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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá dramatickou výchovou v praxi fakultních mateřských škol 

v Praze. 

Práce se skládá ze dvou částí.  Z teoretické, ve které se hovoří o specifikách dítěte 

předškolního věku,  o dnešní mateřské škole a s ní  spojeném Rámcovém vzdělávacím 

programu pro  předškolní  vzdělávání.  Teoretická část  dále  vymezuje  pojem dramatická 

výchova, metody a cíle této výchovy a její uplatnění v mateřské škole.

Druhá, empirická část zjišťuje, zda mají fakultní mateřské školy v Praze zařazenou do 

svých školních vzdělávacích plánů dramatickou výchovu, zda jí učitelé a učitelky ve své 

práci využívají a jaké metody při této práci nejčastěji uplatňují.

Tyto otázky zjišťuje pomocí dotazníku pro učitele a učitelky mateřských škol a dále 

analýzou jejich školních vzdělávacích programů.

Z výzkumu vyplývá, že všichni dotazovaní dramatickou výchovu občas uplatňují, velká 

část ji pro svou práci využívá stále. Učitelé a učitelky mají také zájem o další vzdělávání v  

oblasti DV.

Dramatickou výchovu mají ve svých ŠVP zařazenou 2/3 těchto mateřských škol (4 ze 

6),  avšak v  dotazníku  všichni  učitelé  a učitelky tvrdí,  že  ji  tam mají  alespoň okrajově 

zastoupenou. 
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ÚVOD

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem dramatické výchovy v praxi fakultních 

mateřských škol v Praze. Mou studijní specializací je právě dramatická výchova a jako 

budoucí učitelku v mateřské škole mě tato problematika přirozeně zajímá. Domnívám se, 

že  dramatická  výchova  je  optimální  metodou  pro  práci  s  dětmi  s  předškolního  věku, 

protože vychází ze hry, jež je dětem v tomto věku vlastní, a také protože prozkoumává 

svět a mezilidské vztahy, jde tedy ruku v ruce s potřebami předškolního dítěte.

Budu se snažit zjistit,  jaké jsou názory učitelek a učitelů ve fakultních mateřských 

školách na dramatickou výchovu, zda dramatickou výchovu využívají, a pokud ano, jaké 

metody a techniky to nejčastěji  jsou. Zajímá mě také, jak jsou pro tuto práci  profesně 

připravené  a  zda  mají  zájem  rozvíjet  své  pracovní  a  odborné  kompetence  v  oblasti  

dramatické výchovy. 

Na tyto otázky se budu snažit odpovědět pomocí dotazníku, který jsem se rozhodla 

pro učitele a učitelky mateřských škol vytvořit. 

Dále si  od ředitelek jednotlivých fakultních mateřských škol  vyžádám jejich školní 

vzdělávací programy, které budu analyzovat. Budu hledat, zda mají dramatickou výchovu 

v těchto dokumentech zařazenou, případně je-li v nich o ní nějaká zmínka.
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I. Teoretická část

1. Předškolní vzdělávání
Předškolní  vzdělávání  chápejme  pro  účely  této  práce  jako  institucionální  proces, 

probíhající většinou v mateřské škole, kterou navštěvují děti ve věku od 3 do 6 respektive  

do 7 let. Také jako část komplexnějšího pojmu předškolní výchova, který zahrnuje veškeré 

výchovné působení na dítě od narození do vstupu do školy.

1.1 Specifika dítěte předškolního věku
V pedagogickém slovníku se o předškolním věku dozvíme: "Vývojové období dítěte 

od dovršení 3. roku věku po vstup do školy, tzn. do dovršení 6. roku života. Hlavní činností  

předškolního dítěte je hra. V tomto věkovém období dítě zpravidla navštěvuje mateřskou  

školu, která je postupně připravuje na vstup do školy. Základem stále zůstává rodinná  

výchova, na které mateřská škola staví a která pomáhá dalšímu rozvoji dítěte." (Průcha a 

kol., 2009, s. 228)

Pryč je naštěstí doba, kdy bylo dítě vnímáno jako malý nedokonalý dospělý. Dnes 

má dítě svá práva a je přijímáno a uznáváno jako plnohodnotný tvor se svými specifiky.

Pojďme  se  nyní  na  tyto  specifika  podívat  v  různých  oblastech  vývoje  dítěte 

předškolního věku.

1.1.1 Psychický vývoj
Období předškolního věku je období změn. Dítě udělá velký skok ve svém fyzickém 

vývoji a neméně podstatný vývoj probíhá také v jeho psychice, která se v tomto věku spolu 

s  obdobím  puberty  vyvíjí  asi  nejvíce  .  Podle  Vágnerové  (2008)  je  tento  věk  typický 

zejména diferenciací vztahu ke světu a hledáním vlastního místa ve světě. 

Dá se rozlišit několik způsobů, jakým dítě vnímá okolní svět. První ze způsobů je 

centrace  –  dítě  subjektivně  hodnotí  realitu  podle  jednoho  pro  něj  výrazného  znaku  a 

ostatní (stejně nebo i více důležité) pro dítě ustupují do pozadí. Dítě předškolního věku 

není schopno uvažovat komplexně ani objektivně. Neumí posuzovat situaci z více stran.

Dalším ze způsobů vnímání je egocentrismus, kdy dítě trvá na svém subjektivním 

názoru a nebere v  potaz  žádné další.  Jedině ten jeho je  jediný správný a platný.  To 

například dokládá roztomilý zvyk dítěte, které, když chce, aby ho nikdo neviděl, zakryje si  
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dlaněmi oči. Já nikoho nevidím, nikdo tedy nevidí ani mě.

Fenomenismus je dalším způsobem nazírání na svět dítětem předškolního věků. Zde 

platí, že pro dítě je důležité, jak se mu situace jeví. Svět je přesně takový, jak vypadá,  

důležité jsou pro dítě viditelné znaky. Např. Kdo se usmívá, je hodný, kdo se mračí je zlý 

apod. To souvisí i s dětskou kresbou, kdy dítě nekreslí, co vidí, ale co ví (auto má čtyři  

kola i když je z boku).

Posledním způsobem je prezentismus, který souvisí s fenomenismem. Dítě se váže 

na přítomnost,  na to,  jak věci  teď aktuálně vypadají  a ze svého subjektivního pohledu 

soudí, že věci jsou doopravdy tak, protože je tak vidí. (Vágnerová, 2008)

Všechny tyto způsoby vnímání světa neexistují odděleně, ale probíhají současně a 

prolínají se a souvisí spolu.

