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Abstrakt

Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou žáků mladšího 

školního věku z hlediska vývojové psychologie a vzájemného vztahu žáků této věkové 

kategorie a čtenářství. Významnou částí diplomové práce jsou kapitoly věnované 

výrazné osobnosti naší literatury Ivě Procházkové. Součástí je rozbor tvorby Ivy 

Procházkové. Teoretická část obsahuje podrobnější charakteristiku tří vybraných titulů 

– Pět minut před večeří, Středa nám chutná, Únos domů. Teoretická část se zabývá 

vzájemným vztahem dramatické výchovy a literatury. Cílem akčního výzkumu 

v praktické části je prokázat, že vybrané tituly spisovatelky Ivy Procházkové jsou 

vhodné pro práci v dramatické výchově. V praktické části jsou provedené analýzy 

uvedených literárních předloh z pohledu dramatické výchovy, dále jsou uvedené tituly 

rozpracované na návrhy výukových lekcí.

The Abstract

My dissertation is dedicated to a characteristic of pupils of primary school age from 

the point of developmental psychology and mutual relation of this age group and the 

reading in its teoretical part. The importan  part of dissertation are the chapters which 

are aimed to well-marked personality of our literature Mrs. Iva Procházková. There is 

an analysis of Prochazkova’s creation in my dissertation too. There is a more detailed 

characteristic of three chosen tituls – Pět minut před večeří, Středa nám chutná, Únos 

domů in teoretical part. And this part looks into mutual relation between dramatic 

education and literature.  The target of my research is to prove the suitability of chosen 

chapters for the work in dramatic education. There are analysis  of these literature 

patterns from education’s view in the practical part. These titules are made as the 

projects of teaching lessons.

Klíčová slova

dramatická výchova, literatura, příběh, situace, fikce, žák mladšího školního věku
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Úvod

V dnešní době se stává, že děti nevěnují literatuře dostatečnou pozornost. V široké 

škále podnětů pro volný čas např. televize, mobilní telefony a počítače, stojí často 

literatura v pozadí. Přesto si myslím, že kvalitní literatura je potřebná k celkovému 

vývoji osobnosti. Proto jsem se rozhodla ve své práci přiblížit dětem mladšího školního 

věku literaturu metodami dramatické výchovy. Umožnit dětem, aby se s postavami 

setkaly a pochopily jejich jednání.  Obohatit děti o vlastní prožitek, na jehož základě 

porozumí textu a budou toužit dozvídat se: Jak to bylo dál?

Má práce je zaměřena na věkovou kategorii mladšího školního věku, proto považuji 

za nezbytné v teoretické části zaobírat se charakteristikou toho období z pohledu 

vývojové psychologie. Pro pedagoga je důležitá znalost základních vývojových stádií

i některých jejich charakteristik, aby mohl respektovat zájmy a potřeby konkrétní 

skupiny, s níž pracuje.

Ve své práci se zaměřuji na knihy naší přední spisovatelky Ivy Procházkové, které 

jsou oceňovány jak v naší zemi, tak i v zahraničí. Na díle Ivy Procházkové mne zaujalo, 

že pracuje se společensky závažnými tématy jako je osamocenost, téma neúplné rodiny 

nebo život s handicapem. Tato citlivá a tíživá témata je schopna přiblížit i malým 

čtenářům.

V knihách Ivy Procházkové najdeme hlavní hrdiny, kteří se musejí potýkat se svými 

problémy. Autorka si uvědomuje, že dětský svět není zdaleka tak ideální, jak se na první 

pohled může zdát. V žádném případě ovšem Iva Procházková dětské problémy 

nezlehčuje, ale ukazuje, že každý problém má nějaké řešení. Na druhé straně se ani 

nesnaží svými knihami dětské čtenáře poučovat. Přestože se hlavní hrdinové Ivy 

Procházkové potýkají se svými problémy, dokážou se také radovat z obyčejných 

maličkostí, najít si něco pozitivního v jejich nelehké situaci. 

Ve své práci se budu blíže zabývat třemi tituly Ivy Procházkové – Pět minut před 

večeří, Středa nám chutná a Únos domů. V teoretické části provedu podrobnější 

charakteristiku vybraných děl.
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Literatura a dramatická výchova mají hodně společného. Středem zájmu je člověk, 

jeho vztahy k okolí, chování, prožitky, radosti i starosti. Vztahem dramatické výchovy 

a literatury se budu zabývat v závěrečné kapitole teoretické části mé práce.

V praktické části diplomové práce vybraná díla pro akční výzkum analyzuji

z pohledu dramatické výchovy. Poté navrhnu a zrealizuji vyučovací bloky s využitím 

metod dramatické výchovy. Při tvorbě výukových lekcí budu využívat metody 

dramatické výchovy, metody na principu hraní rolí a metody pomocné a doplňkové.

Cílem je rozvoj schopnosti vcítit se do druhého člověka, aby děti dokázaly hledat řešení 

jednotlivých problémových situací. Ve výukových lekcích budu vést děti 

k rozhodování a jednání v běžných i méně běžných situacích. Praktická část bude

zároveň respektovat základní principy dramatické výchovy.

Cílem mé práce je ukázat, že právě mnou vybrané tituly jsou vhodné pro práci

v dramatické výchově jako náměty pro literárně dramatické lekce. Inspirativní při mé 

práci byla kniha Radka Marušáka Literatura v akci.
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Teoretická část

1. Charakteristika období mladšího školního věku

Období mladšího školního věku je vývojová etapa mezi šestým až desátým 

(jedenáctým) rokem života dítěte. Začíná vstupem do školy, kdy se zásadně mění 

celkový způsob života dítěte. Hravá činnost ustupuje do pozadí, hlavní činností se stává 

učení, žák se musí podřizovat požadavkům školy, ukládá se mu značné množství 

povinností, mění se jeho denní režim a zčásti i jeho postavení v rodině.

Osobnost dítěte je formována především zážitky vyvolanými podněty vnějšího 

prostředí. Dítě je těmto impulzům plně otevřeno, je zaměřeno „navenek“. Toto období 

se projevuje velkou šíří zájmů. Vše nové láká a přitahuje. Podle Trpišovské se vnímání 

opírá o stále dokonalejší a přesnější činnost všech analyzátorů i o bohatší zkušenost 

dítěte. Představy se vyznačují značnou konkrétností a živostí. Představy dítěte jsou 

těsně spojeny s jeho bezprostředními zážitky. Záleží tedy na tom, jak podnětné je 

prostředí, ve kterém dítě žije. I fantazie dítěte je ovlivněna bohatostí představ. Právě

fantazie umožňuje žákovi kombinovat a přetvářet představy. Hlavním znakem v tomto 

věku je určitá živelnost. Fantazii je třeba usměrňovat tak, aby žáka nevzdalovala od 

skutečného života, nýbrž aby v něm žák mohl uplatňovat její užitečné stránky. Rozvoj 

fantazie úzce souvisí s rozvojem tvořivosti, fantazii bychom tedy neměli potlačovat.

„I morální cítění, přesvědčení, uvědomění a chování má svou genezi. Dítě se nerodí 

s hotovými mravními vlastnostmi, ale musí si je postupně osvojovat. Po vstupu do školy 

nemohou být měřítkem správnosti chování již pouze emoce, ale morální uvědomělost, 

dítě musí postupně zvnitřnit systém mravních norem, vytvořit si kladné mravní 

vlastnosti. Kladné morální přesvědčení a jednání můžeme formovat jedině důslednou 

a jednotnou výchovou a osobním vzorem.“ (Trpišovská, 1990, s. 51 – 52)

City se v tomto období vyznačují impulzivností, snadnou ovlivnitelností, 

krátkodobostí, proměnlivostí a intenzivním průběhem. Začínají se uplatňovat tzv. vyšší 

city – estetické, intelektuální a mravní.
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2. Dítě mladšího školního věku a čtenářství

V období mladšího školního věku má na rozvoj čtenářství vliv rodina, škola 

a kamarádi. Hlavním podnětem dětské četby je uspokojování psychosociálních 

a čtenářských potřeb. Děti čtou zvláště pro potěšení, zábavu a oddech.

V literatuře poutají pozornost příběhy s vnitřní dynamikou, s přehlednou a napínavou 

dějovou linií a takové, které vyvolávají citovou odezvu. 

„Naše soudobá teorie dětského čtenářství rozlišuje v jeho vývoji několik etap zhruba 

odpovídajících vývojovým stádiím dětské psychiky. Ovšem čtenářská vyspělost dětí se 

individuálně značně různí a vůbec se nemusí shodovat s jejich věkem biologickým. 

Úroveň čtenářského komunikativního aktu je totiž podmíněna také mírou zvládnutí 

techniky čtení a stupněm jazykové a literární kompetence dítěte, závislé především na 

intenzitě sociokulturních podnětů prostředí a na účinnosti školní literární výchovy.“

(Toman, 1992, s. 51)

V mé práci se zabývám blíže obdobím mladšího školního věku – obdobím 

prepubescence. Podle Tomana je toto období rozděleno na dvě fáze:

 1. fáze (6 – 8 let)

 2 fáze (9 – 10 let) 

Mezi jednotlivými fázemi však nelze rozlišovat přesné hranice, záleží na 

individualitě každého dítěte.

„V první fázi mladšího školního věku se celkový postoj dětského čtenáře k realitě 

a jejímu uměleckému ztvárnění vyznačuje zvláště bezprostřední emocionalitou 

a prožitkovostí, úzce spjatou s jeho mimoestetickou životní praxí, asociativním 

a obrazným myšlením i naivně realistickým a antropomorfizačním přístupem.“ (Toman, 

1992, s. 51) 

Eva Machková uvádí, že toto životní období je charakteristické  extrovertností –

obrácením k vnějšímu světu, k realitě, k přítomnosti, chybí vnitřní reflexe a zájem 

o psychické pochody a lidské nitro. Dítě touží po poznávání nových a zajímavých věcí. 

(Machková, 2004, s. 31)
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Mezi 6. – 8. rokem děti upřednostňují lidovou a umělou poezii, zvířecí a kouzelnou 

pohádku. Podle Tomana se dítě v tomto období projevuje tvořivou aktivitou 

představovou, fantazijní a herní, asociativním a obrazným myšlením. Má sklon 

k živelnému tvoření neologismů a k nonsensové hře se slovy. Poezie vychází vstříc 

dítěti ozvláštněnou jazykovou formou a obrazností, jejíž základ tvoří personifikace, 

nonsens a slovní hříčka. (Toman, 1992, s. 60) 

Ve zvířecí pohádce jsou hlavními hrdiny zlidštělá nebo zosobněná zvířata.

Napodobují chování a vztahy lidí. Stejně jako lidé mají kladné i záporné vlastnosti. 

Podle Machkové poskytuje kouzelná pohádka přehledné a jasné vztahy a morálku.  

(Machková, 2004, s. 32) V kouzelné pohádce proti sobě stojí dobro a zlo, které je 

překonáno hlavním hrdinou.  Hlavní hrdina vykonává velké skutky, rád podá pomocnou 

ruku a nezalekne se žádného nebezpečí. „V kouzelných pohádkách se prolíná svět 

reálný s fantastickým. Právě v nich se střetávají v rozhodujícím konfliktu síly pozemské 

a iracionální, působí nadpřirozené bytosti a divotvorné předměty, dochází 

k nejfantastičtějším proměnám. To vše pak vytváří typickou pohádkovou atmosféru.“

(Toman, 1992, s. 66)

„Ve druhé fázi mladšího školního věku dochází u dětského čtenáře k prudkému 

rozvoji poznávacích a racionálních aktivit, především logického a pojmového myšlení.“

Dítě si vytváří kognitivní přístup k realitě. Pozornost dětského čtenáře se přesouvá 

zejména k ději a postavám. (Toman, 1992, s. 51 – 52) Děti se mohou v tomto období

odklánět od pohádky. V tomto věku se některé děti cítí již „velcí“ na pohádku, a proto 

dávají přednost jiným žánrům. Do popředí zájmů se tedy dostává příběhová próza ze 

života dětí. 

Podle Tomana příběhová próza pomáhá malému čtenáři lépe se orientovat v okolním 

světě, protože zobrazuje události z reálného života dětí, typické modely mezilidských 

vztahů a životní situace. Příběhovou prózu charakterizují dané znaky:

 Zobrazuje umělecký obraz autentického světa dítěte (psychického a sociálního), 

kde má dominantní roli dětský hrdina. Jde tedy o propojenost s malým čtenářem.

 Osou příběhu je ucelený dramatický děj, který se rozvíjí na základě morálních 

a sociálních konfliktů dětských hrdinů, v nichž se odrážejí problémy společnosti.
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Dětský hrdina se stává přirozeným vzorem, jehož cítění, myšlení, jednání, chování, 

postoje může malý čtenář napodobovat, může se s nimi ztotožňovat.  Fiktivní hrdina 

také může poskytnout náhradu za emocionální, představové, fantazijní a poznávací 

stimuly. Četba dokáže kompenzovat nedostatek citových a komunikativních podnětů 

v rodině i ve škole. (Toman, 1992, s. 73 - 74)

V tomto období nalézáme taky zájem o dobrodružnou a historickou literaturu, 

protože postupně vítězí nad realističností romantičnost. Své místo nalézá starověká 

mytologie i středověká epika, žánry, které spojují realistické jednání s mimořádnými, 

nadprůměrnými výkony i neobvyklými situacemi, s fantastickými prvky, vstupujícími 

do reality. (Machková, 2004, s. 32)

3. Iva Procházková

Prozaička, dramatička, autorka literatury pro děti a mládež. Iva Procházková se 

narodila 13. června 1953 v Olomouci. Jejím otcem byl spisovatel a scénárista Jan 

Procházka. Také její starší sestra Lenka se věnuje literární tvorbě.

Dětství prožila kromě prvních třech let v Praze. Už jako malá se seznamovala 

s literaturou a knihami prostřednictvím prababičky Žofie a babičky Marie. Sama 

autorka vzpomíná: „Prababička Žofie sedí v houpacím křesle, kapičku pod nosem, brýle 

na nose a v rukou knížku. Taková je moje nejranější vzpomínka na olomoucký domov. 

Knížka byla od prababičky neodmyslitelná, takže ji s ní i strýček namaloval. Hřbet knihy 

není na plátně čitelný, mohu se tedy jen dohadovat, co v té chvíli zvedlo koutky 

prababiččiných úst vzhůru, zda darebáctví chytré lišky Bystroušky, potíže pana 

Michelupa s jeho nevypočitatelným strojem anebo některá z Torbergových vídeňských 

humoresek. Mohlo to být cokoli, protože prababička četla všechno – česky i německy. 

Byla z chudých vesnických poměrů, neměla žádné vzdělání, ale jakmile ji na obecné 

škole naučili číst, pochopila to jako svou životní šanci: pročetla se životem. Babička 

Marie, její dcera, na tom byla se vzděláním o něco lépe, ale přesto považovala 

literaturu za nejhlubší a nejdůvěryhodnější zdroj poznání pro svou osobu. Napájela 

z toho zdroje i nás, své vnučky. Během letního odpoledne na břehu Bystřičky zhltla 

Chaloupku strýčka Toma a celou nám ji cestou domů odvyprávěla. Mezi sbíráním 

hříbků na Svatém Kopečku stihla přečíst Židovku z Toleda, zručně příběh přetavila do 
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podoby dětským uším srozumitelné, a když nás večer autobus vyklopil na náměstí 

u kašny, měl pan Feuchtwanger další dvě ne-li čtenářky, tedy určitě obdivovatelky. 

Žádné téma nebylo dost těžké, žádný příběh dost složitý, aby ho babička nebyla schopna 

předat s jasným posláním dál. Poslání znělo: Kdo čte, nenudí se, protože má vždycky 

o čem přemýšlet.“

(http://ivaprochazkova.com/muj-vztah-ke-kniham-a-knihovnam/)

„Po maturitě na gymnáziu v Praze (maturovala 1972) jí bylo z politických důvodů 

znemožněno studovat na vysoké škole. Pracovala jako pomocná síla na letišti a jako 

uklízečka. Na konci roku 1983 emigrovala s manželem hercem a režisérem Ivanem 

Pokorným a dětmi do Rakouska. Po třech letech roku 1986 se s rodinou přestěhovala do 

Kostnice v Německu, kde založili autorské divadlo Schlauer Kater, od roku 1988 žili 

v Brémách, kde spolupracovali s divadlem Theater im Packhaus.“ (Menclová a kol., 

2000, s. 538) Roku 1995 se vrátili do Prahy. Žije a tvoří v Praze. 

Iva Procházková je autorkou divadelních her, knih pro děti a mládež, próz pro 

dospělé. Především se však věnuje dětské literatuře. „Její příběhy pro děti a mládež 

charakterizuje hravé, harmonizující vyprávění, které spojuje fantazijní prvky s reálným 

světem dětských hrdinů. Je pro ně příznačná nenáročná fabulace, touha po komunikaci 

mezi dětmi a dospělými a hledání pozitivních hodnot v nejednoduchém světě.“

(Menclová a kol., 2000, s. 538-539).

