěvovala dětský folklorní 

soubor, ze kterého mám jeden velmi intenzivní zážitek. Nacvičovali jsme nové pásmo 

a paní vedoucí nás rozestavovala jako „své loutky“ po prostoru a předříkávala nám, co 

máme říkat. Poté jsme několikrát po sobě nacvičovali „nástup“ jedné písně. Což byla 

pro mě, jakožto desetileté tvořivé dítě, nepříjemná zkušenost.  

Naštěstí doba mezitím pokročila a i samotní vedoucí dětských folklorních souborů si 

uvědomili, že by to mohlo jít i jinak. Dětské folklorní soubory vystupují na jevištích 

v krátkých etudách, pásmech, nebo „mini“ inscenacích, čili mají mnoho společného 

s divadlem. Tato myšlenka se také začala prohlubovat spolu s rozvojem u nás nové 

estetické disciplíny - dramatické výchovy. Další pokrok v této problematice byl 

umožněn díky založení „Školy folklorních tradic“, kde se mohou vedoucí folklorních 

souborů vzdělávat v oblasti etnografie, folkloristiky, hudby, pedagogiky, psychologie, 

dramaturgie, scénografie a v neposlední řadě dramatické výchovy, díky níž za poslední 

roky úroveň dětských folklorních souborů stoupla. Před dvěma lety jsem byla 

na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě a viděla jsem, že více než 

polovina souborů zapojuje do svých inscenací prvky dramatické výchovy. Ovšem 

i přesto mi jako divákovi některé věci stále vadily. Obzvláště nepřirozenost dětí 

v naaranžovaných pózách a situacích, snažících se za každou cenu neuniknout z oblasti 

folkloru. 

Jelikož jsem se s dramatickou výchovou setkala na fakultě a sama jsem měla 

zkušenosti z dramatického kroužku i z oblasti folkloru, rozhodla jsem se, že bych mohla 

jako téma bakalářské práce zvolit propojení dramatické výchovy a dětského folkloru. 

Výběr dětského folklorního souboru, ve kterém bych praktickou část realizovala, jsem 

měla usnadněný tím, že moji rodiče jeden takový soubor vedou.  

Cílem mé bakalářské práce je ukázat možnosti, jak lze uplatnit metody dramatické 

výchovy při přípravě jevištního tvaru v dětském folklorním souboru. Co přináší 

dramatická výchova pro práci v dětském folklorním souboru. Zda má toto propojení 
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i nějaké nevýhody. Jak na prvky dramatické výchovy budou reagovat děti. Jakými 

způsoby můžeme dětem předávat povědomí o naší lidové kultuře a tradicích. Také se 

zaměřím na to, zda mohou být děti aktivními spolutvůrci inscenace a zda je možné 

samotné propojení metod dramatické výchovy přímo v jevištním tvaru dětského 

folklorního souboru. Dále se také zaměřím na specifičnost heterogenity v dětském 

folklorním souboru - čím je specifická, zda lze v tak věkově rozsáhlé skupině pracovat. 

Zvlášť se pak zaměřím i na roli předškolního dítěte v natolik různorodé skupině.  

Bohužel z oblasti dětského folkloru propojeného s dramatickou výchovou a o tak 

specificky věkově smíšených skupinách, nebylo napsáno mnoho literatury. Proto musím 

ve své práci často vycházet z vlastní zkušenosti. 
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I. Teoretická část 

 

1 Lidová kultura a folklor 

 

„Folklor je soubor slovesných, hudebních, písňových, tanečních a divadelně 

dramatických projevů s estetickou intencí. Tyto jevy vycházejí z tradice, kterou 

v tomto případě můžeme považovat za komplex výrazových a významových 

prostředků a postupů.“ (Beneš, 1980, str. 5). 

Dle Frolce je někdy za folklor mylně označována celá lidová kultura. Ta však 

zahrnuje mnohem více než jen samotný výše definovaný folklor. Lidová kultura je 

tvořena lidem a zahrnuje jejich každodenní život po jejich duchovní, sociální, 

materiální, pracovní i osobní stránce. Lid tomu co dělal, skutečně věřil, měl v tom 

své opodstatnění. (Frolec, 1984) 

Můžeme říci, že to byl životní styl lidu, protože do lidové kultury je promítnuto 

vše, co uměli, věděli a dělali. Folklor a lidová kultura jsou velmi často spojovány 

hlavně s vesnickým lidem. Vypovídá o společenství, ve kterém vznikly, a o všem, 

co s ním bylo spojeno.  

 

Lidovou kulturu můžeme rozdělit do tří struktur (Schauerová, 2010): 

• Hmotná kultura – tzv. artefakty. Což zahrnuje vše, co lidé vytvořili a dali 

tomu charakteristické rysy. Např.: kroje, výšivky, kraslice, nástroje hudební 

i pracovní, architektura apod.  

• Duchovní kultura – můžeme ji zaznamenat v písních a lidové slovesnosti 

(jazyk, hry, říkadla, pranostiky…) anebo ve společenských  pravidlech 

chování, např. u muziky. 

• Sociální kultura – vypovídá o rodině, či celé obci. Je zde jasně vymezeno 

postavení každého člena společnosti, jistá pravidla, která platí. 

 

 Můžeme říci, že folklor je duchovní stránkou lidové kultury. Folklor samotný je 

udržován tradicí, která je přenášena ústně. Byl tradován z generace na generaci. Pro 
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folklor je důležitý jeho nositel, který folklor nejen předává, ale i rozvíjí dle svých 

schopností (případně ochuzuje). (Brouček, Jeřábek et al., 2007). 

 

Mezi hlavní rysy folkloru můžeme uvést (Schauerová, 2010):  

• Folklor je přenášen ústně, pamětí, nikoli zápisem. 

• Improvizace – různé varianty písní i tanců. 

• Je závislý na čase a prostředí – spontánní činnost. 

• Dostává zpětnou vazbu – u muziky začal jeden zpívat, ostatní se přidali, 

reagovali na něj. 

• Synkretizace – spojení písně s tancem a instrumentální hudbou. 

• Jsou zde patrné jasné estetické rysy – v každé kultuře jiné (např. oděv). 

• Vzniká jako kolektivní projev – ač většinou tvořili nadaní jednotlivci, tvořili 

v duchu té dané společnosti a ostatními to bylo přijato. 

 

Na přelomu 20. a 21. stol. se začal folklor členit na (Brouček, Jeřábek, et al., 2007, 

str. 219):  

• Folklor slovesný – lidové písně (z hlediska slovesného), pohádky, pověsti, 

legendy, povídky, vyprávění ze života, humoresky, pranostiky… 

• Folklor hudební - lidová píseň (z hlediska hudebního), lidové nástroje 

a lidová hudba. 

• Folklor taneční – všechny základní druhy lidového tance: skoky, kola, 

chorovody, točivé tance, figurální tance… 

• Folklor dramatický – obřadní hry, obchůzky, sousedské a selské divadlo, 

lidové zpěvohry, loutkové divadlo…  

 

1.1 Od folkloru k folklorismu 

 

Pod hrozbou nepříznivého vlivu industrializace a globalizace na vše české začali 

počátkem 19. stol. někteří vlastenci pociťovat potřebu zaznamenat a uchovat to, co bylo 

jim vlastní. Velmi vzrostl zájem literátů o folklor. Ve 30. – 80. letech 19. stol. začal 

cílený sběr lidových písní a tanců. Takovými sběrateli byli např.: B. Němcová, 
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K. J. Erben, F. Sušil, F. Bartoš, K. Plicka, L. Janáček apod. Tyto události vyvrcholily 

roku 1895 na „Národopisné výstavě Československa“. Zde poprvé vystoupili tanečníci 

a zpěváci z Horňácka na jevišti. Po vzniku 1. republiky se začal folklor rozšiřovat 

vědomě a autentický folklor jako takový pomalu mizel. (Brouček, Jeřábek, et al., 2007; 

Schauerová 2010). 

Kolem roku 1945 vznikla řada souborů, ve kterých se lidé snažili folklor 

udržovat. Dnes už se však nesetkáme s folklorem v pravém slova smyslu, protože 

v dnešní době již nikdo nesplňuje hlavní rysy folkloru. Proto přišli odborníci s novým 

pojmem - folklorismus. Jindy také můžeme najít pojem druhá existence folkloru 

(Schauerová 2010), nebo scénický, stylizovaný folklor.  

„Folklorismus, termín zavedený 1962 H. Moserem pro existenci, využití, 

adaptaci a přeměnu tradičních jevů lidové kultury v nepůvodních podmínkách. Jedná se 

o zprostředkování a předvádění lidové kultury z druhé ruky…“ (Brouček, Jeřábek, et al., 

2007, str. 220). 

Folklor a folklorismus se zásadně liší hlavně ve formě předávání. Pro folklor je 

typické ústní předání, nápodoba a spontánnost. Zatímco dnes se snažíme o vědomé 

udržování a předávání folkloru. Dnes folklor vědomě a cíleně vyučujeme. Typickými 

znaky folklorismu je vědomé uchovávání, šíření tiskem, rozhlasem, televizí, zápisy 

v kronikách, sbírkách a zpěvnících. V současné době folklorismus plní hlavně funkci 

společenskou, zábavnou, rekreační, reprezentativní a estetickou. (Brouček, Jeřábek, et 

al., 2007; Schauerová, 2010) 

Folklor je nyní úzce vázán jen k menším společenským lokálním skupinám, 

zatímco dříve se jednalo o projev celé společnosti. Projevuje se hlavně ve snaze udržet 

některé tradice, např. tradiční oslavy (stavění máje), obnovit lidový oděv, uchovat 

podobu tance a zpěvu (Brouček, Jeřábek et al., 2007). 
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2 Dětský folklor 

 

„Pojmem dětský folklor bývají označovány dětské slovesné, hudební, pohybové 

(gymnastické i taneční), dramatické a výtvarné projevy i drobné herní útvary, jimiž se 

děti bavily ve chvílích volna v různých ročních obdobích, nebo které používaly při 

některých zvykoslovných příležitostech, souvisejících s dětským zvykoslovím v rámci 

zvyků a obřadů výročních.“ (Jelínková, 1985, str. 3)  

 

2.1 Historický vývoj dětského folkloru od počátku do dnes 

 

Pojem dětský folklor se začal vymezovat až v 60. letech 20. stol., do té doby 

bylo na dítě nahlíženo jako na nedokonalého dospělého podle vzoru J. F. Herbarta. 

Proto se sběratelé dříve nezaměřovali na specifičnost dětského projevu. 

Dětský folklor se začal více definovat až v době vzniku folklorismu, kdy začali 

sběratelé zapisovat i dětské hry, písně, říkadla, tanečky apod. Zpočátku byl 

zaznamenáván spíše náhodně, protože splýval s jinými folklorními žánry. Koncem 

50. let 20. stol. však na podstatu dětského folkloru upozornila Olga Hrabalová 

a výsledky prvních sběratelských prací ukázaly především hodnoty výchovné. Zejména 

pak přínos pro rozvoj složek osobnosti, individuality a tvořivosti. Nejobsáhlejší sbírky 

dětského folkloru sesbírali např. F. Sušil, F. Bartoš nebo K. J. Erben. Bohužel u Bartoše 

a Erbena docházelo k tzv. selekci, což vedlo k tomu, že vyrušili krajové rysy a výsledný 

text byl psán v obecné češtině, v čítankách dokonce ve spisovné češtině.  

Tento sběratelský zájem vyvrcholil na „Národopisné výstavě Československa“, 

která se konala v Praze roku 1895. Na této výstavě se poprvé uvedl dětský folklor. 

Kromě samotné výstavy pod názvem „České dítě“ zde poprvé vystoupily děti 

z Horňácka v pódiovém vystoupení.  

Od té doby byl dětský folklor, nebo spíše dětský folklorismus, šířen hlavně skrze 

školu, byl zaznamenán v čítankách, případně zpěvu či tanci lidových písní. V té době 

(první polovina 20.stol) byl ale dětský folklor stále živý a mezi dětmi se šířil, proto se 

podařilo některé sběry zpřesnit a pečlivěji zaznamenat lidové tance a popěvky dětí.  

Na počátku 50. let začaly vznikat první dětské folklorní kroužky. Vedoucí těchto 

souborů se však potýkali s metodickými nedostatky a nevěděli, jak přesně dětem folklor 
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přiblížit a hlavně v jaké podobě jej uvést na jevišti. Proto čerpali z materiálů pro dospělé 

a tím vznikaly choreografie, kde děti tančí i párové tance, původně určené pro dospělé. 

Zvýšený zájem o dětský folklor způsobil to, že řada dospělých folklorních 

souborů si začala zakládat „svoje“ dětské folklorní soubory. Tím byl do folklorního 

hnutí vnesen nový rys a to studium pramenů, případné podílení se na sběru a vědomé 

uchovávání a předávání těchto tradic. (Schauerová, Hamar, et al., in Ondrušková, 

Uhlíková, 2006)  

Dnes má prezentace dětského folkloru na jevišti jiné kvality. Je to hlavně díky 

tomu, že se nezapomíná na děti, jakožto interprety, a jejich potřeby. Nechává se jim 

prostor pro spontánnost. „Původně byla prezentována pásma tanců, postupně však 

dochází i ke zpracování námětů, což umožňuje začlenit nejen písně, tance, taneční hry, 

ale také slovesný folklor i dramatické prvky (...), důležité je umět děti vést a neutlumit 

přitom jejich přirozenost“. (Schauerová, Hamar, et al, in Ondrušková, Uhlíková 2006, 

str. 9)  

 

2.2 Rozdělení a obsah dětského folkloru 

 

Dětský folklor můžeme rozdělit do dvou skupin. Na „folklor pro děti“, což je 

folklor, který dospělí vytvořili dětem, aby ovlivnili jejich vývoj. Děti jsou v tomto 

případě v roli příjemců. Do této skupiny můžeme zařadit např. ukolébavky, říkadla, 

pohádky, hádanky atd. Druhou skupinou je pak „folklor dětí“, jehož autory jsou děti 

samy a traduje se jen mezi nimi. Můžeme zde zařadit např. škádlivky, říkadla, různé hry 

apod. Ne vždy je však možné přesně určit, zda jsou autory skutečně děti, protože 

v některých případech se jejich tvorba může prolínat s tvorbou toho, co dospělí vytvořili 

pro děti. (Bittnerová et al., in Janeček, 2011) 

 

Dětský folklor můžeme dále rozdělit podle žánrů na slovesný, hudebně pěvecký, 

pohybově taneční, dramatický a výtvarně tvořivý. (Jelínková, 1985). 

• Slovesný dětský folklor – největší skupinu tvoří říkadla (satirická, námětová, 

účelová – např. otloukání píšťalek, výroční – velikonoční, vánoční, říkadla 

ke hrám apod.). Dále jsou to rozpočítadla, hádanky, škádlivky, jazykolamy. 

Z prozaických druhů jsou to hlavně pohádky. 
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• Hudebně pěvecký dětský folklor – popěvky určené k různým příležitostem, 

písně vázané k obyčejovým tradicím (koledy), halekačky a pasácké písně, 

taneční popěvky či popěvky ke hrám.  

 

• Tanečně pohybový dětský folklor – tvoří jej hlavně pohybově taneční hry, 

např. „Eliška“, „Zůry, zůry na pazůry“, „Zlatá brána“ apod. Tyto hry dále 

dělíme na hry řadové (hrají se v řadě či zástupu) a hry kruhové (kruhové 

uskupení s nepřebernými možnostmi variací). Do dětského tanečního 

projevu můžeme zařadit i tanečky spojené s určitou situací, např. když prší - 

tanec „Prš deštíčku, hustý“. Pro dětský taneční projev jsou typické základní 

taneční kroky jako poskoky, obyčejná chůze, krok přísunný, výskoky apod. 

Velmi často doprovází tyto tance i různé druhy tleskání a pleskání. Děti 

v tancích napodobují pohyby typické pro běžný život jako např. pletení 

věnců, pěstování máku apod. V tanečně pohybovém projevu dětí můžeme 

najít propojení všech žánrů.  

 

• Dramatický a výtvarně tvořivý dětský folklor – nalezneme ho hlavně 

v dětských hrách. Mezi výrazové prostředky hry patří kromě pohybu, zpěvu, 

slova i gesto nebo mimika. Nejčastěji se však s dramatickými prvky setkáme 

ve hrách výročních a obřadních. Což jsou většinou kratší dramatické útvary 

se zpěvem, např. tři králové, pastýřská hra, sv. Dorota apod. Za výtvarně 

tvořivé činnosti pak považujeme výrobu předmětů ozdobných i užitkových 

z různých materiálů. (Jelínková, 1985; Schauerová, 2010)  

 

2.3 Dětský folklor v současnosti 

 

„V standardních definicích se opakuje, že se folklor udržuje v kolektivní paměti, 

šíří se na základě komunikace mezi lidmi, existuje ve variantách, odráží kolektivní 

normy i aktuální sociokulturní kontext. Z toho plyne, že živá folklorní skladba je vždy 

aktuální, srozumitelná, společensky nekontroverzní, ale nikdy není stejná. Těmto 
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charakteristikám v dnešní době vyhovuje jen málo oblastí folkloru. Dětský folklor ovšem 

rozhodně živý je.“ (Bittnerová et al., in Janečka, 2011, str. 27)  

 Ačkoli děti dnes folklor nerozšiřují přesně dle kulturní předlohy, stále mezi nimi 

je. Jsou určité skladby a říkadla, která se mezi dětmi stále tradují, důležitá je vždy jejich 

aktuálnost a funkčnost. To co je důležité určují samy děti. Známé je např. pořekadlo 

„Máte mezeru, pojedete do sběru“ a jeho další variace, nebo hry „Šly tři opice“ a „Cukr, 

káva, limonáda“. Důležitá je také schopnost improvizace, děti si samy domýšlejí různé 

obměny a předávají je dál. Díky tomu můžeme říci, že dětský folklor stále žije. 

