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Anotace 

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část 

zahrnuje pět hlavních kapitol, z nichž první je věnována expresivním terapiím, druhá a třetí 

kapitola pojednává o dramaterapii  a jejích prostředcích, čtvrtá kapitola popisuje syndrom 

mentální retardace a zaobírá se jejími vývojovými specifiky, poslední kapitola charakterizuje 

konkrétní možnost práce dramaterapie u dětí s mentální retardací. 

Empirická část práce obsahuje charakteristiku komunitní centra Motýlek a pozorování 

dramaterapeutického sezení v tomto centru. V závěru pozorování jsou hodnoceny jednotlivé 

cíle rozvoje, které si dramaterapie stanovuje. 

Klíčová slova: expresivní terapie, dramaterapie, hra v roli, improvizace, dramatická hra, 

mentální retardace 

 

Annotation 

The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes five 

main chapters, the first of which is devoted to expressive therapy, second and third chapter 

deals with dramatherapy and its resources. The fourth chapter describes the syndrome of 

mental retardation and deals with specifics of its development. The last chapter describes a 

specific option of work with children with mental retardation.  

The empirical part of work includes a characterization of Butterfly community centre and 

watching the dramatherapeutic session in this centre. At the end of observation the specific 

goals of development which  dramatherapy sets, are evaluated.  

Keywords: expressive therapy, dramatherapy, role play, improvisation, drama play, mental 

retardation  
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Úvod 

Zvolila jsem si pro bakalářskou práci téma, které považuji v dnešní době za velmi 

aktuální – Využití dramaterapie u dětí s mentální retardací. Často slýcháme o integraci lidí 

s postižením do společnosti, avšak metody jejího plného dosahování jsou nám dosud 

neznámy. Právě dramaterapie nabízí jedinečnou možnost pomoci tak specifickým klientům, 

jakými jsou děti s mentální retardací, aby jim nedirektivním způsobem umožnila celistvý 

rozvoj jejich osobnosti, a to s radostí a pocitem příjemně strávených chvil. Hlavní cílem 

bakalářské práce je poukázat na možnosti využití prvků dramaterapie u dětí s mentální 

retardací. 

Teoretickou část práce věnuji pěti hlavním tématům: expresivní terapie, dramaterapie, 

techniky a prostředky dramaterapie, mentální retardace a dramaterapie u dětí s mentální 

retardací. Značná část práce je věnována kapitole dramaterapie, kde je objasněno nejrůznější 

nahlížení na tento „mladý“ obor, který nemá v České republice ještě plně utvořené hranice. 

Dalo by se říct, že se stále nachází ve fázi vývoje. V České republice patří dramaterapie mezi 

nejnovější terapeutické obory, které se u nás využívají. Tento obor se u nás objevuje až v 90. 

letech 20. století. V roce 2005 byla v České republice založena Česká asociace 

dramaterapeutů, která se spolupodílí na pořádání mezinárodní dramaterapeutické konference. 

O rozvoji dramaterapie tak u nás hovoříme až v souvislosti s rokem 2005. 

Praktická část práce je věnována pozorování dramaterapeutického sezení v komunitním 

centru Motýlek v Praze. Toto zařízení vzniklo v roce 2001 a již po dvanáct let se snaží 

napomáhat jak dětem s postižením, tak i jejich rodinám. Dramaterapeutické sezení je pod 

záštitou programu Centra denních služeb, které se zaměřuje na rozvoj dětí s postižením a na 

pomoc při jejich adaptaci do běžného života. Klientelu dramaterapeutického sezení tvoří děti 

od 8 do 18 let, které mají kvůli svému zdravotnímu postižení sníženou soběstačnost a 

sebevědomí, potřebují zvýšenou podporu při rozvoji dovedností, mají omezený kontakt s 

dalšími dětmi, či mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů. Mezi základními cíle rozvoje, 

které jsou v praktické části pozorovány spadá: 

1. umění zvládnout své emoce 

2. zapojení se do kolektivu 

3. rozšiřování komunikačních schopnosti 

4. rozvoj sociálních dovedností 



 
 

Cílem praktické části bakalářské práce je pomocí pozorování sledovat naplňování cílů u 

jednotlivých dramaterapeutických her a podle jejich stupně naplnění či nenaplnění určit, zda 

je dramaterapie vhodná pro rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální retardací. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Expresivní terapie 

„ Umění není pouze podstatné jméno, 

je i slovesem, které se děje 

ku pomoci člověku samému."
1
 

Šicková-Fabrici 

  „Expresivní terapie jsou psychoterapeutické systémy, využívající jako prostředku 

uměleckou expresi k dosahování terapeutických cílů.“
2
  

 Definici slova terapie nalezneme například v encyklopedii Diderot, kde je terapie 

označena jako: „opatření navržená lékařem po vyšetření nemocného, která slouží 

k příznivému ovlivnění stavu nemocného“.
3
 Slovo terapie pochází z řeckého slova „therapeia 

= výchova a vzdělání, léčba. A v původním slova smyslu therapeia znamenala léčbu tancem, 

zpěvem, básněním, dramatem a dalšími expresivními formami umění.“
4
 

Expresivita pochází z latinského názvu expressio, což v doslovném překladu znamená 

výraz, vytlačování. Jedná se o způsobilost člověka obrazně vyjádřit a tvořivě sdělovat obsahy, 

které jsou individuálně naléhavé.
5
 Expresivní terapie je tedy založena na tvůrčím vyjádření, 

které má napomoci klientovi k uzdravení. Od uměleckých vyjádření se však liší tím, že 

nedává důraz na finální produkt, ale na proces tvorby. Klient vyjadřuje své pocity pomocí 

pohybu, kreslení, hudby, psaní, zvuku a improvizace.
6
  

Cílem expresivní terapie je, podle Rubinové, pomoci klientům rozpoznat své pocity, 

identifikovat se s nimi, prozkoumat pocity, které byly dosud nevědomé, získat vhled a vyřešit 

problém.
7
 

Expresivní terapie je synonymum pro arteterapii v širším slova smyslu, která zahrnuje 

prostředky výtvarné, hudební, dramatické a pohybové. Postupně se vyčlenily jednotlivé obory 

                                                           

1 ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. s. 14. 
2VALENTA, M., O. MÜLLER a M. D. POLÍNEK. Dramaterapie v institucionální výchově: Expresivní terapeutické metody 

-cesta ke změně v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 144. 
3 ENCYKLOPEDICKÉ NAKLADATELSTVÍ DIDEROT. Všeobecná encyklopedie. Praha: DIDEROT. 1999. Sv. 8., s. 55.  
4 SVOBODA, P. Poetoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s.13. 
5 Srov: Slavík, J., Expresivita, výraz a transparentní znak jako prostředky terapie a výchovy. In: Valenta, M. a kol., Rukověť 

dramaterapie II., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2009. s. 12. 
6  Srov: Rogersová, N., Expresivní arteterapie zaměřená na člověka:Cesta k celistvosti. In: Rubinová, J.A., Přístupy 

v arteterapii, Praha, TRITON: 2008, s. 254-255 
7 Srov.: Tamtéž, s. 258 
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- arteterapie (v užším slova smyslu), muzikoterapie, biblioterapie, poetoterapie, dramaterapie 

a pohybová terapie. Je ovšem nutné zdůraznit, že v některých státech Evropy je dodnes 

dramaterapie chápána pouze jako součást expresivní terapie.
8
 

1.1. Arteterapie (v užším slova smyslu) 

Šicková (2002) definuje arteterapii jako „soubor uměleckých technik a postupů, které mají 

kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho 

osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života.“
9
  

Slavík zařazuje arteterapii do psychoterapeutických a psychodiagnostických disciplín. 

Léčebných cílů tato terapie dosahuje pomocí výtvarných prostředků. Mezi hlavní aktéry 

arteterapie patří tvorba a reflexe na ni zaměřená. Úkolem zde není vytvořit umělecké dílo, ale 

skrze své sebevyjádření dojít k rozvoji tvořivosti a schopnosti komunikovat, a to i o tématech, 

která jsou pro klienta obtížná.
10

 

Pojem arteterapie je složen z latinského slova ars (umění) a řeckého therapeia (léčení).
11

 

Tato léčebná metoda založená na výtvarném projevu si klade za cíl zmírnit rozličné psychické 

problémy jedince a rozvíjet klienta jak individuálně, tak i sociálně. Do individuálního rozvoje 

řadíme: sebeuvědomění, zdravé sebehodnocení, vizuální a verbální vyjádření zážitků a pocitů, 

rozvoj fantazie a celkový rozvoj osobnosti. Do sociálního rozvoje: schopnost vnímat druhé, 

pochopení hodnot, navazování kontaktů, pochopení vztahů.
12

 U osob s mentálním postižením 

se při arteterapii zaměřujeme na jiné cíle - například: „redukce psychické tenze, uvolnění 

kreativity pro plnění dalších úkolů, odblokování komunikačních kanálů, relaxace, 

odreagování se a uvolnění, interakce osobních složek, celková socializace osobnosti, úprava 

aspirací, nácvik sebereflexe, sebeovládání a vůle.“
13

  

Arteterapii dělíme podle klientovy činnosti na receptivní a produktivní. Receptivní činnost 

se zaměřuje na vnímání uměleckého díla, vede k pochopení pocitů svých i druhých. 

V produktivní terapii jde o vlastní aktivitu klienta. Cílem není vytvořit umělecké dílo, ale 

                                                           

8 Srov.: VALENTA, M. a O. MÜLLER. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 3. akt. a roz. vyd. Praha: PARTA, 

2007., s.133-134  
9ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. s.32. 
10 Srov.: Tamtéž. s. 31. 
11

Srov.: Šicková, J., Arteterapia. In: Müler, O., Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. 2005. s. 47. 
12

 Srov.: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002 s. 61. 
13VALENTA, M. a O. MÜLLER. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 3. akt. a roz. vyd. Praha: PARTA, 2007. s. 

144. 
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prostřednictvím tvorby docházet ke stanoveným cílům.
14

 Dále lze arteterapii rozdělit podle 

počtu klientů na individuální a skupinovou. Při skupinovém sezení se doporučuje maximální 

počet 6 až 12 klientů.
15

 

Struktura arteterapeutického setkání má tři části. V první je vysvětleno zadání práce a 

popis technik, které budou klienti při svých výtvorech využívat. Druhá část je věnována 

vlastním výtvarným činnostem. V poslední části dochází k rozboru „díla“. Klient popisuje, 

jak se mu téma zpracovávalo, jaké pocity to v něm vyvolalo a co má jeho práce představovat 

(co znázorňuje).
16

 

Pokud se zastavíme u arteterapie zaměřené na děti s mentální retardací, je největším 

problémem při výtvarných činnostech nepochopení perspektivy, překrývání kontur či 

schopnost pohlížet na detail. Z tohoto důvodu se v arteterapii řadí mezi vhodné techniky pro 

děti s mentální retardací čmárání, dokreslování linií, trojrozměrné skládačky (podporují 

rozvoj smyslu pro detail), práce s hlínou a volnou kresbu či malbu.
17

 Malba a kresba 

napomáhájí rozvoji motoriky, podporují u dětí vnímavost k materiálům a příznivě působí i na 

sebekontrolu a emociálně kognitivní stránku rozvoje. Dalším problémem u těchto dětí bývá 

schopnost správného rozlišení barev. Sochor uvádí, že u dětí s mentálním postižením je 

důležité nejdříve vycházet z neohraničené plochy a poté hledat smysl pro barvu v této ploše. 

Mezi techniky napomáhající k rozlišení barev potom zařazuje: rozfoukávání barvy na větších 

formátech papíru, malování na netradiční materiály či názorné využívání teplých a studených 

barev.
18

 

1.2. Muzikoterapie 

Muzikoterapie pokládáme za „liečebno-výchovnú metódu vysoko komunikatívneho 

charakteru s mimoriadnou šírkou indikačního zamerania. Prostredníctvom neverbálnych a 

verbálnych médii muzikoterapie možno preventívne a kuratívne pôsobit na ohrozených, 

postihnutých a narušených jedincov všetkých vekových kategórií bez ohľadu na pohlaví, 

sociálnu príslušnost, vzdelanie a povolanie.“
19

 

                                                           

14Srov: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. s. 30. 
15 Srov.: LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie: Nápady a témata pro skupinovou výtvarnou práci. Praha: Portál, 2005. 

s.22 
16 Srov.: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. s.53. 
17 Srov.: KLIVART, M. Nová arteterapie v psychopedii. Praha: Balt-East, 2002. 
18  Srov.: SOCHOR, P. Vliv výtvarné tvorby na osobnost jedince s mentálním postižením v domově sociální péče. 

KOMZÁKOVÁ, M. a J. SLAVÍK. Umění ve službě, výchově, prevenci, expresivní terapiii. Praha: Vydavatelství Univerzity 

Karlovy - Pedagogické fakulty, 2009. s. 143-144. 
19 MÁTEJOVÁ, Z. a S. MAŠURA. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1992. s. 16. 
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Mezi základní prostředky muzikoterapie patří: melodie, dynamika, rytmus, zvuková 

barva, tempo, harmonie a takt. Muzikoterapie má složku receptivní a aktivní. V receptivní jde 

o vnímání hudby.
20

 Do této složky můžeme zařadit i rekreační muzikoterapii, kde je úkolem 

vyvolání emočních procesů a regulační muzikoterapii, jež napomáhá k rozvoji vnímavosti 

jedince. Aktivní složka zahrnuje hru na hudební nástroje, využití vlastního těla (zpěv, dupání, 

tleskání, spontánní výkřiky) a kompozici hudby. I muzikoterapii můžeme rozdělit na 

individuální a skupinovou.
21

  

Obecným cílem muzikoterapie je především dosažení „psychické pohody“ klientů. 

Podrobněji popisuje cíle Zeleiová: integrace individuálních zdrojů (rozvoj osobnosti, 

spontánní tvoření, zvýšení kvality života), řešení skrytých konfliktů (zmírnění psychických 

problémů, schopnost vhledu, zvýšení sebevědomí), rozvoj komunikačních procesů (např. 

schopnost vyjádřit své emoce) a pomoc při adaptaci, adjustaci či sociální integraci.
22

 

Hudební schopnosti u dětí s mentální retardací závisí na stupni postižení. U lehké 

mentální retardace dítě dokáže broukat, zpívat (samostatně i s druhými), měnit dynamiku a 

rytmus během zpěvu. U středně těžké mentální retardace jde spíše o opakování rytmu na 

jednoduchém hudebním nástroji.
23

 Muzikoterapie rozvíjí u dětí s mentální retardací vnímání 

rytmu, melodie či tempa, což následně příznivě působí na rozvoj motoriky a řečových funkcí. 

Při aktivní formě muzikoterapie se doporučuje zapojení pohybových her, hra na vlastní tělo a 

hra na Orffovy hudební nástroje (například bubny, ozvučná dřívka, zvonkohry, triangly, 

metalofony).
24

  

1.3. Biblioterapie a Poetoterapie 

Pojem biblioterapie je složen z řeckých slov bilion = kniha a therapeia = léčba. „Číková 

vymezuje biblioterapii jako prostředek personálně-sociálního růstu jedince a klinický proces 

využívající vybranou literaturu, tvořivé psaní a film s diskusí řízenou terapeutem s cílem 

integrace citové a rozumové sféry osobnosti za účelem dosažení sebeuvědomění či 

nápravy.“
25

 

                                                           

20 Srov.: VALENTA, M. a O. MÜLLER. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 3. akt. a roz. vyd. Praha: PARTA, 

2007., s.135 
21 Srov.: WEHLE, P. Muzikoterapie. PIPEKOVÁ, J. a M. VÍTKOVÁ. Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. roz. vyd. 

Brno: Paido, 2001. edice pedagogické literatury. s. 35-37. 
22 Srov. : ZELEIOVÁ, J. Muzikoterapie: Východiska, koncepty, principy a praxe. Praha: Portál, 2007. S.38-39. 
23  Srov. Tamtéž.  s. 52. 
24 Srov.: FRANIOK, P. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. PIPEKOVÁ, J. a M. VÍTKOVÁ. Terapie ve speciálně 

pedagogické péči. 2. roz. vyd. Brno: Paido, 2001. edice pedagogické literatury. s. 41, 48-49. 
25

 VALENTA, M. a O. MÜLLER. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 3. akt. a roz. vyd. Praha: PARTA, 2007., s. 

147. 



12 
 

„Pod pojmem poetoterapie rozumíme v užším slova smyslu systematické terapeutické 

působení na psychicky, somaticky a sociálně narušené jedince prostřednictvím poezie. 

V širším slova smyslu je to využívání poezie k pozitivnímu ovlivnění prožívání a jednání 

člověka.“
26

 

Obě tyto terapie řadíme do expresivních terapeuticko-formativních postupů. Přesto, že 

jejich společnou charakteristikou je využití literatury k léčebným postupům, tak v jejich 

terapeutickém prostředku rozdíly nacházíme. Biblioterapie využívá slovo a účinnost terapie 

spatřuje hlavně v linii příběhu. Poetoterapie doplňuje slovo hudbou a pohybem.
27

 Slovo je zde 

pojímáno v užším pojetí a zaměřuje se na báseň nebo jakýkoliv poetický text, se kterým 

pracuje za pomoci rytmu, zvukomalby a dalších básnických atributů.  Další rozdíl spatřujeme 

i při výběru pracovníka, který vede sezení s klienty. V biblioterapii, jak se shoduje většina 

autorů, by měl tuto funkci zastávat lékař, psychiatr, nebo knihovník. Poetoterapie je častěji 

svěřena do rukou pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů. Různorodou složkou těchto 

disciplín je i klientela. U biblioterapie, která se integrovala spíše do prostředí medicínského, 

jsou častější klienti vyžadující léčbu, kdežto poetoterapie je zacílena spíše preventivně a 

rehabilitačně.
28

 

I tyto expresivní terapie mají formu receptivní a aktivní. Receptivní forma je zde chápána 

jako aktivita s „hotovým“ textem, například skupinové předčítání. Aktivní formou se rozumí 

samostatné autorské tvoření, tedy psaní vyprávění či básní. 

U dětí s mentální retardací je možné zařazovat některé prvky biblioterapie a poetoterapie. 

Poetoterapie pomocí říkadel či popěvků rozvíjí u těchto klientů komunikační dovednosti, 

procvičuje mluvidla a vede k nácviku správné modulace hlasu.
29

 Biblioterapie pak podporuje 

rozvoj kreativity a fantazie, která bývá u těchto klientů nepříliš rozvinuta. 

 

                                                           

26  Svoboda, SVOBODA. Poetoterapie. MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice: Teorie a metodika. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 151. 
27Srov.: Tamtéž. s. 152-153. 
28Srov.: SVOBODA, P. Poetoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 13-16. 
29 Srov.: Tamtéž. s. 57. 
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2. Dramaterapie 

Dramaterapie je jedním z nejmladších oborů v rámci expresivních terapií. Vzniká po 

druhé světové válce v Amersfoote, jako terapie orientující se na děti, které ztratily svoje 

rodiče ve válce.
30

 Profesionalizace dramaterapie nastává až v 70. letech 20. století. V roce 

1976 vzniká British Association for Dramatherapist, která sdružuje odborníky v tomto oboru, 

pořádá arteterapeutické kurzy (v širším slova smyslu) a usiluje o aplikaci dramatu do výchovy 

a terapie. Roku 1979 byla v USA založena National Association for Drama Therapy. Mezi 

významné světové profesionály, kteří ovlivnili rozvoj dramaterapie patří zajisté Sue 

Jenningsová, Renée Emunahová, David. R. Johnson a Robert Landy.
31

  

 V České republice byla dramaterapie nejdříve součástí tvořivé dramatiky. Klinická 

etapa vývoje u nás nastává až s příchodem D. Reismana (newyorského dramaterapeuta), který 

dramaterapii aplikuje v sanatoriu Fokus Praha. Obor dramaterapie se u nás rozvíjel díky sekci 

muzikoterapie a dramaterapie, která byla pod záštitou České psychiatrické společnosti 

Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  Dalším krokem byl vznik České asociace 

muzikoterapie a dramaterapie. Osamostatnění dramaterapie nastává až v roce 2005, kdy na 

první dramaterapeutické konferenci v Olomouci vznikla Česká asociace dramaterapeutů. 

V roce 2008 se tato instituce mění na Asociaci dramaterapeutů České republiky (ADCR).
32

 

„Účelem sdružení je podporovat profesní rozvoj v oblasti dramaterapie a rozvíjet 

dramaterapeutickou práci jak v České republice, tak i v zahraničí. Členové ADCR se kromě 

stanov řídí při své činnosti etickým kodexem a standardy asociace. Asociace je otevřenou 

organizací pro všechny, kdo chtějí naplňovat poslání a vize ADCR. Vize: zkvalitňování života 

jednotlivců a skupin bez rozdílu, profesionalizace, rozvoj a  propagace dramaterapie, uznání 

a registrace profese Dramaterapeut – Dramaterapeutka.“
33

  ADCR společně s dalšími 

asociacemi letos připravuje 2. mezinárodní konferenci Expresivních terapií (Space for Art 

Therapies), která je plánovaná 21. - 22. 6. 2013 v Praze. Konference bude věnována těmto 

tématům: jak pojmout kreativní terapie, jaké techniky považovat za stěžejní, kde je 

nejpřínosnější dramaterapii uplatňovat, čím expresivní terapie vlastně léčí a otázky budou 

kladeny i samotným terapeutům.
34

    

                                                           

30 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004.s. 18. 
31 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 113-114.. 

32 Srov.: Tamtéž. s. 116. 

33Asociace dramaterapeutů České republiky: Asociace [online]. [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: http://adcr.cz/asociace  
34  Srov.: Asociace dramaterapuetů České republiky: Vzdělávání [online]. 2012 [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: 

http://adcr.cz/wp-content/uploads/2012/12/spaces_anotace_2013_cz.pdf.pdf 
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Dramaterapie je u nás stále ještě mladý obor, který si utváří své hranice a hledá své pole 

působnosti. Za posledních deset let, však dokázal, že je důležitým přínosem pro edukativní i 

terapeutické prostředí. Vzdělávání dramaterapeutů u nás zajišťuje především Univerzita 

Palackého v Olomouci, která nabízí studium dramaterapie v kombinaci se speciální 

pedagogikou.  Druhou variantou jak dosáhnout odborného vzdělání v dramaterapii je 

prostřednictvím výcvikových kurzů, které nabízí například Fokus Praha, Podané ruce Brno, 

Akademia Alternativa Olomouc a Akademie sociálního umění Tábor v Praze. Stanovením 

jednotné normy na vzdělání dramaterapeutů se zabývá Akademie dramaterapeutů České 

republiky a Pracovní skupina Evropské federace dramaterapeutů. 

2.1. Definice dramaterapie 

David Read Johnson vymezuje jednu z nejvíce používaných definic mezi profesionály: 

„Dramatherapy, like the other creative arts therapies (art, music and dance), is the 

application of a creative medium to psychotherapy. Specifically, dramatherapy refers to those 

activities in which there is an established therapeutic goals are primary and not incidental to 

the ongoing aktivity.“
35

 

The British Association for Dramatherapists definuje dramaterapie jako: „The means of 

helping to understand and alleviate social and psychological problems, mental illness and 

handicap, and of facilitating symbolic expression, throught which man may get in touch with 

himself, both as individual and group, trough creative structures involving vocal and physical 

communication.“
36

 Z českých překladů této definice je nejvěrnější překlad Milana Valenty: 

„Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, mentální 

onemocnění i postižení a stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky 

němuž poznává jedinec sám sebe, a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i 

nonverbální složku komunikace.“
37

 

„Slovenská dramaterapie (Majzlanová, 1998) definuje obor v souladu s americkou 

National Associaton for Drama Therapy s tím, že dramatoterapii chápe jako uměleckou a 

léčebno výchovnou metodu aplikovanou v rámci individuální i skupinové práce, která využívá 

                                                           

35  MELDRUM, B. Historical background and overview of dramatherapy. JENNINGS, S., A. CATTANACH, S. 

MITCHELL, A. CHESNER a B. MELDRUM. The handbook of dramatherapy. London: Routledge, 1994. s. 17. 
36 Tamtéž. s. 17. 

37 VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 23. 
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dramaterapeutické struktury se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích tady a 

teď, evokuje k prožívání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k integraci.“  
38

 

Definice dramaterapie podle Milana Valenty – „Dramaterapie je léčebně-výchovná 

(terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající ve 

skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, 

ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně 

sociálního růstu a integrace osobnosti.“
39

 

2.2. Vymezení dramaterapie 

Pokud budeme chtít vymezit pojem dramaterapie dostaneme se ke slovům drama a 

terapie. Drama, jehož slovní základ odvozujeme z řeckého pojmu drán, překládáme jako 

jednat, konat. Drama pak můžeme definovat jako sdělení příběhu a jeho dějových sekvencí, 

kde je klíčovou událostí konflikt. Konflikt je popsán jednáním dramatických postav, které 

tento konflikt řeší. Tím se dává divákovi zpráva o principech a fungování tohoto světa.
40

 

Dramaterapie může být brána jako samostatný obor, či jako součást psychoterapeutických 

škol, které využívají její postupy. Je jednou z disciplín expresivních terapií a v kontrastu 

s terapiemi založenými na slovním dotazování ji můžeme nazvat terapií nonverbální. Je 

pokládána za součást paradivadelních systémů (tj. použití divadla k nedivadelním účelům) 

terapeutické i edukativní povahy. Mezi paradivadelní systémy terapeutického rázu řadíme 

také sociodrama, teatroterapii a psychogymnastiku.
41

 

Milan Valenta definuje dramaterapii, jak již bylo řečeno výše, jako léčebně-výchovnou 

disciplínu. Již toto vymezení poukazuje na dvě odlišné stránky dramaterapie - orientovanou 

edukativně a psychoterapeuticky (klinicky). Edukativně orientovanou terapii spojujeme 

především s činností speciální pedagogiky. Jedná se především o práci s lidmi s postižením 

(mentální retardace, autismus, smyslové poruchy), s poruchami psychického vývoje (poruchy 

učení) a s poruchami chování a emocí. Toto zaměření se orientuje spíše na kompenzaci, 

rehabilitaci a reedukaci. Klinická dramaterapie je soustředěna spíše na zdravotní péči, 

zaměřuje se především na katarzi, terapeutický vztah a kolektivní emocionální zkušenost.
42

 

                                                           

38 VALENTA, M., M. MIKLÁŠ a J. MAŠTALÍŘ. Dramaterapie: Možnosti využití dramaterapie při práci s žáky v základní 

škole speciální. Praha: IPPP ČR, 2009. s. 19. 
39VALENTA, M. a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s.7 
40

 Srov: MUSIL, R. Dramatická výchova. Náklady vlastní: Beroun, 2008. s. 4. 
41 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 39. 
42 Srov.: Tamtéž. s. 28-29. 
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2.3. Cíle dramaterapie 

Hlavním cílem dramaterapie je celistvý rozvoj osobnosti člověka. Úkolem této terapie je 

rozvíjet u klienta schopnost prožívání emocí, napomáhat mu v nalezení vnitřní motivace a 

ukázat mu cestu, jak se orientovat ve svých problémech a vztazích. Katarína Majzlanová 

klade mezi základní cíle: rozvoj sebevědomí, sebehodnocení, tvořivosti, fantazie, 

komunikace, nácvik sebeovládání a získání reálných aspirací.
43

  

Oldřich Müller vymezuje cíle terapie se zaměřením ke speciální pedagogice následovně: 

 „pozitivní emoční stimulace, radostné prožívání, uvolnění 

 posílení kreativity 

 zlepšení kognitivních funkcí 

 rozvíjení pohybových dovedností a znalostí 

 odpovídající porozumění sobě i jiným 

 schopnost orientovat se v sociálních situacích a sociální citlivosti 

 zvyšování komunikativní a asertivní schopnosti 

 nácvik vhodných modelů chování“
44

 

2.4. Zdroje dramaterapie 

Za základní zdroje dramaterapie lze považovat dramatickou výchovu, vývojovou 

psychologii a psychoterapii. Dramaterapeut by měl disponovat znalostmi z těchto oborů, které 

mu umožní pochopit specifika dané klientely. 