Dalším zajímavým jevem ve vnímání předškolního věku je tzv. konfabulace neboli 

nepravé lži, o které se zmiňuje Šulová (2004). Nerozumí-li dítě něčemu, upraví si realitu 

tak, aby pasovala do jejich představ. Jsou to smyšlenky, o kterých jsou děti přesvědčeny,  

že jsou pravdivé. Není tedy vhodné dítě za lež trestat, protože jeho orientace v realitě ještě 

není příliš velká.

Šulová se zabývá i  dalšími  oblasti  percepce dítěte předškolního věku:  Rozvíjí  se 

zraková i sluchová percepce, která je pak důležitá při nácviku čtení i psaní. 

Vnímání  času  a  prostoru  je  ještě  velmi  nepřesné  a  opět  tu  hraje  svou  roli 

egocentrismus.  Dítě  vnímá prostor a čas především z hlediska vlastních činností.  Čas 

trávený činností pro dítě nezajímavou je v jeho vnímání nekonečně dlouhý a u zajímavých 

činností přesně naopak. (Šulová, 2004)

Vágnerová (2008) rovněž popisuje vnímání prostoru jako nepřesné. Dítě například 

hodnotí věci, které jsou blízko jako větší než jsou ve skutečnosti a věci vzdálené naopak 

přehnaně  malé.  Ani  vzdálenost  mezi  předměty  neumí  ještě  přesně  odhadnout.  Dobře 

rozeznává  polohu  nahoře  a  dole,  ale  poloha  vpravo  a  vlevo  je  pro  něj  ještě  příliš 

komplikovaná, což souvisí s nevyzrálou lateralitou. 

Čas vnímají děti opět subjektivně a největší vztah mají k přítomnosti. Minulost ani 

budoucnost je příliš nezajímá, nemá pro ně téměř žádný obsah. Čas není pro dítě důležitý, 

někdy ho dokonce obtěžuje. Dítě nikam nespěchá, důležité je pro něj tady a teď, to co 

právě  dělá.  Budoucnost  je  pro  něj  těžko představitelná  a  příliš  vzdálená.  (Vágnerová, 

2008)

Myšlení dítěte je v tomto věku téměř netknuto logikou, což skýtá mnohá omezení, ale 

zároveň také spoustu možností, jelikož v poznávání a v myšlení používá dítě především 
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svou  fantazii  a  intuici.  S  těmito  dvěma  nástroji  mnohý  dospělý  příliš  neoperuje.  Toto 

období je tedy velmi vhodné pro obohacení fantazie či  tvořivosti,  a to jak pro celkové 

duševní obohacení dítěte, tak jako půdu pro případný rozvoj předpokladů pro umělecké 

činnosti.

Sociální vývoj v předškolním věku je také velmi důležitý a souvisí s nástupem do 

mateřské školy, kde se dítě často poprvé setkává s větší skupinou vrstevníků.

Šulová (2004) uvádí několik základních potřeb, které jsou v tomto věku obzvlášť silné 

a se sociálním, ale i emočním vývojem souvisí. Je to:  „potřeba stability, jistoty, zázemí,  

trvalosti,  bezpečí“.  Jen  v  případě,  že  má  dítě  stabilní  zázemí  (především  v  rodině), 

projevuje se u něho zvídavost, chuť experimentovat a zkoumat, vlastnosti v tomto věku 

typické, a zároveň odpoutávání se od této jistoty a zázemí, což vede k jeho zdravému 

sociálnímu a osobnostnímu rozvoji.  Mezi  další  silně se projevující  potřeby předškoláka 

patří  „potřeba  citového  vztahu,  potřeba  sociálního  kontaktu,  společenského  uznání  

emancipace, identity, seberealizace.“ (Šulová, 2004, s. 71)

Vágnerová (2008) hovoří o tom, že dítě  předškolního věku své názory, myšlenky a 

pocity vyjadřuje kresbou, hrou a vyprávěním, přičemž kresbu i hru považuje za neverbální 

symbolickou funkci.

Nejprve krátce o kresbě. Autorka kresbu rozděluje na tři fáze. První je presymbolická 

a přichází zpravidla v batolecím věku, kdy dítě tzv. čmárá, důležitý pro něj není výsledek,  

ale  činnost  jako  taková.  Druhá  fáze  kresby  přichází  kolem třetího  roku  věku  dítěte  a 

vyznačuje  se  přechodem k  symbolické  úrovni  kresby.  Dítě  zjišťuje,  že  prostřednictvím 

čmárání, může něco zobrazit, stává se pro něj symbolem. Své výtvory děti pojmenovávají 

až dodatečně, zpravidla podle nějakého výrazného typického znaku určitého objektu. Třetí  

a poslední fází je fáze primárního symbolického vyjádření. Dítě už dokáže kresbou něco 

konkrétního zobrazit. To, jak zobrazovaný objekt odpovídá tomu reálnému, závisí na celé 

řadě  faktorů,  jako  vývojová  fáze  motoriky,  senzomotoriky,  ale  může  záviset  i  na 

psychickém rozpoložení  dítěte.  Kresba je chápána spíše jako názor dítěte na věc a v 

důsledku  toho  mohou  být  některé  aspekty  objektu,  které  dítě  subjektivně  vnímá  jako 

významné, zdůrazněny. (Vágnerová, 2008)

Hra  je  pro  dítě  velmi  důležitou  činností.  Někteří  autoři  dokonce  nazývají  období 

předškolního věku věkem hry.  Dítě skrze hru objevuje, zkoumá, experimentuje, učí se. 

Vypořádává se skrze ni se světem, ve kterém se teprve učí žít a rozumět mu.