(Bittnerová et al., in Janečka, 2011)  

 

2.4 Specifika dětského folklorního souboru 

 

Nejspecifičtějším rysem dětského folkloru je jeho synkretičnost. Dětské folklorní 

soubory jsou zřejmě jediným druhem zájmové činnosti, ve které jsou propojeny 

všechny estetické disciplíny. Zaměřují se na rozvoj dítěte po hudební, pohybové, 

dramatické i výtvarné stránce. Děti zpívají, přednáší, tancují, mají na sobě oblečený 

kroj, v lidovém divadle mají roli herce, to vše je dětem přirozené, proto jim nedělá 

problém dělat všechny tyto činnosti souběžně, ruku v ruce. (Schauerová, Hamar et al., 

in Ondrušková, Uhlíková, 2006) 

 

2.4.1 Taneční výchova v DFS 1 

 

Taneční výchova v dětském folklorním souboru neslouží jen k provedení 

jednotlivých tanečních úkonů na jevišti, ale také k osvojení charakteru jednotlivých 

tanců. Mimo to prostřednictvím taneční výchovy u dětí rozvíjíme koordinaci celého 

těla, orientaci v prostoru, učí se synchronizaci s tanečním partnerem, nebo s celou 

skupinou tancujících dětí. (Schauerová, Hamar in Ondrušková, Uhlíková, 2006) 

 Součástí taneční výchovy je i pohybová výchova, jelikož je třeba tělo „připravit“ 

pro provádění určitého tanečního pohybu. Mezi takové cviky můžeme zařadit např. 

správné držení těla, posilování svalových partií, hybnost a hbitost těla, prostorové 
                                                             
1 DFS – dětský folklorní soubor 
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a rytmické cítění, kontakt s partnerem a se skupinou. Budujeme u dětí fyzickou kondici 

a vztah k pohybu. (Kuželová, 2000)  

 

2.4.2 Hudební výchova v DFS 

 

Hudební výchova je také nedílnou součástí fungování dětského folklorního 

souboru. Písně jsou využívány jako samostatná složka, ať už se jedná o sólový, nebo 

sborový zpěv. Může být bez hudebního doprovodu, nebo v doprovodu s cimbálovou, 

dudáckou, gajdošskou, hudeckou, nebo jinou muzikou. Či jen s jedním hudebním 

nástrojem. Většinou se však písně zakomponují do celé choreografie a tvoří tak spolu 

komplex pojící se jedním námětem, nebo tématem. Písně slouží také jako doprovod 

k tanci. (Jelínková, 1985).  

V rámci hudební složky se u dětí rozvíjí fyzická hlasová kondice, správná 

intonace, harmonické a rytmické cítění. Děti si také osvojují nářečí a jazykový dialekt, 

který je potřebný ke správné interpretaci daného regionu, a tvoří si také svůj vlastní 

písňový repertoár. Vyvoláváme v dětech touhu se seznamovat s novými písněmi 

a motivujeme je k utváření si vztahu k nim. (Schauerová, Hamar, in Ondrušková, 

Uhlíková, 2006)  

 

2.4.3 Dramatická výchova v DFS 

 

Jakákoli jevištní prezentace se neobejde bez dramatické výchovy. Tuto oblast by 

měl mít „na starosti" choreograf nebo režisér, který staví celé folklorní číslo. Stejně jako 

se děti učí ovládat své tělo v pohybové a taneční výchově, měly by se naučit ovládat 

i svou mimiku a gesta. Právě k tomu by měla sloužit dramatická výchova. A nejen 

k tomu. Dítě by se mělo jejím prostřednictvím naučit lépe vnímat svůj nonverbální 

projev, kterým může dávat najevo určité emoce, nebo reagovat na to, co se děje na 

jevišti. Učí se ostatní vnímat jako partnery, spolupracovat a reagovat na ně, ale také 

na diváky. Práce s rekvizitou by jim neměla být cizí.  

Součástí většiny výstupů dětských folklorních souborů je i mluvené slovo, buď 

v podobě dialogu, nebo monologu, které je spojeno s hereckým výstupem. Proto by si 

měly děti osvojit i základy rétoriky, např. zvláštnosti přednesu při vinšování, koledě, při 



19 

 

pozdravu nebo při vtipném dialogu, aby jej podaly takovým způsobem, aby vtipným 

zůstal a působil přesvědčivě. S tím úzce souvisí i seznamování se s dialektem dané 

oblasti, který tak nepřímo uchovávají pro další generace. Děti většinou vystupují 

na jevišti, kde se seznamují se scénickými prvky jako je opona, světla, mikrofony, 

zákulisí apod. (Schauerová, Hamar, in Ondrušková, Uhlíková, 2006).  

 

2.4.4 Výtvarná výchova v DFS 

 

Hlavním výtvarným aspektem v dětském folklorním souboru je určitě kroj. Dítě 

se seznamuje s jeho částmi a umí je pojmenovat, zná jejich funkci i využití. Děti se také 

učí, jak o kroj pečovat. Vedoucí se snaží děti seznamovat s regionálními zvláštnostmi 

jejich kroje, případně s rozdíly krojů dalších oblastí. Ke kroji patří i celkový vzhled 

a úprava dětí. Děti se učí, jak mají mít upravené vlasy, co mohou mít za doplňky, které 

se ke kroji váží, naopak co by na sobě mít neměly. V dnešní době, zvláště u starších 

děvčat, by měli vedoucí řešit i vhodnost líčení. Můžeme říci, že se snažíme u dětí 

vypěstovat povědomí o vhodnosti osobní prezentace. Když se jede např. někam 

na zájezd a děti již na sobě nemají kroj, jaké oblečení je vhodné jako společenské, nebo 

reprezentativní. (Schauerová, Hamar, in Ondrušková, Uhlíková, 2006). 

 

2.5 Cíle práce v dětském folklorním souboru 

 

Dříve se dětský folklor předával (hlavně zpočátku) v rodině, ale dnes tomu tak 

již není. Dále to byla škola, kde se děti mohly s folklorem setkat. Bohužel v současnosti 

se ani ve škole děti s folklorem nesetkávají. Tato funkce tedy zůstala hlavně dětským 

folklorním souborům, proto by měl být folklor nejen prostředkem jejich výchovy, ale 

i cílem. 

Práce v dětském folklorním souboru by měla být cíleně výchovná. Vedoucí by 

měl svou činností děti rozvíjet po stránce duševní (citové, esteticko-umělecké, etické 

a intelektuální), tělesné (ovlivňovat správně jejich růst a vývoj) a společenské (vztah ke 

kolektivu, společenské vystupování, pocit zodpovědnosti, nesobeckost a kamarádství). 

Jedním z cílů práce v dětském folklorním souboru je „vytvořit z dítěte osobnost svého 
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druhu a prací v kroužku mu dát určité hodnoty a vklady, z nichž bude jistým způsobem 

čerpat po celý život.“ (Jelínková 1985, str. 10). 

Dalším cílem práce v dětském folklorním souboru je enkulturace, což je 

„sociální proces, kterým se formou učení a osvojování předává kultura z jedné 

generace na druhou a zároveň se tím reprodukuje.“ (Brouček, Jeřábek et al., 2007). 

S tím úzce souvisí i utváření si vztahu k folklornímu dědictví. Aby děti uměly chápat 

hodnotu národního kulturního dědictví, samy si je udržovaly a případně je předávaly 

dál. 

„Dieťa vo folklorném súbore okrem (…) umeleckých disciplín navýše spoznává tradície 

svojich predkov, učí sa rozlišovať regionálné zvláštnosti, objavuje detstvo svých rodičov 

a starých rodičov, zaujíma sa nielen o ich piesne a tance, ale aj o ich všeobecné 

predstavy o kráse, pravde a dobre. Na tomto mieste by sme mohli dodať, že detský 

folklórny súbor je tak aj prostriedkom estetickej výchovy detí.“ (Schauerová, Hamar, in 

Ondrušková, Uhlíková, 2006, str. 13) 

 

2.6 Zásady, formy a metody práce v dětském folklorním souboru 

 

Obsah a forma práce by měly odpovídat věku dětí, pro které je určena. Pro 

nejmladší děti volíme hravou formu práce, využíváme metody hry a materiál jim 

určený. U starších dětí již můžeme použít metody školní výchovy používané např. při 

hodinách hudební nebo tělesné výchovy a zařazovat již i některé prvky z repertoáru pro 

dospělé. Hlavní však je, aby práce byla pro děti zábavná, pestrá a oslovila je.  

Je však důležité dodržovat přesnou, předem promyšlenou strukturu hodiny, 

do které bychom měli zařadit jak průpravná cvičení, opakování z minulých hodin, tak 

i nové prvky, např. novou píseň, hru, taneční krok apod.  

Při osvojování nové látky je důležité postupovat od nejjednoduššího 

k nejsložitějšímu. Je třeba postupovat metodicky krok po kroku, úkon po úkonu 

a postupně tyto úseky spojovat až vznikne potřebný celek. (Jelínková, 1985) 
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3 Dramatická výchova 

 

Mým záměrem v této kapitole není podrobně pojednávat o dramatické výchově. 

Toto téma je velmi obsáhlé a již bylo mnohokráte zpracováno. Přiblížím jen některé 

části, blíže se týkající mého výzkumu. 

Podle Praktického divadelního slovníku je dramatická výchova „metoda 

osobnostního a sociálního rozvoje účastníků především formou dramatické hry; 

zaměřuje se na obrazotvornost, tvořivost, citovou výchovu, vztah ve skupině, samostatné 

myšlení.“ (Richter, 2008, str. 37).  

Dle Machkové je dramatická výchova2 „učení zkušeností jednáním, osobním, 

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů…“ (Machková 2007, str. 32). 

Toto učení probíhá prostřednictvím hry, nejčastěji pomoci hry v roli v nastolené fiktivní 

situaci. 

Dramatická výchova vychází z anglického slova drama a z dramatického umění 

přijímá hlavní jádro, a to sice svět fikce.  

 

3. 1 Cíle a obsah dramatické výchovy 

 

Cíle dramatické výchovy jsou vázány ke skupině nebo instituci, ve které 

dramatickou výchovu aplikujeme. Záleží také na jejím využití, zda chceme použít 

dramatickou výchovu k rozvoji jedince, nebo chceme dojít až k inscenaci. Ve škole, či 

mateřské škole jsou cíle dramatické výchovy vázány s cíly Rámcově vzdělávacího 

programu. Zatímco v zájmovém kroužku, nebo právě v dětském folklorním souboru, si 

cíle dramatické výchovy určuje vedoucí dle plánů, které se váží na určité časové období.  

 Můžeme říci, že všeobecným cílem dramatické výchovy je osobnostní, sociální 

a emocionální rozvoj jedince. Rozvoj jeho komunikativních dovedností, tvořivosti 

a obrazotvornosti. Pomoci dramatické výchovy také v dětech vytváříme vztah k umění 

a kultuře. Proto můžeme cíle rozdělit do tří oblastí a to sice na cíle vážící se k oblasti 

dramatické, sociální a osobnostní. (Machková, 2007; Machková 2004, Bláhová 1996) 

                                                             
2 Pojem dramatická výchova dále definují např.: Valenta 2008, Svobodová, Švejdová 2011, Průcha, 
Walterová, Mareš 2009, Bláhová 1996. 
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 Konkrétnější cíle dramatické výchovy se pak váží k jejím metodám, které 

vtisknou cílům specifický charakter.3  

Při tvoření cílů by měl učitel případně vedoucí brát ohledy na věk, zkušenosti 

a potřeby dětí. Po stránce tělesných potřeb mají předškolní a mladší školní děti větší 

potřebu pohybu, zatímco starší děti mají spíše potřebu boje. Po stránce intelektuálních 

potřeb je třeba předškolním a mladším školním dětem dát možnost poznávání 

a zkoumání nových věcí. Zatímco u starších dětí je třeba naplnit jejich potřebu 

prezentovat, co již vědí, a dát jim možnost seberealizace. Po stránce sociálních potřeb je 

třeba nechat pocítit všem dětem, že někam patří, že jsou ve skupině přijímány 

a milovány, mají zde přátele. Dát všem dětem možnost prezentace, aby každé dítě mělo 

možnost být alespoň na chvíli středem pozornosti. Ale měly by pochopit, že i ostatní 

mají své potřeby. Po stránce citových potřeb dítě potřebuje přijímat a projevovat celou 

škálu emocí, se kterými bude umět nakládat. (Machková, 2004)  

Obsah dramatické výchovy bychom měli volit dle aktuálních potřeb dětí, ale 

zároveň bychom se měli zaměřit i na vývoj do budoucna. Proto bychom si měli předem 

vybrat materiál, téma, oblast, kterou se budeme chtít zabývat, a na základě tohoto 

výběru pak volit jednotlivé metody, kterými dítěti toto téma přiblížíme. Obsahem 

dramatické výchovy však není jen samotné drama - je úzce propojena s humanitními 

vědami. Zejména pak s psychologií, pedagogikou, sociologií, kulturní antropologií 

a etnografií. Dále také s historií či literaturou, která nabízí mnohé životní situace 

a náměty. (Machková, 2004) 

 

3.2 Metody dramatické výchovy 

 

Podle Valenty by se dalo jednoduše říci, že metoda je „cesta k“. Ale v dramatické 

výchově můžeme mít hned několik výkladů toho, co je to metoda. Metodou můžeme 

označit celý systém dramatické výchovy, jakožto metodu výchovy. Můžeme říci, že je 

to základní metodický princip systému. Metoda dramatické výchovy je hra v roli. 

Metodou můžeme označit i styl práce konkrétního učitele nebo vedoucího. Termínem 

metoda rozumíme i soubor dílčích postupů založených na stejných principech, např. 

                                                             
3 Více o cílech vázaných k metodám dramatické výchovy pojednává Valenta 2008 na str. 62.  
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metoda pantomimy, metoda improvizace, kde je společným principem hra v roli. 

Metoda může být určitý postup, který je konkrétní činností, např. zpomalená 

pantomima. (Valenta, 2008) 

 

Valenta dělí metody do tří celků:  

 

A. Metoda plné hry – jedná se o velmi výraznou hru v roli. Do sdělovacích aktivit 

je zapojeno vše kolem postavy (nonverbální projev, pozice v prostoru, vztah 

k objektům a postavám, zvuky doprovázející činnost, hlasová modulace apod.) 

 

B. 1. Metody pantomimicko-pohybové – vyžadují od hráčů pohyb bez zvuku 

a slov - jejich podstatou je řeč těla a prostor. Mezi tyto metody patří:  

o Pantomima – částečná, dotyková, mechanická, narativní, ozvučená 

o Pantomimický dabing a překlad 

o Pantomimizace prostoru, prostředí a věcí 

o Parafrázování pohybem 

o Plná pantomima 

o Pohybová cvičení 

o Pohybový rituál 

o Proxemické škály postojů 

o Předávaná pantomima 

o Přetahování 

o Sekvenční pantomima 

o Taneční drama 

o Transformovaný pohyb 

o Zpomalená, zrychlená pantomima 

o Zrcadlení 

o Živá loutka 

o Živé obrazy (nehybné) 

 

2. Metody verbálně zvukové – jsou založeny na zvuku či řeči. Jelikož řeč 

verbální doprovází i řeč těla, kterou nelze tak snadno oddělit jako část verbální, 
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počítá se s tím, že v následujících metodách bude zapojena i nonverbální 

stránka. Primárně jsou však zaměřeny na řeč, případně zvuk. Mezi tyto metody 

patří:  

o Narace 

o Alej 

o Alter ego 

o Brainstorming 

o Čtení  

o Dabing 

o Dialogické monology 

o Diskuse 

o Disputace 

o Dotazování – horká židle, interview, tisková konference, průzkum 

o Extralingvistické hry – zvukový dabing, zvukové efekty či kulisy  

o Hádka  

o Hlasová cvičení 

o Chór 

o Imaginativní hra 

o Konverzace 

o Mluvící předměty 

o Monolog 

o Neviditelné hlasy 

o Porada 

o Recitace 

o Rozhovor 

o Verbální a zvukový rituál 

o Zástupná řeč 

o Zpěv a hudební exprese 

 

C. 1. Metody graficko-písemné – jsou to metody doplňující a podporující metody 

základní (výše uvedené). Tyto metody napomáhají rozvinutí a prohloubení metod 



25 

 

základních. Jsou založeny na písemném, kresebném, malovaném apod. projevu. 

Mezi tyto metody patří např.: 

o Beletrie 

o Deníky 

o Dokumenty 

o Dopisy 

o Dotazníky 

o Eseje 

o Foto – film 

o Inzeráty 

o Logo, slogany, názvy 

o Mapy, plánky 

o Myšlenkové mapy 

o Obrazy, obrazové představy 

o Recenze 

o Reflexe 

o Scénáře 

o Zprávy  

o Životopisy  

 

2. Metody materiálně-věcné – jsou založeny na práci s hmotným předmětem, 

materiálem, hmotou. Nikoli s lidským tělem. Tyto metody jsou také doplňující 

a podporující základní metody, nejsou však nepotřebné. Můžeme je použít pro 

úpravu prostředí, které se blízce váže k základním metodám. Mezi tyto metody 

řadí Valenta např.:  

o Práce s jakýmkoliv objektem – scénickým objektem, např. dveře, 

nábytek  

o Práce s kostýmem 

o Práce s loutkou 

o Práce s maskou 

o Práce s papírem 

o Práce s prostorem 
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o Práce s rekvizitou, věcí 

o Práce se stoji, přístroji 

o Práce se světlem a stínem 

o Práce se zástupnými předměty 

 

3.3 Dítě a dramatická hra 

 

Hra nepřináší žádný hmatatelný výsledek, přináší hlavně prožitek, projekci 

a identifikaci. Hra by měla být dobrovolná a nikdo by k ní neměl být nucen. Hra je 

založena na principu, že něco je jen „jako“. Tento princip je společný pro hru dětskou, 

hru dramatickou i samotné divadlo. Každá hra, ať už pohybová, soutěžní, koncentrační 

nebo dramatická má však svá pravidla, ať už psaná či nepsaná, ale přesto jasně 

vymezená, kterými by se měli všichni hráči řídit. 

