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Anotace: 

Bakalářská práce pojednává o dramatické technice Divadla fórum a dramatické 

výchově v mateřské škole. Jako námět pro Divadlo fórum je vybrán problém z mateř-

ských škol, přiznání dítěte a odpovědnost za jeho činy. Teoretická část je zaměřena na 

vznik Divadla fórum a podklady pro realizaci Divadla fórum, které je v praktické části 

realizováno. Divadlo fórum je technika, která pomáhá řešit sociální problémy. Jelikož 

jsou děti předškolního věku příliš malé na to, aby mohly zahrát situaci, ve které dojde k 

utlačování, situaci zahrají dva učitelé z mateřské školy. Praktická část bakalářské práce 

je realizace Divadla fórum v mateřské škole, která má zaměření na dramatickou výcho-

vu. 

Klíčové pojmy: 

Divadlo fórum, problém, řešení, mateřská škola, dramatická výchova 

Annotation:  

Bachelor's dissertation deals with a dramatic method of the Forum theatre and 

drama education in kindergarten. As a theme for the Forum theatre is chosen a problem 

in kindergarten, a child’s confession and responsibility for his/her acts. Theoretical part 

is focused on the origin of Theatre forum and groundwork for realization of Forum 

theatre, which is realized in the practical part. Forum theatre is a technique that helps to 

solve social problems. Since the preschool children are too young to be able to role-play 

the situation treating the fact of repression they will be substituted by two kindergar-

ten’s teachers. 
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Abstrakt  

Práce je zaměřená na dramatickou výchovu, konkrétně na jednu její techniku, 

což je Divadlo fórum. První kapitola se věnuje historii, jeho zakladateli Augusto Boalo-

vi a příběhu, který se váže ke vzniku Divadla fórum. Dále je zde rozebíráno, co vše je 

potřeba k realizaci Divadla. Dobří herci, sociálně a psychicky zralá skupina 

a promyšlený scénář.  

Ve druhé kapitole nejprve uvádíme co je dramatická výchova obecně a poté se 

věnujeme podrobně dramatické výchově v mateřské škole. Jaké techniky a metody jsou 

do mateřské školy nejvhodnější, jak je využít v práci s dětmi předškolního věku, jaký 

vztah má dramatická výchova k volné a dramatické hře a jak moc je zastoupení volné a 

dramatické hry v mateřských školách zapotřebí. Celá kapitola je zaměřena na dramatic-

kou výchovu jako takovou.  

Třetí kapitola je věnována psychické a sociální zralosti dítěte. Zralost v obou 

složkách je důležitý předpoklad pro kvalitní uskutečnění Divadla fórum. Psychická a 

sociální zralost je u každého dítěte individuální, ale předpokládaný věk, ve kterém je 

dítě schopno vnímat problém na jevišti Divadla fórum, je kolem pátého roku. Pět let je 

nejnižší hranice věku. 

V praktické části publikujeme kvalitativní výzkum, průběh Divadla fórum, reak-

ce dětí na Divadlo a jejich řešení, když vstupují do rolí řešitele. V této předposlední 

kapitole se věnujeme tomu, jak moc jsou děti schopny v Divadle druhému „kamarádo-

vi“ pomoci, když se prakticky „nemůže“ nic reálného stát (což znamená, že bezpráví se 

děje jen „jako“). 

Poslední kapitolou jsou přílohy nepodařených scénářů a fotografií z realizace 

Divadla fórum v mateřské škole. 



 

 

Abstraction 

Work is focuses on dramatic education more precisely on one of its forms called 

a Forum theatre. The first chapter is dedicated to its history, its founder Augusto Boal 

and to a story concerning the creation of the Forum theatre. Another point treated here 

is who and what is needed to establish such a Theatre i.e. good actors, socially and men-

tally balanced group and an elaborated scenario.  

Second chapter describes the dramatic education in general then passes to de-

tailed dramatic education in kindergartens. Which methods and techniques are the most 

appropriate for kindergartens, how to use them while working with preschool children, 

what is the correlation between a dramatic education and free and dramatic play and to 

what extent is desired their participation in kindergartens. The whole chapter is focused 

on dramatic education as such. 

The third chapter deals with a mental and social maturity of a child. Maturity in 

both segments is very important precondition for performing the Forum theatre. Mental 

and social maturity is for each child individual but the anticipated age where the child 

should be able to reflect answers of Joker and to understand the plot on the stage of the 

Theatre forum is around five years. Five years is the lowest age level.  

In the practical part is issued a qualitative research, process of the Forum theatre, 

children’s responses to the performance and their solutions when they enter the role-

plays to bring forward those solutions. This penultimate chapter focuses how much are 

children able to help to another child during the performance when actually nothing 

could in fact happen (which means that injustice is only pretended). 

The last chapter is just a supplement of failed scenarios and pictures taken dur-

ing performance of the Forum theatre in a kindergarten. 
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ÚVOD 

Hudební, výtvarná a tělesná výchova. To jsou neznámější výchovy, ze kterých 

čerpají všechny mateřské školy v republice. Některé jsou zastoupeny více, jiné méně, 

ale všechny v mateřských školách najdeme. Dále je tu ještě jedna výchova. V České 

republice není známá dlouho a to je také znát na jejím zastoupení v mateřských školách. 

Jmenuje se dramatická výchova. Nenásilným a hravým způsobem učí děti mimo jiné 

i nejzákladnějším hodnotám dnešní společnosti. Tato výchova je mladší oproti hudební, 

tělesné a výtvarné výchově, a mnoho učitelek o ní nikdy neslyšelo, případně si ji spojují 

s divadlem a tudíž si ani neumí představit, že by ji mohly v mateřské škole využít.  

Dramatická výchova je v mateřských školách využívána jen velmi zřídka, a to 

spíše buď ve školkách s alternativním programem, nebo ve školkách dramaticky 

zaměřených. Lze také nalézt případy, kdy pedagožka používá metody dramatické 

výchovy nevědomky. Během studia jsem byla na praxi ve dvou mateřských školách, 

které se na dramatickou výchovu zaměřovaly více, než jen na hraní pohádek loutkami. 

To mě hodně ovlivnilo a naučilo. 

Když jsem se v prvním ročníku rozhodovala pro specializaci, dramatická 

výchova pro mě byla nejzajímavější. Byla to pro mě nová disciplína. Napadlo mě, jaké 

je její možné využití v mateřské škole. Již od prvního semináře jsem byla s volbou 

zaměření velmi spokojená. Také i tento fakt (oblíbenost předmětů dramatické výchovy 

a zaujetí touto výchovou) byl pro mě rozhodující při výběru tématu bakalářské práce: 

Divadlo fórum v mateřské škole.  

S Divadlem fórum, jsem se setkala právě na jednom ze seminářů dramatické 

výchovy. Zprvu mě tato technika vůbec nezaujala. Přišlo mi zvláštní jen tak sedět, 

koukat na „nějaké divadlo“, které se zabývá problematikou utlačovaných. „Proč bych se 

měla dívat na divadlo, ve kterém se děje bezpráví? Proč si budu kazit den? A hlavně to 

zas bude něco, co budou využívat jen „prvostupňáci“ (spolužáci ze čtvrtého ročníku 

Učitelství pro první stupeň)“. Toto mi běželo hlavou. Vůbec se mi nelíbilo, když se 

začínala zkoušet krátká scéna s agresorem, který utlačuje, a ani mě nenapadlo, že bych 

toto mohla někdy využít v praxi. Když se změnila třída na scénu s hledištěm a první 

skupina začala hrát, divadlo se mi začalo více zamlouvat. Najednou jsem viděla, jak 
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všichni vnáší nová a nová řešení do Divadla, jak chtějí zasáhnout a pomoci 

utlačovanému, aby mu bylo křivděno co nejméně. Viděla jsem, že toto Divadlo je 

v dnešním světě více než potřeba, je skoro nutnost a jeho výuka by měla být zařazena 

do každého vyučovacího plánu na základní a střední škole. Jestli se toto týká i školy 

mateřské? To jsem se snažila touto prací zjistit. Začala jsem přemýšlet, jak toto divadlo 

vzniklo a proč? Lze Divadlo fórum využít v mateřské škole? Zvládly by předškolní děti 

s pomocí dospělých jeho techniku a metodiku? Jak budou „předškoláci“ reagovat na 

jeho děj? 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Divadlo fórum  

1.1 Augusto Boal  

Augusto Boal byl brazilský režisér, dramatik a učitel. Narodil se v Riu roku 

1931. Po ukončení studia chemické technologie a divadelní vědy v New Yorku roku 

1956 se vrátil zpět do Brazílie, kde v Sao Paulu založil divadlo Arena Theatre, ve 

kterém během 50. a 60. let zakládal systém divadla utlačovaných.  

Augusto Boal se pokoušel rozšířit povědomí o politice mezi lidmi, kteří žili 

v chudých částích Brazílie a to vše pomocí divadla. Ve scénách nabízí zamyšlení nad 

sociálními a politickými problémy. Chce, aby lidé nenahlíželi jen na problémy, ale aby 

se je snažili řešit. Z toho důvodu představoval hrozbu pro diktátorský režim (roku 

1964). 1971 byl Augusto Boal zatčen a mučen, ale po třech měsících byl na nátlak lidu z 

vězení propuštěn.  

Boal zůstal ve vedení divadla jako umělecký režisér až do roku 1971, kdy musel 

ze země emigrovat do Peru, kde posléze vydal svoji první knihu Divadlo utlačovaných. 

Zpracováno podle pramenů Pavlovská, Remsová , 2006 s. 11-13 

1.2 Divadlo fórum 

Divadlo utlačovaných, divadlo změn, sociální divadlo a divadlo lidové. Takto je 

nazýváno divadlo, které otevírá možnosti divákovi ovlivnit, či změnit průběh jednání. 

Založil jej dramatik, režisér a brazilský herec Augusto Boal.   

„Augusto Boal pojímá divadlo jako nástroj změn všude tam, kde se děje nějaké 

násilí“ (Valenta, 2001, str. 49). 

Divadlo fórum neboli divadlo utiskovaných, umožňuje divákovi vstoupit do role, 

s tím, že průběh představení může být změněn. „Je to jedna z nejpropracovanějších 

technik divadla utlačovaných“ (Viktor Knap, 2010, str. 21). Představení vychází z 

námětu dané skupiny, která s divadlem utiskovaných vystupuje. „Divák se stává 
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aktivním účastníkem děje“ (Valenta 2001, str. 50). Viktor Knapp ve své práci uvádí 

speciální charakteristiku diváka, kterého Boal nazývá „spectactor“. Tento název vznikl 

spojením těchto slov: divák (spectator) a herec (actor). To znamená, že se divák může 

stát hercem, který navrhuje řešení ve vlastním podání. Nebylo tomu ale vždy tak. 

Nejprve Boal založil simultánní dramaturgii, (ve které divák vždy navrhl řešení, ale 

nezahrál ho, jen ho popsal herci), ze které se v 70. letech vyvinulo Divadlo fórum. 

K tomu se váže příběh o zrození Divadla fórum.  

Zpracováno podle diplomové práce Viktora Knappa, 2010, s. 21-25 

Valenta uvádí, že Divadlo fórum je postavené na demonstraci problému, který 

řeší divák-herec. Důležité je, aby herci byli dostatečně snadno identifikováni a aby byl 

problém či konflikt snadno poznatelný, aby diváci, kteří se stávají herci, mohli na signál 

divadlo zastavovat a vstupovat do děje se svým řešením. 

Herec, kterého si divák vybere pro svou alternaci, ustoupí do pozadí a sleduje 

představení. Po uplynutí doby, kterou si divák-herec vybere pro provedení svého řešení, 

se herec vrací na své místo v představení a divadlo pokračuje dále dle scénáře. Divadlo 

se opakuje a vrací tolikrát, kolik mají diváci řešení.  

„Cílem Divadla fórum je společné hledání a nalézání řešení, která jsou schopna 

nastolit pozitivní změnu.“(Valenta, 2001, s. 50) 

„ Divadlo fórum je divadlo ve výchově, které otevírá divákovi možnosti ovlivnit 

průběh jednání“ (Marie Pavlovská, 2006, s. 2). Divadlo fórum vychází z krátké 

konfliktní situace, ve které se objevují dvě nejdůležitější postavy, agresor a utlačovaný. 

Téma pro divadlo je vybíráno z aktuálních problémů skupiny, ve které je divadlo 

realizováno, „neboť bezprostřední zájem na problému je základním předpokladem pro 

aktivní účast diváků,“ (Marie Pavlovská, 2006, s. 2). Téma musí být poutavé 

a zajímavé.  

Průběh divadla nesmí být časově omezený, protože diváci mohou najít spoustu 

řešení stejně tak jako nenajít řešení žádná. Diváci potřebují čas, aby i ti ostýchaví měli 

možnost problém řešit. Nesmíme také na diváka tlačit, je možné, že někdo problém řešit 

jinak neumí, nebo že se zprvu stydí nějaké řešení ukázat. Je také možné, aby divák jen 

řekl, co by měl herec udělat, aniž by ho střídal. Diváci jsou zváni, aby nad příběhem 
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přemýšleli a snažili se ho svým jednáním (vstupují přímo do rolí) změnit, aby se snažili 

zabránit útlaku. Také se nesmí stát, aby ostatní diváci, herci nebo Joker (viz další 

kapitola) zesměšnili řešení problémů některého z diváků. Joker musí citlivě a jemně 

korigovat skupinu diváků, která se může snadno proměnit v nebezpečnou skupinu pro 

méně schopného jednotlivce. Důležitá je empatie ve skupině a dobré sociální vztahy. 

1.3 Jak na realizaci Divadla 

„Cílem Divadla fórum je, aby diváci na základě zhlédnutého představení a zde 

nabytých zkušeností se dokázali lépe orientovat a řešit analogické životní situace; aby 

pochopili, že každý člověk může svým jednáním ovlivnit a změnit situaci; aby lépe 

pochopili a porozuměli názorům a jednání druhých lidí, dokázali se do nich vcítit; aby 

si uvědomili, že žádná situace nemá jen jedno řešení, že těch správných může být více; 

aby nezůstávali lhostejní k problémům jiných lidí; aby našli odvahu postavit se konfliktu 

a řešit ho“ (Pavlovská, Remsová, 2006, s. 21). Jedinec musí správně odhadnout situaci 

a vědět, jestli na problém stačí sám. 

Nejdůležitějším krokem pro realizaci Divadla fórum je vytyčení cílové skupiny, 

ve které Divadlo fórum proběhne, a poznání se v ní. Můžeme zařadit seznamovací hry, 

cvičení nebo lehké průpravné hry a cvičení z dramatické výchovy, jako jsou hry pro 

posílení kolektivu, vstupování do rolí a krátké improvizace. My jsme si jako cílovou 

skupinu vybrali děti předškolního věku, ve věku 4-7 let. Zprvu jsme pozorovali jejich 

volnou hru, jak jsou schopny řešit jednoduché (pro děti složité) problémy, jako jsou 

například neshody při stavění domečku, velký zájem o jednu, a tu samou, hračku, nebo 

vyloučení dítěte ze hry. Poté byl kontaktní kruh, ve kterém jsme se dětí ptali, co 

kamarádi, kteří sedí po pravé a levé ruce, dělají rádi. Tímto cvičením jsme chtěli 

dosáhnout toho, aby si děti uvědomily, že nejsou ve třídě samy, aby vnímaly jeden 

druhého a měly v patrnosti zájmy každého z nich. Dále jsme chtěli zjistit, jestli se děti 

navzájem znají. Někdy může například dojít k tomu, že nějaké nesmělé dítě bude mít 

stejné zájmy, jako dítě vůdčí, ale bude mít strach se k němu přidat, a v tomto 

kontaktním kruhu vůdčí dítě uslyší o zájmech neprůbojného dítěte a může mu nabídnout 

společnou hru. V této části jsme také vysvětlili, přiměřeně k věku skupiny, co je Divadlo 

fórum. Děti jsme motivovali jen neobyčejným Divadlem, do kterého mohou zasahovat 
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a také se stát herci. 

Druhý bodem, který je neméně důležitý, je výběr tématu pro scénář divadla. Jak 

jsme již uvedli, téma by mělo být blízké skupině, ve které divadlo proběhne, aktuální, 

ze sociálního prostředí a zajímavé. Divadlo fórum je velice proměnné ve scénářích. 

Skoro nikde není scénář stejný, protože cílová skupina je pokaždé jiná. Může se stát, že 

přijdete do skupiny dětí s připraveným scénářem, ale uvidíte, že je najednou mezi dětmi 

úplně jiný konflikt, který je třeba vyřešit. Tématem jsou většinou krátké situace, které se 

nám i dětem mohou stát v běžném životě. Situace, které jsou „snadno“ dostupné pro 

všechny účastníky, proto, aby se divák mohl snadněji vcítit do utlačovaného a mohl mu 

pomoci, a aby mohl případné řešení, které si zkusí v divadle nanečisto, použít i 

v reálném světě.  

Není úplně možné dělat Divadlo fórum vždy, když se nám to „hodí“. Jeho 

realizace je potřeba právě ve chvíli, kdy se ve skupině vyskytne nějaký opravdový 

problém. Například ve školce, kterou jsme si pro svoji realizaci Divadla fórum vybrali 

(jisté zkušenosti s tímto Divadlem má) ho letos realizovat nebudou, protože mají 

bezproblémovou skupinu, ve které podporují mezilidské vztahy. Loni se technice 

Divadla fórum věnovali velmi podrobně, protože měli skupinu, ve které byly neustálé 

problémy (viz rozhovor s Davidem Dvořákem).  