Koťátková (2005) hovoří o hře jako o nezastupitelném prostředku ve vývoji dítěte a 

přikládá především volné hře velký význam. Volnou hru chápe jako činnost, kdy si dítě 
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samo volí námět, cíl i prostředky pro hru. Autorka dále definuje základní znaky hry, kterými 

jsou „spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazie, opakování a přijetí role“. (Koťátková, 

2005, s. 17)

Také  řeč  se  zdokonaluje.  Vágnerová  (2008)  mluví  o  řeči  jako  o  aspektu,  který 

vypovídá o tom, na jaké úrovni je stupeň rozvoje poznávacích procesů a myšlení. Jazyk 

dítěte se rozvíjí po obsahové i formální stránce. K jeho rozvoji dítěti slouží otázky „jak“ a  

„proč“,  jsou  významné  nejen  pro  rozšíření  znalostí,  ale  také  pro  rozvoj  gramaticky 

správného vyjadřování. Slouží k tomu, že dítě začíná používat souvětí namísto holých vět  

a užívá další slovní druhy jako např. příslovce, spojky, předložky atd. Dítě předškolního 

věku vůbec rádo mluví, objevuje se jev zvaný egocentrická řeč, kdy si dítě mluví samo pro 

sebe a nepotřebuje žádného posluchače. Tato egocentrická řeč může mít tři funkce. První 

je expresivní, ta slouží dítěti ke slovnímu vyjádření svých pocitů. Druhou funkcí této řečí je 

regulační,  dítě  si  dává  různé  pokyny  a  příkazy,  podobně  jako  to  dělají  rodiče  či  jiná 

autorita. Slouží k vlastní regulaci chování. A poslední funkcí je kognitivní, které slouží jako 

prostředek uvažovaní. Dítě si třídí své myšlenky, nerozumí-li dobře situaci. Tento slovní 

komentář nějaké události mu pomáhá i v zapamatování. Egocentrická řeč postupem času 

přechází na úroveň vnitřní řeči. (Vágnerová, 2008)

Emoční vývoj shrnuje Vágnerová (2008) do několika bodů

–vztek  a  zlost  –  dítě  už  se  lépe  ovládá  tyto  projevy,  už  nejsou  tak  časté,  

projevují  se  hlavně  v  interakci  s  vrstevníky,  nebo  při  velkém  zatížení  

příkazy  a  zákazy,  kdy  je  frustrované  a  jeho  kontrola  emočních  projevů  

selhává

–projevy  strachu  –  souvisí  s  dětskou  představivostí,  děti  si  v  mysli  vytváří  

různé  imaginární  bytosti,  rády  se  straší  navzájem,  přináší  jim  to  příjemné  

vzrušení

–veselost  –  v  tomto  věku  se  rozvíjí  smysl  pro  humor,  děti  mají  rády  různé  

slovní hříčky, nonsensová slova a spojení, oblíbené jsou i tabuizovaná slova

–dokáže  se  na  něco  těšit  –  chápe  dimenzi  nejbližší  budoucnosti  a  prožívá  

uspokojení z jejího brzkého příchodu 

(Vágnerová, 2008)
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1.1.2 Fyzický vývoj
Šulová (2004) píše, že „dítě v tomto věku vyroste průměrně o 5-7 cm, protáhnou se  

mu končetiny a vyvíjí se souměrnější proporce mezi tělem a hlavou. Průměrně přibere 2-3  

kg ročně.“ (Šulová, 2004, s. 66)

Z  toho  je  patrné,  že  dítě  nám  doslova  roste  před  očima  a  je  velký  fyzický  a 

proporcielní rozdíl v těle tříletého a šestiletého dítěte. 

Langmeier  (1998)  hovoří  o  tomto  období  jako  o  neustálém  motorickém 

zdokonalování.  Dítě  už  v  předchozí  fázi  svého  vývoje  zvládlo  důležitou  motorickou 

dovednost chůze a nyní už se pohybuje jako dospělý. Zvládá i nerovný terén, běhá, chodí  

do schodů, umí lézt po žebříku, umí seskočit, házet míčem atd. Pokrok udělalo i co se týká 

samoobslužných činností. Samo jí, obléká se, svléká a chodí samo na toaletu (někdy ještě 

s pomocí dospělého), umí si umýt ruce, pod dohledem dospělého se samo vykoupat a 

další činnosti, které potřebuje ke své stále větší soběstačnosti. „Vcelku bychom motorický  

vývoj  mohli  označit  jako  stálé  zdokonalování,  zlepšenou  pohybovou  koordinaci,  větší  

hbitost a eleganci pohybů.“ (Langmeier, 1998, s. 85)

Dítě má velkou zálibu v pohybových hrách, které neustále opakuje a zdokonaluje, dle 

Koťátkové (2005) mohou připomínat sportovní trénink. (Koťátková, 2005)

Také jemná motorika se vyvíjí, a to přes již zmiňovanou kresbu a opět samozřejmě 

skrze hru. Dítě si hraje s různými stavebnicemi, přitahuje ho manipulace s přírodninami, u 

nichž jemnou motoriku využívá, dále navléká korálky, třídí drobné předměty a podobně.

„Motorický vývoj souvisí s celkovou aktivitou dítěte mezi třetím až šestým rokem, s  

možností  pohybu  a  procvičování,  s  podmínkami,  které  dítě  pro  rozvoj  motorických  

schopností má.“ (Šulová, 2004, s. 67)

Z výše uvedených informací vyplývá, že dítě předškolního věku má opravdu velkou 

potřebu pohybu. U klidových činností příliš dlouho nevydrží a je proto potřeba je střídat s 

pohybem, v němž by nemělo být omezováno (samozřejmě ne na úkor jeho bezpečnosti).

1.2 Mateřská škola
Mateřská  škola  jakožto  instituce,  má  zajišťovat  výchovu  a  vzdělání  dětem 

předškolního  věku.  Docházka  do  mateřské  školy  není  v  České  republice  povinná. 

Přednost  v  navštěvování  MŠ mají  zpravidla  děti  v  posledním roce před nástupem do 

základní školy.

Ačkoli  se všechny mateřské školy řídí stejným dokumentem (Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání), mezi jednotlivými školami najdeme značné rozdíly. Ať 
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už v jejich zaměření – existují školky kladoucí důraz na některou z estetických výchov, na 

sport,  na výuku cizích jazyků,  na ekologii  a na mnoho dalších odvětví  – nebo v jejich 

uspořádání  –  školky  s  třídami  heterogenními  či  homogenními  (třídu  navštěvují  děti  

stejného či smíšeného věku). Některé školky nabízejí péči o děti se speciálními potřebami 

nebo tyto děti integrují. Liší se také svým programem či chcete-li svou filozofií, které často 

mají  svou  obdobu  (návaznost)  v  podobě základních  škol  se  stejnou  filozofií.  Uveďme 

namátkou například mateřské školy Marie Montessori,  Waldorfské školky,  lesní školky, 

křesťanské školky a další.