Dramatická hra může mít různé formy a organizaci, ale základem pro ni je 

komplex dramatických prvků. A to sice: „jednání, role dramatická nebo alespoň 

mezilidská, situace a děj.“ (Machková, 2007, str. 35). Dramatická hra má mnohé 

společné se spontánní námětovou hrou dětí zvláště předškolního a mladšího školního 

věku. Proto těmto dětem nečiní větší problémy volně vstupovat a vystupovat 

z dramatické hry. 

„Dramatická hra je volná, improvizovaná, většinou kolektivní hra v modelové 

situaci s dramatickým jednáním bez předem určeného výsledku. Není určena k nahlížení 

divákem, nýbrž k vnitřnímu prožitku účastníků.“ (Richter, 2008, str. 36). Cílem 

dramatické hry je vyzkoušet si jednání v modelové situaci, která může nastat 

i v reálném životě. Dítě si tak může pomocí této hry vyzkoušet „prožít“ různé životní 

a sociální situace a může si vyzkoušet jejich řešení různými způsoby, avšak bez 

reálných důsledků. Může si také vyzkoušet zažít stejnou situaci z různých úhlů pohledů, 

v různých rolích.  

Základem dramatické hry je kromě dramatické situace i hra v roli. Rozlišujeme 

tři úrovně hry v roli: (Valenta, 2008)  

• Simulace – transformace sebe sama do fiktivní situace. Tato úroveň hry 

v roli nečiní problémy zejména předškolním a mladším školním dětem. 

Starší děti mohou být občas zdrženlivější, stále prezentují sami sebe.  
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• Alterace – hráč na sebe bere roli, která je vymezena nějakou funkcí, 

povoláním, jde o určitý způsob chování vztahující se k postavě, jejíž roli na 

sebe bere. I tuto úroveň ještě zvládají předškolní a mladší školní děti. 

• Charakterizace – jde více do hloubky postavy, do jejího vnitřního života, 

motivací, postojů. Žije s postavou její vnitřní život, který se pak odráží 

i na jejím zevnějšku. Této úrovně hry v roli již předškolní ani mladší školní 

děti nejsou schopny. Samozřejmě záleží na vyspělosti a zkušenosti dětí, ale 

dítě je obvykle schopno charakterizace až kolem 14. roku.  

 

Spolu s dramatickou hrou se velmi často objevuje i termín improvizace, což je 

dle praktického divadelního slovníku „předem nepřipravená a nefixovaná činnost, 

vznikající až v dané chvíli. V divadle je to metoda tvorby, jíž se v přípravě hledá 

a později fixuje výsledný obsah a tvar…“ (Richter, 2008, str. 64). V dramatické výchově 

dává dětem pomoci fiktivní situace možnost spontánně, svobodně a podle svých 

představ řešit daný problém. Improvizace můžeme rozdělit do dvou skupin: (Bláhová, 

1996) 

• Improvizace bez dramatického děje – cílem není řešit problém ani hledat 

východiska, nýbrž rozvoj určitých dovedností, nebo uspokojení psychických 

potřeb jedince. Tyto typy improvizací můžeme dále rozdělit na dvě 

podskupiny:  

o Improvizace bez kontaktu – probíhají simultánně vedle sebe, ale 

každý hraje sám pro sebe  

o Improvizace s kontaktem – jsou založeny na spolupráci a děti 

vstupují do rolí někoho jiného. Díky tomu, že se v těchto 

improvizacích nemusí řešit žádný problém, se děti mohou lépe 

soustředit na svou roli a více se do ní vcítit.  

 

• Improvizace s dramatickým dějem – je určena dramatickou situací, kdy 

hráči hledají její příčinu, zaujmou k ní postoj a posléze ji nějakým způsobem 

řeší. Má zdroj dramatického napětí či konfliktu. Je založena na dialogu, který 

nabízí hráčům situace a role. 
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3.4. Dětské divadlo a veřejné vystupování 

 

Důležitým faktorem k veřejnému vystupování dětí je jejich věk a zkušenosti 

skupiny. Machková i Palarčíková uvádí, že je vhodné začít s veřejným vystupováním 

dětí až po skončení fáze sebepoznávání, kdy již nebudou mít děti tendence se příliš 

předvádět, anebo naopak překonají fázi stydlivosti.  Což je podle nich až kolem 8. roku 

života dítěte. 

Předškolní a mladší školní děti, cca do 8 let věku dítěte, nemají ještě zcela 

osvojenu vnější hereckou techniku, protože tyto předpoklady se vytvářejí až později. 

Osvojují si je postupně a po částech. Nejprve se učí dovednosti koordinace svalstva 

hlavně pak mimického, utváří se jim hlas a slovní zásoba. Vnitřní hereckou techniku 

děti nezvládají vůbec, nejsou na to ještě dostatečně vyspělé, jelikož si neuvědomují ani 

svoje vnitřní pochody. S vnitřní hereckou technikou jsou schopny se děti seznamovat 

nejdříve v době puberty.  Dítě však může na jevišti vypadat přirozeně, když má 

motivaci, které věří, čili jeho jednání a výraz vychází z nastolené situace, kterou přijímá 

a orientuje se v ní.  (Machková, 2004). 

V dětském divadle je volba námětu vždy ovlivněna výchovnými záměry 

pedagoga, pedagogickým cílem, ve kterém reflektuje potřeby hráčů. Dle toho volí 

námět i divadelní prostředky. Musí brát ohled na věk a zkušenost dětí. Z čehož vyplývá, 

že pedagog si musí na začátku stanovit cíle odpovídající dané skupině, ve které chce 

proces realizovat. 

Než však dojde k samotné realizaci, měl by se pedagog zaobírat přípravnými 

fázemi: (Palarčíková, 2001, Machková, 2004) 

• Volba předlohy, námětu – měl by zvážit nosnost tématu, vhodnost tématu 

k věku dětí a v neposlední řadě, jaké obohacení by mohl dětem přinést. 

• Analýza předlohy – hledání situací, rozbor jednání postav, hlavní myšlenka, 

žánr apod.  

• Dramaturgická práce s textem - úpravy textu, škrty, určíme si, co vlastně 

chceme inscenací sdělit 
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• Volba základních inscenačních principů, režijní záměr – řekneme si, 

jakým způsobem to chceme sdělit. Zde řadíme i případné propojování 

s hudební či taneční složkou 

 

Některé, nebo i všechny tyto fáze již může pedagog probírat i s dětmi, záleží 

na jeho osobní volbě a vyspělosti dětí. Jakmile bude mít výše uvedené fáze ujasněny, 

může přejít k samotné realizaci.  

 Palarčíková uvádí mezi hlavní metody inscenační práce s dětmi improvizace 

a hry: (Palarčíková, 2001, str. 17)  

1. „Průpravné hry a technická cvičení, jenž prolínají všemi fázemi inscenační 

práce. 

2. Improvizace postav, prostředí, situací vyňatých pedagogem z předlohy, kterou 

děti neznají.  

3. Improvizace a hry následující bezprostředně po seznámení se s předlohou – 

vyjádření zážitku 

4. Rozehrávání námětu – improvizace prostředí, charakterizační cvičení, 

improvizace situací, ověřování prostředků  

5. Improvizace při tvarování situací a celku inscenace 

6. Improvizace jako pomocná metoda tvorby scénáře 

7. Improvizace jako metoda vzniku celé inscenace 

8. Improvizace ve fixování situací“  

 

Důležitým a náročným krokem je i obsazení rolí. Je nutné totiž spojit působení 

postavy na diváka s pedagogickým hlediskem. Pedagog by se měl zamyslet 

nad působením role na dané dítě, které ji ztvárňuje - nakolik odpovídá jeho možnostem 

a potřebám. Také by se měl ohlížet na pozici dítěte ve skupině a celkovou aktuální 

atmosféru skupiny. Někdy může obsazení vzniknout spontánně během improvizací. Je 

však dobré obsadit do jedné role více hráčů. Během fixování, nebo i během prezentace 

inscenace může docházet k různým posunům a tím také k proměnlivosti obsazení  rolí. 

(Machková, 2004) 
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3.5 Dramatická výchova a předškolní dítě 

 

Charakteristickou činností dítěte předškolního věku je hra, která je také 

základním principem dramatické výchovy. Proto se dramatická výchova jeví jako 

vhodný způsob práce a vzdělávání předškolních dětí. Dramatickou výchovu můžeme 

podle Švejdové chápat jako „prostředek vhodný pro předávání zkušeností, vědomostí, 

dovedností a postojů obecně, což považujeme v předškolním věku (…) za velmi 

žádoucí.“ (Svobodová, Švejdová, 2011, str. 46-47). Všechny činnosti dítěte 

předškolního věku by měly mít charakter hry a dítě by do nich nemělo být nuceno, ani 

by nemělo být hodnoceno.  

Dramatická výchova pracuje na základě několika principů, které jsou využívány 

i při práci s předškolními dětmi v mateřské škole. Těmito principy jsou: (Svobodová, 

Švejdová, 2011) 

 

• Princip aktivity, prožitku a zkušenosti – aktivita je jedním ze základních 

požadavků kvalitního vzdělávání předškolního dítěte. Prostřednictvím 

aktivity dítě projeví svůj názor, zájem nebo potřebu. Prožívání je sice velmi 

individuální záležitost, ale pokud se podaří navodit situaci, kterou bude 

každé dítě vnímat podobně, dojdou všichni i k podobné zkušenosti. 

• Princip hry – protože je pro předškolní dítě hra přirozená, nedělá mu 

problém hru přijmout. Je však důležité, aby byla hra svobodná, neměla by 

mít pro hráče žádný cíl nebo prospěch, hrají si jen pro radost. Hra má také 

vymezen svůj čas a prostor, má pravidla. Nejtypičtější hrou pro předškolní 

věk je hra námětová, která je vyvolána dětskou touhou stát se někým jiným, 

vyzkoušet si roli maminky, paní učitelky, pejska apod. S tím blíže souvisí 

i následující princip. 

• Princip hry v roli – předškolním dětem nečiní obtíže do rolí vstupovat. 

Musíme však myslet na základní pravidlo, což je pravidlo „jako“. Dítě je 

„chráněno“ rolí, čili si může zažít některé situace bez reálných následků. Pro 

předškolní děti je tento princip (a zároveň i metoda hry v roli) velmi 

přirozený, vychází z potřeb dětí a dává jim možnost poznání a tvořivosti. 
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• Princip tvořivosti a fikce – tyto principy by se měly u předškolních dětí 

podporovat a rozvíjet. Pedagog by měl přijímat všechny nápady dětí 

a podněcovat je ve vymýšlení dalších. Také by se neměl spokojit jen 

s jedním možným řešením, ale snažit se s dětmi hledat různé variace 

a možnosti. Na závěr by měl pedagog vše shrnout, aby si mohly děti lépe 

představu ujasnit. Prostředkem pro rozvoj tvořivosti je právě fikce. 

• Princip partnerství – je princip, bez kterého dramatická výchova nemůže 

fungovat s jakkoli starou skupinou dětí. U předškolních dětí by však mělo 

být partnerství propojeno i s neřízenými činnostmi. 

• Princip objevů, zkoumání, experimentace a improvizace - vše, co 

předškolní dítě dělá, je víceméně zkoumání něčeho nového. Pomocí 

dramatické výchovy, prostřednictvím hry, může dítě prozkoumat různé 

situace a pomoci hrového experimentu nahlédnout do problému z více úhlů 

pohledu. Dítě přijímá tyto činnosti jako hru, zatímco pedagogovi umožňuje 

splnit jeho záměr, a to sice dovést děti k nějakým pravidlům, nebo 

ke vzdělávací činnosti.  

• Princip psychosomatické jednoty, empatie – jedná se o jednotu těla a duše, 

kdy se dítě učí vnímat své vlastní tělo a své prožitky a jednat v souladu s tím, 

co cítí. Pro předškolní dítě by měla být tato jednota samozřejmostí, protože 

jedná spontánně a bezprostředně.  

 

Dramatická výchova pracuje s velkým množstvím metod, ale ne všechny jsou 

vhodné pro děti předškolního věku. Proto musíme metody volit dle schopností, 

zkušeností a vyspělosti dětí. Každé dítě je jinak vyspělé a to, co pro jedno může být 

zvládnutelná metoda, druhé nezvládne. Dle Švejdové by měl pedagog volit metody 

podle vlastní zkušenosti, potřeb a možností dětí.  Pokud s metodami dramatické 

výchovy s předškolními dětmi teprve začínáme, měli bychom postupovat 

od nejjednodušších metod k těm složitějším. 
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Švejdová se Svobodovou ve své knize Metody dramatické výchovy v mateřské 

škole uvádějí jimi vyzkoušené metody dramatické výchovy s předškolními dětmi: 

o Asociační kruh  

o Práce s rekvizitou 

o Narativní pantomima 

o Simultánní pantomimická ilustrace 

o Diskuse 

o Hra v roli  

o Improvizace  

o Štronzo 

o Živý obraz 

o Oživlý živý obraz 

o Vnitřní hlasy 

o Horká židle 

o Reflexe 

o Postojová škála  

o Tvůrčí psaní (píše pedagog) 

o Zástupné předměty a loutky 

o Zvuková koláž, zvukový kruh  

o Zrcadla 
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4 Práce ve věkově heterogenní skupině 

 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na méně tradiční případ věkově heterogenní 

skupiny, a to sice na propojení několika věkových období. Přesněji dětí od předškolního 

věku až do puberty, protože takto věkově heterogenní skupiny se velmi často objevují 

právě v dětských folklorních souborech. Tato tématika bohužel není zpracovaná 

v literatuře, a tak budu v následujících podkapitolách vycházet z vývojových studií 

jednotlivých období, z poznatků o práci v heterogenní skupině dětí předškolního věku 

a z vlastní zkušenosti.  

 

4.1 Sociální vývoj dítěte předškolního věku  

 

Předškolní období je typické pro druhotnou socializaci dítěte. Ta probíhá mimo 

rodinu, nejčastěji v mateřské škole, ale může probíhat i v zájmových kroužcích, které 

dítě navštěvuje. Dítě se socializuje prostřednictvím interakce s ostatními dětmi 

i dospělými, učí se novým sociálním dovednostem. Dítě by mělo být schopno se samo 

začlenit do jiných sociálních skupin, než je rodina. V tomto období získává dítě nové 

sociální role: roli spolužáka v mateřské škole, roli kamaráda, roli vrstevníka apod.  

Důležitý je kontakt dětí s jejich vrstevníky, protože jen s vrstevníky může dítě 

vytvářet rovnocenné vztahy a může rozvíjet své prosociální chování. Může se prosadit 

i se naučit spolupracovat. Děti se navzájem ovlivňují jak po stránce sociální, emotivní, 

tak po stránce kognitivní. Učí se prostřednictvím sociálního učení. Dítě může mezi 

svými vrstevníky uspokojit své potřeby a zároveň získat nové zkušenosti. Způsob 

získávání zkušeností můžeme rozdělit do několika kategorií (Matějček, 1999, 

in Vágnerová, 2005) :  

• Soupeření a sebepoznávání – dítě se potřebuje před ostatními předvést 

a posílit tak svou sebedůvěru  

• Spolupráce a součinnost – objevují se při skupinových hrách s pravidly 

• Projev solidarity – projev soucitu a nabídnutí opory někomu, kdo je 

znevýhodněn 

• Zvládnutí konfliktů – s ohledem na obě strany 
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• Ovládání pocitů zklamání a lítosti – když je některé dítě odmítne, např. při 

hře 

 

Předškolní dítě má potřebu se prosadit, musí ale najít způsob, jak toho 

dosáhnout. Prosadit se může jen mezi dětmi stejně starými, protože starší děti a dospělí 

jsou pro něj konkurencí, kterou nemohou překonat. Dospělý je pro ně stále důležitou 

autoritou. Ve vrstevnické skupině dochází časem k diferenciaci sociálních rolí. Každé 

dítě má ve skupině nějakou roli, nějaké postavení. Mělo by se naučit rozeznávat 

a používat způsob chování v konkrétních situacích, podmíněných jeho sociální rolí. 

V předškolním věku vznikají i první kamarádské vazby, které mají aktuální 

a subjektivní význam. Díky takovýmto vztahům však děti zmírňují svůj egoismus 

a rozvíjí se u nich pozitivní vztahy vůči druhé osobě, dítě si také rozšiřuje svou sociální 

síť. (Vágnerová, 2005)  

 

4.2 Sociální vývoj dítěte mladšího školního věku 

 

Dítě mladšího školního věku získalo novou sociální roli, roli školáka. Spolu s ní 

dítěti přichází vedle hry i učení a práce. Avšak jeho druhotná socializace se prohlubuje. 

Mladší školní dítě vyhledává společnost, zvláště pak mezi svými vrstevníky. Ostýchavé 

děti, které se příliš do kolektivu nezapojují, jsou spíše výjimkami.  

Mladší školní dítě se ještě nezaobírá vlastními vnitřními prožitky, ani citovými 

problémy. Žije ve světě věcí a dějů, které poznává. Na základě tohoto poznávání si dítě 

více všímá vztahů mezi lidmi a dějů, které se kolem něj odehrávají. Všechno sociální 

dění kolem sebe pozoruje a zkoumá, zatím je však nedovede hodnotit ani soudit. 