Třetím krokem pro správnou realizaci Divadla fórum jsou pravidla, která uvádí 

Pavlovská s Remsovou (2006, s. 21) ve svém díle. Jsou to pravidla následující: 

 „Nesmí dojít k proměně charakteru postavy,“ (z tichého bojácného dítěte se 

nesmí stát dítě nebojácné)  

 „nesmí být použito kouzlo,“ (ani žádné jiné kouzelné předměty, které by vše 

urovnaly- například nález peněz, které zachrání chlapcovu rodinu před krachem)  

 „nesmí se objevit fyzické násilí a sex,“  

 „nikdo z diváků nebude přemlouván ke vstupu do role, pokud sám nechce,“  

 „nesmí být střídán agresor.“  
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1.4 Jak probíhá Divadlo fórum  

 Skupinou herců (většinou to nejsou profesionální herci) je dětem-divákům 

přehrávána krátká scéna, která v jisté míře obsahuje konflikt.  

 Poté Joker promlouvá ke skupině. Táže se, zda je všem konflikt jasný, zda 

všichni poznali agresora a utlačovaného.  

 Skupina herců znovu přehrává stejnou scénu.  

 Děti-diváci mají možnost herce zastavit slovem STOP (herci se změní v sochy 

a čekají, až se divák rozhodne, za koho se chce vyměnit). V situaci, kdy chtějí 

zabránit svým jednáním konfliktu, toto jednání navrhnou a nechají danou situaci 

zahrát znovu. Situace se poté vrací zpět před STOP.  

 Jak uvádí Remsová s Pavlovskou, je také důležité předávání kostýmního znaku, 

díky kterému může po ukončení svého řešení sejmout roli (kostýmní znak vrátí). 

Zpracováno podle pramenů Remsová, Pavlovská, 2006, s. 22-24 

1.5 Postavy, bez kterých by Divadlo fórum nebylo Divadlem fórum 

První postavou je utlačovaný jedinec, kterému se děje bezpráví, není přijímán do 

skupiny, stále je nad ním nějaký agresor/utlačovatel. Tohoto jedince je možné střídat, ale 

je nutno zachovávat charakter postav (viz pravidla pro DF). 

Druhou postavou je agresor, který utlačuje slabého jedince. Tato postava nesmí 

být střídána. 

Třetí a nejdůležitější postavou, která v DF musí být, je Joker. Je to velmi 

specifická postava, která se neúčastní děje, ale stojí opodál a je jedinou kontaktní 

osobou mezi diváky a herci, musí často improvizovat nad vzniklými situacemi, které 

vycházejí z otázek diváků. Musí být plně soustředěn na děj divadla, na diváky a na 

jejich reakce, které někdy tlumí, jindy podporuje, jak uvádí Weisbauerová ve své práci. 

„Joker není presidentem konference, není strážcem pravdy, práce Jokera je jednoduše 

se snažit zajistit, aby ti co vědí o něco víc, dostali šanci to vysvětlit a ti, co si trochu 

troufají, si troufali o trochu víc a ukázali, čeho jsou schopni.“ (A. Boal, in Dagmar 

Weibauerová, 2011, s. 2). Joker zjišťuje interakci, doplňuje otázkami dění a podporuje 

hledání řešení. Nesmí být jednostranný, on nezná správné řešení. Joker je „dohlížitel“ 
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nad divadlem. Dohlíží, aby se každému dostalo opory, dostatek času a aby divadlo 

„fungovalo“. Studentka sama byla Joker v Divadle v mateřské škole a bylo to pro ni 

velice náročné. Musela reagovat na otázky a také na chování dětí. Joker by měl být 

někdo, kdo velice, opravdu velice dobře zná dětskou skupinu, ve které probíhá Divadlo 

fórum. 

A čtvrtou postavou, nebo spíše skupinou postav, jsou herci. Herci musí perfektně 

znát text, který hrají, aby ho mohli bezpočetněkrát opakovat. U dětí v mateřské škole 

hráli učitelé. Důležité bylo, že herci používali věty, které děti znají, nebo je dokonce 

samy v reálném světě říkají.  

1.6 Vznik Divadla fórum 

Augusto Boal popisuje zrození Divadla fórum ve své knize Duha touhy, kterou 

přeložil Viktor Knapp, takto: 

<„Jednou mě navštívila taková plachá žena. 

„Já vím, že děláte politické divadlo a můj problém není politický, ale je veliký a můj.  

„Možná byste mi mohl pomoci divadlem?“ Řekl jsem jí, že podle mého názoru jsou 

všechny problémy politické. Odpověděla, že v jejím případě to tak není. Proč? Protože 

jejím problémem je manžel. „Uvidíme, vy jste řekla, že Váš problém je manžel, ale kdo 

Vám řekl, že je to Váš manžel? Společnost Vás za něj provdala, tak je to politický 

problém.“ 

Vyprávěla mi svůj příběh. Každý měsíc, možná několikrát za měsíc, jí manžel 

žádal o peníze na zaplacení splátek na dům, který, jak říká, staví pro ni. Manžel měl 

pouze příležitostnou práci, vydělával velmi málo a ona mu vždy odevzdala svoje 

úspory. Čas od času dával své ženě „potvrzení“ dokazující měsíční platby. Potvrzení, jež 

byla ručně podepsána a voněla. Když ho žena poprosila, zda by mohla dům vidět, 

odpověděl, že ano, ale později. Nikdy nic neviděla, a tak začala mít pochyby. Jednoho 

dne se s manželem pohádala, a tak zavolala souseda, který uměl číst. Požádala ho, aby 

navoněná potvrzení přečetl. Nebyla to potvrzení, ale zamilované dopisy, jež byly 

pečlivě ukryty v matraci jeho negramotné ženy.  

„Můj muž je teď momentálně pryč, pracuje celý týden jako zedník daleko odtud, ale 
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zítra se vrátí, co mám udělat?“ „Nevím madam, pojďme se zeptat lidí.“ 

Možná to nebylo tak politické, ale byl to jistě veliký problém. My jsme se 

rozhodli akceptovat její návrh. Ještě ten večer jsme měli hotový scénář a odehráli jsme 

ho stylem simultánní dramaturgie. Přichází moment krize, manžel zvoní na zvonek. Co 

dělat? Já sám jsem neměl žádný nápad. Vyzval jsem publikum a nápady začaly 

přicházet: „Tady je to, co by měla dělat. Ať ho pustí dovnitř a řekne mu, že zjistila 

pravdu. Pak ať začne brečet, ale opravdu brečet takových dvacet minut. Potom se bude 

cítit vinen, bude toho litovat a ona mu může odpustit. Víš, protože zůstat sama bez 

manžela je v téhle zemi velmi nebezpečné.“ 

My jsme zaimprovizovali řešení a slzy. Přišla lítost, následovalo odpuštění, které 

vyvolalo nespokojenost druhé spektatorky. 

„Ne, to je všechno špatně. Měla by manžela nechat zamknutého venku.“ 

My jsme to zahráli a herec-manžel, hubený, mladý muž, byl velice potěšen.  

„No dobře, skvělý. Dneska byla výplata. Beru celý svůj plat milence, odcházím a budu 

žít s ní.“ 

Třetí spektatorka navrhla opačné řešení. Žena měla nechat manžela samotného 

v domě a opustit ho nadobro. Herec-manžel byl potěšen ještě víc. Okamžitě si přivedl 

domů svoji milenku, aby žila v domě s ním. Návrhy pokračovaly. Všechny jsme 

zaimprovizovali. Najednou jsem si uvědomoval přítomnost silné a mohutné ženy, která 

vypadala jako zápasník sumo. Seděla ve třetí řadě a kroutila silně hlavou téměř 

k prasknutí. Trochu jsem se bál, protože se na mě dívala pohledem plným nenávisti. 

Tím nejjemnějším možným způsobem, jsem se zeptal: „Madam, mám pocit, že máte 

nějaké řešení, prosím řekněte nám ho a my jej zaimprovizujeme.“ „Měla by udělat toto, 

pustit manžela dovnitř a jasně a srozumitelně si s ním promluvit, potom - a jedině 

potom - mu odpustit.“ 

Byl jsem absolutně zmatený. Podle mručivých komentářů a pohledů, které by 

mohly zabíjet, jsem očekával v jejím navržení více agresivity. Nicméně jsem s ní 

nepolemizoval a dal jsem pokyn hercům, aby zaimprovizovali nové řešení. 

Improvizovali bez nějaké opravdové chuti. Manžel dokázal svojí lásku a konec dobré, 

všechno dobré a požádal svoji ženu, aby mu přinesla večeři. Ona odešla do kuchyně, tak 
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scéna skončila. 

Podíval jsem se na velikou ženu, její výhružný pohled byl daleko zuřivější 

a vražednější než předtím. „Madam, strašně se omluvám, ale my jsme udělali, co jste 

navrhla. Ona měla jasnou diskuzi s manželem a poté mu odpustila a vypadá to, že od 

této chvíle mohou být šťastní.“ 

„Ale tohle není, co jsem řekla. Já jsem řekla, že by mu měla vše jasně, velmi 

jasně vysvětlit a potom, pouze potom by mu měla odpustit.“ 

„Podle mého názoru, to bylo přesně to, co jsme improvizovali, ale pokud chcete, 

můžeme to udělat znovu.“ 

„Ano, udělejte to.“ 

Požádal jsem herce, aby trochu přeháněli během vysvětlování a aby jejich 

vysvětlování bylo tak upřímné, jak jen to je možné. Všechno se zdálo být jasně 

vysvětleno, nyní byli zase zamilovaní, následovalo odpuštění a žádost, aby udělala 

večeři. Nyní se dostali až do okamžiku, kdy spolu mohou žít až na věky. Když jsem se 

znovu podíval na ženu, byla daleko zuřivější a nebezpečnější, než kdykoliv předtím. 

Poněkud nervózně a trochu vystrašeně jsem jí řekl: „Madam, my jsme zahráli to 

nejlepší, co jsme mohli, ale nebyla jste nikdy spokojená.“ 

„Ne, vy nejste, protože jste muž a nechcete dělat něco, co Vám říká žena, abyste 

udělal.“ 

„Madam, dělali jsme, co jsme mohli, abychom porozuměli tomu, co chcete. 

Snažili jsme se zahrát „vysvětlení“ tak jasné, jak jen to bylo možné. Pokud jste stále 

nespokojená, proč nejdete na jeviště a neukážete nám sama, co myslíte tou „jasnou“ 

konverzací?“ 

Žena přišla na jeviště, popadla chudáka bezbranného herce (který byl opravdový 

herec, ale ne opravdový manžel a mimo to byl vyzáblý a slabý) a pustila se s násadou 

v ruce a s veškerou svojí silou do vysvětlování svého pohledu na vztah mezi manželem 

a manželkou.“ 

Jak uvádí Viktor ve své práci, tato událost změnila roli diváka v Divadle fórum, 

neboli v divadle utlačovaných a stává se jednou z důležitých atributů tohoto divadla. 

Zpracováno podle Diplomové práce Viktora Knappa, 2006, s. 21- 24 



19 

 

2 Co je to Dramatická výchova 

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

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální 

reálnou praxi zúčastněného jedince“ (Machková, 2007, s. 33.). Podle Machkové je 

postavena na hledání, zkoumání, poznávání a pochopení interpersonálních vztahů, 

situací a vnitřního prožívání lidí reálných a fantazijních.  

To znamená, že dramatická výchova nám umožňuje poznat lidi, jejich vnitřní 

životy, sociální vztahy kolem nás skrz fiktivní a fantazijní prostředí, jevištní hru, 

divadlo. Jak uvádí Machková: „je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt- 

představení“ (Machková, 2007, s. 33). 

Dramatická výchova má jednu velikou výhodu vůči ostatním výchovám 

(hudební, tělesná, výtvarná) a tou je, že se nesnaží okolí ukázat nějaký hmotný výsledek 

svého výchovného procesu. Nesnaží se za každou cenu secvičit divadlo, scénu či nějaké 

vystoupení, v dramatické výchově jde hlavně o vnitřní skupinové souznění, pochopení 

a empatii vůči druhým a je zde také kladen velký důraz na prožívání při činnostech.  

Jak Machková uvádí ve své knize, dramatická výchova vychází z dramatu 

v několika bodech. Za prvé přejímá jméno dramatická výchova, je to termín, jehož 

„odvozeniny převládají zejména v anglickém názvosloví oboru, kde existují v slovních 

spojeních, jako je tvořivé drama, tvořivá dramatika, dětské drama, drama ve výchově, 

výchovné drama apod.“ (Machková, 2007, str. 33).  

Dramatická výchova dále také přejímá úplné jádro a hlavní smysl. Machková 

uvádí, že drama je světem smyšleným, fantazijním, na kterém se hráči domlouvají, a tím 

jsou jeho prostředky, skrz který smyšlený svět funguje. Je to: “představování, dělání 

jako, jako by, kdyby, modelování komunikace v materiálu komunikace samé, pokus nebo 

model „v životní velikosti“ (Machková, 2007, str. 33). Je to hraní a zkoušení si reálného 

světa bez následků… 

V některých bodech se divadelní a dramatické umění s dramatickou výchovou 

shodují (obě vytváří fiktivní prostředí), v jiných se rozcházejí. Například v divadle 

může divák nalézt životní situace, které jsou natolik univerzální, že se s nimi může 
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ztotožnit a tím si obohatit životní zkušenosti. Ke ztotožnění ovšem dojde „na dálku“, to 

znamená, že divák se ztotožní pouze pasivně. V dramatické výchově se ale divák 

ztotožňuje aktivně, tím, že si roli může sám prožít, prozkoumat ji a lépe poznat. Také 

dramatická výchova nemá představení jako bezpodmínečné východisko, kdežto 

dramatické umění ho má.  

Zpracováno podle pramenů Machková, 2007, s. 33  

2.1 Dramatická hra 

Hlavní činností dramatického umění, dramatické hry a dramatu je hra. 

Machková ve své knize uvádí, že právě fiktivní svět, který odráží svět reálný, skutečný, 

„umožňuje jednat v zastoupení, bez přímých reálných důsledků, dává dramatu ve 

výchově obsah. Je to život nanečisto, zkouška na život, jeho průzkum, poznávání skrze 

aktivitu, lidské jednání, a to bez nebezpečí skutečného setkání a sankcí“ (Machková 

2007, str. 34). Hráč si zkouší situace, kterých se může do jisté míry v reálném životě 

bát. V dramatické hře získává odstup pro objektivnější řešení. 

Machková uvádí, že každá hra, i když je to volná hra, musí mít svá pravidla. 

Některá pravidla jsou psaná (sportovní, například fotbal, tenis…) a některá jsou nepsaná 

(buď na dohodu skupiny, která hru hraje, nebo jsou to ty, které uvádí Machková pod 

pojmem metodické příručky, které mohou být variovány, pozměněny, nebo upraveny). 

Dramatická hra patří do kategorie druhé, s volnými pravidly přístupnými změnám. 

Může být nepřetržitě tvůrčím způsobem variována podle požadavků hráčů divadla. Jsou 

zde mimo to i pravidla stálá, která je nutno dodržovat, jinak by mohlo dojít k rozpadu 

hry: akceptování námětu, tématu atd. (Například u nás ve škole při dramatické výchově 

jsme dodržovali pravidlo individuality, respektování projevu druhých a právo na svůj 

názor, který jsme mohli okomentovat.) 

Dramatická hra, jak uvádí Machková, se velice podobá dětské spontánní hře, 

hlavně u dětí předškolního a mladšího školního věku. Toho využívá dramatická 

výchova, která na spontánní hru u tohoto věku navazuje. Machková (2007, s. 35) uvádí 

toto dělení dětské hry: 

 „Námětová (činnosti, které dítě zná ze svého okolí)  



21 

 

 Fantastická (hra s loutkou, zástupnými či imaginárními předměty)  

 Symbolická (silně propojena s fantastickou složkou).“  

Machková ve své knize publikuje článek o tom, jak Američané označují 

dramatickou hru jako volnou hru: „ Dramatická hra je volná hra velmi malých dětí, 

které v ní zkoumají svůj věk a imitují jednání a charakterové rysy lidí kolem sebe. Je to 

jejich nejranější výraz dramatickou formou… Dramatická hra je fragmentární, existuje 

jen v tomto momentě. Může trvat několik minut, nebo pokračovat nějaký čas. Může být 

hrána i opakovaně, jestliže je zájem dítěte dostatečně silný… Nemá začátek a konec ani 

vývoj v dramatickém slova smyslu (N. Casliová in Eva Machková 2007, str. 35-36). 

Zpracováno podle Machková, 2007, s. 34-36 

 2.2 Dramatická výchova v mateřské škole 

Dramatickou výchovu můžeme charakterizovat buď jako „modelování situací 

v procesu aktivní sociálně umělecké edukace skrze postupy a prostředky dramatu 

a dramatické výchovy“ (www.clanky.rvp.cz/dramaticka-vychova-v-ms), nebo jako 

„tvořivý způsob získávání zkušeností, vědomostí, dovedností, formování postojů na zá-

kladě vlastního prožitku a vlastní aktivní činnosti při jednání na principu hry“. (Svobo-

dová a kol., 2010, s. 136). 

Dominique Mégrierová říká, že divadlo spolu s dramatickou výchovou pomáhá 

dětem zbavit se vnitřního napětí z „velkého“ světa, ve kterém žijí a ve kterém je zpočát-

ku všechno nepochopitelné. Pomáhají učit se přirozeným způsobem a tím pádem 

i zábavnou činností. Poznávat svět, okolí, i mezilidské vztahy, navazovat sociální kon-

takty a umět řešit problémy. Dítě skrz dramatickou výchovu poznává svět, který mu 

nemůže ublížit, protože si na něj jen hraje. 