Jak již bylo řečeno, těžiště tvorby Ivy Procházkové leží v jejích prózách pro děti, 

založených na kouzlu prostého, poeticky volně plynoucího vyprávění, které je často 

vložené do úst dětskému vypravěči, avšak žánrově se řadí k společenské próze 

socializačního typu. „Součástí jejich poetiky jsou pohádková nadsázka, humor, nonsens 

a hravost metaforických pojmenování. Jakkoli se autorka nevyhýbá ani nepříjemným 

stránkám života, její příběhy jsou zpravidla zprávami o plnohodnotných vztazích mezi 

lidmi. Značnou roli v nich hraje snaha o dialog, touha po vzájemném pochopení i úsilí 

vytvořit prostředí důvěry a jistoty.“

(http://slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=957&hl=Proch%C3%A1zkov

%C3%A1+Iva+) 

http://ivaprochazkova.com/muj-vztah-ke-kniham-a-knihovnam/
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Základ próz pro děti tvoří znalost dětského světa, trvalá potřeba provokovat čtenáře 

k otázkám a jazykový cit. Její prózy však v sobě nesou také narativní znaky pohádky, 

iniciačního románu, realistického vyprávění s tajemstvím, ale i stopy dobrodružného 

příběhu s kriminální zápletkou.

3.1 Otec Ivy Procházkové

Nesporný vliv na tvorbu Ivy Procházkové měl její otec spisovatel a scénárista Jan

Procházka (4. 2. 1929 – 20. 2. 1971). Pocházel z rodiny sedláka. Po studiu na Vyšší 

rolnické škole v Olomouci nastoupil jako vedoucí Státního statku mládeže na 

Bruntálsku. Od roku 1950 pracoval v Praze na Ústředním výboru Čs. svazu mládeže, 

kde organizoval brigády na pomoc pohraničí. „Od konce 50. let do 1967 byl filmovým 

scénáristou, dramaturgem a vedoucím tvůrčí skupiny ve Filmovém studiu Barrandov. 

Publikoval v Čs. vojákovi, Obraně lidu, Rudém právu, Kulturní tvorbě, Mladé frontě,

Kultuře, Plamenu, Literárních novinách aj.“ (Menclová a kol., 2000, s. 536 – 537) 

V roce 1968 se stal jednou z předních osobností Pražského jara. Po sovětské okupaci 

Československa byl sledován jako nepřítel státu. Bezprostředně po okupaci propukla 

u Procházky zhoubná nemoc, které v roce 1971, ve 42 letech podlehl.

„U díla Jana Procházky lze vypozorovat mnoho autobiografických motivů. Jeho

tvorba odrážela znalost venkovského prostředí a jeho tradic – základní hodnoty hledal 

v práci, rodině a přírodním řádu. Hrdinové byli převážně mladí lidé, často bojující 

s nepřízní osudu, přetvářkou, lží či sami se sebou. Procházkova díla byla rovněž 

prostoupena rozporem mezi nadějí a deziluzí, mezi vysněnou skutečností a realitou.“

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1508:jan-

prochazka-napsal-ucho-abychom-nezapomnli&catid=93:osobnosti-rofily&Itemid=41

43)

„K významným Procházkovým prózám patří novela ze zemědělského prostředí 

Zelené obzory (1960). Vrcholu dosáhla ve společensky deziluzivních prózách 

s tematikou z konce 2. světové války Ať žije republika (1965) a Kočár do Vídně (1967), 

dále v novele s tématem dramatické proměny vesnice v době její kolektivizace Svatá 

noc (1966). V těchto prózách přidal Procházka ke svému umění vykreslit psychologicky 

věrohodnou postavu a napsat hutný dialog i schopnost koncentrovat děj do 



-15-

dramatického okamžiku. Z konkrétních historických dějů zde dokázal vytvořit příběhy 

fanatismu, nenávisti, egoismu apod. Poetika těchto Procházkových děl byla výrazně 

ovlivněna jeho činností scenáristickou. Umělecky nejhodnotnější filmy natočil podle 

Procházkových námětů a scénářů především K. Kachyňa (Trápení, 1961; Závrať, 1962; 

Ať žije republika, 1965; Kočár do Vídně, 1966; Noc nevěsty, 1967; Ucho, 1970)“

(Slovník českých spisovatelů, 1998, s. 262)

Spisovatelka odpovídá na otázky: „Co vás přimělo k tomu, abyste se vydala na 

spisovatelskou dráhu? Ovlivnil vás v tom nějak vás otec, který byl spisovatel 

a scénárista?  „Svým přáním mě neovlivnil, ale tím, že psal a o svém psaní nám povídal, 

asi ano. Na vlastní oči jsem viděla těžkosti s tím spojené, protože tatínek psal hrozně 

poctivě a šlo mu o perfekcionismus. Takže jsem si nedělala žádné iluze, že je psaní jen 

tak. V dospívání jsem však měla různá jiná přání. Třeba i režii, ale studovat mě 

komunistický režim nenechal. K psaní jsem se postupně dostala. Bylo mi nejbližší 

a navíc to člověk může dělat bez cizí pomoci. Žijeme ve společnosti, kde se na všechno 

potřebují diplomy. Od spisovatele nikdy nikdo nějaký diplom nežádal. Mě učil psát 

každodenní život. Prošla jsem si celou řadou zaměstnání, potkala jsem spoustu lidí, 

emigrovala jsem, poznala jsem jiné kraje a jiné mravy… To všechno mně naplnilo 

pokladničku, ze které teď můžu vydávat a nepotřebuji k tomu nikoho jiného. A myslím si, 

že jsem si vybrala správně. Je to povolání, které se ke mně hodí nejvíce.“

(http://www.topzine.cz/iva-prochazkova-budu-stastna-i-kdybych-dostala-literu-potreti)

4. Dílo

4.1 Počáteční tvorba

Na počátku 70. let publikovala Iva Procházková několik próz v časopise Tvorba 

a Zemědělských novinách. Za novelu Tento pomeranč nemá žádný jadýrka získala své 

první ocenění. Nadále však mohla publikovat pouze sporadicky. „Počátek tvorby Ivy 

Procházkové byl spjat s divadlem, ovšem statut osoby z politicky „nespolehlivé“ rodiny 

jí znemožnil významnější prosazení. V roce 1975 měla mít pražskou premiéru její hra 

Venušin vrch, byla ale uvedena až o rok později na oblastních scénách tehdejšího 

Československa. K jejím raným divadelním dílům patří Postavení mimo hru a Poslední 

život.
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Příklon k tvorbě pro malé a nejmenší čtenáře byl pro Ivu Procházkovou do jisté míry 

únikem z přísně střežených literárních prostor do oblastí, kde v době totalitního režimu 

panovala větší svoboda. Literárním debutem v písemnictví pro děti byla roku 1980 

kniha Komu chybí kolečko, novým vstupem do české literatury pro děti a mládež se 

však stala paradoxně až o více než desetiletí později kniha Čas tajných přání. Rozvíjení 

autorčina talentu, hledání a opouštění vyprávěcích postupů a postupné zdokonalování 

formy totiž spadají do období, kdy pobývala v emigraci.“

(http://www.czechlit.cz/autori/prochazkova-iva/)

Sama spisovatelka odpovídá na otázku: Jaké byly vaše spisovatelské začátky? „Ne 

úplně nejradostnější. Prvním úspěchem bylo, že jsem jako devatenáctiletá vyhrála ve 

studentské literární soutěži. To pro mě bylo povzbuzení. Povídka, se kterou jsem 

vyhrála, byla napsaná rychle a spontánně. Ale když si člověk vědomě sedne a řekne si: 

Tak, teď napíšu knihu!, tak je to trochu jako balvan. Sedne to na vás a cítíte hroznou 

zodpovědnost. Další problém je soustředění. Soustřeďte se dny, týdny, měsíce na práci, 

pročítejte si, co jste včera napsala, opravujte to, co se vám dnes nelíbí, nebo plni vzteku 

vyhoďte všechno včerejší, protože je to blábol .... To jsou momenty, na které si dost 

často vzpomínám. Chce to trpělivost a rozhodnutí, aby u toho člověk zůstal. Ano, 

začátky byly těžké.

(http://www.topzine.cz/iva-prochazkova-obcas-se-nejaka-postava-zacne-chovat-jinak-

nez-jsem-si-vymyslela)

4.2 Divadelní tvorba

Iva Procházková je autorkou divadelních her. „Mladé hrdinky jejích prvních 

divadelních her jsou za situace, kdy již téměř ztrácejí schopnost vymknout se 

z bezútěšného stereotypu, příchodem někoho či něčeho vyprovokovány ke změně 

postoje k životu (Venušin vrch, Poslední život).

„Poměr tvůrčích osobností ke společnosti spoutané idejemi tvoří základ divadelních 

her Wo bleibt dein Hut?(Kde zůstal tvůj klobouk?, o A. P. Čechovovi) a Erasmovy velké 

arkány (o Erasmu Rotterdamském).“ (Slovník českých spisovatelů, 1998, s. 267)

Ve hře Erasmovy velké arkány zachytila vnitřní váhání intelektuála neschopného 

zaujmout jednoznačné stanovisko a postavit se pevně na jednu ze dvou konfliktních 

http://www.czechlit.cz/autori/prochazkova-iva/
http://www.topzine.cz/iva-prochazkova-obcas-se-nejaka-postava-zacne-chovat-jinak-nez-jsem-si-vymyslela
http://www.czechlit.cz/autori/prochazkova-iva/
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stran i přesto, že dobře cítí, na čí straně je pravda. „Děj hry vychází z biografie 

humanistického filozofa Erasma Rotterdamského, Procházková však více než 

o historickou věrnost usilovala o zobrazení vlivného intelektuála, jenž má možnost 

vstoupit do mocensko-teologického diskurzu své doby (wormský sněm) a vyslovit se ve 

prospěch (Lutherova) učení, s nímž v mnohém souhlasí, ale ze strachu před důsledky 

tak neučiní. Dramatické napětí hry, formulující otázky statečnosti a společenské  

odpovědnosti, utváří filozofův vnitřní spor, hádání, během něhož se mu jako partneři 

a protihráči zjevují další přední myslitelé (Martin Luther, Thomas Moore, 

karmelitánský převor Egmondanus).“ (Janoušek a kol., 2008, s. 582)

4.3 Tvorba pro film a televizi

„Po roce 1990 píše Procházková scénáře pro Českou televizi: Vdova po básníkovi

(1990, režie D. Klein,  podle stejnomenné divadelní hry Die Witwe des Dichters; Komu 

šplouchá maják? (1992, režie J. Platz,  třídílný seriál pro děti podle prózy Komu 

šplouchá na maják?); Opičí rok (1994,  režie I. Pokorný); Poslední večeře u ptáka Noha

(1994, podle dramatu Poslední život); Cesta na sluneční ostrov (1994, podle německy 

psané divadelní hry Der Weg zur Sonnenisel, vše režie I. Pokorný. Je rovněž autorkou 

televizního seriálu Dům poslední radosti (1997, režie I. Pokorný.)“ (Slovník českých 

spisovatelů, 1998, s. 266 – 267) 

K dalším pracím pro televizi se řadí inscenace pro mládež Sluneční ostrov (1994); Za 

zdí (1996); komedie Naše děti (1997, režie I. Pokorný); scénář k distribučnímu filmu 

Únos domů (1998, režie I. Pokorný) thriller z české současnosti Město bez dechu (2001, 

režie I. Pokorný) a komedie Doktor pro zvláštní případy (2010, režie I. Pokorný).  

4.4 Tvorba pro dospělé

Postavy autorčiných próz pro dospělé se v konfliktu s realitou pokoušejí nalézat 

v sobě i ve vnějším prostoru, který je přísně biopolární (pravda a lež, dobro a zlo, 

přirozenost a přetvářka), pozitivní síly a dostát základním etickým hodnotám. „Prostým, 

lineárně vyprávěným příběhům tak dominuje téma proměny duševního stavu člověka po 

střetu s okolním světem, umocňované autorčinou prací s dialogy, vnitřními monology 

i citacemi dopisů.“ (Slovník českých spisovatelů, 1998, s. 267)
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Formou deníku pětadvacetiletého muže, který hledá ztracenou paměť i naději, je 

psána próza Výprava na zlatou rybičku. „Román vyprávěný v ich-formě má silné 

emocionální zabarvení a je autorčinou prvotinou v beletristické tvorbě pro dospělé.“ 

(Procházková, 1985)

Obtíže života v reálném socialismu, impulzivní rozhodnutí emigrovat a první kroky 

v exilu utváří návaznost tří povídek (jinak spolu nesouvisejících), vypovídajících 

v knize Penzion na rozcestí o okamžicích mezi ztrátou a znovunalezením domova. 

(Slovník českých spisovatelů, 1998, s. 267) „Nejedná o sbírku povídek v běžném slova 

smyslu. Je to volná trilogie na zamlčené téma. Volná, neboť nepoutá své hrdiny 

navzájem pevně k sobě, nevláčí je od příběhu k příběhu, aby jim všem na konci udělila 

společné rozřešení; nechává je existovat vedle sebe, snad o sobě ani nevědět, a přece 

prožívat totéž.“ (Procházková, 1991)

Kniha Tanec trosečníků (2006) nese prvky antiutopie. „Další kniha Otcové 

a bastardi vypráví o nelehkosti začátků a trpkosti konců. Vyjít ze samoty, vpustit 

někoho do svého života, riskovat, že se společná stavba zřítí a na konci bude opět 

osamělost, chce nejen odvahu, ale i elementární radost ze života. Její každodenní 

hledání a ztrácení proplétá osudy všech postav tohoto pražského románu.“ 

(Procházková, 2007)

4.5 Tvorba pro děti a mládež

Před svým exilem v roce 1983 vydala u nás jediný titul pro mládež Komu chybí 

kolečko?, který již napověděl její budoucí svébytné umělecké směřování, vyznačující se 

tvarovými experimenty a nově uchopenými tématy identity dětí a dospívajících. 

„Prvotina Ivy Procházkové naznačuje směr jejího dalšího uměleckého směřování. 

Oslovuje dětské čtenáře moderním jazykem, přímo bez dlouhých popisných pasáží. 

Příběh nebo spíš celá řada na sebe navazujících situací, které svazuje čekání na matčinu 

divadelní premiéru, vypráví v ich-formě dvanáctiletý František. Jeho bystré postřehy 

glosují rodinné a školní prostředí stejně jako vlastní charakterové postoje a vztah 

k sestře a kamarádům. Ventiluje pocity, s nimiž se mnoho dětských čtenářů bez ohledu 

na to, kde žijí, může identifikovat.“

(http://ivaprochazkova.com/komu-chybi-kolecko/)

http://ivaprochazkova.com/komu-chybi-kolecko/
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Několik dalších titulů pro děti a mládež vyšlo v emigraci a do českého jazyka byly 

přeloženy až s několikaletým zpožděním. Kniha Červenec má oslí uši (Der Sommer hat 

Eselohren, 1984, česky 1995) byla první z nich. Procházková se zde zabývá tématem 

neúplné rodiny.

Novým vstupem do české literatury pro děti a mládež se stal Čas tajných přání (Die 

Zeit der geheimen Wünsche). Německy byla vydána v roce 1987, česky vyšla v roce 

1992. Děj příběhu se odehrává na Malé Straně v konkrétním čase. „Iva Procházková 

překračuje v tomto románu horizont intimity zobrazovaných vztahů dětí a dospělých 

a v hrdinčině prožitku rozkrývá nejen atmosféru jakékoliv dusivé a mrtvolné totalitní 

doby, ale i její provázanost s lidskou lhostejností a zejména pokrytectvím. Kapka, která 

za své jméno vděčí otcovu snu – „spadla rodičům z nebe již nečekaně“, se stěhuje se 

svými rodiči, otcem sochařem a matkou lékařkou z Libně na Malou Stranu. Hned první 

den se seznamuje s jejími obyvateli, kteří jsou jakýmsi ztělesněním místní zašlé 

a zároveň mystické atmosféry. Minulost i přítomnost Prahy ožívá nejen ve znameních 

a sochách, ale i v četných odkazech do hluboké historie a v autorčiných reminiscencích 

do doby nedávné. Iva Procházková nezapře hlubokou spřízněnost, a to nikoli 

pouze rodovou, s českou literaturou. Vytváří sice novodobé charaktery dětí 

a dospělých, ale ty nepostrádají autentickou příchuť nerudovských malostranských 

lidiček.“ (http://ivaprochazkova.com/cas-tajnych-prani/) Tato kniha se stala jednou 

z nejúspěšnějších.

Příběh o dětech z neobyčejného dětského domova Slunečnice vypráví v knize Středa 

nám chutná (Mittvoch schmeckt uns, 1991, česky 1994). Na řadu přichází další velice 

úspěšná kniha Pět minut před večeří (Fünf Minuten vor den Abendessen, 1992, česky 

1996). Je zde vyzdvihována potřeba otevřené komunikace mezi rodiči a dětmi. 

Následoval titul 2 x 9 = Hamster (1993), o kouzlech všedního dne, které prožijí děti 

jednoho města a jedné čtvrti, vypráví kniha Hlavní výhra (Marco und das Zauberpferd, 

1994, česky 1996). (Procházková, 1996)

Román Soví zpěv (Eulengesang, 1995, česky 1999, druhé vydání 2006) je zajímavým 

experimentem s prvky antiutopie. „Monology a snové vize hlavního hrdiny se střídají 

s dialogy postav, deníkovými záznamy a publicistickými komentáři, jejichž koloběh 

posouvá děj k blížící se kolizi k novodobé potopě.“

http://ivaprochazkova.com/cas-tajnych-prani/
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(http://www.citarny.cz/index.php?op tion=com_content&view=article&id=687:iva-

prochazkova-a-sovi-zpv-o-velke-povodni-v-nas&catid=20:beletrie-ladez&Itemid=4134)

„Autorka dokázala vytvořit vrstevnaté, psychologicky propracované dílo, které 

dospívajícím čtenářům nabízí nejen živoucí vzory, ale jež také dokládá, že hrdinství je 

pojem velmi relativní a cesta ke správnému rozhodnutí bývá mnohdy neobyčejně 

komplikovaná a bolestná.“ (http://www.czechlit.cz/autori/prochazkova-iva/) Jedná se 

o jeden z vrcholů tvorby Ivy Procházkové.