1.2.1 Význam mateřské školy pro dítě předškolního věku
Pro mnohé rodiče je mateřská škola stále jen instituce, která zajišťuje hlídání dětí v 

době, po kterou jsou rodiče v zaměstnání. 

Úkol mateřské školy je výchovný a vzdělávací. Má pomáhat rozvíjet dítě nejen pro 

jeho další vzdělávání, ale také pro jeho budoucí život, pro jeho „místo ve světě“.

Je to místo, kde dítě potkává vrstevníky, kde se musí přizpůsobit jinému řádu, než na 

jaký  bylo  zvyklé  doma.  Musí  se  s  ostatními  podělit  nejen  o  hračky,  pomůcky  nebo 

například o jídlo, ale i o pozornost učitele/učitelky. Není to jako doma, kdy se všechno točí  

kolem něho. Učí se tedy respektovat druhé, empaticky cítit, což se v dítěti „pere“ s jeho 

egocentrismem.

Matějček  (1996)  považuje  mateřskou  školu  pro  dítě  předškolního  věku  za  velmi 

důležitou  a  samotnému  dítěti  potřebnou.  Klady  této  instituce  spatřuje  především  v 

možnosti  sociálního  kontaktu  s  vrstevníky  a  s  tím  související  rozvoj  důležitých  pro-

sociálních  vlastností,  jako  je  například  schopnost  spolupracovat,  družnost,  obětavost, 

tolerance, soucit a další. S tím souvisí schopnost, které je v mateřské škole dán základ, a 

to navazovat přátelské vztahy.

Mateřská škola může plnit také ochranou funkci, pokud dítě nevyrůstá ve vhodných a 

podnětných  podmínkách  nebo  pokud  se  v  rodině  něco  děje  (rodiče  se  například 

rozvádějí).

Rodiče  tu  také  mohou  srovnávat  své  názory  na  výchovu  s  názory  speciálně 

vzdělaných odborníků. (Matějček, 1996)

Špaňhelová  (2004)  shrnuje tyto  znaky do čtyř  bodů:  Dítě  se  učí  žít  podle  jiných 

pravidel než na které je zvyklé z domova, dále se učí žít v dětském kolektivu, což zahrnuje  

dělení se o věci, vyjádření svého názoru i akceptaci názoru druhého. Třetím bodem je 

odpoutání se od rodiny, dítě se sice s rodiči na určitou dobu rozloučí, zároveň ale získává 
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jistotu,  že se domu zase vrátí,  že tam patří.  V neposlední řadě se dítě učí žít  s jinou 

autoritou, než s rodiči. Pravidla tu určuje učitel/učitelka, má za dítě odpovědnost, na to, co 

může a co ne se ptá právě jí. (Špaňhelová, 2004)

1.2.2 Současné pojetí dítěte
„Dítě je lidská bytost procházející životní etapou dětství.“ (Helus, 2009, s. 18)

Než pedagogika a potažmo celá společnost dospěla k tomuto názoru, protočilo se na 

tachometru lidských dějin mnoho řádek let a staletí.

Od období pravěku, kdy děti procházely drsnými iniciačními rituály, přes antiku, kdy 

nežádoucí ratolesti (nějakým způsobem slabší jedinci) byli shazováni ze skály, bychom se 

dostali ke středověku, ve kterém praktiky výchovy dětí nebyly z našeho dnešního pohledu 

také nikterak humánní. Mám na mysli například kojné, zavinování do povijanu, těžká práce 

malých dětí, atd. 

Ani další století nebyly k dítěti nijak laskavé, ale nebudeme se tu zabývat historií,  

shrňme  pouze,  že  převládal  autoritářský  styl  výchovy,  nebudeme-li  jmenovat  několik 

„osvícenců“ jako J. A: Komenského, J. Locka, J. J. Rousseau a další, kteří se výchovou 

dítěte zabývali a nebyli s tehdejším stavem výchovy a obecného názoru na ni spokojeni.

Na obranu našich předků si jen uvědomme, že způsob výchovy dítěte vždy souvisí s 

životní úrovní lidí a byla-li mnohem větší porodnost (důsledkem absence antikoncepčních 

prostředků), byla také několikanásobně větší  úmrtnost dětí  (důsledkem nedostatečných 

lékařských znalostí), život dítěte tudíž nebyl ani zdaleka tak cenný jako dnes.

Dnešní pojetí dítěte je pojetí osobnostní. Osobnostní pojetí v předškolní výchově nebo 

také osobnostně orientovaná předškolní výchova se vyznačuje především tím, jak už lze z 

názvu vytušit, že respektuje osobnost dítěte.  Nezůstává pouze u respektování, osobnost 

dítěte je v tomto pojetí středem veškeré pozornosti. 

Opravilová a Kropáčková (2005) mluví ve svých skriptech o dítěti v osobnostním pojetí 

jako východisku i cíli předškolní výchovy. To znamená, že při výchově dítěte bereme v 

úvahu nejen jaké je a jaké jsou jeho dispozice, ale také jakým se může stát a v tomto 

smyslu ovlivňovat podmínky dětského vývoje a jeho výchovy. (Opravilová, Kropáčková, 

2005)

S trochou nadsázky bychom mohli říci, že osobnostně orientovaná výchova znamená 

"Druhý Koperníkovský obrat ve výchově". Kdy za první obrat považujeme první polovinu 

20. století v rámci Reformního hnutí.

Z. Helus (2009) píše o vztahu dítěte a dospělého v osobnostním pojetí takto: "  
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Akceptováním osobních kvalit dítěte dbáme, aby nám bylo partnerem. A sice v tom slova  

smyslu, že pozorně a citlivě vnímáme, čím se vyznačuje a oč usiluje, že mu umožňujeme,  

aby svými iniciativami, otázkami, názory a zkušenostmi vstupovalo do výchovného dění.  

Jako vychovatelé využíváme jeho projevy tak, aby náš výchovný a vzdělávací záměr byl  

vůči dítěti adresný, stával se i jeho záměrem a nabýval tak své výsledné podoby." (Helus, 

2009, s. 126)

Koťátková (2008) definuje tři základní znaky, které jsou v tomto pojetí důležité, a aby 

fungovaly, musí se vždy uplatňovat všechny najednou. Je to: akceptace – přijetí člověka 

takový jaký je, bez jakýkoliv výjimek a hlavně bez předsudků. Dále je to empatie neboli 

vcítění se do druhého, porozumění jeho aktuálnímu stavu, rozpoložení, emocím. Ruku v 

ruce by s předcházejícími znaky měla jít autenticita, tedy pravdivost. Člověk se chová 

přirozeně, nepřetvařuje se, nic nepředstírá, chová se adekvátně podle dané situace, jeho 

chování je čitelné a přehledné. (Koťátková, 2008)

1.2.3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Každá  mateřská  zapsaná  v  rejstříku  mateřských  škol  má  povinnost  řídit  se 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a na 

jeho základě vytvořit vlastní školní vzdělávací program.