Dále Dominique Mégreirová říká, že využití dramatické výchovy bylo 

inspirováno spontánními projevy dětí, schopnostmi vidět v obyčejných věcech 

neobyčejné, nebo věci kouzelné. „Předškolní věk lze charakterizovat i jako období 

anticipace rolí“ (Erikson in Vágnerová, 2005, s. 205). Děti ve volné hře lehce vstupují 

do rolí, se kterými měly již dříve nějaké zkušenosti (př. hra na maminku, na paní 

doktorku, na pejsky). V této výchově jde o prožitky, nápady a hlavně o podporu 

http://www.clanky.rvp.cz/dramaticka-vychova-v-ms
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sebevyjádření, sdílení svého nitra, přijímání nových poznatků, informací a pomocí 

vzájemné interakce sdílení svého „JÁ“.  

V MŠ v dramatické výchově jde o projevení a ohodnocení sebe sama i umění 

naslouchat a akceptovat druhé jako spoluhráče, spolupracovníky či spoluobčany. 

Hlavním smyslem dramatické výchovy je „eliminovat nežádoucí chování dětí na 

základě vlastního prožitku“ (Svobodová a kol., 2010, s. 136), to znamená, že děti si 

zkoušejí i záporné role. Například jak uvádí Svobodová a kol. v knize, děti vstupují do 

rolí zlobivého dítěte a vztekají se, poté vstoupí do role matky a zkouší vymyslet trest 

pro zlobivé dítě. Do třetice můžou děti vstoupit do role tatínka. Poté navazuje rozhovor 

na téma, jak asi musí být rodičům, když se zlobivým dítětem nic nezmůžou. 

Zpracováno podle pramenů Svobodová a kol., 2010, s. 136 

Zpracováno podle Mégrierová, 1999, s. 11-12 

V předškolním věku je nejdůležitější činností HRA, autorka Mégrierová uvádí 

ve své knize, že hra je pro děti: 

1. „Potřebou, která přispívá k jeho tělesnému rozvoji, zlepšování jeho motorických 

dovedností, k tomu, aby si dítě uvědomilo své fyzické možnosti.  

2. Vyjadřovacím prostředkem, který napomáhá jeho intelektuálnímu a kulturnímu 

rozvoji (vědomosti, vlastní úsudek) a vytváření psychických struktur.  

3. Zábavou, která usnadňuje jeho sociální rozvoj, pomáhá rozvíjet vztahy mezi 

jednotlivci, chování ve společnosti, schopnost dávat a přijímat, a tím postupně 

opouštět dětský egocentrismu.  

4. Motivací, která podporuje jeho citový rozvoj, formování a upevňování jeho já, 

poznávání vlastní citlivosti a citlivosti druhých.“ (MÉGRIEROVÁ, D. 1991, s. 

11-12.)  

Švejdová se Svobodovou ve své knize poukazují na to, že hlavním principem, na 

kterém staví dramatická výchova je spontánní hra. Tato hra by měla být v mateřských 

školách dominantní a o trochu převažovat nad ostatními činnostmi či druhy her. Dítě by 

mělo mít dostatek prostoru, času a pomůcek pro svoji spontánní hru. Švejdová se 

Svobodovou uvádí, které atributy by měla dramatická hra mít: 

1. „Hra je aktivita svobodná, do hry by neměl být nikdo nucen“, proto do 
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dramatické hry dítě v žádném případě nenutíme. Učitel může hru dítěti 

nabídnout, pokud dítě odmítne, je na učiteli, jestli nechá dítě sedět na židli 

a koukat, nebo jestli se pokusí motivací dítě přivést do činnosti.  

2. „Hra nepřináší účastníkům žádný hmotný prospěch, nebo výhodu“. Hrou by 

mělo být dítě uvolňováno, mělo by z ní cítit rozkoš a odpočinek. Dítě by si 

nemělo myslet, že bude odměněno, pokud si bude „pěkně“ hrát. Důležité je, aby 

učitelka dítě zpočátku do hry motivovala tak, že hrou může získat hlavně pro 

sebe, pro své nitro. Tím ovšem není řečeno, že hra je sobecká.  

3. „Hra má svůj prostor a čas. Je vyčleněna z běžného času a prostoru“. To 

znamená, že dramatická hra neprobíhá v reálném čase a prostoru (př.: Perníková 

chaloupka, je večer a my jsme Jeníčkové s Mařenkami a hledáme cestu domů.)  

4. „Hra má svá pravidla“. Ačkoliv je dramatická hra stavěná na spontánní hře, ve 

které pravidla nedominují, v této hře je musí děti dodržovat. Jde o pravidla, která 

si děti nastolí přímo samy.  

Dalším principem dramatické výchovy v mateřské škole je princip hry „na 

někoho“, na „něco“. Tento princip je zcela přirozený pro děti v mateřské škole, je to 

něco tak přirozeného, že mnohdy děti ztrácejí most z reality do fikce. Děti se mohou 

s rolí „na někoho“ natolik sžít, že ji nechtějí po skončení hry opustit. U spontánní hry 

necháváme děti vybrat, jakou roli chtějí, u hry dramatické zkoušíme dětem nabízet role 

takové, které se nám budou do budoucna hodit (například příprava na pohádku, která se 

bude hrát na besídce). Začínáme pouze s jednotlivými postavami, poté, co je děti 

zvládnou, přidáváme jednoduché úkony, například: „myslivec číhá na jelena“.  

Tento princip připravuje na hru v roli, která je jednou z principů dramatické 

výchovy. 

Učitelka by u dětí měla podporovat fantazii a tvořivost mimo jiné i tím, že je 

nechá spolupracovat na připravované pohádce, vystoupení či besídce. Zpočátku děti 

mohou navrhovat, kdo bude v pohádce hrát. Kolik postav v pohádce bude, jak budou 

vypadat, jestli budou hodné nebo zlé. Postupem času můžeme na děti klást větší nároky 

a to takové, že děti budou vymýšlet pointu celé hry. S citlivým a empatickým vedením 

to děti bez problému zvládnou. 
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Zpracováno podle pramenů ŠVEJDOVÁ H., SVOBODOVÁ E, 2011, s. 49-54 

2.3 Cíle dramatické výchovy v mateřské škole 

Cíle dramatické výchovy pro předškolní vzdělávání vycházejí z rámcového 

vzdělávacího plánu, „který vymezuje cíle, obsah v širší oblasti a klíčové kompetence. Na 

základě těchto rámcových programů školy vytváří školní vzdělávací programy, přizpů-

sobené podmínkám regionu a lokality“ (Průcha, Mareš, Walterová, 2009, s. 242).  

Cíle, které uvádí metodický portál, jsou rozděleny na tři oblasti. 

„1. Dramatická rovina: 

- rozvíjí dovednosti v dramatické oblasti = hru v roli společně s výrazovými pro-

středky 

- uvádí do divadelního umění 

- učí porozumět dramatičnosti a divadlu 

- nacvičuje uvědomělé vnímání umění a následný zájem o něj 

2. sociální rovina: 

- rozvíjí strukturu dynamiky a vztahy ve skupině 

- rozvíjí kooperaci 

- umožňuje poznávání života, světa a lidí 

3. osobnostní rovina: 

- rozvíjí psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komuni-

kaci, emoce i vůli) 

- rozvíjí schopnosti (inteligenci, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné do-

vednosti 

- rozvíjí vlastní motivaci a zájem o dramatické umění 

- rozvíjí postoje a hodnotový žebříček“ (http://clanky.rvp.cz/DRAMATICKA-

VYCHOVA-V-MS---I-CAST.html/). 

http://clanky.rvp.cz/DRAMATICKA-
http://clanky.rvp.cz/DRAMATICKA-
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2.4 Metody a techniky dramatické výchovy v mateřské škole 

Metoda je „řídící způsob (činnost) učitele a zároveň způsob činnosti učení žáka, 

jimiž jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle“ (Roman Musil, 2001, s. 45). 

Svobodová se Švejdovou popisují metodu jako: „cestu dlouhou a širokou, již lze různě 

variovat a modifikovat“ (Švejdová, Svobodová 2011, s. 69). 

„Technika je cesta užší a konkrétnější, kterou ale také lze variovat 

a modifikovat“ (Švejdová, Svobodová 2011, str. 69). 

Metody a techniky spolu velice úzce souvisí a jsou základem pro dramatickou 

výchovu. Učitel (učitelka) by měl (a) umět využívat co nejvíce metod a technik 

dramatické výchovy, aby se lekce nestaly jednotvárnými. V dramatické výchově jde 

hodně o tvořivost, kterou podporuje velká škála těchto metod a technik.  

Švejdová se Svobodovou uvádějí tyto techniky a metody, které ve své vlastní 

praxi ověřily: 

 ASOCIAČNÍ KRUH 

Asociace je „obecně naučené spojení mezi dvěma nebo více prvky psychického 

obsahu, kterými mohou být pocity, představy, pojmy, myšlenky apod. Jde o asociace 

podle velikosti, podobnosti, kontrastů apod.“ (Walterová, Průcha, Mareš, 2009, s. 20-

21). To znamená, že dětem sedícím v kruhu, posílám nějakou věc (například jablíčko) 

a děti říkají, co je napadá k tomu jablku. Tahle metoda je důležitým odrazovým 

můstkem pro další činnosti. Švejdová se Svobodovou uvádějí, že v asociačním kruhu se 

rozvíjí tvořivost a kreativita, proto je důležité vyslechnout děti a případně se jich ptát, 

proč je to napadlo - odůvodnit. Asociace probíhají v hlavě každého dítěte podle jiných 

norem.  

PRÁCE S REKVIZITOU 

Rekvizita by měla být vybrána tak, aby souvisela s tématem, či příběhem. 

Například klobouk- kouzelný klobouk musíme prozkoumat, společně s jeho vlastnostmi 

a využitím. Švejdová se Svobodovou uvádějí hru pro lepší poznání: „Co by to bylo, 

kdyby to nebyl klobouk?“ děti odpovídají, ukazují a předvádějí, co vše klobouk může 

být. Musíme jim dát dostatek času a žádný nápad neodsuzovat!  
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„Práce s rekvizitou přesahuje svou šíří označení metoda dramatické výchovy, jedná se 

spíše o dovednost loutkohereckou či divadelní, bez které se ovšem neobejde žádný, ani 

průměrně zdatný pedagog“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 73). 

NARATIVNÍ PANTOMIMA 

„Spojuje naraci (vyprávění) s pantomimickým zobrazováním vyprávěného, 

zpívaného děje“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 73). Tato metoda slouží ke zpřesnění 

děje. Děti si vše vyzkouší a tím i lépe zapamatují. Švejdová tuto techniku doporučuje 

předškolním dětem, protože vychází z přirozené hry. Narativní pantomima má ale jedno 

úskalí, a tím je nesprávné užití. Například, kdy učitelka sama nevědomky (i vědomky) 

předvádí naraci a děti to opakují. V tom není nic kreativního a tvůrčího a tím pádem se z 

toho stává zbytečná technika pro dramatickou výchovu.  

DISKUZE 

Tato metoda dětem umožňuje vnést vlastní nápad do činností. Zde se komentuje 

a probírá, co nám ještě není jasné v dramatické výchově. Děti se mohou ptát na 

charaktery postav, které spolu utváříme, mohou popsat domeček pro medvídka- kde má 

postel, stůl, nebo že třeba bydlí v pařezové chaloupce. Zde musíme dát dětem prostor 

pro dotazy a akceptovat jejich připomínky. 

HRA V ROLI 

V mateřské škole je to jedna z nejpoužívanějších metod dramatické výchovy. 

Učitelka hru v roli používá víceméně každý den, kdy děti motivuje. Jak uvádí Švejdová, 

pro děti předškolního věku není náročné zahrát maminku nebo pana doktora, který 

vyšetřuje chlapečkovu zlomenou ruku. Dítě v této hře v roli vychází ze zkušeností, z 

toho, co zná (vyšetřuje zlomenou ruku, protože sám jí měl zlomenou a zanechalo to 

v něm velice silný citový zážitek, který vstřebává právě hrou v roli). Tato metoda 

vychází ze spontánní hry dítěte. Švejdová se Svobodovou hru v roli rozdělují na: 

Simulaci: „Hráč hraje sebe samého nebo sebe samého v jisté životní /sociální 

roli, ale reaguje v rámci fiktivní situaci“ (Marušák, 2010, s. 101). To znamená, že 

všechny děti jsou ve stejný okamžik v roli, ale přitom sami sebou- jedou v autobusu na 

výlet. 
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Alteraci: „Hráč na sebe bere nějakou jinou roli ve smyslu „já, jako když hraju 

ji“, role je vymezena jako funkce či povolání nebo biologickými atributy anebo jako role 

existenční (otec, bratr)“ (Marušák, 2010, s. 101). To znamená, že dítě vstupuje do role 

maminky, která musí potrestat dítě- dítě jedná samo za sebe v roli maminky. 

Charakterizaci: „Hráč jde hlouběji do vnitřních motivací a nuancí postojů 

postav. Zkoumá postavu zvnitřku, poznává její charakter“ (Maruškák, 2010, s. 102). To 

znamená, že dítě jedná v roli jako on sám, ale už v navozené situaci - jako naštvaný 

kuchař, plačící princezna, atd.  

Svobodová se Švejdovou doporučují, aby děti měly rekvizity nebo kostýmní 

znaky, které jim napomáhají v orientaci a ve ztotožnění s postavou. 

IMPROVIZACE 

„Improvizace je podle Slovníku spisovného jazyka českého <„Projev, výkon, 

zvláště umělecký, tvořený bez příprav, spatra“>. Je to jedna ze základních metod 

dramatické výchovy“ (Bláhová, 1996, s. 49). 

Svobodová se Švejdovou ve své knize uvádějí různé druhy improvizací- 

pohybovou (tanec na hudbu, chůze), hudební (zazpívání písně) a slovní (komentování, 

vyprávění, atd.). Improvizace v předškolním věku musí být přesně daná a jasná. Musí 

být daný prostor (kde se improvizace bude odehrávat), čas (jestli ráno, odpoledne, když 

přijdu ze školky) a roli (kdo jsem, jaký jsem). Jediné, co nesmí být dané, je přesný 

scénář chování, jednání s přesným výsledkem. Děti by neměly co řešit a musely by se 

držet „konce“ (musely by se držet osnovy a věděly by, jak to musí skončit).  

Improvizace je metoda, která je v Divadle fórum velice důležitá. Děti vstupují 

do rolí, v určitém ději a zkouší hledat nové řešení problému- není jasně daný scénář, 

který by určoval, co musí osoba říct, udělat. 

ŠTRONZO 

Švejdová a Svobodová uvádí, že štronzo je dobré pro uvědomění si svého těla, 

zastavení ho, promyšlení své pozice, pro výdrž bez hnutí. Děti se toto učí pro příští 

jednání v dramatické výchově. Je to příprava na ŽIVÉ OBRAZY. Štronzo můžeme 

s dětmi procvičovat pomocí her, Švejdová se Svobodovou uvádí hru „Pan král je a není 

doma“. Děti chodí, běhají, skáčou, skotačí, a když se učitelka k dětem otočí čelem, děti 
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zkamení (do štronza). Když se učitelka otočí zády, děti můžou opět skotačit. 

ŽIVÉ OBRAZY 

„Technika, která nám umožňuje zastavit čas“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 

84). Živé obrazy jsou dobré pro ilustraci práce v dramatické výchově. Například 

Perníková chaloupka: „Co dělaly děti, Jeníček a Mařenka, celý den?“ Děti vstupují do 

rolí, které se ale nehýbají, proto nemusí mít strach. ŽO jsou dobré pro ujasnění si 

prostředí, rolí a děje. 

 VNITŘNÍ HLASY 

Stručně můžeme říci, že to je to, co se honí v hlavě věcem, lidem a zvířatům. 

Můžeme vnitřní hlasy znázornit pohybem, nebo verbálním projevem. „Verbální 

technika je pro starší děti vhodnější“. (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 85). Tato 

technika je pro zkušenější děti a neměla by být zařazována náhodně. Většinou jí stavíme 

do ¾ děje, protože děti nejprve musí postavu, věc, zvíře dobře poznat, aby se do něj 

mohly vcítit a mluvit za něj. Švejdová uvádí, že v této technice se děti učí empatii, 

porozumění a formulování svých myšlenek. 

HORKÁ ŽIDLE 

Technika horké židle je pro děti zajímavá. Děti na sebe berou podobu například 

ježibaby z Perníkové chaloupky a my se jich ptáme: „Proč chceš děti sníst? Jak dlouho 

jsi pekla perníky na perníkovou chaloupku?“. Svobodová se Švejdovou uvádí, že by se 

děti měly střídat na horké židli. To jim umožní se ochránit před skupinou, která se může 

pro dítě na horké židli stát nepřítelem.  

Tato technika umožňuje dětem získat lepší orientaci v postavě, lepší poznání 

a zároveň si ji může i prožít. 

ZÁSTUPNÉ PŘEDMĚTY A LOUTKY 

„Přijmout zástupný předmět jako člověka není pro děti žádný problém“ 

(Švejdová, Svobodová, 2011, s. 88). Předmět nemusí být úplně totožný s postavou, 

může mít pouze nějaké společné atributy- například Švejdová uvádí bílý kapesník jako 

holoubka, je lehký. „Loutka v dramatické výchově má více význam zástupného 

předmětu, talismanu, symbolu“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 88). 
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ZVUKOVÝ KRUH, ZVUKOVÁ KOLÁŽ 

Technika, která nám pomáhá navodit správnou atmosféru pro „získání určitého 

prožitku“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 89). Například: Ve školce už všechno usíná, 

jen medvídek nemůže usnout a poslouchá, co všechno venku slyší za zvuky. Každé dítě 

si promýšlí, jaký zvuk bude dělat, citlivě volí i hlasitost. Zpočátku se děti můžou bát, ale 

postupem času, při opakování techniky, si děti začnou více věřit. „Je to technika, která 

dokáže s minimálními prostředky dosáhnout obrovských efektů, a je možné s ní pracovat 

společně i ve velké skupině dětí“ (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 89).  