Napínavý a dobrodružný příběh najdeme v další úspěšné knize Ivy Procházkové 

Únos domů (Entführung nach Hause 1996, česky 1998, 2006). Vypráví o odvaze 

a samotě dětí. Dále v autorčině tvorbě najdeme dívčí román s názvem Karolína (1999) 

neboli stručný životopis šestnáctileté.

Napínavý příběh o dobrodružné cestě malého chlapce Jožina do Afriky si můžeme 

prožít v knize Jožin jede do Afriky (2000). Jožin v poslední době rychle vyrostl a cítí se 

stále unavený. Lékaři mu nedokáží pomoci. Od afrického obchodníka se dozví, že jeho 

hvězda na africké skále Bhanga, je pohlcena bodlákem. Jožin se vydá do Afriky 

zachránit paprsek své hvězdy. Na své cestě pozná řadu nevšedních lidí, seznámí se 

zvyky domorodých dětí a uzavře nová přátelství. V knize se dočteme mnoho 

zajímavostí o Africe, ale zároveň se dozvíme, jak překonávat sám sebe a být odvážný 

a statečný. (Procházková, 2000)

V knize Eliáš a babička z vajíčka (2002) se objevuje téma osamocení dítěte 

uprostřed rodiny. Editor Čítáren Mik Herman se nad knihou zamýšlí takto: „Je 

naléhavou výpovědí o společensky deformovaném a sobeckém chování vůči dětem, 

které tak často pozorujeme u mnoha rodičů. Naznačuje v jakých nepřirozených 

rodinných vztazích žije spousta dětí.  Jak děti nevyužívají svou fantazii k přirozenému 

poznávání světa, ale jen hledání pouhé náhražky toho, co jim měli dát rodiče. 

Poukazuje, že dítě a jeho vývoj k dospělosti neformuje ani tak materiální zabezpečení, 

možnost vzdělávání, jako každodenní citový kontakt a osobní vzor těch nejbližších.“

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=667:elel-a-

babika-z-vajika&catid=19:beletrie&Itemid=4159)

http://www.citarny.cz/index.php?op tion=com_content&view=article&id=687:iva-prochazkova-a-sovi-zpv-o-velke-povodni-v-nas&catid=20:beletrie-ladez&Itemid=4134
http://www.ivaprochazkova.com/


-21-

Následující titul Kam zmizela Rebarbora? (2004) je protkán pohádkovými motivy. 

Rebarbora je zvláštní dítě, protože přišla na svět neobvyklým způsobem. Vyrostla totiž 

na rebarborovém keři. Vypadá jako všechny ostatní děti, ale má neobyčejné schopnosti.

Umí se udělat neviditelnou, rozmlouvá s růžovou rybou a létá na netopýru. Je toho víc, 

co umí a dokáže. Proto si ji kdesi na dalekém ostrově Paměti vyvolí, aby zachránila 

svět, kterému hrozí zkáza. Rebarbora neváhá a jde se pokusit svět zachránit. Při své 

cestě zažije dobrodružství, uvidí nevídané, pozná nepoznané. (Procházková, 2004)

V knize Kryštofe, neblbni a slez dolů! (2004) se opět setkáváme s tématem neúplné 

rodiny a přátelství. Kryštof, hlavní hrdina příběhu, sedí osaměle na skále ve svém 

dobrovolném vyhnanství. Snaží se uspořádat své myšlenky a najít řešení svých

problémů. 

Dílo Konec kouzelného talismanu (2006) se stalo součástí projektu Katalánského 

ústavu pro písemnictví. „Katalánskému ústavu šlo o to, aby si evropské děti uvědomily, 

jak rozdílné země a jazyky na našem kontinentu jsou, a aby to v nich vyvolalo 

zvědavost. Chuť překračovat hranice a uvědomovat si rozdíly mezi námi. Ještě 

důležitější je však poznávat, co máme společné, v čem se nelišíme, v čem si můžeme 

porozumět bez ohledu na to, jakým jazykem kdo z nás mluví.“

(http://ivaprochazkova.com/konec-kouzelneho-talismanu/)

Ústředním motivem následující knihy Myši patří do nebe ale jen na skok (2006) je 

motiv smrti a znovuzrození. Prvotním impulsem pro napsání této knihy byl pro Ivu

Procházkovou pocit absence tématu smrti v dětské literatuře. A co o knížce říká Iva 

Procházková: „ Je to takové veselo – smutné vyprávění o myši, která se po smrti 

dostane do zvířecího nebe a tam se potká se spoustou dřívějších přátel i nepřátel a zažije 

s nimi neobyčejná dobrodružství.“

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=448:myi-

pati-do-nebe-tvrdi-iva-prochazkova&catid=19:beletrie&Itemid=4159)

Vyprávění o Leonardovi (2007) je výpravná ilustrovaná publikace přibližující život 

a dílo jedné z nejvýznamnějších postav všech dob Leonarda da Vinci. Tato kniha nás 

slovem i obrazem zavede do města Florencie, kde Leonardo strávil léta učení, i do 

Francie, kde působil na dvoře krále Františka I. a kde zemřel. V knize jsou připomenuta 
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umělcova nejvýznamnější výtvarná díla – Poslední večeře, Dáma s hranostajem, Mona 

Lisa, autoportrét.

Nazí (2009) je román o dospívání. “ Horké léto, Berlín, ochočená evropská příroda 

na českosaském pomezí – to jsou kulisy příběhu, který není vyprávěn zrovna lineárním 

způsobem. Pět mladých lidí se ocitlo na rozcestí. Ať chtějí nebo ne, musejí se 

rozhodnout, kudy dál. Jejich cesty se někdy prolínají, někdy běží paralelně, jindy se 

míjejí. Aniž by o tom věděli, kladou si identické otázky, řeší podobné problémy. 

Vlastně jde o příběhů pět, které ale teprve dohromady dávají smysl a vypovídají o jedné 

jediné veličině, známé i neznámé; dnešní dozrávající generaci.“

(http://ivaprochazkova.com/nazi/) 

Nazí je příběh, který zachycuje dnešní sedmnáctileté v jejich každodennosti. Vliv 

techniky a civilizace se kříží s elementárními potřebami dospívajících, s jejich 

přirozenou touhou po skutečném dotyku a dochází k nevyhnutelnému střetu.“ 

(Procházková, 2009) „Iva Procházková vystihuje s obdivuhodnou empatií a s mistrným 

ovládáním literárních prostředků stav duše v dospívání, kdy se člověk cítí sám a je 

zmatený. Bolestivě hledá sebe samého, své místo pod sluncem a cestu k ostatním.“

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:v-

pubert-je-lovk-nahej-ika-iva-prochazkova-v-knize-nazi&catid=20:beletrie-mladez&Ite

mid=4134)

Zatím posledním literárním počinem Ivy Procházkové je kniha Uzly a pomeranče

(2011). Kniha vypráví o statečnosti, o odpovědnosti, o první lásce a o tom, jak je těžké 

stát se dospělým. Koně v příběhu vystupují jako symbol nespoutanosti i jako smutek 

z odcházejícího dětství.

4.6 Bibliografie

Venušin vrch (nepublikováno, 1975) 

Postavení mimo hru (nepublikováno, 1975)

Poslední život (nepublikováno, 1977)

Komu chybí kolečko? (Albatros, 1980)

Die Witwe des Dichters (nepublikováno, 1984)

Výprava za zlatou rybičkou (68 Publishers, 1988)
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Penzion na rozcestí (Melantrich, 1991)

Erasmovy velké arkány (nepublikováno, 1991)

Čas tajných přání (Albatros, 1992) /Zlatá stuha/

La Famille Kocourek déménage (francouzsky) (Hachette Neunesse, 1993)

2 x 9 = Hamster (německy) (Arena, 1994)

Středa nám chutná (Albatros, 1994)

Červenec má oslí uši (Albatros, 1995)                                        

Pět minut před večeří (Albatros, 1996) 

Hlavní výhra (Arsci, 1996)

Pět  minut před večeří (Albatros, 1996)

Únos domů (Albatros, 1998, 2006)

Soví zpěv (Amulet, 1999) 

Karolína (Albatros, 1999)

Jožin jede do Afriky (Amulet, 2000)

Eliáš a babička z vajíčka (Amulet, 2002)

Kam zmizela Rebarbora? (Mladá fronta, 2004)

Kryštofe, neblbni, a slez dolů! (Albatros, 2004) 

Konec kouzelného talismanu (Albatros, 2006)

Myši patří do nebe (Albatros, 2006) /Zlatá stuha/

Tanec trosečníků (Mladá fronta, 2006)

Vyprávění o Leonardovi (Mladá fronta, 2007)

Otcové a bastardi (Paseka, 2007)

Nazí (Paseka, 2009)

Uzly a pomeranč (Albatros, 2011)

Kromě uvedených českých vydání byly knihy přeloženy do dalších jazyků a celkem 

publikovány ve více než 15 zemích (např. Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, 

Japonsko, Španělsko, Švédsko, USA). 

Některé tituly (Čas tajných přání, Červenec má oslí uši, Středa nám chutná, Pět

minut před večeří, Soví zpěv a Únos domů) vyšly nejdříve německy a až následně 

v české jazykové mutaci.



-24-

Sama autorka se vyjadřuje ke své dvojjazyčné tvorbě: „Kdybych se v roce 1995 

nevrátila z německého exilu zpátky, možná bych už dnes psala hlavně německy. Řeč, 

kterou kolem sebe každodenně slyšíte a kterou musíte mluvit, získá brzy i vládu nad 

vaším myšlením a začnete v ní přirozeně psát, často i snít.

Dnes píšu převážně česky, ale až na řídké výjimky si své knihy překládám do 

němčiny sama. Potřebuju sice vždycky někoho, kdo mi pomůže vychytat chyby, ale 

pořád je to pro moje příběhy mnohem lepší než, kdyby je překládal někdo cizí. Možná 

by byl konkrétnější, ale já si myslím, že o konkrétnost právě nejde. Jde o adekvátní 

převedení obrazu nebo pocitu vyvolaného jedním jazykem do jazyka jiného, aniž by se 

ztratila autenticita. A v tom se nejraději spolehnu sama na sebe.“

(http://ivaprochazkova.com/recenze)

Iva Procházková spolupracuje s nakladatelstvími Melantrich, Albatros, Paseka, 

Amulet, Mladá Fronta, Arsci.

4.7 Česká ocenění

Iva Procházková je nositelkou mnoha ocenění. Za novelu Ten pomeranč nemá 

žádný jadýrka obdržela první cenu v literární soutěži Strážnice Marušky Kudeříkové.

Ocenění Zlatá stuha získala pětkrát. Jedná se o soutěž v oblasti knižní tvorby pro 

děti a mládež, která je zaměřena na tři okruhy – původní českou tvorbu slovesnou, 

výtvarnou a překladovou. Poprvé byly Zlatou stuhou oceněny knihy v roce 1992. 

Výsledky byly vyhlašovány pololetně a ročně, od roku 2001 se vyhlašují jen ceny 

výroční.

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3847:zlata-

stuha-za-rok-2011&catid=48:ceny-cesko&Itemid=4200)

První ocenění Zlatá stuha získala Iva Procházková v roce 1992 za knihu Čas 

tajných přání. Za knihu Pět minut před večeří to bylo druhé ocenění Zlatou stuhou

v roce 1996. Dále získala ocenění v roce 1999 za knihu Soví zpěv a čtvrté ocenění 

Zlatou stuhou obdržela v roce 2004 za knihu Kryštofe, neblbni a slez dolů! Zatím 

poslední Zlatou stuhu získala za knihu Myši patří do nebe v roce 2006.
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Kniha Kam zmizela Rebarbora? byla v roce 2004  oceněna výroční cenou Mladé 

fronty za literaturu pro děti.

Další významným oceněním, které Iva Procházková obdržela, je Magnesia Litera.

Cena je udělována od roku 2002 za knihy vydané v předcházejícím roce. V současné 

době je udělována v těchto kategoriích: Kniha roku; Litera za prózu, poezii, 

překladovou knihu, za knihu pro děti a mládež, pro objev roku, za nakladatelský čin, za 

literaturu faktu, Knižní klub cena čtenářů. V minulém roce 2011 byla udělena Magnesia 

Litera – Kniha desetiletí.

Iva Procházková obdržela Magnesii Literu za knihu pro děti a mládež v roce 2007 za 

knihu Myši patří do nebe a v roce 2010 za knihu Nazí.

Dále je držitelkou Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za knihu Nazí, 

která je udílena v rámci ankety SUK 2010 – Nejlepší knihy pro děti. Jsou oceňovány 

nejčtenější a nejoblíbenější knihy minulého roku. V rámci ankety jsou uděleny ceny –

Cena dětí, Cena knihovníků SKIP, Cena Noci s Andersenem a již zmiňovaná Cena 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

4.8 Světová ocenění

V Německu je nejúspěšnějším spisovatelčiným titulem Čas tajných přání, který

získal v roce 1989 Cenu německé literatury pro mládež Jugendbuchliteraturpreis 

a zároveň se dostala na Seznam nejlepších dětských knih za rok 1989 v USA. 

(http://ivaprochazkova.com/cas-tajnych-prani/)

Kniha Pět minut před večeří byla oceněna Rakouskou cenou za dětskou knihu 1993, 

Cenou německých lékařek 1993 a Literární cenou Severního Porýní – Vestfálska 1994. 

(http://ivaprochazkova.com/pet-minut-pred-veceri/)

V roce 2000 byla Iva Procházková zapsána na Čestnou listinu IBBY za knihu Soví 

zpěv. Toto ocenění pro vynikající knihy je udělováno jednou za dva roky autorům,

ilustrátorům a překladatelům ze zemí, které jsou členy IBBY. Zapsání na Čestnou 

listinu IBBY je jedním z největších a nejrespektovanějších ocenění pro tvůrce dětských 

knih. Tituly jsou vybírány národními sekcemi IBBY. Pro každou ze tří kategorií (autoři, 

ilustrátoři, překladatelé) může být vždy nominována jen jedna kniha.
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V roce 2007 autorka Iva Procházka získala německou Cenu Friedricha Gerstäckera 

za literaturu pro mládež za knížku Tanec trosečníků. „Je vůbec první českou autorkou, 

která toto nejstarší ocenění za literaturu pro mládež v Německu obdržela. Město 

Braunschweig toto ocenění předává pravidelně od roku 1947. Je určena autorům, kteří 

mladým a dospívajícím čtenářům zprostředkovávají myšlenky tolerance a otevřenosti 

vůči jiným tradicím, vyznáním, rasám a názorům. Nese jméno německého spisovatele 

a cestovatele z 19. století Friedricha Gerstäckera, který závěr života prožil právě 

v tomto dolnosaském městě.“

(http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=282:iva-

prochazkova-obdrela-cenu-friedricha-gerstaeckera-za-literaturu-&catid=49:ceny-

svet&Itemid=4199)

Vyvrcholením kongresů IBBY vždy bývá udělování Ceny Hanse Christiana 

Andersena (Hans Christian Andersen Award), která je nejvyšším mezinárodním 

oceněním pro tvůrce dětských knih, a to za celoživotní dílo. Literáti získávají cenu od 

roku 1956, hodnocení ilustrátorů se připojilo o desetiletí později (1966). Iva 

Procházková byla Českou sekcí IBBY nominována na Cenu H. Ch. Andersena pro rok 

2008. 

Německé vydání románu Ivy Procházkové Nazí bylo v roce 2009 nominováno na 

velice prestižní cenu Deutscher Jugendliteraturpreis dvěma na sobě nezávislými  

porotami – porotou kritiků a porotou mládeže. 

V roce 2010 byla českou sekcí IBBY za Českou republiku nominována Iva 

Procházková na nejprestižnější cenu v oblasti knih pro děti a mládež The Astrid 

Lindgren Memorial Award. 

Na Slovensku v roce 2010 vybrala literární porota knihu Ivy Procházkové Päť minút 

pred večerou, jako nejlepší knihu podzimu.

V letošním roce byla spisovatelka pro mládež Iva Procházková nominována za svou 

nejvíce oceňovanou knihu Nazí na prestižní cenu Honour list IBBY 2012 za Českou 

republiku. Toto ocenění nominuje každý rok česká sekce IBBY.
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5. Podrobná charakteristika vybraných děl pro akční 
výzkum

5.1 Pět minut před večeří

Komorní kniha Pět minut před večeří je příběhová próza ze života dětí. Hlavním 

námětem je hledání identity. Babetka v tatínkově vyprávění, které se odehrává vždy 

před večeří, nachází svou totožnost. Malá Babeta miluje tatínkova vyprávění, a tak pět 

minut před večeří patří jen jim dvěma. A protože maminčiných pět minut se pokaždé 

trochu protáhne, holčička se dozví celý svůj příběh. (Procházková, 1996)

Celý příběh je prostoupen několika tématy: domov, rodinný život, narození a život 

postiženého dítěte. „Vyprávěčská strategie umožňuje citlivě zobrazit problematiku 

Babetina zdravotního i matčina sociálního (svobodná matka) handicapu. Handicap není 

cílovým bodem v charakteristice postavy, ale spíše cestou k jinému vnímání 

skutečnosti.“ (Šubrtová, 2004, s. 150)

V příběhu se setkáváme s předškolačkou Babetkou, malou veselou holčičkou, která 

se narodí se zrakovým postižením. Babetka se necítí žádným způsobem o nic  ochuzena, 

vnímá svět “ svýma očima“.