V  samotném  dokumentu  se  dozvíme:  "RVP  PV  vymezuje  hlavní  požadavky,  

podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku." (VÚP, 2004, s. 

6)

Vydáním RVP PV roku 2004 a nabytím jeho účinnosti v roce 2007 se mateřským 

školám  "uvolnily  ruce"  –  nyní  si  každá  mateřská  škola  vytváří  na  základě  tohoto 

dokumentu vlastní školní vzdělávací program. 

Zároveň však mají nyní více odpovědnosti a na učitelky a učitele jsou kladeny vyšší 

požadavky zejména v oblasti tvořivosti a v hodnocení sebe sama respektive vlastní práce 

(evaluace).

Některým učitelkám doposud zvyklým pracovat podle dokumentu minulého (Program 

výchovné práce pro jesle a mateřské školy), může nyní práce připadat obtížnější, a jak 

jsem viděla na některých svých praxích, mnohdy se vlastně pracuje stále stejně, akorát se 

vše nazývá odborněji  a principy RVP PV nejsou úplně tak docela naplněny, ačkoli  „na 

papíře“ to tak může vypadat.

VÚP (2004) stanovuje základní cíle RVP PV:
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–  akceptovat vývojová specifika dětí předškolního věku

– rozvoj a vzdělávání dítěte dle jeho individuálních potřeb

–vytvářet základy klíčových kompetencí v etapě předškolního vzdělávání

–definovat kvality předškolního vzdělávání

–zajišťovat srovnatelnou pedagogickou účinnost ŠVP 

–vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí

–umožňovat mateřským školám využívat růžné formy a metody vzdělávání 

vzhledem k jejich možnostem a potřebám

–poskytovat rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci

(VÚP, 2004)

RVP PV (2004) dále definuje cíle předškolní výchovy a to ve dvou rovinách v rovině 

obecné jsou to cíle rámcové: 

„1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání  osobní  samostatnosti  a  schopnosti  projevovat  se  jako  samostatná  

osobnost působící na své okolí“

Tyto  rámcové  cíle  dále  rozpracovává  do  úrovně  oblastní,  jsou  to  dílčí  cíle  a  ke 

každému je přiřazena jedna oblast – do těchto oblastí je také potom rozčleněn vzdělávací  

obsah.

1. Biologické – Dítě a jeho tělo

2. psychologické – Dítě a jeho psychika

3. interpersonální – Dítě a ten druhý

4. sociálně-kulturní – Dítě a společnost

5. environmentální – Dítě a svět

Dále  se  v  RVP  PV  objevuje  důležitý  pojem,  a  to  kompetence.  Podle  tohoto 

dokumentu  (VÚP,  2004)  kompetence „představují  soubory  činnostně  zaměřených  a  

prakticky využitelných výstupů,  které se propojují  a doplňují,  čímž se postupně stávají  

složitější  a  tím  i  využitelnější  (univerzálněji  použitelné).  Jejich  osvojování  je  proces  

dlouhodobý a složitý,  který začíná v předškolním vzdělávání,  pokračuje v základním a  

středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života“. Základní kompetence 

jsou  v  terminologii  RVP  PV  tzv.  klíčové,  které  „představují  cílové  stavy,  k  jejichž  

naplňování  by  mělo  společně  směřovat  veškeré  vzdělávání.  Každá  vzdělávací  etapa  

v tomto směru přispívá svým dílem a každá je dalšímu rozvoji  a zdokonalování těchto  
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kompetencí  otevřená.  Ve  všech  etapách  je  jedním z  cílů  vzdělávání  vybavit  každého  

jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.“ 

Klíčové kompetence jsou následující:

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problémů

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činnostní a občanské

(VÚP, 2004, s. 11-12)

Pro mnoho učitelek a učitelů může být problémem i integrovaný přístup, který RVP 

PV učitelům přímo  ukládá:  „V  předškoním vzdělávání  je  třeba  uplatňovat  integrovaný  

přístup. Vzdělávání  by mělo probíhat na základě integrovaných bloků, které nerozlišují  

vzdělávací  oblasti  či  složky,  ale  které  nabízejí  dítěti  vzdělávací  obsah  v  přirozených  

souvislostech, vazbách a vztazích.“ (VÚP, 2004, s. 9)

Na  rozdíl  od  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní  školy  se  tento 

dokument přímo o dramatické výchově zmiňuje jen velmi zřídka. Ovšem myslím si, že pro 

naplnění  stěžejních  cílů,  prostředků  i  přístupů,  o  kterých  mluví  RVP  PV  může  být 

dramatická výchova velmi vhodným nástrojem.
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2. Dramatická výchova
2.1. Úvod do problematiky DV v ČR
"Jde o výchovu estetickou, nicméně s potenciálem rozvíjet též dovednosti v oblasti  

chování a jednání" (Valenta, 2008, s. 95)

Dramatická  výchova  jako  taková  je,  na  rozdíl  od  dalších  estetických  výchov, 

výchovou poměrně mladou. V České republice už se pomalu začíná vymaňovat z plenek. 

Je dokonce už zařazena v kurikulu mnoha škol. Čím dál více učitelů si uvědomuje, jaké 

dramatická výchova skýtá možnosti. 

Na druhou stranu ovšem nebývá dramatická výchova vždy správně uchopena. Stává 

se, že s ní někteří učitelé "experimentují", aniž by o ní měli dostatečné teoretické znalosti. 

Velká část veřejnosti, ať laické, nebo i té pedagogické je stále ještě ovlivněna mýty o 

této výchově.  Stále ji  někteří  zaměňují za vše,  u čeho se děti  baví.  Tvrzení  některých 

učitelů, že "dělají dramaťák" nemusí být tudíž vždy pravdivé. A ačkoli činnosti, které učitel 

s  dětmi  uskutečňuje,  mohou  být  dítěti  prospěšné  (ne  vždy),  tím,  že  je  dramatickou 

výchovou nazývají, podporují předsudky, které o dramatické výchově kolují.