NAVOZENÍ PROŽITKU V SIMULOVANÝCH PODMÍNKÁCH 

Jestliže chceme, aby děti měly možnost prožít si pocity v různých podmínkách 

co nejvíce realisticky, můžeme jim tyto podmínky navodit. Například Smolíček 

pacholíček v liščí noře - nora je úzká a tmavá- přes dítě přehodíme padák. Švejdová se 

Svobodovou uvádí příklad- ve veliké krabici si může odvážné dítě zkusit, jak bylo 

Karkulce ve vlkově břiše. „Tato metoda je metodou prožitkového učení, která doplňuje 

činnost „jako“, o skutečný zážitek“. (Švejdová, Svobodová, 2011, s. 90) 

Zpracováno s použitím pramenů Švejdová H., Svobodová E., 2011, s. 69-90 
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3 Psychická a sociální zralost dítěte v mateřské škole 

Psychická a sociální zralost, dvě složky osobnosti dítěte, na jejichž zralosti závisí 

úspěšná realizace Divadla fórum v mateřské škole. 

3.1 Psychická zralost dítěte  

Tato složka je velice obsáhlá. Jak uvádí Ministerstvo školství na své webové 

stránce, jedná se o celou řadu aspektů. „V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti 

poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímání 

v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko-syntetické činnosti. Nutná je určitá 

kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování“ (www.ssvp.wz.cz). To 

znamená, že u dítěte zvyšujeme kapacitu paměti tím, že mu zadáváme krátké úkoly, 

předáváme vzkazy rodičům skrz dítěte, vzkazy pro jiné učitele, atd. „V myšlení by se 

mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu“, dítě by mělo jednat s ohledem na 

okolí, že není středem pozornosti. „Chápání světa by mělo být již více realistické, 

fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného 

myšlení k myšlení logickému“ (www.ssvp.wz.cz). 

Takto je shrnut psychický vývoj v předškolním věku. Předškolní věk je od tří let 

až do nástupu povinné školní docházky, což je většinou kolem šestého nebo sedmého 

roku. Postupně si rozvedeme, co dítě v určitém roku dokáže ve vztahu k Divadlu fórum. 

To je pro další práci velmi důležité (podle toho je vybíráno, od jakého roku děti zvládají 

Divadlo fórum).  

Procházková při přednáškách uváděla, že tříleté dítě má vnímání synkretické, 

nerozeznává vztahy mezi lidmi, vnímá jen to, co se vztahuje k činnostem. Preferuje 

hmat před ostatními smysly. U dítěte převládá egocentrismus (subjektivní zabarvení), 

nevnímá čas ani prostor. Paměť je mechanická a konkrétní, váže se na konkrétní 

představy. Představivost je velmi ovlivněná fantazií (dítě nevnímá rozdíl mezi fantazií 

a realitou). Podle Langmeiera je dítě v oblasti inteligence na úrovni předpojmové 

(symbolické). Užívá slov či symbolů, které se vážou na jednotlivé předměty, zpola však 

směřují k obecnosti (například počítání- když dítěti ukážeme sedm prstů a řekneme, aby 

je spočítal, musí si na ně při počítání ukázat). 
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Procházková říká, že čtyřleté dítě má strach z neznáma, napodobivé hry 

převládají v jeho volné hře (napodobuje televizní, knižní či PC hry- stále nepozná rozdíl 

mezi realitou a fantazijní představou), začíná pociťovat vinu- veliký vzor v dospělých 

(jestli dospělí lidé zachovávají morální zásady, dítě je bude zachovávat také). Dítě má 

úsudky podle názornosti, převládají zrakové vjemy. Hra převládá v činnostech dítěte, je 

to jeho učení i práce. Podle Langmeiera a Krejčířové se dítě ve čtyřech letech dostává 

v oblasti inteligence z předpojmové (symbolické) do úrovně názorného (intuitivního) 

myšlení. V této fázi vývoje již dítě uvažuje v pojmech, které si utváří na základě 

hlavních, podstatných znacích. „Usuzování je zatím pořád vázáno na vnímané či 

představované- vždy se dítě zaměřuje na to, co vidělo, i když to už rozčleňuje (mohli 

bychom tedy mluvit o rozčleněném názoru, proti jednoduchému názoru v dřívější 

etapě)“ (J. Langmeier, D. Krejčířová 2006, s. 90). Langmeier s Krejčířovou uvádí ve 

své knize několik Piagetových pokusů, na kterých je vidět uvažování dětí. Například, 

kdy se dítě přesvědčuje, zda v obou sklenicích různého tvaru je stejné množství korálků. 

Korálků je stejně, ale dítě určí, že ve vyšší sklenici je korálků více- pětileté dítě je ve 

stádiu názorového (intuitivního) myšlení.  

Pětileté a šestileté dítě. Langmeier s Krejčířovou ve své publikaci uvádí, že je 

dítě v tomto věku ve vývojové fázi prelogické, předoperační. To znamená, že dítě má 

omezení, které mu nedovolí myslet logicky po krocích, „které by mohly být v mysli 

volně opakovány a současně porovnávány“, (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 92), tyto 

závěry jsou zcela vázány na zrakové vjemy dítěte (dítě je závislé na to, co vidí v tuto 

chvíli-viz pokus s korálky). Dítě tedy nepostupuje podle logických operací. Langmeier 

s Krejčířovou uvádí, že myšlení předškolního dítěte je spjaté s činností dítěte, to 

znamená, že dítě je „egocentrické, antropomorfické (dává věcem lidské vlastnosti), 

magické (mění si podmínky a fakta podle svého přání) a artificialistické (všechno se 

„dělá“)“ (Langmeier, Krejčířovou 2006, str. 92). Pojímání světa se váže na osobní 

zkušenost, vnímá detaily, vnímá čas skrz nějakou činnost, vzpomínku (2x se vyspím 

a pojedeme k babičce, v zimě pojedeme na hory, na Vánoce pojedeme k dědovi).  

Procházková uvádí, že dítě pětileté začíná projevovat úmyslnou pozornost, která 

je ovlivněna motivací, okolnostmi a temperamentem. Kontroluje svou impulzivitu, je 

ochotné spolupráce, zvládá roli vrstevníka, dokáže se vžít do jiné situace.  
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Langmeier s Krejčířovou ve své publikaci uvádějí, že dítě už ve třech letech 

odlišuje realitu od fantazie. Podle výzkumů dokáže říci, na který míč si můžeme 

sáhnout, jestli na míč pod židlí, na stole nebo na míč vymyšlený. Také Langmeier uvádí, 

že starší batole dokáže říci, kterého koláče se najíme, jestli imaginárního nebo reálného. 

Také autoři uvádí, že dítě „kolem tří let věku ví, že předstíraná/ symbolická hra 

vyžaduje, aby si člověk dokázal to, co předstírá nejprve představit“ (Langmeier, 

Krejčířová 2006, str. 92). 

Z tohoto porovnávání můžeme vyhodnotit, že nejvhodnější skupinou (zároveň 

i nejmladší) pro Divadlo fórum je skupina pěti až sedmiletých dětí. Mají rozvinuté 

konkrétní myšlení, umí zhodnotit situaci a hledat nové řešení. Vše musí ale probíhat 

formou hry. Děti v tomto věku jsou mnohdy podceňovány, pravdou ale je, že jsou velice 

vnímavé ke svému okolí. 

Zpracováno podle pramenů Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 90-93 

Zpracováno podle přednášek Procházková J., 2010 

3.2 Sociální zralost 

   Dítě v předškolním zařízení má jedinečnou možnost začít druhotnou socializaci 

(první probíhá v rodině). V mateřské škole jsou většinou zastoupeny všechny sociální 

vrstvy a všechny druhy osobností, se kterými se potom dítě v průběhu života může 

potkávat. Děti předškolního věku jsou „tabula rasa“ (John Locke) a proto je důležité 

děti jemně vést, řídit a hlavně jim být příkladem. Jsou iniciativní a velice empatické. 

Dětská skupina mezi sebe velice dobře přijímá dítě se zdravotním či sociálním 

handicapem.  

Vágnerová cituje Eriksona, který říká, že předškolní věk je označován jako 

„období, v němž je významnou potřebou aktivita“ (Erikson in Vágnerová, 2005, s. 219), 

proto je důležité u dítěte tohoto věku rozvíjet účelnou aktivitu. Aktivita dítěte proto 

musí být nějak regulována a usměrňována. Zpočátku vývojové fáze předškolního věku 

je dítě uspokojováno činnostmi, které jsou samy sobě cílem, teprve když dítě dosáhne 

další vývojové fáze, činnosti se stávají prostředkem pro dosažení cíle.  

Pro dítě je zpočátku nejdůležitější uspokojovat fyzické potřeby a po nich teprve 
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uspokojovat estetické, pohybové a další potřeby. Čím je dítě starší, tím se jeho stupnice 

potřeb mění. 

Podle Vágnerové jsou činnosti předškolního dítěte cílenější, záměrnější 

a dlouhodobější. Děti jsou však částečně rozptylované a závislé na aktuálnějších 

tématech, situacích či problémech. Vždy, když si dítě volí činnost, je ovlivněno různými 

faktory, např. emocemi, náladami, aktuálním stavem jedince a aktuální potřebou. Na 

důležitosti v této vývojové fázi nabývají také „nové regulační kompetence“ 

(Vágnerová, 2005, s. 219), které mají moc řídit a směřovat činnosti, aby byly účelné 

a cílené. 

V tomhle má veliký podíl i paní učitelka v mateřské škole, která děti připravuje 

a koriguje jejich činnosti, aby byly dlouhodobější a vytrvalejší. Jedná se i o přípravu na 

základní školu, kde dítě musí u činnosti vydržet i v případě, kdy nejsou plně uspokojeny 

například fyzické potřeby (dítě má hlad, je unavené, bolí ho ruce). 

„Potřeba seberealizace bývá v tomto věku uspokojována takovou aktivitou, která 

je pozitivně hodnocena a jejímž prostřednictvím se dítě může prosadit“ (Vágnerová, 

2005, s. 221). Důležitými faktory při seberealizaci jsou také názory, chování a uznání od 

dospělých, které zároveň pomáhají k formování osobnosti dítěte.  

Děti v mateřské škole zastupují velikou škálu osobností s různými druhy 

temperamentu. Pro dítě, které je v sociálním prostředí „nové“, je toto učení velice 

prospěšné. Už od mala se dítě učí spolupracovat a jednat s těmito osobnostmi, učí se 

řešit problémy, které mu tyto osoby připravují (nechtějí mu půjčit hračku, někde bývá 

agresor, někoho se musí dítě zastat, někomu pomoci atd.). S těmito lidmi se dítě bude 

setkávat ve svém budoucím životě a povolání. Dítě se formuje podle těchto problémů, 

musí se naučit vycházet s lidmi a učí se uplatnit sám sebe, mezi těmito osobnostmi (učí 

se prosazovat svůj názor mezi aktivnějšími dětmi…). 

3.2.1  Normy  

 Podle Vágnerové, která uvádí, že uvažování dítěte o morálních zásadách je 

spojeno s jeho celkovým vývojem osobnosti, s jeho zkušenostmi a příležitostmi řešit 

problémy. Tuto fázi vývoje nazýváme „heteronomní“ (Piaget in Vágnerová, 2005, s. 

220). Dítě není schopno vyhodnotit situaci a vyvozovat z ní závěry o chování. Dítě 
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přejímá normy chování od přirozené autority (rodičů, učitelů) a považuje je za správné. 

„K osvojení a přijetí norem přispívá i identifikace s autoritou.“ (Vágnerová, 2005, s. 

220). 

Dítě není schopno řešit problém. Vypadá to většinou tak, že dítě se na konci 

konfliktu rozbrečí nebo uhodí druhé dítě, které s ním v konfliktu je. Učitelka musí umět 

citlivě problémy řešit, aby dítě nebylo postižené její pečlivostí. Problém by v budoucnu 

nechtělo řešit samo, ale vždy by čekalo, až mu někdo pomůže. 

(Vágnerová, 2005, s. 223) Jestliže dítě dosáhne dalšího stupně vývoje, ve kterém 

se ztotožňuje s některými ze základních norem, je schopné pociťovat vinu při 

nežádoucím chování samo od sebe. „Pocity viny znamenají, že dítě je schopno 

akceptovat určitá omezení jako bezvýhradně platná a samo pociťuje jejich porušení 

jako nepříjemné.“ Dítě pociťuje vinu, i když není v přítomnosti dospělého či jiné 

autority. Vnější regulace chování se postupně stává vnitřní a tím se začíná formovat 

dětské svědomí. 

U každého dítěte nastává tento stupeň vývoje jindy. Záleží na sociálním 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá mimo mateřskou školu. Jestliže v rodině (či jiné 

výchovné skupině) dítě není vedeno k odpovědnosti za své konání, nemá šanci dostat se 

k pociťování viny. Ono neví, za co se má stydět, když není upozorněno, že se to nedělá. 

Například, když uhodí mladšího sourozence a rodiče se smějí, v dítěti se upevňuje to, že 

když někoho uhodí, je to velmi zábavné. Dítě se tak učí dvěma vzorům chování (není to 

ovšem pravidlem). V mateřské škole nesmí uhodit, ale mimo ní může. „Je to přeci 

zábava, naši se tomu smějí“. 

Dětské svědomí pracuje jako „autoregulační mechanismus, který má 

charakteristické rysy a je závislý na vývojové úrovni dítěte“ (Vágnerová, 2005, s. 222).  

1. „Vazba na konkrétní situaci“. Dítě nedokáže zobecnit nasbírané poznatky 

(dospělá osoba dítěti zakáže činnost v nějakém kontextu, ale dítě tu stejnou 

činnost v jiném kontextu udělá zase, protože neví, že se tahle činnost nedělá 

nikde)  

2. „Stereotyp a rigidita“. Dítě mnohokrát nepozná rozdíl mezi závažností motivu 

a reálného chování  
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3. „Egocentrismus“. Dítě v interpretaci norem individuálně vyhodnocuje to, co mu 

vyhovuje a podle toho se i chová. Při opaku a neshodě s normou se dítě nemusí 

cítit provinile (Vágnerová, 2005, s. 222). 

Podle Vágnerové má základní význam pro formování a budování osobnosti dítěte 

rodina. Jiná zařízení nemají takový vliv na normy, které tvoří autoregulační systém, 

protože nejsou tolik emocionálně zatížené. V rodině dítě získává zkušenosti ve dvou 

dimenzích. V první dimenzi dítě pozoruje, jak by se mělo chovat, jak jednat a v druhé 

dimenzi dítě pozoruje a samo uvažuje, jestli je chování správné a zda by se tak chovat 

mělo, či ne. Důležité jsou komentáře a verbální ohodnocení situace, jestli ano nebo ne, 

případně zobecnění a určení pravidla. 

Dítěti potrvá mnohem déle přijít na to, co není správné bez pomoci rodiny. V ní 

dítě vidí svůj vzor, který ho poznamenává na celý život. (Dítě se nevědomky chová 

podle toho, co vidí doma, dívky vychovávají své potomky stejně jako doma, chlapci 

používají stejné výchovné metody, jaké viděli u svých rodičů. Nemusí tomu tak být 

u každého.) 

Zpracováno podle pramenů Vágnerová, 2005, s. 219-223 

3.2.2 Rozvoj sociálních dovedností  

Vágnerová ve své knize uvádí, že v předškolním věku dítě pozoruje chování 

u ostatních členů rodiny, ve školce, ve společnosti a tím získává různé vzorce chování, 

které se zobecňují (nepatří jen k nějaké roli, ale musí je dodržovat všichni, to znamená, 

že nikdo nekrade- ne jen maminky). Jedná se o rozvoj prosociálního chování. V této 

oblasti se dítě učí jak se ovládat, chovat se v různých situacích, zvládat vztek, ovládá 

své potřeby.  

Předpoklady pro zvládnutí rozvoje prosociálního chování (podle Vágnerová, 

2005, s. 217) jsou: 

1. Uspokojení dětských potřeb jistoty a bezpečí: děti, kterým hrozí nebezpečí nebo 

ho cítí, mohou reagovat přehnaně, nepředvídatelně či podrážděně  

2. Dosažení úrovně kognitivních kompetencí: dítě je před vstupem do základní 

školy schopno nahlížet na situaci i z jiného než vlastního pohledu. Dokáže 
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pohlížet na problém skrz jinou osobu.  

3. Prosociální chování je výsledek sociálního učení: Pro dítě je nejdůležitější, aby 

získalo základy socializace v rodině, kde má dostatek vzorů chování. Pokud dítě 

vyrůstá v nefunkční rodině, kde je abstinence správných sociálních modelů, dítě 

nemusí být schopno chovat se tak, jak se od něj v určité situaci žádá.  

V chování dítěte předškolního věku můžeme zpozorovat agresi. Tu musíme 

určitým způsobem usměrňovat a naučit dítě, aby samo zvládlo její regulaci. Jestliže se 

na dítě zaměříme, abychom mu pomohli s usměrněním, musíme vzít v potaz tyto složky 

(Vágnerová, 2005, s. 219): 

1. „Motivaci k agresi  

2. Schopnost dítěte pochopit negativní důsledky jednání  

3. Schopnost dítěte se ovládnout“.  

V případě ohodnocení agresivního dítěte musíme pátrat po příčinách- dítě mohlo 

toto chování vidět v rodině, médiích, u kamarádů. V mateřské škole je velký prostor pro 

řešení těchto problémů a záleží na učitelce, jak ho využije. Dítěti se musí dát jemně 

najevo, jak jeho chování může ubližovat ostatním, aniž by si toho samo bylo vědomo.  