Ostatně Babetka viděla po svém. „Docela jinak než ostatní lidé. Když se jí například 

na klíně uvelebila pekařova kočka Fanda a začala příst nebo olizovala Babetě ruku, 

věděla Babeta přesně, jak Fanda vypadá. Zrovna tak dobře viděla maminku, která se 

každý večer skláněla nad její postelí, aby jí dala pusu. Byla krásná. Voněla holičským 

krémem ... (Procházková, 1996, s. 26 – 27) Babeta nebyla smutná, dokázala žít naplno 

i se svým handicapem. 

Další postavou je maminka, která zde vystupuje, jako symbol zdroje života, 

pochopení a bezpečí lásky. Mladá žena, která souhrou osudu zůstane osamocena 

v čekání na zrození svého potomka. V nepříznivé situaci však nezůstane sama, 

svobodné matky se ujme mladý listonoš, který každý den chodí kolem holičství, kde 

pracuje nešťastná mladá žena, budoucí maminka. Zároveň přijme narozené děvčátko 

Babetku za svou dceru, přestože není její biologický otec. Tatínek představuje symbol 

jistoty. „Nezáleží na tom, jak kdo vypadá a kdo je, ale jak naplňuje svou sociální funkci, 

nikoliv kdo je, ale jaký je.“ (Urbanová, 1999, s. 104)
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V neposlední řadě nesmím opomenout postavu pana doktora, který se snaží léčit také 

dobrou náladou a vtipem. Provede úspěšnou operaci Babetčiných očí, Babetka začne 

vidět.

Děj se odehrává v době před večeří v reálném prostředí obývacího pokoje, kde si 

tatínek s Babetkou zkracují čekání na večeři. Tatínek vypráví Babetce o jiném čase,

o čekání mezi přivedením Babetky na svět a úspěšnou operací Babetčíných očí. Máme 

možnost vstoupit i do Babetčiných představ, jak si představovala svět a lidi kolem sebe, 

když neměla možnost vše vnímat zrakem. Babetku obklopuje chápající prostředí. 

„Babetka dovedla díky chápajícímu prostředí potlačit strach z hmatatelného bodnutí 

vos, přestala se bát draků v útrobách dopisních schránek, když pomáhala tatínkovi 

roznášet dopisy, skončila se strachováním z hlomozu zlověstných bouřkových obrů.“

(Urbanová, 1999, s. 102)

V knize spisovatelka do jednání postav nezasahuje, ani je subjektivně nehodnotí.   

Autorská řeč má podobu monologu ve 3. os. – tzv. Er - forma. Autorka využívá 

spisovného jazyka s prvky hovorové češtiny. „Já ho znám. On chodí vždycky se psem 

čurat do parku.“ “Cože?“ žasne tatínek. „Pan Matlach chodí čurat do parku?“ 

(Procházková, 1996, s. 14-15)

Volí různé druhy vět, které přispívají k snadné srozumitelnosti pro dětského čtenáře. 

V knize je využíván vyprávěcí styl, obsahující přímou a nepřímou řeč postav a dialog 

mezi nimi.

„Babeta si poslušně chytí oběma rukama pusu a nakloní hlavu na stranu jako pes, 

když špicuje uši.“ (Procházková, 1996, s. 8) Na oživení textu používá autorka 

přirovnání na základě vnější podobnosti tvaru, velikosti, vlastnosti, ale i frekventovaný 

druh metafory personifikaci. „Každá kapka byla jiná a všechny bláznivě tančily 

a bubnovaly do skla dlouhými prstíčky a patičkami. Někdy některá vběhla pootevřeným 

oknem dovnitř a sjela po ruce jako po klouzačce. Měla krátkou košilku a mokrou 

prdelku a nechala po sobě loužičku.“ (Procházková, 1996, s. 31 – 32)

Autorka využívá i lexikalizované podoby personifikace: „Jakmile slunce sklouzne za 

protější střechu, vpluje do pokoje večer.“ (Procházková, 1996 s. 3)
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Kompoziční postup je retrospektivní. Vychází se ze závěrečného stavu, který je pak 

zpětně dějem vysvětlován. Vyprávění začíná v době, kdy Babetka již má svůj zrak 

v pořádku a ve chvilce před večeří společně vzpomínají, jak to všechno bylo. Na jednu 

událost navazují nové události, které jsou propojené postavou hlavní hrdinky Babetky. 

Můžeme tedy mluvit o řetězové kompozici.

Procházková se snaží připomenout, že všechno chce svůj čas, čas, který se naplní.

Klade důraz zejména na vzájemnou komunikaci mezi blízkými. Ukazuje, že pro děti je 

velmi důležité vyprávění, ale zároveň i pozorné naslouchání. Děti touží po společně 

strávených chvílích s rodiči nebo nejbližšími lidmi.

5.2 Středa nám chutná

V knize Středa nám chutná najdeme příběh o dětech z neobyčejného dětského 

domova. Je to příběh o štěstí a fantazii.

Hlavní postavou je malé děvčátko Cilka. Cilka přijíždí na velké nádraží v posledním

vagónu, do kterého byla odložena. Cilku najde pan průvodčí Mlejnek a je předána do 

Ztrát a nálezů. Ze Ztrát a nálezů putuje do kanceláře ředitele, pak na policejní stanici, 

z policejní stanice na oddělení pohřešovaných osob, odtud je předána do útulku pro 

ztracené děti. Z útulku je převezena do kojeneckého ústavu.

Po celou dobu svého putování byla Cilka klidná. Cilka je totiž šťastným 

a spokojeným dítětem. Má navíc vzácný dar, může své štěstí a radost předávat

ostatním. Například v kojeneckém ústavu byly do blízkosti Cilky dávány děti, které 

často plakaly nebo byly ukřičené, nervózní. Cilka všechny svou přítomností zklidnila.

Další ústřední postavou je paní ředitelka dětského domova Slunečnice, kam byla 

Cilka převezena, když povyrostla z kojeneckého ústavu. Paní ředitelka je všeobecně 

přezdívaná Pralinka. Jak milá přezdívka napovídá, Pralinka zde vystupuje jako typ 

kladné postavy. Pralinka je pro děti symbolem jistoty domova.

V dětském domově Slunečnice panuje osobitý řád. Pralinka zastávala názor, že 

mnoho pořádku dětem škodí a brání v rozvoji fantazie, proto v celém areálu dětského 

domova vládl romantický nepořádek. Děti nikdy do ničeho nenutila, zároveň se nikdy 
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ničemu nedivila a svým dětem důvěřovala. Děti věděly, že dveře ředitelny jsou pro ně 

vždy otevřené a mohou se kdykoliv přijít poradit nebo vyzpovídat ze svých starostí.

K dětskému domovu Slunečnice neodmyslitelně patří i vlídná kuchařka Františka, 

která se snaží zpříjemnit dětem život svým kuchařským uměním. Františka zde 

vystupuje spíše jako hodná babička všech dětí.

„Cilka se stává výlučnou přímo pohádkovým způsobem – růstem jablek na vlastní 

hlavě. Plody jsou metaforou Cilčiny schopnosti prožívat štěstí a nezištně se o ně dělit. 

Nebýt jablečné úrody na hlavě, mohla by Cilka ztělesňovat průměrnost.“ (Šubrtová In 

Urbanová, 2004, s. 146)

„Cilka nebyla krásné dítě. Ani roztomilé dítě. Dokonce ani příliš bystré dítě. Cilka 

byla šťastné dítě.“ (Procházková, 1994, s. 11)

Cilce začne každý den na hlavě růst a dozrávat jablko, které je symbolem Cilčina 

štěstí. Každý, kdo ochutná Cilčino jablko, má dobrou náladu a je spokojený, s radostí 

plní své povinnosti. Z jablek z Cilčiny hlavy začne kuchařka Františka péct štrúdl. 

Štrúdl je jedna báseň a v dětském domově se stane pečení štrúdlu rituálem. Vše se 

odehrává vždy ve středu. Urbanová charakterizuje středu jako pevný bod, střed, kolem 

něhož se všichni točí. Středa je den výjimečný a pak následuje šest „štrúdluprostých 

dnů“ Pohoda, štěstí, radost se šíří mezi všemi v domově. (Urbanová, 1999, s. 100 – 101)

Paní ředitelka Pralinka však onemocní a nastoupí do nemocnice. Léčení je ale delší 

než se nejdříve očekávalo, a tak do dětského domova přichází zastupující ředitel 

Jindřich Šeda.

Zastupující pan ředitel Šeda je důležitou postavou v tomto příběhu. Pan Šeda má děti 

velmi rád, ale nedokáže si k nim najít správnou cestu. Pan Šeda je symbolem pořádku 

a disciplíny.

Pan ředitel má rád pořádek, který se snaží zavést v dětském domově. Přestože to pan 

ředitel myslel dobře, život v dětském domově se mění.

Nechápal to. Měl děti rád a vždycky se s nimi snažil kamarádsky vyjít. Vedle toho byl 

ovšem přesvědčen, že je jeho povinností vychovat a zocelit je pro život. Navyknout je 
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systematické práci. Vštípit jim smysl pro pořádek a disciplínu. Probudit v nich ctižádost. 

(Procházková, 1994, s. 26)

Děti se přestávají smát, Cilce přestávají dozrávat na hlavě jablka. Dětský domov 

Slunečnice přestává být rájem šťastného dětství. Panu Šedovi se vše hroutí, marodky 

nestačí, protože skoro všechny děti jsou nemocné, onemocněla i Františka. Dva 

vychovatelé dali výpověď, protože nejsou šťastni a spokojeni se svou prací. Cilka 

opouští dětský domov, odejde a nikomu nic neřekne. Pan Šeda vše nahlásí na policii.

Naštěstí se uzdravuje paní ředitelka Pralinka, při návratu z nemocnice najde malou 

Cilku na nádraží a společně se vrací do dětského domova Slunečnice. V domově se 

postupně vše vrací do starých kolejí.

Autorka čerpá z oblastí spisovné mluvy, najdeme zde i prvky hovorové češtiny. 

Příběh je tvořen delšími větami, které působí klidně a zvolňují dynamiku. Text obsahuje 

i krátké věty, které naopak působí vzrušeně.

Sama Pralinka, když se poprvé zakousla do žlutočerveného jablíčka, ucítila tak silný 

příliv radosti a životní energie, že šla a seřadila knihy v knihovně podle velikosti, což se 

už několik let chystala udělat. (Procházková, 1994, s. 20)

V knize se objevuje frekventovaný druh metafory personifikace, kdy se přenáší 

vlastnosti živé osoby na neživou věc. Personifikace odpovídá dětskému vidění 

skutečnosti, má velký vliv na rozvoj představivosti a fantazie.  

Dozrávají na nich jablka. Pralinka pozorovala jejich zaoblující se tvářičky, na 

kterých slunce kreslilo den ode dne sytější ruměnec, a bylo jí smutno. (Procházková, 

1994, s. 26)

Autorská řeč má podobu monologu ve 3. os., Er-forma. V knize je pro zpestření 

použita přímá řeč.

„Cilko,“ řekla Pralinka rozechvěle, „víš, co máš na hlavě?“

Cilka zvedla ruku a dotkla se konečky prstů jablka.

„Bouli,“ řekla. „Jů, ta je vobrovská!“

„To není boule, Cilko,“ přistoupila Pralinka k posteli a přejela po jablku dlaní.

„To je jablko.
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V uvedené knize je kompozice chronologická. Děj probíhá důsledně v přirozené 

časové posloupnosti.

Příběh dívenky Cilky přiblíží čtenářům život v dětském domově. S dětmi ze 

Slunečnice mohou čtenáři prožívat každodenní radosti s nádechem fantazie.

5.3 Únos domů

Podnětem pro napsání knihy Únos domů byla zpráva v rozhlase o ztraceném chlapci. 

V knize autorka vypráví o překonání samoty, o hledání skutečného domova a pravých 

hodnot, které nejsou založeny na penězích. Zabývá se tématem hledání pravé identity.

Poukazuje na životní pravdu, že svět materiálních hodnot nemůže nahradit cit a vřelé 

lidské vztahy.

Hlavní postavou je dvanáctiletý Libor, který žije po tragické smrti rodičů u své tety 

Jolany a strýce Michala. Teta se strýcem zabezpečili Libora po materiální stránce, je 

obklopen drahými věcmi, ale chybí opravdový zájem o chlapce, pochopení a láska, 

vzájemná komunikace mezi lidmi. Teta se strýcem jsou lidé, kteří se pohybují v „lepší“ 

společnosti a lidmi z nižších vrstev opovrhují. Měřítkem hodnot je pro ně velikost 

osobního konta, značka auta či vybavení domu. Libor se cítí v tomto prostředí 

osamocen a odcizen. Procházková zdůrazňuje nedostatek vřelosti a citu, který je 

nahrazován penězi.

Libor většinu času tráví na internátě, k tetě a strýcovi jezdí jen občas, například v den 

svých narozenin. Pro Libora teta uskuteční oslavu, ale opět jsou zde jen obchodní 

zájmy. Mezi hosty nemá Libor jediného kamaráda, všechno jsou to strýcovi 

spolupracovníci nebo klienti se svými dětmi. Klade se otázka, pro koho je oslava 

vlastně připravována? 

Při návratu na internát prestižní školy je Libor unesen a tím začíná jeho „únos 

domů“. Dvojice únosců, která si chtěla nelegální cestou obstarat velký obnos peněz, se 

záhy dozví, že Liborovi bohatí opatrovníci nejsou jeho rodiče a není tedy jisté, zda za 

Libora zaplatí bohaté výkupné.

Čtenář prožívá s Liborem hrůzu a zmatenost. Chlapec neví, co se děje. Prvotní pocit 

strachu se mění na snahu přežít a dostat se do bezpečí. 
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Liborovi se podaří únoscům utéct. Při útěku se dostane na samotu, kde žije rodina 

Panenkových. Cítí úlevu, že vše již bude dobré. V domě nikoho neobjeví, ale ze 

zapnutého televizoru se dovídá, že teta se strýcem nevědí o únosu. Domnívají se, že

Libor utekl a odcizil tetě drahý šperk. Libor ztrácí naději, že se může vrátit domů k tetě 

a strýci, nedokáže si představit, co bude dál. V tuto chvíli do příběhu vstupují další 

postavy – Jitka a Filip, dvě děti, které strávily část dětství v dětském domově. Děti 

jednají impulzivně. V dětském světě Jitky a Filipa neexistuje problém, který by se nedal 

vyřešit.

Děti nejdříve přistupují k Liborovi ostražitě, nejsou si jisté, zda mohou neznámému 

chlapci důvěřovat. Jejich přístup se změní, když si myslí, že před nimi stojí chlapec, 

o kterém četly v novinách. V Liborovi poznávají hledaného chlapce Gustava, který 

utekl z dětského domova. Libor se zprvu brání své nové identitě, ale je po náročném 

útěku velmi vyčerpán a s úlevou přijímá bezpečí seníku.

Gustav je chlapec z dětského domova, který uteče ve stejném časovém období, jako 

je Libor unesen. Gustav představuje nešťastného chlapce, který nemá ve svém okolí 

nikoho, kdo by ho vyslyšel a pomohl mu. Své problémy chce Gusta vyřešit po svém, 

pomýšlí na sebevraždu. Procházková ukazuje na této postavě, že i děti mohou mít 

problémy, které můžou končit tragicky.

S Gustavem se nesetkáváme přímo, přesto Liborovi změní život. Libor je Gustovi 

trochu podobný, proto asi nikoho nepřekvapí, že dojde k záměně. Všichni si myslí, že 

Libor je Gusta. Libor se nejdříve brání, chce uvést vše na správnou míru, ale stále na něj 

dopadá neoprávněné obvinění, které nepřímo teta vyřkla v televizním rozhovoru. Libor 

bojuje se svou identitou, ale nenachází v sobě dostatek sil, aby vzdoroval svému osudu 

a všem vyvracel jejich přesvědčení.

Rodina Panenkova se snaží, aby se Libor – Gusta měl u nich dobře, aby ho už 

opustily myšlenky na sebevraždu. Erik a Blanka Panenkovi jsou oproti 

Jolaně a Michalovi starostliví rodiče, kteří sice nemají tolik finančních prostředků, ale 

na druhé straně umí udělat své děti šťastné, protože jsou plni vřelého citu a spolu 

s dětmi se dokáží radovat i z maličkostí. Panenkovi jsou symbolem domova plného 

lásky, pochopení. 
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Když se v nedalekém rybníku najde tělo utopeného chlapce, je si Libor jistý, že se 

jedná o Gustu. Libor se potýká s pocitem viny. Neví, zda mohl zabránit smrti –

sebevraždě Gusty. Čtenář se však nedozvídá pravou identitu utopeného chlapce. Byl to 

opravdu Gustav, který utekl z dětského domova? Libor je rozhodnutý, že musí odejít. 

Chce utéci v noci, kdy všichni spí. Útěku se pokusí zabránit Filip, který již bere Libora 

jako svého bratra.

Libor bojuje sám se sebou. Uvědomuje si, že stojí před velkým životním 

rozhodnutím. Má zůstat v rodině, které není lhostejný, nebo se má vrátit k tetě Jolaně

a strýci Michalovi, kteří ho podezírají z krádeže a kde nebyl nikdy doopravdy šťastný?

Libor Filipovi v návalu emocí řekne celou pravdu o svém životě. Filip má reálný 

pohled na svět a chce, aby Libor zůstal, že Gustovi už stejně není pomoci. Na druhé 

straně může Libor svým odchodem zarmoutit celou rodinu Panenkových. Libor 

podlehne Filipovým argumentům a zůstává v milující rodině u Panenkových, kde 

nachází skutečný domov. Libor i sám v sobě přijímá Gustovu totožnost. S Filipem se již 

k osudné noci nikdy nevrátí, zůstává to jejich tajemstvím. Mezi Filipem a Liborem –

Gustou vzniká silné pouto. Libor našel ve Filipovi člověka, který je mu vždy nablízku 

a může se mu se vším svěřit.  