2.4.1. Dramatická výchova 

Dramatická výchova bývá označována také pojmy tvořivá dramatika, tvořivé drama či 

dramika. Jako samostatný obor vzniká ve 30. letech 20. století v USA. Za její zakladatelku je 

považována profesorka Winifred Wardová, autorka knihy Creative Dramatics („Kreativní 

dramatika“). Autorka tohoto díla vychází především z myšlenek Johna Deweye, který vnímá 

zkušenost jako hlavní pilíř výchovného procesu. 
45

 V České republice se objevuje dramatická 

výchova nejdříve v lidových školách (dnes základních uměleckých školách) a základních 

školách. V lidových školách se zaměřovala především na divadelní vystoupení dětí. Na 

                                                           

43 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 15., 32. 
44 MÜLLER, O. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. s. 30. 
45  Srov.: VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik (srovnání systémů). Praha: ISV, 1999. s. 11-

12. 
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základních školách byla spojována především s literárním přednesem. Rozvoj dramatické 

výchovy v České republice nastává až po roce 1989.
46

 Změna režimu po roce 1989 přinesla i 

změnu ve vnímání oboru dramatické výchovy, který již není ztotožňován jen s hraním divadla 

a soustředěn pouze na rozvoj umělecký, ale získává úlohu daleko složitější. Na dramatickou 

výchovu je kladen i požadavek estetického a osobnostně sociálního rozvoje žáků. 

Dramatická výchova je součástí estetické výchovy, jejímž úkolem je působit na citovou, 

rozumovou a mravní stránku psychiky člověka. Jedním z obecných cílů estetické výchovy je 

vybudování pozitivního vztahu k umělecké tvorbě. Důležitou součástí této výchovy je 

směřovat jedince k vlastní estetické činnosti, která pozitivně působí na jeho všestranný 

rozvoj.
47

 Dramatickou výchovu lze definovat jako: „osobnostně sociální a umělecký rozvoj 

jedince, kterého dosahujeme prostřednictvím dramatického umění.“
48

 Umění je zde 

prostředkem, který na jedné straně směřuje k estetickému vnímání či tvoření a na straně druhé 

napomáhá k lepšímu zvládání života, porozumění různým životním situacím a naučení se 

dovednostem personálním (seberegulativní dovednosti), sociálním (výraz mluveného projevu) 

a morálním.
49

 

Dramatická výchova stanovuje cíle směřující k osobnostnímu a dramatickému rozvoji. Do 

cílů v oblasti osobnostního rozvoje řadíme: „rozvoj smyslového vnímání, obrazotvornosti a 

všech psychických funkcí, které tvoří její předpoklady, rozvoj tvořivost, rozvoj emocionality a 

kontrolovatelné emocionální vybití, budování sebedůvěry a sebepoznání, schopnost 

vyjadřovat své myšlenky, rozvoj sociálního cítění, schopnosti týmové spolupráce a 

kompromisu.“ Cíle v oblasti dramatické: „ rozvinout a zaměřit psychické funkce k dramatické 

činnosti, kultivovat pohyb, zvládnout prostor a rytmus, kultivovat mluvenou řeč, osvojit si 

techniky simulace, hry v roli a charakterizace, schopnost dramatické improvizace, schopnost 

symbolického výrazu, získat skupinovou citlivost, osvojit pojmy a postupy dramatu, získat 

dovednosti komunikovat s obecenstvem, získat základní vědomosti v oblasti dramatu.
50

 

Dramatická výchova má tři základní formy. Jsou jimi školní dramatická výchova, divadlo 

hrané dětmi a divadlo ve výchově. Divadlo ve výchově znamená divadlo hrané divadelníky 

(dospělými). Obsah hraného divadelního celku, by měl poukazovat na problémy, které se 

                                                           

46 Srov.: MUSIL, R. Dramatická výchova. Náklady vlastní: Beroun, 2008. s. 12. 
47 Srov.: DVOŘÁK, R. a L. POČTOVÁ Škola a estetický rozvoj žáků. VALIŠOVÁ, A. et al Pedagogika pro učitele. 2. roz. a 

akt. v. Praha: Grada, 2011.s. 313. 
48 MUSIL, R. Dramatická výchova. Náklady vlastní: Beroun, 2008. s. 14. 
49 Srov.: VALENTA, J. Edukační drama a divadlo: (...mezi výchovou, uměním a každodenním životaběhem..). 

KOMZÁKOVÁ, M. et al Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická 

fakulta, 2009. s.52. 
50 VALENTA, M. Matení pojmů aneb dramika a dramaterapie. VALENTA, M. et al Dramika pro speciální pedagogy. 

Olomouc: Univerzita Palackého. s. 9-10. 
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přímo týkají obecenstva se zaměřením na výchovně vzdělávací účinek. Školní dramatická 

výchova je stanovena v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jako 

doplňkový vzdělávací obor, či jako metoda, která může být využita v různých běžných 

předmětech – například během hodiny dějepisu děti dramaticky ztvární bitvu u Lipan.
51

  

Mezi prostředky dramatické výchovy patří: hra, hra v roli, dramatizace a strukturované 

drama. 

Rozdíl mezi dramatickou výchovou a dramaterapií. Dramatická výchova a 

dramaterapie mají společné metody, techniky a formy práce (do nichž patří hlavně využití 

metody práce s rolí), ale i přesto se liší v různých kritériích, mezi něž patří hlavně klientela a 

cíle práce. Dramatická výchova se zaměřuje především na žáky z běžných škol, naopak 

dramaterapie zaujímá významné místo při práci s psychicky, fyzicky a sociálně 

znevýhodněnými jedinci. Z hlediska cílů se dramatická výchova věnuje především 

estetickému a osobnostně sociálnímu rozvoji.
52

 „Dramatická výchova sama o sobě si neklade 

za cíl žádnou terapii.“
53

 Dramaterapie se zaměřuje spíše terapeuticko-formativně. Formativní 

stránka je brána v psychologickém měřítku (vytvořit u klientů zpětnou vazbu, sebereflexi a 

vytvořit životní perspektivu). Rozdíl mezi těmito obory nacházíme i v přístupu 

k aristotelovské stavbě dramatu. Dramatická výchova se při svých inscenacích pevně drží této 

paraboly: expozice (seznámení s místem, postavami, náznak zápletky), kolize (vznik nových 

konfliktů), krize (vyvrcholení konfliktu), peripetie (náznak řešení situace) a katastrofa 

(rozuzlení). Dává tak důraz na konečný estetický celek. Pro dramaterapii jak již bylo řečeno, 

není důležitá estetická forma projektu, ale především proces, kterým účastníci dramaprojektu 

procházejí. Není zde tedy důležité přesné dodržování Aristotelovy paraboly.
54

 

Porovnáme-li tyto dva obory, dojdeme k závěru, že dramatická výchova se opírá 

především o informativní stránku, estetickou hodnotu a používá formativní sílu k rozvoji 

osobnostně sociálnímu. Kdežto dramaterapie se primárně orientuje na stránku terapeutickou a 

používá formativních vlivů vedoucích k psychickému zlepšení svých klientů. 

                                                           

51
 Srov.: VALENTA, J. Edukační drama a divadlo: (...mezi výchovou, uměním a každodenním životaběhem..). 

KOMZÁKOVÁ, M. et al Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická 

fakulta, 2009. s. 55. 
52 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 27. 
53 VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik (srovnání systémů). Praha: ISV, 1999. s. 22. 
54 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 27-28. 
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2.5.2. Vývojová psychologie 

Součástí práce terapeuta je diagnostika a individuální přístup k jedinci. Proto je pro 

dramaterapeuta důležitá znalost vývojové psychologie, která popisuje vývojové zvláštnosti 

v určitých ontogenetických etapách a za pomoci dramaterapeutických prostředků směřuje 

klienta k tomu, aby byl schopen projít všemi fázemi vývojových proměn. 

Mezi hlavní představitele vývojové psychologie patří E. H. Erikson a J. Piaget. 

Eriksonova klasifikace poukazuje na ontogenetický vývoj v osmi etapách. Každá vývojová 

etapa je podřízena psychickým, tělesným a citovým možnostem určitého vývojového období. 

Během jednotlivých ontogenetických stádií plní jedinec základní úkol, který se od něj 

v daném období očekává. Po splnění tohoto úkolu přechází člověk do etapy následující, 

s novou „ctností“ či problémem, který se při nesplnění bude odrážet v jeho dalším životě.
55

 

Pavel Říčan (2005) uvádí tyto etapy
56

 podle E. H. Eriksona: 

1. Kojenecký věk (první rok života) – u dítěte dochází především k rozvoji senzoricko-

motorickému, poznává své tělo. Pro sociální rozvoj v tomto období je typické navazování 

vztahů s ostatními, které se projevuje očním kontaktem a prvním úsměvem. Kojenec je 

v tomto věku nejvíce odkázán na péči druhých. Pokud dítě projde touto fází bez problémů, 

odnáší si s sebou do života první ctnost a tou je základní důvěru. Pokud není tato fáze 

překonána, dítě si odnáší do života vlastní nedůvěru a neschopnost spolehnout se na druhé. 

2. Batolecí věk (1-3 roky) – dítě se rozvíjí především v oblasti motoriky a intelektu. 

Rozumový vývoj dítěte v tomto věku je spojen se senzoricko-motorickým poznáváním, které 

se promítá v rozšíření slovní zásoby. Pro toto období je typická věta ,,Já sám“- dítěti záleží na 

jeho samostatnosti, která se dostává do rozporu s řádem kladeným ze strany dospělých a 

nastává tak první období vzdoru. Je důležité najít rovnováhu mezi tím, co dítě chce (svoboda), 

a tím co po něm vyžaduje okolí (řád). Pokud dítě projde touto fází, naučí se milovat svoji 

svobodu i řád. 

3. Předškolní věk (3-6 let) – rozvoj dítěte je zaměřen především na oblast inteligence a 

tvořivosti. Nově si jedinec osvojuje schopnost zacházet se symboly, učí se porozumět 

odlišnému vnímání reality a poprvé se během dětské hry objevuje hra v roli. Vývojovým 

úkolem třetí fáze je vlastní iniciativa, která je regulovánasvědomím. Problémem v této etapě 

je nevytvoření svědomí, či přílišné svědomí, které brzdí iniciativu. 

                                                           

55 Srov.: ŘÍČAN, P. Psychologie: Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. s.266. 
56 Srov.: Tamtéž. s.266 – 277. 
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4. Mladší školní věk (7-11) – je typický rozšiřováním rozumových schopností a 

osvojením si základů logického myšlení. Vývojovým úkolem je snaživá píle, která je 

odrazem vyrovnání se dítěte s nároky rodičů a učitelů. Pokud se dítě setkává především s 

nezdarem, může se u něj vytvořit komplex méněcennosti. 

5. Dospívání (období mezi 11 a 20 - 22 rokem). Dospívání rozdělujeme na pubescenci a 

adolescenci. Pubescence probíhá mezi 11 a 15 rokem života, adolescence mezi 15 a 22 rokem. 

V této etapě života je rozvíjena především rozumová stránka jedince, která směřuje k rozvoji 

formální logiky. V pubescenci dochází při socializaci k druhému období vzdoru, dítě se bouří 

proti autoritám a tíhne ke svým vrstevníkům. Vývojovým úkolem je získání identity, neboli 

nalezení odpovědi na otázku kým jsem a čím chci být. 

6. Mladá dospělost (20-30 let) – otázky typické pro toto období jsou směřovány 

k tématu, kterým je například uplatnění v životě a nalezení pracovního místa. Důležitým 

bodem je zde uspořádání mezilidských vztahů, tedy nalezení životního partnera a založení 

rodiny. Hlavním vývojovým úkolem této etapy je vybudování intimity.  

7. Střední dospělost (30-60) – hlavním úkolem této ontogenetické fáze je získání 

generativity. Pro člověka je v této fázi důležité vybudování vlastní rodiny a pozice ve 

společnosti. 

8. Pozdní dospělost (60-) Jedinec si uvědomuje svoji konečnost. V této etapě je za 

důležitý mezník v životě člověka považováno přijetí své smrtelností, respektive smíření se 

smrtí. Jedince tak dosáhne poslední ctnosti, kterou je moudrost.
57

  

Jean Piaget, významný představitel vývojové psychologie, přichází s kognitivní teorií 

vývoje. Ontogenetická stádia vývoje člověka rozděluje do tří etap, ve kterých se rozvíjí 

kognitivní operace v propojení s vývojem citů. První stadium nazývá senzomotorické a 

považuje ho za vývojově nejnižší. V této fázi jsou vjemy zprostředkovávány smysly. Dítě při 

učení používá metodu pokusu a omylu. Ve druhé fázi, období předoperační, se u dítěte 

objevuje vizuální myšlení, které je orientováno na práci s vjemy a představami. Posledním 

etapou je stádium konkrétních a formálních operací. Konkrétní operace se vztahují na 

reálné objekty a události, dítě má schopnost kategorizovat určité jevy. Operace formální jsou 

spojovány s myšlením abstraktním.
58

 Vývojová psychologie podle Piageta poukazuje na to, 

v jaké fázi vývoje mohou být uplatněny určité metody dramatické práce. Bylo by tedy zcela 

                                                           

57 Srov.: ŘÍČAN, P. Psychologie: Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. s.266-277. 
58 Srov.: NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. s. 303. a 325. 
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nemístné používat například v předškolním věku abstraktní ztvárnění, protože takové dítě 

není schopno abstraktního myšlení. 

2.4.2. Psychoterapie 

„Psychoterapie je záměrné upravování narušené činnosti organismu psychologickými 

prostředky.“
59

 Expresivní terapie jsou ovlivněny mnohými proudy psychoterapie, z nichž jsou 

nejdůležitější: hlubinná psychoterapie, kognitivně-behaviorální psychologie, humanistická 

psychoterapie a relaxační fyziologické postupy. 

Hlubinná psychoterapie. Tento typ terapie je založen na teorii nevědomých procesů, 

které ovlivňují procesy vědomé. Za klíčové období je považováno dětství, kdy dochází k 

formování osobnosti. Čelními představiteli tohoto směru jsou Sigmund Freud 

(psychoanalýza), Alfred Adler (individuální psychologie) a Carl Gustav Jung (analytická 

psychologie).
60

 Psychoanalýza pomáhá dramaterapii svými poznatky o vědomí, předvědomí a 

nevědomí. Využívá také její teorii obranných mechanismů (ve spojení s odstraňováním 

úzkosti), teorii snů a volných asociací či symbolů nevědomí.
61  Alfred Adler, zakladatel 

individuální psychologie, se oddělil od Freudovy skupiny a rozvíjí svou vlastní koncepci, kde 

pro lidský vývoj vidí rozhodující „životní cíl“. Ten určují dva faktory - potřeba začlenit se do 

společnosti a nalézt v ní uplatnění. Základní determinantou působící na jedince je prostředí, 

s nímž je jedinec v interakci po celý život. Pokud se jedinci nedaří úspěšné začlenění do 

společnosti, rozvíjí se u něho pocit méněcennosti, který může přerůst až ke vzniku neuróz.62 

Úkolem dramaterapeuta je pak přimět klienta k nápravě životního stylu a pomoci mu nalézt 

smysl života. Analytickým psychologem důležitým pro dramaterapii je Carl Gustav Jung a 

jeho teorie o individuálním a kolektivním nevědomí. 63  Jung se snaží odkrýt nevědomé 

souvislosti, které ovlivňují život pacienta. Přichází s archetypy (tj. pravzory lidského chování, 

které jsou v člověku uchovány a předávány z generace na generaci), které jsou součástí 

kolektivní nevědomí. Tyto pravzory mohou být vyvolány různými vnějšími i vnitřními 

podněty a projevovat se v našem chování. Může tak nastat rozpor mezi vědomým jednáním a 

nutkavým řešením situace skrze archetyp. Tento rozpor může způsobit i neurózu.64 Hlubinná 

psychologie tedy „pracuje s výkladem – interpretací, kdy pacient postupně porozumí své 

                                                           

59  KRATOCHVÍL, S. Psychoterapie: Směry, metody výzkumy. 3. přepracované v. Praha: Anvicenum, zdravotnické 

nakladatelství, 1987. s. 11. 
60 Srov.: VYTMĚTAL, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. roz. a přepracované v. Praha: Grada, 2004. s. 156. 
61 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 58. 
62 Srov.: KRATOCHVÍL, S. Psychoterapie: Směry, metody výzkumy. 3. přepracované v. Praha: Anvicenum, zdravotnické 

nakladatelství, 1987. s. 26. 
63 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 59. 
64 Srov.: KRATOCHVÍL, S. Psychoterapie: Směry, metody výzkumy. 3. přepracované v. Praha: Anvicenum, zdravotnické 

nakladatelství, 1987. s. 28-29. 
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motivaci a tomu, co vytvářelo jeho osobnost, uplatňuje se zde i emocionální a korektivní 

zkušenost.“
65  

Kognitivně-behaviorální psychologie. Tento druh terapie minimalizuje subjektivní 

prožitek a vnímá poruchy chování jako naučené reakce, které lze přetvořit. Na neurotické 

symptomy se nahlíží jako na naučené vzorce chování, které je možno instrumentálním či 

sociálním chováním změnit. Kognitivně-behaviorální postupy využívají také divadelní proces, 

imitaci a identifikaci klienta s rolí, jimiž se snaží odstranit nevhodně naučené jednání.
66

 

Humanistická psychoterapie. „Humanistická psychologie se snaží pochopit vnitřní 

zážitky jedince a naučit jej, aby byl sám schopen své poznané zážitky ovládat a tak se stal též 

odolným vůči jakékoliv manipulaci zvenčí.“
67

 Humanistická psychoterapie zahrnuje více škol, 

do kterých například řadíme rogersovský přístup a logoterapii. Pro využití dramaterapie je 

důležité si více přiblížit přístup rogerovský. Specifikem této terapie je přístup, který vychází 

přímo z klienta a podněcuje jeho rozvoj. Rogers zdůrazňuje u terapeuta empatii, akceptování 

pacienta a důraz na to, aby terapeut reagoval jako autentická osoba „bez přetvářky“.
68

 Tyto 

modely chování jsou jistě důležité i pro dramaterapeuta, který se snaží být svým klientům 

průvodcem na cestě ke zdolání  jejich problému. 

Relaxační a psychofyziologické přístupy vycházejí z myšlenky psychofyziologické 

jednoty organismu. Techniky této terapie jsou zaměřeny na fyzické cvičení, které ovlivňuje 

psychiku člověka. Mezi základní prostředky tohoto přístupu patří dechová cvičení, meditace, 

imaginativní techniky atd. 
69

 Dramaterapie využívá pohybové metody především v 

individuální terapii a pro zklidnění klientů ve skupinové dramaterapii.
70

 

2.5. Formy a struktura dramaterapie 

Jednotlivé formy dramaterapie se odlišují počtem klientů, pohlavní heterogenitou či 

homogenitou ve skupině, otevřeností terapeutického procesu atd. U dělení podle počtu klientů 

docházejících na sezení se setkáváme s formou individuální a skupinovou. Častější formou 

sezení bývá forma skupinová. Členů skupiny bývá zpravidla osm až dvanáct, ale vždy záleží 

na typech problémů účastníků a na jejich specifickém cílí, jehož mají dosáhnout.
71

 Výhodou 

                                                           

65 VYTMĚTAL, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. roz. a přepracované v. Praha: Grada, 2004. s. 156. 
66 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 27. 
67  KRATOCHVÍL, S. Psychoterapie: Směry, metody výzkumy. 3. přepracované v. Praha: Anvicenum, zdravotnické 

nakladatelství, 1987. s. 65. 
68 Srov.:Tamtéž. s. 41. 
69 Srov.: VYTMĚTAL, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. roz. a přepracované v. Praha: Grada, 2004. s. 157. 
70 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 61. 
71 Srov.:Tamtéž. s. 39. 
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práce ve skupině je nalezení možnosti interakce mezi jedinci a získání pocitu podpory a 

bezpečí. Skupinová práce vede k osvojení si vhodných modelů reagování na životní situace a 

k sebeprosazení se, aniž by tím byla omezena svoboda druhých. Toho je při dramaterapii 

dosahováno pomocí techniky hry v roli, která klientům nabízí přímé prožití zážitků v reakci 

na simulované podněty. Pokud jedinec není schopen přijímat a zpracovávat podněty od 

skupiny, volíme terapii individuální. Důležitým úkolem je vytvořit bezpečný prostor, kde 

bude klient schopen rozvíjet vztah s terapeutem a „otevírat“ se pomocí dramaterapeutických 

prostředků. Terapeut v individuální formě vystupuje jako host a klient ho provází svým 

„světem“. 
72

 

Dle smíšenosti pohlaví rozlišujeme terapii koedukovanou (smíšené pohlaví) a izosexuální 

(homogenita pohlaví). Ve většině terapeutických institucích je upřednostňována forma 

koedukativní, která umožňuje širší vnímání problému a lépe simuluje reálný život. 

S izosexuální skupinou se setkáváme například ve výchovných ústavech.
73

 

Pokud klienti absolvují celý terapeutický proces bez možnosti vstupu nových členů, 

hovoříme o skupině uzavřené. V opačné situaci se jedná o skupinu otevřenou. Posledními 

formami jsou dramaterapie ambulativní a klinická. Během ambulativní terapie klient na 

sezení „dochází“ z domova. U klinické se jedná o klienty, kteří byli hospitalizováni (léčebny, 

psychiatrická odděleni).
74

 

Struktura dramaterapeutické skupiny se liší zejména různorodostí její klientely. Jak již 

bylo zmíněno, dramaterapie si klade rozlišné cíle podle zaměření na určitou skupinu, 

se kterou pracuje. Podle toho se liší i délka terapeutických setkání a práce se skupinou. Při 

sestavování plánu sezení vychází terapeut ze svého terapeutického zaměření, ze složení 

skupiny a cílů, které vychází z individuálních problémů jedinců a z cílů instituce, kde je 

terapie zřizována.
75

 

Katarína Majzlanová rozděluje strukturu dramaterapeutického sezení na tři základní části: 

1. Úvodní část. První fáze je soustředěna na odstranění napětí, vybudování důvěry ve 

skupině a soustředí se na aktivizaci klientů. K technikám v této části sezení Majzlanová 

doporučuje hry rituální, pohybové, smyslové a práci s maskou. 

                                                           

72 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 50-51. 
73

 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 39. 
74 Srov.: Tamtéž. s. 39. 
75 Srov.: Srov.:Tamtéž. s. 145-146. 
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2. Jádro. Druhá etapa je tvořena podle konkrétních cílů, které dramaterapeut stanovil pro 

danou skupinu. Je tedy závislá na problémech klientely se kterou pracuje. Náplň sezení se 

může soustředit kolem jedné techniky, která je během sezení detailněji rozpracovávaná (např. 

práce s konkrétním příběhem), nebo můžeme využít techniky různého charakteru (např. 

zapojení improvizace, rolové hry, hry s loutkami atd.). Mezi vhodné techniky, v této etapě, 

řadíme improvizaci, práci s textem, hry rolové a dramatické, dramatizaci, tvořivé psaní a 

etudy. 

3. Závěr. Třetí fáze je věnována sociální interakci klientů a rozvoji komunikace. Prostor 

je vyhrazen i pro sebereflexi a vyjádření emocí, které klienti během sezení prožili. Techniky 

této fáze obsahují hry zritualizované, relaxaci a jednoduší dramatické hry.
76

 

 Struktura dramaterapie podle Valenty je členěna do šesti částí: 

1. Pozdrav dramaterapeuta se skupinou. V první části dramaterapeutického sezení 

navazuje terapeut kontakt se skupinou a seznamuje ji s plánem sezení. Úkolem této etapy je 

navození příjemné atmosféry a vytvoření skupinové koheze. Počáteční aktivita by měla 

probíhat v kruhu, který symbolizuje jednotu. 

2. Rozcvička, zahřívací cvičení. Do rozcvičky řadíme tři typy aktivit - tělesnou aktivizací 

(která přispívá k zaktivizování organismu jedince a zmírnění napětí), imaginaci a verbální 

rozcvičku (vyjádření svých aktuálních pocitů). 

3. Otevření hracího prostoru. Pro vstup klienta na scénu doporučuje Valenta, využívat 

opakující se rituál. To usnadňuje klientovi odtrhnout se od reality a umožňuje mu projevit své 

fantazie a podvědomé stránky osobnosti. 

4. ,,Nastartování“ hry V této fázi vysvětlí terapeut pravidla hry a snaží se do ní aktivně 

zapojit všechny klienty.  

5. Hlavní část sezení. Tato etapa se doporučuje začínat ve dvojicích a následně přecházet 

do práce ve větších skupinách. Mezi techniky, které volíme v této etapě, patří práce s rolí, kde 

„jako by“ vstupujeme do situací a nalézáme jejich řešení. 

6. Uzavření sezení. Tato etapa klientovi nabízí především nenáročné vrácení do reality. 

Klient opouští hranou roli a reflektuje prožité emoce.
77

 

                                                           

76
 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 151-152. 

77Srov.: VALENTA, M., O. MÜLLER a M. D. POLÍNEK. Dramaterapie v institucionální výchově: Expresivní terapeutické 

metody-cesta ke změně v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 29-31. 
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2.6. Modely dramaterapie 

U dramaterapie nelze hovořit o jednotné škole, není založena na jednotném myšlenkovém 

proudu. Vychází spíše z edukačně výcvikové a filozofické orientace terapeuta a preferenčně 

se opírá o jeho zaměření, tedy o jeden z intradisciplinárních zdrojů dramaterapie.
78

  

Teoretický základ dramaterapie spočívá v divadle, terapeutickém dramatu, psychologii a 

antropologii. Podle tohoto rozdělení nacházíme i základní modely dramaterapie. 

Divadelní model dramaterapie (Story Theatre). Tento model se opírá především o 

myšlenku, že divadlo umožňuje lidem chovat se tak, jako by byli někým jiným. Poskytuje 

účastníkům možnost reagovat takovým způsobem, který by byl v jejich realitě nepřijatelný, či 

nabízí pohled na problém z různých hledisek, které by klienti nebyli dříve schopni vidět. 

Klienti zde zastávají roli herců a terapeut roli režiséra.
79

 „Divadelný model zahŕňa prácu so 

štruktúrovaným textom, ktorý nevznikol z tvorby klientov, ďalej výpravu, kostýmy, techniku, 

obecenstvo, zvukový a hudobný plán a jeho úlohou je pôsobenie na samotných hercov i 

obecenstvo, ktorému sa ich umeleckých vyjadrením tlumočia obsahy a obrazy dejov.“
80

  

Jedním z hlavních zastánců tohoto modelu je Sue Jennings, která vnímá terapeuty jako 

umělce a samotné drama podle ní obsahuje léčivé prvky. Terapie podle ní probouzí 

v klientovi kreativní vyjadřování a napomáhá tak k jeho psychickému růstu. Drama, které je 

ztvárňováno, se stává pomocí interpretace klientů „součástí jich samotných“. Dalším 

důležitým stoupencem tohoto modelu je Steave Mitchel, který spatřuje hlavní úkol 

dramaterapie v „hojení problémů“. Pomocí dramatu se snaží přesunout problémy 

každodenního života do divadelní reality a najít tak vhodné řešení náročné situace.
81

 U nás 

tento model zastává například divadelní soubor prostitutek - Rozkoš bez rizika a divadlo 

bezdomovců Ježek a Čížek v Praze. 

Model terapeutického dramatu. Hlavní prostředkem terapeutického dramatu je práce 

s mýty, legendami a lidovými příběhy, ve kterých klienti mohou shledat schodu se svým 

vlastním příběhem.
82

  „Metafora obsiahnutá vo svete mýtu, legendy, bájky alebo rozprávky je 

vzdialená od problémov života iba zdanlivo – hráči si prostrednictvom nej uvedomujú 

niektoré skutočnosti, vidia ich z rôznych hĺadísk, nakoĺko metafora nepôsobí na každého 

                                                           

78 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 32.   
79Srov.: MELDRUM, B. Historical background and overview of dramatherapy. JENNINGS, S., A. CATTANACH, S. 

MITCHELL, A. CHESNER a B. MELDRUM. The handbook of dramatherapy. London: Routledge, 1994. s. 22-23. 
80Tamtéž. s. 41. 
81 Srov.:Tamtéž. s. 22-23 
82 Srov.:Tamtéž. s. 23. 
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rovnako a vyvoláva rôzne reakci.“
83

 Hlavní představitele tohoto modelu jsou Mooli Lahad, 

Alida Gersie a Mariana Jenkyns. Lahad během terapie pozoruje klienty a soustředí se na 

jejich vyjadřovací prostředky a rekce na stres. Dramaterapeut pracující na principech tohoto 

autora zastává spíše roli pozorovatele, který sleduje poselství herců. V hlavním zájmu 

terapeuta stojí volba strategií, pomocí nichž se klient při hře vyrovnává s překážkou. Gersie 

používá spíše tradiční příběhy, ve kterých nachází zašifrované poselství, které pomocí hry 

zprostředkovává svým klientům. Gersie na rozdíl od Lahada vidí terapeuta v roli pomocníka, 

který pomocí dramatu napomáhá účastníkům vyřešit jejich problémy. Mariana Jenkyns volí 

za hlavní prostředek díla od Shakespeara, která obsahují množství metafor. Herci do 

shakespearovských rolí vnáší aspekty sebe samých.
84

  

Model rolové teorie je založen na přehrávání většího počtu rolí. Cílem této metody je 

navýšení počtu rolí, které má klient ve svém „repertoáru“, jednodušší přizpůsobování rolím 

novým a ulehčení při přecházení z jedné role do druhé.
85

 „Úlohou rolového modelu je 

posilňovanie zdravých stránok osobnosti klienta prostrednictvom roly, napodobnením 

rôznych sociálnych situácii.“
86

 Terapeut v rolovém modelu zaujímá i roli herce a tím ukazuje 

klientům nejširší škálu modelu chování v dané situaci. 