Pedagog, nebo vedoucí je pro něj stále autoritou, které plně důvěřuje.  

Na rozdíl od předškolního dítěte, které si vybírá vztahy spíše z vnějších 

a aktuálních důvodů, mladší školní dítě již tvoří vztahy pevnější, na základě společného 

zájmu, či aktivity. Z počátku mladšího školního věku si dívky ještě dokážou hrát 

s panenkami, objevuje se u nich vyspělost „mateřského chování“. Velmi rády pečují 

o mladší děti. Chlapci v tomto věku jsou spíše sportovně založení a vyžadují hodně 

pohybu. Rozdílná je také komunikace chlapců a děvčat. V předškolním období si 

mohou hrát chlapci i děvčata spolu, ale v mladším školním věku se začínají jejich zájmy 
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rozcházet a již spolu příliš nekomunikují. Zvláště pak ve druhé části toho období, kolem 

9. – 11. roku života, kdy již přecházejí do puberty. Dívky jsou většinou na konci tohoto 

období vyspělejší než chlapci. (Matějček, Pokorná, 1998; Langmeier, Langmeier, 

Krejčířová, 2002)  

 

4.3 Sociální vývoj dítěte staršího školního věku 

 

Je to období zhruba od 11 do 15 let. V některé literatuře, např. u Langmeiera, 

můžeme toto období najít zařazené do období dospívání. Děti se v tomto věku začínají 

emancipovat od rodiny, což někdy může probíhat klidným způsobem, někdy naopak 

určitou revoltou. Začínají být velmi kritické k autoritě, ať už rodičům, nebo pedagogům. 

Tím, že se snaží dostat z pout rodiny, navazují intenzivnější vztahy s vrstevníky. 

Nejprve zpravidla s vrstevníky stejného pohlaví, později i s vrstevníky opačného 

pohlaví. Zvláště dívky v tomto věku dozrávají k poměrně „dospělému“ chování 

k menším dětem. Ale i přítomnost vrstevníků je pro ně důležitým činitelem, snaží se 

také „uniknout“ z dohledu dospělých a chtějí být hlavně mezi sebou. Vytváří se 

pevnější party a přátelství, mnohem méně věcí podnikají a mnohem více si povídají. 

Jeden před druhým chtějí něčím imponovat a získat si uznání.  

V neposlední řadě děti hledají svou vlastní roli ve společnosti. Kladou si různé 

otázky, které je dříve ani nenapadly, např. jaký je smysl života apod. Velmi je také 

zajímá jejich postavení ve skupině, jak se na ně dívají ostatní, co si o nich myslí. 

Významnou součástí dospívání je poznávání nových pocitů. Konec tohoto období se 

také váže s rozhodováním o svém budoucím povolání, nebo alespoň o budoucí cestě 

k němu. Jedinec je v tomto věku již poměrně vyhraněný hlavně ve svých zájmech 

a znalostech. (Matějček, Pokorná, 1998; Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 2002) 

 

4. 4 Specifika práce ve věkově heterogenní skupině 
 

Věkově smíšené skupiny vytvářejí přirozené prostředí pro sociální rozvoj dětí. 

Nejen že nabízí dětem možnost setkat se s různě starými dětmi, ale nabízí jim také 

možnost sociálního rozvoje. Dítě se více učí toleranci, empatii, spolupráci 

a odpovědnosti ke skupině. Heterogenní skupina nabízí podmínky ke všem druhům 
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sociálního učení (nápodoba, ztotožnění, působení vzorů, observační učení, poučování, 

informování, očekávání, pro sociální chování apod.). 

Heterogenní skupina povzbuzuje v dětech touhu něčeho dosáhnout. Starší 

ukazují mladším, co již umí, a tím si také sami dokazují, že už to zvládnou. Mladší se 

naopak snaží dostihnout starší. Vznikají zde velmi pestré vztahy, kdy jednou je dítě 

v pozici toho, kdo učí, a podruhé v pozici toho, kdo je učen. V heterogenní skupině, kde 

je prolnuto více věkových skupin, mají zvláště starší děvčata tendence se starat o mladší 

děti a občas se staví do role vedoucího, zvláště pak ve vztahu k mladším. 

 Vztahy v takto heterogenních skupinách jsou různorodé. Ale nejčastěji jsem 

mohla vypozorovat, že se vytváří skupinky vrstevníků, kteří k sobě mají nejblíže. Platí 

zde, že chlapci se s dívkami moc nebaví a naopak. Starší dívky k sobě přijímají mladší 

dívky, zpravidla předškolního, nebo z počátku mladšího školního věku, o které pečují. 

 

Specifický je však i způsob práce s heterogenní skupinou. Pedagog nesmí 

zapomínat na potřeby dětí a měl by dát všem dětem možnost své potřeby naplnit. Proto 

by měla být práce v heterogenní skupině rovnoměrně rozdělena mezi společnou 

a individuální činnost. Zvláště pak v natolik smíšení skupině, jako je dětský folklorní 

soubor, kde děti předškolního věku mají jiné potřeby než děti staršího školního věku. 

Proto by měl vedoucí dát každé věkové skupině možnost pro seberealizaci. Nejlepší 

způsob, jakým to může splnit, je rozdělit skupinu na menší skupiny podle věkového 

období. Můžeme sice říci, že takto vzniklé skupiny budou také heterogenní, protože 

v jedné skupině můžeme mít děti např. od 5 do 7 let, ale už jsou si věkově bližší. Také 

záleží na tom, jak staré děti se ve skupině sejdou a kolik jich je stejně starých. Pozorný 

vedoucí může zjistit, že děti jsou si navzájem vzorem, čili starší děti mu mohou 

s vedením mladších pomoci.  

Vedoucí by měl v takto smíšené skupině myslet na předškolní děti a dát jim 

možnost a podmínky k tomu, aby mohly uspokojit své potřeby. Protože předškolní dítě 

není zcela schopno se prosadit mezi staršími dětmi (viz. kpt. 4.1). Proto je vhodné 

s předškolními dětmi pracovat i v menších, věkově bližších, skupinkách, nebo jim dát 

speciální úkol, ve kterém se mohou realizovat. Nehledě na to, že některé činnosti, které 

vykonávají děti staršího věku, jsou pro předškolní děti obtížné a nezvládly by je. 
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Ač se může heterogenní skupina jevit jako ideální pro sociální růst dětí, i zde 

můžeme najít jistá rizika. Bohužel úspěšné fungování skupiny může narušit její 

nerovnoměrné rozložení - převaha mladších nebo starších dětí. Pokud si pedagog špatně 

rozvrhne činnost, může dojít k přetížení mladších dětí a starší děti nebudou dostatečně 

stimulovány. Důležité je také pedagogovo přesvědčení, že smíšená skupina má pro děti 

pozitivní přínos. (Luňáková, 2008; Havlová 2009) 
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II. Praktická část 
 

Pro realizaci praktické části jsem si vybrala dětský folklorní soubor Malá Vonica 

ze Zlína, do kterého jsem v dětství sama chodila, a nyní působím v souboru jako 

občasná výpomoc vedoucího.  Tento soubor vedou moji rodiče. Tím mi také byl výběr 

skupiny usnadněn, jelikož mi nechali zcela volnou ruku. 

 

5 Cíl praktické části 

 

Cílem praktické části je ukázat možnosti propojení folkloru s dramatickou 

výchovou a uplatnění metod dramatické výchovy při přípravě jevištního tvaru v daném 

dětském folklorním souboru.  

 

6 Výzkumné otázky 

 

• Dají se prvky dramatické výchovy zařazovat do dětského folklorního 

souboru, jak často a do jaké míry? 

• Jak děti na prvky dramatické výchovy reagují, přijímají je? 

• Mohou být děti aktivními spolutvůrci inscenace?  

• Jaké jsou výhody, nevýhody a rizika zapojení dramatické výchovy 

do dětského folklorního souboru? 

• Co přináší dramatická výchova do dětského folkloru? 

• Jakou roli a postavení zaujímá předškolní dítě v tak netradiční heterogenní 

skupině jako je dětský folklorní soubor? 
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7 Metoda 

 

Hlavní metodou, kterou jsem došla k vyhodnocení mé práce, byl akční výzkum. 

Což je dle pedagogického slovníku „výzkum prováděný učitelem, jehož účelem je přímo 

ovlivňovat či zlepšovat určitou část vzdělávací praxe“ (Průcha, 2009, str. 15). Tento 

výzkum trval od října 2011 do března 2012. 

 

8 Vymezení a charakteristika skupiny, ve které byla praktická část realizována 

 

Praktickou část mé bakalářské práce jsem realizovala v dětském folklorním souboru 
Malá Vonica ze Zlína. 

 

8.1 Dětský folklorní soubor Malá Vonica Zlín 

 

Dětský folklorní soubor Malá Vonica byl založen roku 1996 jako „souborové 

jesle“ Slováckého folklorního souboru Vonica Zlín. Tento soubor založili Ivo a Marcela 

Urbanovi a Kateřina Javorská. Hlavním vedoucím souboru je dodnes Marcela 

Urbanová, která v letošním roce získala lektorát na „Škole folklorních tradic, čímž se 

stala lektorem a interpretem tanečních a hudebních lidových tradic.  

Soubor začínal pouze s 12 dětmi ve věku 3 – 4 let, které byly potomky členů 

dospělého souboru. Časem se začaly přidávat i jiné, soubor se rozrůstal a prošly jím 

stovky dětí. Soubor již „odchoval“ jednu generaci, která přešla do „velké“ Vonice, což 

bylo hlavním cílem při zakládání tohoto dětského souboru: vychovávat si „své“ děti, 

které budou pokračovat v této tradici. V současné době s vedením souboru vypomáhá 

Martina Fišerová, Hana Hornáčková, Ivana Barcuchová, Ivo Urban a když mi čas 

dovolí, tak i já. 

Soubor slavil i nemalé úspěchy. Největším je několikanásobná účast 

v celorepublikovém finále soutěžních přehlídek dětských folklorních souborů v Jihlavě, 

kde soubor získal v  roce 2009 ocenění. Už jen díky účasti na této přehlídce můžeme 

soubor zařadit k těm nejlepším v České Republice. Soubor se také zúčastnil řady 

dětských folklorních festivalů a snad největší poctou bylo v roce 2005 zařazení 
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do dětského programu na jubilejním 60. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 

ve Strážnici, který patří k největším a nejprestižnějším v Evropě. Soubor sám pořádá 

jednou za dva roky Mezinárodní dětský folklorní festival „Děti v podhradí“, který se 

letos dočká 5. ročníku. Soubor se kromě účinkování na domácích festivalech účastní 

i zájezdů do zahraničí, děti se mohly podívat např. do Francie, Maďarska nebo 

na sousední Slovensko. Letos v červnu soubor oslaví své 15. výročí od založení.  

Tvorba souboru je regionálně zaměřena na oblast Horňácka, což je oblast okolo 

Velké nad Veličkou (jihovýchod Moravy), a poslední dobou zpracovává i oblast 

Moravských Kopanic (Slovenské pohraničí v oblasti Beskyd). Repertoár souboru tvoří 

vlastní choreografie, jejichž autorem je vedoucí souboru Marcela Urbanová. 

Zpracovává hlavně dětské hry, říkadla, písně a tance se zvykoslovnými tématy. Využívá 

i mírný stupeň stylizace, avšak vždy se snaží, aby bylo pásmo pro děti přirozené 

a bavilo je. Vyhýbá se párovému tanci, protože ten k dětskému projevu podle ní nepatří. 

Soubor má v současnosti kolem padesáti dětí, které jsou rozděleny do dvou 

skupin. První skupinu tvoří děti od 3 do 5 let, což jsou většinou děti nově příchozí, 

a tato skupina slouží jako „přípravka“. Děti se zde seznamují s prvními písněmi, 

říkadly, hrami a nářečím. Druhou skupinu můžeme rozdělit ještě na další tři složky, 

které pracují odděleně, ale i společně. Jsou zde děti od 5 do 15 let. První složku tvoří 

dívky ve věku od 5 do 9 let, se kterými se pracuje na pohybově tanečním projevu, 

vedoucí se hlavně snaží je obohatit o převážně dívčí hry, říkadla a písně odpovídající 

jejich věku, vše v duchu lidové kultury. Druhou složku tvoří dívky od 10 do 15 let, které 

mají touhu již více tančit než si hrát, a proto s nimi vedoucí prohlubuje pohybově 

taneční dovednosti a také zpěv. Třetí složku tvoří 7 chlapců ve věku od 10 do 13 let, se 

kterými se vedoucí snaží pracovat na „chlapeckých záležitostech“. Učí je chlapecké hry 

a tance. Při tvorbě nové choreografie se většinou pracuje se všemi třemi složkami, čili 

se zde objevují děti ve věku od 5 do 15 let. Ovšem každá složka má i choreografii, kde 

se může ukázat samostatně.  

Soubor funguje pod hlavičkou občanského sdružení Slovácký soubor Vonica. 

Malá Vonica zkouší na 32. budově areálu Svit ve Zlíně, a to každý pátek od 17.00 

do 19.10 hod. Soubor pro děti pořádá i soustředění, táboráky, vynášení Moreny, 

Fašankový průvod apod. Snaží se, aby děti v souboru našly své přátele a aby se folklor 
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stal součástí jejich životního stylu, proto se snaží navzájem seznamovat i rodiče, kteří 

jsou toho nedílnou součástí.  

 Ke každému folklornímu souboru patří i cimbálová muzika, se kterou má 

bohužel v současnosti soubor problém. Jelikož členové cimbálové muziky postupně 

odrostli a odešli na vysoké školy, nebo s hraním přestali, zůstalo jen pár členů, kteří se 

však nescházejí pravidelně, a spolupráce se souborem značně „pokulhává“. Proto 

soubor v současnosti hledá novou cimbálovou muziku, se kterou by navázal pevnou 

spolupráci.  

 

8.2 Charakteristika skupiny, ve které byla praktická část realizována 

 

 Práci jsem realizovala v hlavní skupině Malé Vonice, ve které je celkem 29 dětí. 

Až na výjimky navštěvují soubor všechny děti od svých 3 let. Proto je znám od jejich 

předškolních let, což mi práci usnadnilo - mohla jsem odhadnout, co od nich mohu 

očekávat, a znala jsem jejich možnosti a schopnosti. Při práci převládala přátelská 

atmosféra a vzájemná důvěra. Bohužel v průběhu mé práce odešla dvě předškolní 

děvčata, jedna ze zdravotních důvodů a druhá se odstěhovala s rodinou do ciziny.  

 Děti již mají základní znalosti o regionu Horňácko, které zpracováváme. Mají 

základní tanečně-pohybové znalosti, znají základní taneční kroky, rozvíjejí své rytmické 

cítění. Zvládají orientaci v prostoru a koordinují pohyb se zpěvem. Jsou seznámeny 

i s nářečím dané oblasti. Umí také spousty písní, říkadel a her.  

Zkoušky mají ustálenou podobu. Začíná první složka od 17.00 do 17.30, což 

jsou dívky 5 - 9 let, v 17.30 se přidá zbytek skupiny a pracuje se na společných 

choreografiích. V 18.30 odcházejí dívky, které jsou zde od 17hod a pracuje se jen 

s nejstaršími dětmi, případně je dělená zkouška: pro dívky a chlapce zvlášť. Na začátku 

zkoušky je vždy pohybová, rytmická, taneční a pěvecká rozcvička. Poté se pracuje 

na nových choreografiích, nebo se opakují choreografie staré. Podle potřeby dětí se 

snaží vedoucí prokládat zkoušky i hrami.  

S prvky dramatické výchovy se děti již párkrát setkaly. Dvě dívky navštěvují 

dramaticko-literární obor na ZUŠ, kde vedoucí souboru občas některé prvky dramatické 

výchovy zařadí, avšak ne zcela vědomě a cíleně, ale intuitivně. Jednalo se spíše 

o průpravné hry a cvičení jako např. vyplňování prostoru, rytmická a řečová cvičení, 
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práce s vlastním tělem, správné držení těla apod. Všechny děti mají zkušenost 

s veřejným vystupováním na jevišti, takže mají povědomí o základech jevištního 

projevu.  

 

9 Přípravná fáze 

 

Než přistoupím k samotné práci s dětmi, je třeba projít přípravnou fází.  

 

9.1 Volba předlohy  

 

Mým úmyslem bylo vytvořit s dětmi inscenaci, ve které mohou uplatnit hru 

v roli. Chtěla jsem, aby děti na tvorbě inscenace co nejvíce spolupracovaly a dotvářely 

ji samy. Mohlo by je to více bavit, takže jejich projev při interpretaci by měl být 

přirozenější. Zároveň jsem se však musela ohlížet na to, že jde o folklorní soubor, 

nikoli dramatický kroužek. Proto jsem předlohu hledala ve sbírkách s lidovými náměty 

a nakonec jsem zvolila knihu Český rok, Podzim. (Plicka, Volf, 1954) 

Musela jsem zvážit, jaké mám momentálně možnosti, co se týče kolektivu, 

ve kterém jsem chtěla práci vykonávat. Zamýšlela jsem práci s jednodušším dějem, 

který by snadno zvládly i předškolní děti. Zároveň jsem se musela ohlížet na starší děti, 

aby to pro ně nebylo příliš dětinské. Také jsem musela sledovat, co by text nabídl 

za možnosti k inscenaci.  Nakonec se mi nejvíce zalíbila pohádka O zlé koze (viz. 

Příloha 1), ve které jsem mohla těchto věkových rozdílů naopak využít. Starší děti se 

starají o mladší, tak jak to bylo dřív, a tu pohádku jim vyprávějí. Mohou jim ji vyprávět 

na pastvě, což byla jedna z činností, kterou děti v minulém století vykonávaly, 

a vznikaly zde různé písně, básně i pohádky. Pohádku však nebudou skutečně vyprávět, 

ale zdramatizují ji.  