V závěru nachází čtenář i konečné vyrovnání s minulým životem, s Liborem. Tuto 

kapitolu Libor uzavírá odesláním pohlednice tetě Jolaně a strýci Michalovi z Vídně, kde 

je se školou na výletě. Přestože v sobě nese pocit křivdy z křivého obvinění z krádeže, 

tetě i strýci za vše poděkuje a rozloučí se s nimi.

Celý příběh je situován do krásného šumavského kraje, kde lidé stále žijí v souladu 

s přírodou. Jen na začátku knihy se nacházíme v Praze. 

Próza je psána bez zbytečně dlouhých souvětí, aby byl text pro děti lépe 

srozumitelný a pochopitelný. Ze syntaktického hlediska využívá zvláště věty 

jednoduché, častá jsou zvolání či oslovení. „Ty Pane, ve své psí hlavě něco takého těžko 

pochopíš. Musíš mi věřit.“ (Procházková, 1998. s. 5) Je užíváno spisovného jazyka, ale

najdeme v textu i prvky hovorové a nespisovné češtiny.
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„Až za tebe strýček vysolí prachy,“ odpověděl Dlouhý. „A když nevysolí?“ vyptával 

jsem se dál. „Nebuď zvědavej, budeš brzo starej!“ okřikl mě Krátký a vstoupil do domu.  

Teď jsem byl doopravdy v pasti. (Procházková, 1998, s. 23)

I. Procházková udržuje kontakt s dětským čtenářem i prostřednictvím používaného 

jazyka v řeči postav. Uvědomuje si, že dětskému čtenáři jsou blízká především slova 

expresivní, citově zabarvená. Slova emocionálně zabarvená nám pak určují citový vztah 

mluvčího k adresátovi projevu. Kniha je věnována dětem, a tak je i psaná.

„Byla to náhoda,“ pokoušel jsem se je hájit. „Ztratil se náramek a zároveň jsem 

zmizel já. Dali si to dohromady.“ 

„A co si má dát dohromady Blanka s Erikem, až tě tu zítra nenajdou? Co mám říct 

Jitce a Marcele?“

„Je… je mi to líto,“ zašeptal jsem. „Hovno je ti líto!“ vykřikl. „Jinak bys nechodil. 

Kdyby ti to bylo líto, nenechal bys svýho bráchu, aby si myslel, že je ti ukradenej!“ 

„Není mi ukradenej,“ řekl jsem.

„Kecy!“ odfrkl

„Myslím to vážně.“

„Dokaž mi to!“

„Jak?“

„Zůstaň u nás.“ (Procházková, 1998, s. 107) 

Celé vyprávění je koncipováno subjektivnější formou z pozice vypravěče v 1. osobě, 

ich – formou.  V knize Únos domů jsou využity dialogy, ale zároveň i monolog. Je čas 

odejít! telegrafoval můj mozek stručně a nelítostně. Myslel sis, že to jde, svlíknout jeden 

život jako malý kabát a oblíknout jiný, který ti líp sedí? Co tě vede! Ať tě strýc potrestá, 

jak chce, ať tě pošle do polepšovny, ať už ti nikdy nic nevěří, musíš se vrátit! 

(Procházková, 1998, s. 99)

Kniha je založena na retrospektivním kompozičním postupu, kdy jsme se nejprve 

dozvěděli konec příběhu, že se z Libora stal Gusta. A pak se teprve příběh rozvíjí 

v uceleném vyprávění, jak se všechno odehrálo.
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Kniha Únos domů je psaná jako dobrodružný příběh s tajemstvím a kriminální 

zápletkou. Při čtení knihy jsou tedy čtenáři celou dobu napjati, jak tento zapeklitý 

příběh skončí, zda se Liborovi podaří překonat všechna úskalí a nebezpečí.

Každý čtenář si jistě uvědomí, že člověk, i když je ještě dítě, nedostává nic zadarmo. 

Neměli bychom nikdy nic vzdávat, téměř vždy se najde nějaké řešení.

Tuto knihu by si měli přečíst i mnozí dospělí, aby si uvědomili, co je v životě dítěte 

důležité a o co bychom je neměli ochuzovat. 

6. Dramatická výchova a literatura

Dramatická výchova je výchovně – vzdělávací systém, jeden z pěti oborů estetické 

výchovy a výchovy uměním. Je založena na práci s mezilidskými vztahy, se situacemi,

ve kterých se mezilidské vztahy promítají. Dramatická výchova je tedy učení přímým 

prožitkem, vlastní zkušeností při jednání. Podstatou dramatické výchovy je hra, která 

umožňuje hráčům stávat se nikým jiným, vytvářet si fiktivní svět.

Dramatická výchova se podílí na sociálním rozvoji jedince. Pro každého z nás je 

důležité poznávat své okolí a dokázat žít s ostatními lidmi, proto se musíme naučit 

vzájemnému porozumění a spolupráci. Nevnímat svět jen z naší pozice, ale měli 

bychom umět vcítit se do pozic druhých a pak být ve svém úsudku objektivnější. 

Dokázat, že se umíme samostatně rozhodnout, kriticky zhodnotit možné varianty

a vybrat variantu nejvhodnější, která povede k vyřešení problému. 

Další cílem dramatické výchovy je rozvoj komunikativních dovedností. Prioritou je 

vyjádření vlastních myšlenek, postojů a pocitů, ale na druhé straně je stejně důležité 

umět naslouchat druhým, přijímat jejich myšlenky. Do komunikace by se mělo 

zapojovat celé tělo, nespoléhat jen na verbální složku, důležitý je komplexní výraz 

jedince.

K naplnění uvedených cílů dramatické výchovy může přispět i literatura. V literatuře 

může pedagog nacházet náměty, témata či situace pro dramatickou hru.  Podle 

Marušáka inspirativnost a blízkost literatury dramatické výchově jsou přirozené 

a zřejmé. Literatura se uplatňuje v různých typech lekcí. 
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 V lekcích, v nichž jsou vědomě a zásadně využívány divadelní prostředky, ale 

zacílení je do oblastí mimodivadelních můžeme objevovat krásy a hodnoty 

literatury, jejího jazyka, příběhů, témat. 

 V lekcích, jež jsou samy o sobě jistým typem dramatického díla, v němž se 

prolínají roviny reality a fikce, v níž se nabízí konflikt a jeho řešení, rolovou hru, 

napětí, jasnou stavbu, hru s příběhem. V těchto lekcích pak dochází k propojení 

jazyka literárního a dramatického. (Marušák, 2010, s. 7 – 8)

„Dobrá literatura nabízí umělecky zpracovaný, a proto nebanální, bohatší 

a plnější obraz života. Zprostředkovává bohatou životní zkušenost. Umožňuje 

obohacující setkávání se s jazykem. Dobrá literatura uvolňuje city, vybízí 

k přemýšlení, hledání, jednání, rozvíjí představivost, smysl pro metaforu 

a znakovost výrazu. Umožňuje poznávání světa i sebe sama“. (Tomková In 

Koťátková, 1998, s. 161)

Machková uvádí klady pro literaturu jako východiska pro dramatickou 

výchovu.

 Nabízí širší životní zkušenost, než mají a ve hře mohou vyprodukovat učitel 

i hráči. 

 Obsahuje životní zkušenosti lidstva, a to zkušenost ztvárněnou.

 Obsahuje téma, myšlenku, filozofii, morálku, životní hodnoty. Umožňuje proto 

vhled do velkého bohatství dějů a situací, vcítění do nejrůznějších lidí, jejich 

charakterů a postojů, a tím vede i k chápavým a tolerantním postojům k lidem 

a životním skutečnostem obecně.

 Usnadňuje člověku sebepoznání skrze druhého.

 Prostřednictvím literatury umožňuje nahlédnout na své subjektivní postoje pod 

jiným zorným úhlem a tím je doplňovat, rozvíjet, nebo naopak odstraňovat 

způsobem, který nezahanbuje a nezraňuje. 

 Pro vážné problémy, s nimiž se jedinec potýká, nabízí cosi jako „duševní 

masku“ a umožňuje v neposlední řadě odstranit i tzv. blud jedinečnosti („to se 

může stát jenom mně). 
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 Koriguje proto nežádoucí a jedince poškozující postoje a rozvíjí postoje životně 

cenné. Proto přispívá k naplnění cílů dramatické výchovy. (Machková, 2007, s. 

128)

Literatura dále usnadňuje práci učitele a skupiny, zrychluje ji a zintenzivňuje, ale 

i zkvalitňuje, neboť nabízí zpracovaný materiál: má fabuli, postavy, situace, prostředí 

a další okolnosti, které je možno a nutno rozvíjet a dotvářet, ale není potřeba je od 

základu vytvářet.

Literatura v dramatické výchově je schopna vést k čtenářství, a to především 

kvalitativně, neboť přispívá k pochopení čteného. (Machková, 2007, s. 128)

Jestliže chceme použít literaturu jako zdroj námětu pro dramatickou výchovu, měli 

bychom posoudit dramatické kvality literárního díla. Literární zdroj by měl obsahovat 

postavy s vyhraněnými charaktery, děj s nosnou dramatickou akcí a v neposlední řadě 

také aktivní jednání postav. 

Příběhová próza s dětským hrdinou je častým námětem lekcí dramatické výchovy.

Nesmí však dané tituly zobrazovat idylický svět dětí, v těchto dílech je problematičtější 

vyhledat zdroj dramatických situací. Pro práci s dětmi ve věkové hranici mladšího 

školního věku by používané texty neměly obsahovat převahu vnitřních pochodů postav.

V tomto věku ještě chybí zájem o psychické pochody a lidské nitro.

6.1 Práce s textem

Podle Marušáka můžeme jmenovat několik etap práce s textem při přípravě lekce.

 Volba textu. V této etapě pedagog hledá text, který by byl vhodný pro práci 

s danou skupinou dětí. Učitel může hledat text cíleně s určitým tématem od 

daného autora nebo pedagog najde text a teprve potom se určují cíle 

a možnosti práce. V této části musíme vědět, zda daná skupina text zná nebo 

je pro ni neznámý. Jestliže skupina text zná, měl by pedagog nacházet v textu 

nové obsahy a nabídnout na něj nová nahlédnutí.

 Hledání v textu a za textem. V dané etapě má učitel již text vybrán 

a prozkoumává ho. Snaží se hledat témata, motivy, postavy, situace. 

Rozlišujeme: 
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Hledání v rovině vyprávění a rovině prezentace vyprávění – textu. Vyprávění 

nabízí tematické prvky (námět, témata, postavy, vypravěče, motivy, 

perspektivy), jazykový materiál (slovník, jazykový styl, stavbu vět aj.), 

kompozici.

Hledání v rovině příběhu. Hráč, aby mohl vstoupit do role, potřebuje více 

informací než, které poskytuje text. Důležité jsou informace o okolnostech, 

motivaci, předchozích událostech atd. (Marušák, 2010, s. 54 -56).

„Příběh také dává možnost vyplnění tzv. mezer, míst nedourčenosti, jež 

obsahuje vyprávění. V rovině příběhu tyto mezery vyplňujeme zejména na 

základě logických vazeb, vyplývajících z explicitně vyjádřených faktů textu.“ 

(Marušák, 2010, s. 57)

Hledání v rovině dění. V textu nacházíme nejen to, co je napsáno, ale také to, 

co napsáno není. V této rovině opouštíme věrohodná fakta a vyhledáváme 

další možnosti.

 Tvorba příběhu pro lekci. Pedagog vybírá skutečností, které jsou významné 

pro sdělení tématu a dosažení cíle. Podnětem pro nalezení příběhu může být 

postava, volba perspektivy, situace, didaktické a pedagogické hledisko.

 Komponování lekce, tvorba scénáře. Zahrnuje komponování příběhu ve 

vyprávění pro lekci a komponování metod. Jedná se o prezentaci v procesu 

s konkrétními hráči, konkrétním čase a na konkrétním místě. Učitel by měl 

v této fázi promyslet problematická místa v kompozici a připravit možné 

varianty.

 Proces lekce. Dochází k realizaci a zároveň k dotvoření vyprávění pro lekci. 

Na základě daného vyprávění hráči vypracovávají příběh v lekci. Důležitou 

součástí je reflexe a sebereflexe procesu. (Marušák, 2010. s. 48 - 49)
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Praktická část

7. Pět minut před večeří

7.1 Analýza literární předlohy z pohledu dramatické výchovy

V literární předloze nacházíme témata, která jsou aktuální v dnešní době. Myslím tím 

neúplnost dnešních rodin, kdy si místo v rodině hledá „náhradní tatínek či maminka“,

vzájemná komunikace mezi lidmi a život s postižením. Trend dnešní doby je začleňovat 

lidi s postižením do společnosti a ne je zavrhovat. Lidé s postižením mohou žít 

plnohodnotný život, když se jim dostane pomoci od druhých. Když se pak děti setkají 

s člověkem, který má nějaké postižení, neměly by se bát mu pomoci. 

Na příběh můžeme nahlížet z několika perspektiv. Nabízí se perspektiva hlavní 

hrdinky malé Babetky. Z jejího dětského pohledu můžeme nahlížet na rodící se vztah 

maminky a tatínka. Děti se mohou pokusit vnímat svět z pozice Babetky tak, jak si 

představovala svět kolem sebe, když jej nemohla vnímat zrakem. Protože všechny děti 

ve skupině mají zdravý zrak, myslím, že vstup do role nevidomé Babetky nebude pro 

děti plně dosažitelný. Děti se opírají především o zrakové vnímání. Přesto se pokusí na 

základě prožitku vstoupit do role nevidomé Babetky získat novou zkušenost, se kterou 

se mnozí nesetkaly.

Naším průvodcem příběhu může být maminka postiženého děvčátka. Musíme si

uvědomit strach, který každá maminka prožívá. Naše maminka se zabývá otázkou, co 

když se operace nepovede? Když bychom připravovali lekci pro starší věkovou hranici, 

mohli bychom řešit i otázku sociálního handicapu, maminka zůstává sama, bez otce 

svého dítěte. Zvládne se o vše postarat? 

Na příběh je možno nahlížet i z pohledu tatínka. Jak pomoci mladé ženě a jejímu 

dítěti? Přijme mě Babetka za svého tatínka? Zvládnu se postarat o dítě s handicapem? 

Nebudu jednou litovat svého rozhodnutí?

Naskýtá se nám ještě perspektiva pana doktora, který lečí Babetku.  Dokážu pomoci 

Babetce, nezklamu maminku, která mi důvěřuje a čeká, že pomohu jejímu dítěti? Z této 

perspektivy by se mohly děti dozvědět více o Babetčině onemocnění návštěvou 

u odborníka (učitel v roli). Učitel v roli podává informace o nevidomých lidech.
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Příběh se odehrává v obývacím pokoji, v prostředí, ve kterém se odehrávají 

každodenní rituály. Pro představu dětí je toto prostředí velmi reálné, každé dítě si utvoří 

představu takového obývacího pokoje. Většinou bude prostředí obývacího pokoje 

ztotožňovat s prostředím domácím. Je to prostředí pro děti blízké.

Přínosem pro děti může být vstup do nemocničního prostředí, které v podobě milého 

a hodného pana doktora ukazuje svou přívětivou tvář. Je zde možnost odbourat 

případný strach z pobytu v nemocnici. S dětmi lze strach rozebrat. Čeho se vlastně bojí? 

Vysvětlit, že v některých případech je pobyt v nemocnici nezbytný. Hledat pozitiva 

v nemocničním prostředí. Sdílet případné zkušenosti s nemocničním prostředím.

Dílo má uzavřenou kompozici.

V literární předloze nacházíme tuto dějovou osnovu:

- vzájemná chvilka před večeří

- čekání na večeři – tatínek začíná vyprávět

- vznikající vztah maminky a tatínka před Babetčiným narozením

- Babetčin příchod na svět – není vše v pořádku

- život Babetky s postižením

- operace 

- nový pohled Babetky na svět

7.2 Návrh výukové lekce

V lekci bude převažovat rovina epická. Budou se uplatňovat prostředky 

psychosomatického modelování (zejména rolové hry) pouze jednotlivě. „Díky nim se 

práce s narativem ozvláštní, umocní se význam či významy epického materiálu, 

akcentuje se některé z jeho témat. V tomto případě je aktivita organicky propojena 

s narativem, je do něj významově včleněna.“ (Marušák, 2010, s. 121)

V lekci použiji metody plné hry a metody pantomimicko – pohybové.

Zkoumaný koncept: život s postižením

Věk hráčů: 6 – 9 let

Čas: 1 - 2 hodiny
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Téma: Jak se liší život rodiny, kde je dítě se zrakovým postižením? Mohou zrakově 

postižení žit plnohodnotný život?

Cíle:

 Děti uplatní kooperaci ve skupině při tvorbě živých obrazů.

 Děti přijmou učitele v roli a budou reagovat na danou situaci.

 Vstupem do role Babetky a maminky děti nahlédnou do života zrakově 

postižených.

Pomůcky: kostýmní znak tatínka – pošťácká čepice (příloha č. 1), šátky, psací 

potřeby, balicí papír

Rozehřátí

Na slepou bábu

Jedno dítě si zaváže oči. Má za úkol chytit některého z ostatních členů skupiny. Ti 

kolem něho pobíhají, dotýkají se ho rukama a užívají všelijakých úskoků, aby upoutali 

jeho pozornost, ale přitom uhýbají před jeho dotekem. Když se hráči se zavázanýma 

očima podaří někoho chytit, chycený musí převzít jeho úlohu na tak dlouho, dokud sám 

nechytí někoho jiného.