Antropologický model dramaterapie je zaměřena na práci s rituály. Sue Jennings 

poukazuje na nezbytnost přechodových rituálů v našem životě, se kterými se člověk musí 

během života vypořádat. Mezi takové významné mezníky řadí například rituál narození, 

dospívání, svatby a pohřební rituál.
87

 „V tomto chápání je rituál brán jako součást a spojnice 

mezi mnoha aspekty osobnosti, a to především v interakci mezi fyzickým a metafyzickým skrze 

imaginativní dramatický akt.“
88

  Rituál v terapii obnovuje již zažitou situaci a pomocí 

divadelních či dramatických prostředků nachází pojmenování situací, které jsou již brané za 

stereotypní. Dalším přínosným aspektem rituálů je možnost nahlédnout na to, jak byla situace 

prožívána dříve, a jak ji jedinec prožívá nyní.
89

 

                                                           

83 MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 39-40. 
84 Srov.: MELDRUM, B. Historical background and overview of dramatherapy. JENNINGS, S., A. CATTANACH, S. 

MITCHELL, A. CHESNER a B. MELDRUM. The handbook of dramatherapy. London: Routledge, 1994. s.23-24. 
85 Srov.:Tamtéž. s. 24. 
86 MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 39. 
87 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 63. 
88 VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 63. 
89  Srov.: ŠKOVIERA, A. Ritualizácia, rituály a ritualizmy v kontexte skupinovej poradenskej a terapeutickej práce. 

VALENTA, M. et al Rukověť dramaterapie II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 59. 
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Vývojový model dramaterapie využívá teorií ontogeneze psychiky podle Eriksona a 

Piageta. Úlohou terapeuta je stanovit kognitivní a mentální úroveň klienta a podle ní zvolit 

vhodné dramatické prostředky, které by napomáhaly k dalšímu potřebnému rozvoji.
90

 

Integrativní (eklektický) model dramaterapie propojuje různé modely a přístupy 

v dramaterapii a zároveň využívá i metody z jiných expresivních oborů (tedy metody 

arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie a poetoterapie).
91

 

Dramaterapie nemá jasně stanovený základ a proto se při její aplikaci můžeme setkat 

s celou řadou prostředků. Tato nejednotnost pramení i z různorodosti dramaterapeutických 

tréninků a ze samotného různorodého zaměření samotných dramaterapeutů. Společný základ 

nacházejí tyto modely v naplňování svých cílů. 

2.7. Role dramaterapeuta 

Role dramaterapeuta se liší od rolí ostatních terapeutů v odlišných terapeutických 

přístupech. Dramaterapeut je zde méně direktivním činitelem, zastává spíše úlohu spoluhráče, 

usměrňovatele, průvodce či poradce. 

Dramaterapeut by měl mít jak určité profesní vzdělání, tak umělecké a sociální vnímání. 

Důležitým profesním kritériem je vysokoškolské vzdělání, nebo dlouhodobý odborný výcvik 

se zážitkovou a terapeutickou zkušeností. Vzdělání dramaterapeutů  se v České republice 

může opírat o několik zákonných úprav, mezi které spadá: zákon č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a nová úprava zákona č. 339/2008 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Zákony č. 563/2004 Sb. a č. 108/2006 Sb. se řídí edukativní dramaterapeuti, tedy speciální 

pedagogové věnující se dramaterapii.
92

 Pokud se zaměříme na zákon č. 563/2004 Sb., tak 

dramaterapeut, který chce pro své uplatnění zvolit směr edukativní, by měl dosáhnout 

vysokoškolského vzdělání. To vyplývá z přesného znění tohoto zákona v hlavě II. v § 18 

„Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřeném na speciální pedagogiku.“
93

 Úpravou zákona č. 339/2008 Sb. o nelékařských 

zdravotnických povoláních se řídí kliničtí dramaterapeutové, kteří směřují do zdravotnických 

                                                           

90 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 33. 
91 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 49. 
92 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 32. 
93  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Zájmové vzdělávání: Zákon 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících [online]. Praha, 2009 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/zakon-c-563-

2004-sb-o-pedagogickych-pracovnicich 
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zařízení.
94

 „Výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění činností, 

které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu 

zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo 

přímým vedením v rozsahu stanoveném právním předpisem a jako zaměstnanec 

zdravotnického zařízení.“
95

 Odborná způsobilost k výkonu povolání je získána po dosažení 

akreditovaného magisterského, bakalářského, či vyššího odborného programu a to v oboru 

psychologie, speciální pedagogiky, programu přírodovědného, sociálního, či pedagogického, 

nebo absolvováním kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie. Další možností je absolvování 

vysoké či vyšší odborné školy se zaměřením k umělecké terapii.
96

 

Důležitou teoretickou výbavou  dramaterapeuta je znalost psychologie (obecné, sociální, 

vývojové a psychologie osobnosti), pedagogiky, antropologie, dramatické výchovy a 

divadelní teorie. Z divadelní teorie využívá dramaterapeut jednotlivé divadelní prostředky 

jimiž je například pantomima, hra s loutkou, práce se zástupnou rekvizitou, improvizace a 

hraní rolí, při kterém využívá techniku metaxis (tj. schopnost přecházet z rolí reálného světa 

do rolí světa nereálného). Dramaterapeut by měl ovládat práci dramatika, režiséra, tvůrce 

scénické hudby, výtvarníka, choreografa a herce.
97

 

Role terapeuta neznamená být jen „studnicí moudrosti“, ale vyžaduje od člověka i určité 

osobnostní rysy, které jsou v tomto nedirektivním vztahu mezi terapeutem a klientem více než 

důležité. Terapeut by měl být osobou empatickou, která dokáže navázat vztah s klientem a 

vytvářet pro něj bezpečnou atmosféru. V prostředí, které by vyvolávalo u klientů nepříjemné 

emoce či pocit strachu, by nebylo možné vstoupit do světa improvizace a fantazie, jež jsou 

součástí dramaterapie a napomáhají klientům odhalovat jejich kvality. Stát se průvodcem, 

kterému mohou klienti důvěřovat, by mělo být součástí každé osobnosti, která se rozhodla 

vstoupit do role dramaterapeuta. 

3. Techniky a prostředky dramaterapie 

K nejdůležitějším technikám dramaterapie patří hra v roli, improvizace, hra s loutkou, 

neverbální techniky a dramatická hra. S těmito technikami nepracuje dramaterapeut 

izolovaně, ale do procesu terapie je integruje podle potřeb skupinových a individuálních. 

                                                           

94 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 32. 
95  POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Jednání a dokumenty: Předpis 339/2008 

Sb. [online]. Praha, 2008 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=339&r=2008 
96  Srov.: POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Jednání a dokumenty: Předpis 339/2008 

Sb. [online]. Praha, 2008 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=339&r=2008 
97 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 86. 
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Výběr aktivit se tedy podřizuje stanovenému cíli u konkrétní skupiny a individuálním 

možnostem a schopnostem jednotlivých klientů.
98

 

3.1. Hra v roli 

„Pojem role v psychologickém smyslu odpovídá určitým způsobem divadelní roli. Je to 

také předpis určitého způsobu chování, tj. toho, co má člověk za určité situace dělat.“
99

 

V divadle je zadán herci text, který určuje jeho roli, ne však její zpracování. Text samotný tak 

neodhaluje divákovi charakteristické znaky a detaily dramatické postavy, ale je zapotřebí 

osobitého přístupu herce, který vytvoří její celistvý obraz. Stejně jako na jevišti, tak i 

v reálném životě volíme, jaké průvodní chování by měla naše role obsahovat. Ztvárnění 

určitých rolí je podmíněno i sociokulturním prostředím a napomáhá tak sociální integraci 

jedince. „Skupina klade na jedince určité požadavky, prezentované ve formě rolí. Ty obsahují 

určitá očekávání, zahrnující i normy chování, jež je třeba respektovat. Jedinec se musí chovat 

požadovaným způsobem, jestliže chce, aby byl ve společnosti akceptován.“
100

  

Podle přijetí očekávaných vzorců chování k dané roli rozlišujeme následné tři přístupy: 

imitaci, identifikaci a projekci. Imitace je přejímání vnějších znaků role (tj. pohybu, 

komunikace). V identifikace se jedná o přejímání jak vnějších tak i vnitřních znaků (tj. pocitů, 

hodnot). Projekce zahrnuje nevědomé přenášení vlastních přání a pocitů, které jsou promítány 

na druhé.
101

 

Hraní role je ztvárnění chování a jednání dramatické postavy a to s jejími 

charakteristickými pohybovými a řečovými znaky.
102

 Herec může do role vstoupit ve třech 

rovinách, těmi jsou simulace, alterace či charakterizace. V simulaci hraje klient sám sebe, ale 

jsou mu podkládány fiktivní situace, na které se učí nově reagovat. Cílem simulovaného 

vstupu do role je nácvik individuálních dovedností a sebepoznání. Alterace umožňuje herci 

vstoupit do role jiné osoby, do jejích pozic, postojů, stavů a prožitků. Během tohoto ztvárnění 

role se jedinec učí pohlížet na svět „jinýma očima“. To mu nabízí možnost nahlédnout do 

procesu atributovaných rolí („tj. role přisouzené na základě předpovídaných osobnostních 

vlastností“
103

), jednat podle statusu či funkce dané role. Dalším přínosem tohoto ztvárnění 

role je možnost nahlédnout na problém z pohledu různých stanovisek a motivů. 

                                                           

98 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia v špeciálnej edukácii. PIPEKOVÁ, J. et al Terapie ve speciálně pedagogické 

péči. 2. rozšířené vydání. Brno: Paido, 2001. s. 101. 
99 VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997.  s. 195. 
100 Tamtéž.  s. 195. 
101 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 105 – 106. 
102 Srov.: MUSIL, R. Dramatická výchova. Náklady vlastní: Beroun, 2008. s 20. 
103 VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997.  s. 198. 
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Charakterizace je důkladnějším zpracováním alterace, jde o přesné vykreslení dané postavy i 

s jejími individuálními zvláštnostmi. Tento vstup do role je spíše určen uměleckému 

ztvárnění.
104

 

Dramaterapie při vstupu do role využívá především simulaci a alteraci, avšak nevyužívá 

přímé promítání a znázorňování problémů klientů a jejich soukromého života, jako je tomu u 

psychodramatu. Dramaterapie dává klientovi jakýsi odstup a pomocí různých rolí a příběhů 

nachází člověk sám sebe skrze pochopení určitého rolového jednání.  Rolová hra nabízí 

klientovi možnost být někým jiným, ale zároveň zůstat sám sebou. Tento postup přináší 

klientovi možnost vnímat své role v reálném světě, ale také i možnosti, které mu 

zprostředkovává role ztvárňovaná. To napomáhá klientovi vnímat realitu z jiné perspektivy a 

nabízí mu tím vhled do řešení problému.
105

 Cíle techniky hry v roli pro účely dramaterapie 

jsou „výchova k empatii, ďalej rozvíjanie sociálnych vzťahov, stimulácia v oblasti 

komunikácie, zlepšenie orientále vo vzťahu medzi ľuďmi, prestavba návykov  v správaní, 

získavanie nových  skúseností a zážitkov.“
106

 

Hru v roli je nejvhodnější rozvíjet od staršího předškolního věku dítěte, kdy se nejprve 

objevují témata z primárního prostředí (tj. rodina), poté z okolí širšího a až posléze přechází 

do tematiky představ a fantazií.  Tato metoda dítěti poskytuje: zážitek realizace a úspěšnosti, 

stimulační uvolnění, upevňování sebevědomí a rozvoj komunikace. 
107

 

3.2. Improvizace 

Encyklopedie Diderot vysvětluje pojem improvizace jako „projev, výrok, výkon, zvláště 

umělecký, prováděný bez důkladnější přípravy na základě inspirace.“
108

 

Improvizace je prostředkem, který napomáhá k odkrytí vnitřního stavu klienta, jeho 

konfliktů a volných asociací. Tato technika otevírá cestu k lepšímu sebepoznání a citlivějšímu 

vnímání druhých, rozvíjí spontaneitu a pomáhá nalézat vhodná řešení na nově vzniklé situace 

(problémy). Její význam spočívá i v rozvoji tvořivosti, fantazie a kooperace. Improvizace je 

technikou, která může být součástí ostatních dramatických prostředků, například jako součást 

techniky hry v roli, nebo je využívána jako samostatně stojící aktivita. Její význam je však 

neopomenutelný z důvodu, že na rozdíl od strukturovaného dramatu buduje schopnost 

                                                           

104 Srov.: VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. s. 54-59 a 216-217. 
105  Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 119. 
106 MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. .9 
107 Srov.:Tamtéž. s. 95. 
108 ENCYKLOPEDICKÉ NAKLADATELSTVÍ DIDEROT. Všeobecná encyklopedie. Praha: DIDEROT. 1999. Sv. 3., s. 

333.  
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okamžité reakce na podnět, a tím se spíše přibližuje skutečnému životu.
109

 „Improvizace 

poskytuje hrajícím autentickou situaci, kterou musí samostatně a aktivně řešit, a dává tedy 

autentický zážitek, byť v uměle navozené, fiktivní situaci. V improvizaci se dítě nebo mladý 

člověk setkává se skutečně vzniklou obtíží, kterou musí překonat a vyřešit, a to aktivně, to 

znamená rozhodnout se, jak reagovat.“
110

 

V dramaterapii rozlišujeme tři formy improvizace: plánovaná improvizace, neplánovaná 

improvizace a nepřipravená improvizace. Plánovaná improvizace nabízí klientům omezený 

čas na seznámení se s rolí a teprve poté se přechází k jejímu ztvárnění. Herci zde mají 

možnost vybrat si jaké místo (tedy hranou postavu) během improvizace zaujmou. 

Neplánovaná improvizace vybízí klienty k okamžitému rozhodnutí, zda do improvizované 

hry vstoupit či nikoli, není jim tak dán čas na přípravu. Nepřipravená improvizace je 

nečekanou aktivitou mimo plán, která vyplyne z okamžité situace.
111

 Dramaterapeut by měl 

být všímavým vůči takovýmto podnětům, které přicházejí od skupiny. Měl by být schopen 

rozpracovat nepřipravenou improvizaci, která je jakýmsi střípkem k odkrytí potřeb a 

požadavků témat, které skupina vnímá za důležité. Dalším důležitým aspektem práce 

s nepřipravenou improvizací je zvýšení motivace klientů k dané aktivitě. 

3.3. Loutky 

Práce s loutkou má několik významů: dítě se prostřednictvím loutky nedostává do přímé 

konfrontace s okolím (loutka je tedy jakýmsi zprostředkovatelem reality, který napomáhá 

klientům k sebeotevření se); komunikace prostřednictvím loutek usnadňuje rychlejší navázání 

kontaktu; komunikace mezi účastníky sezení a terapeutem je díky loutce zbavena bariér a také 

je ulehčeno i samotné řešení problémů a konfliktních situací, které jsou na loutky přenášeny; 

dítě se skrze loutku lépe ztotožňuje s novými pravidly a požadavky a rozvíjí bez nátlaku 

sociální komunikaci.
112

 

„Loutky jsou ve hře hlavními aktéry, nositeli děje, s nimiž se děti identifikují a s nimiž 

komunikují.“
113

 Pro děti s mentální retardací mohou být loutky důležitým prostředníkem 

při poznávání reality. Tyto děti vnímají zástupné postavy jako postavy živé (toto vnímání je 

typické do 7-8. roku mentálního věku), které se stávají jejich kamarády. Práce terapeuta je 

                                                           

109 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 124. 
110 MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. s. 86. 
111 Srov.: VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 41. 
112 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 110. 
113  Tvořivá dramatika [online]. ROČ. XXI číslo 1/2010 (59). Praha: NIPOS, 2010 [cit. 2013-04-26]. ISSN 1211-8001. 

Dostupné z: http://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td2010_1.pdf 



32 
 

přenesena na zástupnou rekvizitu. Činnosti už tedy nejsou vykonávány na popud dospělého, 

ale děti aktivity vykonávají pro své přátele (loutky), tím je zvýšena i motivace dětí pro určitou 

činnost. Práce s loutkou může být zaměřena na větší tematické celky, kde loutka je cizincem 

v našem světě a pedagog jí za pomoci dětí učí poznávat a chápat náš svět. Zvoleny mohou být 

například tato témata – lidské tělo, roční období, cestování atd.
114

 

Cílem práce s loutkou je rozvíjení tvořivosti, pohybové a jazykové dovednosti, začlenění 

do kolektivu a navázání spolupráce, ventilování emocí a rozvíjení sociální komunikace.
115

 

3.4. Neverbální prostředky 

Neverbální techniky, které při hře využívají především řeč těla, se v dramaterapie 

uplatňují spíše jako přípravné a pomocné techniky. Do neverbálních prostředků řadíme – 

neverbální hry a cvičení, etudy a pantomimu. Neverbální hry a cvičení jsou směřovány 

především k odreagování a jako prostředek sebepoznávání. Jsou také přípravnou formou pro 

další práci s etudou a pantomimou.
116

 „Etuda je drobný dramatický útvar na vyjadrenie 

pocitu, nálady dramatického deja, môže mať stimulačné, nácvikové, terapeuticko-výchovné 

zameranie.“
117

 Etuda může být zaměřená na nácvik pohybu (tj. gestiky, haptiky, mimiky) a 

emocí (vyjádření pocitů a nálad). Cílem etudy je pochopení neverbální komunikace, která 

dokresluje komunikaci verbální, schopnost vžít se do druhého a citlivě ho vnímat a osvojení si 

srozumitelného vyjadřování, kde verbální komunikace je v souladu s neverbálním 

vyjádřením. Pantomima je poslední formou neverbální komunikace, která se využívá spíše u 

zkušenějších hráčů. Jejím základem je interpretace nějakého děje, která vede k jeho 

charakterizaci a je vyjádřena pohybovými prostředky.
118

 

3.5. Dramatická hra 

Johan Huizig definuje hru následovně: „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána 

uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale 

bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem 

napětí a radosti a vědomím ,,jiného bytí“ než je všední život.“
119

 Definice hry nejsou 

jednoznačně ukotvené, s různorodostí autorů se setkáváme s různým vymezením pojmu hra. 

                                                           

114 Srov.: Tvořivá dramatika [online]. ROČ. XXI číslo 1/2010 (59). Praha: NIPOS, 2010 [cit. 2013-06-26]. ISSN 1211-8001. 

Dostupné z: http://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td2010_1.pdf 
115 Srov.: Tamtéž. 
116 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 81. 
117 Tamtéž. s. 83 
118 Srov.:Tamtéž. s. 83-87. 
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Avšak i přes nejednoznačnost v samotné definici můžeme říci, že hra je prostředkem, který 

rozvíjí člověka po stránce rozumové, tělesné, mravní, estetické, pracovní, sociální, citové, 

seberegulační, jazykové i paměťové a vede k tvořivosti a práci s fantazií. 

Dramatickou hru můžeme definovat jako hru s dramatickým konáním, kde zúčastnění 

vstupují do společných interakcí. Je prostředkem, který při své činnosti zapojuje - tvořivé 

hraní, práci s textem, pohybové a hudební prvky.
120

 Dramatická hra je chápána především 

jako hraní rolí formou charakterizace (tj. herec se stává hranou osobou, snaží se ji uchopit 

z širšího psychologického pohledu). 

  

                                                                                                                                                                                     

119
 VALENTA, M. Dramaterapie. 4. akt. a roz. vyd. Grada Publishing: Praha, 2011. s. 46. 

120
 Srov.: MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia: v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. s. 129. 
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4. Mentální retardace 

„Pod heslem mentální retardace se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností 

osobnosti postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností 

orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se projevuje ve zpomaleném 

zaostávajícím vývoji, v ohraničených možnostech vzdělávání a nedostatečné sociální 

přizpůsobivosti, přičemž se uvedené příznaky mohou projevovat samostatně nebo v různých 

kombinacích.“
121

 

Pojem mentální retardace byl zaveden ve 30. letech 20. století Americkou společností pro 

mentální deficienci (AAMD). Roku 1959 Světová zdravotnická organizace (WHO) volí tento 

termín jako zastřešující pojem pro poruchy intelektu.
122

 Terminologie mentální retardace 

procházela v posledních letech značnou obměnou. Dnes je tento pojem chápán jako samotný 

syndrom, který je klasifikován podle stupně snížené úrovně rozumových schopností. Stupně 

mentální retardace byly dříve označovány jako debilita, imbecilita a idiocie, dnes jsou 

nahrazeny termíny lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace. Ke zvolení 

nového názvosloví dochází z důvodů pejorativního zabarvení dřívějších stupňů mentální 

retardace v hovorové řeči.
123

 

Dříve byli jedinci mající syndrom mentální retardace označováni jako handicapovaní, 

postižení, či defektní. K odklonu od tohoto označení dochází v 2. polovině 20. století a 

přechází se k etičtějšímu označení „osoba s mentálním postižením“ a „osoba s mentální 

retardací“.
124

 

Lidé s mentální retardací tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi lidmi s postižením. 

OSN (Organizace spojených národů) a WHO zveřejňují údaje, kde počet lidí s postižením 

tvoří 19,64% v lidské populaci. Z tohoto počtu je uváděno 3,15% lidí postižených syndromem 

mentální retardace. 
125

 V České republice se počet osob s tímto syndromem odhaduje na 3% 

z naší populace. Nejčastější formou syndromu mentální retardace je lehká mentální retardace, 

která je u nás zaznamenána v  2,6% případech.
126
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 ČERNÁ, M. et al Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 2008. s.79. 
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 Srov.: PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 54-

55. 
123

 Srov.: ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: Vzdělávání Výchova Sociální péče. vyd. 4. přeprac. Praha: Portál, 2011. s. 30. 
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 Srov.:Tamtéž. s. 30. 
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 Srov.: PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 59. 
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 Srov.: ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: Vzdělávání Výchova Sociální péče. vyd. 4. přeprac. Praha: Portál, 2011. s. 45. 
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4.1. Etiologie 

Příčiny mentální retardace jsou různé, podílí se na nich jak vnitřní tak vnější činitelé. U 

tohoto syndromu nelze jasně definovat konkrétní příčinu, ale většinou na jejím vzniku mají 

podíl vrozené a environmentální faktory. Mezi nejčastější faktory ovlivňující vznik mentální 

retardace patří: dědičnost, sociální faktory (tj. faktory způsobené sociokulturní deprivací - 

špatné bytové podmínky, nestabilní rodinné zázemí atd.), environmentální faktory (například 

onemocnění matky během těhotenství, alkoholismus matky atd.) a specificky genetické 

příčiny (například fenylketonurie, neurofibromatóza). K odhalení příčin mentální retardace 

dochází v 70-85% případů.
127

 

Současná klasifikace podle AAMR (American Association on Mental Retardation) z roku 

2002 dělí etiologii podle doby vzniku (Černá 2008): 

Vznik mentální retardace v prenatálním období vzniká z důvodů – chromozomální 

aberace, metabolických a výživových poruch (fenylketonurie, glaktosomie), infekce matky 

(zarděnky, syfilis, HIV atd.), nevhodné podmínky prostředí (fetální alkoholový syndrom, 

užívání drog) a neznámé do kterých řadí hydrocefalus, mikrocefalus a makrocefalus. 

Vznik mentální retardace v perinatálním období je zapříčiněn – nízkou porodní hmotností, 

nezralostí, či neonatálními komplikacemi jako je hypoxie či porodní úraz. 

V postnatálním věku dochází k mentální retardaci z důvodů – infekce, otravy, intoxikací, 

onemocněním mozku nebo je způsobena vlivy prostředí (podvýživa, deprivace, zanedbávání a 

úraz hlavy).
128

 

4.2. Klasifikace mentální retardace 

Mentální retardaci můžeme dělit podle vzniku syndromu či podle stupně snížené úrovně 

rozumových schopností. 

Příčiny mentální retardace jsou organické či sociální. U dělení tohoto syndromu podle 

vzniku dále rozlišujeme mentální retardaci vrozenou a získanou. Mentální retardace vrozená 

dříve označována jako oligofrenie je spojována s určitým poškozením, či odchylným vývojem 

v prenatálním, perinatálním nebo postnatálním období do dvou let od narození dítěte. Získaná 
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 Srov.: PROCHÁZKOVÁ, M. Mentální retardace. VÍTKOVÁ, M. et al Integrativní speciální pedagogika. Brno: PAIDO, 
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 Srov.: ČERNÁ, M. et al Česká psychopedie: Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 
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mentální retardace dříve označována jako demence je spojována s faktory, které ovlivnily 

vývoj dítěte po druhém roce života (nemoc, úraz atd.). Zvláštní formou získané mentální 

retardace je stařecká demence a pseudooligofrenie. Stařecká demence je patologickou 

poruchou postihující stárnoucího člověk, která je způsobena důsledkem choroby. 

Pseudooligofrenie, jedná se o formu mentální retardace, která je způsobena nedostatečnou 

stimulací v prostředí dítěte. Tato forma není způsobena poškozením centrální nervové 

soustavy, ale jde o formu vznikající z důvodů zanedbání výchovy, sociokulturním 

znevýhodněním či psychickou deprivací dítěte.
129

 

 V současné době se používá u klasifikace podle úrovně rozumových schopností členění 

podle desáté decenální revize Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1992. Stupeň 

mentální retardace se zjišťuje pomocí standardizovaných testů inteligence, či škálami, které 

určují stupeň sociální adaptace.
130

 Podle úrovně rozumových schopností rozlišujeme 

(Pipeková 2006):
131

 

Lehká mentální retardace. IQ se pohybuje mezi 50-69 (odpovídá mentálnímu věku 

9-12 let). V 60% je způsobena dědičně, v 30% jde o vliv sociální a kulturní a v 10% je 

důvodem vzniku negenetické poškození plodu. Jde o stav, který snižuje školní úspěšnost, 

ale neznemožňující pracovní nastoupení a udržení sociálních vztahů. 

Středně těžká mentální retardace. IQ je v rozmezí 34-49 (odpovídá mentálnímu věku 6-

9 let). V dětství dochází k vývojovému opoždění. Tito jedinci mohou být schopni určité 

nezávislosti a samostatnosti. V dospělosti je potřeba poskytnout jim určitý stupeň podpory. 

Těžká mentální retardace. IQ dosahuje hodnot 20-34 (odpovídá mentálnímu věku 3-6 

let). Tito lidé s postižením vyžadují trvalou podporu. 

Hluboká mentální retardace. IQ má nejvýše hodnotu 20 (odpovídá mentálnímu věku 

pod 3 roky). Je zapotřebí pomoci při pohybových a hygienických činnostech. 

Jiná mentální retardace je označení pro typ tohoto syndromu, který nelze přesně určit, 

z důvodů přidruženého postižení. 

Nespecifikovaná mentální retardace, jde o mentální retardaci, u které kvůli nedostatků 

znaků nelze přesněji určit její klasifikaci.
132
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 Srov.: PIPEKOVÁ, J. et al Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 171-172. 
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4.3. Vývojová specifika u dětí s mentální retardací 

 Z důvodů zaměření své bakalářské práce se věnuji v této podkapitole vývojovým 

specifikům dětí s mentální retardací v těchto etapách: předškolním věk, mladší školní věk, 

starší školní věk a adolescence. 