Některé tyto  mýty,  nazývá je překážky a limity,  se snaží vyvrátit  Marušák (2008). 

Jmenujme si tedy některé z nich. Častým argumentem některých učitelů je, že učit pomocí 

metod dramatické výchovy je časově náročné. To je nepopiratelné, autor proto doporučuje 

např.  Využít  jen  nějakou  metodu  jako  ozvlášťnění  a  také  zkvalitnění  výuky.  Dále 

upozorňuje na časovou úsporu,  má-li  pedagog jasně vytyčené  cíle  a  s  tím související  

efektivně sestavenou lekci, správně volené metody i zefektivnění reflexe.

Také tvrzení,  že dramatickou výchovou jde učit  vše,  není  pravdivé.  Při  využívání 

dramatické výchovy, by povaha obsahů měla být založena na mezilidském kontaktu, na 

situacích, konfliktech, na příběhu.

Velký počet dětí ve skupině také může učitele a učitelky odrazovat od uplatňování 

dramatické výchovy.  Ta nám však umožňuje střídat různé formy organizace práce. Od 

individualizovaných, přes skupinové až po společné. Je však potřeba si ohlídat, aby výuka 

byla efektivní a orientovaná na dítě a proces.

Také obavy, že děti metody rolové hry nezvládnou, protože s nimi nemají zkušenosti  

jsou neopodstatněné. Dramatická výchova vychází ze hry, která je dětem zcela přirozená. 

Důležité  je  hru vhodně naplánovat  a vytvářet  ve skupině pozitivní  atmosféru.  Talent  a 

zkušenost  dětí,  sice  ovlivňuje  kvalitu  hry,  neznamená  to  ale,  že  jsou  podmínkou  pro 

používání metod dramatické výchovy. (Marušák a kol., 2008)
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2.2 Vymezení pojmu dramatická výchova
Definic o tom, co je nebo není dramatická výchova existuje nespočet. Někdy bývá 

nazývána také názvy jako dramatika, dramika, tvořivá dramatika nebo drama. Vycházejí 

z anglického názvosloví,  kde má tato výchova své kořeny.  Pro srovnání uvedu několik 

definicí od autorů, kteří se dramatickou výchovou zabývají (nebo zabývali).

Pedagogický  slovník  (2009)  vysvětluje  pojem  takto:  „  Využívání  dramatizace,  tj.  

prvků  a  postupů  dramatického  umění,  ve  výchově  a  vzdělávání.  Je  prostředkem  

podporujícím  osobnostní  a  sociální  rozvoj  žáků.  Využívá  dramatické  inspirace  a  

schopnosti člověka jednat v navozených situacích obdobně jako ve skutečných. Vytváří  

pro žáky příležitost znovuprožívat nebo zažívat situace, s nimiž se mohou setkat v životě.  

Učí  je  orientovat  se  v  nich,  hledat  řešení  a  rozhodovat  se,  přijímat  různé  role,  lépe  

projevovat a chápat city, myšlenky názory i motivy jednání jiných lidí. Podporuje hledání  

společných hodnot, vzájemné porozumění a spolupráci.“ (Průcha a kol., 2009, s. 59)

"Dramatická výchova je obor zabývající  se osobnostně sociálním učením. V jejím  

obsahu a  metodách se prolínají  poznatky  a  principy především z oboru  dramatických  

umění,  pedagogiky a psychologie.  Základním stavebním kamenem, s nímž dramatická  

výchova pracuje, je fiktivně navozená dramatická situace založená na mezilidské interakci  

a využívající simulačních a rolových her k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti  

a sama sebe."

 (Bláhová, 1996, s. 22)

"Dramatická  výchova  je  učení  zkušenosti,  tj.  jednáním,  osobním,  

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou  

praxi  zúčastněného  jedince.  Je  založena  na  prozkoumávání,  poznávání  a  chápání  

mezilidských  vztahů,  situací  a  vnitřního  života  lidí  současnosti  i  minulosti,  reálných  i  

fantazií  vytvořených.  Toto  prozkoumávání  a  poznávání  se  děje  ve  fiktivní  situaci  

prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale  

nemusí  vyústit  v  produkt  (představení).  Cíle  dramatické  výchovy  jsou  pedagogické,  

prostředky dramatické" (Machková, 2007, s.32)

Valenta  (2008)  dramatickou  výchovu  definuje  jako  "systém  řízeného,  aktivního 

uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití  

základních principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem 

na jedné straně:
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- ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a

- k pedagogickým (výchovným či formativním) požadavkům

 a na druhé straně:

- k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným možnostem dalšího  

rozvoje zúčastněných osobností)." (Valenta, 2008, s. 40)

Srovnáme-li všechny tyto definice, najdeme několik společných slov:

–drama, divadlo, situace, jednání, hra v roli

a jsou to právě slova klíčová, chceme-li vymezit pojem DV. 

Drama –  toto slovo má v češtině několik významů. Pro naše účely chápejme drama 

jako literární žánr.

Tedy: „Vedle epiky a lyriky jeden ze tří základních druhů umělecké literatury. Stejně  

jako epika má děj (původní význam řeckého slova drama byl čin, jednání), a počítá se  

proto mezi syžetové literární druhy, ale na rozdíl od epiky se tento děj uskutečňuje formou  

dialogu  mezi  jednotlivými  postavami,  případně  i  monology  těchto  postav.  Střed  děje  

tvořívá dramatický  konflikt.  K  jeho nastolení,  vyhrocení  a  řešení  slouží  jednotlivé fáze  

dramatu,  jež  v  klasickém dramatu  tvoří  pětistupňové  schéma:  expozice,  kolize,  krize,  

peripetie a katastrofa. (…) Protože čas dramatu je aktuálně přítomný, tj.  předvádějí se  

děje právě probíhající, vyrovnává se drama vždy nějak i se zásadou jednoty místa, času a  

děje. (…)“  (Kudělka, 1983, s. 123)

Chopí-li se dramatu dramaturg, režisér, herci atd. dostaneme divadelní představení, 

bude to tudíž divadlo – text dramatu předvádí herci divákovi.

Situace je podstatou dramatu, divadla i dramatické výchovy. Je výchozím bodem a 

zároveň produktem následujícího pojmu – jednání. 

Jednání – převážná většina děje se odehrává prostřednictvím akce, prostřednictvím 

jednání.