V textu je několik potenciálních problémových situací. První je, když koza lže 

pánovi a ten vyhání pasačku. Druhá, když lež odhalí a vyhání kozu. A třetí situace se 

nám nabízí, když koza obsadí půdu babky a ta se jí snaží za pomoci zvířátek vyhnat. 

Pohádka má otevřený konec a také mě napadaly další možnosti práce, inspirované 

mezerami v příběhu. Všechny tyto předpoklady dávají předloze potenciál pro tvořivou 

práci. 
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Hlavní myšlenkou pohádky „O zlé koze“ je, že lež má krátké nohy. Práce s tímto 

textem nabízí dětem možnost vytvořit jednoduché typové charakterizace postav, které 

již starší děti zvládnou. Pomocí fikce se děti dostanou do situace, kdy někdo lže a někdo 

je nespravedlivě osočen z něčeho, co neudělal. Nabízí dětem možnost takovou situaci 

řešit. 

 

9.2 Tvorba dramaturgicko - režijní koncepce 

 

Přestože jsem chtěla, aby se mnou co nejvíce spolupracovaly děti, musela jsem mít 

předem rozmyšlený nějaký koncept. Protože se jedná o dětský folklorní soubor, měly by 

být předem dány některé věci jako např. regionální oblast a její specifika, ve kterých 

bychom měli dodržet zapojení lidových písní, tanců a říkadel. Proto jsem začala 

vytvářet základ dramaturgicko-režijní koncepce, ve kterém jsem však nechávala volný 

prostor pro tvorbu dětí. 

Začala jsem shánět hudební materiál, který by odpovídal oblasti, kterou 

zpracováváme, a zároveň by se hodil k tématu inscenace. Zároveň jsem již začala 

přemýšlet nad celým způsobem zpracování. Zvolila jsem jednu píseň (Mala babka) 

z knihy Český rok (Plicka, Volf 1949). Další píseň (Švarné dívča, Miškeřík, 1994, 

str. 376.) z knihy Horňácký zpěvník Sedláckých a poslední píseň (Za horama, 

za dolama Miškeřík 1994, str. 461 – 462.) z téže knihy (viz. Příloha 2).  

Má první představa o možnosti zpracování byla, že je podzim a děti chodí pást 

dobytek na louku, kde se scházejí i s dětmi z okolních vesnic. Zde jsem nechala dětem 

volný prostor, kde chci na základě improvizací doplnit, co mohou děti na pastvě dělat. 

Časem však začnou mladší děti starší děti rušit, tak jim jedna z nejstarších dívek poví 

pohádku. A místo pouhého vyprávění pohádky děti děj zdramatizují. V této části jsem 

začala vytvářet pomyslný scénář, kde jsem vybírala text z pohádky „O zlé koze“ hodící 

se k dialogům. Zamýšlela jsem také hudebně taneční propojení. Čili jsem vyčlenila 

části, které mohou děti místo vyprávění zatancovat, či pantomimicky zahrát. Měla jsem 

předem určené doprovodné písně a jeden tanec, který jsem chtěla do inscenace zapojit. 

Dramatizaci pohádky jsem však neměla předem přesně určenou. Nechala jsem prostor 

dětem, aby ji zdramatizovaly samy. 



44 

 

V inscenaci tedy vzniknou dvě dějové linie. V jedné budou děti v roli dětí, které 

jsou na pastvě, a ve druhé dějové linii odehrají děj pohádky, ve které přijímají role 

postav z pohádky. Na závěr se vracejí do první dějové linie, kde jsou v roli dětí, které 

celou dobu seděly na louce a poslouchaly pohádku.  

 

9.3 Volba základních inscenačních prostředků 

 

V tomto případě nemůžeme mluvit o divadelní inscenaci v pravém slova smyslu. 

Podle toho také musíme volit inscenační prostředky. Hlavní je zde propojení hudby, 

zpěvu a tance se slovem a hrou v roli. Také scéna se může měnit, protože děti v dětském 

folklorním souboru pokaždé vystupují jinde. Proto jsem zvolila na doplnění scény 

pouze otep dřeva, která může mít různé využití. Otázku kostýmů jsem vyřešila tím, že 

děti na sobě budou mít oblečený kroj a použijeme pouze kostýmní znaky na rozlišení 

hlavních postav z pohádky.  

Pro tvorbu inscenace jsem zvolila tyto metody dramatické výchovy:  

• Nejvíce jsem využívala metodu improvizace s dějem i bez děje (viz. 

kapitola 3.3), tuto metodu jsem použila ve všech fázích tvorby inscenace 

• Asociační kruh – myšlenkové spojení, které nemusí mít logické vysvětlení, 

nebo toto vysvětlení zná pouze dítě.  

• Narativní pantomima – spojení vyprávění s pantomimickým ztvárněním  

• Živý obraz – pantomimické zobrazení bez pohybu  

• Živý obraz s rozehráním – pantomimické zobrazení bez pohybu, které 

přechází v rozpohybovanou improvizaci 

• Štronzo – znamená zastavení pohybu  

• Zvuková koláž – pomoci zvuků můžeme navodit potřebnou atmosféru 

• Diskuse – pomáhá dojít k závěru, nabízí zpětnou reflexi  

• Hra v roli – dítě je v roli někoho jiného (viz. kapitola 3.3)  

• Průpravné hry a cvičení – např. charakterizační cvičení 

(Valenta, 2008; Svobodová, Švejdová, 2011) 
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10 Vlastní praktická část 

 

1. část: Průpravné hry a cvičení – pátek 14. 10.  

 

Cíl: Správné držení těla, vyplňování prostoru, důležitost držení těla 

Prostředí: Tato lekce byla zařazena do běžného nácviku v dětském folklorním souboru 

Malá Vonica v jeho úvodní části. Tato lekce slouží hlavně jako ukázka toho, jak se 

pracuje s prvky dramatické výchovy v běžné hodině souboru. 

Čas: 15 minut 

Počet dětí: 29 dětí - 7 chlapců, 22 dívek  

Věk dětí: 5 – 15 let  

Předškolní děti: 4 dívky ve věku 5 – 7 let (jedno dítě s odkladem školní docházky) 

 

Hra na rozehřátí – honička – zvuk + pohyb 

Učitel: Určím „babu“, která bude honit a u toho dělat nějaký vymyšlený zvuk a pohyb. 

Ostatní přeberou tento zvuk a pohyb. Když „baba“ někoho chytí, chycený zakřičí 

změna, aby ostatní viděli, kdo teď honí. Nová „baba“ musí změnit zvuk i pohyb 

a ostatní je opět přeberou.  

Popis činnosti: Dítě určené jako „baba“ si vymýšlí svůj pohyb a zvuk a honí ostatní 

děti. Ty se před ním snaží utéci.  

 

Rytmika – Vyplňování prostoru 

Učitel: Rozdělím vás na 2 poloviny, označím skupinu „jedna“ a skupinu „dvě“. 

Nejdříve budete jen vyplňovat prostor chůzí do rytmu, budu vám ťukat na ozvučná 

dřívka.  

Popis činnosti: Děti chodí do rytmu mého ťukání a snaží se vyplňovat prostor. 

Učitel: Teď přestanu ťukat, ale prostor budeme i nadále vyplňovat Teď si zkuste 

představit, že jste smutní, veselí, znudění, radostní. A pokuste se co nejvíce vcítit 

do této nálady a stále vyplňujte prostor. 

Popis činnosti: Děti vyplňují prostor v dané náladě. 
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Učitel: Teď vždy jednu skupinu zastavím - řeknu např. skupina číslo jedna „štronzo“ 

a skupina číslo jedna se zastaví do nehybné sochy. Druhá skupina vyplňuje prostor dál 

v dané náladě. Skupina, která stojí ve „štronzu“ se dívá na spoluhráče. 

Popis činnosti: Každou skupinu zastavím tak, aby se mohla podívat na všechny nálady. 

 

Reflexe s dětmi 

Učitel: Čeho jste si všimli, když jsme se dívali na ostatní? Jaké měli držení těla? 

Popis činnosti: Děti říkají, čeho si všimly. Např.: že když je někdo znuděný nebo 

smutný, jde pomalu, je shrbený, dívá se do země, tváří se nepříjemně. Když je někdo 

veselý, tak jde vzpřímeně, rychleji, je rovnější, dívá se nahoru, dopředu, je  

sympatičtější. 

 

Reflexe: 

- Pro předškolní děti bylo náročné vymyslet zvuk a pohyb, příště by bylo lepší 

zařadit pro ně méně náročný typ honičky. Starší děti jim ale napovídaly, takže 

fungovala spolupráce ve skupině 

- Děti samy poznaly, jak je důležité správné držení těla a že nálada toto držení 

ovlivňuje.  

 

2. část: Uvedení do tématu inscenace – víkendové soustředění výjezdové –  

 15. - 16. 10. 2011 

 

Literární zdroj: František Bartoš, Naše děti, 1949;  Ferdinand Bučina, Lidé 

z Javorníka, 1941  

Zkoumaný koncept: Každodenní život dětí v oblasti Horňácko v minulém století   

Prostředí: Tento blok bude zapojen do víkendového soustředění probíhajícího mimo 

každotýdenní zkoušky souboru. 

Počet dětí: 29 dětí – 7 chlapců, 22 dívek 

Věk dětí: 5-15 let 

Předškolní děti: 4 dívky ve věku 5 – 7 let (jedno dítě s odkladem školní docházky) 

Téma: Co mohou dělat děti na pastvě?  

Čas: cca 3 hodiny, rozděleno přestávkou  
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Cíle: 

- vyzkoušet si připravenou improvizaci s dějem 

- ztvárnění své představy o době kolem roku 1900, zaměřené na život dětí v té době 

- vžití se do situace, kdy jsou děti na pastvě a zvířata se sama pasou. Co mají dělat, 

aby se mezitím zabavily?  

- propojení spolupráce předškolních dětí se staršími dětmi, kde každý má svou roli 

a podíl na vzniku zadané činnosti 

 

Před tím, než jsem začala s dětmi dělat tuto část, navštívili jsme hned dopoledne 

nedaleký statek, který byl kousek od budovy, ve které probíhalo naše soustředění. 

Na statku byli koně, kráva a také jedna koza. S dětmi jsme se podívaly, jak to 

na takovém statku funguje, paní majitelka nám popsala, co každý den musí dělat. Pak 

nám ukázala zblízka kozu a něco o ní řekla.  

Koza, jako jediné zvíře na pastvě, se pase tak, že se přiváže na provaz ke kůlu 

a jen se kontroluje, aby se neutrhla, nebo se nenamotala na kůl a provazem se 

neuškrtila. Jinak se pase sama. Také nám ukázala místo, kde se koza pase. Opravdu tam 

byl kůl a kolem v přesném kruhu vyšlapaná cestička, takže šlo vidět, kam až dosahuje 

provaz, na kterém je koza uvázána. Kdyby kozu pustila do ohrady ke koním nebo 

kravám, tak by určitě utekla. Jakmile koza „vypase“ všechnu trávu kolem kůlu, kůl se 

zase vytáhne a zatluče do země o kus dál. Koza pak „vypase“ další okruh, na který 

dosáhne. Říkala také, že koza vůbec není mlsná, protože koza jako jediné zvíře „sežere“ 

úplně všechno, co se jí dostane pod pusu – třeba i kopřivy – to by jiné zvíře nespáslo.  

 

Úvod - Pohybová hra  

Učitel: Každý si v duchu určí jednoho člověka ze skupiny. Až dám pokyn, což bude 

slovo „Teď“, úkolem každého bude toho svého určeného člověka 5x oběhnout. 

Popis činnosti: Jakmile dám pokyn, všechny děti se snaží pětkrát oběhnout jimi 

vybraného člověka. 

Učitel: Můžeme ji hrát vícekrát, ale budeme měnit lidi, které jsme si určili k obíhání. 
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Zklidnění – navození tématu 

Učitel: Všichni si lehnou na zem do pozice, která vám bude příjemná. Každý kolem 

sebe bude mít dostatek místa a pak zavře oči. Teď vám něco pustím, budete pozorně 

poslouchat a každý nastaví ruku. Budu kolem vás chodit a něco vám do té ruky 

na chvilku dám. Nesmíte se ale dívat, jen si na to sáhnete a pak půjdu zase dál. Během 

hudby nikdo nebude mluvit, nic nebude komentovat, ani se nikoho dotýkat. 

Popis činnosti: Děti si lehnou na koberec. Až budou všechny ležet, pustím hudbu [CD- 

ROM] (FS Janošík – Příběhy písní i tancem vyzpívané – Prastaré motivy – stopa 11, 

1999.) Během písně budu obcházet a jejich připravenou ruku navedu na dotek, 

pohlazení kožešiny (kožich jezevce, který je na dotek je podobný kozímu). Během 

skladby obejdu všechny děti a zase schovám kožešinu, aby ji neviděly.  

Učitel: (až dohraje hudba). Pomalu můžete otevírat oči a až se zvednete, vytvoříme 

uprostřed kruh a posadíme se na zem. 

Popis činnosti: Sedneme si do kruhu, kam doprostřed položím velký papír a fixy. 

Reflexe: Pokládám dětem otázky: Jak jste se cítili? Co vám to připomínalo? Co se vám 

honilo hlavou? Co jste cítili, když jsem vám dala něco do ruky, co to bylo?  

Popis činnosti: Vše, co děti řeknou, i zapíší na papír. Předškolní děti kreslí, nebo 

poprosí starší dítě, aby to napsalo za něj.  

 

Pohybová hra 

Učitel: Já určím „babu“, která bude chytat ostatní. Když někoho chytí, řekne 

chycenému název zvířete, které pak chycený bude pantomimicky předvádět, a ostatní ho 

vysvobodí tak, že uhodnou zvíře, které znázorňuje. Např.: „baba“ řekne, že budeš 

medvěd. Ten kdo bude někdo zachraňovat, má imunitu a nesmí být chycen, ale jakmile 

uhodne, jsou opět oba ve hře. „Baba“ ale nesmí u nikoho stát a čekat, až uhodne.   

Popis činnosti: Děti se pokoušejí „babě“ uniknout, když jsou chyceny, pantomimicky 

znázorňují „babou“ zadané zvíře. 

 

Uvedení do tématu - asociační kruh  

Učitel: Sedneme si opět do kruhu, doprostřed dám další papír a fixy a ukážu vám jednu 

velmi starou knihu. Jmenuje se Lidé z Javorníka. 
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Popis činnosti: Začnu jim ukazovat černobílé fotografie v knize (bohužel strany v knize 

nejsou číslovány, budu ukazovat fotografie, na kterých jsou děti).  

Učitel: Na papír budeme psát: 

- V jaké době mohly být fotografie pořízeny? 

- Co vás napadá, když se díváte na tyto obrázky? (obrázky aktivit dětí) 

- Co dělají tyto děti, jak žijí, jaké je jejich okolí, co je náplní jejich dne? 

Předškolní děti, které neumějí psát, mohou něco nakreslit, nebo poprosit staršího 

kamaráda, aby to napsal za něj. 

Popis činnosti: Děti sedí v kruhu a prohlížejí si fotografie, které jim ukazuji. Poté píší 

na papír své nápady a odpovědi. 

 

Začátek příběhu – narativní pantomima 

Učitel: Všichni vstaneme, vyplníme prostor a budeme chodit do rytmu. Až cinknu 

na triangl, tak se přeneseme do roku 1940 do vesnice Velký Javorník, což je vesnice 

nedaleko Velké nad Veličkou. V té vesnici žije spousta dětí a vy teď budete těmi dětmi. 

Po cinknutí se přeměníte na děti žijící v roce 1940. Budete pantomimicky znázorňovat 

to, co budu říkat. Každý bude dělat sám za sebe, s nikým nebude navazovat kontakt. 

Popis činnosti a narativ: Děti chodí prostorem a já vyprávím (v příběhu dělám pauzy, 

aby mohly děti předvádět): „Je ráno a vy vstáváte, protahujete se, podíváte se z okna - 

svítí tam sluníčko, které vás polechtá na tváři, cítíte, jak hřeje. Oblékáte se. Nejprve 

košili, pak kalhoty, holky sukni. Nakonec i boty a jdete ven. Je ještě trochu chladno, 

přeci jen je brzy ráno. Jdete do chléva a pohladíte kozu, která má vystrčenou hlavu 

ze svého kotce. Jdete dál a zhluboka se nadechnete. Cítíte vůni sena. Projdete chlévem 

a vejdete do jabloňového sadu za vaším domem. Sundáte si boty a brouzdáte se bosýma 

nohama v ještě mokré trávě. Cítíte, jak vás lechtá do chodidel a jak ranní rosa studí. 

Ještě chvilku se brouzdáte trávou, ale pak zamíříte k nejbližší jabloni a utrhnete si 

jablko. Musíte se ale pořádně natáhnout, protože nahoře jsou jablka lepší a sladší. Když 

konečně jablko máte, s chutí se do něj zakousnete. Je dobré, sladké. Ale v tom uslyšíte, 

jak na vás někdo volá…To na vás volá váš tatínek…“ 
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Rozdělení do „rodin“ – TIR 

Učitel: Teď vás budu rozdělovat do rodin (rozděluji sama, aby byli skupiny rovnocenné 

– vždy namíchané nejmladší děti, střední a nejstarší) Každý z vás teď bude patřit 

do jedné rodiny – dříve bylo běžné, že měli v rodinách hodně dětí a děti také velmi 

často pomáhaly s pracemi, které dělali dospělí. 

Malé děti sedláků chodily pást husy jen za humna, starší děti sedláků chodily pást krávy 

a velký tažný dobytek chodili pást pacholci. A děti „chalupníků“ chodily pást kozy. 