Předškolní věk dětí s mentální retardací. Lehká mentální retardace bývá do třetího roku 

dítěte hůře diagnostikována, a to z důvodů, že tyto děti procházejí běžným sociálním a 

komunikačním vývojem a postižení lze spatřit jen v senzomotorické oblasti. Syndrom lehké 

mentální retardace, na rozdíl od těžších forem mentální retardace, bývá ve většině případů 

diagnostikován až v předškolním věku dítěte, kdy zaznamenáváme především poruchy 

v oblasti vnímání, uvažování a navozování sociálních vztahů. Jistým průvodním projevem 

mentální retardace je i snížená schopnost komunikace.
133

 U dětí s lehkou mentální retardací 

pozorujeme snížený rozvoj v oblastech: myšlení, kde se objevuje pouze myšlení konkrétní, 

děti nejsou schopny přejít k názorovému usuzování;  paměti, která je především mechanická; 

řeči, která je agramatická se špatnou artikulací a malou slovní zásobou; a sociálním rozvoji, 

kdy jedinci těžko navazují nové sociální vztahy a mívají problémy s porozuměním chování 

lidí v jejich okolí.
134

 

 Děti se středně těžkou mentální retardací prochází opožděným motorickým vývojem a 

mají slabé sociální uvědomění, v předškolním věku je důležité učit dítě především 

sebeobsluze. Dětí s těžkou mentální retardací nejsou schopné používat komunikační 

prostředky a motorický vývoj je velmi omezený. U hlubokého postižení potřebuje jedinec 

celoživotní péči, jde o rozsáhlé postižení, kde je dítě schopno minimálního fungování 

v senzomotorických oblastech.
135

  

Předškolní věk dítěte s mentální retardací je náročným obdobím především pro rodiče 

dítěte. Reakce na diagnostiku bývají různorodé, ale nikdy ne jednoduché. V okolí by měla být 

ku pomoci rodině vždy organizace, ať již státní či nestátní, která nabízí poradenské služby, 

informace o dalším vzdělávání a seznamuje rodiče s možnými terapeutickými a 

rehabilitačními programy, které by mohly vést i k drobnému zlepšení stavu jejich potomka. 
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Školní věk dítěte s mentální retardací. Děti s mentální retardací potřebují v období 

školního věku (tj. 6-15 let) podporovat především v těchto aktivitách: komunikace 

s ostatními, sebeobsluha, zdraví a bezpečnost, život v domácnosti, sociální dovednosti 

(například znalost pravidel), ovládnutí čtení psaní a základů matematických dovedností. Tyto 

aktivity jsou vždy rozvíjeny s ohledem na stupeň mentálního postižení.
136

 Socializace dětí 

s mentální retardací, samozřejmě s ohledem k danému postižení, na kterém je závislá, 

vyžaduje především citlivé výchovné vedení. Socializační problém u těchto dětí bývá 

spojován především s neporozuměním sociálních norem a nepochopením společenských 

pravidel (tzn. rozlišení mezi tím, co smějí a co je za hranicí společenských pravidel). Dalším 

úskalím je i rozlišení sociálních rolí a tedy i různorodosti chování, které dané role přinášejí.
137

 

Při vstupu do školy je největší obtíží pro děti s lehkou mentální retardací osvojení si čtení 

a psaní. To je způsobeno nedostatečným udržením pozornosti, nepřítomností formálních 

operací a nezralostí vnímání, které neumožňuje zrakovou a sluchovou diferenciaci. Ve 

školním věku dítěte s mentální retardací stále v řeči přetrvávají agramatismy, artikulace je 

patlavá, ale již dochází k drobným zlepšením. 
138

 Většina dětí s lehkou mentální retardací je 

na konci školního věku schopných osvojit si učivo prvního stupně. Pokud dítě pokračuje ve 

studiu, je důležité, aby byl vždy přítomen speciální pedagogický přístup, který mu jeho 

pokračování ulehčí.  Dítě se střední mentální retardací je za speciálního vzdělání schopné 

osvojit si učivo úrovně čtvrté třídy. Na konci školního věku (tj.15let) dítě s těžkou mentální 

retardací zvládá sebeobslužné dovednosti a je u něj rozvinuta komunikace k základnímu 

vyjadřování.  U dětí s hlubokou mentální retardací může dojít k částečnému vývoji v oblasti 

motoriky.
139

 

Adolescence u dětí s mentální retardací aneb přechod do dospělosti, je velmi náročnou 

fází. Již závislost na stereotypizaci a nezvyklost odloučení od rodiny je překážkou 

k samostatnému přechodu do života. Při osamostatnění je důležitým faktorem stupeň 

postižení. U lidí s hlubokou a těžkou mentální retardací, odkázaných na pomoc ostatních, není 

možné mluvit o osamocení. Tito jedinci zůstávají závislí na svém bezprostředním okolí, které 

jim napomáhá, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu intaktní populace. Osoby 

s lehkou mentální retardací je možné během života stimulovat natolik, že jsou schopni vyučit 
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se na odborných učilištích a následně se umístit na trhu práce. Tito jedinci mohou být schopni 

zakládat vlastní rodiny a mít děti, tedy díky odbornému působení jsou schopni se v dospělém 

věku začlenit do chodu většinové společnosti.
140
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5. Dramaterapie u dětí s mentální retardací 

Lidé s mentální retardací jsou nejčastěji zastoupenou klientelou při dramaterapeutických 

aktivitách. Jedná se především o klienty s lehkou a středně těžkou mentální retardací. 

Dramaterapeutické činnosti musejí být přizpůsobeny specifickému vývoji klientů a jejich 

aktuálním možnostem. Rozdílnost od normy u těchto klientů spatřujeme v oblasti kognitivní, 

řečové, motorické a osobnostně sociální (tyto oblasti budou dále rozebrány v následujících 

podkapitolách). Vzhledem k potřebám klientely se obvykle stanovují tyto obecné cíle: 

„reedukace psychické teze, nácvik empatie, uvolnění kreativity pro plnění dalších úkolů, 

odblokování komunikačních kanálů, relaxace, odreagování se, uvolnění, integrace složek 

osobnosti, socializace popřípadě resocializace osobnosti, úprava reálné aspirace, rozvoj 

sebereflexe, nácvik sebeovládání.“
141

 Cíle obecné jsou dále konkretizovány podle 

individuálních potřeb skupiny či jedince. 

Aby mohlo docházet ke správnému naplňování cílů, měl by být dramaterapeut seznámen 

se specifiky dané klientely a umět vybrat vhodné metody práce. Jedním z vodítek práce 

dramaterapeuta se skupinou s mentální retardací může být dodržování těchto zásad: 

názornosti, přiměřenosti, soustavnosti, trvalosti, uvědomělosti a aktivity. Zásada názornosti 

je spojena se zprostředkováním informací především pomocí smyslového vnímání a 

s konkretizací pojmů, obzvláště abstraktních. U klientely s mentální retardací je důležité 

vyhnout se především verbálnímu přetěžování, a pokud je používáno verbální učení, musí být 

vždy spojeno s povzbuzováním. Jedním z prvků názornosti je i využití nonverbální 

komunikace při sděleních, díky kterým si klienti lépe uvědomují své okolí. Zásadou 

přiměřenosti se rozumí zvolení - rozsahu hodiny, forem a metod práce takovým způsobem, 

který odpovídá věku a stupni postižení klientů. Zásada soustavnosti si klade za cíl směřovat 

dítě k širšímu poznání pomocí postupných kroků, které mají dovést klienty k osvojení 

dovedností a návyků v ucelené soustavě. Zásadou trvalosti je míněn opakovaný trénink 

dovedností a návyků. V dramaterapii tuto zásadu naplňujeme opakováním her, které vedou 

k potřebnému osvojení dovedností, a her, které klienty zaujaly a tím se stávají vhodnou 

motivací k aktivitě. Poslední zásadou při práci s dětmi s mentálním postižením je zásada 

uvědomělosti a aktivity žáků. Aktivita klientů je podněcována příjemným pocitem, který jim 

činnost přináší. Opakováním aktivit se činnost stává postupně uvědomovanou a dochází 
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k budování vhodného chování.
142

 Dochází tak k hlavnímu úkolu dramaterapie, kterým je 

modelování sociálně správného či alespoň akceptovatelného chování v sociálních rolích.
143

 

Majzlanová doporučuje rozčlenit dramaterapeutické sezení na tři fáze. První fáze sezení, 

je zaměřena na uvolnění klientů, zvýšení soustředění a navození spolupráce. Pro naplnění cílů 

první fáze jsou používány hry pohybové, smyslové a rytmické. Druhá fáze je soustředěna na 

rozvoj kognitivní, emocionální, estetický a kreativní a poslední část se věnuje získávání 

sociálních zkušeností v oblasti sociální interakce a komunikace a správnost názorů a postojů. 

Ve druhé a třetí fázi volíme tyto metody: dramatizace, hra s předmětem, práce s příběhem, 

etuda, pantomima, sociálně dramatická hra a hra v roli.
144

 Při hře v roli používáme u klientů 

s lehkou mentální retardací především vstup do role na úrovni simulace a alterace, u klientů se 

střední mentální retardací se doporučuje vstup do role pouze na úrovni simulace. Forma 

charakterizace role se povětšinou u klientů s mentální retardací nevyužívá, z důvodu jejich 

nízké úrovně kognitivních funkcí, která jim znemožňuje vystihnout dramatickou postavu 

s jejími individuálními zvláštnostmi.
145

 Důležitou metodou dramaterapie je improvizace, při 

které vybíráme témata blízká dětem a tím jim usnadňujeme porozumění hrané situaci. Mezi 

vhodné náměty patří například cestování (jak se chovat v dopravním prostředku), někdo má 

narozeniny atd., známá situace vyvolává v dětech pocit jistoty a zvyšuje tak jejich zájem se na 

zadané improvizaci podílet. 

V následujících kapitolách se věnuji jednotlivým oblastem, které dramaterapie u klientů 

s mentální retardací pomáhá rozvíjet. 

5.1. Rozvoj kognitivní a rozvoj řeči 

Abychom dokázali pochopit, jakým způsobem je nejefektivnější rozvíjet kognitivní 

poznání u dětí s mentální retardací, je důležité vysvětlit si procesy vnímání, myšlení a paměti, 

s jejich specifiky u takto postihnutých dětí. 

Vnímání je chápáno jako „primární poznávací schopnost, jež je založena na 

smyslovém zobrazení reality. Přináší do vědomí informace, které jsou relativně přesnými 

obrazy skutečnosti. Vnímání je poznávání přítomnosti, je založeno na aktuálním kontaktu s 
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poznávanými podněty.“
146

 U dětí s mentální retardací je oslabeno inaktivní vnímání (tzn. 

omezená potřeba poznávat svět). V praxi se inaktivita vnímání projevuje nezájmem 

prohlédnout si objekt do detailů, což způsobuje, že děti nerozpoznávají jednotlivé vlastnosti, 

detaily objektu.
147

 Tím dochází k nediferencovanosti určitých vjemů, jež způsobují problémy 

při hledání rozlišností předmětů. Tento úzký rozsah vnímání, zapříčiňuje obtíže v orientaci 

při neobvyklých situacích.
148

 

Myšlení je možné vymezit jako proces řešení problémů, které přináší chápání vztahů 

mezi objekty a umožňuje operace s informacemi a chápání jejich vztahů.
149

 Myšlení dětí 

s mentální retardací má svá jistá specifika. V důsledku sníženého vnímání má dítě omezenou 

zásobu představ, nedostatečnou schopnost zacházet s předměty a omezenou schopnost osvojit 

si řeč jako primární složku komunikace. Z těchto důvodů je myšlení znevýhodněno a dochází 

k jeho specificky ohraničenému rozvoji. Myšlení probíhá především na úrovni konkrétních 

operací. To dětem s takovýmto druhem postižením přináší problémy v oblasti abstrakce a 

zobecňování.  První abstraktní pojem, který si tyto děti osvojují je abstrakce barvy. Učení 

barev podléhá i v tomto případě konkretizaci, při jejich rozlišení děti například uvádějí žlutá 

jako sluníčko. Dalším posunem v myšlení bývá osvojení počtů. Děti nejdříve začínají 

rozlišením hodně a málo, až po té dochází k další diferenciaci. Problém u těchto dětí nastává i 

při užití obecných pojmů. Jedinec má problém s rozlišením konkrétních znaků a jejich 

charakterizací. Například při charakterizaci ovoce si dokáže představit konkrétní plod 

například banán, jablko, ale činí mu problém najít společné rysy. Mezi další problémové 

aspekty myšlení u dětí s mentální retardací spadá jeho nesoustavnost, slabá řídící úloha (tzn. 

dítě nepromýšlí dopředu své jednání), nekritičnost (tzn. myšlení není podrobeno pochybám o 

správnosti řešení) a nedostatek sekvenčního myšlení, tj. chápání jevů v jejich logických 

souvislostech.
150

 

„Paměť v širokém slova smyslu zahrnuje veškerou aktivitu spojenou s uložením, 

uchováním a vybavováním minulých informací.“
151

 Děti s mentální retardací si osvojují nové 

poznatky pomalu a k jejich osvojení je potřeba častého opakování. Zpomalené tempo 

osvojování je ovlivněno především omezenou schopností vybavování. Lépe zapamatovatelné 
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bývají spíše znaky vnější, proto by jakékoli učení u těchto jedinců mělo být provázeno 

multisenzoriálním přístupem založeným na smyslovém vnímání.
152

 

Problémy v rozvoji řeči u jedinců s mentální retardací jsou způsobeny opožděným 

sluchovým vnímáním. Narušení tohoto vnímání poté způsobuje i problémy se schopností 

rozlišování hlásek a zpomaluje tempo vývoje artikulace. Další příčinou nesprávné artikulace 

jsou slabá spojení center jemné motoriky.
153

 

Dramaterapie jako prostředek kognitivního rozvoje a rozvoje řeči. Při rozvoji 

kognitivní složky je důležité zaujmout dítě zvolenou aktivitou. Může se například jednat o 

naučení básničky s pohybem. Báseň či říkanka musí být přizpůsobena věku dítěte, aby ho 

svým obsahem oslovila. Pokud se jedná o text obsáhlejší, při seznámení s ním mohou být 

použity obrázky znázorňující děj příběhu. Při činnostech je dobré zapojovat co nejvíce 

smyslů. 

Vhodnou metodou je například využití loutky, která zaujme svou barevností a je 

průvodcem během aktivit. 

Pro osvojení kognitivních zkušeností je u dětí s mentální retardací důležité opakování. Na 

začátku lekce je dobré začleňovat stereotypizaci her, tedy například hry na uvítání, které se 

každé sezení opakují. Příklad uvítací hry: 

Uvodní hra- Harabudy harabáda 

Děti sedí v kruhu a postupně opakují tento text a doprovázejí ho pohyby – Harabudy 

harabáda, mám tu svého kamaráda (pohladí souseda vpravo), harabudy harabáda podrbej mi 

prosím záda (soused vpravo podrbe záda hráči, který text říká). Děti se v říkance střídají do té 

doby, než se všichni aktéři vystřídají. Cílem této hry je rozvíjet hned několik aspektů – jsou 

jimi slovní ohebnost, uvědomění si vlastního těla a těla druhého a zároveň rozvíjí citlivost 

k druhému. Hráč má možnost uvědomit si, jaký dotyk je příjemný, a jaký ne, a to ho vede 

k citlivosti k druhému. 
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5.2. Rozvoj motoriky 

Mentální retardaci často provází i poškození jemné i hrubé motoriky, které však bývá 

individuálně specifické. Z důvodů oslabení tělesně pohybové inteligence vkládá dramaterapie 

i prvky zaměřené na rozvoj motoriky.
154

 

Na rozvoj motoriky můžeme využít různých pohybových her (honičky), relaxačních her, 

či hry s padákem. Jednou z variant her s padákem je hra na vodu a míč. 

Hra na vodu 

Děti stojí v kruhu, oběma rukama drží padák a snaží se s ním vlnit podle zadané síly vody. 

Nejprve teče potůček (děti se snaží o jemné vlnění), voda dále pokračuje do řeky (přidává se 

do síly vlnění), až řeka vteče do moře („bouřlivé vlnění“). Při hře podkresluje dojem vody 

doprovodná instrumentální hudba, která dětem pomáhá udržet rytmus a sílu vlnění. Během 

hry je důležitá instruktáž terapeuta. Při počátečních hrách s padákem je vhodné, aby 

dramaterapeut byl součástí hry a tak umožnil dětem nápodobu při vlnění.
155

 

Míč 

Děti stojí v kruhu, oběma rukama drží padák. Terapeut vloží do padáku nafukovací míč. 

Základním úkolem je, aby míč zůstal uvnitř padáku. Děti si ho mohou vlněním a nakláněním 

padáku posílat ze strany na stranu, nebo pomocí pohybů s padákem míč vyhazovat do výšky. 

Pokud si skupina aktivitu osvojí, můžeme zvolit variantu s míčem a při ní opakovat básničku. 

„Míč, míč, míč, hop a už je pryč. Vesel si poskakuje, odráží se, vyskakuje. Míč, míč, míč, hop 

a už je pryč.“
156

 Hra tak rozvíjí motorické schopnosti a ukazuje důležitost kooperace. 

5.3. Rozvoj osobnostní a sociální 

Emocionální vývoj dětí s mentální retardací je provázen emoční nevyzrálostí. Mentální 

chování neodpovídá věku chronologickému, chování odpovídá nižší věkové úrovni. City 

těchto dětí lze charakterizovat jako nedostatečně diferenciované, dynamicky neadekvátní 

v reakci na podněty okolí, obtížně dosahují vyššího vývoje citů, často bývají provázeny 

chorobnými citovými projevy (euforie, apatie, epizodické poruchy nálad atd.) a jsou vázané 

na konkrétní potřeby a jejich uskutečňování.
157

 Aktivity, které vyvolávají kladné emocionální 
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155
 Srov: Sebezkušenostní výcvik HURDOVÁ, E. – Hry s padákem,stuhami a šátky Praha:Portál. 11. 10. 2012. 

156
 Srov: Tamtéž. 

157
 Srov.: PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 72. 
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prožitky, hrají nezastupitelnou úlohu při vytváření sociálních vztahů jedince. Emoce se stávají 

hlavním motivačním faktorem při vývoji těchto dětí. 
158

  

Mentální retardace bývá často provázena hypobulií (tzn. snížení volných vlastností) 

v některých případech se můžeme setkat i s abulií (tzn. úplné postrádání volních kompetencí).  

Volní vlastnosti se u těchto jedinců projevují nedostatkem iniciativy a neschopností podřídit 

jednání vzdálenějším cílům.
159

 

„Termín charakter je používán pro označení morální úrovně jedince, tj. jeho schopnosti 

řídit se příslušnými normami chování.“
160

 Při rozvoji charakteru je kladen důraz na míru 

identifikace s normami a hodnotami dané společnosti a na motivaci dodržovat dané formy 

chování a regulovat podle toho své jednání.
161

 Požadavek socializace a osvojení základních 

norem společnosti je kladen i na lidi s postižením. Postižení nervové soustavy nevytváří 

charakter, ale tvoří specifickou dynamiku nervových procesů dítěte. Charakter dítěte tak může 

být určován především výchovou a podmínkami v jeho životním prostředí. Při vytváření 

charakterových vlastností u dětí s mentální retardací se klade důraz především na výchovu 

správných návyků. Při špatných návycích chování je potřeba pomoci dítěti najít vhodnou 

kompenzaci, která nevhodný návyk nahradí či alespoň zmírní. Důležitým podpůrným prvkem 

jsou opět kladné emoce, které dítě přinášejí pocit uspokojení.  

Dramaterapie dětem dává možnost prožití nových zážitků a emocí, v prostoru jim 

známém, které klienty kladně motivují k osvojení dovedností, které jim různé dramatické hry 

zprostředkovávají. Jedním ze způsobů utváření charakteru dětí s mentální retardací je výchova 

správných návyků. K tomu tato terapie využívá etudy, pantomimu, dramatizaci, hru v roli, či 

práci s příběhem, kde se objevují vhodné modely chování. Dále jsou uvedeny příklady her, 

které je možné při dramaterapeutickém sezení využít k rozvoji osobnostnímu a sociálnímu: 

Dramatizace pohádky O červené řepě 

Původní text od Františka Hrubína je upraven pro potřeby k dané aktivitě (viz příloha II.). 

Děti si rozdělí role postav z pohádky. Před dramatizací si ale musíme uvědomit, jak je kdo 

veliký a kdo bude za kým stát. Děti se snaží nejprve samy seskládat, poté např. s pomocí 

terapeuta. Terapeut nejprve vypráví pohádku a děti se snaží o její dramatizaci. Vhodné je 

zvolit nejprve pantomimické ztvárnění a po určitém opakování je možné, aby děti pohádku 
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 Srov.: ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: Vzdělávání Výchova Sociální péče. vyd. 4. přeprac. Praha: Portál, 2011. s. 57-

59. 
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 Srov.: PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 74. 
160 VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997.  S. 191. 
161Srov.: VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997.  s. 191. 
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samy dramatizovaly i s použitím zvuku. Důležitou součástí je rozhovor nad ztvárněnou 

pohádkou. Můžeme požádat klienty, aby pohádku převyprávěli, tím posilujeme kognitivní 

složku. Dále je potřeba věnovat čas otázce: „Proč dědkovi nešla řepa vytáhnout a teprve 

společně se zdařilo tak učinit?“ Děti si na této pohádce procvičují kooperaci a je jim ukázána 

její síla. Při této hře tak napomáháme rozvoji inteligence tělesně-kognitivní, verbální, 

intrapersonální i interpersonální. 

Hra na upíra 

Děti stojí v kruhu s menšími rozestupy od sebe, uprostřed stojí terapeut (v roli upíra). Upír 

má natažené ruce dopředu, vybere si vždy jednoho člena, ke kterému jde, aby ho mohl 

„sníst“. Ostatní účastníci mohou hráče zachránit tím, že zavolají jeho jméno (jen samotná 

„oběť“ upíra musí být potichu). Pokud tak učiní, upír se musí vrátit do kruhu a vybrat si hráče 

jiného. Hra směřuje k rozvoji kooperace a sounáležitosti s druhým hráčem. Samotný citový 

prožitek toho, jaké to je nacházet se v „ohrožení“, probouzí v dětech potřebu pomoci i 

druhému hráči.
162

 

Improvizace cesta do obchodu 

Jedná se především o vstup do role na rovině simulace. Dramaterapeut představí dětem 

činnost, která se bude odehrávat. „Zahrajeme si na to, jak jdeme na nákup“. Důležité je pro 

hráče s mentální retardací, aby samotný terapeut byl součástí aktivity. Děti pomocí nápodoby, 

či z vlastní iniciativy improvizaci rozvíjí a terapeut se stává jejich průvodcem. Cesta do 

obchodu může obsahovat různé překážky (přechod – co dělat, jak správně přejít, setkání se 

stařenkou, která upadne a prosí o pomoc, co udělat, když do obchodu přijdeme, co nakoupit, 

jak zaplatit atd.). Cílem hry je modelování sociálně správného chování v sociálních rolích. 
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 Srov.: MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. s.67. 



47 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Cíle práce, pracovní hypotézy 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala pojmem dramaterapie, jejím 

vymezením, zařazením mezi expresivní terapie, dramaterapeutickými prostředky a 

technikami, pojmem  mentální retardace a využitím dramaterapie u dětí s tímto syndromem. 

Hlavní cíl bakalářské práce jsem stanovila následovně:  

 Poukázat na možnosti využití prvků dramaterapie u dětí s mentální retardací. 

Cíl výzkumu:  

 Pozorováním sledovat naplňování cílů u jednotlivých dramaterapeutických her a 

podle jejich stupně naplnění či nenaplnění určit zda je dramaterapie vhodná pro 

rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální retardací. 

7. Charakteristika výzkumu a použité výzkumné metody 

V praktické části jsem použila výzkumnou metodu pozorování. „Pozorování je 

cílevědomé a plánovité sledování jevu nebo osoby v jeho přirozených podmínkách a jsou jím 

sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání.“
163

 Tato výzkumná metoda 

má několik druhů, ke své bakalářské práci jsem zvolila pozorování zúčastněné, zjevné. Při 

pozorování zúčastněném vstupuje pozorovatel do skupiny pozorovaných osob a sám se stává 

účastníkem sociálních vazeb.
164

 Během pozorování jsem byla v roli dobrovolníka při 

aktivitách dramaterapie v komunitním centru Motýlek, kde bylo pozorování vykonáváno. 

Z možných přístupů, jakými lze provádět výzkum jsem si zvolila, kvantitativní 

standardizované pozorování, které nejlépe napomáhá objasnit problematiku sledovaného 

výzkumu. „Při standardizovaném pozorování jsou přesně stanoveny a definovány pozorované 

elementární jevy a jsou určeny kategorie hodnot, kterých mohou jevy nabývat.“
165

  

Cílovou jednotkou se stala dramaterapeutická skupina v komunitním centru Motýlek. Na 

dramaterapeutické sezení dochází do tohoto centra osm klientů ve věku 8 – 18 let. Skupinu 
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 JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Carolinum, 1992. s. 58. 

164
 Srov.: JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Carolinum, 1992. s. 58. 
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 JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Carolinum, 1992. s. 58. 

 



48 
 

tvoří klienti s mentálním postižením převážně se syndromem mentální retardace a dawnovým 

syndromem. Sezení probíhá každý čtvrtek od září do června od 14:30 do 15:30 hod. 

Pozorování probíhalo od října 2012 do května 2013, vždy jedenkrát v měsíci. Pro potřeby 

bakalářské práce však byly vybrány tři sezení s největší podobností her a časovým 

rozestupem, díky němuž mohla být provedena komparace postupného rozvoje dětí s mentální 

retardací. Cílem pozorování bylo sledovat naplňování cílů u jednotlivých 

dramaterapeutických her a podle jejich stupně naplnění či nenaplnění určit zda je 

dramaterapie vhodná pro rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální retardací. 

V praktické části se nenachází jednotlivé anamnézy klientů a nezaměřuji si ani na rozvoj 

jednotlivců. Cílovou jednotkou byla stanovena celá dramaterapeutická skupina a to z důvodu, 

aby nedošlo k porušení etického kodexu dobrovolníka komunitního centra Motýlek. 

Hodnocení naplňování dílčích cílů mělo následující podobu: cíl byl splněn, spíše splněn, 

spíše nesplněn, či nesplněn. Kriteria hodnocení: pro splnění cíle bylo zvládnutí stanoveného 

cíle všemi klienty bez obtíží ; spíše splněným cílem byly označeny takové případy, kdy dva či 

méně klientů potřebovali s úkolem využít pomoc dramaterapeuta, 2 klienti měli obtíže se 

splněním úkolu, či dva klienti nedokázali úkol vykonat ; za spíše nesplněný cíl byly 

považovány takové situace, kdy více jak dva klienti činnost nezvládli, či ji nevykonávali ; 

nesplněným cílem byly hodnoceny takové situace kdy nikdo z klientů činnost nezvládl, či ji 

nikdo ze zúčastněných nechtěl vykonávat. 

6. Záznam z pozorování 

8.1. Popis komunitního centra Motýlek  

Komunitní centrum Motýlek, které sídlí ve Vlčkově ulici 1067 v Praze 14 (Černý 

Most) je sdružením na pomoc dětem se zdravotním postižením. Toto zařízení vzniká v roce 

2001 a již po dvanáct let se snaží napomáhat jak dětem, tak i jejich rodinám. Postupně 

v Motýlku vznikají tři programy: Centrum denních služeb, nízkoprahový klub Pacifik a 

Mateřské centrum, které svým klientům nabízejí smysluplné využití volného času a snaží se 

vést své klienty k získávání dovedností, které usnadňují život v kolektivu. Sdružení na pomoc 

dětem s postižením je sponzorováno Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj v ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Městská 

část Prahy 14, Městskou částí Praha- Satalice. Vítanou pomocí, v komunitním centru 

Motýlek, je dobrovolnická činnost, která může mít formu dlouhodobé spolupráce či výpomoci 
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při jednorázových aktivitách. Noví dobrovolníci nejprve procházejí výcvikem a jednou za 

měsíc se účastní skupinové supervize. 