Zpracováno podle pramenů Vágnerová, 2005, s. 216-222 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Cíl 

Bude technika dramatické výchovy Divadlo fórum u dětí předškolního věku 

fungovat jako metoda k řešení sociálních problémů adekvátním jejich věku? 

Tento cíl jsme si vytyčili, abychom zjistili, jestli jsou děti opravdu schopny pra-

covat technikou Divadla fórum. Pro předškolní děti je to náročná technika, protože vy-

žaduje soustředěnost, připravenost a psychickou a sociální zralost.  

5 Metoda 

Pro vyhodnocení výzkumu praktické části jsme použili metodu pozorování, což 

je „objektivní sledování činnosti (například učitelů, žáků) prostřednictvím pozorovatel-

ných jevů“ (http://is.muni.cz).  

6  Výzkumné otázky: 

 Jsou děti předškolního věku schopny pracovat technikou 

Divadla fórum?  

 Zvládnou děti předškolního věku spolupracovat s postavou 

Jokera v inscenaci Divadla fórum?  

 Přinesou děti předškolního věku řešení do příběhu Divadla 

fórum?  

 Může dramatická technika Divadla fórum v mateřské škole 

sloužit jako nástroj řešení problémů?  

 Bude technika Divadla fórum vhodná pro děti předškolního 

věku? 

http://is.muni.cz/
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7 Charakteristika mateřské školy 

Fakultní mateřská škola Arabská, ve které bylo Divadlo fórum realizováno, je 

pětitřídní. Čtyři třídy mají kapacitu 25 dětí, pátá třída je určena dětem se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Toto oddělení je pro 6-14 dětí, jak uvádí paní ředitelka na 

webových stránkách školky.  

Hlavní ideou této mateřské školy je společenství. „Usilujeme o to, aby naše 

škola byla otevřeným prostorem (skutečně i v přeneseném významu slova) výchovy, kde 

dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, 

aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností“ 

(www.skolka.org). 

Přáním mateřské školy je, aby se dítě mohlo setkávat v prostorách školky jako 

partner s druhým (rodičem, učitelem, ředitelem, dítětem, cizím rodičem atd.) Důraz je 

kladen na naslouchání druhým i jemu samotnému. To je také důvod, proč jsou v této 

škole všechny třídy heterogenní (věkově smíšené). Rodičům jsou „dveře otevřené“, 

mají přístup do tříd, mohou se zapojovat do denního programu. „U rodičů nových dětí, 

trváme na adaptačním programu s jejich přítomností“ (www.skolka.org/o-skole), to 

znamená, že rodiče jsou s dětmi ve třídě, při hrách a dalších činnostech, které podporují 

adaptaci dítěte v MŠ.  

Fakultní mateřská škola Arabská je zaměřená na dramatickou výchovu.  

7.1 Charakteristika třídy mateřské školy 

Třída, ve které se realizovalo Divadlo fórum, je heterogenní. Je zde vyvážený 

počet chlapců a dívek. Věkově smíšená třída má 26 dětí, z toho čtyři děti jsou 

integrované. V tomto oddělení působí dva učitelé a jeden asistent. Zvláštností v této 

třídě je, že oba učitelé si domluvili směny tak, aby pracovali dohromady. Jejich „směny“ 

se překrývají. Hlavní činností zde ve třídě je volná hra, které je věnován dostatek času 

a prostoru. Je zde kladen důraz na dětskou individualitu, potřeby dítěte a na podporu 

kamarádství. Učitelé do volné hry nezasahují, pokud není viditelný problém, který by 

děti nezvládly vyřešit samy. Byli jsme svědkem jedné příhody, která vypadala takto: 

Chlapec A měl v ruce provaz, šel za panem učitelem a řekl mu: „Davide, že je tohle 

http://www.skolka.org/
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školkový provaz? Že je to školkový provaz?“. Druhý chlapec B šel za chlapcem A a řekl 

mu, že to není provaz ze školky, ale že je jeho. Pan učitel David se zeptá chlapce B, zda 

je provaz jeho, chlapec odpovídá, že ano. Pan učitel se obrátí na chlapce A a říká: 

„Jestli chlapec B říká, že je to jeho provaz, můžeš mu věřit.“. Chlapec A se ptá pana 

učitele, jestli si může provaz půjčit, pan učitel odpovídá, že to není provaz školkový, 

a tak je na chlapci B jestli mu provaz půjčí. Chlapec A se ptá chlapce B, zda mu provaz 

půjčí. Ten mu ho nechce půjčit, proto chlapce A pohladí po hlavě a slíbí mu, že mu ho 

půjčí možná za chvíli a jde si provaz uklidit do šatny. K tomuto příběhu pan učitel 

dodává:  

„Chlapec A dost naléhal na půjčení, vynucoval si provaz, proto šel za mnou 

a chtěl, abych mu provaz zařídil. Chlapec B chtěl konfliktu předejít, proto chlapce 

A uchlácholil tím, že mu ho slíbil půjčit později. Chlapec B totiž ví, že všichni (rodiče, 

učitelé, atd.) chtějí od chlapce, aby byl hodný a hračky půjčoval. A aby předešel dalším 

konfliktům a tomu, aby musel stále opakovat „NE, NE, nepůjčím“, protože ho půjčovat 

nechtěl, šel si odnést lano do šatny, aby nebylo dětem na očích.“. K tomu musíme dodat, 

že kdyby pan učitel do této příhody zasáhl, skončilo by to tak, že chlapec A by si mohl 

zvyknout, že okolí za něj řeší konflikty a chlapec B by věděl, že učitel ho vždycky 

donutí půjčovat hračky tomu, s kým si on sám přeci nechtěl v tu chvíli hrát. 

Děti mají dostatek pomůcek, materiálů, prostoru a možností pro volnou hru. 

Jelikož je Fakultní mateřská škola Arabská zaměřena na dramatickou výchovu, děti jsou 

s ní seznámeny a dost často je dramatická výchova využívána pro naplňování cílů 

předškolní výchovy. Děti zvládají jednoduché techniky této výchovy. Ve skupině, která 

se zúčastnila Divadla fórum, bylo přibližně 10 dětí (protože byla příprava na Divadlo 

rozdělena do tří dnů, počet dětí nebyl stálý), převládali chlapci. Nejmladšímu bylo pět 

let, nejstaršímu sedm let.  
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7.2 Charakteristika třídy mateřské školy, rozhovor s učitelem Davidem 

„Davide, jak byste charakterizoval svoji třídu? 

To je těžké, charakterizovat skupinu. Skupina je veliká, nekonfliktní a ke sporům u nich 

prakticky nedochází. Jsou to jen drobné spory, které si dokážou vyřešit samy anebo 

přicházejí s tím, že chtějí jen pomoc. Ujistit v tom, že to řešení, které navrhují, je 

správné, třeba jako chlapec B. Proto to téma konfliktů u nich není extra aktuální, 

protože se to mezi nimi neděje. Skupina je sociálně hodně provázaná, není nějak 

stratifikována pohlavně ani věkově, řekl bych, že každý si hraje s každým, sourozenecké 

vazby nejsou dominantní. I když je tu hodně dětí, které mají sociální problém nebo 

nezralost, už z diagnózy, nebo mají málo sociálních zkušeností, nebo nějaké jiné 

omezení, tak ta skupina funguje dohromady velmi dobře. Je tam poměrně málo 

přirozených vůdců. Je tu jeden chlapec, za kterým děti jdou. Sám od sebe je tam jako 

náčelník, vůdce hry a velký klaďas. Kromě něj tam moc takových dětí není, a proto taky 

konflikty nejsou, protože není víc dominantních hráčů. Je to na jednu stranu výhoda, ale 

také nevýhoda. Skupina je taková ospalá akademická, to je v pořádku, žijí a mají se 

dobře. Veliký holky (jsou dvě) jsou odkázaný na sebe, a ani jedna nevnáší do jejich 

vztahu extra velkou dynamiku, to jsi mohla vidět v tom Divadle, jak se jim nechtělo nic 

řešit a nevěděly co s tím. To znamená, že nositeli dynamiky jsou ve skupině kluci. Hodně 

o dětech uvažujeme jako o jednotlivcích. Oni jako skupina pro nás fungují dohromady. 

Nemají problém utvořit v rámci celé třídy mikroskupinky, i věkově smíšený, a pracovat. 

Máme ve skupině velikou volnost, často si děti mohou vybrat, co chtějí dělat. Když 

máme nějakou činnost, která se nedá provést se všemi dětmi najednou, tak si mohou 

zvolit, jestli budou nejdřív, nebo potom. Snažíme se, aby měli poměrně velkou míru 

svobody a aby se mohly hodně rozhodovat. Aby měly hodně příležitostí k rozhodování 

se.  

7.3 Denní program dětí 

Ráno probíhá volná hra, kterou ukončuje až zvoneček. Signál, který svolává děti 

na lavičku, kde si vyslechnou důležitou zprávu (většinou se jedná o organizační věci, co 

se bude dít atd.). Po zvonečku a vyslechnutí zprávy jdou děti na kontaktní kruh. Děti 
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sedí v kruhu, uprostřed je svíčka, sirky a někdy i hračky (když pan učitel David dovolí 

dětem hračky, děti pak povídají, jaké hračky si přinesly). Nejprve se znovu ozve 

zvonek, zapálí se svíčka a pan učitel zeptá, kdo má u sebe rybu. (Rybu má vždy dítě, 

kterému jí David při volné ranní hře dá, většinou je to tajné). Dítě rybu přinese (má jí 

v šatně, nebo v kapse) a položí jí ke svíčce, nebo si jí u sebe nechá. Následuje otázka- 

souvisí s tématem dne, například: Kdo má dnes svátek? S kým sis dnes hrál? Otázka 

musí být položena tak, aby děti nemohly odpovídat jen ANO-NE. Možnost odpovědi 

má každé dítě sedící v kontaktním kruhu, ale má také právo odmítnout a neodpovídat, 

nesmí ale rušit ostatní. Začíná ten, kdo měl rybku a ten pak i s rybou doplouvá ke 

svíčce. Pak se učitel dětí zeptá, kdo by měl návrh na sfouknutí svíčky. Děti odpovídají 

a obhajují svého „favorita“. Například: Adélka, protože jsem jí dnes omylem šlápl na 

nohu. Nebo Davídek, protože má svátek. Někdy je ještě před sfouknutím svíčky 

zařazena písnička. Poté děti odchází do umývárny umýt si ruce a jdou svačit. 

Po svačině děti uklízí hračky, aby mohly mít probíhačku, při které jim pan učitel 

David nebo druhá paní učitelka Jana Dída hrají na bubny. Je to pohybová chvilka, ve 

které se děti proběhnou po herně. Následuje řízená činnost, která ale nemusí být vždy 

zařazena do programu dne. Místo řízené činnosti může být opět volná hra. Pak jdou děti 

ven, na zahradu nebo na procházku. 
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7.4 Rozhovor s Davidem Dvořákem, učitelem ve Fakultní mateřské škole Arabské, 

o Divadle fórum 

„Jak jste, Davide, realizovali Divadlo fórum u vás v mateřské škole? 

Předloni jsme dělali Divadlo o nepříjemnostech, protože skupina byla poměrně 

konfliktní a často k nějakým konfliktům tohoto typu docházelo. Letos s tím žádný 

problém nemáme. S konfliktní skupinou jsme dělali činnosti podobné, jaké byly dneska. 

Bylo o tom, že jsme s dětmi dopředu probírali, jaké druhy nepříjemných situací pro ně 

můžou být. Co je pro ně osobně nepříjemné, od toho to začínalo. Více než týden jsme 

potom pracovali na tom, jaké nepříjemné situace můžou být, namalovali jsme obrázky 

jako znaky jednotlivých situací. To byly situace typu“někdo tě bouchnul, nikdo tě nechce 

brát do hry“, nebo „když ti někdo něco rozbije, když ti někdo nechce půjčit svoji 

hračku…“ Nejprve jsme s Janou Dídou přehrávali situace jako kinoautomat a děti si 

nás pouštěly jako přehrávač, (měly bedničku, do ní obrázky strkaly jako kazety a my 

jsme to vždycky museli hrát).  To byla druhá fáze, samozřejmě je moc bavilo, když 

dospělý hrají lumpárny mezi dětmi. My jsme jim hráli ty situace, nezastavovalo se to, 

ani se to nijak neřešilo, prostě jsme jen hrály ty konflikty. Hráli jsme je proto, abychom 

získali rejstřík konfliktů, jak vypadají, co se tam může a nemůže stát. Teprve potom jsme 

dělali činnost podobné té tvojí, jakou si dělala včera (viz 1. Den). My jsme hráli 

konflikt, v nějaké fázi se to zastavilo a dítě mohlo přijít a poradit nám, ne hrát za nás, 

ale poradit nám a my jsme museli zastavenou situaci dohrát tak, jak ono si přálo. Ve 

třetí fázi jsme to hráli s výměnou role, ale děti si ale mohly vybrat libovolnou ze dvou 

rolí, takže ony často šly do té role agresora a ten konflikt odvolaly, nebo ho zvrátily, což 

se vlastně nemá, ale pro nás to byl jen nástroj pro práci řešení konfliktů mezi nimi, a jak 

se ty konflikty můžou a mají řešit. Nešlo nám o to, dodržet tu formu.  

Jak dlouho Vám trval tento celek? 

Tři týdny, muselo se o tom mluvit, dělali jsme ještě různé činnosti na tohle téma. 

Ještě jsme dělali jeden celek, je to pohádkový příběh s Míčkem Flíčkem, který je pro 

děti mnohem jednodušší, protože ta postava se jich málo týká, přitom ten konflikt a téma 

je na dětské úrovni. Míček Flíček je adoptovaný dědečkem a babičkou, je to míček, ale 
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chová se jako dítě. Jednou rozbije dědečkovi jeho oblíbený hrneček, protože k oknu 

přiletí drak a tak blbnou. Úplně dětská situace. Děti jsou doma samy a jeden přijde na 

návštěvu a něco rozbijí. Míček rozbil hrneček a řešil situaci jak s tím naložit: „oni si mě 

sem vzali, já k nim cítím takový dluh a ještě jsem rozbil hrneček“, tak utíká z domu. My 

jsme tohle téma dělali velmi dlouho, celý příběh byl postavený tak, že jsme hráli kousky 

(celý příběh měl asi sedm částí) a mezi částmi byl program o tom kousku, který jsme 

hráli. V jedné části přiletěl drak, hrneček se rozbil a tam jsme to zastavili a dělala se 

vnitřní řeč. Děti mluvily za Míčka Flíčka, (vzaly si loutku Míčka Flíčka do ruky a říkaly 

co on si myslí). Poté jsme dělali v kroužku podobnou činnost, kdy jsme vzali loutku do 

kroužku a děti mu radily, co má dělat. Myslím si, že děti do toho tehdy šly daleko víc než 

včera (do mého divadla), protože to pro ně bylo bezpečnější, nebylo to o nich. Míčkovi 

radily různé věci jako třeba schovat to, zamést to, spravit to, pochopitelně mu nikdo 

neradil, aby utekl z domova, ale hodně dětí mu vážně radilo, aby to zatloukl. Taky tohle 

divadlo nebylo proto, abychom řešili ten problém, ale sloužilo to k rozvoji příběhu. My 

jsme potřebovali, aby se děti více vžily do situace Míčka Flíčka, aby s ním soucítily a že 

v takové situaci mohou také být. A aby pak pro ně bylo důležitější, že on najednou z toho 

domova uteče, a aby pochopily, proč on se rozhodl, že uteče. Aby děti pocítily tíhu toho, 

že to rozbily a tím pádem pochopily tu jeho reakci, že utekl. Nebylo to také žádné 

čistokrevné Divadlo fórum, protože se to neřešilo dlouho. A úkolem dětí nebylo to 

vyřešit, my jsme jen podobnou techniku použili k tomu, aby ony víc šly s tou postavou.  

Davide, co vše je potřeba pro realizaci Divadla fórum v mateřské škole? 