(Bartoš, 1949, str. 242) Jít pást dobytek byla pro děti velká věc, takový důležitý úkol, 

a většina z nich se na to velmi těšila. A tak jednoho večera přišel za dětmi jejich otec… 

TIR – (kostýmní znak klobouk a vesta) a říká jim: „Tak děti, někteří z vás už jsou velcí 

a chodí pást každý den, ale někteří z vás ještě nebyli. A myslím, že je na čase, abyste 

povýšili, takže jsme se s maminkou rozhodli, že zítra půjdete všichni na pastvu! Starší, 

máte za úkol vysvětlit mladším co a jak a hlavně pozor, aby sa vám nezatúlalo, ať 

nemáme škodu!“ 

Učitel: Toto řekl dětem jejich otec a děti šly spát, protože brzy ráno musely vstávat, aby 

vycházely téměř po rozednění. 

Průběh činnosti: Děti rozděluji do skupin. Jakmile jsou všichni členové jednotlivých 

skupinek u sebe, přicházím jako učitel v roli.  

 

Děti se chystají na pastvu – sled tří živých obrazů 

Učitel: Vaším úkolem bude ve skupinách, do kterých jste rozděleni, vytvořit 3 živé 

obrazy - jsou to takové sochy, nebo fotografie toho, co se dělo poté, co vám otec 

oznámil, že půjdete na pastvu. Můžete znázornit i to, co se dělo během následujícího 

dne na pastvě. Poté budete po skupinkách vaše obrazy ukazovat. Na přípravu máte 

10 minut. Všichni musejí být děti, nebo zvířata, nikdo není dospělý. Můžete použít 

rekvizity a převleky, které jsem vám předem nachystala. Než si budeme obrazy 

představovat, seznámím vás s pravidly. Já vždycky cinknu na triangl, jako začátek 

obrazu, vydržíte bez hnutí, pak cinknu znovu a změníte se na další obraz, pak zase 

cinknu začátek dalšího obrazu.  

Popis činnosti: Děti se ve skupinkách domlouvají a chystají si své živé obrazy. 

Po uplynutí limitu na přípravu přichází prezentace obrazů. Každá skupina prezentuje 

své živé obrazy. Ty skupiny, které neprezentují, dělají diváky. 
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Přestávka: zde bude zařazena přestávka (15 minut)  

 

Improvizace s dějem – co se dělo na pastvě  

Učitel: Ale den je dlouhý a dobytek se pase sám, tak co mají děti na pastvě dělat? 

Představte si, že jste na pastvě, kozu přivážete, kráva vám neuteče, a co dělat teď? 

Chtěla bych, abyste v každé skupině vymyslely krátkou připravenou improvizaci, 

rozehranou s mluvením – takové video znázorňující co se dělo na pastvě během toho, co 

se dobytek pase. Sami si určíte začátek a konec improvizace, snažte se, aby to mělo 

nějakou vypovídající hodnotu, aby tam byl nějaký děj, malá zápletka a její vyřešení. 

Opět můžete použít rekvizity a převleky, na přípravu máte asi 20 minut. 

Popis činnosti: Děti si po dobu 20 minut připravují improvizaci s dějem, kterou posléze 

prezentují. Jedna skupina vždy prezentuje a ostatní dělají diváky. 

 

Zvony – zvuková koláž 

Učitel: Jak děti poznají, že mají jít domů z pastvy? Neměly hodinky, podle slunce? Ale 

co když bylo zataženo? Poznaly to podle klekání. Klekání je zvonění zvonice v 7 hodin 

večer. Opět v té skupině, jak máte svou „rodinu“, chci, abyste vytvořili zvonici, která 

bude zvonit klekání, ze svých těl a za pomoci čehokoli, co by mohlo vydávat nějaký 

zvuk, máte k dispozici i Orffovy nástroje. Na přípravu budete mít 5 minut. 

Popis činnosti: Během pěti minut si děti připravují svou zvukovou koláž a posléze opět 

každá skupina prezentuje svůj nápad. 

 

Sprcha 

Učitel: Vyplníme prostor tak, aby měl každý kolem sebe dost místa. Teď jsme byli 

každý v nějaké roli a uděláme si takovou sprchu, nebo očistu, od té role, abychom byli 

zase sami sebou. Vytáhneme se až nahoru na špičky, pak oběma rukama pevně sjedeme 

od hlavy, přes krk, hrudník, boky až k nohám, jako bychom chtěli ze sebe něco setřít. 

Popis činnosti: Děti rovnoměrně zaplní prostor místnosti a každý provádí pomyslnou 

očistu.  
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Závěr – reflexe  

Učitel: Mluvit bude jen ten, kdo bude mít v ruce míček, ostatní budou poslouchat. Ten, 

kdo bude mít míček v ruce, nám řekne, co se mu nejvíce líbilo, co prožíval, co si 

odnese, nebo jestli bude mít pocit, že potřebuje sdělit ještě něco k tématu, tak taky 

může.  

Popis činnosti: Sedíme všichni v kruhu. Posílám míček po kruhu a děti říkají své dojmy 

z lekce. 

 

Co vytvořily děti během této lekce:  

- Při poslechu hudby se na papíře objevilo např.: Při hudbě jsem myslela na moji 

prababičku, která zemřela před 4 lety, myslel jsem, že jsem v Alpách a ležím 

na trávě, letěla jsem nad zemí a ta hudba byla moc pěkná, příroda, létání po ostrově 

s křídly, nadpřirozeno  

 

- Co děti psaly po zhlédnutí obrázků z knihy: Je to doba přibližně kolem roku 

1940 - již byly „foťáky“, proto můžeme mít fotografie z té doby. Co je napadalo 

k obrázkům: Chudoba, minulost, lidová doba, sedláci, Slovácko, kroje, válka, 

řemesla, zemědělství, prostý život, úcta ke stáří. Co dělaly děti v té době: „Lozily“ 

na stromy, hrály různé hry: na honěnou, na schovávanou, na vojáky, s květinami, 

vše co dělaly, dělaly hlavně venku, pracovaly, pomáhaly rodičům na poli, na statku, 

chodily pást dobytek, chodily taky do školy, tancovaly, šily, vyšívaly, pozorovaly 

přírodu, smály se.  

 

- Když děti vytvářely ŽO: např.: jedna skupina – Obraz č. 1: spící děti, leželi 

všichni blízko sebe, jakoby na jedné posteli. Obraz č. 2: probouzející se děti. Obraz 

č. 3: Koza přivázaná ke kůlu a ostatní stojí okolo. Starší děti ukazují mladším 

na kozu a kůl. Druhá skupina: Obraz č. 1: Malé děti ještě spí – starší dívka je budí, 

chlapci jdou do chléva pro kozu. Obraz č. 2: Malé děti se dívají, jak starší dojí 

kozu, nejstarší dívka vaří. Obraz č. 3: Nejstarší dívka dává dětem jídlo, koza se 

pase, kluci na ni dohlížejí.  
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- Vzniklé improvizace, co se dělo na pastvě, když se dobytek pásl: např.: jedna 

skupina – kluci pouštějí draka, ale ten se jim zamotá do koruny stromu (tu tvořily 

dívky v zajímavé soše z těl) a kluci nakonec na strom vylezli a draka sundali. 

Druhá skupina – malá děvčata hrála hru „Na prsténky“, starší kluci zakládali 

ohniště, sbírali dřevo a opékali brambory na ohni. Třetí skupina – nejstarší dívky si 

povídaly, tančily a zpívaly a kluci přeskakovali přes „klacky“. 

 

- U zvukové koláže každá skupina vymyslela zajímavou zvonici, většinou využívali 

hlavně rytmiku.  

 

- Reflexe: Většině dětí, se nejvíce líbily živé obrazy. Častokrát také říkaly, že se jim 

to líbilo jako celek, že je to bavilo a užili si to. Zaznělo také, že si děti mohly 

vyzkoušet, jaké to bylo dřív, a že to teda neměly lehké, protože něco musely dělat, 

dneska nemusí děti nic a mají všechno, nebo většinu toho, co chtějí. 

 

Mé hodnocení lekce: 

- Děti si vyzkoušely připravenou improvizaci s dějem, ztvárnily své představy 

o životě kolem roku 1900. 

- Podařilo se jim vžít do situace, kdy jsou na pastvě a vymyslely možnosti, co dělat 

na pastvě, zatímco se dobytek pase. 

- Sledovala jsem spolupráci v jednotlivých skupinách, kde starší děti dávaly prostor 

i předškolním dětem k vyjádření jejich nápadu. Pokud tedy předškolní dítě mělo 

potřebu se vyjádřit. Byla zde i předškolní dívka, která se spíše „vezla“ se staršími 

dětmi. 

- Jsem si vědoma toho, že aktivity vsedě (popisování pocitů a obrázků) již trvaly 

dlouho. Napřed děti nechtěly moc psát, pak se rozepsaly, ale i tím, že skupina je 

velká, tak ty, které už neměly nápady, to nebavilo. 

- Pomoci dnešní lekce jsem zjistila, že hodně dětí má problém s vyjadřováním. Jak 

vyjádření myšlenky slovy, tak také s neverbálním vyjádřením. Působí hodně 

strnule, bojí se, jejich tělo říká něco jiného, než říkají řečí mluvenou.  

- Možná to bylo i tím, že tento způsob práce byl pro ně zcela nový. Dokonce se mě 

i jedna z nejstarších dívek na začátku lekce ptala, proč to vlastně všechno děláme. 
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Ale v závěrečné reflexi mi řekli, že je to moc bavilo a užili si to a že to můžeme 

dělat častěji.  

 

Co z této lekce jsme využili v inscenaci:  

- Z improvizací jsme několik situací použili do inscenace, a to sice scénku, kdy kluci 

pouští draka. Dále pak situaci, kdy nejstarší dívky si povídají v hloučku a nejmenší 

děvčata měla hrát hru na prsténky, ale nakonec z toho vznikla hra na honěnou. 

Všechny tyto situace se objeví hned v úvodu inscenace.  

- V závěru inscenace jsme pak využili jednu ze zvukových koláží. Použili jsme jeden 

typ zvonice, kdy dva chlapci stojí proti sobě a jednoho menšího chlapce si mezi 

sebou „posílají“. Ten je zpevněný a dělá „srdce zvonu“, ostatní stojí kolem 

a doplňují další pohyby a zvuky, které patří ke zvonici.  

- Ač jsme nakonec v inscenaci mnoho věcí z první lekce nevyužili, bylo důležité, aby 

si děti touto lekcí prošly. Protože i když divák to neuvidí, oni si ty věci prožili 

a ovlivní to později jejich vnímání inscenace. 

 

3. část: Seznámení se s pohádkou O zlé koze – víkendové soustředění –  

 2. - 3. 12. 2011 

 

Literární zdroj: K. Plicka, F. Volf, Český rok, Podzim, 1954, - pohádka O zlé koze 

Prostředí: Tento blok bude zapojen do víkendového soustředění, probíhajícího mimo 

klasické zkoušky souboru. 

Počet dětí: 29 dětí – 7 chlapců, 22 dívek 

Věk dětí: 5-15 let 

Předškolní děti: 4 dívky ve věku 5 – 7 let (jedno dítě s odkladem školní docházky) 

Zkoumaný koncept: lež má krátké nohy, spravedlnost  

Téma:  Jak se dá odhalit lež a spravedlivě ji rozsoudit? Jak vnímá lež naše okolí? Proč 

někdo lže a jak to s ním může dopadnout? 

Čas: cca 3,5 hodiny, rozděleno přestávkou  

Cíle: 

- Vytvořit jednoduchou improvizaci tak, aby vystihla atmosféru zadaného tématu  

- Přijmout hru roli, vytvořit charakteristiku postavy 
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- Akceptovat linii příběhu, který bude postupně vznikat  

- Proniknout do příběhu o zlé koze, přiblížit tím dětem téma inscenace 

- Vstupem do příběhu by si děti měly uvědomit, že na každou lež se časem přijde.  

- Také si pomocí fiktivní situace vyzkoušejí být v kůži lháře, oklamaného i toho, kdo 

má rozhodnout 

- Spolupráce předškolních dětí se staršími dětmi 

 

Nálady – průpravná cvičení  

Učitel: Rozdělím vás na dvě skupiny, kdy jedna skupina bude dělat aktivitu a druhá 

bude dělat diváky, poté se tyto úlohy vymění. Skupina, která jako první dělá aktivitu, si 

stoupne čelem ke stěně, zády k divákům. Já vám popíšu nějakou situaci, vy si pokusíte 

tu situaci představit a jakou náladu ve vás vyvolá, co budete cítit v tu chvíli. Tento pocit 

si uchováte a až tlesknu, otočíte se na diváky, kteří se budou dívat a sledovat, jak 

vypadáte. Jaký máte výraz v obličeji, jaké máte držení těla a jakou máte vnitřní energii. 

I kdyby se diváci smáli, vydržte co nejdéle udržet daný pocit. Samozřejmě každý může 

mít trochu jiný výraz. Diváci se dívají a snaží si pojmenovat výraz, který kdo má – 

vypadá smutně, vypadá naštvaně apod.  

Popis činnosti: Děti rozděluji na dvě skupiny a první skupina si stoupá zády k divákům, 

přibližuji jim situace, do kterých se mají vžít.  

Učitel: Vždy vám řeknu jednu situaci, vy si ji představíte, na mé tlesknutí se otočíte 

čelem k divákům. Na druhé tlesknutí se otočíte zase čelem ke stěně. Pak budu zadávat 

další situaci. 

Situace jsou následovné: 

- na něco se hodně, ale opravdu hodně moc těšíš 

- jdeš potmě a najednou na tebe někdo vybafne 

- jdeš ze školy a máš špatnou známku   

- chystáš se provést někomu nějakou špatnost 

- stydíš se někomu něco říct 

- dozvěděl/a ses něco, co jsi nechtěl/a, aby se stalo 

- někdo ti řekl něco, co tě velmi rozčílilo  

- pod stromečkem jsi našel/a dárek, který jsi moc chtěl/a 
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Navození tématu – skryté indicie  

Učitel, rozvádí diskusi: Vytvoříme kruh a sedneme si. Co jsme dělali na minulém 

soustředění? (malé připomenutí a osvětlení těm, co tam třeba nebyli). Já tady mám 

připravený takový ranec a v něm mám pár věcí, které by nám možná mohly 

napovědět… (zvonec, kus kožešiny, proutek, klobouk, šátek). Budu obcházet po kruhu 

a každý zkusí pohmatu poznat, co v ranci je. Ale nikomu nic neříká. 

Popis činnosti: Obcházím po kruhu a každé dítě nechám sáhnout do rance. Až obejdu 

všechny, sednu si k dětem do kruhu a povídáme si o tom, co si myslí, že v ranci je. 

Učitel: Podíváme se, co všechno se v tom ranci skutečně ukrývá.  

Popis činnosti: Vytahuji z rance všechny předměty. 

Učitel: A co myslíte, jak spolu tyto předměty souvisí? A komu mohou patřit? 

Představíte si nějaké konkrétní postavy?  

Popis činnosti: Děti říkají, co je napadá, když vidí všechny ty předměty. Snaží se 

odpovědět na mé otázky. 

 

Improvizace s dějem 

Učitel: Rozdělím vás do čtyř skupin, z každé skupiny vyšlete zástupce, který si přijde 

pro tajný vzkaz. Vylosuje si papírek, kde budete mít napsány úkoly k další činnosti. 

Všechny skupiny ještě obejdu, abych zjistila, zda rozumí zadání. Vybízím vás k tomu, 

aby se do improvizace samotné i její přípravy zapojili všichni členové skupiny. Aby měl 

každý svou roli a věděl, co dělá a proč. 

Popis činnosti: Děti rozděluji do skupin, opět se snažím, aby byly skupiny co nejvíce 

vyrovnané. Předškolní děti zapojuji do skupin k mladším i starším dětem. Poté vysílají 

zástupce, který vylosuje vzkaz v podobě dopisu. 

Skupiny dostanou v dopise zadané tyto úkoly: 

- Skupina číslo 1  

o Pán si hledá pasačku  

§ Jaký je pán? Jak vypadá, kde žije, s kým…  

§ Kde ji hledá? Nebo jak? 

§ Proč ji hledá? Jaké má požadavky, jaká by měla být? 
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- Skupina číslo 2  

o Pasačka slouží u pána a pase kozu, ale když se pán ptá kozy, jak se napásla, 

koza lže a pán pasačku vyhání  

§ Jaká je pasačka? Proč šla k pánovi do služby? 

§ Jaká je koza? Proč lže? (představa, že koza je člověk)  

- Skupina číslo 3  

o Pasačka slouží u pána, pase mu poctivě kozu - pán to sleduje, ale když se poté 

ptá kozy, jak se napásla, koza lže a pán kozu vyhání, protože ví, že to není 

pravda 

§ Jaký je pán? Jaký má vztah ke koze? 

§ Jaká je pasačka? 

§ Jaká je koza, proč lže?  

- Skupina číslo 4 

o Žije jedna babka, jednoho dne se jí na půdě objeví koza a babku vyžene z její 

chalupy. Babka shání pomoc, pomohou jí zvířátka (zajíc, liška a ježek). Kozu 

vyžene až ježek a babka se spokojeně vrátí do své chalupy. 

§ Jaká je babka? 

§ Jaká je koza? 

§ Jak vyhánějí kozu? 

§ Jak se to ježkovi povede?  

 

Učitel: Vaším úkolem bude připravit improvizaci, video toho, co máte napsáno 

v zadání. Pokuste se zamyslet nad otázkami, které máte ve vzkazu napsané. Zkuste 

udělat svou improvizaci tak, aby tam byly tyto otázky zakomponovány, abyste je svým 

hraním přiblížili divákům. Každá improvizace by měla mít nějaký začátek, zápletku 

a zakončení. Na přípravu máte 20 až 30 minut, podle toho, jak bude potřeba. Využít 

můžete opět rekvizity a převleky. Až budete mít práci dokončenou, budete improvizace 

prezentovat v takovém pořadí, jaké číslo máte napsané na vzkazu. Ukázka by neměla 

být delší než 5 minut. Snažte se ve skupinách spolupracovat a zvážit názor každého 

člena skupiny.  