Nejdéle provozovaným programem Motýlku je Centrum denních služeb (CDS). Tato 

služba se soustředí na pomoc dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v rodinném 

prostředí. Klientelu tvoří děti od 2 do 18 let, které mají kvůli svému zdravotnímu postižení 

sníženou soběstačnost a sebevědomí, potřebují zvýšenou podporu při rozvoji dovedností, mají 

omezený kontakt s dětmi, či mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů. Nejčastějšími 

klienty jsou děti s mentálním postižením a autismem. Služby nejsou určeny dětem se 

smyslovým postižením. Cílem tohoto programu je rozvíjet zájmy a dovednosti těchto dětí a to 

s ohledem na jejich dovednosti a potřeby. Neméně důležitým cílem pracovníků centra 

denních služeb je napomoci klientům se začleněním do společnosti a zprostředkovat jim tak 

možnost žít stejně jako jejich vrstevníci a dosáhnout toho, aby v dospělosti potřebovali co 

nejmenší podporu svého okolí. Aby docházelo k harmonickému naplňování stanovených cílů, 

řídí se pracovníci centra těmito zásadami: dbát na důstojnost klienta, poskytnout jim 

adekvátní míru podpory, nabízené služby přizpůsobit potřebám klientů, podporovat jejich 

rozvoj dovedností a samostatnosti, posilovat vlastní rozhodnutí klientů, nabídnout jim 

pochopení a uplatňovat individuální přístup. Centrum denních služeb má roční kapacitu 50 

klientů a maximální denní kapacita činní 15 klientů (maximální počet klientů se může lišit 

podle zvolené aktivity). Otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17 hodin a v pátek 

od 8.30-15 hodin. Pro děti s postižením připravuje komunitní centrum Motýlek tyto aktivity: 

canisterapii, muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii, keramickou dílnu, logopedii, 

individuální práci zaměřenou na rozvoj soběstačnosti a dovedností, plavání, klub pro rozvoj 

dovedností a sportovní klub. Mezi aktivity, které nepatří mezi služby Centra denních služeb, 

spadá herna s programem, herna pro děti s rodiči a Školička. Tyto aktivity jsou však plně 

přístupné i dětem s postižením a přispívají tak k jejich snadnější integraci do kolektivu 

vrstevníků. Pro rodiče dítěte s postižením je nabízena svépomocná skupina rodičů, či 

individuální konzultace se sociálním pracovníkem, či psychologem. Aby se děti mohly 

účastnit aktivit v komunitním centru Motýlek, musí splňovat jistá kritéria, mezi něž patří: 

zájemce spadá do stanovené cílové skupiny centra denních služeb, jeho zdravotní stav 

nevyžaduje pomoc zdravotního personálu, osobní cíle je možné naplnit pomocí služeb CDS, 

zájemce svým chováním neohrožuje bezpečnost ostatních klientů a je schopen aktivní 

spolupráce při zvolených aktivitách a jeho postižení není v takové míře, aby nezvládl 

samostatný pohyb, či pohyb s pomocí kompenzačních pomůcek.  
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8.2 POPIS DRAMATERAPEUTICKÉHO SEZENÍ V KOMUNITNÍM CENTRU 

MOTÝLEK 

Dramaterapie v komunitním centru Motýlek je pod záštitou programu Centra denních 

služeb. Tato aktivita probíhá již třetím rokem. Děti docházejí na dramaterapii každý čtvrtek 

od září do června v době 14.30-15.30 hod. Průběh sezení je zajištěn školenou 

dramaterapeutkou Lucií Běhavou a pomoc při aktivitě zajišťují 2 až 3 dobrovolníci. Kapacita 

klientů je 8 dětí se zdravotním postižením ve věku od 8 do 18 let, jejichž přijetí musí 

odpovídat kritériím klientů zmíněných již v popisu Centra denních služeb. Od klientů, kteří 

chtějí docházet na klub s prvky dramaterapie se očekává zvládnutí samostatného pobytu 

v dětském kolektivu bez rodičů. Při nástupu do komunitního centra Motýlek je mezi jeho 

pracovníky a rodiči uzavřen individuální plán (dále jen IP) práce, který je zhotoven na časové 

období jednoho roku a zaznamenává cíle, jichž má být dosáhnuto (viz příloha III. a IV.). 

Dramaterapeut si vede o jednotlivých klientech záznam, kde je zmíněn jejich posun po 

jednotlivých setkáních. V novém roce může být zvolen jiný individuální plán, či podle potřeb 

klienta se pokračuje v plánu z minulého roku. Během roku mohou rodiče přicházet za 

terapeutem s přáním pomoci při rozvoji rozličného cíle, než který byl zvolen na začátku roku, 

dramaterapeut se snaží vyhovět přání rodičů a především se soustředí na individuální 

zvláštnosti jednotlivých klientů. V roce 2012/2013 navštěvovalo dramaterapii 8 klientů. Mezi 

klienty je 5 klientů s dawnovým syndromem s přidruženou mentální retardaci a 3 klienti s 

mentální retardací. Mezi základní cíle dramaterapie v komunitním centru Motýlek spadá: 

umění zvládnout svoje emoce, zapojení do kolektivu, rozšiřování komunikačních schopností, 

rozvoj sociálních dovedností. Při nácviku sociálních dovedností se tato aktivita věnuje 

především těmto tématům: uvědomění si pravidel (k čemu slouží), respekt k druhým, příchod 

na aktivitu (při příchodu dbát na správný pozdrav, představení se, naučení chování při 

pozdním příchodu), komunikační dovednosti (při komunikaci porozumět prvkům mimiky, 

gestiky a intonace, pochopení rozdílu tykání a vykání, nácvik jak se zapojit do rozhovoru, jak 

přerušit rozhovor, co dělat pokud něčemu nerozumím, jak požádat o zopakování, radu, či 

pomoc), naučení se vnímat hranice vlastní a respektovat hranice druhých (uvědomění si co 

je/není příjemné), v oblasti vztahů umět rozlišit chování k lidem cizím a známým, pochopení 

kamarádství, či partnerství. 

Hodina je členěna na tři hlavní části: procvičení, pohyb a společná interakce. Během 

jednotlivých částí sezení jsou rozvíjeny jednotlivé složky podporující rozvoj dětí 

s postižením. Prostor, v němž jsou činnosti uskutečňovány, je rozdělen na dvě centra. Prvním 



51 
 

je část s pohovkou a stolkem, kde děti tráví první třetinu hodiny dramaterapie, tedy věnují se 

procvičování. Druhá část prostoru je určena k pohybovým aktivitám, probíhají zde činnosti 

zaměřené na pohyb a společnou interakci. 

8.3 Záznam z pozorování 

1. SEZENÍ 

Den:  4. 10.2012 

Místo a čas: Komunitní centrum Motýlek, 14.30 – 15.30 hod. 

Počet klientů během sezení: 6 z 8 

Počet pracovníků během terapeutického sezení: dramaterapeut a 2 dobrovolníci 

Cíle:  

1. umění zvládnout svoje emoce 

2. zapojení do kolektivu 

3. rozšiřování komunikačních schopností 

4. rozvoj sociálních dovednost 

 Aktivita 

během 

jednotlivých 

částí sezení 

Pomůcky 

potřebné 

k jednotlivý

m aktivitám 

Cíle rozvoje jednotlivých 

cvičení  

(K jakému obecnému cíli 

směřují a jaké jsou dílčí 

cíle her) 

Skupinové 

naplnění cíle – 

zvládnutí, 

nezvládnutí 

cvičení 

 

Příchod na 

aktivitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav 

při 

příchodu 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 3 a 4 

I. Osvojení 

správného 

pozdravu při 

příchodu 

I. Spíše 

nesplněno 

II. Naučení se 

omluvy při 

pozdním 

příchodu 

II. nelze 

hodnotit  

 

 

Příprava 

pití 

 

 

Barevné 

kelímky 

I. Osvojení 

motorické 

dovednosti 

I. Spíše 

splněn 

II. Budování 

samostatnosti 

II. splněn 

III. Osvojení 

abstraktního 

III. splněn 
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 pojmu barev 

Rituál  

Usmějeme 

se na sebe 

 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 2 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. spíše splněn 

II. uvědomění si 

začátku sezení 

II. spíše splněn 

 

Smysly 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. splněn 

 

 

Foukaná 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. uvědomění si 

hranic svého 

těla 

I. spíše 

nesplněn 

 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance k 

ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. spíše splněn 

Uvítací 

reflexe 
 

 

Zrcadlo - 

jak se dnes 

cítím 

 

 

 

 

 

Zrcadlo 

Vztahuje se k cíli 1, 2, 3 a 4 

I. uvědomění a 

reflektování 

vlastních pocitů 

 

I. spíše 

nesplněn 

 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance 

k ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. spíše 

nesplněn 

 

III. verbální 

vyjádření 

pocitů 

III. spíše 

nesplněn 

Procvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginace 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Vztahuje se k cíli 1, 2 a 4 

I. nauční 

nonverbálního 

vyjádření 

 

I. spíše splněn 

 

II. rozvoj fantazie II. splněn 

III. kooperace a 

soustředění se 

na druhého 

III. spíše 

splněn 
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IV.  dodržení 

pravidel 

V. splněn 

 

 

Haló, haló 

 

 

Sluchátko 

vztahuje se k cíli 3 a 4 

I. dodržovat 

respekt 

k druhým – 

nepřerušovat 

někoho když 

mluví 

I. spíše 

nesplněn 

II. rozvoj 

artikulace 

II. spíše 

nesplněn 

III. rozvoj paměti III. spíše 

nesplněn 

Pohybové  

 

Spletenec 

 

 

 

 

X  

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. umět 

spolupracovat 

se členy 

skupiny 

I. spíše 

nesplněn 

II.  koordinace 

pohybu 

II. spíše splněn 

III. dodržování 

pravidel 

III. spíše 

nesplněn 

 

 

Tučňáci 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. být ohleduplný 

k druhým 

I. spíše splněn 

II. koordinace 

pohybu 

II. spíše splněn 

III. dodržování 

pravidel 

III. spíše 

splněn 

 

Fouká 

fouká 

 

 

 

 

4 kostky 

vztahuje se k cíli 2, 3 a 4 

I. umět položit 

otázku 

I. spíše 

nesplněn 

II. znát základní 

informace o své 

osobě 

II. spíše 

nesplněn 

III.  dodržení pravidel III. splněn 

Společná 

interakce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. umět rozvinout 

skupinovou 

improvizaci 

I. splněn 

II.      respektovat při hře II. splněn 
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Cesta do 

zoo 

 

X 

druhé 

III.      nácvik správných 

modelů chování – 

při cestování a jak 

se chovat 

v zoologické 

zahradě 

III. nelze 

hodnotit 

IV.    rozvoj fantazie 

 

IV. spíše 

splněn 

 

Podrobný záznam pozorování: 

První pozorování v komunitním centru Motýlek bylo uskutečněno 4. 10. 2012. 

Dramaterapeutické sezení pro školní rok 2012/2013 bylo zahájeno dne 13. 9. 2012, mé první 

pozorování tak bylo pro děti již 4. sezením, které v tomto školním roce absolvovaly. 

Pozorování probíhalo formou zúčastněnou, kdy jsem byla v roli dobrovolníka při 

dramaterapeutických aktivitách. Mým prvním očekáváním bylo, že klienti budou vůči mé 

osobě vystupovat rezervovaně, či ostýchavě. Má domněnka se však nepotvrdila, klienti 

vystupovali bez ostychu a nedělalo jim problém se mnou při aktivitách spolupracovat. 

Příchod na aktivitu 

Příchod na aktivitu: Dramaterapeutické sezení oficiálně začíná ve 14.30 hod., avšak již 

od 14.15 klienti postupně přicházejí do herny, kde je sezení uskutečňováno. Při jejich 

příchodu se dbá na správný pozdrav. Na sezení si klienti navzájem s pracovníky tykají, 

problematické tak bylo pro děti rozlišit mezi vykáním a tykáním vůči mé osobě, tedy jako 

vůči cizímu člověku. Dramaterapeut ihned pohotově reagoval, aby dětem vysvětlil způsoby 

tykání a vykání. 

Příprava pití: Před začátkem sezení byl Honzík, jeden z klientů, požádán, aby připravil 

nápoj a kelímky pro ostatní děti. Tato činnost je úmyslně ponechána na klientech, a to 

z důvodu, že i taková drobnost, jako je pro některé příprava nápoje, vede u dětí s mentálním 

postižením k osvojení motorické dovednosti a citlivosti k druhým, tedy uvědomění si, že při 

hodině nejsem sám a i ostatní děti mohou mít žízeň. Dále tento malý úkol dává dítěti pocit 

samostatnosti a důležitosti, že danou úlohu zvládne samo bez pomoci, což je zvláště pro děti 

s postižením důležité. Často se totiž stává, že v rodinném prostředí jsou děti natolik 

opečovávány, že neprojevují zájem stát se samostatnými. Honzíkovi nedělala příprava nápoje 

obtíže, avšak při rozlévání nápoje byla vidět jistá nejistota a opatrnost. Po rozdělení pití do 
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kalíšků následovalo jejich rozdělení jednotlivým dětem. Dramaterapeut jako první oslovil 

Honzíka, který připravoval nápoj se slovy: „Podáš mi prosím žlutý kelímek“.  Při podání 

kelímku dramaterapeut poděkoval a stal se tak vzorovým modelem nápodoby. Honzík rozlišil 

jednotlivé barvy a rozdělil je klientům podle jejich přání. 

První část sezení 

První část sezení obsahovala hry rituální, uvítací reflexi a hry na procvičení. V části 

označené jako rituál byly hrány tyto hry: Usmějeme se na sebe, Upozornění na smysly a 

Foukaná. Při uvítací reflexi byla využita hra Zrcadlo. Část procvičení zahrnovala tyto hry:  

Imaginace a Haló, haló. Tyto hry byly vykonávány v prostoru pro ně vymezeném, tedy 

prostoru s pohovkou, židličkami a stolečkem. Prostor je uzpůsoben do kruhu, aby na sebe 

klienti během jednotlivých cvičení viděli. 

Název hry: USMĚJEM SE NA SEBE 

Popis hry: Děti sedí v kruhu a napodobují dramaterapeutovy pohyby. Dramaterapeut 

začíná se slovy:  „Usmějeme se na sebe (všichni si s úsměvem prohlíží ostatní hráče), 

koukneme se na nebe (všichni pohlédnou směrem vzhůru), vytáhneme se ještě víc (klienti 

zvedají ruce co nejvíce vzhůru), to je všechno dál už nic (děti pleskají rukama o sebe, jako 

když je chtějí očistit). 

Pozorování průběhu: Klienti se před začátkem hry jevili neklidní, jejich pozornost 

odpoutávaly různé podněty. Během ritualizované hry se však postupně začali přidávat 

k nápodobě pohybu. U jednoho z klientů (Tomáše) bylo znát nezaujetí a jen ledabylé 

opakování pohybu. Děti neměly problémy ani s vykonáváním činnosti před novou osobou 

(tedy přede mnou jako novým účastníkem). 

Naplnění cíle: Cílem hry bylo uvolnění atmosféry a uvědomění si začátku sezení. Cíl 

uvědomění si začátku hodiny, vnímám v ohledu na celou skupinu jako spíše splněný a to 

z důvodu, že se nepodařilo aktivně zapojit všechny klienty. Cíl vytvořit uvolněnou atmosféru 

vnímám za spíše splněný a to z důvodu, že vyjma Tomáše byly děti schopny aktivně a beze 

studu, či strachu pracovat i před novou osobou a nijak to nenarušilo činnost hry. 

Název hry: SMYSLY 

Popis hry: Dramaterapeut začíná se slovy: „Co je důležité dnes všechno zapojit - 

nastražíme anténu, aby nám to lépe myslelo (doprovází pohyb ruky od hlavy vzhůru), 

nastražíme uši, abychom se dobře poslouchali (pootočí hlavu směrem do středu kruhu, ve 

kterém děti sedí a dotkne se pravého ucha) připravíme pusu, aby nám to dobře mluvilo 
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(prstem se dotkne pusy) a zahřejeme si ruce, aby nám šla práce dobře od ruky (tření rukou o 

sebe).“ 

Pozorování průběhu: Během této aktivity jsem u klientů zpozorovala jistější opakování 

jednotlivých pohybů než při hře první, a také jejich aktivnější zapojení. Tomáš se již zcela 

zapojil a pomocí nápodoby opakoval terapeutovy pohyby. 

Naplnění cíle: Cílem této hry bylo uvolnění atmosféry, tento cíl jsem shledala za splněný 

a to z důvodu, že se již všechny děti aktivně podílely na cvičení a při samotném vykonávání 

nebyl v jejich projevech znát strach, stud ani nelibost, kterou by vyvolala samotná aktivita. 

Název hry: FOUKANÁ 

Popis hry: Děti sedí v kruhu, drží se za ruce. První hráč foukne spoluhráči sedícímu na 

pravé straně na dlaň. Hráč napravo foukne na dlaň dalšímu účastníkovi a proti směru 

hodinových ručiček se tímto způsobem vystřídají všichni hráči. 

Pozorování průběhu: Děti se bez problému chytily za ruce. Dramaterapeut začal 

s fouknutím a „poslal“ ho hráči na pravé straně. U několika klientů bylo vidět otálení, než na 

ruku druhému foukli, jednání tak nebylo automatické. Problém s fouknutím na ruku 

spoluhráče měla jen jedna klientka, která nejdříve foukla na ruku vlastní a poté až na ruku 

kamaráda, kterého držela za ruku. U Aničky, která jako jedna z prvních poslala fouknutí, byla 

znát jistá nesoustředěnost, po splnění úkolu měla tendence pustit se z kruhu a věnovat se 

jiným aktivitám. Zajímavé bylo pozorovat posledního klienta (Honzíka), který s dychtivým 

očekáváním vyčkával, než k němu přijde řada. 

Naplnění cíle: Cílem hry bylo uvědomění si hranic vlastního těla a pomocí této hry 

rozvíjet soustředěnost a toleranci k ostatním. První cíl uvědomění si hranic vlastního těla 

považuji spíše za nesplněný, z důvodu že děti s fouknutím na ruku druhému hráči otálely a při 

vykonávání činnosti byla vidět určitá nejistota. Jedné z klientek dělalo obtíže činnost na 

poprvé vykonat. Cíl rozvíjet soustředěnost a toleranci vnímám v ohledu na skupinu jako spíše 

splněn. Vyjma Aničky všechny děti soustředěně čekaly, než k nim přijde řada a cvičení nijak 

nenarušovaly. 

Název hry: ZRCADLO 

Popis hry: Děti sedí v kruhu, terapeut před sebou drží zrcadlo, dívá se na sebe a položí si 

otázku (jak mi to dnes sluší, jak se dnes cítím, proč se tak cítím, co se mi dnes přihodilo, že 

jsem dnes tak naladěn). Posléze to samé učiní všichni hráči. Cílem techniky je uvědomění si 

vlastní osoby a snaha o reflektování vlastních pocitů 
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Pozorování průběhu: Terapeut položil pro techniku zrcadlo otázku: „Jak se dnes cítím“. 

Všechny děti se hry zúčastnily a zdvihnutím palce směrem nahoru či dolu naznačily, jak 

reflektují své pocity. Terapeut většinu z nich musel vyzvat k tomu, aby své pocity 

verbalizovaly. Pokládány byly tyto otázky: „Proč se dnes cítíš špatně, něco se ti dnes 

nepodařilo?“ „To je pěkné, že se dnes cítíš dobře, co ti dnes udělalo radost/co se ti dnes 

podařilo?“ Po položení otázky byla většina dětí schopna sama verbálně vyjádřit pocity 

z onoho dne, avšak někteří klienti potřebovali detailnější dotazování, aby dokázali verbálně 

vyjádřit své pocity z prožitého dne. Co se týká verbálního projevu, většina klientů měla 

drobnější nedostatky v artikulaci, až na jednu klientku. U této klientky bylo potřeba se při 

jejím verbálním projevu dotazovat na jednotlivá slova a formou parafrázování, při kterém 

dbal dramaterapeut pomalého tempa řeči a správné artikulace docházel k obsahu, který chtěla 

sdělit. Během dotazování dramaterapeuta s jednotlivcem se jevila většina dětí nesoustředěně a 

ačkoliv nahlas nenarušovaly činnost, byly neklidné a odpoutávaly je různé podněty.   

Naplnění cíle: Cíl uvědomit si a reflektovat vlastní pocity pokládám za spíše nesplněný a 

to na základě toho, že všechny děti dokázaly nonverbálně vyjádřit své pocity, ale 

k odůvodnění potřebovaly dotazování dramaterapeuta a až poté bylo jejich reflexe celistvá. 

Cíl rozvíjet verbální vyjádření spatřuji za spíše nesplněný, to dokazuji tím, že většina klientů 

měla drobné obtíže a ledabylou artikulaci a jedna z klientek potřebovala dramaterapeutem 

upozornit na rychlé tempo řeči a důslednou artikulaci. Cíl rozvíjet u dětí soustředěnost a 

toleranci k ostatním vnímám spíše nesplněn, jelikož většina dětí byla během dotazování 

neklidná a nesoustředěná. 

Název hry: IMAGINACE 

Popis hry: Děti sedí v kruhu a po směru hodinových ručiček si posílají imaginární 

předmět, se kterým si mohou klienti na chvíli „pohrát“, než ho pošlou dalšímu hráči. 

„Předmět“ je posílán do té doby, než se dostane ke všem zúčastněným. Imaginárním 

předmětem může být například: předání těžkého kamene, natočení zmrzliny do kornoutku, 

kladívko s hřebíčkem, míč, horký talíř, bublifuk, ochutnání nedobrého jídla atd. 

Pozorování průběhu: Dramaterapeut jako první imaginární předmět ztvárnil těžký 

kámen. Než tento předmět poslal, nonverbálně i verbálně rozehrál scénku, jak je kámen 

obtížné zvednout, poté ho podal dalšímu klientovi. Poté byla takto po kruhu poslána zmrzlina, 

kterou si klienti měli natočit, ochutnat a říct zda jim chutná. Posledním posílaným 

imaginárním předmětem bylo nedobré jídlo. U klientů byla vidět radost z vykonávané 

aktivity.  Všichni klienti zaujatě čekali, než k nim předmět přijde, ostatní děti během činnosti 



58 
 

nepřerušovaly a předávaly předmět, který jim byl poslán. Jednu z klientek tato činnost natolik 

bavila, že si déle než ostatní hráči s předmětem hrála, to způsobilo u dvou klientů neklidné 

chování, které však nebylo natolik výrazné, aby narušovalo činnost hry. Pro dva klienty bylo 

obtížnější předat předmět s nonverbálním ztvárněním, jejich rozehrání tak působilo spíše jako 

mechanické napodobování terapeutovi činnosti. 

Naplnění cíle: Cíl naučení nonverbálního vyjádření považuji za spíše splněný a to 

z důvodu, že pouze pro dva klienty bylo obtížné rozehrát hru s imaginárním předmětem 

s nonverbálním ztvárněním. Cíl rozvíjet u dětí fantazii vnímám za splněný z důvodu, že 

všechny děti byly schopné pochopit jaký imaginární předmět je jim posílán. Cíl kooperace a 

soustředění na druhého reflektuji jako spíše splněný a to z důvodu, že se všechny děti hry 

účastnily, nijak se během hry nepředbíhaly a navzájem se až na drobné neklidné chování 

nevyrušovaly. Posledním cílem této hry bylo dodržování pravidel, které klienti dodrželi 

přesně podle zadání a tak tento cíl označuji za splněný. 

Název hry: HALÓ, HALÓ 

Popis hry: Děti sedí v kruhu a buď společně, nebo postupným střídáním slok říkají 

básničku: „Haló, haló. Co se stalo? Kolo se mi polámalo. Jaké kolo? Favoritka, přeletěl jsem 

přes řidítka. Co jste dělal? Blbnul jsem, do příkopu zahnul jsem. Kolik mrtvých? Všichni živí, 

zabrzdil jsem o kopřivy. A co chcete? Vlastně nic, chtěl jsem Vám to jenom říct.“ U hry je 

použito telefonní sluchátko, které si děti posílají při střídání slok. 

Pozorování průběhu: Hra se pro děti jevila jako problematická. Báseň chtěly povídat jen 

dvě děti. Tomášek a Honzík hru narušovali společným pošťuchováním a museli být 

dramaterapeutem vyzváni, aby se uklidnili. Dramaterapeut při napomenutí nevyužil 

direktivního způsobu, ale snažil se chlapcům vysvětlit, že takové chování ostatní děti ruší. Po 

domluvě terapeuta se chlapci utišili, ale do hry se zapojit nechtěli. Na cvičení se podílely jen 

dvě dívky, kdy jedna měla výrazné problémy s rychlým tempem řeči a artikulací. Při 

přeříkávání básně musela být dramaterapeutem požádána, aby zpomalila. Pobídka byla řečena 

laskavě a s veselým tónem (např. „vždyť ten člověk na druhé straně nestihne, co mu chceš 

říct, zkusíš trošku zpomalit, ať přesně ví, co se ti stalo, ať o tu legraci nepřijde“). Během 

opakování básně tato klientka, přeskakovala jednotlivé sloky a ani s pomocí dramaterapeuta 

se nechtěla k vynechaným slokám věnovat. Druhá dívenka měla tempo řeči spíše pomalé, 

během opakování básně kladla mezi jednotlivá slova delší pomlky, když vyslovila některé 

slovo chybně, snažila se ho ihned opravit a zopakovat správně. Pokud tato klientka zapomněla 

určitou část básně, snažila se jí reprodukovat, alespoň za doprovodné asistence. 
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Naplnění cíle: Cíl dodržovat respekt k druhým a nepřerušovat ostatní když mluví, 

vnímám jako spíše nesplněný a to z důvodu, že dva klienti narušovali ostatní při reprodukci 

básně. Druhý cíl rozvoj artikulace vnímám také jako spíše nesplněn. To dokládám tím, že ne 

všechny děti se zapojily a ty které ano, měly obtíže báseň reprodukovat. Posledním 

sledovaným jevem u této hry rozvoj paměti. Tento cíl považuji za nesplněný z důvodu, že 

dětem dělalo obtíže reprodukovat báseň. 

Druhá část sezení 

Druhá část sezení obsahovala tyto hry: Spletenec, Tučňáci a Fouká fouká. Aktivita je 

přesunuta z místa určeného pro procvičení do prostoru, který umožňuje volný pohyb. Jedná se 

o prostor na koberci dostatečně přizpůsobený počtu klientů. 

Název hry: SPLETENEC 

Popis hry: Děti jsou v prostoru rozděleny na dvojice či trojice, které spolu budou dále 

pracovat. Spletenec děti ze sebe mohou udělat tím, že se dotknou určitou části těla, kterou 

dramaterapeut určí. Například „ teď ze sebe uděláte spletenec a dotknete se koleny“. Úkolem 

dětí je spojit ve své skupince s kamarády část těla, kterou terapeut řekl. 

Pozorování průběhu: Na hře se podílely všechny děti a dva dobrovolníci. Terapeut stál 

stranou a dával pokyny ke hře. Tři dívenky se účastnily s nelibostí a musely být dobrovolníky 

podněcovány k aktivitě, což v začátku hry narušovalo práci ostatních hráčů. Jejich provedení 

činností bylo rozvíjeno spíše z iniciativy dobrovolníků, než z vlastní potřeby chtít se společně 

na aktivitě podílet. Ostatní klienti se snažili kooperovat, na aktivitu však potřebovali delší čas 

k rozmyšlení. Obtížné pro děti bylo uvědomění, která část těla má být v daný okamžik 

spojena.  Děti pohyb promýšlely a koordinace pohybu jim, až na jednu klientku, nedělala 

obtíže. Plnění zadaného úkolu, až na tři již zmíněné dívky, nedělalo ostatním klientům obtíže. 

Naplnění cíle: Prvním stanoveným cílem této hry bylo rozvíjet u dětí kooperaci se členy 

skupiny. Tento cíl považuji za spíše nesplněný, a to z důvodu, že tři klientky nejdříve 

odmítaly spolupráci a k činnosti se přidaly až za doprovodu dobrovolníka. Cíl koordinace 

pohybu vnímám jako spíše splněný z důvodu, že většina děti po promyšlená byly schopna 

dotknout se určenou částí těla druhého spoluhráče. Poslední cíl, dodržení pravidel, vnímám za 

spíše nesplněný z důvodu, že tři klientky se ze začátku hry nechtěly zapojit do aktivity a 

musely být k aktivitě podněcovány dobrovolníky. 
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Název hry: TUČŇÁCI 

Popis hry: Hra je jakousi obdobou hry Na babu, s rozdílem, že děti při hře neběhají, ale 

pohybují se s patami u sebe houpavým pohybem jako tučňáci. Hráč, který má babu, opakuje: 

„ňa ňa ňa ňa“(tato slova říká vždy jen hráč s babou) a snaží se předat babu jinému hráči. Baba 

je předána, dotkne-li se hráč s babou jiného hráče a vše se může dále opakovat. 

Pozorování průběhu: Děti tuto hru uvítaly s nadšením, jejich radost z aktivity byla znát 

především ve chvíli, když měly babu a mohly říkat „ňa ňa ňa“. Při předávání bylo znatelné, 

kdo ke komu chová jaké sympatie. Většina klientů měla tendence předávat babu kamarádovi, 

než dítěti, které se pohybuje u něj nejblíže. Přínosem zde jistě bylo, že hry se účastnili i 

dobrovolníci s dramaterapeutem, kteří mohli předat babu dítěti, na které se hned nedostala 

řada. Při předání baby měl jeden klient problémy určit vlastní sílu a tvrdým bouchnutím do 

zad předal babu spoluhráči. Dramaterapeut ihned pohotově zareagoval, aby vysvětlil tomuto 

dítěti, že je důležité být k druhým ohleduplný. Většině dětem koordinace nečinila problémy, 

až na jednu klientku, která má obtíže s hrubou i jemnou motorikou. Ta i přes své postižení, 

které jí činilo obtíže, úsilí nevzdala a s radostí babu předala dál. Při dodržování pravidel, 

dělalo jednomu z klientů obtíže dodržet pravidlo, že „oplátky se nepečou“ (tj. není možné 

předat babu hráči, který vám ji zrovna předal). Tomuto klientovi bylo pravidlo připomenuto, 

avšak ani to nepomohlo, aby babu vrátil dítěti, které mu ji dalo. 