Hra v roli  –  herec  vstupuje do role,  přebírá charakteristiku  postavy,  její  chování, 

zvyky, pohyby atd. právě skrze jednání. Uvnitř však zůstává sám sebou, což si uvědomuje 

on sám ale i divák. Vše je jen jako, existuje tu nepsaná dohoda mezi hercem a divákem,  

kdy divák přistupuje právě na toto „jako“.

Vrátíme-li se tedy po objasnění výše popsaných pojmů k divadlu, zjistíme, že herci 

vstupují do rolí (postav) za určitých uměle navozených situací. Zpravidla potom nastane 

situace, která je pro některou z postav neudržitelnou, nesnesitelnou a musí jí  nějakým 

způsobem řešit právě skrze jednání.

Dramatická výchova vychází z dramatu (jednání, situace) a vychází z divadla (hraní 
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v roli) její cíl je však vždy pedagogický a to i jedná-li se o představení hrané dětmi. Rozvíjí 

především  osobnostně-sociální  složku  dítěte,  ale  na  rozdíl  od  osobnostně-sociální 

výchovy klade důraz na estetičnost.

Dramatická výchova může mít několik podob:

Může být povinným předmětem ve škole, může být zájmovým kroužkem. Nebo nám 

slouží jako metoda pro výuku jiného předmětu.

22



2.3 Dramatická výchova v MŠ
"Dramatická  výchova  jde  přirozeně  naproti  vývojovým  zvláštnostem  předškolních  

dětí, včetně specifičnosti učení v předškolním věku, kde bez zkoumání není poznání, kde  

co projde tělem a zasáhne emoce se ukládá do paměti."  (Švejdová in Provazník, 2001, 

s.31)

Ulrychová a kol. (2000) uvádějí ve své knize několik zásad pro práci s dramatickou 

výchovou v mateřské škole. Protože se jedná o zásady opravdu zásadní, uvedeme si je 

v této kapitole všechny.

„1. Aby se dramatická práce s dětmi dařila, je v prvé řadě třeba vytvořit ve skupině  

atmosféru  přátelství   a  bezpečí,  postavenou na vzájemném partnerství  a  důvěře.  Pro  

každé dítě by zde měl být ponechán dostatečný prostor k náležitému uvolnění a vyjádření  

citů a názorů bez obav z jejich zesměšnění nebo odsouzení. K tomu napomáhají i jasně  

stanovená pravidla soužití ve skupině a jejich dodržování jak ze strany dětí, tak i učitelů.“

Tato zásada by měla platit nejen pro výuku dramatické výchovy nebo pomocí DV 

(stejně  jako  některé  další  zásady),  ale  pro  veškerou  práci  s  dětmi  všech  věkových 

kategorií. Pro DV je však důležitá, vzhledem k charakteru procesu, dvojnásob. 

Děti  předškolního věku potřebují  jasná pravidla,  protože si  svět  a jeho fungování 

teprve osahávají.  Hledají si  své místo, získávají  představu, o tom, co je dobré a co je 

špatné, co je společensky přijatelné apod. Pro toto hledání je dramatická výchova ideálním 

nástrojem, avšak bez jasných hranic by se dítě mohlo cítit ztracené a nejisté. To by mohlo 

mít  dva  důsledky.  Buď  by  děti  byly  „zlobivé“  nebo  naopak  nesmělé  a  neuvolněné.  

Dramatická práce se skupinou dětí,  ať  jednoho nebo druhého pólu,  by nejspíš nebyla  

kvalitní a neplnila by základní cíle DV.

Dá-li si učitel tu práci, že pravidla vytvoří společně s dětmi, tato časová investice se 

mu několikanásobně vrátí.

„2. Zejména u předškolních dětí je důležitá systematická průprava v průběhu celého  

dne  (tedy  nejen  v  čase  vymezeném  dramatickým  činnostem),  kdy  učitelky  využívají  

nejrůznějších příležitostí k seznamování dětí s pravidly nové hry, s říkadly, k vybavování  

dětí novými dovednostmi,  k získávání dalších sociálních zkušeností  apod. Průběžně je  

třeba se věnovat  i  rozvíjení  smyslového vnímání  dětí,  protože  právě bohatá smyslová  

představivost je základem pro dramatickou práci.“

Kdy se tyto příležitosti během dne naskytnou, je možné rozmyslet dopředu, už při  

přípravě lekce, avšak mohou se vynořit i náhodou a v tu chvíli je třeba je patřičně využít,  
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k čemuž je zapotřebí velká dávka pohotovosti.

V  mateřské  škole  máme  tu  výhodu,  že  učitel  nemá  na  děti  jen  přesně  časově 

ohraničené bloky či vyučovací hodiny, ale po dobu jejich pobytu v MŠ je s nimi neustále a 

neustále leží na jeho bedrech povinnost je vychovávat a vzdělávat. 

Ve všech těchto obdobích (mám na mysli svačinu, oběd, ale i volnou hru dětí apod.),  

kdy na první pohled žádný vzdělávací ani výchovný proces neprobíhá, se tyto příležitosti  

mohou naskytnout.

Zažije-li dítě tentýž zážitek vícekrát, ale v jiné situaci, tím více si jej zapamatuje a 

zkušenost z něho či nějakou zákonitost si o to více zvnitřní a přijme za svou.

„3. Schopnost soustředění na určitou činnost je u dětí v tomto věku poměrně krátká a  

závisí velmi na tom, zda nabídnutá aktivita dítě opravdu zaujme. Proto musí učitel vybírat  

pro  děti  přitažlivá  témata,  která  budou  naplňovat  potřeby  skupiny  i  jejích  jednotlivých  

členů.“

Může se stát,  že ačkoli  si  učitel  lekci  připravil  sebelépe anebo ji  má už dokonce 

mnohokrát úspěšně ověřenou, děti  nemají  svůj  den, nejsou pro dané téma naladěni  a 

lekce se začne rozpadat. V takových momentech je vizitkou učitelovy profesionality, když 

zuby nehty netrvá na dokončení práce,  kterou měl připravenou, ale začne se věnovat 

něčemu jinému, ideálně tomu, co děti zrovna zajímá, trápí, apod.