To samé co u dospělých, nebo velkých dětí, PRAVDA. Najít téma, které je pro děti 

důležité, ne proměnit téma v banalitu, musíme problémy v tématu hledat a nedělat to 

jednoduše. Dneska v Divadle vyřešil chlapec A problém s vláčkem, ale nevyřešil to, že 

ten druhý chlapec provedl nějakou lumpárnu tomu prvnímu a zatlouklo to. Tak to bylo 

úplně v pořádku, klidně nechat to tak, protože pak se o tom problému dá mluvit, o tom 

problému, že přistoupil na tu jednodušší půlku řešení a tu druhou neudělal. A to je ta 

pravda, takhle se to v životě opravdu odehrává, tak to je. Aby téma děti zajímalo, 

nestačí téma jen dobře vybrat, ale čím jsou děti menší, tím je dobré do toho 

zakomponovat něco, co oni moc dobře znají. Proto v divadle byla třeba ta „patlanina“, 

proto jsme citovali přímo některé děti. To ty třeba nevíš, ale Jana Dída v několika 
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případech doslova citovala chlapce B, já jsem ho také citoval: „já už s tebou v životě 

nebudu kamarádit, už na tebe ani nepromluvím“, to všechno říká chlapec B, když má 

nějaký konflikt. Trochu jsme přeskakovali (David a Jana Dída) mezi postoji, které naše 

děti běžně zaujímají. Používali jsme to, co běžně říkají. Nejlepší je to u těch dětí, které 

se opakují a mají jednoznačně stereotypní přístup, jako třeba chlapec B. Jak jsem již 

říkal, pro malé děti je dobré do děje zakomponovat známé prvky, protože je to 

v konfliktu a ten konflikt je o nich, i když je to o jiných postavách, tak je dobré, aby 

postavy žily v prostředí (v divadelním), které jim je nejpodobnější tomu reálnému 

prostředí, ve kterém žijí děti. Má to samozřejmě jedno úskalí. Kdyby to byla pohádka, 

o něčem úplně odlehlém, měla téma konfliktu mezi postavami, které jednají jako děti, 

zvířata nebo cokoliv, tak je pro ně jednodušší do té situace vstoupit a hrát, právě proto, 

že se jich to míň týká. Třeba chlapec B. Myslím si, že z tohoto důvodu do toho nešel, 

i když to bylo hodně o něm, protože on má naopak ten problém, že nerad reflektuje něco 

na sobě, na rozdíl od chlapce A, který velmi často na sobě reflektuje. Kdežto chlapec B 

často reaguje ve smyslu věty „já jsem blbej a tím to končí“. Kdežto chlapec A je ochotný 

to rozebírat. Takže to jsou ty dvě věci, pravda a téma, které by se jich týkaly. Člověk by 

neměl nikdy, když narazí na nějaký problém ustoupit k tomu, že ta situace se vyřeší jen 

zdánlivě, naopak v ní hledat ty nevyřešené části konfliktu, zárodky budoucích konfliktů, 

který v té situaci jsou, a ty pak s nimi řešit po tom. „Vyřešil to, ALE“, protože nikdy není 

možné to protahovat dlouho, diváci to neusedí, jsou to malé děti, a je potřeba to zastavit 

a zabývat se tím v další činnosti, nebo druhý den. Říct „on to vyřešil, ale jen z té první 

půlky, druhou půlku ohledně sporu s rukama nevyřešil. Skončilo to tak, že Davídek se na 

něj naštval a říkal, že si s ním už v životě hrát nebude“. S velkýma by pochopitelně ten 

hráč, ten dospělý, daleko víc vyšponovat. Trvat si víc na svém. U malých dětí přistoupit 

na polovičaté řešení, a to rozebírat v dalších činnostech, nebo rozhovoru, nebo 

v divadle, protože se musíme vejít do kratšího času než u dospělých, není možné emoce 

vyšponovat vysoko, toho se pak děti můžou začít bát.“ 
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8  Realizace Divadla fórum 

Několikrát jsme se pokoušeli zrealizovat Divadlo fórum se scénářem, který je ze 

života dětí. Hlavní postavy vždy byly děti (i když je hrály dospělé dívky) a konflikt byl 

ze života dětí: jak si hrají s panenkami, jak se rozbilo auto. (Scénáře s rozborem, viz 

příloha). Realizace Divadla ale byla obtížná. Děti málo vstupovaly do rolí, neměly zá-

jem problémy řešit a my jsme byli v dané chvíli bezradní. Přemýšleli jsme jak situaci 

řešit a vzápětí jsme si uvědomili, že chyba je v nedostatečné přípravě dětí na Divadlo 

fórum. Došli jsme k názoru, že nelze do třídy jen tak vejít, uspořádat pro děti ranní hry 

a v kontaktním kruhu se jich zeptat, jestli ví, jak se jmenuje jejich kamarád po pravé 

a levé ruce, jestli ví, s čím si jejich kamarád ráno hrál a hned potom přichystat Divadlo 

fórum, ve kterém mají řešit zásadní problém za dítě, které provedlo něco špatně. Diva-

dlu fórum musí předcházet mnohem důkladnější přípravná fáze. 

Po dvou neúspěšných realizacích Divadla, jsme si říkali, že problém nejspíše 

bude v nedostatečném ztotožnění se s hraným dítětem. Předškolní děti jsou velice empa-

tické, dokážou se vcítit do problému druhých, ale pouze tehdy, mají-li možnost osobu 

poznat. Proto jsme se rozhodli přípravu a realizaci Divadla fórum rozdělit do tří dnů, tak 

aby děti měly dostatek času poznat utlačovaného a následně mu pomohly situaci vyřešit. 

8.1 Realizace Divadla fórum v mateřské škole 

1. den 

Cíl: Poznat Davídka, přijmout ho jako kamaráda, umět si s ním hrát 

Příprava prostředí: Obdélník žluté látky, na kterou je umístěna loutka-Davídek, 

kolem provaz (ohraničuje scénu Divadla) 

Skupina: dvě dívky, šest chlapců 

- Kontaktní kruh 

S čím jsem si dnes ráno hrál?  
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Průběh: Děti nejprve odpovídaly, že si hrály s kamarádem, na vojáky atd., pro-

tože dost často dostávají otázku: „S KÝM jsem si dnes ráno hrál.“ Pro děti je důležitěj-

ší osoba než hračky, k tomu jsou i vedeny.  

Reflexe: Pro nás ale bylo v danou chvíli důležité, aby si děti uvědomily, jaké 

hračky ve školce mají, proto jsem jim musela často opakovat otázku s „ČÍM si hrají“. 

- Představení loutky Davídka 

„To je Davídek, děti. Davídek je chlapec a je mu 5 let. Je stejně starý jako chla-

pec A. Chodí taky do školky, ale do jiné, do té jeho, kde má kamarády a hračky, 

se kterými si rád hraje. Ta jeho školka je úplně stejná jako tahle školka a jsou 

v ní úplně stejné hračky, jako tu máte vy. Úplně stejné molitany, stejné staveb-

nice a auta, stejné kostky a stejná polykarpovka, stejné vláčky.“ 

- Instrukce 

„Schválně, jestli uhodnete, s jakou hračkou si Davídek nejraději ve školce hrál? 

Která hračka byla jeho nejoblíbenější?“ (Můžeme zopakovat dvakrát, aby děti 

stačily instrukci pochopit). 

Průběh: Děti odpovídají, jaké hračky by mohly být Davídkovy nejoblíbenější.  

Reflexe: Pro tuto instrukci bylo důležité, zdůraznění faktu, že školka, do které 

chodí Davídek, je úplně stejná jako ta jejich, se stejnými hračkami. Děti se mají čeho 

chytit a jde jim snáze vymýšlet oblíbené Davídkovy hračky. Dětem jsem dala dostatek 

času, aby vyjmenovaly co nejvíce hraček. 

- Instrukce 

„Teď děti přineste, každý pouze jednu hru či hračku, o které si myslíte, že je 

Davidova oblíbená. Dejte si čas a dobře to promyslete.“  

Průběh: Kolem látky, kterou jsem rozprostřela na zem, jsem dala provaz- ohra-

ničené území, za který děti nesmí (lepší organizace). Na látce sedí Davídek (dřevěná 

loutka). Děti nosí hry a hračky k látce.  

Reflexe: Dodala jsem, aby si děti dobře promyslely, jakou hračku přinesou, pro-

tože s ní si potom budou hrát. 
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- Instrukce 

„Nyní, kdo bude chtít, ale opravdu jen ten, komu se chce, může ukázat, jak si 

David ve školce hraje. Nejprve půjdete ke mně, pošeptáte mi do ucha, s čím si 

Davídek bude hrát, a já vás uvedu.“  

Průběh: Látka vyznačuje herní plochu, na které budou děti hrát Davida. Děti 

chodí nejprve ke mně a šeptají mi do ucha, s čím si Davídek bude hrát. Tato instrukce 

předchází zbytečnému prodlužování rozhodování dítěte. Dítě si vybere, s čím si chce 

jako David hrát a tím, že ho cinknutím do činel už uvedu, nemusí se znovu rozmýšlet, 

s čím si chtěl vlastně hrát. Jde rovnou hrát (foto viz příloha č. 2.1.1- 2.1.3). 

Reflexe: Děti to berou jako divadlo, které hrají ostatním dětem. Děti spolupra-

covaly, hrály Davídka sice mlčky, ale instrukce pochopily a chtěly hrát Davídka 

a všechny děti, což bylo cílem této činnosti-motivovat děti, aby chtěly poznat postavu 

Davídka. 

2. den 

Cíl: Vcítit se do role Davida, chtít ho utěšit 

Příprava prostředí: stejná látka (žlutý obdélník), kolem provaz, za obdélníkem 

látky je stůl s modrou látkou, který slouží jako šatna (odtud vychází herci). U stolu 

je připravena bedna s kolejemi, které budou součástí divadla. 

Skupina: 3 dívky, 4 chlapci 

- Kontaktní kruh 

Pan učitel David ukazoval, jaké hračky koupil za vybrané peníze na masopustu. 

Průběh: Kontaktní kruh nemusí být vždy s otázkou. Je to rituál, který pro děti 

znamená chvilku klidu ve společnosti ostatních dětí. Ne všechny děti se spolu při ran-

ních hrách potkají, proto se setkávají v kontaktním kruhu. Většinou také slouží 

k posílení nějakého poznatku (otázka na určité téma), nebo motivace pro další činnost. 

Reflexe: V této činnosti jsem nefigurovala já jako hlavní vedoucí, ale pan učitel 

David, který chtěl dětem ukázat zakoupené hračky. 
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- Instrukce 

„Milé děti, včera jsme hráli divadlo o chlapečkovi, víte, jak se jmenoval? Pama-

tujete si, jaké měl oblíbené hračky? Představte si, že ta jeho úplně nejoblíbenější 

hračka, se kterou si nejraději hraje, jsou vláčky. A dneska si zahrajeme divadlo, 

které se jmenuje: Jak si David hraje s vláčky. 

Průběh: Děti vzpomínaly na včerejší divadlo, na Davídka. Potom jsem uvedla 

divadlo větou: „Jak si Davídek hraje s vláčky“ a cinkla jsem na činel. 

- Scénář Divadla fórum: 

8.1.1 Scénář Divadla fórum 

Ze šatny se ozývá hlas: „Měj se ve školce pěkně, Tomášku.“ 

Tomášek: „Ahoj mami, a půjdu po o nebo po spa?“ 

Tomáškova maminka: „Po obědě, přijdu pro tebe. A teď už utíkej!“ 

Tomášek: „Ahoj!“ zavolá Tomášek a odchází ze šatny na scénu, rozhlíží se po 

třídě a vytáhne krabici s kolejemi a vlaky a jde si hrát. Začne stavět koleje. 

Po nějaké době se ze šatny ozve: 

Davídek: „Ahoj mami, přijdeš pro mě po O?“  

Davídkova maminka: „Přijde pro tebe po obědě babička, ano? Papa Davídku!“. 

Davídek přichází do třídy, rozhlíží se po třídě a vidí Tomáška, jak si hraje 

s kolejemi. 

Tomášek: „Ahoj.“ 

Davídek: „Ahoj. Koukej, co mám, úplně nová.“ Ukazuje Tomášovi mašinku 

s vagonky.  

Tomáš: „Jé, ta je pěkná, půjč mi ji.“ 

Davídek: „Teď ne, za chvíli.“ 

Tomáš: „Né, teď mi ji půjč, teď si s ní chci hrát.“  
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Davídek: „ Ne, teď ne, já jsem si s ní ještě nehrál, je úplně nová.“ a začnou spolu 

stavět koleje. Když dostaví koleje, Tomáš se ptá znovu: „Už mi ji půjčíš?“ 

Davídek: „Né, vždyť jsem si s ní ještě vůbec nepojezdil.“ Oba kluci jezdí po ko-

lejích, Davídek spokojený, Tomáš trochu naštvaný, že mu ty školkové mašinky moc 

nejezdí a drhnou. 

Ozve se hlas: „Davide, pojď na patlaninu.“ 

Davídek: „Tak já musím jít, tak mi jí zatím pohlídej a můžeš si s ní hrát“. Daví-

dek odchází za scénu. Tomášek kývne a začne si mašinku prohlížet, zkoumá jí, jezdí 

s ní po koberci. Začne jezdit s mašinkou po kolejích. Polohlasem si libuje, jaká je to 

dobrá mašinka. Jezdí s ní rychle, pomalu, občas se mu vagonky roztrhnou a Tomášovi 

se to nelíbí. Občas si Tomáš přeskočí koleje, aby byla legrace, a jednou o koleje zakop-

ne a zboří si je, je naštvaný a tak vezme mašinku a uhodí s ní o zem. Mašince se ulomí 

magnetky. Zarazí se, přestane být vzteklý a poleká se nad tím, co to udělal, zkoumá 

mašinku. Najednou slyší ze šatny Davídkův hlas: „Ahoj Petro, příště budeme zase pou-

žívat vodu?“ Tomáš rychle schová mašinku pod kostky a hraje si se školkovými vlaky. 

Petra (učitelka keramiky): „Ano, příště s vodou, ahoj Davide.“ 

Davídek přichází na scénu. Rozhlíží se po rozházených kolejí. 

„Ahoj Tome, jé, tady je to rozbořené. Kde mám vlak?“ 

Tomáš: „Já nevím, já jsem si s ní nehrál.“ 

Davídek se dívá po třídě a hledá mašinku, až jí uvidí pod kostkami. „Tady je“ 

vezme mašinku, nasadí jí na koleje a chce za ní zapojit vagonky, ale nejde to. „Jak to, 

jak to, že to nejde. Jé, ono je to rozbitý. Kdo to udělal?“ 

Tomáš: „Já nevim, já jsem si s vlakem nehrál.“ 

Davídek: „Ale kdo mi jí rozbil?“ 

Tomáš: „Já nevím, já to nebyl, já jsem si s ní vůbec nehrál.“ 

Davídek: „Ale já jsem ti ji půjčoval, měl jsi ji hlídat.“ 

Tomáš: „No i ne, já to nebyl, to už asi bylo.“ 
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Davídek: „Nene, nebylo, to není pravda, vždyť byla úplně nová.“ Davídek začne 

plakat.  

Otázky k rekapitulaci Divadla:  

 Co se stalo v Divadle? 

 Co se tam rozbilo? 

 Jak se to stalo? 

 Čí byly mašinky?  

 Jak se jmenovaly děti, které jste viděly? 

 Co naštvalo Tomáška? 

Průběh: Děti odpovídaly na otázky svými slovy, měly dostatek času, aby všichni 

mohly říci, o čem Divadlo bylo (foto viz příloha č. 2.2.1 a 2.2.2). 

Reflexe: Pro děti jsou důležité otázky, které rekapitulují shlédnuté divadlo. „V 

předškolním věku děti ještě mnohému nerozumějí, a tudíž je nedovedou správně inter-

pretovat.“(Vágnerová, 2005, s. 182) Odpovědi na otázky jsou pro nás: za prvé zpětnou 

vazbou, jestli děti divadlo pochopily a za druhé, jestli o něm děti umí mluvit. Dítě nemá 

zkušenosti ani zažité situace jako dospělí, proto mu trvá déle si vše spojit. Někdy děti 

problém pochopí, poznají komu je ubližováno a soucítí s ním, ale neumí to vyřešit. Opa-

kování v instrukci je pro děti lepší, lépe se v tom potom orientují.  

- Instrukce 

„Děti, náš David, je teď Davídek z Divadla. Je moc smutný, protože jeho mašin-

ka je rozbitá, zkuste mu děti říct něco, co by ho trochu rozveselilo, něco co by 

ho utěšilo. Ten, kdo ho chce jít utěšit, k němu přijde, položí mu ruku na rameno, 

řekne mu to, co mu chce říci.“  

Pan učitel David si sedl ke scéně, kde se hrálo Divadlo a děti k němu postupně 

chodily.  

Průběh:  

- Zvedl se jeden chlapec, šel k Davidovi, pohladil ho po hlavě a řekl: „Davídku, já 

ti mašinku spravím“. 
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- Zvedl se druhý chlapec, šel k Davidovi, pohladil ho po hlavě a řekl: „Já bych ti 

jí spravil. Klidně.“ 

- Zvedla jsem se a šla Davida utěšit: Davídku, nebuď smutný, já ti koupím novou 

mašinku. 

Utěšit Davida (Davídka z Divadla) šli jen 2 kluci, dívkám (3 ve skupině) se ne-

chtělo, což mi pan učitel David vysvětloval tak, že se stydí a že se jich to moc netýká, 

protože je to „klučičí“ záležitost. Kluci naopak do toho utěšování šli, protože se vcítili 

do Davida, pochopili jaké to je, když má někdo rozbitou hračku.  

Reflexe: Když jsem sama vstoupila do role utěšovatele Davida, byla jsem málo 

výrazná, důležité je, abych byla výraznější v roli, když to chci po dětech. Po skončení 

utěšování jsem dětem poděkovala, že pomohly utěšit Davida (Davídka z Divadla), že je 

teď míň smutný. Tím moje činnost končila. 

3. den 

Cíl: Chtít řešit problém, umět o něm mluvit 

Příprava prostředí: Žlutý obdélník, koleje od vláčků, provaz ohraničující hlediště 

od herní plochy, stůl s látkou jako kulisa. Vedle žlutého obdélníku umístíme tyč, na 

kterou připevníme činel (na kterém zahajuji a ukončuji divadlo), vedle tyče 

připravíme židli pro děti. 

Skupina: 3 dívky, 5 chlapců 

Poznámka: Divadlo hrají učitelé (David je Davídek, Jana Dída je Tomášek) 

s loutkami. Herna je reálná, děti vstupují do rolí, ale Tomáš a Davídek jsou loutky. 

Jména dětí jsou změněna. 

- Kontaktní kruh 

„Jestlipak máte děti, ve školce nějakou hračku, která je rozbitá? Nebo hračku, 

která byla rozbitá a už je spravená? Každý teď přinese jednu jedinou hračku, 

která byla nebo je rozbitá a pokusí se nám říct, jak se to té hračce stalo. 

Průběh: Děti nejprve říkaly, které hračky jsou či byly rozbité, poté jsme je pro hračky 

poslala. Každé dítě potom říkalo, jakou hračku doneslo, jak a proč se to stalo.  
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Rozbor: Děti mluvily o rozbitých hračkách proto, abychom zjistily, jak se hračky rozbí-

její, že je to běžné a že na hračky musíme dávat pozor. Žádná hračka nebyla rozbitá, tak 

jak to viděly děti u v divadle, v afektu. 