Naplnění cíle: Tato hra měla tři základní cíle: být ohleduplný k druhým, rozvíjet 

koordinaci pohybu a dodržovat pravidla. Ani jeden z cílů nelze považovat za zcela splněné. 

Cíl být ohleduplný k druhým označuji vzhledem k celé skupině za spíše splněný, jelikož jeden 

klient měl obtíže odhadnout při předání baby svou sílu a předání proběhlo velice hrubě. 

Koordinaci pohybu vnímám za spíše splněnou z důvodu, že jedné klientce dělalo toto cvičení 

v motorické oblasti potíže. Dodržování pravidel, musím označit také jako za spíše za splněné 

z důvodu porušení pravidel jedním klientem. 

Název hry: FOUKÁ FOUKÁ 

Popis hry: V prostoru jsou rozestavěny čtyři kostky, ty vymezují pomyslnou hranici 

prostoru („hotelu“), do kterého děti následně vcházejí. Vejít dovnitř tohoto objektu je možné 

pouze z jedné strany čtverce. Během hry děti po směru hodinových ručiček obcházejí 

pomyslný hotel. Při této činnosti opakují říkanku: „ Fouká, fouká stále více, to je ale metelice. 

Vrzi vrzi vrz, jeden by tam zmrz.“ První hráč, který se zastaví u vstupu do hotelu, vejde 

dovnitř prostoru („usídlí“ se v hotelu). Ostatní hráči znovu opakují říkanku a obcházejí hotel. 

Hráč, který se po dopovězení říkanky zastaví u vstupu do „hotelu“, se táže: „Dobrý den, máte 
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v hotelu volno, mohu se ubytovat?“ První hráč, který je již v „hotelu“ na to reaguje: „Můžeš 

jít dále, ale nejdříve mi řekni.. (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš). Hráč před hotelem 

odpovídá na jednotlivé otázky, po zodpovězení se může v hotelu ubytovat (vejde tedy dovnitř 

čtverce). Tato část hry se opakuje do té doby, dokud nejsou všichni hráči ubytováni v hotelu. 

Cílem hry je vštípit dětem základní údaje o jejich osobě. Při první aplikaci této hry, je 

důležité, aby terapeut vysvětlil klientům, co kostky znamenají a také proč je potřeba se 

v hotelu představit. 

Pozorování průběhu: Všichni klienti se hry zúčastnili. Problematickou částí se jevilo 

spíše položení otázky, které dělalo většině klientů obtíže a otázku pokládali jen za pomoci 

dramaterapeuta. Při odpovědi na otázku jak se jmenuji, dokázali všichni klienti odpovědět. Při 

zodpovězení na otázku „kolik je ti let“ tři klienti potřebovali čas na rozmyšlenou, z toho jedna 

klientka odpověděla nesprávně. Poslední otázka byla věnována tomu, kde klienti bydlí, na 

tuto otázku dokázali odpovědět jen dva klienti a ostatní hráči nedokázali odpovědět či 

potřebovali pomoc dramaterapeuta s upřesněním ulice jejich bydliště. Pravidla této hry 

nečinila dětem obtíže, vzájemně se nerušily a do „hotelu“ vždy vkročil ten hráč, který byl na 

požadovaném místě. 

Naplnění cíle: Tato hra byla určena k získání základních informací o své osobě, k naučení 

správného položení otázky a k dodržení pravidel. Dodržení pravidel bylo u této hry splněno, 

děti se navzájem respektovaly a hru dodržovaly podle zadaných pravidel. Cíl umět položit 

otázku vnímám za spíše nesplněný, z důvodu že většina klientů potřebovala k položení otázky 

pomoc dramaterapeuta. Cíl osvojit si informace o své osobě, musím hodnotit také jako spíše 

nesplnění z důvodu, že většina účastníků hry nedokázala odpovědět na otázku, kde bydlí. 

Třetí část sezení 

Třetí část sezení zahrnovala improvizaci s názvem Cesta do zoo. Tato aktivita stále 

probíhá v místě určeném pro volný pohyb. 

Název hry: CESTA DO ZOO 

Popis hry: : Jedná se především o vstupování do role na rovině simulace. Dramaterapeut 

uvede, na co si budou klienti hrát. Další průběh činností probíhá především prostředkem 

improvizace. Základními body, kterým se má tato simulace věnovat je: jak si koupit lístky do 

zoo, jak se v zoo chovat (nekrmit zvířata, nelézt po kleci atd.). 

Při této aktivitě je důležité, aby byl dramaterapeut aktivním průvodcem a směřoval 

improvizaci k tématům, kterým je potřeba se věnovat. Avšak často se při improvizaci stává, 
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že klienti svou spontánní činností odvedou téma jiným směrem, kterému je dobré se dále 

věnovat. Důležitou vlohou osobnosti dramaterapeuta je umět se přizpůsobit improvizovaným 

tématům, které přijdou z iniciativy klientů a popřípadě zaměřit další směřování činnosti právě 

tímto směrem. Mezi témata vhodná pro vstup do role prostřednictvím simulace patří 

například: jak se chovat osloví-li mě cizí člověk, jak se chováme v metru, jak se chovat u 

lékaře atd. 

Pozorování průběhu: Hra začala úvodem dramaterapeuta: „Děti, dnes se vydáme do zoo, 

kdo se chce se mnou podívat na zvířátka?“ Děti souhlasily s tématem a improvizace mohla 

začít. Terapeut vždy improvizaci doplňoval otázkami, které měly děti nasměrovat k rozehrání 

inscenace. „Nejdříve si musíme koupit lístky, kdo nám udělá paní prodavačku?“ Jedna 

z klientek ihned zaujala roli prodavačky a nadšeně prodávala dětem lístky. Děti rozehrály 

improvizaci a kupovaly si lístky a „prodavačka“ jim vracela nazpět drobné. Při „příchodu do 

zoo“ chtěl rozehrát dramaterapeut improvizaci na jaká zvířátka se půjdeme podívat. Jeden 

klient vstoupil do role lva a začal děti obcházet a vrčet na ně. Dramaterapeut, ihned využil 

situace a reagoval na tento vstup do role. „Pomoc, zavolejte nějakého krotitele, z klece utekl 

lev“. Jedna dívka se přidala ke „lvovi“ a stala se „lvicí“, oba dva teď vrčely na děti, které 

přišly do zoo. Klient hrající lva, lezl po všech čtyřech a zvedl nohu „jako že lev značkuje své 

teritorium“. I na takou reakci dramaterapeut reagoval: „Děti to je ale nevychovaný lev“. Jeden 

z dobrovolníků vstoupil do role krotitele a snažil se lva doprovodit zpět do klece, ten ho po 

chvilce následoval. Dramaterapeut využil příležitosti a snažil se rozvinout dětskou fantazii a 

ptal se co za zvířátka, mohou děti ještě spatřit, vstoupil do role slona a „chobotem cákal 

vodu“. Děti začaly jeho chování opakovat. Dobrovolník zinscenoval roli opice a i s ním se 

děti účastnily rozehrané hry. Takto se dětem povedlo vstoupit i do role krokodýla. 

Dramaterapeut na konci lekce zvolal: „Dámy a pánové, prosím ukončete prohlídku naší 

zoologické zahrady, za pár minut budeme zavírat. Všem děkujeme za návštěvu. Děti se vrátily 

zpět do reality a jako odměna je čekala svačina a návrat domů, po úspěšně ukončeném sezení. 

Naplnění cíle: Tematická improvizace si kladla tyto cíle: Umět rozvinout skupinovou 

improvizaci, respektovat při hře druhé, nácvik správných modelů chování a rozvoj fantazie. 

Cíl umět rozvinout skupinovou improvizaci vnímám za splněný, všechny děti se při hře ve 

svých rolích respektovaly a spolupracovaly spolu. Jednotlivé vstupy do rolí rozvíjely 

improvizaci, což podpořilo i poslední cíl, kterým byl rozvoj fantazie. Rozvoj fantazie vnímám 

za spíše splněný, to z důvodu, že ačkoliv některé děti samostatně rozvinuly improvizaci, byli i 

jedinci, kteří vstupovali do role především nápodobou ostatních. Jako důležité mi přijde 

vyzvednout hru některých klientů, kteří byli schopni vstoupit improvizovaně do role na rovině 
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alterace. Respektovat druhé při hře vnímám jako splněný cíl, děti navzájem respektovaly role 

druhých a na jejich role reagovaly. Nácvik správného modelu chování nemohu hodnotit 

z důvodu, že improvizovaná hra se rozvinula jiným směrem, než bylo v plánu zamýšleno. Hra 

se spíše zaměřila na rozvoj fantazie, než na samotný nácvik modelového chování. 

2. SEZENÍ 

Den:  6. 12. 2012 

Místo a čas: Komunitní centrum Motýlek, 14.30 – 15.30 hod. 

Počet klientů během sezení: 5 z 8 

Počet pracovníků během terapeutického sezení: dramaterapeut a 2 dobrovolníci 

Cíle:  

1. umění zvládnout svoje emoce 

2. zapojení do kolektivu 

3. rozšiřování komunikačních schopností 

4. rozvoj sociálních dovednost 

 Aktivita 

během 

jednotlivých 

částí sezení 

Pomůcky 

potřebné 

k jednotlivý

m aktivitám 

Cíle rozvoje jednotlivých 

cvičení  

(K jakému obecnému cíli 

směřují a jaké jsou dílčí 

cíle her) 

Skupinové 

naplnění cíle – 

zvládnutí, 

nezvládnutí 

cvičení 

 

Příchod na 

aktivitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav 

při 

příchodu 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 3 a 4 

I. Osvojení 

správného 

pozdravu při 

příchodu 

I. Spíše 

splněn 

II. Naučení se 

omluvy při 

pozdním 

příchodu 

II.nelze 

hodnotit 

 

 

Příprava 

pití 

 

 

Barevné 

kelímky 

 

I. Osvojení 

motorické 

dovednosti 

I. Spíše 

splněn 

II. Budování 

samostatnosti 

II. splněn 

III. Osvojení 

abstraktního 

pojmu barev 

III. spíše 

splněn 
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Rituál  

Usmějeme 

se na sebe 

 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 2 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. spíše splněn 

II. uvědomění si 

začátku sezení 

II. spíše splněn 

 

Smysly 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. splněn 

 

 

Foukaná 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. uvědomění si 

hranic svého 

těla 

I. spíše splněn 

 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance k 

ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. splněn 

Uvítací 

reflexe 
 

 

Zrcadlo - 

jak se dnes 

cítím 

 

 

 

 

 

Zrcadlo 

Vztahuje se k cíli 1, 2, 3 a 4 

I. uvědomění a 

reflektování 

vlastních pocitů 

 

I. spíše splněn 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance 

k ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. spíše 

nesplněn 

III. verbální 

vyjádření 

pocitů 

III. spíše 

splněn 

Procvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginace 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Vztahuje se k cíli 1, 2 a 4 

I. nauční 

nonverbálního 

vyjádření 

Nelze hodnotit 

II. rozvoj fantazie Nelze hodnotit 

III. kooperace a 

soustředění se 

na druhého 

Nelze hodnotit 

IV. dodržení 

pravidel 

Nelze hodnotit 
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Trnky 

brnky 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2, 3 a 4 

I. dodržování 

respektu k druhým 

– dodržování 

pravidel hry 

I. spíše splněn 

II. rozvoj artikulace II. spíše 

nesplněn 

III. nácvik intonace 

hlasu a jeho 

citového 

zabarvení 

III. spíše 

splněn 

Pohybové  

Šípková 

Růženka 

 

 

 

Zvoneček 

vztahuje se k cíli 4 

I. reagovat jen na 

určitý sluchový 

podnět 

I. spíše splněn 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

II. spíše splněn 

 

 

Tučňáci 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. být ohleduplný 

k druhým 

I. splněn 

II. koordinace pohybu II. splněn 

III. dodržování 

pravidel 

III. splněn 

 

Dobrý den 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. osvojení 

správného 

podání ruky při 

pozdravu 

I. spíše 

nesplněn 

II. soustředit se na 

zadaný povel 

II. spíše splněn 

Společná 

interakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co děláme 

v zimě 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. Umět rozvinout 

skupinovou 

improvizaci 

I. Splněn 

II. respektovat při 

hře druhé 

II. splněn 

III. nácvik 

správných 

modelů 

chování – co je 

potřeba si 

v zimě 

III. splněn 
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 obléknout 

IV. rozvoj fantazie IV. splněn 

 

Půjčovaná 

 

Osobní věc 

každého 

klienta 

Vztahuje se k cíli 1, 3 a 4 

I. umět správně 

požádat, když si 

chci něco půjčit 

I. spíše 

nesplněn 

II. rozvoj 

artikulace 

II. spíše 

nesplněn 

 

Příchod na aktivitu 

Příchod na sezení: Dramaterapeutické sezení začalo v 14.30. Všechny děti se při 

příchodu pozdravily se všemi členy skupiny, dramaterapeutem a dobrovolníky. Jeden 

z klientů při pozdravu podal všem zúčastněným ruku a každému se představil. Dramaterapeut 

ocenil, jak dobře klient zvládl přivítání, ale snažil se zároveň chlapci vysvětlit, že zde se přeci 

již všichni znají a tak není potřeba se představovat. Až na tohoto klienta nečinilo účastníkům 

obtíže při pozdravu užít správně tykání. 

Příprava pití: Základním úkolem při přípravě pití je osvojení motorických dovedností, 

budování samostatnosti a osvojení abstraktního pojmu barev. Jedna z klientek projevila svou 

iniciativu a sama se nabídla, že nápoj připraví. Při rozlévání šťávy do kalíšků byly jednotlivé 

„kroky“ dívenky opatrné, motorickou činnost však zvládla bez obtíží. Při rozdělování 

barevných kalíšků ostatním dětem jí dělalo problém jen okamžitě určit, oranžový kalíšek. 

Rozeznání ostatních barev ji nedělalo obtíže. 

První část sezení 

Název hry: USMĚJEME SE NA SEBE 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Ritualizovanou hru Usmějeme se na sebe, zvládla většina klientů 

bez obtíží. Jedna klientka během prvních chvil jen pozorovala ostatní hráče a zapojila se až ve 

chvíli, kdy děti „pleskaly“ rukama o sebe. Ostatní děti hru vykonávaly hru bez obtíží a napětí. 

Naplnění cíle: Cílem hry bylo uvolnění atmosféry a uvědomění si začátku sezení. 

Z důvodu, že pouze jedna klientka měla obtíže zapojit se do hry ihned a nejdříve děti jen 

pozorovala, vnímám tyto cíle jako spíše splněné. 



67 
 

Název hry: SMYSLY 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Na rozdíl od první ritualizované hry, se během hry na Smysly 

zapojili všichni klienti. Klientka, která měla obtíže s hrou první, již vykonávala všechny 

pohyby, které jsou během hry předváděny. Tato ritualizovaná hra, která se opakuje každé 

sezení, proběhla bez obtíží a při jejím průběhu byla znát u dětí jistota ve zpracování. 

Naplnění cíle: Cílem této hry bylo uvolnění atmosféry, tento cíl shledávám za splněný a 

to z důvodu že všechny děti s jistotou vykonávaly pohyby, které toto cvičení provází. 

Název hry: FOUKANÁ 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Dramaterapeut požádal děti, aby se chytily za ruce a zeptal se 

klientů, zda by chtěl někdo dnes s posíláním fouknutí začít. Po chvíli otálení se obrátil na 

jednu z klientek, která souhlasila, že začne se hrou a poslala fouknutí hráči sedícímu na pravé 

straně. Pouze jeden z klientů neodhadl svou sílu a svému spoluhráči příliš silně držel ruku, až 

mu to působilo bolest. Dramaterapeut ihned zareagoval a vysvětlil dětem, že musíme být ke 

druhým ohleduplní, že ani nám by se nelíbilo, kdyby nám kamarád ubližoval. Po 

dramaterapeutově domluvě klient stisk zmírnil a hra probíhala bez obtíží. Děti se navzájem 

nevyrušovaly a trpělivě čekaly, než k nim fouknutí dojde. Fouknutí jim také nečinilo obtíže, i 

když občas se u některého dítěte objevilo drobné otálení. 

Naplnění cíle: Cíl uvědomění si hranic vlastního těla vnímám jako spíše splněný, 

z důvodu že u některých dětí byly ještě znát jisté rozpaky, než fouknutí poslaly dále. Druhým 

cílem této hry byl rozvoj soustředěnosti a tolerance k ostatním (respekt k druhým) tento cíl 

hodnotím za splněný z důvodu, že se děti během hry navzájem nevyrušovaly a čekaly, než na 

ně přijde řada. 

Název hry: ZRCADLO 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Ve hře na zrcadlo jako první začal dramaterapeut, který 

reflektoval, jak se dnes cítí a proč se tak cítí. Po něm následovali ostatní hráči, všichni 

úspěšně sdělili, zda se cítí dobře či špatně. Obtížné bylo pro dva zúčastněné hráče určit, co je 

vede k jejich reflexi. Dramaterapeut se jich tedy doptával, zda se něco stalo ve škole, jestli se 

dnes stalo něco co se jim líbilo/nelíbilo a až poté dokázali své zhodnocení dne verbalizovat. 
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Při sledování druhého cíle zda jsou klienti tolerantní k ostatním hráčům, se objevily u dvou 

klientů obtíže s udržením pozornosti. Ti po jejich zhodnocení dne neposedně poposedávali na 

křesle a začali se pošťuchovat, proto jim bylo dobrovolníky vysvětleno, že takové chování 

ostatní děti ruší. Po domluvě ustali, avšak jeden klient měl neustálé problémy se soustředěním 

na ostatní hráče, začal si tedy svlékat ponožky a položil si nohy na stůl. Chlapec byl ihned 

napomenut, že nohy na stůl přece nepatří. Narušení činnosti tímto chlapcem způsobilo i u 

ostatních hráčů, že byli již během cvičení neklidní a nedokázali se plně soustředit na 

sdělovaný obsah vyprávění. Při sledování verbálního projevu měla jedna klientka výrazné 

obtíže s artikulací, u ostatních klientů bylo znát postupné rozmýšlení sdělovaného obsahu 

vyprávění a snaha předat informace s porozuměním. 

Naplnění cíle: Prvním cílem této hry bylo uvědomění a reflektování vlastních pocitů, 

jelikož dva hráči potřebovali doprovodnými otázkami pomoci při reflektování svých pocitů, 

označuji tento cíl za spíše splněný. Rozvoj soustředěnosti a tolerance k ostatním (respekt 

k druhým) vnímám za spíše nesplněný a to z důvodu, že dva klienti narušovali činnost hry, 

což vedlo k postupné nesoustředěnosti ostatních klientů. Posledním cílem ve hře Zrcadlo byl 

rozvoj verbálního vyjádření pocitů, tento cíl byl spíše splněn, pouze jedna klientka měla 

obtíže s artikulací. 

Název hry: IMAGINACE 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Z důvodu nesoustředěnosti skupiny, nebyla hra zařazena. 

Naplnění cíle: Nelze hodnotit 

Název hry: TRNKY BRNKY 

Popis hry: Děti sedí v kruhu a buď společně, nebo postupným střídáním slok říkají: 

„Trnky brnky, starý hrnky.“ Úkolem hráčů je vždy použít větu s intonací a citovým 

zabarvením jaké dramaterapeut určí (například naštvaně, vesele, smutně, potichu, nahlas jako 

když na někoho voláme atd.). 

Pozorování průběhu: Jako první děti předváděly naštvaný tón řeči, vyjma jednoho hráče 

se ihned zapojily do hry. Dívenka, která se do cvičení nezapojila, však bedlivě pozorovala, co 

ostatní dělají a tak nijak nenarušovala samotný proces hry. Největší obtíže činilo dětem 

předvést smutné citové zabarvení hlasu a nejpříjemnější pro ně bylo hlasité zvolání trnky 

brnky. Artikulace hráčů byla během hry občas chybná, ale všichni zúčastnění projevili 

obrovskou snahu při zvládnutí říkanky. 
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Naplnění cíle: První cíl dodržovat respekt k druhým, dodržování pravidel hry byl spíše 

splněn, jelikož se jedna klientka hry neúčastnila. Rozvoj artikulace, označuji za spíše 

nesplněný a to z důvodu, že většině dětí i přes jejich obrovskou snahu činilo říkadlo obtíže. 

Cíl nácvik intonace hlasu a jeho citového zabarvení vnímám za spíše splněný z důvodu, že 

kromě smutného citového zabarvení hlasu, nečinil dětem tento úkol větší obtíže. 

Druhá část sezení 

Název hry: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Popis hry: Jedná se o hru zaměřenou na vnímání zvuku. Před začátkem hry si hráči 

společně s dramaterapeutem smluví zvukový signál (například zazvonění zvonečkem), který 

probudí Růženku ze spánku. Děti se pohybují po prostoru, dramaterapeut řekne: „Šípková 

Růženka se píchla o trn a usnula“, děti najdou v prostoru ostrý roh (kraj od rámu obrazu, roh 

od stolu) a lehnou si na zem. Jeden z hráčů popřípadě dramaterapeut jsou v roli prince, který 

chce princeznu zachránit. Úkolem hráče v roli prince, je vymyslet co největší počet zvuků, 

které by mohly Růženku probudit (tleskání, houkání, pískání, dupání, klepání, bubnování na 

předměty atd.) posledním zvukem je právě smluvený signál. Úkolem dětí, které leží na zemi 

(jsou v roli Růženky) je poslouchat zvuky a při smluveném signálu se probudit. 

Pozorování průběhu: Děti si s dramaterapeutem smluvily zvukový signál – zvoneček, 

který má spící Růženku probudit. Následně se volně pohybovaly po prostoru a vyhledaly 

ostrý roh, o který by se mohla Růženka bodnout. Roli prince na sebe vzal terapeut, který se 

všemožně pokoušel „Růženky“ vzbudit. Většina dětí byla během hry soustředěná a trpělivě 

čekala na smluvený signál. Po chvíli se však děti začaly obracet ze strany na stranu, ale stále 

vydržely ležet na zemi. Při zazvonění zvonečkem, až na jednu klientku, děti ihned reagovaly a 

dělaly, že se probouzí. 

Naplnění cíle: Cíl reagovat jen na určitý sluchový podnět byl spíše splněn z důvodu, že 

jedna z klientek nerozeznala smluvený zvukový signál. Cíl rozvíjet soustředěnost vnímám za 

spíše splněný, jelikož všechny děti vydržely ležet na zemi až na drobné motorické výkyvy. 

Název hry: DOBRÝ DEN 

Popis hry: Jedná se o pohybovou hru, jejímž úkolem je především uvolnění klientů a za 

dílčí cíl bychom mohli uvést dodržování pravidel hry. Děti se pohybují v kruhu a spěchají 

(„do školy, protože zaspaly“), když dramaterapeut řekne stop, všichni hráči se zastaví a podají 

ruku nejbližšímu sousedovi a řeknou „Dobrý den“. Poté dá terapeut opět povel a děti se 

rozejdou. Takto se činnost několikrát opakuje. 



70 
 

Pozorování průběhu: Tato hra nečinila zúčastněným větší potíže, jen dva klienti 

nesprávně reagovali na povel „stop“ a popošli ještě několik kroků, než podali někomu ruku. 

Větší překážkou bylo u většiny hráčů správné podání pravé ruku při pozdravu. 

Naplnění cíle: První cíl osvojit si správné podání ruky při pozdravu byl spíše nesplněn, 

většině dětí dělal tento úkol obtíže. Druhým cíl – soustředit se na určený signál, hodnotím 

jako spíše splněný, jelikož dvě děti nedokázaly ihned reagovat na tento povel. 

Název hry: TUČŇÁCI 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Tato hra je jednou z oblíbených her dětí. Během hry se děti snažili 

střídat, ale stále se při předání baby objevovaly sympatie mezi určitými hráči, kteří si 

navzájem babu častěji předávali. Při předání baby nenastaly žádné obtíže, děti k sobě byly 

navzájem ohleduplné a babu šly předat i dobrovolnici, která se kvůli nevolnosti hry nemohla 

zúčastnit a seděla na pohovce. Koordinace pohybu také dětem nečinila obtíže. 

Naplnění cíle: Cíle hry byli: být ohleduplný k druhým, rozvíjet koordinaci pohybu a 

dodržovat pravidla. Všechny tyto cíle vnímám za splněné z důvodu, že se všechny děti hry 

zúčastnily, byly navzájem ohleduplné a dodržovaly stanovená pravidla. 

Třetí část sezení 

Název hry: CO DĚLÁME V ZIMĚ 

Popis hry: Jedná se především o vstup do role na rovině simulace. Dramaterapeut uvede, 

na co si budou klienti hrát. Další průběh činností probíhá především prostředkem 

improvizace. Základními body, kterým se má tato simulace věnovat je: co si oblékáme 

v zimě, co děláme venku v zimě (bruslíme, stavíme sněhuláka, koulujeme se atd.). 

Pozorování průběhu: Hra začala úvodem dramaterapeuta, který se dětí ptal jaké je venku 

počasí, co máme tedy za roční období a jaký měsíc dnes je. Odpověď na první dvě otázky 

nedělala dětem problémy, avšak u otázky jaký máme měsíc, dokázaly odpovědět jen dvě děti. 

Dramaterapeut: „Když nám venku tak pěkně sněží, co kdybychom si zahráli na to, co děláme 

v zimě? Ale nejdříve se musíme teple obléct. Co si oblečeme jako první když se probudíme?“ 

Klienti postupně navrhovali části oblečení, které je potřeba si obléci v zimních měsících a 

simulovali, jak si jednotlivé části šatů oblékají. Poté co děti domyslely poslední kousky 

oblečení, se terapeut zeptal jak bychom si v zimě mohly hrát. Jedna klientka navrhla, že 

stavíme sněhuláka, děti společně s dramaterapeutem rozehrály scénku, kde koulely sněhové 

koule a „stavěly“ sněhuláka. Jeden z klientů navrhl, že sněhulák musí mít koště a tak jakoby 
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přidaly sněhulákovi koště a mrkev namísto nosu. Když byl sněhulák hotov, byla rozehrána 

simulace zimní koulované, děti napodobovaly dramaterapeuta a jakoby uplácávaly ze sněhu 

koule a házely je po sobě. Dramaterapeut dětem na konci hry poděkoval a poprosil je, aby se 

„oprášily od sněhu“ a posadily se opět ke stolečku. 

Naplnění cíle: Tematická improvizace si kladla tyto cíle: Umět rozvinout skupinovou 

improvizaci, respektovat při hře druhé, nácvik správných modelů chování – co je potřeba si 

v zimě obléknout a rozvoj fantazie. Cíl umět rozvinout skupinovou improvizaci a respektovat 

při hře druhé, vnímám za splněný, všechny děti se hry účastnily a navzájem si pomáhaly při 

„stavbě sněhuláka“ a během „koulovačky“ kooperovaly s ostatními hráči. Během nácviku 

oblékání zimního oblečení se děti samostatně rozhodovaly, co je potřeba vzít si na sebe proto 

vnímám cíle nácvik správného modelu chování i rozvoj fantazie za splněný. 

Název hry: PŮJČOVANÁ 

Popis hry: Při této aktivitě se děti přesouvají zpět do prostoru s pohovou a stolkem. 

Každé dítě položí na stůl nějakou svou osobní věc (propisku, hračku, náramek atd.). 

Dramaterapeut začíná se slovy: „Mně se tady na stole líbí tato věc, můžu se zeptat čí je?“. 

Vlastník daného předmětu, odpovídá, že věc je jeho. Dramaterapeut pokračuje: „A Aničko, 

mohla bych si ji prosím na chvilku půjčit?“ Anička odpovídá, že ano. Po prohlédnutí věci 

dramaterapeut  poděkuje majiteli předmětu. Nyní je na řadě další hráč, který si ze stolu vybírá 

předmět, který by si chtěl půjčit a vede s majitelem věci stejný dialog, jako v předchozím 

případě dramaterapeut s Aničkou. Hra končí ve chvíli, kdy se při půjčování věcí prostřídají 

všichni hráči. Tato aktivita je směřována na správné modelování chování při půjčování cizí 

věci a snaží se tak děti naučit, že samovolné sebrání věci, je pro majitele nepříjemné a pokud 

se nám něco líbí, je možné si to prohlédnout, ale pouze pokud se chováme slušně. 