Reflexe – děti sedí v kruhu

Jak se cítili žáci, kteří se stali slepou bábou? Bylo to příjemné? Na co jste při hře 

spoléhali?

Ukázka z knihy – učitel přečte

Jakmile slunce sklouzne za protější střechu, vpluje do pokoje večer. Velká modrá 

ryba s vypoulenýma očima. Na koho se podívá, toho přepadne únava. Teď pohlédla na 

tatínka a tatínek třikrát zívl. Babeta přistoupí k tatínkovu křeslu a přitáhne si blíž jeho 

obličej.

„Nezívej,“ napomene ho. „Nebo se od tebe nakazím a usneme oba.“

„Já vám dám spaní!“ volá z kuchyně maminka. „Za pět minut je večeře!“  

Maminčiných pět minut je ovšem pokaždé jinak dlouhých. Lepší je nesledovat 

ručičky hodin. (Procházková, 1996, s. 3 – 4)
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Práce ve skupinách – živé obrazy

Jak to vypadá u vás před večeří? Děti vytvoří 4 – 5 členné skupiny. Ve skupině se 

děti dohodnou, kdo bude jaký člen rodiny a jakou činností se bude právě zabývat. Až 

učitel řekne „ŠTRONZO“, děti zkamení a vznikne živý obraz.  Jednotlivé skupiny se 

postupně střídají. Jedna skupina vytváří živý obraz, ostatní se snaží uhodnout, čím se 

rodina právě zabývá. Učitel může dotykem živý obraz na chvíli oživit. 

Reflexe: Jaké činnosti se nám nejčastěji opakovaly? Které osoby vystupují ve většině 

případů? Odpovědi se mohou zaznamenávat na velký arch papíru.

Další čtená ukázka

Maminčiných pět minut je ovšem pokaždé jinak dlouhých. Lepší je nesledovat 

ručičky hodin. Nečekat. Povídat si. „Já neznám žádnou pohádku, „ brání se tatínek.

„Tak si nějakou vymysli.“ „Neumím si vymýšlet.“ „Tak povídej o sobě!“ navrhne 

Babetka a vyšplhá tatínkovi na klín. „O sobě a o mamince a o mně! A jak to s námi 

bylo!“ (Procházková, 1996, s. 4)

Učitel: Teď si pozveme mezi sebe tatínka a budete mít možnost zeptat se, jak to 

doopravdy s nimi bylo.

Učitel v roli – tatínek (v pošťácké čepici) – odpovídá na dotazy dětí.

Když bude třeba, učitel vystoupí z role (sundá si pošťáckou čepici). 

Děti by se měly snažit dozvědět od tatínka co nejvíce informací, které by nám měly 

umožnit vytvořit si obrázek o rodině. K dětem by se měla dostat zásadní informace a to, 

že Babetka od narození nevidí. S touto informací pak budeme dále pracovat.

Děti utvoří dvojice 

Jedno dítě ve dvojici se stane nevidoucí Babetkou a druhé dítě bude maminkou, nebo 

tatínkem, který Babetku doprovází na procházce. Babetky si zaváží oči šátkem, aby 

neviděly. Maminka vodí Babetku prostorem a zodpovídá za to, že se Babetce nic 

nestane, že se s nikým nesrazí, neuhodí apod. Role si po chvilce vymění.

Reflexe: Jak se děti cítily? Ve které postavě se cítily lépe? Na co děti myslely, když 

byly Babetkou a maminkou?
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Rozbor aktivity proběhne v kruhu, aby děti slyšely reakce ostatních. 

Další úryvek z knihy

…. zkrátka všichni, kdo Babetu znali, byli smutní a litovali ji, že nevidí.“

„Ale to nebyla pravda, viď?“ chytí Babeta tatínka kolem krku.

„Nebyla,“ potřese hlavou tatínek.

„Protože já jsem viděla!“

„Skutečně, Babeta viděla,“ pokračuje tatínek. „Viděla po svém. Docela jinak než 

ostatní lidé. Když se jí například na klíně uvelebila pekařova kočka Fanda a začala 

příst nebo olizovala Babetě ruku, věděla Babeta přesně, jak Fanda vypadá. Zrovna 

tak dobře viděla maminku, která se každý večer skláněla nad její postelí, aby jí dala 

pusu. Byla krásná. Voněla holičským krémem.....“(Procházková, 1996, s. 26 - 27)

Jak je možné, že Babetka viděla? Měla nějaké pomocníky? (hmat, sluch, čich, 

své představy)

Vidíme rukama

Poznej po hmatu svého kamaráda (kamarád nesmí promluvit). Co pro vás bylo 

rozhodující, měli jste nějakého pomocníka?

Pokus se nám svou maminku nebo tatínka popsat pomocí jiných smyslů, například 

pomocí hmatu, sluchu nebo čichu?

To je těžké, viďte?

Závěrečná reflexe:

Jak se vám líbila dnešní lekce? Co vás zaujalo? Další doplňující otázky – Už jste se 

setkaly se slepým člověkem? Jak takového člověka poznáte? Uměly byste již takovému 

člověku pomoci, například při přecházení vozovky?

7.3 Popis a reflexe průběhu činností

Lekci jsem realizovala ve třetí třídě, kterou navštěvuje 17 žáků.  Ve skupině byly děti 

osmi a devítileté. Tato skupina pracuje od září v dramatickém kroužku. Při první 

aktivitě si hned některé děti vyzkoušely činnost, se kterou se ještě nesetkaly.
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Děti, které byly „slepé báby“, se pohybovaly velmi nejistě. Všichni se spoléhali 

zejména na svůj sluch, jak uvedli při zpětné reflexi. Některým dělalo velké potíže 

zorientovat se v místnosti, přestože se lekce uskutečnila v naší kmenové třídě, kde 

trávíme většinu času. Třídu jsme si samozřejmě pro dané aktivity upravili, aby všechny 

činnosti mohly probíhat v bezpečí.

Při živých obrazech se promítla naše společnost, protože mnohé obrazy se 

shodovaly. Stále se opakoval jeden model – maminka připravující večeři a dítě (děti) 

s tatínkem se nacházelo střídavě u televize nebo počítače. Malá změna se uskutečnila 

v činnosti tatínka, který si četl na gauči noviny. Nezkoumala jsem blíže, zda se tento 

vytvořený model opravdu vyskytuje ve všech rodinách nebo zda děti jen nepřejímaly 

zažitou strukturu rodiny.

Po přečtení ukázky z knihy jsem mezi nás pozvala tatínka Babetky. Vstoupila jsem 

do role pomocí kostýmního znaku – pošťácké čepice. Při rozhovoru s tatínkem dětem 

stále dělalo problém správně položit otázku, aby se dozvěděly informaci, kterou 

potřebují. Jakmile děti zjistily naši zásadní informaci, že je Babetka slepá, začaly lépe 

tvořit otázky. Zajímalo je třeba, jak si tatínek s Babetkou hraje a zda spolu chodí na 

procházky. Tohoto dotazu jsem využila, tatínek se s dětmi rozloučil a já uvedla další 

aktivitu. Pozitivní bylo, že děti byly ukázněné a nebylo tedy nutné vystupovat z role 

tatínka. Respektovaly mou proměnu.

Práce ve dvojicích děti velmi zaujala, měly možnost si vyzkoušet různé způsoby 

vodění nevidomé Babetky. Zajímavá byla následná reflexe, porovnání, co kterému dítěti

vyhovovalo, kdy se cítilo jistěji. Všechny děti si uvědomovaly obrovskou 

zodpovědnost, když se staly vodiči (maminkou nebo tatínkem). Každý zodpovědně 

přistupoval ke své roli a snažil se, aby se jeho kamarád dostal na určené místo 

v naprostém pořádku. Tato aktivita probíhala poněkud déle než jsem očekávala, 

protože děti byly do činnosti velmi zabrané a stále znovu si chtěly role nevidomého 

nebo vodiče zkoušet. Opustili jsme i naši třídu a pohybovali se po škole, chodili po 

schodech, procházeli jednotlivými místnostmi. Někteří vodiči v roli „rodičů“ používali 

své komunikační dovednosti, aby „Babetku“ zbavili strachu při procházce po škole. 

Často byl slyšet argument: „Neboj, vždyť jsem tady s tebou.“ Při reflexi se děti shodly, 

že rodiče, které mají slepé dítě, to mají určitě těžší. 
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Při hře Vidíme rukama, bylo vidět, že se děti znají a všímají si různých detailů na 

jednotlivých kamarádech, protože pro některé byla tato hra jednodušší.

Závěrečná aktivita, kdy děti měly pomocí smyslů popsat někoho blízkého –

maminku, sourozence, byla pro ně velmi obtížná. Jen velmi těžko hledaly slova 

k vhodnému popisu. Přestože s maminkou tráví spoustu času, pořád ji viděly hlavně 

očima.

Děti lekci hodnotily kladně, téma bylo pro ně velmi zajímavé. Nikdo ze skupiny se 

ještě nesetkal s nevidomým člověkem. Řada dětí vyjádřila radost, že ony mají oči 

zdravé a zároveň uvědomily si, že život s postiženým je jiný než život zdravého dítěte. 

Děti byly plné dojmů, a proto mohl každý Babetce napsat vzkaz.

Ukázky z textu, které jsem použila během lekce, byly pro děti srozumitelné, 

pracovalo se s nimi dobře. Na základě textu si děti uvědomily, že když má někdo 

nemocné oči, může svět vnímat “ jinak“, pomocí jiných smyslů. I když má někdo nějaké 

postižení, může žít plnohodnotný život. Děti z textu vnímaly, že Babetka nebyla 

smutná, vytvořila si své vlastní představy o světě, který nemohla vnímat zrakem.

Vnímala svět svýma očima.

Celá skupina přistupovala k danému tématu velice citlivě a s velkým zaujetím.
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8. Středa nám chutná

8.1 Práce s literárním textem z pohledu dramatické výchovy

Příběh se odehrává v současnosti. Kniha obsahuje několik témat, se kterými můžeme 

pracovat. Najdeme zde téma život dětí v dětském domově. Děti, které žijí se svou 

rodinou, by měly vědět, že to není pravidlo, a mají proto obrovské štěstí. Plynule 

navazuje další téma umění radovat se ze všedních – obyčejných věcí a téma tolerance

lidí kolem nás. Tato témata jsou pro život velmi důležitá.

Na příběh můžeme nahlížet z perspektivy malého děvčátka Cilky, která najde svůj 

domov v dětském domově Slunečnice. Bude se mi ve Slunečnici líbit? Najdu si zde 

kamarády? 

Je zde možnost vnímat z pozice Cilky paní ředitelku Pralinku. Budeme si s paní 

ředitelkou rozumět? Co udělá paní ředitelce radost?

K příběhu je možné přistupovat z pohledu dětí z dětského domova. Vstupem do role 

dětí z dětského domova mohou děti konfrontovat vlastní svět – život s rodiči 

a sourozenci se světem, který se odehrává v našem příběhu.

Máme mezi sebou novou kamarádku, jaká Cilka je? Jak na mne zapůsobilo kouzelné 

jablko? Pomůže mi Cilčino jablíčko změnit se? Očima dětí může skupina vnímat nemoc 

paní ředitelky Pralinky. Co se změnilo příchodem zastupujícího pana ředitele Šedy? 

V čem se liší pravidla Pralinky a pana Šedy?

Další možností je opustit dětský svět a na příběh nahlížet z perspektivy dospělých, 

např. paní ředitelky Pralinky, zastupujícího pana ředitele Šedy nebo se nám nabízí 

postava kuchařky Františky. Paní ředitelka Pralinka je oporou pro děti, zastupuje 

důležitou složku v životě dětí, rodiče. Myslím, že v tomto případě není tato postava 

dosažitelná pro rolovou hru pro děti mladšího školního věku. Stejně tak i další postavy –

pan ředitel Šeda nebo kuchařka Františka. Vhodnější pro tuto věkovou skupinu bude 

vnímat tyto postavy prostřednictvím učitele v roli. Děti se setkají s danou postavou 

a mají možnost položit jakýkoliv dotaz.

V tomto příběhu je prostředí velmi důležitým prvkem. Děj se převážné odehrává 

v dětském domově Slunečnice, který má svá pravidla. Pro mnohé děti bude prostředí 
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dětského domova neznámé,  a proto bude vhodné pomocí narativní pantomimy přiblížit 

život dětí v dětském domově.

V dětském domově Slunečnice je dominantní zahrada, která je rájem pro děti a jejich 

hry. Děti nás mohou zahradou provést a odkrýt její tajemství. Děti mohou vytvářet 

konkrétní situace, které se odehrávají v zahradě dětského domova. Při této aktivitě bude 

velmi vhodná ukázka z knihy s popisem zahrady. Zde je možné propojit příběh 

s prožitky dětí. Děti nás seznámí s místy, kde se cítí dobře a kde jsou spokojené.

V literární předloze se promítá tato dějová osnova:    

 nalezení malého děvčátka ve vlaku

 příchod do dětského domova Slunečnice 

 onemocnění paní ředitelky Pralinky

 příchod nového ředitele pana Šedy

 odchod Cilky z dětského domova

 návrat paní ředitelky z nemocnice a nalezení Cilky

Dílo má uzavřenou kompozici.

8.2 Návrh výukové lekce

V lekci bude převažovat rovina epická. Budou se uplatňovat prostředky 

psychosomatického modelování (zejména rolové hry) pouze jednotlivě. „Díky nim se 

práce s narativem ozvláštní, umocní se význam či významy epického materiálu, 

akcentuje se některé z jeho témat. V tomto případě je aktivita organicky propojena 

s narativem, je do něj významově včleněna.“ (Marušák, 2010, s. 121) 

V lekci použiji metody plné hry, metody pantomimicko – pohybové a graficko -

písemné.

Zkoumaný koncept: život v dětském domově

Téma: život v dětském domově, radost z běžných věcí, tolerance mezi lidmi        

Věková skupina: žáci 2. - 3. třídy

Čas: 2 hodiny



-49-

Cíle dramatické výchovy:

 Žák si procvičí dovednost spolupráce ve skupinách – vybírá nápady a ty tvořivě 

uplatňuje v krátké etudě.

 Ve skupině vytvoří živé obrazy.

 Přijme a bude reagovat na učitele v roli.

Pomůcky:

psací potřeby a papíry, šátek – kostýmní znak paní ředitelky Pralinky (příloha č. 2), 

balící papír

Rozehřátí: 

Honička – Ztrácíš části těla. Jeden žák má babu. Jestliže se dotkne svého spoluhráče, 

ten ztrácí jednu část těla. Části těla ztrácíme v tomto pořadí - pravá ruka, levá ruka, 

pravá noha a nakonec levá noha. Při ztrátě pravé ruky si ji držíme rukou levou. Jestliže 

nemá dítě již žádnou ruku, pohybuje se se zkříženýma rukama na prsou. Je třeba 

dokonale zvládnout koordinaci těla. Když děti ztratí pravou nohu, jsou nuceni skákat po 

jedné noze. Jestliže přišly o všechny části těla, vypadávají ze hry.

Reflexe a vydýchání:

Co vám dělalo největší problémy?  Cítily jste se někdy více ohrožené?

Řízený rozhovor v kruhu: 

Už jsi někdy něco ztratil a co to bylo? Proč jsi danou věc ztratil? Mohl jsi tomu 

nějakým způsobem zabránit?  Byla věc, kterou jsi ztratil pro tebe důležitá

Ukázka z knihy:

Průvodčí Mlejnek procházel prázdnými vagóny a nahlížel do jednotlivých kupé, jestli 

v nich něco nezůstalo. V jednom kupé našel šedý klobouk. V jiném košík s pletením. 

V dalším plyšového pejska. V posledním kupé posledního vagónu našel miminko.

Šedý klobouk měl rozpáranou podšívku. V košíku s pletením ležely dvě rukavice 

z červené vlny, obě na levou ruku. Plyšový pejsek byl natahovací, měl se točit dokolečka 

a dělat kotrmelce, chyběl mu však klíček, takže se jen pitomoučce usmíval. Miminko se 
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usmívalo taky. Přímo na průvodčího. Když se nad ním naklonil, aby se podíval, z jakého 

je materiálu, kýchlo a malou pěstí si promasírovalo nos. (Procházková, 1994, s. 6-7) 

Co se stane s miminkem? – názory dětí: 

Každé dítě si vezme lístek a napíšu svůj názor, co se nyní stane s miminkem. Když 

děti dopíší, jednotlivé názory si přečteme a roztřídíme.

Učitel: 

Naše malé miminko, vlastně malé děvčátko, se ale nejdříve ocitlo ve Ztrátách 

a nálezech, kam pan Mlejnek vždy odnášel nalezené věci.

Ukázka z knihy:

Ze Ztrát a nálezů bylo děvčátko přeneseno do kanceláře ředitele. Z kanceláře ředitele 

na policejní stanici. Z policejní stanice na oddělení pro pohřešované osoby. Z oddělení 

pro pohřešované osoby do útulku pro ztracené děti. Z útulku pro ztracené děti do 

kojeneckého ústavu.

Po celou dobu svého putování byla holčička klidná, ani jednou nezakřičela, ani trochu 

nezaplakala. (Procházková, 1994. s. 10)

Učitel:

V kojeneckém ústavu dostala holčička jméno Cilka. Když Cilka povyrostla, 

rozloučila se s kojeneckým ústavem, kde ji měli všichni moc rádi. Sestřičky, které se 

o Cilku staraly, si ji nemohly vynachválit. Přestože byla malé miminko, moc sestřičkám

pomáhala. Děti, které hodně plakaly se vždy vedle Cilky zklidnily a bylo s nimi lepší 

pořízení.