Popis činnosti: Každá skupina si připravuje svou improvizaci. Já v průběhu přípravy 

chodím mezi skupinami a zjišťuji, zda nepotřebují s něčím poradit, nebo něco vysvětlit. 
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Po uplynutí limitu na přípravu skupiny dle čísla na svém zadání prezentují své 

improvizace. 

 

Přestávka: zde bude zařazena přestávka (15 minut). 

 

Charakteristika postav – diskuse  

Učitel: Určitě jste si všimli, že kdybychom spojili jednotlivé improvizace dohromady, 

vznikne nám jeden příběh. Objevovaly se nám tam stejné postavy, ale každá skupinka 

hrála jednotlivé postavy trochu jinak. Pojďme se zkusit shodnout na tom, jak by 

jednotlivé postavy měly vypadat a jaké by asi mohly být. Utvořme kruh, já dám 

do středu papír a fixy a na papír budeme psát, nejprve, jaké si myslíme, že by ta postava 

měla mít vlastnosti, jestli je hodná, zlá. Jak by mohla vypadat, kolik asi má roků a jak 

a kde žije. Ale pokusme se domluvit, diskutujme o tom, proč si myslíme, že by třeba 

pán měl být mladý, nebo starý. První začneme postavou kozy, pak postava pána, 

pasačky apod. 

Popis činnosti: Děti sedí v kruhu a uprostřed je papír se jménem postavy, o které se 

zrovna bavíme. Děti říkají své nápady a diskutují o nich. Říkají argumenty, když si 

myslí něco jiného. Nakonec vybíráme to, na čem se shodne celá, nebo alespoň většina 

skupiny a zapíšeme to na papír.  

Učitel: Napsali jsme si ke každé postavě její charakteristiku, tak si to zrekapitulujeme. 

Popis činnosti: Čteme jednotlivé charakteristiky postav, které děti vytvořily, abychom 

si ujasnili představu o postavách.  

 

Dokončení příběhu z pohledu jednotlivých postav – aneb jak to vidí děti 

Učitel: Ale víme, jak tento příběh vlastně dopadl? Co bylo dál s kozou, když ji ježek 

vyhnal? Co se dělo u pána? Co se stalo s pasačkami? Teď jednu skupinu rozdělím, 

abychom měli jen 3 skupiny. Na papírcích budou napsány hlavní postavy našeho 

příběhu. Určíte jednoho zástupce skupiny, který půjde vylosovat jeden papírek. Vaším 

úkolem bude domyslet, jak mohl příběh pro danou postavu skončit. Záleží na vás, 

jakým způsobem nám budete chtít tento konec prezentovat. Můžete opět zahrát 

improvizaci, nebo jen sled několika živých obrazů, můžete příběh jen dovyprávět, 

napsat jako zápis v deníku, jako reportáž, rozhovor s postavou – záleží na vás. Opět vás 
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vybízím ke spolupráci ve skupině, diskutujte tak, jako jsme diskutovali v předešlé 

činnosti.  Na přípravu budete mít 20 minut. Poté budete opět své nápady prezentovat. 

Popis činnosti: Děti spolupracují ve skupině a dotvářejí konec příběhu dané postavy 

z jejich pohledu. Každá skupina si volí svůj způsob prezentace a po uplynutí limitu na 

přípravu, probíhá prezentace.  

 

Závěr – čtení pohádky  

Učitel: Najděte si pro vás příjemné místo v místnosti a pohodlně si sedněte, nebo 

lehněte. Poslechněte si, jaká je pohádka v originálním znění. (Plicka, Volf, 1949,  

str. 44 – 51, viz příloha 1)  

Popis činnosti: Děti si nacházejí pro ně příjemné místo a pozici, ve které poslouchají 

pohádku, kterou jim předčítám. 

 

Průběh lekce, co děti v průběhu vytvořily:  

- Skryté indicie – Děti na základě předmětů usoudily, že by se tam mohl objevit 

nějaký pán a nějaká žena, která bude mladá a šátek bude mít na okrasu, nebo aby si 

při práci mohla zakrýt vlasy. Další varianta byla, že by to mohla být žena stará 

a šátek by nosila, protože už je stará.  Postavu kozy děti uhodly hned, protože jsme 

se o ní bavily už v minulé lekci. 

 

- Improvizace s dějem: 

- Skupina č. 1 – pojala svou improvizaci jako pantomimu. Pán žil sám s dítětem 

v domácnosti a ženské práce mu moc nešly. Nestačil se starat o dobytek a dítě 

zároveň. Šel do města dokoupit nějaké potraviny a našel tam mladou žebračku. 

Nejprve jí dal peníze, ale pak dostal nápad a nabídnul jí, aby šla k němu do služby. 

Nejprve mu pásla kozu, ale časem pán poznal, že potřebuje ženskou ruku, snad se 

i zamiloval a požádal dívku o ruku. A byla svatba.  

- Skupina č. 2 – Pán vypraví kozu s pasačkami na pastvu. Pasačky se o kozu starají 

a pasou ji. Najednou zjistí, že už je hodně hodin a že už se i setmělo, tak vytáhnou 

baterku a spěchají zpět k pánovu domu. Pán mezitím vařil večeři. Pán se zeptá, jak 

napásly. Pasačky odvětí, že dobře, ale pak se pán zeptá kozy a koza lže. Řekne, že 

ji přivázaly k pouliční lampě a samy si šly na Václavské náměstí na nákupy. 
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Pasačky se brání, že to vůbec není pravda, ale pán věří koze a pasačky bez milosti 

vyžene.  

- Skupina č. 3 – Opět máme dvě pasačky, jednu starší a jednu mladší. Pasou kozu 

poctivě, dokonce dávají koze i dobroty navíc. Pán zpovzdálí vše pozoruje, chce se 

ujistit, že pasačky jsou dobré, když vidí, že se koza pase, odejde zase domů.  

Jakmile se začne stmívat, vedou pasačky kozu domů.  Pán už čeká a ptá se kozy, 

jak ji napásly, a koza lže, že nepásly. Ale on ví, že lže, tak ji panímáma (které to 

mezi tím řekl) vyžene.  

- Skupina č. 4 – V této skupině byla nejstarší dívka ze souboru, která pohádku O zlé 

koze znala již z dětství, takže byla asi hodně ovlivněna tím, že již zná celý její děj. 

V této skupině byla i nejmladší dívka ze souboru, která velmi chtěla být v roli 

babky a prosadila si to. Celou improvizaci děti pojaly formou narativní pantomimy. 

Nejstarší dívka vyprávěla, co se dělo, a ostatní děti to pantomimicky předváděly. 

Babka zrovna vařila, když přišla koza, která ji vyhnala. Babka sháněla pomoc 

a potkala zajíce, který se snažil kozu z domečku vykopnout svýma dlouhýma 

nohama. Pak potkala lišku, která se snažila kozu nalákat na zelí, které by jí přinesla. 

Ale až ježek svými bodlinami kozu vyhnal tak, že ji popíchal. Babička pak pozvala 

zvířátka do chaloupky a pohostila je.  

 

- Diskuse o postavách: Děti se skutečně snažily domluvit, probíhala diskuse 

s argumenty, až se skutečně shodly. Zapojily se i mladší děti, nenechaly se odbýt 

staršími. Děti se domluvily na těchto charakteristikách: 

-  Koza – Je bílá, chlupatá a má bradku. Je zlá, prolhaná, sobecká, falešná, zákeřná, 

vychytralá a lstivá.   

- Pán – Je středního věku, je tlustý, má knír, kouří dýmku a nosí klobouk a bohatě 

zdobené šaty. Má dům a majetek, je bohatý a je pánem svého domu. Je hodný 

a spravedlivý, přesto však nedůvěřivý. Je ochráncem zvířat a má rád svou kozu.   

- Pasačka – Je velmi mladá – kolem 13 let, je krásná, štíhlá a okatá.  Je chudá, podle 

toho je také oblečena – je bosá, má chudý oděv. Ale je milá, hodná, snaživá, 

pracovitá, skromná, dobromyslná. 
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- Konec z pohledu jednotlivých postav podle dětí: Tři různé konce z jejich 

vlastního pohledu: 

- Z pohledu pasačky – Skupina si zvolila připravenou improvizaci. Pasačka si šla 

hledat novou službu a našla jednu hodnou rodinu, u které sloužila a rodina na ni 

byla milá. Chovali se k ní jako k vlastní dceři - ubytovali ji, dávali jí najíst 

a pasačka byla spokojená a zůstala u nich napořád. 

- Z pohledu pána – Skupina zvolila techniku televizní reportáž, kdy moderátorka 

vedla rozhovor s panem Josefem Bačou, kterému se nedávno zaběhla koza. 

Zrekapitulovali nám vše, co se stalo a přidali i konec, jak to vše dopadlo. Pan Bača 

přišel do studia i s kozou a vyprávěl svůj příběh. Diváci se mohli retrospektivou 

ve zrychleném záběru podívat, co se stalo – reportérka se změnila na pasačku a pán 

napřed vyhnal pasačku, pak vyhnal i kozu – vše bylo zrychlené – pohyby i řeč. Pak 

se opět vrací do studia, kde pan Bača vypráví, že koza byla u nějaké paní na půdě. 

Moderátorka se ptá, jak to pokračovalo dál, a opět se přeneseme ze studia přímo 

k pánovi domů, kde bez zrychleného záběru zjistíme, že mu žena vynadala, že 

nemají mléko a dcerka si nemá s kým hrát a že musí kozu najít. Naštěstí se koza 

po chvíli sama objeví doma a pán jí odpouští to, co provedla.  

- Z pohledu kozy – Skupina zvolila připravenou improvizaci, kdy koza utekla 

od babky z půdy a objevila se na Slovensku. Tam na ni mluvili slovensky a kozu 

vyhnali, protože je zlá. Koza běžela dál, doběhla do Číny. Tam koza nikomu 

nerozuměla, protože na ni mluvili čínsky, tak běžela zase dál. Doběhla někam 

do arabských zemí, kde se koze klaněli, koza byla ráda, že ji tady někdo uctívá, ale 

nakonec ji nějaký terorista zastřelil, protože měl hlad a kozu nakonec snědli.   

 

Moje reflexe činnosti: 

- Seznámila jsem děti s příběhem O zlé koze. Děti respektovaly linii příběhu, kterou 

samy dotvářely 

- Děti si vytvořily charakteristiku postav. Jsem si vědoma toho, že je zvláště pro 

předškolní děti těžké vytvořit charakterizaci postavy ve hře v roli. Předškolní děti si 

uvědomily hlavně vnější charakteristické znaky postav, podle kterých jsou schopny 

postavu prezentovat. 

- Děti přijaly hru v roli bez jakýchkoli problémů. 
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- Děti vytvořily dobrý základ, který můžeme použít pro naši další práci. 

- Opět zde probíhala spolupráce ve skupinách mezi všemi věkovými kategoriemi 

 

Co jsme použili v inscenaci z lekce:  

- Na základě této lekce vznikla celá jedna dějová linie inscenace. Za pomoci 

improvizace jsme vytvořili hlavní dějový příběh o zlé koze. 

- Využili jsme některé části improvizací, které jsme ještě upravili. Konkrétně situaci, 

kdy pasačky poctivě pasou kozu a pán je pozoruje, aby se o tom přesvědčil. 

V inscenaci jsou tyto situace obohaceny o hudební doprovod. 

- Dále vyhnání kozy a její usazení se na půdě babky. Postupně se ji zvířátka snaží 

vylákat ven, až se to nakonec povede ježkovi. Tyto činnosti v inscenaci probíhají 

jako pantomima během hudebního doprovodu. 

 

4. část: Dotváření dramaturgicko-režijní koncepce a její naplňování. 

 Scénografické řešení, propojení všech složek a tvarování celku 

 

Prostředí: Tato část procesu probíhá během pátečních zkoušek souboru v období leden 

– únor 2012. Což je přibližně 8 lekcí, vždy jedenkrát týdně cca půl hodiny až 1 hodinu. 

Počet dětí: 29 dětí – 7 chlapců, 22 dívek 

Věk dětí: 5-15 let 

Předškolní děti: 2 dívky ve věku 5 – 7 let (jedno dítě s odkladem školní docházky) 

Cíle: 

- Dotvořit a naplnit dramaturgicko-režijní koncepci 

- Vytvořit scénografické řešení inscenace 

- Tvarování celku 

 

Tvarování a dotváření: 

Začala jsem děti seznamovat s dramaturgicko-režijní koncepcí a začali jsme ji 

naplňovat. 

V úvodu celé inscenace uplatníme improvizace z prvního soustředění, kde jsme 

si povídali hlavně o rodinách a dětech na Horňácku a jejich běžném životě. Proto 

zkoušíme opakovat improvizace, upravujeme je a popřípadě vymýšlíme nové.  
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Zde začíná diferenciovaná práce s jednotlivými věkovými skupinami:  

Rozdělím děti na skupiny podle věku a budou pracovat v menších skupinách s dětmi 

přibližně stejného věku. V těchto skupinách budou poté figurovat i na začátku 

inscenace. 

 

Skupina předškolních dívek a dívek 1. a 2. třídy ZŠ: 

Učitel: Vaším úkolem bude vytvořit alespoň dvě improvizace toho, co mohou dívky 

jako vy dělat na pastvě. Můžete využít to, co jsme již dělali dříve, nebo vymyslet něco 

nového. 

Popis činnosti: Dívky vytváří improvizace a poté mi je prezentují. 

Co vytvořily: Vznikly tři různé improvizace: dívky si hrály s panenkami z látek, dívky 

hrály na honěnou, dívky tancovaly a zpívaly.  

 

Skupina dívek 4. – 6. třídy ZŠ: 

Učitel: Vaším úkolem bude vytvořit alespoň dvě improvizace toho, co mohou dívky 

jako vy dělat na pastvě. Můžete využít to, co jsme již dělaly dříve, nebo vymyslet něco 

nového. 

Popis činnosti: Dívky vytváří improvizaci a posléze mi ji prezentují.  

Co vytvořily: Dívky vytvořily jen jednu improvizaci, ve které se posadily jedna 

za druhou za sebe na zem a zaplétaly si vlasy.  

 

Skupina dívek 7. – 9. třída ZŠ: 

Učitel: Vaším úkolem bude vytvořit alespoň dvě improvizace toho, co mohou dívky 

jako vy dělat na pastvě. Můžete využít to, co jsme již dělali dříve, nebo vymyslet něco 

nového. 

Popis činnosti: Dívky vytvářejí improvizaci na dané téma a posléze mi ji prezentují 

Co vytvořily: Dívky vytvořily improvizaci, ve které přivedou dobytek na pastvu, 

sednou si do hloučku a povídají si o tom, jak už by chtěly k muzice jako jejich starší 

sourozenci. Ve druhé improvizaci vyšívaly a zpívaly.  
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Skupina chlapců 4. – 6. třída ZŠ: 

Učitel: Vaším úkolem bude vytvořit alespoň dvě improvizace toho, co mohou chlapci 

jako vy dělat na pastvě. Můžete využít to, co jsme již dělali dříve, nebo vymyslet něco 

nového. 

Popis činnosti: Chlapci vytvářejí improvizace a posléze mi je prezentují.  

Co vytvořili: Chlapci v první improvizaci pouštějí draka, ve druhé rozdělávají oheň 

a opékají chléb a brambory, ve třetí šermují s klacky místo mečů.  

 

Zařazení improvizací do dramaturgicko-režijní koncepce: 

Na scénu přijdou jako první dva chlapci a začnou pouštět draka. Ostatní kluci 

rozdělávají oheň. Na scénu přicházejí z různých stran dívky. Potkávají se 

s kamarádkami z vedlejších vesnic a každá si jde do své skupinky, se kterou se vítá 

svým pozdravem. Poté se každá skupinka zabývá svými záležitostmi. Nejmladší dívky 

hrají na honěnou. Střední dívky si zaplétají vlasy a nejstarší dívky si povídají. Vznikl 

zde krátký dialog, ve kterém si povídají o tom, jak by už chtěly jít k muzice. Chlapci se 

v pozadí dál zabývají drakem a ohněm, který se snaží udržovat a šermují klacky. 

 

Pohádka O zlé koze: 

Cíl: připomenout si celý příběh O zlé koze, pokusit se o jiný způsob ztvárnění, než 

obvykle. 

Učitel: Rozdělím vás do tří skupin. Zástupce skupiny přijde vylosovat papírek, 

na kterém budete mít zadání úkolu:  

- Skupina č.1: Zahraj celou pohádku O zlé koze pouze jako pantomimu.  

- Skupina č. 2: Zahraj celou pohádku O zlé koze jako loutkové divadlo.  

- Skupina č.3: Zahraj celou pohádku O zlé koze jako muzikál 

Učitel: na přípravu máte 10 minut, můžete využít rekvizity, které máte k dispozici. 

Posléze budete v pořadí dle čísla skupiny své úkoly prezentovat. 

Popis činnosti: Děti si připravují své improvizace a posléze je předvádějí 

 

Opakujeme i taneční a pěveckou část, kdy s dětmi zkouším tanec „sedláckou“, 

a diskutujeme o prolínání dvou dějových částí - dětí na pastvě a postav z pohádky. Už 

se snažíme inscenaci co nejvíce formovat do její konečné podoby.  
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Rozdělení rolí:  

Vytáhnu papíry, na které jsme na jednom ze soustředění psali charakteristiky 

postav, a přečteme si je. Následuje charakterizační cvičení (Budínská, 2008). Chodíme 

po prostoru a já říkám jednotlivé vlastnosti a nálady, které máme na papíře napsané. 