Pozorování průběhu: Jako první rozehrál hru dramaterapeut a požádal Tomáše, zda si 

může půjčit jeho sešit. Tomáš přikývl a dramaterapeut sešit po prohlédnutí vrátil na stůl a 

Tomášovi poděkoval. Dále byli na řadě ostatní klienti, třem klientům musel dramaterapeut při 

formulování otázky pomoci a to z důvodu, že nevěděli jak správně otázku formulovat a dělala 

jim obtíže i samotná artikulace slov. Děti si vždy věc prohlédly a vrátily ji na původní místo. 

Naplnění cíle: Tato hra měla za cíl rozvoj artikulace a osvojení správného položení 

otázky, když si chci něco půjčit. Oba dva cíle shledávám za spíše za nesplněné z důvodu, že 

třem klientům dělalo toto cvičení obtíže a potřebovaly pomocný doprovod terapeuta při 

pokládání otázky. 
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3. SEZENÍ 

Den:  25. 4. 2013 

Místo a čas: Komunitní centrum Motýlek, 14.30 – 15.30 hod. 

Počet klientů během sezení: 6 z 8 

Počet pracovníků během terapeutického sezení: dramaterapeut a 2 dobrovolníci 

Cíle:  

1. umění zvládnout svoje emoce 

2. zapojení do kolektivu 

3. rozšiřování komunikačních schopností 

4. rozvoj sociálních dovednost 

 Aktivita 

během 

jednotlivých 

částí sezení 

Pomůcky 

potřebné 

k jednotlivý

m aktivitám 

Cíle rozvoje jednotlivých 

cvičení  

(K jakému obecnému cíli 

směřují a jaké jsou dílčí 

cíle her) 

Skupinové 

naplnění cíle – 

zvládnutí, 

nezvládnutí 

cvičení 

 

Příchod na 

aktivitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav 

při 

příchodu 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 3 a 4 

I. Osvojení 

správného 

pozdravu při 

příchodu 

I. Splněn 

II. Naučení se 

omluvy při 

pozdním 

příchodu 

nelze hodnotit 

 

 

Příprava 

pití 

 

 

Barevné 

kelímky 

 

I. Osvojení 

motorické 

dovednosti 

I. Splněn 

II. Budování 

samostatnosti 

II. splněn 

III. Osvojení 

abstraktního 

pojmu barev 

III. spíše 

splněn 

Rituál 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmějeme 

se na sebe 

 

 

 

X 

Vztahuje se k cíli 2 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. splněn 

II. uvědomění si 

začátku sezení 

II. splněn 

  vztahuje se k cíli 2 
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 Smysly  

X 

I. uvolnění 

atmosféry 

I. splněn 

 

 

Foukaná 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. uvědomění si 

hranic svého 

těla 

I. spíše splněn 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance k 

ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. spíše splněn 

Uvítací 

reflexe 
 

 

Zrcadlo - 

jak se dnes 

cítím 

 

 

 

 

 

Zrcadlo 

Vztahuje se k cíli 1, 2, 3 a 4 

I. uvědomění a 

reflektování 

vlastních pocitů 

 

I. spíše splněn 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

a tolerance 

k ostatním 

(respekt 

k druhým) 

II. spíše splněn 

III. verbální 

vyjádření 

pocitů 

III. spíše 

splněn 

Procvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginace 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Vztahuje se k cíli 1, 2 a 4 

I. nauční 

nonverbálního 

vyjádření 

I. splněn 

II. rozvoj fantazie II. spíše splněn 

III. kooperace a 

soustředění se 

na druhého 

III. splněn 

IV. dodržení 

pravidel 

V. splněn 

 

 

Haló, haló 

 

 

 

Telefonní 

sluchátko 

vztahuje se k cíli 3 a 4 

I. dodržovat 

respekt 

k druhým – 

nepřerušovat 

někoho když 

mluví 

I. spíše splněn 
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  II. rozvoj 

artikulace 

II. spíše 

nesplněn 

III. rozvoj paměti III. spíše 

nesplněn 

Pohybové  

Šípková 

Růženka 

 

 

 

 

Zvoneček 

vztahuje se k cíli 4 

I. reagovat jen na 

určitý sluchový 

podnět 

I. splněn 

II. rozvoj 

soustředěnosti 

II. splněn 

 

 

Tučňáci 

 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. být ohleduplný 

k druhým 

I. splněn 

II. koordinace 

pohybu 

II. splněn 

III. dodržování 

pravidel 

III. spíše 

splněn 

 

Spletenec 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I.  umět 

spolupracovat 

se členy 

skupiny 

I. Spíše 

splněn 

II. koordinace 

pohybu 

II. spíše splněn 

III. dodržování 

pravidel 

III. splněn 

Společná 

interakce 
 

Cesta do 

restaurace 

 

 

 

X 

vztahuje se k cíli 2 a 4 

I. Umět rozvinout 

skupinovou 

improvizaci 

I. Splněn 

II. respektovat při 

hře druhé 

II. splněn 

III. nácvik 

správných 

modelů 

chování  

III. spíše 

splněn 

IV. rozvoj fantazie IV. spíše 

splněn 

 

Půjčovaná 

 

Osobní věc 

každého 

klienta 

Vztahuje se k cíli 1, 3 a 4 

I. umět správně 

požádat, když si 

chci něco půjčit 

I. spíše 

nesplněn 
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II. rozvoj 

artikulace 

II. spíše splněn 

 

Příchod na aktivitu 

Příchod na sezení: Dramaterapeutické sezení začalo v 14.30. Všechny děti se při 

příchodu pozdravily se všemi členy skupiny, dramaterapeutem a dobrovolníky. Tohoto sezení 

se účastnil nový dobrovolník (praktikant v komunitním centru Motýlek), děti správně použily 

vykání a praktikant jim byl představen. 

Příprava pití: Základním úkolem při přípravě pití je osvojení motorických dovedností, 

budování samostatnosti a osvojení abstraktního pojmu barev. Jeden z prvních klientů, který 

přišel na sezení, byl požádán, aby připravil nápoj pro ostatní děti. Při rozlévání šťávy do 

kalíšků byla jeho motorická činnost zvládnuta bez obtíží. Při rozdělování barevných kalíšků 

zvládl rozeznat jednotlivé barvy, jediná barva, která činila tomuto klientovi problém, byla 

fialová, tu však po chvíli rozmýšlení našel a rozdal šálky svým kamarádům. 

První část sezení 

Název hry: USMĚJEME SE NA SEBE 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Klienti se před začátkem hry jevili klidní a bylo znát jejich 

očekávání z nadcházejících her. První hra proběhla bez obtíží, všechny děti se do činnosti 

zapojily a napodobovaly dramaterapeutovi pohyby. 

Naplnění cíle: Cílem hry bylo uvolnění atmosféry a uvědomění si začátku sezení. Oba 

tyto cíle shledávám za splněné. Všechny děti očekávaly začátek sezení a aktivně se zapojily 

do cvičení. 

Název hry: SMYSLY 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Tato ritualizovaná hra, která se opakuje každé sezení, byla pro 

klienty snadno zvládnutelnou. Děti již dopředu věděly, které pohyby budou opakovány a 

proto, byla v jejich tvářích vidět určitá radost, že hru znají a jsou si jisté, který pohyb bude 

následovat.  

Naplnění cíle: Cílem této hry bylo uvolnění atmosféry, tento cíl hodnotím za splněný, 

jelikož během jeho vykonávání nenastaly žádné obtíže a děti činnost konaly s radostí. 
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Název hry: FOUKANÁ 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Děti se bez problému chytily za ruce, poté se dramaterapeut zeptal, 

zda by chtěl někdo dnes s posíláním fouknutí začít. Děti chvíli otálely tak byl vyzván 

dobrovolník, který jako první poslal fouknutí dál. Během aktivity se jen zřídka objevovalo 

drobné váhání, než bylo fouknutí posláno. Děti se vydržely soustředit celé kolo, něž se 

„foukaná“ dostala na každého, avšak u prvních hráčů bylo již ke konci vidět drobné 

rozptýlení. 

Naplnění cíle: Cílem hry bylo uvědomění si hranic vlastního těla a rozvíjet soustředěnost 

a toleranci k ostatním. První cíl uvědomění si hranic vlastního těla považuji spíše za splněný, 

z důvodu že děti s fouknutím na ruku druhému hráči otálely již zřídkakdy. Cíl rozvíjet 

soustředěnost a toleranci vnímám v ohledu na skupinu jako spíše splněn. Děti po celou hru 

nevyrušovaly ostatní hráče, ale ke konci hry již rozptylovaly jejich pozornost okolní podněty. 

Název hry: ZRCADLO 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Dramaterapeut uvedl hru na Zrcadlo a zeptal se, dětí zda chce 

někdo dnes začít. Jako první začal Honzík, který řekl, že se cítí dobře. Honzík (dále jenH.): 

„Mohu mít blbou otázku? Dramaterapeut (dále jen D.): Určitě můžeš mít otázku, ale proč by 

měla být blbá? Každá otázka je dobrá. H.: Proč je venku .. hm.. to.. (chvilka zamyšlení).. díra. 

D.: Honzíku, myslíš venku před Motýlkem? (H. pokývá hlavou) Tam nám dnes opravují 

chodník, aby se nám tady dobře chodilo. H.: A tak to jo. D: Ale to je dobře, že se ptáš, je 

dobře, že jsi takhle všímavý a že tě to zaujalo.“ Dramaterapeut díky Honzíkovu zájmu navázal 

na otázky, jestli děti dnes něco zaujalo, nebo zda se jim dnes něco povedlo, či se jim něco 

líbilo. Další dvě klientky následovaly Honzíka a také se podělily o zážitek, který dnes prožily. 

Při sdělení měla první klientka problémy s artikulací a  tempem řeči, které bylo příliš rychlé, 

proto bylo zapotřebí doptávat se na jednotlivé informace, které sdělovala, aby jí všichni 

dokázali porozumět. Druhé klientce s dawnovým syndromem činila obtíže artikulace, její 

projev byl pomalý, avšak během sdělení zážitku se usilovně snažila, aby jí každý rozuměl. 

Dva klienti bez problému s artikulací sdělili svůj zážitek z prožitého dne, avšak nejdříve 

potřebovali doptávání dramaterapeuta, aby zvolili, co jim den přinesl zajímavého. Cvičení 

nebylo nijak narušováno, většina hráčů byla tolerantní k druhým a poslouchali, co ostatní děti 

dnes prožili. Jen u jednoho hráče se projevilo nedbalé soustředění, které však nenarušilo 

průběh hry. 
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Naplnění cíle: Tato hra měla tři cíle - uvědomění a reflektování vlastních pocitů, rozvoj 

soustředěnosti a tolerance k ostatním (respekt k druhým) a verbální vyjádření pocitů. První cíl 

uvědomění a reflektování vlastních pocitů shledávám jako spíše splněný z důvodu, že jen dva 

klienti potřebovali pomoc od dramaterapeuta, aby dokázali povídat o tom, co jim den přinesl 

zajímavého. Cíl rozvíjet soustředěnost a toleranci k ostatním vnímám také jako spíše splněný 

a to z důvodu, že jen jeden klient se nedokázal po celé cvičení soustředit na vyprávění 

ostatních hráčů. Spíše splněný byl i poslední cíl – rozvíjet verbální vyjádření pocitů. To 

argumentuji tím, že jen jedna klientka potřebovala upozorňovat na nesprávnou formulaci a 

artikulaci slov. 

Název hry: IMAGINACE 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Po uvedení hry jeden z klientů začal ztvárňovat imaginární 

předmět, který by rád poslal. Dramaterapeut ocenil jeho iniciativu a domluvil se s dětmi, že až 

každý předmět bude poslán dokola, může si dnes každý samostatně vybrat, co by rád ztvárnil 

a poslat to dál. Klientům nedělalo obtíže nonverbálně rozehrát hru s předmětem, který k nim 

přišel, avšak pro dva klienty bylo obtížné samostatně si zvolit, jaký předmět by rádi poslali a 

potřebovali při jeho výběru pomoc dramaterapeuta. Až na tyto dva klienty všechny děti 

uvítaly svůj volný výběr a po kruhu tak byly posílány jejich nejoblíbenější předměty: těžký 

kámen, kladívko, točená zmrzlina a horké jídlo. 

Naplnění cíle: Cíl naučení nonverbálního vyjádření vnímám jako splněný, jelikož 

všechny děti ztvárnily posílaný předmět. Druhý cíl rozvíjet u dětí fantazii hodnotím jako spíše 

splněný, z důvodu že při samostatném výběru imaginárního předmětu potřebovali dva klienti 

pomoc dramaterapeuta. Cíle kooperaci, soustředění na druhého i dodržování pravidel 

reflektuji jako splněný z důvodu, že dětem během hry nečinily tyto aktivity žádné potíže. 

Název hry: HALÓ, HALÓ 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Hry se účastnily čtyři děti, které se v básničce měly střídat po 

slokách, tato varianta hry však byla pro děti příliš složitá. Klienti nebyly schopni navázat na 

svého kamaráda a tak každý hráč říkal báseň samostatně celou. Některé účastníci, občas 

vynechávali určité sloky básně, avšak při jejich recitaci byla znát obrovská soustředěnost a 

radost z úspěchu, když báseň, ve většině případů za pomoci dramaterapeuta, dokončili. 

Artikulace je stále u dětí problematická, velký posun byl však znát u jedné klientky, která má 
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problémy s tempem řeči i artikulací. Její projev byl pomalejší, než při běžné mluvě a 

jednotlivé sloky reprodukovala s velkou rozvahou a úsilím. Dva klienty, kteří se hry nechtěli 

zúčastnit, odpoutávaly různé podněty a však ze snahy dobrovolníků, vydrželi po celé cvičení 

nenarušovat aktivitu ostatních dětí. 

Naplnění cíle: Cíl dodržovat respekt k druhým a nepřerušovat ostatní když mluví, 

vnímám jako spíše splněn a to i přes to, že dva klienti se hry neúčastnili, ale během celého 

cvičení, hru výrazně nenarušovali. Druhým cílem byl rozvoj artikulace, ten označuji jako 

spíše nesplněn, jelikož většina klientů měla obtíže báseň reprodukovat. I přesto, že tento cíl 

považuji za spíše nesplněný, ráda bych zde vyzdvihla posun jedné klientky, která při 

reprodukci básně dokázala promýšlet jednotlivé sloky a zpomalit jinak sobě vlastní rychlé 

tempo řeči. Posledním sledovaným jevem u této hry je rozvoj paměti. Z důvodů obtíží říci 

báseň že samostatně, spatřuji i tento cíl spíše za nesplněný. 

Druhá část sezení 

Název hry: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Popis hry: viz 2. sezení 

Pozorování průběhu: Děti si s dramaterapeutem smluvily zvukový signál – zvoneček, 

který měl spící Růženku probudit. Následně se volně pohybovaly po prostoru a vyhledaly 

ostrý roh, o který by se mohla Růženka bodnout. Roli prince na sebe vzal jeden z klientů, 

který měl za úkol použít nejrůznější zvukové podněty, které by „Růženku“ vzbudily. Tento 

klient využil nejrůznější věci v místnosti, bušil na stůl i na skříně, bouchl dveřmi, dupal a 

nakonec zvolil smluvený signál – zvoneček. Děti, které byly v roli Růženky, zvládly po celou 

hru ležet na zemi a „vzbudily se“ až při smluveném signálu. 

Naplnění cíle: Cíl reagovat jen na určitý sluchový podnět byl splněn, všechny děti ho 

rozeznaly bez obtíží a „probouzely se“ až po jeho zaznění. Cíl rozvíjet soustředěnost vnímám 

také za splněný, jelikož všechny děti vydržely ležet na zemi až do zaznění smluveného 

signálu. 

Název hry: TUČŇÁCI 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: Děti se během hry střídaly, ale stále se při předání baby objevovaly 

sympatie mezi určitými hráči, kteří si navzájem babu častěji předávali. Při předání baby 

nenastaly žádné obtíže, děti k sobě byly navzájem ohleduplné. Koordinace pohybu také dětem 
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nečinila obtíže. Při dodržování pravidel se však u dvou dětí objevovalo porušení pravidla 

„oplátky se nepečou“ (tj. baba nemůže být předána hráči, který, mi babu dal). 

Naplnění cíle: Tato hra měla tři základní cíle: být ohleduplný k druhým, rozvíjet 

koordinaci pohybu a dodržovat pravidla. Cíl být ohleduplný k druhým a koordinaci pohybu 

označuji vzhledem k celé skupině za splněný, jelikož nenastaly během hry u dětí žádné potíže. 

Dodržování pravidel, reflektuji jako spíše splněný, z důvodu že dva klienti porušili jedno 

z pravidel hry. 

Název hry: SPLETENEC 

Popis hry: viz 1. sezení 

Pozorování průběhu: : Hry se účastnily všechny děti a dva dobrovolníci. Terapeut stál 

stranou a dával pokyny ke hře. Jen u jednoho klienta se během hry projevila nelibost při 

kooperaci s ostatními hráči, i přesto se však hry zúčastnil a k jednotlivým úkonům byl 

povzbuzován dobrovolníky. Dodržení pravidel nečinilo dětem obtíže, jen u kooperace pohybu 

se u některých dětí občas objevilo zaváhání, zda volí správnou část těla, kterou dramaterapeut 

určil. Jednotlivé kroky dětí byly dobrovolníky podněcovány a při správném kroku chváleny, 

aby děti byly ujištěny, že činnost vykonávají správně.  

Naplnění cíle: Prvním stanoveným cílem této hry bylo rozvíjet u dětí kooperaci se členy 

skupiny. Tento cíl považuji za spíše splněný, a to z důvodu, že jeden klient při kooperaci 

s ostatními projevil určitou nelibost. Cíl koordinace pohybu vnímám jako spíše splněný 

z důvodu, že většina děti po promyšlení byla schopna dotknout se určenou částí těla druhého 

spoluhráče. Poslední cíl, dodržení pravidel, hodnotím jako splněný, jelikož dětem nijak 

nečinilo obtíže pravidla dodržovat. 

Třetí část sezení 

Název hry: CESTA DO RESTAURACE 

Popis hry: Jedná se především o vstup do role na rovině simulace. Dramaterapeut uvede, 

na co si budou klienti hrát. Další průběh činností probíhá především prostředkem 

improvizace. Základními body, kterým se má tato simulace věnovat je: jak se chovat 

v dopravním prostředku, jak si objednat jídlo v restauraci, jak se slušně chovat v restauraci 

atd. 

Pozorování průběhu: Hra začala úvodem dramaterapeuta: „Děti, dnes se vydáme do 

restaurace, ale musíme být opatrní, pojedeme metrem.“ Terapeut vždy improvizaci doplňoval 

otázkami, které měly děti nasměrovat k rozehrání inscenace. „Než přejdeme přes chodník, co 
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bychom měly nejdříve udělat.“ Děti podotkly, že se musíme rozhlédnout. Po přejití přechodu 

dramaterapeut upozornil děti, že budeme nastupovat do metra, ale nejdříve musíme jet po 

jezdících schodech. Jeden z dobrovolníků vstoupil do role uspěchaného cestujícího, který do 

všech strká a prorážel si cestu mezi dětmi. Dramaterapeut upozornil děti na nesprávné 

chování a doptával se, jak bychom to udělali, když bychom spěchali a ztvárnil slušného 

cestujícího. „S dovolením, děkuji.“ Děti jeho vstup do role napodobovaly. Poté dramaterapeut 

uvedl, že budeme nastupovat do metra, dětem bylo přehráno nevhodné chování cestujícího, 

který má nohy na sedadle a cestujícího, který křičí v metru. Klientům byla položena otázka, 

zda je takové chování správné a jak by mělo chování správně v metru vypadat. Děti označily 

chování za nevhodné a jeden z klientů rozehrál inscenaci, jak pouští paní sednout na sedačku. 

Po cestě v metru byli hráči vyzváni, že je čas vystupovat. Děti „vystoupily“ z metra a vydaly 

do restaurace. Dramaterapeut položil otázku, kam do restaurace by děti chtěly jít, ty se 

rozhodly pro pizzerii. Zde je již uvítal dobrovolník v roli číšníka, který jim nabídl místo u 

stolu a přinesl jídelní lístek. Číšník se dotazoval jednotlivých hráčů, co by si přáli k pití a 

k jídlu. Děti si postupně objednaly nápoj i jídlo. U hráčů, kteří nevěděli, co by si mohli 

objednat, navrhl několik jídel a ti se poté rozhodli. Jeden z klientů položil nohy na stůl, 

dramaterapeut ihned reagoval a dotazoval se dětí, zda je v restauraci správné dávat nohy na 

stůl a doporučil klientovi, aby nohy na stůl nedával, kam by se nám pak vešlo jídlo. Tento 

chlapec uposlechl a nohy ze stolu sundal, jeho chování však již bylo během hry neklidné. 

Inscenace byla ukončena po simulovaném jídle a zaplacení číšníkovi, kdy všechny děti chtěly 

platit, proto se tedy dramaterapeut rozhodl, že dnes bude každý „platit“ sám. 

Naplnění cíle: Tematická improvizace si kladla tyto cíle: Umět rozvinout skupinovou 

improvizaci, respektovat při hře druhé, nácvik správných modelů chování a rozvoj fantazie. 

Cíl umět rozvinout skupinovou improvizaci a respektovat při hře druhé vnímám za splněný, 

všechny děti se do hry zapojily a navzájem se ve svých rolích respektovaly a spolupracovaly 

spolu. Nácvik správného chování hodnotím jako spíše splněný z důvodu, že jeden klient „v 

restauraci“ pokládal nohy na stůl. Rozvoj fantazie reflektuji za spíše splněný, to z důvodu, že 

ačkoliv některé děti samostatně rozvinuly improvizaci, byli i jedinci, kteří do role vstupovali 

především nápodobou ostatních.  

Název hry: PŮJČOVANÁ 

Popis hry: viz 2. sezení 

Pozorování průběhu: Jako první byla požádána Anička (jedna z klientek), aby si vybrala 

na stole jednu z věcí a poprosila jejího majitele o zapůjčení. Anička si vybrala náramek a 
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požádala jednoho z dobrovolníků, kterému náramek patřil: „Můžu prosím půjčit náramek.“ 

Dramaterapeut pochválil tuto dívenku a doplnil její větu: „Můžu si prosím půjčit náramek.“ 

Tato klientka si věc prohlédla a poděkovala jeho vlastníkovi. Po vzoru Aničky se postupně 

prostřídali další hráči, během jejichž dotazování byla znát menší potřeba dopomoci 

dramaterapeuta, ten však dětem musel stále pomáhat při formulaci otázek. Samotná artikulace 

činila, dvěma klientům obtíže, ale i přes to své úsilí nevzdávali a se soustředěnou snahou 

pokládali otázku, aby si mohli jednu z věcí prohlédnout. 

Naplnění cíle: Tato hra měla za cíl rozvoj artikulace a osvojení správného položení 

otázky, když si chci něco půjčit. Rozvoj artikulace shledávám za spíše splněný z důvodu, že 

jen dvěma klientům činila správná výslovnost větší obtíže. Cíl osvojení správného položení 

otázky, vnímám za spíše nesplněný, jelikož většina klientů, i přes jejich obrovskou snahu, 

potřebovala alespoň částečnou pomoc se správným formulováním otázky. 

8. Vyhodnocení 

Ve vyhodnocení se nacházejí hry, které se po několik sezení opakovaly a tak je možné u 

nich sledovat postupný rozvoj klientů při plnění jednotlivých cílů. Naplnění jednotlivých cílů 

je pro přehlednost zaznamenáno i v přiložených grafech. 

USMĚJEME SE NA SEBE 

Usmějeme se na sebe, je první ritualizovaná hra, která se opakuje každé sezení. Tato hra 

se vztahuje k cíli zapojení do kolektivu. Dílčími cíli této hry je uvolnění atmosféry a 

uvědomění si začátku sezení.  

Cíl uvolnění atmosféry byl v prvním sezení označen za spíše splněný, z důvodu že až na 

jednoho klienta byly děti schopné započít sezení beze studu a strachu a to i před novou 

osobou. Při druhém sezení byl tento cíl také označen za spíše splněný, všechny děti, až na 

jednu klientku, která se přidala, až ke konci cvičení, vykonávaly činnost bez napětí a studu. 

Ve třetím pozorovaném sezení se již zapojili všichni hráči a tak byl tento cíl označen za 

splněný. Za zajímavé považuji, že ve třetím sezení na rozdíl od prvního sezení byly již děti 

klidné, jejich pozornost neodpoutávaly nejrůznější podněty a na následující aktivity se těšily. 

Druhým cílem hry Usmějeme se na sebe, bylo uvědomění si začátku sezení. V prvním a 

druhém sezení byl tento cíl považován za spíše splněný, jelikož se do aktivity zapojily 

všechny děti vyjma jednoho hráče. Ve třetím sezení se již účastnili všichni hráči. 
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SMYSLY 

Během první i druhého sezení u hry Smysly bylo znát u klientů snadnější zapojení do hry 

a tedy i uvolnění atmosféry. Klienti, kterým činila předcházející hra „Usmějeme se na sebe“ 

obtíže, se již aktivně zapojili do činnosti a opakované pohyby vykonávali s větší jistotou. Ve 

třetím sezení již byla tato aktivita snadno zvládnuta, děti již dopředu věděly, které pohyby 

budou opakovány a v jejich tvářích byla vidět určitá radost z toho, že hru znají a jsou si jisté, 

který pohyb bude následovat. 
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FOUKANÁ 

Hra foukaná patří do série rituálních her a vztahuje se k cíli zapojení do kolektivu a 

rozvoji sociálních dovedností. Jejími dílčími cíli bylo uvědomění si hranic vlastního těla a 

rozvoj soustředěnosti a tolerance k ostatním (respekt k druhým). 

U sledovaného cíle uvědomění si hranic vlastního těla bylo během prvního sezení pro 

klienty obtížné ihned rozpoznat na kterou ruku je potřeba fouknutí poslat, u několika klientů 

bylo vidět otálení a jejich jednání tak nebylo automatické. V prvním sezení jedné klientce 

činilo obtíže správně fouknutí předat a nejprve foukla na ruku vlastní a poté až na ruku 

kamaráda, kterého držela za ruku. Tento cíl byl proto v prvním sezení označen za spíše 

nesplněný. Ve druhém a třetím pozorovaném sezení se již otálení objevovalo jen výjimečně, 

z toho důvodu byl cíl hodnocen jako spíše splněn. 

Druhým cílem hry byl rozvoj soustředěnosti a tolerance k ostatním. V prvním sezení byla 

jedna z klientek nesoustředěná a po splnění úkolu měla tendence pustit se z kruhu a věnovat 

se jiným aktivitám. Vyjma této klientky děti soustředěně čekaly, než k nim přijde řada a 

cvičení nijak nenarušovaly. Cíl byl proto v ohledu na celou skupinu považován jako spíše 

splněn. Ve druhém sezení cíl hodnotím za splněný z důvodu, že se děti během hry navzájem 

nevyrušovaly a čekaly, než na ně přijde řada. Třetí sezení probíhalo také bez problémů, ovšem 

ke konci hry bylo u dětí znát drobné rozptýlení způsobené okolními podněty a tak byl tento cíl 

označen za spíše splněný. 
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ZRCADLO 

Zrcadlo je jednou z her uvítací reflexe, tato aktivita rozvíjí všechny hlavní cíle, jimiž jsou: 

umění zvládnout svoje emoce, zapojit se do kolektivu, rozšiřovat komunikační schopnosti a 

rozvíjet sociální dovednosti. Dílčími cíli této hry jsou: uvědomění a reflektování vlastních 

pocitů, rozvoj soustředěnosti a tolerance k ostatním a verbální vyjádření pocitů. 

Uvědomování a reflektování vlastních pocitů bylo v prvním sezení označeno jako spíše 

nesplněné a to na základě toho, že všechny děti dokázaly nonverbálně vyjádřit své pocity, ale 

k odůvodnění potřebovaly dotazování dramaterapeuta a až poté bylo jejich reflektování 

celistvé. Ve druhém a třetím sezení byl znát již u dětí posun v rozvoji tohoto cíle, již jen dva 

klienti potřebovali doprovodnými otázkami pomoci při reflektování svých pocitů. U třetího 

sezení bych ráda vyzvedla iniciativu jednoho ze zúčastněných chlapců, který sám položil 

otázku, která se týkala jeho okolí. Téma hry zrcadlo tak bylo změněno a namísto běžného 

reflektování „jak se dnes cítím“, pozměnil dramaterapeut otázku na to „co mě dnes zaujalo a 

potěšilo“. Zajímavým poznatkem bylo, že až na dva klienty, dokázaly děti na změnu tématu 

reagovat a s nadšením vyprávěly, co se jim během dne přihodilo. 