Cilka byla tedy přestěhována do dětského domova Slunečnice. Nyní budeme mít 

možnost podívat se do dětského domova.

Narativní pantomima

Děti jsou rozmístěny po třídě. Učitel jim přibližuje život v dětském domově a žáci 

pantomimicky hrají, co učitel vypráví. I děti v dětském domově se ráno vzbudí, 

vykonají ranní hygienu a nasnídají se. Starší děti odejdou do školy a mladší do školky. 

Odpoledne, po návratu ze školy, si napíší domácí úkoly, připravují se do školy, hrají si, 

dívají se na televizi ...
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Reflexe: Měl někdo z vás jinou představu o životě v dětském domově?

Ukázka z knihy:

Cilka byla přestěhována do dětského domova Slunečnice. Nacházel se ve starém 

cihlovém domě uprostřed rozlehlé zahrady na předměstí velkého města. Zdi domu byly 

opršelé, na některých místech porostlé břečťanem, na jiných divokým vínem. Po střeše 

se rozlézal mech. Ani zahrada nebyla příliš udržovaná. Ředitelka domova, všeobecně 

přezdívaná Pralinka, zastávala názor, že mnoho pořádku dětem škodí, zatímco 

romantický nepořádek podporuje fantazii. Soudě dle stavu zahrady, která připomínala 

prales a pro cizího příchozího byla zcela neprůchodná, dosáhla dětská fantazie 

v domově Slunečnice nejvyššího stupně. (Procházková, 1994, s. 13)

Živé obrazy:

Děti utvořily skupinky – libovolný počet. Skupiny vytváří živé obrazy - Co  všechno 

mohly děti v dětském domově a v zahradě dětského domova dělat? Na co všechno si 

mohly hrát? Hledají zajímavé situace v daném prostředí, snaží se objevit nové možnosti 

a situace ne zcela běžné. Učitel nechá čas na přípravu. Po vyřčení slova ŠTRONZO 

vždy po jednotlivých skupinkách děti zkamení a ostatní odhadují, co daná skupina 

představuje. Učitel může dotykem ruky živý obraz rozehrát.

Ukázka z knihy:

Do výchovného systému Pralinky patřilo ještě několik pozoruhodných zásad. Především 

děti nikdy k ničemu nenutila. Dále si nikdy nelámala hlavu, jak je potrestat. Buďto si 

dítě některým svým uličnictvím vykoledovalo okamžitý pohlavek, herdu do zad, či 

dokonce kopanec do zadku, anebo si mohlo být jisté, že ujde trestu úplně.

Pralinka se také nikdy ničemu, co přišlo od dětí, nedivila, nic nepovažovala za 

nenormální, všechno brala vážně. (Procházková, 1994, s. 13) 

Kostýmní znak – šátek paní ředitelky Pralinky. 

Děti sedí v kruhu, uprostřed je židle s šátkem Pralinky. Děti říkají svůj názor, jaká je 

Pralinka. Jaké myslíte, že má Pralinka vlastnosti? Mohou si šátek vzít si do ruky.  

Učitel: Na návštěvu teď přijde paní ředitelka Pralinka. Jestli vás něco zajímá o dětském 

domově Slunečnice nebo o Cilce, můžete se zeptat.
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Učitel v roli:

Učitel si uváže šátek kolem krku a vstupuje mezi děti jako paní ředitelka Pralinka.

Přijde děti pozdravit a povyprávět jim, co se událo v dětském domově. „Tak již máme 

v domově 84 dětí. Cilka je z nich nejmenší. Je to spokojené dítě a jsem ráda, že se jí

u nás líbí. Je u nás spokojená a šťastná. Největší radost mám z toho, že má velmi dobrý 

vliv na všechny děti.“ Podělí se s nimi o ten malý zázrak, který se ve Slunečnici stal.

Cilce se na hlavě začala rodit jablka – symbol štěstí. Každý, kdo jablko ochutnal, je zalit 

přívalem štěstí, energie a pohody. Pralinka přinese dětem také jedno jablko z Cilčiny 

hlavy. 

Myšlenková mapa:

Proč je Cilka šťastná? Děti zachycují své myšlenky na arch papíru. Když děti dopíší, 

společně vše shrneme.

Krátké etudy:

Děti se rozdělí do skupin. Volbu skupin v tomto případě neovlivňuji. Zástupce každé 

skupiny si vylosuje jednotlivou situaci.  Žáci si připraví krátké scénky ze života dětí 

v dětském domově před a po ochutnání jablka. Jablko z Cilčiny hlavy má kouzelný vliv. 

Děti jsou šťastnější a mění své chování k lepšímu. 

 Malé děti odmítají chodit spát po obědě.

 Otík  s Pavlíkem nechtějí psát domácí úkoly, stále tuto povinnosti odkládají.

 Viktor pořád někoho poučuje.

 Tomášek pořád kvůli něčemu pláče.

 Haničku stále něco bolí a někde ji píchá.

Reflexe po aktivitě:

Myslíte, že k těmto změnám je potřeba mít kouzelné jablíčko? Máte i vy nějaké 

neduhy, které byste chtěli odstranit? Jak byste se změnili vy po ochutnání kouzelného 

jablíčka od Cilky?
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Ukázka z knihy:

Když jedné středy na počátku léta dostoupil počet Cilčiných jablek deseti, napadlo 

kuchařku, že takové úrody už by se dalo využít. Domluvila se s vychovateli a dětmi a od 

té chvíle každý, kdo viděl z Cilčiny hlavy spadnout jablko, donesl je do dřevěné lísky 

v kuchyni.

Františka si uvázala zástěru, požádala několik starších děvčat o pomoc a brzy nato se 

po celém domově rozlila vůně skořice a přiškvařeného cukru. V poledne leželo na 

kuchyňském stole šest dlouhých nohavic jablkového štrúdlu, nadýchaného, dozlatova 

vypečeného, s chřupavou kůrkou. 

Od onoho dne se středeční štrúdl stal nejsvátečnějším okamžikem v týdenním koloběhu 

domova. 

Čas přestal být měřen na dny, týdny a měsíce, děti si navykly vnímat jeho uplývání 

podle míjejících střed. Středa byla pevným bodem, kolem něhož se všechno točilo.

(Procházková, 1994, s. 20 – 22)

Můj oblíbený den:

Každé dítě na kartičku napíše svůj oblíbený den a důvod, proč ho má rád. Připomene 

dětem, že to může být jen maličkost, která se v jistý den opakuje, ale přesto se na ni 

každý týden těšíme.

Učitel kartičky vybere a děti rozdělí do skupin podle svých oblíbených dnů. Děti pak 

pantomimou předvádějí svou oblíbenou činnost. Ostatní se snaží uhádnout, o jaký den 

se jedná a proč se tento den stal nejoblíbenějším.

Kartičky můžeme na závěr vystavit a vyhlásit náš nejoblíbenější den.

Závěrečná reflexe:

Co potřebujeme, abychom byli šťastní?  Jsou ke spokojenému životu potřeba velké 

věci? Kde se cítíte vy šťastni a proč tomu tak je? Mohou být šťastny i děti v dětském 

domově?
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8.3 Popis a reflexe průběhu činností

Výuková lekce proběhla opět s žáky 3. třídy, kteří od září navštěvují dramatický 

kroužek.

Honičku – Ztrácíš část svého těla, jsem využila na rozhýbání skupiny. 

Při řízeném rozhovoru jsem položila otázku: „Děti, ztratily jste někdy něco 

důležitého nebo vzácného?“ Překvapila mne reakce dětí. Děti nevzpomínaly na ztrátu 

svých osobních věcí, ale na to jak ony samy se ztratily. Pro všechny děti to byl 

nezapomenutelný zážitek a nová zkušenost. Děti popisovaly pocit strachu a chvilkové 

beznaděje.

Plynule jsem ukázkou z knihy mohla navázat na rozhovor. Většina dětí by na 

záchranu miminka vylepila plakáty, ale mnoho dětí předpokládalo, že si průvodčí 

Mlejnek miminko nechá a vychová. Vysvětlila jsem, že když se najde dítě, je nutné 

dodržovat určitý postup. Není to, jako když se najde například pejsek.

Děti neznaly prostředí dětského domova, a tak jsem se je prostřednictvím narativní 

pantomimy pokusila seznámit s chodem dětského domova. Některé byly překvapené, že 

se život dětí v dětském domově ani tolik neliší od jejich života.

Ukázka z knihy, kde je popisován dětský domov a jeho zahrada, byla pro děti velmi 

inspirativní. Popis Procházkové rozproudil v dětech fantazii a živé obrazy vytvářené 

dětmi byly velmi různorodé. Chvíli jsem se s dětmi ocitla v džungli při lovu divoké 

zvěře, následovala oáza klidu, ve které si děti četly své oblíbené knihy nebo malovaly 

obrazy. 

Při návštěvě paní ředitelky Pralinky byly děti vstřícné a bez ostychu se ptaly na 

dětský domov a na to, co je zajímalo. Jakmile jsem v jiných lekcích vstoupila do role, 

děti se styděly a měly problém formulovat otázky. V tomto případě pomohla 

charakteristika paní ředitelky, kterou jsem dětem přečetla. V dětech díky svým 

zásadám, které propagovala v dětském domově, probudila pocit důvěry. Cítily, že se na 

Pralinku mohou ve všem spolehnout. 
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V další aktivitě jsem udělala malou změnu. Děti se nevyjadřovaly písemně, ale každé 

dítě vstoupilo do role Cilky. Cilka byla v zahradě dětského domova, procházela se. 

Vyslovila jsem pokyn ŠTRONZO, děti zkameněly. Chodila jsem mezi dětmi a dotykem 

ruky jsem jednotlivce oživovala. Zvolené dítě mi mělo odpovědět na otázku: Cilko jsi 

spokojená v dětském domově? A proč? Děti si uvědomovaly důležitost postavy 

Pralinky v životě Cilky. Před krátkými etudami jsem nechala kolovat kouzelné jablko, 

které nám zanechala Pralinka při své návštěvě. 

Při krátkých etudách žáci vystihli rozdíl v chování dětí před a po ochutnání jablka. 

Děti vyjádřily i dobrou náladu, když své chování změnily, byly veselé a usměvavé.  

Řada dětí se přiznala, že by také někdy potřebovala kouzelné jablko, aby byla například 

pilnější a lépe plnila své povinnosti. Po ochutnání jablka by se děti zbavily svých 

neduhů, ale zároveň si uvědomily, že k tomu není potřeba kouzelného jablíčka.

Při závěrečné aktivitě nedělalo dětem problém najít svůj oblíbený den, ani vybrat 

svou oblíbenou aktivitu, na kterou se ten den těší. V rámci prezentace se objevily

všechny dny, děti pak uváděly i k ostatním dnům oblíbené činnosti. Některé činnosti 

byly spojené se školou, jiné s rodinou. 

Během závěrečné reflexe děti jmenovaly různé situace, kdy se cítí šťastné 

a spokojené. Děti si uvědomovaly, že je důležité mít kolem sebe někoho, kdo vám dá 

lásku, někoho na koho se můžete spolehnout. Pro děti v mé skupině to jsou rodiče nebo 

prarodiče. Prostřednictvím knihy I. Procházkové se setkaly s novým prostředím, pro 

všechny děti z mé skupiny to bylo prostředí nové. V knize bylo toto nové prostředí 

představeno srozumitelnou formou a u dětí probudilo zájem dozvědět se o dětském 

domově něco více a tak uvítaly návštěvu paní ředitelky Pralinky.  Děti zaskočil počet 

obyvatelů dětského domova. Většina si nedokázala představit, že by se musela 

například dělit o hračky s tolika dětmi.  Dětský domov srovnávaly se školou, kde také 

musí brát ohled na své spolužáky, aby vše fungovalo tak, jak má. Shodly se na tom, že 

i v dětském domově mohou být děti šťastné, ale musí tam žít s lidmi, kteří je chápou. 
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9. Únos domů

9.1 Práce s literárním textem z pohledu dramatické výchovy

Tato literární předloha bude zpracována pro starší věkovou skupinu 10 – 11 let. 

Knihou Únos domů je prostoupeno několik témat. Všechna témata jsou aktuální pro 

dnešní dobu, a  proto si myslím, že i zajímavá pro děti. Pro svou lekci jsem si vybrala 

téma, které mne nejvíce oslovilo – pomluva a její dopad na dítě. Myslím si, že mnozí

dospělí si neuvědomují dopad křivého obvinění na dítě, přestože sami neoprávněný útok 

na vlastní osobu nesou velmi těžce. Dítě není jiné a  má stejné pocity, s kterými má 

někdy větší problém vyrovnat se.

Dále můžeme pracovat s tématy osamělost dítěte mezi dospělými a dětmi. Libor byl 

obklopen dospělými i dětmi, a přesto byl sám. Každý z nás potřebuje dostatek lásky 

a porozumění. S tím úzce souvisí touha po „skutečném“ domově.

Vhodným tématem, které najdeme v literární předloze, je odvaha. Libor se 

vypořádá se svým únosem, neztratí hlavu a vymyslí plán útěku. Nejen, že dokáže čelit

únoscům, ale najde dostatek odvahy vypořádat se s vlastním osudem. Další možností je 

zamyšlení nad pocitem viny a trestu. Libor nese tíhu odpovědnosti za osud Gusty. 

Zachránil by Gustovi život, kdyby dříve přiznal svou identitu? 

Při práci s touto knihou bych nahlížela na příběh z perspektivy Libora. Jistě by se 

našly i jiné možnosti pohledu, ale perspektiva Libora je pro mne dominantní. Přestože 

s touto knihou bude pracovat skupina na horní hranici mladšího školního věku, myslím, 

že postava Libora je pro děti nejlépe uchopitelná.

Děti si prožijí příběh Libora a v závěru lekce se pak v roli Libora budou rozhodovat. 

Zda zůstat u Panenků, nebo se vrátit k tetě a strýci. Děti by měly vnímat dopad 

Liborova rozhodnutí na jeho budoucí život. Nejde jen o život Libora, ale i rodiny 

Panenků a tety se strýcem. Jak se změní jejich život po Liborově rozhodnutí? Svá 

rozhodnutí by měly provést na základě vnímání a hloubce porozumění souvislostí 

v kontextu příběhu. Vnímání Liborova příběhu bude nejdůležitější z kontextu 

mezilidských vztahů.
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V literární předloze jsou proti sobě postavena dvě rozdílná prostředí. Honosná vila 

Liborových opatrovníků, která je plná přepychu, a na druhé straně stojí skromné obydlí 

rodiny Panenkových vytvořené z bývalé železniční stanice. Panenkovi bydlí na samotě, 

ale jsou spokojeni, mají vše, co potřebují. Jejich největší předností je, že jsou obklopeni 

svými blízkými.

V textu můžeme sestavit následující dějovou osnovu:

 příjezd z internátu a oslava 12. narozenin

 únos Libora vyděrači

 pobyt na neznámém místě a pokus o útěk

 Liborův útěk od únosců

 cesta do neznáma - cesta k Panenkovým

 z Libora se stává Gusta

 seznámení s rodinou

 Liborovo dilema – říct nebo neříct pravdu o své totožnosti

 Libor – Gusta zůstává u Panenků

9.2 Návrh výukové lekce

V lekci jsou propojeny roviny epická a dramatická. Dětem bude umožněno hlouběji 

proniknout do příběhu. Děti se budou podílet na závěru lekce.

Zkoumaný koncept: pomluva, osamělost

Téma: Dopad pomluvy na dítě, touha po porozumění.

Věková skupina: žáci 5. třídy

Čas: 2 hodiny

Cíle dramatické výchovy: 

 Děti budou jednat v rolových hrách.

 Ve skupině vytvoří jednoduché etudy.

 Uplatní různé pohledy na danou situaci.
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Pomůcky: malá baterka, zmačkaný obrázek psa, malá tužka, provázek, míček 

(příloha č. 3), kšiltovka – kostýmní znak Libora (příloha č. 4)

Rozehřívací hra:

Patníková honička. Tato honička se dá hrát i v malém prostoru. Zvolí se honič. 

Ostatní děti se rozdělí na dvě skupiny. První skupina bude představovat „patníky“, které 

sedí na zemi. V druhé skupině probíhá honěná, jestliže se chce někdo z honěných dětí 

zachránit, sedne si k „patníku“ a opře si o něho záda. V tu chvíli „patník“ vybíhá a stává 

se honěným. Patníky slouží jako záchrana a pocit jistoty pro honěné.

Reflexe:

Jak se vám hra hrála? Bylo pro vás přínosné, že se můžete zachránit u patníku, nebo 

jste záchranu nepotřebovali?

Chlapcovy věci:

Děti sedí v kruhu a učitel dá doprostřed několik věcí (míček, obrázek psa, provázek, 

malou baterku, malou tužka). Děti mají možnost vzít si je do ruky a věci si prohlédnout. 

Necháme dětem čas na prozkoumání jednotlivých věcí. Až se děti s věcmi seznámí, 

položíme otázku – Co bychom mohli říci o člověku, který nosí tyto věci? Kdo to může 

být?

Učitel:

Věci patří dvanáctiletému Liborovi. Liborovi zemřeli rodiče při nehodě na motorce. 

Nyní žije u tety Jolany a strýce Michala. Strýc Michal je velmi bohatý člověk. Libor 

má, dalo by se říci, všechno. Chybí mu ale vlídné slovo, vstřícnost… Libor je během 

školního roku na internátě. K tetě a strýci přijíždí jen několikrát do roka. Když měl 

Libor dvanácté narozeniny, uspořádala teta oslavu.