- Rekapitulace Divadla-Rozhovor  

Děti sedí u lana v hledišti. 

„Včera jsme, milé děti, viděli divadlo, ve kterém Tomášek rozbil Davídkovi 

mašinku. Divadlo skončilo v místě, kdy mašinka je rozbitá, Davídek je smutný 

a Tomášek se nepřiznal. Do divadla přijde jedna z těchto postav (ukážu dětem 3 

obrázky dospělých osob- maminka Davídka, maminka Tomáše, pani učitelka). 

 Co může udělat pani učitelka, aby Davídek nebyl smutný? 

 Co může udělat maminka Tomáše, aby Davídek nebyl smutný? 

 Co může udělat maminka Davida, aby Davídek nebyl smutný? 

Průběh: Postupně jsem dětem odkrývala obrázky (viz příloha č. 3.2.1) s otázkou: „Co 

může udělat….“. Děti odpovídaly, jak by dotyčná osoba mohla situaci řešit, (řešení, 

které navrhly děti): 

- Pani učitelka může: 

 Napomenout Tomáše, aby se omluvil 

 Spravit Davídkovi mašinku 

 Utěšit Davídka 

- Maminka Tomáše může: 

 Koupit Davídkovi novou mašinku 

 Naplácat Tomáškovi na zadek, že mašinku rozbil 

 Omluvit se Davídkovi za Tomáška 

 Spravit mašinku doma 

- Maminka Davida může: 

 Utěšit Davídka 
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 Koupit Davídkovi mašinku novou 

 Spravit mašinku doma 

Reflexe: Všechna výše uvedená řešení říkaly děti s dopomocí učitelů. Pro děti je 

důležité, aby věděly, co daná role dělá, jak může daná role vyřešit situaci. Děti by se 

jinak mohly v roli ztratit a mohla by to pro ně být stresová situace. Ke každé dospělé roli 

(pro děti je jednodušší hrát dospělého člověka, než své vrstevníky, tedy sebe samy, 

protože ne všechny děti jsou schopny reflektovat své chování), jsem měla připravený 

obrázek tří dospělých osob, maminka Tomáška, Davídka a paní učitelka. Maminka 

Tomáška měla stejné šaty jako Tomášek tričko, Davídkova maminka měla stejné šaty 

jako Davídek tričko a paní učitelka měla šaty neutrální barvy (viz příloha 3.2.1). 

Nejčitelnější chování dospělého člověka je pro děti chování pani učitelky, proto jsem 

začala její osobou. Druhá, méně obtížná osoba, je Tomáškova maminka a nejobtížnější 

je maminka Davídka, protože ta moc řešení nemá.  

- Instrukce 

„Kdo bude chtít řešit konflikt, vybere si obrázek, přicvakne si ho kolíčkem 

tyčku, která je u židle, posadí se na židli a počká, až mu cinknu. Poprvé 

Vám zahraju jedno řešení já, abyste se děti, podívaly, jak bude divadlo 

probíhat.“ 

„Divadlo o rozbité mašince 2. díl, přichází Davídkova maminka“. 

Průběh: Vyberu si obrázek maminky, připnu ho kolíčkem na tyč a sednu si na 

připravenou židli. Po signálu (cinknutí na činel) se rozehrává scéna, kdy se Davídek 

vrací z „patlaniny“. 

Ze šatny se ozve Davidův hlas: „Ahoj Petro, příště budeme zase používat vodu?“ 

Tomáš rychle schová mašinku pod kostky a hraje si se školkovými vlaky. 

Petra (učitelka keramiky): „Ano, příště s vodou, ahoj Davide.“ 

Davídek přichází na scénu. Rozhlíží se po rozházených kolejí. 

„Ahoj Tome, jé, tady je to rozbořené. Kde mám vlak?“ 

Tomáš: „Já nevím, já jsem si s ní nehrál,“ a hraje si s vlaky. 
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Davídek se dívá po třídě a hledá mašinku, až jí uvidí pod kostkami. „Tady je,“ 

vezme mašinku, nasadí jí na koleje a chce za ní zapojit vagonky, ale nejde to. „Jak to, 

jak to, že to nejde. Jé, ono je to rozbitý. Kdo to udělal?“ 

Tomáš: „Já nevím, já jsem si s vlakem nehrál,“ a hraje si dál s vláčky. 

Davídek: „Ale kdo mi jí rozbil?“ a zkoumá mašinku. 

Tomáš: „Já nevím, já to nebyl, já jsem si s ní vůbec nehrál.“ dál si hraje s vlaky 

a nereaguje. 

Davídek: „Ale já jsem ti ji půjčoval, měl jsi ji hlídat.“ 

Tomáš: „No i ne, já to nebyl, to už asi bylo.“ 

Davídek „Nene, nebylo, to není pravda, vždyť byla úplně nová.“ Davídek začne 

plakat. 

CINK! Herci jsou ve štronzu, přicházím já jako Davídkova maminka: 

Davídkova maminka přichází do scény, sedá si k Davídkovi, který má v ruce 

mašinku. 

„Ahoj Davídku,“ pozdraví ho. 

„Ahoj mami, hele koukej, on mi rozbil tu hračku, to udělal Tomášek,“ odpoví 

David a zamračí se na Tomáše, který si hraje opodál. 

„Nene, nerozbil,“ hájí se Tomáš a hraje si vlaky. 

„Já jsem mu jí půjčil a on jí rozbil, ulomil oba ty magnety, byla úplně nová.“ 

řekne smutně Davídek. 

„Ukaž, neplakej,“ řekne maminka, vezme do ruky mašinku. „Nepůjde to spra-

vit?“ 

„Nejde, fakt, koukej,“ řekne Davídek a podává mamince magnety. 

„Tomášku, ty jsi rozbil Davídkovi mašinku?“ ptá se maminka Tomáška. 

„Nerozbil, já si s ní vůbec nehrál. Já si hraju tady s tou červenou,“ a ukáže na 

školkové vlaky. Dělá, že se ho celá situace netýká. 
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„Víš co, Davídku, vezmeme mašinku domů, zkusíme to dát tatínkovi a on se to 

pokusí spravit. A Tomášku, neměl by ses omluvit?“ otočí se maminka na Tomáška. 

„Ale já jsem to nerozbil,“ řekne Tomáš a otočí se k mamince a Davídkovi zády. 

„Ale když jsem byl na patlanině, tak si to měl půjčený ty a teďka je to rozbitý,“ 

řekne Davídek. 

„Já jsem si s tím hrál jen chvilku, a to pak asi samo upadlo. To se prostě může 

stát,“ řekne Tomášek a hraje si s vláčky na kolejích. 

„To určitě se může stát, že to upadne, ale jestli se ti to stane, tak by ses měl při-

znat, že se ti to stalo a nelhat, že nevíš, co se stalo. My to vezmeme domů tatínkovi, on 

to zkusí spravit,“ řekne maminka a pohladí Davídka. 

„Ale já to neudělal, prostě jsem to měl v ruce a najednou to upadlo, nebudu se 

omlouvat,“ řekne Tomášek, otočí se k Davídkovi a dupne si nohou. 

„Nene, ty si to rozbil. A víš co? Stejně ti už nic nepůjčím, nikdy! A nebudu se 

s tebou už bavit!“ řekne naštvaně Davídek a odchází s maminkou do šatny. 

CINK! Ukončení scény. 

Po každém řešení, se musí udělat s dětmi rozbor. 

Joker: „Co jste děti v Divadle viděly?“ 

Dětí: „Jak přišla maminka a řekla, že to zkusí opravit, a jestli to rozbil Tomášek 

tak ať se přizná. A on se nepřiznal a lhal dál.“ 

Joker:“A zkusila to maminka vyřešit?“ 

Děti: „Jo, zkusila.“ 

Joker: „A povedlo se jí to?“ 

Děti: „Povedlo.“ 

Joker: „Napůl viďte? To se někdy stane, že se to nepodaří. Já nyní sundám obrá-

zek maminky. Kdo by chtěl jít vyřešit jinak tu situaci s vláčky?“ 
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Průběh: Chlapec (5 let) přichází ke mně, vybírá si postavu, za kterou vstoupí do 

Divadla, připne ji na tyč a sedá si na židli. Já cinknu a ohlásím Divadlo. Scéna se vrací 

na začátek, kdy David přichází z patlaniny.  

„Divadlo o rozbité mašince 2. díl, přichází Davídkova maminka“. CINK! 

… 

Davídek: „Ale já jsem ti ji půjčoval, měl jsi ji hlídat.“ 

Tomáš: „No i ne, já to nebyl, to už asi bylo.“ 

Davídek: „Nene, nebylo, to není pravda, vždyť byla úplně nová.“ Davídek začne 

plakat. 

CINK! Herci jsou ve štronzu, přichází chlapec jako Davídkova maminka. 

Maminka přichází do scény. 

„Mami, hele koukej, on mi rozbil mašinku. Tohle z toho vypadlo a tohle utrhl.“ 

Řekne plačtivě Davídek a ukazuje mamince mašinku s upadlými magnety. 

„Nene, nic sem nerozbil,“ řekne Tomášek, hraje si s vlaky. 

„Jojo, rozbil, já jsem ti jí půjčil,“ řekne Davídek a zamračí se na Tomáška. 

„Tak se přiznej a nelži,“ řekne Davídkova maminka Tomáškovi. 

„Já nelžu, takhle to tam bylo. Já jsem si s tím hrál, trochu mi to spadlo a teď je to 

takhle vypadávací,“ řekne Tomášek Davídkovi a ukazuje mu, jak jdou magnety nasadit 

a zase sundat. 

„No, to vůbec není pravda. Já jsem ti ji půjčil a bylo to tam přidělaný. A ta ma-

šinka byla úplně nová,“ řekne Davídek a otočí se zády. 

„Já jsem to takhle držel v ruce a najednou to upadlo, takže to tam asi bylo blbě 

přimontovaný,“ řekne Tomášek a ukazuje, jak to upadlo samo. 

„Není, mami, řekni mu, že to bylo nový,“ otočí se Davídek na svou maminku. 

„Ono to bylo úplně nový,“ řekne maminka. 

„Já za to fakt nemůžu, jednou mi to teda spadlo, ale fakt je to tam blbě přimon-

tovaný,“ řekne Tomášek. 
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„Ach jo, ty si ale fakt ošklivák, a já s tebou nikdy nebudu mluvit. Nikdy, nikdy, 

vůbec nikdy s tebou nepromluvím. Už abys věděl. A stejně si úplně pitomej. Úplně pi-

tomej!“ zakřičí Davídek a otočí se k Tomáškovi zády. 

„Ty už se mnou jako nikdy nepromluvíš?“ řekne Tomáš opatrně a jde pomalu 

k Davidovi. 

„Nikdy, nikdy. Protože si mi to rozbil.“ řekne naštvaně Davídek. 

„Tak já to teda řeknu Davidovi (Davidovi učitelovi), že si se mnou nechceš 

hrát!“ řekne uraženě Tomáš a zastaví se. 

„Řekni si to, komu chceš!“ řekne naštvaně Davídek. 

„Tak půjdeme domů a spravíme to,“ řekne utěšujícím hlasem maminka a odvádí 

Davídka do šatny. 

„Počkej,“ zavolá na odcházejícího Davídka Tomášek, „ty už se mnou nikdy ne-

promluvíš?“ 

„Ne nikdy!“ řekne Davídek a vrací se do třídy. Maminka čeká opodál. 

„A kdyby se to tak, že mi to náhodou vypadlo z ruky a já bych se ti pak omluvil, 

tak to by si se mnou pak kamarádil?“ zkouší to Tomášek. 

„To já ještě nevím,“ řekne Davídek. 

„No, ono to třeba jako fakticky mohlo upadnout,“ říká sklesle Tomáš. 

„Co mami, mám se s ním kamarádit?“ ptá se Davídek maminky 

„Tak ti koupím novou,“ řekne maminka. 

„Ale jestli s ním mám kamarádit?“ ptá se Davídek maminky. „Nejradši bych 

s ním nekamarádil, protože mi rozbil mašinku!“ řekne naštvaně Davídek. 

„Počkej, ono se to stalo samo. Počkej, já ti přinesu z Medvěda (hračkářství) no-

vou,“ prosí Tomášek. 

„Já nechci! A stejně se s tebou už nikdy nechci kamarádit. A maminka taky říka-

la, že se s tebou nemám kamarádit!“ řekne trucovitě Davídek, bere maminku za ruku 

a odcházejí do šatny. Ve třídě zůstává smutný Tomášek. 



58 

 

CINK! Ukončení scény. 

Rozbor: 

Joker: „Co jste děti viděly v tomto Divadle?“ 

Děti: „Že maminka Davídka řekla, že mu koupí novou, ale pak řekla, že mu to 

spraví.  

Joker: „Maminka se třeba mohla rozmyslet. Bylo to spravení nebo koupení ma-

šinky řešení?“ 

Děti: „Jo bylo. A potom řekla, aby šel domů. Davídek jí potom řekl, že se s ním 

nechce kamarádit. Maminka mu řekla, že teda jo. 

Joker: „Ano, takhle to bylo. Vyřešila Davídkova maminka ten problém?“ 

Děti: „Ano, vyřešila.“ 

Joker: „A vyřešila problém s mašinkami, nebo s tím Tomáškem a Davídkem? 

Děti: „To s tou mašinkou.“ 

Joker: „Už skoro to ale bylo. Vyřešila problém s mašinkou a to je taky dobré. 

Chce ještě někdo zkusit se problém vyřešit jinak?“ 

Průběh: Zvedá se chlapec (6 let) přichází ke mně, vybírá si postavu, za kterou 

vstoupí do divadla, připne ji na tyč a sedá si na židli. Já cinknu a ohlásím Divadlo. Scé-

na se vrací na začátek, kdy Davídek přichází z patlaniny.  

„Divadlo o rozbité mašince 2. díl, přichází Tomáškova maminka“. CINK! 

… 

Davídek: „Ale já jsem ti ji půjčoval, měl jsi ji hlídat.“ 

Tomášek: „No i ne, já to nebyl, to už asi bylo.“ 

Davídek: „Nene, nebylo, to není pravda, vždyť byla úplné nová.“ Davídek začne 

plakat. 

CINK! Herci jsou ve štronzu, přichází chlapec hrající Davídkovu maminku. 

„Podívej, co se stalo, a to mi udělal Tom!“ řekne naštvaně Davídek.  
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„No jo, Davídku, nebuď smutný,“ říká maminka, která přišla ze šatny. 

„Nene, neudělal. Já jsem to prostě jenom sebral ze země, a když jsem to držel, 

tak ty magnety z mašinky upadly,“ brání se Tomášek, který si hraje na druhém konci 

herny (herní plochy). 

„Tak to teda pěkně kecáš! Udělal jsi to ty!“ říká naštvaně Davídek. 

„Tak to nene!“ říká Tomáš. 

„Hele, Tome, nelži. Nelži, Tome.“ Říká maminka a jde k Tomáškovi. 

„Já nelžu, já jsem to zvedl ze země a už to bylo,“ říká Tomáš a hraje si s vlaky. 

„Ale lžeš,“ říká maminka a pohrozí mu prstem. „Lžeš, já to moc dobře vím!“ ří-

ká maminka. 

„A jak to můžeš vědět?“ ptá se naštvaně Tomášek a přestává si hrát s vlaky. 

„Protože jsem dospělá maminka,“ říká maminka a jde k Tomášovi. 

„Ale ty jsi tu vůbec nebyla. Tak to nevíš,“ říká Tomáš. 

„Vím to, přiznej se,“ říká maminka. 

„No jo, ale mami, já jsem se naštval, protože se mi zbourala stavba a tak jsem 

omylem bouchl mašinkou o zem. Nechci to ale říkat Davídkovi, on by se se mnou pak 

nechtěl bavit,“ říká Tomášek šeptem mamince. 

„Co si tam šeptáte?“ ptá se Davídek. 

„To bylo jen mezi námi, Davídku,“ říká maminka, jde k Davídkovi a pohladí ho 

po hlavě. 

„Mami, ještě ti chci něco říct,“ volá Tomášek na maminku. „Mně je to opravdu 

moc líto, ale nechci mu to říct, on by se na mě zlobil. Nemohla by ses mu omluvit za 

mě? A vysvětlit mu to?“ 

„Hele Davídku, my to vezmeme domů s Tomem, a kdyby to nešlo spravit. Nebo 

Davídku, nechej mašinku tady ve školce, nech ji tady pod mostem (dá mašinku pod 

most z kolejí) nikdo tady nebude, takže ti ji nesebere, a my s Tomem půjdem domu 

a příští den se ti Tom omluví,“ řekla maminka Davídkovi. 
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„Ale co s tou mašinkou?“ ptá se smutně Davídek. 

„Hele, Davídku, já ti něco řeknu, ať se ten problém vyřeší.“ Řekne maminka 

a jde k Tomáškovi, který jí šeptá do ucha. 

„Mami, já se bojím mu to říct, že jsem to rozbil, tak mu to řekni ty jo?“ zašeptá 

prosebně Tomášek. 

„Tak mu to prostě řekni, že jsi to udělal ty,“ řekne rozhodně maminka a otočí se 

od Toma. 

„Když on by mi pak nepůjčil hračky“ řekne smutně Tomášek. „Hele, já mu řek-

nu, promiň, ale nechci mu to úplně vysvětlovat. Myslíš, že to bude stačit?“ zeptá se 

Tomášek maminky. Maminka kýve hlavou na znamení, že souhlasí. „Stačí“ řekne ma-

minka. 

„A co s tou mašinou?“ ptá se Tomášek šeptem. 

„To vyřešíme potom,“ mávne rukou maminka a jde s Tomášem k Davídkovi. 

„Tak co,“ řekne smutně Davídek. 