Cíl rozvíjet soustředěnost a toleranci k druhým byl v prvním setkání hodnocen jako spíše 

nesplněný, jelikož většina dětí byla během dotazování dramaterapeuta neklidná a 

nesoustředěná. Při druhém sezení byl tento cíl posouzen také jako spíše nesplněný, při aktivitě 

se u dvou chlapců objevili obtíže s udržením pozornosti. Chlapci se během hry pošťuchovali, 

byli proto napomenuti a jejich chování se na okamžik zklidnilo, avšak jeden z chlapců stále 

nedokázal udržet pozornost a začal si tedy svlékat ponožky a položil si nohy na stůl. Takovéto 

narušení hry způsobilo, že i ostatní hráči byli již během cvičení neklidní a nedokázali se plně 

soustředit na sdělovaný obsah vyprávění. Při třetím sezení se již jen u jednoho hráče projevilo 

nedbalé soustředění, které však nenarušilo průběh hry a tak byl tento cíl označen za spíše 

splněný. 

Posledním cílem této hry byl rozvoj verbálního vyjádření pocitů, které bylo v prvním 

sezení označeno za spíše nesplněné a v následujících sezeních již spíše splněné. Během 

pozorování jednotlivých sezení byl znát značný pokrok u jednotlivých klientů. V prvním 

sezení byla u většiny klientů artikulace ledabylá s občasnými chybami, u jedné z klientek byly 

obtíže rozsáhlejší a správnou artikulaci zhoršovalo i její rychlé tempo řeči. Ve druhém sezení 

byl již znát posun v rozvoji artikulace, děti se soustředily na sdělovaný obsah vyprávění a 

snažily se předat informace, tak aby jim kamarádi i dramaterapeut dobře porozuměl. Ve třetím 

sezení bych ráda upozornila na jednu z klientek s dawnovým syndromem, které činní obtíže 
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artikulace, její projev byl pomalý avšak během sdělení zážitku se usilovně snažila, aby jí 

každý rozuměl.  

 

IMAGINACE 

Imaginace je častou hrou ve fázi procvičování, hra se vztahuje k základním cílům – 

zvládnout svoje emoce, zapojení do kolektivu a k rozvoji sociálních dovedností. Jejími 

dílčími cíli jsou: naučení nonverbálního vyjádření, rozvoj fantazie, kooperace a soustředění se 

na druhého a dodržení pravidel. Hra je hodnocena pouze ze dvou sezení a to konkrétně 

z prvního a třetího. Ve druhém sezení měla být tato hra také zařazena, ale kvůli 

nesoustředěnosti skupiny od ní bylo opuštěno. 

První sledovaným cílem u této hry bylo naučení nonverbálního vyjádření, v prvním sezení 

byl tento cíl posouzen jako spíše splněný a to z důvodu, že jen pro dva klienty bylo obtížnější 

předat předmět s nonverbálním ztvárněním. Ve třetím sezení již nedělala tato aktivita dětem 

obtíže a tak zde byl tento cíl hodnocen jako splněný. 

Rozvoj fantazie byl v prvním sezení označen za splněný a ve druhém sezení za spíše 

splněný. Avšak zde je potřeba uvědomit si změnu zadání a tedy i hodnocení činnosti. 

V prvním sezení posílal imaginární předměty dramaterapeut a tak byl tento cíl hodnocen 

v ohledu, zda jsou děti schopné pochopit, jaký předmět jim byl zaslán, to všechny děti zvládly 

bez obtíží. Ve třetím sezení již byla varianta hry pozměněna a děti si samostatně vybíraly, 

jaký imaginární předmět budou posílat. Tato pro klienty daleko těžší obměna hry byla ovšem 
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bravurně zvládnuta a pouze dva hráči potřebovali pomoci dramaterapeuta při výběru 

posílaného předmětu. 

Kooperace a soustředění na druhého je v prvním sezení hodnocena jako spíše splněna a to 

z důvodu, že u dvou klientů se objevilo nesoustředěné chování, které však nebyly natolik 

výrazné, aby narušilo činnost hry. Ve třetím sezení již kooperace a soustředění na druhého 

nečinila obtíže a tak je tento cíl vnímán jako splněný. 

Posledním cílem ve hře imaginace bylo dodržení pravidel, které bylo v obou sledovaných 

sezení označeno jako splněné z důvodu, že se klienti přesně řídili zadanými pravidly. 

 

HALÓ, HALÓ 

Hra Haló, haló patří mezi hry na procvičení a vztahuje se k základním cílům – rozšiřování 

komunikačních schopností a k rozvoji sociálních dovedností. Mezi její dílčí cíle spadá: 

dodržování respektu k druhým (nepřerušovat někoho, když mluví), rozvoj artikulace a rozvoj 

paměti. Hra je srovnávána mezi prvním a třetím sezením. Ve druhém sezení byla tato hra 

nahrazena lehčí variantou Trnky brnky, která má obdobné cíle, avšak kvůli větší náročnosti 

hry Haló, haló tyto hry nekomparuji. 

Prvním zvoleným cílem bylo dodržování respektu k druhým (nepřerušovat někoho, když 

mluví). Tento cíl, v prvním sezení, vnímám jako spíše nesplněný a to z důvodu, že dva klienti 

výrazně narušovali ostatní při reprodukci básně. Ve třetím sezení se opět dva klienti hry 

neúčastnili, avšak během celého cvičení, hru nenarušovali. 
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Rozvoj artikulace i rozvoj paměti je v obou pozorovaných cvičeních hodnocen jako spíše 

nesplněný. Báseň je pro děti velice těžkou variantou, avšak při pozorování byl znát u 

některých klientů značný posun. Děti, které se přednesu básně zúčastnily, měly časté obtíže 

s artikulací a vynechávaly některé sloky básně. Ve třetím sezení tyto problémy stále 

přetrvávaly, ale děti se již na báseň pozorně soustředily a měly radost z úspěšného 

dorecitování básně. Výrazná změna nastala u jedné klientky, která měla problémy s tempem 

řeči i artikulací. Její projev byl pomalejší, než při běžné mluvě a jednotlivé sloky 

reprodukovala s velkou rozvahou a úsilím.  

 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

 Šípková Růženka je hrou, která je řazena do pohybové části. Jejím hlavním cílem je 

rozvoj sociálních dovedností, dílčími cíli je - osvojení reakce jen na určitý sluchový podnět a 

rozvoj soustředěnosti. Tato hra byla zařazena jen ve druhém a třetím sezení, v nichž byla 

následovně komparována. 

 Reakce jen na určitý sluchový podnět byla ve druhém sezení označena jako spíše 

splněna a to z důvodu, že jedna z klientek nerozeznala smluvený zvukový signál. Ve třetím 

sezení byl tento cíl hry zcela splněn, všechny děti zde rozeznaly smluvený signál a to bez 

obtíží. 

Rozvoj soustředěnosti byl ve druhém sezení hodnocen jako spíše splněný, z důvodu, že 

všechny děti vydržely ležet na zemi, až na drobné motorické výkyvy. Jistý posun v tomto cíly 
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lze zaznamenat ve třetím sezení, kdy všechny děti vydržely ležet na zemi až do zaznění 

smluveného signálu a tak byl tento cíl hodnocen jako splněný. 

 

TUČŇÁCI 

Tučňáci patří mezi oblíbenou pohybovou hru dětí, jejím hlavním cílem je zapojení do 

kolektivu a rozvoj sociálních dovedností. Mezi dílčí cíle této hry řadíme: ohleduplnost 

k druhým, koordinaci pohybu a respektování pravidel. 

Ohleduplnost k druhým byla v prvním sezení spíše splněna, jelikož jeden klient měl obtíže 

odhadnout při předání baby svou sílu a předání proběhlo velice hrubě. Ve druhém a třetím 

sezení je tento cíl chápán jako splněný, všechny děti se hry zúčastnily, byly k sobě navzájem 

ohleduplné. Zajímavým zjištěním při pozorování bylo, že některé děti si předávaly babu 

častěji a tak bylo možné vypozorovat i určité sociální vazby ve skupině. 

Koordinace pohybu byla během prvního sezení označena za spíše splněnou a to z důvodu 

obtíží hrubé motoriky u jedné klientky, pro ni bylo předání baby složité, avšak svou snahu 

nevzdala a hry se po celou dobu účastnila. Ve druhém a třetím sezení byl tento cíl splněn, zde 

již koordinace pohybu nečinila dětem obtíže. Je důležité ovšem podotknout že během druhého 

a třetího sezení nebyla již zmíněná klientka přítomna a tím bylo jistě skupinové hodnocení 

ovlivněno. 

Při dodržování pravidel nastaly menší komplikace jen v prvním a třetím sezení, kdy jeden 

z klientů porušil jedno ze základních pravidel, že baba nemůže být předána hráči, který mi 
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zrovna babu dal. Ve druhém sezení děti přesně dodržovaly smluvená pravidla a tak byl tento 

cíl stanoven jako splněný. 

 

SPLETENEC 

Hlavním cílem hry Spletenec je zapojení do kolektivu a rozvoj sociálních dovedností. 

Dílčími cíle této hry jsou: spolupráce se členy skupiny, koordinace pohybu a dodržování 

pravidel. Hra byla komparována mezi prvním a třetím sezením. 

Cíl umět spolupracovat se členy skupiny byl během prvního sezení posuzován jako spíše 

nesplněný, v sezení třetím jako spíše splněný. Při prvním sezení tři klientky nejdříve odmítaly 

spolupráci v kolektivu, k činnosti musely být podněcovány dobrovolníky, a až poté se 

k činnosti přidaly. Ve třetím sezení měl již při kooperaci v kolektivu obtíže jen jeden klient, 

který prováděl činnost s určitou nelibostí. 

Koordinace pohybu byla v obou sezeních hodnocena jako spíše splněna. Během těchto 

sezení potřebovaly děti delší čas k rozmyšlení, aby byly schopny dotknout se určenou částí 

těla druhého spoluhráče. 

Dodržování pravidel bylo v této hře nejlépe viditelnou změnou v rozvoji dětí. Během 

prvního sezení se tři klientky nejprve neúčastnily, kdežto ve třetím sezení se již účastnili 

všichni hráči, i když jeden s nelibostí, ale tím nijak neporušoval pravidla této hry. 
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IMPROVIZACE – VSTUP DO ROLE 

Vstup do role pomocí improvizace je nedílnou součástí skupinové interakce, která probíhá 

každé sezení avšak s různým námětem. Zde byly komparovány tři tematické vstupy do rolí, 

které nesly název: Cesta do zoo, Co děláme v zimě a Cesta do restaurace. Hlavním cílem 

improvizace je zapojení do kolektivu a rozvoj sociálních dovedností. Dílčími cíli, které jsou 

vždy pro vstup do role společné, jsou: rozvinutí skupinové improvizace, respektování druhého 

při hře, nácvik správného modelu chování a rozvoj fantazie. 

 Sledované cíle, rozvinutí skupinové improvizace a respektování druhého při hře, byly 

ve všech sezeních zcela splněny, všechny děti se při hře ve svých rolích respektovaly a 

spolupracovaly spolu. Ráda bych zde vyzdvihla i vstup do role na rovině alterace, který se 

během prvního sezení spontánně zdařil dvěma klientům. 

 Nácvik správného modelu chování je hodnocen pouze z druhého a třetího sezení. 

V prvním sezení bylo téma podle potřeb klientů pozměněno a soustředilo se spíše na rozvoj 

fantazie, z tohoto důvodu nebylo hodnoceno. Nácvik správného chování byl během druhého 

sezení reflektován jako splněný, děti se samostatně rozhodovaly, jaké oblečení je potřeba si 

v zimních měsících obléci. Ve třetím sezení je tento cíl hodnocen jako spíše splněný a to 

z důvodu nevhodného chování jednoho z klientů, který ovšem ihned reagoval na 

dramaterapeutovo napomenutí. 

 Rozvoj fantazie byl v prvním a třetím sezení označen za spíše splněný a to z důvodu, 

že ačkoliv některé děti samostatně rozvinuly improvizaci, byli i jedinci, kteří vstupovali do 
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role především nápodobou ostatních. V druhém sezení, které bylo dětem tematicky bližší, 

sami děti nabízely varianty pro rozvoj improvizace, proto byl cíl označen za splněný. 

 

PŮJČOVANÁ 

Půjčovaná je jednou z her pro společnou interakci, jejími hlavními cíli jsou: umění 

zvládnout svoje emoce, rozšiřování komunikačních schopností a rozvoj sociálních 

dovedností. Dílčí cíle této hry: osvojení správného požádání (když si chci něco půjčit) a 

rozvoj artikulace. 

Osvojení správného požádání (když si chci něco půjčit) bylo v obou pozorovaných 

sezeních označeno za spíše nesplněné, z důvodu, že většina klientů i přes jejich obrovskou 

snahu potřebovala alespoň částečnou pomoc se správným formulováním otázky. 

Rozvoj artikulace byl na rozdíl od druhého sezení hodnocen o něco lépe, tedy spíše 

splněn. Správná výslovnost na rozdíl od druhého sezení dělal obtíže již jen dvěma klientům. 
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9. Závěr pozorování 

Na začátku sezení byly uvedeny čtyři základní cíle: Umět zvládnout svoje emoce, 

zapojení do kolektivu, rozšiřování komunikačních schopností a rozvoj sociálních dovedností. 

Rozvoj těchto cílů, mohl být součástí dílčích cílů her, ale je nutné podotknout, že k jejich 

dosahování docházelo i nepřímo určenými cíli.  

1. Umět zvládnout svoje emoce 

Cíl umět zvládnout svoje emoce je nedílnou součástí každodenní práce v komunitním 

centru Motýlek. Dítě si již při příchodu na aktivitu musí uvědomit určitá pravidla a normy, 

která jsou nedílnou součástí dramaterapeutického sezení. Ať již hovoříme o pozdravu, 

rozlévání pití, kdy kalíšky rozděluje jen jeden účastník, či o dodržování pravidel u 

jednotlivých her. 

Ráda bych zde vyzdvihla jeden z dílčích cílů hry Zrcadlo, který je přímo vztahován 

k tomuto cíli, tím je uvědomění a reflektování vlastních pocitů. Tento cíl napomáhá klientům 

objasnit jejich prožívání a vede klienty k verbalizaci svých emocí. Posun dětí u tohoto cíle byl 

znatelný, na začátku sezení potřebovala většina klientů doprovodné otázky pokládané 

dramaterapeutem, kdežto v posledním sezení již byla většina dětí schopna samostatně 

reflektovat své emoce i dění v jejich bezprostředním okolí. 

Cíl umět zvládnout svoje emoce tedy vnímám za splněný. 
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2. Zapojení do kolektivu 

Druhý stanovený cíl je samotnou součástí dramaterapeutických aktivit a to z důvodu, že se 

jedná o skupinovou terapii. Během mého pozorování se u dětí neprojevilo dlouhodobější 

odmítání kooperovat s ostatními hráči. Děti si navzájem vybudovaly i jisté vztahy, které byly 

zpozorovány během pohybových aktivit, kdy měly děti tendence předávat babu svému 

kamarádovi. Mezi konkrétní dílčí cíle patří: uvolnění atmosféry (ve hrách Usmějeme se na 

sebe a Smysly), kdy je potřeba společného zapojení všech aktérů, aby mohla být vytvořena 

příjemná atmosféra bez strachu či studu; kooperace a soustředění na druhého (ve hře 

Imaginace); být ohleduplný k druhým (ve hře Tučňáci); umět spolupracovat se členy skupiny 

(ve hře Spletenec) a umět rozvinout skupinovou improvizaci (ve hře Improvizace – vstup do 

role). Hra Improvizace – vstup do role je velmi dobrým ukazatelem, díky kterému mohu 

hodnotit tento cíl za splněný. Děti během této aktivity dokázaly vstupovat do nejrůznějších 

rolí, navzájem na sebe reagovaly a v rolích se respektovaly. Jejich spolupráce na jednotném 

tématu byla bez problému a pomocí jejich iniciativy se mohla ubírat i různorodým směrem. 

Cíl zapojení do kolektivu označuji jako splněný 

3. Rozšiřování komunikačních schopností 

Hodnotit tento cíl v ohledu na celou skupinu vnímám jako problematické a to kvůli 

různorodosti kvality komunikačních schopností jednotlivých klientů. Avšak během mého 

pozorování byly u dětí znát jisté změny v rozvoji artikulace a komunikačních schopnostech. 

Děti si neustálým opakováním jednotlivých her osvojily několik říkanek a básniček a tím 

rozšiřovaly svou aktivní slovní zásobu. Mezi konkrétní dílčí cíle rozvíjející rozšiřování 

komunikačních schopností spadá: verbální vyjádření pocitů (ve hře Zrcadlo); naučení 

nonverbálního vyjádření (ve hře Imaginace); rozvoj artikulace (ve hrách Haló, haló a 

Půjčovaná); umět správně položit otázku (ve hře Fouká, fouká); umět správně požádat když si 

chci něco půjčit (ve hře Půjčovaná). Mezi hry rozvíjející tento cíl a v závěru označené za spíše 

splněné či splněné patří: Zrcadlo, Imaginace a Půjčovaná. Mezi hry rozvíjející tento cíl a 

v závěru jsou hodnocené za spíše nesplněné či nesplněné patří: Haló, haló, Půjčovaná a 

Fouká, fouká. Pro klienty s mentální retardací bylo snadnější osvojení nonverbální 

komunikace, než komunikace verbální. U verbální komunikace byl znát jistý posun při 

budování aktivního slovníku avšak i ke konci sezení přetrvávali u klientů obtíže s artikulací. 

Cíl rozšiřovat komunikační schopnosti v ohledu na celou skupinu hodnotím jako spíše 

splněný. 
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4. Rozvoj sociálních dovedností 

Do rozvoje sociálních dovedností patří hned několik dílčích cílů: uvědomění si pravidel 

(ve hrách Imaginace, Šípková Růženka, Tučňáci, Spletenec), dodržovat respekt k druhým (ve 

hrách Foukaná, Zrcadlo, Haló haló), naučení správné pozdravu a rozlišení mezi tykáním a 

vykáním (příchod na aktivitu), vnímání hranic vlastních a respektování hranic druhých (ve 

hrách Zrcadlo a Improvizace) a rozvoj porozumění mezilidským vztahům (nácvik správného 

modelu chování ve hře improvizace – hra v roli). Při všech těchto aktivitách, rozvíjejících 

sociální dovednosti, bylo v závěru naplnění cílů hodnoceno jako spíše splněné či splněné. 

Cíl rozvíjet sociální dovednosti vnímám v ohledu na celou skupinu jako splněný. 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí pozorováním sledovat naplňování cílů u 

jednotlivých dramaterapeutických her a podle jejich stupně naplnění či nenaplnění určit 

zda je dramaterapie vhodná pro rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální 

retardací. Na základě svého pozorování hodnotím dramaterapii jako vhodnou metodu 

pro rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální retardací. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na možnosti využití prvků dramaterapie u dětí 

s mentální retardací. V teoretické části jsem se proto věnovala jak možnostem dramaterapie a 

jejím prostředkům, tak i nastínění ostatních expresivních terapií, jejichž metody mohou být 

během dramaterapie využity. Teoretická východiska měla zároveň zprostředkovat vhled do 

problematiky mentální retardace a jejích specifik a posléze objasnit možnosti práce 

dramaterapie s dětmi s mentální retardací.  

Pro praktickou část bakalářské práce byl stanoven tento cíl - Pozorováním sledovat 

naplňování cílů u jednotlivých dramaterapeutických her a podle jejich stupně naplnění či 

nenaplnění určit zda je dramaterapie vhodná pro rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou 

mentální retardací. Pozorování probíhalo v komunitním centru Motýlek v Praze 14, kam jsem 

jako dobrovolník, docházela od října 2012 do května 2013. V Motýlku jsem měla možnost 

pracovat s dětmi s mentálním postižením, které se staly pozorovanou cílovou skupinou. 

Za výzkumnou metodou byla zvolena forma zúčastněného, zjevného a 

standardizovaného pozorování. Pro potřeby bakalářské práce byly vybrány tři sezení 

s největší podobností her a časovým rozestupem, díky němuž mohla být provedena 

komparace postupného rozvoje dětí s mentální retardací. Jednotlivá sezení byla rozebrána a 

poté byly opakované hry mezi sebou komparovány. Mezi základní pozorované cíle, které má 

dramaterapie rozvíjet spadá: umění zvládnout svoje emoce, zapojení do kolektivu, rozšiřování 

komunikačních schopností a rozvoj sociálních dovedností. 

Umění zvládnout svoje emoce bylo označeno za splněné. Děti se během 

dramaterapeutického sezení naučily respektovat pravidla a normy, které jsou součástí 

dramaterapeutického sezení, jakými je například slušné pozdravení, či o dodržování pravidel 

u jednotlivých her. Další rozvoj vztahující se k tomuto cíli byl zaznamenám při reflexi pocitů 

dětí, během hry zrcadlo. 

Druhým sledovaným cílem bylo zapojení dětí do kolektivu. I tento cíl byl úspěšně 

splněn. Klienti byli schopni navzájem kooperovat, naučili se být ohleduplní k druhým a 

během her bylo možné pozorovat i vznikající přátelské vazby mezi jednotlivými klienty. 

Třetím hodnoceným cílem bylo rozšiřování komunikačních dovedností klientů. 

Skupinové hodnocení bylo u toho cíle problematické z důvodu různorodosti kvality 

komunikačních dovedností jednotlivých klientů. Avšak během mého pozorování byly u dětí 

znát jisté změny v rozvoji artikulace a v komunikačních dovednostech. Zajímavým 
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sledovaným jevem u tohoto cíle bylo zjištění, že většině klientů s mentální retardací činilo 

menší obtíže osvojení nonverbální komunikace, než komunikace verbální. U verbální 

komunikace byl znát jistý posun při budování aktivního slovníku, avšak i ke konci sezení 

přetrvávaly u klientů obtíže s artikulací. Cíl rozšiřovat komunikační dovednosti byl proto 

v ohledu na celou skupinu hodnocen jako spíše splněný. 

Posledním sledovaným cílem při dramaterapeutickém sezení byl rozvoj sociálních 

dovedností, během něhož si děti osvojily určité porozumění pravidlům, dodržování respektu 

k druhým, naučení správné pozdravu a rozlišení mezi tykáním a vykáním, vnímání hranic 

vlastních a respektování hranic druhých a rozvoj porozumění mezilidským vztahům. Cíl 

rozvíjet sociální dovednosti vnímám v ohledu na celou skupinu jako splněný. 

Díky potvrzení jednotlivých cílů vnímám stanovený cíl praktické části za splněný a 

dramaterapii označuji za vhodnou metodu pro rozvoj dětí s mentální retardací. 

Závěrem bych chtěla podotknout, že práce s dětmi s mentálním postižením mi poskytla 

výjimečnou možnost zapojit se do tak různorodého kolektivu, díky kterému jsem si mohla 

uvědomit, že i běžné radosti a malé posuny, jsou někdy velkým krokem plným radosti a 

úspěchu. 
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Příloha II. 

Dědek řepu zasadil: (Františk Hrubín – ZE ŠPALÍČKŮ VERŠŮ A POHÁDEK) 

Dědek řepu zasadil, 

u pole se posadil, 

čeká, čeká, 

mráz ho leká, 

sluníčka se bál, 

dešti jenom lál. 

Najednou se hlína zvedá, 

roste kopeček. 

„Bábo, roste řepa!“ 

„Dědku, co tam vidíš?“ 

„Bábo, což jsi slepá?!“ 

„Dědku, ty mě šidíš!“ 

Chytli se a táhnou - dědek za řepu, bába za dědka, 

táhnou, táhnou, ale nevytáhnou. 

Zavolali tedy vnučku: „vnučko, pojď nám pomoct.“ 

Dědek za řepu, bába za dědka, vnučka za bábu, 

táhnou, táhnou, ale nevytáhnou. 

Zavolali tedy pejska: „pejsku pojď nám pomoct“ 

Dědek za řepu, bába za dědka, vnučka za bábu, pejsek za vnučku,  

táhnou, táhnou, ale nevytáhnou. 

Zavolali tedy kočku: „kočko, kočičko, pojď nám pomoct“ 

Dědek za řepu, bába za dědka, vnučka za bábu, pejsek za vnučku, kočku za pejska 

Táhnou, táhnou, ale nevytáhnou. 

Zavolali tedy myšku: „myško, myšičko, pojď nám pomoct.“ 

 



 
 

Příloha II. 

Dědek za řepu, bába za dědka, vnučka za bábu, pejsek za vnučku, kočka za pejska, myška 

za kočku. 

Táhnou, táhnou, až tu řepu vytáhnou. 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Příloha VI. 

Co bylo řečeno o komunitním centru Motýlek: 

 

Maminka jedné z klientek: 

„Bez služeb CDS Motýlek si momentálně ani nedovedeme představit fungování naší rodiny. 

Naše dcera Anička, zde tráví čtyři z pěti odpolední pracovního týdne. Navštěvuje kurz 

plavání, muzikoterapii, arteterapii, klub se cvičením a dramaterapii. Nám rodičům to 

umožňuje mít normální pracovní dobu s vědomím, že o dcerku je dobře postaráno. 

Aničku, rozvíjí každá z těchto aktivit způsobem, kterým bychom ji doma sami nemohli zajistit. 

Nejen kvůli vybavení, ale hlavně bychom ji nenahradili dětský kolektiv a kvalifikované 

pracovníky, kteří práci s dětmi dokonale rozumí a mají ji rádi. To podle nás platí o všech 

pracovnících CDS, kteří s Aničkou pracují. Anička se díky CDS naučila plavat, rozvíjí se jí 

jemná i hrubá motorika, zlepšuje se ve zpěvu, ale také stále více se zapojuje do dění 

v kolektivu, učí se jednat s ostatními dětmi i s dospělými a v mnoha věcech začíná být 

samostatná. Celému kolektivu za to děkujeme a doufáme, že ještě dlouho bude pro nás i další 

rodiny hendikepovanými dětmi fungovat.“ 

 

Mgr. Erika Olbertová - fundraiser a public relations 

„V roce 2003 se mi narodil syn s Downovým syndromem. Díky němu se učím naslouchat 

srdcem, ne jen ušima, a žasnout nad obdivuhodnými přírodními zákony, ale i úplně 

obyčejnými věcmi, které jinak v životním úprku dnešní doby přehlížíme. Při setkání s ním si 

uvědomíte, že právě teď jste prožili okamžik (ne)obyčejného bytí v přítomnosti… Přivedl mě 

na cestu empatie a chápání hodnot, které mají skutečnou cenu. Vážím si, že jsme se stali členy 

motýlkovské rodiny, která nám pomáhá žít naplněný a radostný život, ačkoli se musíme poprat 

s nálepkou jakési jinakosti.“ 



 
 

„Resumé“ 

Využití dramaterapie u dětí s mentální retardací 

Use of dramatherapy with children affected by mental retardation 

Jana Petrů 

V teoretické části bakalářské práce, členěné do pěti kapitol, bylo pojednáno o 

expresivních terapiích, dramaterapii - na kterou byl kladen důraz z důvodu „neukotvení“ a 

různorodého pojímání tohoto oboru, dále jsem se věnovala tématům týkající se technik a 

prostředkům dramaterapie, mentální retardaci a dramaterapii u dětí s mentální retardací. 

V empirické části práce bylo zprvu charakterizováno komunitní centrum Motýlek, kde 

bylo pozorování uskutečněno. Při pozorování jsem se zaměřila na tři dramaterapeutická 

sezení, kde bylo hodnoceno jednotlivé naplňování stanovených dílčích cílů.  Jednotlivá sezení 

byla posléze mezi sebou komparována. V závěru pozorování byly zhodnoceny základní cíle 

dramaterapie, díky němuž se verifikoval výzkumný cíl práce, že dramaterapie je vhodnou 

metodou při práci s dětmi s lehkou či středně těžkou mentální retardací. 

 

„Summary“ 

In theoretical part of the work which is divided into five chapters, it was discussed the 

expresive therapy, dramatherapy -  I put emphasis on dramatherapy because of „inconstency“  

and various interpretation of this field. Then I paid attention to the issues regarding techniques 

and the means of dramatherapy, mental retardation, dramatherapy in children with mental 

retardation.  

In the empirical part of work the Butterfly community centre was characterized, there 

the observation was made. During observation I focused on three dramatherapy session, 

where the trial was individual achievement of the milestones. Individual sessions were 

compared then. At the end of observation the main goals of dramatherapy were evaluated , 

thanks to that the research aim was verified. The dramatherapy is an appropriate method when 

working with children with mild or moderate mental retardation.  

 