Ukázka z knihy:

Ve tři hodiny jsem dostal dárky, ve čtyři začali přicházet hosté. Vesměs strýcovi 

zákazníci, tetiny přítelkyně a jejich děti. Trochu jsem je znal z předchozích oslav, ale 

kamarádi jsme nebyli. (Procházková, 1998, s. 10) 
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Reflexe:

Jaká byla Liborova oslava? Jaké oslavy narozenin máte vy?

Učitel: Při návratu na internát je Libor unesen dvěma muži, kteří si chtějí říci 

o vysoké výkupné. Únosci jsou však velmi překvapeni, když se dozví, že Libora 

vychovává strýc s tetou, že to nejsou jeho rodiče. Libor je zraněný, ale zachová si 

chladnou hlavu a únoscům uteče. Utíká lesem přes louky a mýtiny. Dlouhou dobu se 

vůbec nezastavil, protože se bál, že ho únosci budou sledovat. Dostal se až ke kolejím, 

kde naskočil do vlaku. Ve vlaku usnul a probudil se až na konečné, když už byl vlak 

prázdný. Libor vystoupil z vlaku. Musí najít telefon, aby zavolal tetě a strýci, aby si 

nedělali starost! Vydal se po kolejích. Až přišel k domu, který býval železniční 

stanicí.

Boční vedení: Děti se rozmístí po učebně a budou reagovat na učitelova slova, který 

stojí na boku. 

„Dveře byly dokořán, zaklepal jsem. Nikdo se, ale neozýval a tak jsem šel dovnitř.

Rozhlédl jsem se, byl jsem v bývalé čekárně. Byl tu gauč s rozházenou dekou, několik 

křesel a stojacích lamp s krajkovými stínidly. Byla tu palma a mezi listy měla uvázané 

mašle, byl tu dřez plný nádobí, kuchyňská kredenc a stůl, na kterém něco strašně 

vonělo. V tu chvíli jsem pocítil hrozný hlad a šel jsem ke stolu. Na stole byl celý pekáč 

s jahodovým koláčem. Rozhlédl jsem se a rychle jsem nožem, který ležel vedle pekáče, 

ukrojil kousek koláče, aby mě nikdo neviděl. Koláč byl výborný, za zády mi hrála 

televize a v tom jsem uslyšel…“

Úryvek z knihy:

„Libor byl vždycky tak trochu podivín,“ uslyšel jsem v tu chvíli za svými zády. Prudce 

jsem se otočil. V televizi byla teta Jolana. Měla na sobě novou krajkovou blůzu se 

špičatým výstřihem a seděla proti jakési brýlaté ženě

„Jako by nedokázal být šťastný,“ říkala o mně. „Jako by pořád na něco čekal.“

„Myslíte si, že měl důvod k nespokojenosti?“ zeptala se brýlatá. Vypadala pedagogicky.

„Nic mu nescházelo,“ řekla teta Jolana. „Starali jsme se o něho, jako bychom se 

starali o vlastního syna. Dostal, nač si vzpomněl a ještě mnohem víc. Rozhodně si 

nemohl stěžovat.“
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Zakousl jsem se do koláče a přistoupil blíž k televizi. „Můžete nám říct, co všechno se 

včera vlastně stalo?“ zeptala se brýlatá žena. „Diváky našeho pořadu by jistě zajímalo, 

jak jste se o útěku dozvěděli a co mu předcházelo.“

Přestal jsem žvýkat. O útěku? O jakém útěku?

“V sobotu jsme oslavili jeho dvanácté narozeniny,“ řekla teta Jolana s pohledem 

upřeným na můj roztržený svetr. „Byla to báječná slavnost! Pozval si plno kamarádů, 

celé odpoledne si hráli, dostal krásné dárky. Některé z nich ani nerozbalil, jak jsem si 

později všimla. Neděli jsme trávili rodinně. Obědvali jsme v restauraci, objednal si svou 

oblíbenou zmrzlinu. Nemluvil mnoho, ale na tom nebylo nic zvláštního. O dvě hodiny 

později utekl. U benzinové pumpy, cestou do internátu, prohlásil, že musí na záchod. 

Vystoupil z auta a už se nevrátil.

„Vzal si s sebou něco z domova?“ zeptala se brýlatá. Teta Jolana semkla rty. Tvář ji 

zešpičatěla dotčeností, kterou jsem dobře znal.

„Nemůžu najít jeden svůj náramek,“ řekla krátce. „Byl velice vzácný. Starožitný. 

Nechci tvrdit, že… ale je pryč.“ (Procházková, 1998, s. 40)

ŠTRONZO! Učitel chodí mezi dětmi, které „zkameněly“. Koho se dotkne, může 

vyjádřit, co se honí nyní Liborovi hlavou -  zveřejňování myšlenek.

Reflexe: Co nyní víme o Liborovi? Jak se nyní Libor cítí? Má se kam vrátit? Jak ho 

doma přivítají?

Ukázka z knihy:

„Pátrání policie je dosud bezúspěšné,“ pokračovala mezitím pedagogická brýle. „Snad 

se Libor Ješín nachází v České republice, možná se však dostal přes hranice a bude se 

pokoušet jako desítky jiných nezvěstných dětí ukrýt v labyrintu některého evropského 

velkoměsta. Ať už to zní sebeneuvěřitelněji, taková je dnešní realita. Útěky mladistvých 

se množí a procento uprchlíků, které se podaří zadržet, je poměrně malé. Důvody 

Liborova útěku nejsou jasné nikomu z jeho nejbližšího okolí. Jedná se o pubertální 

rebélii? Nebo se Libor dopustil vážnějšího přestupku, před jehož následky raději 

uprchl?“ (Procházková, 1998, s. 41)

Učitel: V tu chvíli ho v domě objevily dvě děti - Jitka a Filip.
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Utvoříme skupinky po třech. Děti se rozdělí do trojic a domluví se, kdo bude 

představovat Libora. „Všechny Libory“ si učitel pozve stranou. Učitel zadá tichou 

instrukci: Libor nebude zatím prozrazovat své jméno, svou identitu. Děti se vrátí do 

svých skupin. Učitel si pozve ještě jednoho zástupce z každé skupiny. I tyto děti 

dostanou tichou instrukci: Nedávno jsi četl o chlapci, který utekl z dětského domova 

a shodou okolností je velmi podobný chlapci, kterého jste našli u vás doma.

Učitel nechá na dětech, jak budou pracovat s tichou instrukcí.

Krátké etudy: Děti rozehrají krátké etudy. Dvě děti se vrátí domů a najdou v obýváku 

cizího kluka.

Ukázka z knihy: 

„Jsi to ty, viď?“ zeptala se Jitka. Zavrtěl jsem hlavou.

„Ale jsi, poznali jsme tě!“ trvala na svém. Ještě jednou se podívala na fotografii 

zblízka a začala nahlas předčítat: „Při pátečním převozu z dětského domova v Českých 

Budějovicích do ozdravovny v Sedlici na Šumavě se jedenáctiletému Gustavu P. 

podařilo nepozorovaně vystoupit za autobusu. Podle svědectví kamarádů a vychovatelů 

byl Gustav po těžké žloutence silně depresivní a několikrát se zmínil o úmyslu spáchat 

sebevraždu. Po uprchlíkovi se pátrá.“

Filipovy a Jitčiny oči na mně spočinuly s dávkou nečekané sympatie. 

„Nedalo se to vydržet, viď, Gusto?“ zeptal se Filip s účastí. „Nejsem Gusta,“ řekl jsem. 

„Neboj, my nikomu nic neprozradíme!“ dušovala se Jitka. My víme, co je to děcák, 

Gusto!“

„Nejsem Gusta,“ řekl jsem 

„Proč jsou lidi po žloutence depresivní?“ zeptal se Filip „Nevím,“ řekl jsem. „Nikdy 

jsem žloutenku neměl.“ 

„Měl,“ řekla Jitka. „Tady stojí, že jedenáctiletý Gusta ...“

„Je mi dvanáct,“ řekl jsem. „A nejsem Gusta.“ 

„Jak chceš, Gusto,“ řekl Filip a jeho tón byl takřka slavnostní. „My na tobě vyzvídat 

nebudeme. Umíme držet jazyk za zuby, abys věděl. Schováme tě do seníku, tam tě nikdo 

nenajde.“

„A budeme ti tajně nosit jídlo!“ připojila se Jitka s nadšením. 
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„Jenom jedno nám musíš slíbit, Gusto! Jenom jedno! Na ten úmysl se sebevraždou se 

vyprdneš!“ vyhrkl Filip. 

„Nejsem Gusta,“ řekl jsem.

„Vyprdneš se na ten úmysl, Gusto?“ zeptala se Jitka a oba na mě upřeli vážné pohledy. 

„Vyprdnu,“ slíbil jsem. (Procházková, 1998, s. 44 – 45)

Reflexe:

Co jsme se dozvěděli o Jitce a Filipovi? Jak na vás zapůsobil Filip s Jitkou? Jaký 

vztah si utvořili k Liborovi – Gustovi?

Učitel:

A pak šlo všechno najednou rychle. Nyní mezi nás přijde Libor, který vám bude vše 

vyprávět. Máte možnost se Libora na cokoliv zeptat. 

Učitel v roli: 

Učitel vstoupí mezi děti jako Libor (kostýmní znak – kšiltovka). Na seníku jsem byl 

asi dva dny. Jitka s Filipem mi tam tajně nosili jídlo, ale pak jsem se zranil a probudil 

jsem se až v nemocnici. 

V nemocnici jsem se seznámil s adoptivními rodiči Jitky a Filipa, kteří si mě odvezli 

domů. Pořád se u nich něco děje, hrají spolu hry, povídají si ... Nemají tolik peněz, jako 

má strejda Michal, ale mají se rádi a mají na sebe čas. Představte si, že mi (vlastně 

Gustovi) nabídli, že u nich můžu zůstat, natrvalo. Problém je, že si stále myslí, že jsem 

Gusta. A já nevím, co mám dělat. Mám se přiznat a říct, kdo jsem, nebo zůstat Gustou?

Libor odchází.

Škála názorů:

Jak byste v našem příběhu Liborovi poradili? Ano – má se přiznat, má říci, kdo 

opravdu je. Ne – pravdu si nechá pro sebe a zůstane Gustou. Každé dítě se postaví dle 

svého vlastního názoru.

Reflexe:

Děti, proč jste se rozhodly právě pro tuto variantu, jaké důvody vás k tomu vedly? 
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Učitel: Náš příběh je u konce. Svými postoji jste utvořily závěr. Jak opravdu příběh 

skončil, se dozvíte v knize Únos domů Ivy Procházkové. 

Závěrečná reflexe: Co vám přinesla dnešní hodina?

9.3 Popis a reflexe průběhu činností

Lekce proběhla se žáky 5. ročníku, kteří tvořili heterogenní skupinu. 

Při první aktivitě jsem chtěla děti rozehřát a zároveň jsem chtěla, aby si děti prožily 

pocit bezpečí a jistoty. Místem, kde děti mohou vydechnout a na chvíli se „zachránit“, 

byl patník. Děti hrály hru s jistotou, že mají po ruce možnou záchranu, kterou mohou 

použít dle svého uvážení. Děti tento typ honiček mají rády, protože je pro ně důležitý 

pocit jistoty. 

Následovala klidnější aktivita, kdy děti sedí v kruhu a mají možnost prohlédnout si 

věci, které patří jedné osobě. Děti si mohly věci nejen prohlédnout, ale podle potřeby si 

vzít věci i do ruky. Vzájemně se shodly, že majitel je chlapec asi ve stejném věku jako 

ony. Chlapec touží mít psa, který je pro něj zřejmě nedostupný, když má obrázek stále 

u sebe. Rád sportuje a zkoumá věci kolem sebe. 

Na další aktivitu jsem vybrala vhodnou ukázku z knihy I. Procházkové. Úryvek byl 

výstižný a děti z něj poznaly, že v rodině Libora není něco v pořádku. Na danou ukázku 

reagovaly vlastními zkušenostmi ze svých oslav. Shodly se na názoru, než mít takovou 

oslavu, jako měl Libor, to raději nechtějí žádnou. Proč dělat oslavu, když tam nemám 

své kamarády, se kterými si rozumím. 

Děti jsem zavedla pomocí bočního vedení do domu Panenkových. Děti měly 

možnost si prohlédnout na základě instrukce, jak to u Panenků vypadá. Při ŠTRONZU 

již bylo patrné, že se děti vžívají do role Libora. Mezi reakcemi bylo slyšet zděšení, 

nepochopení, strach a zároveň obava, co bude dál?

Před krátkými etudami se děti rozdělily do trojic. Chtěla jsem, aby v každé trojici 

byla aspoň jedna dívka. Dvě děti dostaly ode mne tichou instrukci. V některých 

skupinách byly dívky v roli Jitky tak dominantní, že se „Libor“ neměl vůbec šanci 

bránit. V jedné skupině „Jitka“ ihned běžela pro pomoc. Po čtené ukázce děti u Filipa 
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a Jitky uvedly vstřícnost a ochotu pomáhat. Pochopily, že to zřejmě v dětském domově 

neměly lehké a není jim lhostejný osud jiných dětí z dětského domova.

Vstupem do role Libora jsem se pokusila navodit před dětmi Liborovu beznaděj, 

rozpor, který se v Liborovi odehrává. Snažila jsem se hlouběji vniknout do Libora

a ukázat, co se odehrává v jeho hlavě. Děti zaujatě poslouchaly. Zeptaly se jen, proč 

jsem byl v nemocnici. Co se stalo u Panenků? Po odchodu Libora byl ve skupině klid. 

Každý sám pracoval s danými informacemi.

V závěrečné aktivitě měly děti rozhodnout, zda se Libor přizná a nezůstane 

u Panenků, nebo zda Libor přijme Gustovu totožnost a využije nabídku stát se členem 

rodiny. Některým dětem trvalo rozhodování delší dobu. Jedna dívka se nedokázala 

rozhodnout vůbec a zůstala stát uprostřed třídy. Většina dětí volila možnost ANO, 

zůstanu  u Panenků. Děti, které se rozhodly pro vstup do rodiny a pro utajení Liborovy

pravé totožnosti, svůj názor obhajovaly tím, že Libor také potřebuje někoho, kdo ho 

bude mít rád a bude mít o něj zájem. Hlavně ho nikdo nebude křivě podezírat z krádeže!

Libor není přece žádný zloděj. Měly strach, jak vysvětlí, že nic neukradly. 

Ve druhé menší skupině, která se přiklonila na stranu přiznání, panoval také strach, 

jak teta se strýcem přijme Liborovu obhajobu, že nic neukradl. Přesto se rozhodly  

vrátit se. V této skupina se objevila ještě jedna možnost řešení. Zda by se Libor nemohl 

s tetou a strýcem domluvit na tom, že část roku bude u Panenků (stejně bydlel na 

internátě) a k strýci a tetě bude dál jezdit na občasné návštěvy.

Při závěrečné reflexi děti poukazovaly na to, že Liborova situace se zhoršila křivým 

obviněním z krádeže. Jedna dívka vyjádřila názor, že opravdu Libora nemohli mít rádi, 

když ho považují za zloděje. Jeden chlapec se nám svěřil, že měl podobnou zkušenost, 

jen ho obvinil jeho nejlepší kamarád. Vše se vysvětlilo, ale nepříjemný pocit stále 

přetrvává. Společně jsme pak zformulovaly závěrečnou myšlenku. „ Každý by se měl 

nejdříve přesvědčit, než někoho křivě obviní. Často se tak ubližuje nevinným lidem.“ 

V této lekci mi velmi pomohly texty z knihy I. Procházkové, dokázaly navodit 

správnou atmosféru pro naši práci. Po skončení lekce děti projevily velký zájem

o přečtení celé knihy, aby věděly, jak to ve skutečnosti dopadlo.
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Závěr

Cílem mé práce bylo prokázat, že mnou vybrané tituly jsou vhodné pro práci 

v dramatické výchově jako náměty pro literárně dramatické lekce. 

Pro svou práci jsem si vybrala knihy Ivy Procházkové, protože mne samotnou 

oslovily. Díla Pět minut před večeří, Středa nám chutná, Únos domů se řadí mezi 

příběhovou prózu, která patří mezi významné žánry dětské literatury. Iva Procházková

ve svých knihách nepředstavuje idylický, bezproblémový svět. Naopak staví své hrdiny 

před běžné problémy. Zabývá se mezilidskými vztahy a životními situacemi. Hlavními 

tématy knih Procházkové jsou témata rodiny, život s handicapem nebo život dětského 

sociálního outsidera. Přestože se hrdinové próz Procházkové potýkají s problémy, 

najdeme v uvedených titulech i radost ze života a běžných všedních maličkostí.

Knihy Procházkové obsahují dramatické situace, které jsou zaměřené na aktivní

lidská jednání a vztahy.

Vytvořila jsem tři návrhy výukových lekcí, které jsem zrealizovala. Ve výukové 

lekci Pět minut před večeří a Středa nám chutná se uplatňovala jednotlivě rolová hra. 

V poslední výukové lekci Únos domů bylo dětem umožněno hlouběji proniknout do 

příběhu. Epický materiál byl propojen a obohacován metodami dramatické výchovy.

Texty Procházkové utvářely celistvost lekce a udržovaly tematickou a příběhovou 

linii. Děti vstupovaly do role, řešily problémové situace a rozhodovaly se v daném 

okamžiku. Rovněž tvořivějším, hlubším a detailnějším způsobem poznávaly daná díla.

Myslím si, že vybrané tituly jsou vhodné pro realizaci literárně dramatických lekcí.

Po realizaci výukových lekcí se zvýšil i zájem o knihy Ivy Procházkové. 
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