„Hele, já ti řeknu, promiň, jo. Tak promiň. Ale s tou mašinkou co, mami?“ 

omluví se Tomáš a podívá se na maminku. 

„Davídku já ti něco řeknu, hele, Davídku, já Toma pěkně sprdnu, protože to udě-

lal, on s tou mašinkou mrsknul,“ vysvětluje maminka. 

„Ale ty jsi řekla, že to neřekneš!“ řekne trucovitě Tomáš. 

„Ale co mám říct mámě, ona ta mašinka byla úplně nová a maminka se bude 

zlobit, že je rozbitá,“ říká naštvaně Davídek.  

„Tak jí řekni, že to udělal Tom, že to udělal nerad a že se ti omluvil, a zeptej se 

jí, jestli ti koupí novou. Vedle nás je obchod a tam to stojí málo peněz,“ říká maminka. 

„Máma mi novou určitě nekoupí, bude se zlobit, že je rozbitá, když je úplně no-

vá. Ona ráno říkala, abych ji sem nebral, a já jsem ji hrozně chtěl,“ říká smutně Daví-

dek. 

„Hele, mami, mně babička dala k svátku 50 korun, stojí ta mašinka 50 korun?“ 

ptá se nadějně Tomáš. 
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„Jo, stojí 50 korun, tak to je bezva“ říká maminka a kýve hlavou. 

„Tak to by šlo,“ říká mamince Tomášek, „a já bych si pak nechal tu mašinku, 

a že by mi ji táta pak spravil,“ říká radostně Tomášek. 

„Klidně. My vezmeme s Tomáškem domů tu tvoji mašinku a koupíme ti hnedka 

tu novou,“ odvětí maminka. 

„No jo, ale co mám dělat s mámou, ona si bude myslet, že jsem jí ztratil,“ říká 

smutně Davídek. 

„Hele, já jí zatelefonuju, že to udělal Tom, kdyby se zlobila, tak jí řeknu, aby se 

nezlobila,“ pohladí Davídka maminka. Odchází s Tomáškem do šatny. 

CINK! Ukončení scény. 

Rozbor: 

Joker: „Děkuji Jonáškovi. Co jste děti viděly v tomto Divadle?“ 

Děti: „Jak Jonáš chtěl, aby se Tomášek musel omluvit.“ 

Joker: „A vyřešil to Jonášek?“ 

Děti: „Jo.“ 

Joker: „A vyřešil to s tou mašinkou, a jak?“ 

Děti: „Jo, že mu dal novou.“ 

Joker: „A vyřešil to i s tím Tomem, jak? 

Děti: „Jo, že řekl Tomovi, že ho sprdne“ 

Joker: „Co musel Tom udělat?“ 

Děti: „Omluvit se a koupit novou mašinku za své penízky.“ 

Jonáš: „Můžu dětem něco říct? Rychle?“ 

Joker: „Tak můžeš.“ 

Jonáš: „Děcka, koupil Tom novou mašinku, za ty koruny a předevčírem. A tu 

starou jsme vzali domu.“ 
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Joker: „Chcete ještě někdo zkusit, jak by to vyřešila paní učitelka? Holky? Nebo 

pan učitel? Zkuste to, mě by to docela zajímalo, jak by to vyřešila paní učitelka, ta ještě 

nebyla.“ 

Děti: „Nechceme.“ 

Joker: „Co třeba zkusit Terezko a Petruško, že byste byly učitelka? Jedna bude 

David (učitel) a jedna bude Jana Dída. Co?“ 

Terezka, Petruška: „Tak jo.“ 

Průběh: Zvedají se dvě dívky (6,5 a 6 let), přicházejí ke mně, vybírají si postavu, 

se kterou vstoupí do divadla, připnou ji na tyč a sedají si na židli. Já cinknu a ohlásím 

divadlo. Scéna se vrací na začátek, kdy Davídek přichází z patlaniny. 

„Divadlo o rozbité mašince 2. díl, přichází dvě paní učitelky“. CINK! 

… 

Davídek: „Ale já jsem ti ji půjčoval, měl jsi ji hlídat.“ 

Tomášek: „No i ne, já to nebyl, to už asi bylo.“ 

Davídek: „Nene, nebylo, to není pravda, vždyť byla úplné nová.“ Davídek začne 

plakat. 

CINK! Herci jsou ve štronzu, přichází dvě dívky jako učitelky. 

„Petro, on mi to rozbil, koukej,“ volá Davídek naštvaně a ukazuje paní učitelce 

Petrušce, která přichází na scénu. 

„Nene,“ říká Tomášek, který si hraje opodál. 

„Petro, Terezo, on mi to rozbil, koukejte,“ ukazuje smutně Davídek i druhé pani 

učitelce, která také přichází. 

„Nene,“ říká naštvaně Tomášek. 

„Jojo, já jsem byl na keramice a půjčil jsem mu to a koukej a on mi to rozbil, 

utrhl mi magnety. Máma se bude hrozně zlobit, byla úplně nová,“ říká smutně Davídek. 

„Počkej, teď to budu říkat já, ty nic neříkej. Já řeknu, jak to bylo,“ přiběhne To-

mášek k Davídkovi a učitelkám a skočí mu do řeči Tomášek. „Takhle to tam bylo, pro-
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tože to spadlo (ukazuje, jak na mašince jsou přidělané magnety), a to tam teďka nedrží, 

ale já za to nemůžu.“ 

„Ale udělal jsi to ty, ty, protože tady nikdo jiný nebyl!“ říká naštvaně Davídek 

a bere si od Tomáška mašinku do ruky. 

„Nene, ty to nevíš, ty jsi tu nebyl,“ hájí se Tomášek a jezdí s vláčky. 

„Přiznej se,“ říkají paní učitelky jednohlasně. 

No, ale, takhle se to stalo, opravdu jsem to nezničil“ říká Tomáš, bere vlak do 

ruky a vyndá z něj magnety. „Za to já nemůžu, bylo to špatně přilepený,“ říká Tomáš 

a otočí se zády a hraje si s vláčky. 

„Nene, bylo to tam přilepený krásně. Včera jsem si s tím hrál a bylo to dobrý. 

Nic nepadalo,“ říká smutný Davídek a smutně kouká na mašinku. 

„Hele, podívej, takhle se to tam prostě dá, a je to,“ říká Tomášek a ukazuje mu, 

jak se dají magnety přidat. 

„Né, to nejde. Petro, řekni mu něco,“ říká zklamaně Davídek. 

„Přiznej se,“ říká Petra. 

„Nelži,“ říká Terezka. Obě pani učitelky stojí u Davídka s Tomáškem. 

„Hele, ono to spadlo a najednou to takhle bylo. Takhle jsem to tady přeskakoval 

a najednou to bylo samo. Úplně,“ říká Tomášek a ukazuje, jak skákal přes koleje a jak 

se mašinka rozbila. 

„Já ti ji spravím,“ říká učitelka Petra a bere mašinku do ruky a zkouší ji 

s Terezkou opravit. Mezitím si Tomášek hraje s vlaky. 

„Nejde to, nejde to! Ty si hroznej, ani s tebou už nepromluvím. Nikdy, nikdy!“ 

říká Davídek naštvaně a bere si mašinku od učitelek. 

„Ale my jsme kámoši, co povídáš,“ říká překvapeně Tomášek. 

„Nejsme kámoši, nechci se s tebou kamarádit!“ říká pořád naštvaně Davídek. 
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„Petro, on se mnou nechce kamarádit,“ stěžuje si Tomášek. Paní učitelky ale nic 

neříkají. Scéna se zastavuje a vstupuje Joker: „Holky, nebojte se, co by paní učitelka 

mohla říct? Co by mohla udělat?“ Dívky nereagují, stydí se.  

„Já jim poradím,“ říká Jonášek a jde do scény k dívkám a šeptá jim do ucha ře-

šení. 

Scéna pokračuje. 

„Měl by si ses omluvit,“ říká učitelka Petra Tomáškovi. 

„A pohladit ho,“ říká pani učitelka Terezka. 

„Promiň,“ říká normálním hlasem Tomášek a otáčí se k Davídkovi. „Už je to 

dobrý? Budeme kámoši?“ 

„Ne, nechci tě,“ říká naštvaně Davídek. 

„No vidíš, já jsem to říkal. Nechce mě. Půjdeš se mnou znovu?“ ptá se Petry. 

Tomášek s Davídkem jdou k učitelkám. 

„Já jsem to nechtěl udělat, ono to spadlo,“ říká Tomášek znovu. 

„Ale co s tou mašinkou,“ říká ztrápeně Davídek. 

„Petra a Tereza to vždycky spraví, uvidíš,“ říká nadějně Tomášek a podává ma-

šinku učitelkám. Učitelky mašinku spraví, podají ji Davídkovi. 

„No a vidíš, je to,“ říká nadšeně Tomáš. 

„Děkuju,“ děkuje Davídek a bere si mašinu. 

„A hele, ani to nemusíš říkat svojí mámě. Budeš si se mnou teda hrát? Budeme 

kamarádi?“ ptá se Tomášek. 

„No tak jo, ale s mašinkou budu jezdit já,“ říká Davídek a začíná jezdit 

s mašinkou po kolejích. Tomášek se přidává. 

CINK! Ukončení scény. 

Rozbor: 

Joker: „Co jste děti viděly v tomhle Divadle?“ 
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Děti: „Viděli jsme to, že učitelka to spravila.“ 

Joker: „A vyřešila paní učitelka problém s mašinkou?“ 

Děti: „Jo, protože ony, ony to spravily na ponku.“ 

Joker: „A vyřešily i problém s Tomáškem? Jak?“ 

Děti: „No, že dostal spravenou mašinku.“ 

Joker: „Ale jak paní učitelky vyřešily konflikt mezi Tomáškem a Davídkem? Co 

Tomáškovi paní učitelka řekla?“ 

Děti: „Aby ho pohladil a aby se omluvil.“ 

Joker: „A bylo to takhle v pořádku?“ 

Děti: „Ano“ 

Joker: „Děti, chtěla bych Vám poděkovat, že jste pomohly Tomáškovi 

i Davidovi v jejich problému a věřím, že až se Vám třeba tenhle problém někdy stane, 

což se může stát, tak ho vyřešíte bez hádek a bez násilí.“ 

Ukončení Divadla. 

Reflexe: Pro děti je důležité jen ukončení. Další rozbor už by pro ně byl moc 

dlouhý, a protože jsem s nimi vždy po každé scéně krátký rozbor udělala, byl by pro ně 

i zbytečný. Děti vstupovaly do rolí velice přirozeně, až tedy na poslední dvojici dívek, ty 

se styděly. Nejlépe problém vyřešil Jonáš, který se snažil řešit oba problémy-

kamarádství i mašinku. „Lépe to děti v předškolním věku zahrát neumí, Jonáš byl nad-

standard,“ říká v rozboru pan učitel David. Děti v roli často pozorovaly, co dělají Da-

vid s Janou Dídou. Děti v nich měly jistotu, kterou jsem jim já, v roli Jokera nemohla, 

příliš dát, protože ke mně nemají takový vztah jako ke svým učitelům. Také u mě děti 

hledaly podporu, ale nebyla taková jako od učitelů. Mnohdy David pomáhal dětem 

v dialogu, nepatrně jim naznačoval řešení, proto je velice důležité znát cílovou skupinu 

Divadla fórum a dlouhodobě s ní pracovat. (foto viz příloha č. 3.2.2) 
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9 Vyhodnocení výzkumných otázek 

Jsou děti předškolního věku schopny pracovat metodou Divadla fórum? 

Dle mé práce s dětmi a dle mého kvalitativního výzkumu mohu říci, že děti 

předškolního věku jsou schopny pracovat technikou Divadla fórum. Děti zvládnou 

vstupovat do rolí a řešit problémy, ovšem nedokážou vyřešit vždy problémy všechny. 

V našem Divadle byly problémy dva. Ten první-rozbitá mašinka a co s ní- zvládly 

všechny děti vyřešit. Ale ten druhý problém-kamarádství, Tomášek lhal a nechtěl se 

omluvit- ten nedokázal vyřešit nikdo. Tuto techniku lze v mateřské škole použít, ale 

s určitým omezením. S omezením formálním, což znamená, že děti musí mít přímo 

předepsané role. Děti musí přesně vědět, co mají hrát a jaké řešení, mají hrát- Ddivadlu 

předchází průpravná část, ve které si s dětmi povídáme, která postava může vyřešit 

situaci a jak.  

Zvládnou děti předškolního věku spolupracovat s postavou Jokera v inscenaci 

Divadla fórum? 

Děti dokážou s Jokerem spolupracovat. Je pro děti velice důležitý, protože jim 

pomáhá s pochopením děje, udržuje kontakt diváků s herci, podporuje diváky-herce 

v hraní řešení a zprostředkovává dětem děj. Podporuje děti, pokud se bojí. Několikrát se 

mi stalo, že když děti hrály divadlo, dívaly se na mě, jestli jsem s řešením spokojena, 

nebo u mě hledaly podporu pro své další řešení. Dětem stačil oční kontakt k dodání 

sebevědomí a k jejich podpoře jednání. 

Přinesou děti předškolního věku řešení do příběhu Divadla fórum? 

Děti přinesou do Divadla fórum řešení, ale v jiné podobě, než je tomu u dospělých. 

U dospělých je řešení problému pro nás-diváky až do jisté chvíle překvapením 

a dozvídáme se ho, až když dospělý vstoupí do scény. U malých dětí tomu tak být 

nemůže. S dětmi se musí udělat předpříprava, ve které zazní, které osoby mohou 

vstoupit do divadla a řešit nastalou situaci-dala jsem dětem na výběr ze tří postav- a děti 

poté mohou říkat nápady, jak by situaci řešily ty dospělé postavy. Potom děti oznámily, 
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do jaké postavy vstoupí, a my je uvedli do divadla. Při řešení konfliktu čerpaly z 

nápadů, které zazněly během přípravné fáze. Děti tedy přináší do Divadla fórum svá 

řešení, ale musí být dopředu probrána s učiteli.  

Může dramatická technika Divadla fórum v mateřské škole sloužit jako nástroj 

řešení problémů? 

Technika Divadla fórum je velice vhodná jako nástroj řešení určitých problémů 

v mateřské škole. Velice ale záleží, jaký typ problému se řeší. V rozhovoru s Davidem 

jsem se dozvěděla, že tuto techniku lze využít při sociálních problémech, jako je 

například odmítání dítěte při hře, nepůjčování hraček, v problémové skupině. Tato 

technika je velice zvláštní tím, že ji nemůžeme zařazovat do vzdělávacích plánů daleko 

dopředu, protože nikdy nevíme, s jakou skupinou dětí budeme pracovat. Řeší se 

aktuální problémy, aktuální dění ve třídě. Pan učitel David říkal, že u nich se v mateřské 

škole se sice pracovalo technikou Divadla fórum, ale pro ně bylo daleko důležitější 

umět o problému uvažovat než dodržovat přesnou formu tohoto Divadla. 

Bude technika Divadla fórum vhodná pro děti předškolního věku? 

Pro děti předškolního věku je technika Divadlo fórum vhodná, ale pouze s jistým 

omezením. Prvním omezením je, že s dětmi musí být dopředu probráno řešení 

problémů. Druhé omezení je, že děti musí mít přesné předepsání rolí. Dalším omezením 

je, že herci musí s dítětem jednat velice opatrně. Nesmí s ním jednat afektovaně, příliš 

tvrdě, toho se děti bojí. A další, poslední omezení, je v řešení konfliktů. Musíme být 

spokojeni i s polovičním řešením problému, protože dítě nemá dostatečné „vnitřní 

vybavení“ (jedná se o psychiku), jako dospělý. Dítěti chybí nadhled a odosobnění při 

řešení.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit, zda technika Divadla fórum může působit v předškolním 

věku jako nástroj řešení problémů. Po aplikovaném výzkumu a jeho vyhodnocení jsem 

došla k závěru, že divadlo může fungovat i jako jistá prevence sociálních problémů, ale 

daleko efektivnější a pro děti poučnější je použít tuto techniku až jako řešení konfliktu, 

který ve třídě nastal.  

Děti si totiž problém i jeho řešení dovedou představit, ale v případě, že je pouze 

fiktivní a vymyšlená situace se jich bezprostředně netýká, tato technika zde nemá velký 

efekt. Jak jsem již ve výzkumných otázkách uváděla, divadlo je důležité u malých dětí 

předškolního věku provádět pouze v případě, když si to „žádá situace“. Technika Diva-

dla fórum slouží primárně k řešení již nastalého sociálního konfliktu, proto není vhodné 

uměle konflikt vyvolávat a divadlo používat v rámci dlouhodobého projektu, či tema-

tického celku, pokud ve třídě žádný problém není. Jestliže se ale nějaký vyskytne, je 

zásadní vyhranit si v třídním vzdělávacím plánu (což je“souhrn dokumentů, vztahujících 

se k plánování, realizaci a evaluaci vzdělávacích činností v konkrétní třídě mateřské 

školy“<Svobodová a kol., 2010, s.5>) místo a čas na tuto techniku, která ho pomáhá 

řešit.  

Divadlo je poněkud zábavnější forma řešení problému. Děti si mohou vše zkusit 

zahrát a nemusí se u toho bát následků. Na druhou stranu ale potřebují mít v Divadle 

někoho, koho znají a komu věří. Pokud postavu Jokera představuje osoba, která nemá 

ke skupině kladný vztah, ve třídě je krátkou dobu apod. (např. praktikant…), děti mají 

strach, vzniká pro ně stresová situace a problém nechtějí řešit.  

Za předpokladu, že téma problému je pro děti aktuální a známé, a postavu Jokera 

představuje jim blízká osoba, technika Divadla fórum může sloužit jako nástroj řešení 

problému i u dětí předškolního věku. 
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