Děti se snaží chodit v takové náladě, nebo se snaží co nejvíce vžít do charakteru, který 

zrovna předvádějí. Poté si sedneme do kroužku a začneme se bavit o rozdělení rolí. 

Ptám se, zda má někdo zájem a chuť si zahrát některou z rolí. Nepřihlásí se nikdo, ale 

na některých z nich vidím, že by zájem měli, ale spíše se bojí a možná i stydí přihlásit 

sami. Tak rozvedu diskusi o tom, koho si ostatní nejlépe dokážou představit v té dané 

roli. Už se začínají objevovat jména a dotyční se tomu nebrání. Napsali jsme i alternace, 

každou postavu hrají alespoň dva lidé.  

 

Tvarování pokračuje: 

Na příští zkoušku přinesu rozepsané texty a děti, které mají ztvárňovat postavy, si 

vezmu na individuální zkoušku. Rozebíráme a čteme si text a zkoušíme si jednotlivé 

situace i se zařazením dialogů podle textu.  Protože je text hodně proložen hudbou 

a tancem, máme zde ještě nějaké mezery, kde dětem zatím popisuji, co budou dělat 

ostatní, které písně a tance tam zapojíme. Poté jdeme za ostatními a ukážeme jim, jak 

bude vypadat hraná část. Ostatní děti zatím dělají diváky a v místech, kde budou tančit, 

jim řeknu, kterou choreografii tam budeme zařazovat. Choreografie jsme již nacvičili 

dříve.  

 

5. část: Propojení všech složek, fixování – soustředění sobota 3. 3. 2012 

 

Všechny složky inscenace jsem s dětmi zvlášť dělala, hudební část, tanečně pohybovou 

i hereckou, teď je na čase je spojit dohromady. 

 

Kostýmní znaky: 

Dnes se ještě zabýváme kostýmními znaky. Řešíme s dětmi, co by se nejlépe 

hodilo k jednotlivým postavám a zároveň to bylo jednoduché a tenkrát dětem na pastvě 

dostupné. Nakonec se shodneme na tom, že pán bude mít klobouk, koza vestový 

kožíšek a pasačky šátek, který si uváží na hlavu. Zvířátka naznačí malé děti 
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pantomimicky. Zajíček – uši, liška – poleze po čtyřech a ježek se tam dokutálí jako 

„ježek“. 

 

Fixování: 

V prvé řadě fixujeme úvodní improvizaci, snažíme se ji rozčlenit tak, aby 

jednotlivé činnosti každé skupiny dětí v určitou chvíli trochu vynikly, aby nedělali 

všichni najednou. Děti se musí na jevišti navzájem vnímat.  

Použitím narativní pantomimy vytvoříme „přemostění“ do druhé dějové linie. 

Nejstarší dívka vypráví nejmladším dětem pohádku. Jakmile řekne jméno postavy, 

chlapci, kteří ji ztvárňují, na její slova vyskakují a staví se do role postav (pán, koza). 

Použitím ústřední melodie pasačky (píseň Švarné dívča), kdy pasačka pase kozu, se 

dostaneme do dějové linie pohádky úplně. Poté pokračujeme v této dějové linii, 

propojujeme hru v roli spolu s tanečním projevem ostatních dětí.  

Objevuje se nám zde další melodie (Za horama, za dolama), jejímž 

prostřednictvím koza neprávem žaluje na pasačku. Pasačka však poctivě kozu pásla, 

zatímco ostatní děvčata jsou na zábavě (taneční páry v zadní části jeviště). Pán ji však 

vyžene, protože věří koze, hledá si novou pasačku. Situace se znovu opakuje, akorát 

s postavou druhé pasačky. Tentokrát však pán koze úplně nevěří a sleduje ji zpoza 

stromů a vidí, „jak se věc má“. Proto, když koza znovu žaluje, ví, že lže, a kozu chce 

potrestat. Koza utíká a pán se ji snaží dohnat. V tu chvíli všechny dětí začnou také 

utíkat a na jevišti nastává „organizovaný chaos“, ve kterém se koza i s pánem „ztratí“. 

Chlapec v roli pána sundává kostýmní znak (klobouk), zařazuje se mezi ostatní 

děti, které mezitím zaujaly další postavení na jevišti - změna scény, druhý obraz, 

u babky na půdě, kam koza utekla a babku (kostýmní znak šátek) vyhání. Rozestavení 

na jevišti je následovné: koza uprostřed, na otepi dříví (jako na půdě), z jedné strany dva 

zástupy starších děti, z druhé strany dva zástupy mladších dětí, dívka v roli babky před 

otepí, děti v roli zvířátek v hloučku na levé straně jeviště.  

Vyvrcholením celé inscenace je právě tato scéna, kdy děti po stranách spolu s kozou 

rytmicky říkají říkadlo z pohádky (Plicka, Volf, 1949, str. 47), v tichém doprovodu 

písně (Mala babka), která je ústřední melodií pro danou situaci. Děti střídají rytmické 

říkání se zpěvem písně a do toho nejmladší děti v rolích zvířátek chodí kozu vyhánět. 

Kozu vyhání až ježek.  
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Vyhnáním kozy z půdy se opět vrátíme do první dějové linie, kdy jsou děti 

na pastvě a nejstarší dívka jim vypráví pohádku. Všichni jsou opět na stejných místech, 

kde byli, než pohádka začala. Jakmile dívka pohádku dopoví, zjistí, že již slyší zvonit 

klekání (které znázorňují chlapci). Všichni se začínají zvedat a jdou domů. Po cestě si 

povídají o pohádce - jak to asi s kozou dopadlo? Nejstarší dívka jim řekne závěr jedné 

z improvizací, kterou děti doplňovaly dokončení pohádky z jejich vlastního pohledu. 

Celý scénosled přiložen (viz příloha 3)  

 

Veřejné uplatnění inscenace 

  S touto inscenací jsme poprvé vystoupili 25. března 2012 v rámci Dětského 

valašského bálu, který se konal v kulturním domě v obci Kašava na Zlínsku. Bohužel 

jsme zde neměli k dispozici divadelní jeviště, takže děti vystupovaly na volném 

prostranství, kdy diváci seděli po stranách na židlích a na balkóně.  

 Přesto, že měly děti ztížené podmínky nedostatkem prostoru, se jim dle mého 

hodnocení i dle ohlasů od diváků vystoupení povedlo. Ale stále je ještě na čem 

pracovat, inscenace je ještě pořád „živá“, bylo málo času na to, aby se dětem dostatečně 

usadila a zafixovala.  

 

Reflexe dětí: Děti většinou říkaly, že měly před vystoupením trému, protože to pro ně 

byl nový způsob práce, předtím nikdy na jevišti tolik nemluvily. Ale nakonec se jim to 

velmi líbilo a bavilo je to a měly potom dobrou náladu. Záznam celého představení 

přiložen na DVD (viz. příloha č. 4). 

 

 Druhé vystoupení proběhlo 1. května 2012 na náměstí Míru ve Zlíně, v rámci 

oslav 1. máje. Na toto vystoupení jsem vyměnila obsazení v hlavních rolích, hrála druhá 

alternace. Toto vystoupení poprvé viděli i rodiče. Ohlasy byly velmi pozitivní a při 

reflexi s dětmi jsem se dozvěděla, že se jim již hrálo trochu lépe, protože si to mezitím 

stihly ještě více zafixovat.  

 Další vystoupení s touto inscenací se chystá v rámci 15. výročí Malé Vonice, 

které se bude konat 16. června 2012 a bude probíhat v prostorách divadla Malá Scéna 

Zlín. Děti poprvé vystoupí i na velkém divadelním jevišti, kde budou k dispozici 

všechny divadelní prostředky (světla, opony apod.). 



68 

 

11 Vyhodnocení výzkumných otázek 
 

Dají se prvky dramatické výchovy zařazovat do dětského folklorního souboru, jak 

často a do jaké míry? 

 Dle mého akčního výzkumu mohu říci, že prvky dramatické výchovy se 

do práce v dětském folklorním souboru zařazovat dají, a to jak do samotné inscenace, 

tak i do průběhu zkoušek v dětském folklorním souboru. Do jaké míry a jak často záleží 

na každém vedoucím. Protože dnes již folklor jako takový neexistuje a všechny projevy 

na jevišti jsou folklorismem, který má s divadlem mnoho společných prvků a zásad, 

můžeme metody a techniky dramatické výchovy využít velkou měrou. V mém výzkumu 

jsem vycházela hlavně z toho, co mají tato dvě odvětví společného, a to sice hlavní 

vyjadřovací princip - hru. Ukázala jsem, jak lze dramatickou výchovu použít při tvorbě 

inscenace, využitím jak v procesu tvorby, tak v samotné inscenaci. 

 

Jak děti na prvky dramatické výchovy reagují, přijímají je? 

 Zde bych zdůraznila, že každá věková skupina na prvky dramatické výchovy 

reagovala jinak. Tím, že jsem ve svém výzkumu měla věkově smíšenou skupinu, mohu 

říci, že děti předškolního a děti mladšího školního věku (cca do 9 let) přijímaly techniky 

dramatické výchovy, které jsem jim nabídla, velmi pozitivně. S nadšením a nasazením 

dělaly vše, co jsem jim zadala, a do fikce se dostávaly mnohem snadněji. Dětem 

staršího školního věku, dětem dospívajícím, činilo přijímání prvků dramatické výchovy 

občas potíže. Bály se vstupu do fikce a „nevěřily“ mi tolik. O některých věcech se 

vyjadřovaly slovy „to je trapné“. Ale nakonec se mi podařilo motivovat a „vtáhnout“ 

do fikce i je.  

 

Mohou být děti aktivními spolutvůrci inscenace 

 Myslím si, že mým výzkumem se mi podařilo dokázat, že mohou. Samozřejmě 

jsou zde určité hranice a záleží na vyspělosti a zkušenostech dětí. Ale dle mého 

výzkumu mohu říct, že pokud dětem je dán prostor a možnost spolupracovat, je průběh 

tvorby i její výsledek jiný, než když děti „ovládáte jako loutky“. Kdyby práce 

na inscenacích probíhala vždy takovouto interakcí, mohly by děti časem načerpat tolik 

zkušeností, že by mohly vytvořit i autorskou inscenaci. 
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Jaké jsou výhody, nevýhody a rizika zapojení dramatické výchovy do dětského 

folklorního souboru?  

 Hlavní výhodu bych viděla právě ve spolupráci mezi vedoucím a dětmi. Poté, 

jak jsem ukázala ve svém výzkumu, větší vnitřní prožitek dětí. Ví lépe, co dělají a proč 

to dělají, tím že jsem dětem poskytla prostor pro jejich uplatnění v procesu tvorby. Díky 

zařazení metod dramatické výchovy mohou děti sdělit svůj názor, nápad vedoucímu, 

který by je měl vyslyšet a některé nápady dále může použít. Nevýhodu vidím hlavně 

v tom, že charakter zkoušek dětského folklorního souboru je trochu odlišný 

a na dramatickou výchovu nezbývá tolik času, kolik by bylo potřeba. Jelikož dramatická 

výchova je časově náročná a ve folklorním souboru se prolíná se všemi ostatními 

estetickými disciplínami, nezbývá pro ni dostatek prostoru. Největší riziko při používání 

metod dramatické výchovy ve folklorním souboru je překročení poměru jejího využití 

vzhledem k ostatním složkám potřebným pro celkový projev. Musíme si dát pozor, aby 

se z folklorního souboru nestal dramatický kroužek. Poměr využití jednotlivých složek 

si určí každý vedoucí sám podle toho, do jaké míry cítí potřebu stylizace projevu a také 

pro jakou příležitost inscenaci staví. V dnešní době jsou již prvky dramatizace na scéně 

dětského folkloru nutné, protože dnešní náročný divák se již nespokojí pouze 

s „klasickým“ projevem dětského folkloru.  

 

Co přináší dramatická výchova do dětského folkloru? 

 Dramatická výchova přináší nový způsob předávání tradiční lidové kultury. 

Můžeme dětem lépe a pro ně pochopitelnějším způsobem přiblížit dobu, která je jim již 

dávno vzdálená. V mém výzkumu jsem tímto způsobem dětem přiblížila život 

na vesnici na počátku minulého století. Nabídla jsem jim možnost vstoupit do doby, 

která je pro ně „mrtvá“ a pomocí fikce jsem jim tuto dobu přiblížila a „oživila“. Tím se 

pro ně stala reálnější a pochopitelnější.  

 

Jakou roli a postavení zaujímá předškolní dítě v natolik specificky heterogenní 

skupině, jako je dětský folklorní soubor?  

Předškolní dítě má v takto smíšené skupině také svou roli a funguje se staršími 

dětmi ve vzájemné interakci. Jako tomu bylo dříve, když byly rodiny velké a starší děti 

se musely starat o ty mladší a mladší děti se ledacos od starších dětí přiučily. Sama jsem 
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během mého akčního výzkumu vypozorovala několik situací sociálního učení. Velmi 

často jsem pozorovala mladší děvčata napodobovat své vzory (většinou starší dívky). 

Např. když už jsme měli inscenaci víceméně dokončenou, a již jsme ji fixovali, dvě 

předškolní dívky spolu se třemi dívkami mladšího školního věku (1. třída), si během 

odpolední přestávky na soustředění spontánně „přehrály“ celou pohádku „O zlé koze“, 

kterou jsme měli v inscenaci. Samy si vyzkoušely role, které zastávaly starší děti. Takže 

jsem si mohla všimnout, že předškolní děti se chtějí prosadit, ale mezi staršími dětmi je 

to pro ně složitější. Proto by se jim měl nechávat speciálně vyhrazený prostor pro jejich 

prosazení. O což jsem se v mé práci s nimi také snažila. Ovšem zase by se neměly příliš 

individualizovat. Ač se předškolní dítě nezapojuje zcela aktivně do činnosti, přesto ji 

vnímá natolik, že je schopno jej v domácím prostředí prezentovat. Dnes již neexistuje 

přirozené prostředí, kde by se setkávaly natolik věkově smíšené skupiny. Děti se stýkají 

se stejně starými dětmi. V dětském folklorním souboru je předškolní dítě v roli 

příjemce. Z počátku jen přijímá, aby se časem mohlo stát nositelem těchto tradic 

a předávat je dál.  
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo ukázat možnost, jak lze zapojit prvky 

dramatické výchovy do přípravy jevištního tvaru v dětském folklorním souboru 

a poskytnout tak dětem možnost tvůrčí práce. To jsem demonstrovala v jednotlivých 

přípravách během celého procesu vzniku inscenace, kdy jsem zvolila metody 

dramatické výchovy jako hlavní prostředky pro vznik inscenace. Ukázala jsem, jakým 

způsobem lze propojit dramatickou výchovu s dětským folklorem. Tato práce by mohla 

posloužit jako inspirace ostatním vedoucím dětských folklorních souborů jako jedna 

z možností, jak dětem předat a přiblížit naše tradice.  

Dramatická výchova přináší do dětského folklorního souboru nový způsob 

předávání tradiční lidové kultury. Díky dramatické výchově můžeme dětem přiblížit 

dobu jim již dávno vzdálenou a prostřednictvím jevištního projevu mohou děti tradice 

prezentovat a opět předávat dál. 

Předškolní a mladší školní děti přijaly dramatickou výchovu bez problémů, 

jelikož je pro ně přirozená. Starší děti však měly s přijetím dramatické výchovy občas 

problém, jelikož hra pro ně již není přirozenou činností. 

Ve své práci jsem také ukázala, že dramatickou výchovu lze zapojit nejen 

do přípravy jevištního tvaru a poskytnout tak dětem možnost tvořivé práce, čímž se děti 

stanou spolutvůrci inscenace, ale že její prvky lze využít i v samotném jevištním tvaru. 

Zpozorovala jsem však i jisté nevýhody dramatické výchovy při zařazení 

do dětského folklorního souboru, a to sice její časovou náročnost. Je velmi obtížné 

zapojit dramatickou výchovu do běžného nácviku, který probíhá jednou týdně hodinu 

a půl. Zato na soustředění se ukázala být dramatická výchova efektivním způsobem 

práce s dětmi. 

Jako obtížné se ukázalo být i propojení několika věkových skupin dětí. Jelikož 

každá věková skupina dětí má odlišné potřeby, musí se práce v souboru diferencovat. 

Když jsem využívala práci ve skupinách, rozdělovala jsem skupiny dvojím způsobem. 

Buď jsem se snažila do každé skupiny zařadit přibližně stejně staré děti a zadávat jim 

individuální úkoly, ve kterých by se mohly prosadit, nebo jsem naopak skupiny 

namíchala tak, aby měly zástupce z nejstarších i nejmladších dětí. Pokud jsem však 

volila pro všechny stejnou práci, musela jsem nejvíce myslet na předškolní děti, aby 
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pro ně nebyla daná aktivita příliš náročná. Případně jsem jim musela poskytnout pomoc, 

nebo možnost, jak aktivitu zvládnout. Přesto jsem však vypozorovala, že děti 

předškolního věku se do skupiny zařazují bez větších problémů a pracují ve vzájemné 

interakci se staršími dětmi. Jako výhodu této heterogenní skupiny vidím to, že zde 

probíhá specifická sociální interakce, která zřejmě v žádném jiném zájmovém kroužku 

probíhat nemůže, protože neznám kroužek, ve kterém by bylo propojeno tolik věkových 

skupin. 

Celkové propojení a využití dramatické výchovy v dětském folklorním souboru 

se ukázalo být efektivní a pro děti přirozené. Díky tvořivému způsobu práce a možnosti 

„zažít si“ určité situace se stal i jejich jevištní projev přirozenější. 

Celé toto téma by si zasloužilo mnohem více pozornosti, než mi umožňuje 

rozsah této bakalářské práce. 
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