„Proto  by  měl  mít  učitel  připraveny  v  zásobě  i  nějaké  alternativy  a  měl  by  být 

schopen své plány v případě nutnosti pružně změnit.“

S tím souvisí i další zásada:

„4.  Učitel  by  neměl  zapomínat  na  vhodnou  motivaci  dětí,  jejich  vyladění  pro  

dramatické činnosti, probouzení a udržování zájmu o hru.“ 

„5.  Zadávání  jednotlivých  činností  a  úkolů  by  mělo  být  jednoduché,  konkrétní  a  

srozumitelně formulované, tak aby odpovídalo vývojovému stupni dítěte.“

Jak už bylo řečeno v některé z předchozích kapitol, v mateřské škole se můžeme 

setkat s třídami věkově uspořádanými buď heterogenně nebo homogenně. 

V homogenně uspořádané třídě to má učitel/učitelka o něco jednoduší. Neprobíhá tu 

však v takové míře sociální učení (kromě jiných výhod) jako v heterogenní třídě.

Máme-li třídu, ve které jsou děti různě staré, může být zadávání instrukcí poněkud 

obtížnější. Toto se však dá řešit několika způsoby. Napadají mě následující:

a) Rozdělíme si třídu do dvou skupin (mladší a starší děti) a každé zadáme instrukci 

zvlášť.

b)  Všem dětem zadáme stejnou instrukci,  ale  pro starší  děti  vymyslíme složitější 
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alternativu, obměnu.

c) Všem dětem zadáme stejnou instrukci. Dbáme však na to, aby úkol dětem svěřený 

byl  někdy  určen  spíše  mladším  dětem  a  jindy  starším.  Bude-li  úkol  směřovat  spíše 

k mladším dětem, mohou se starší  nudit.  Příště  však dostanou úkol  adekvátní  k jejich 

možnostem. V druhém případě může být zase příliš obtížný pro mladší děti, ale mohou si  

ho alespoň vyzkoušet.

Myslím si, že ideální je kombinovat všechny tyto tři způsoby zadávání instrukcí. Vždy 

je ovšem potřeba ujistit se, že děti instrukci rozuměly.

Pokud nebude dítě instrukci rozumět, neočekávejme, že se ozve a bude se ptát na 

vysvětlení. Pravděpodobně zkrátka bude dělat to, co ostatní děti, bude „plavat“, aniž by 

chápalo, o co se jedná a činnost pro něj nebude mít žádného smyslu. 

„6. Při stavbě lekce jako celku je třeba respektovat potřebu pestrosti činností, potřebu  

změny a kontrastu, které pomáhají dětem déle udržet pozornost u tématu. A tak vedle  

aktivity  převážně  verbální  by  měla  být  zařazena  aktivita  pohybová,  vedle  práce  

individuální  práce skupinová, vedle řízené hry hra spontánní,  vedle vážných momentů  

momenty  veselé,  soustředění  by  mělo  být  střídáno  uvolněním,  klid  ruchem,  prožitek  

věcnou informací atd.“

Ano, děti předškolního věku příliš dlouho pozornost neudrží. To, aby se pohroužily do 

tématu, je však u dramatické výchovy klíčové. A proto je klíčová i tato zásada, neboť bez  

jejího dodržení by se celá lekce rozpadla tzv. v prach. Děti by se rozutekly za jinými zájmy,  

které by je v průběhu monotónnosti lekce zaujaly.

„7. Je třeba respektovat velkou potřebu pohybu u dětí tohoto věku. Obecně platí, že  

čím menší děti, tím větší by měl být v jejich dramatické hře podíl pohybu a méně slov.  

Učitel by na to měl myslet už při přípravě lekce, stejně tak jako v jejím průběhu. Proto také  

vždy, když ucítí, že pozornost dětí uvadá a začínají být neklidné, měl by zařadit (třeba i  

neplánovaně) činnost, která dětem umožní uvolnit nastřádanou energii. Ideální by ovšem  

bylo, kdyby tato činnost zároveň měla souvislost s tématem a nebyla pouhou přestávkou.“

Vždy je  dobré  mít  v  zásobě  soubor  pohybových  her  a  cvičení  a  aktuálně  je  při 

realizaci lekce aplikovat tak, aby měly vztah k danému tématu. Opět je tu na učitele kladen 

apel na jeho pohotovost a schopnost improvizovat.

Vyučujeme-li  třídu  s  heterogenním  uspořádáním,  opět  bychom  při  práci  měli 

rozlišovat starší a mladší děti a mladším zadávat takové instrukce, aby se mohly pohybově 

vybít.

To platí zejména, vyskytují-li se ve skupině dětí děti s hyperaktivitou, jejichž potřeba 

25



pohybové  aktivity  je  obrovská  a  na  něž  bychom  měli  myslet  už  při  plánování  lekce 

dramatické výchovy a dávat jim zvláštní instrukce, při nichž svou potřebu fyzické aktivy 

uspokojí.  

„8. Menší děti obvykle vstupují do dramatické akce bez konkrétnější představy – ta  

se  utváří a zpřesňuje teprve v průběhu činnosti samé. Proto se osvědčuje, začínáme-li  

s hrou v rolích a improvizacemi,  věnovat čas a prostor společné přípravě. Než se děti  

pustí do samostatné hry, je dobré navršit různé nápady, prozkoumat je a vyzkoušet ve  

skupině, ukázat si, že existují různé možnosti. Tak můžeme předejít tomu, že děti budou  

při hraní jen bezduše kopírovat kamaráda nebo se uchýlí ke stereotypnímu jednání bez  

proměny a gradace.“

Při  uvádění  dětí  do  tématu,  které  chceme  zkoumat,  je  dobré  uspořádat  menší 

brainstorming, při kterém jim nabídneme co nejvíce možností, ale zejména se snažíme, 

aby děti „házely“ nápady samy.

„9. Zejména u menších dětí je třeba zřetelně stanovit hranice mezi realitou a fikcí,  

mezi skutečností a hrou, které u nich ještě mohou často splývat. Jen při jasném vědomí,  

že jde o hru, v ní dítě může být opravdu svobodné.“

„10.  Je  dobré  počítat  i  s  možnými  počátečními  neúspěchy  při  zkoušení  nových  

postupů, připravit se na ně a nenechat se jimi odradit. Učitel by měl respektovat, co už děti  

znají  a  umějí,  a  vycházet  z  toho,  přizpůsobovat  tomu  svoje  požadavky  a  nemít  

nerealistická očekávání. Je-li něco prozatím pro děti příliš obtížné, je možné se vrátit a  

zkusit něco jednoduššího.“

(Ulrychová a kol., 2000, s. 14-16)

2.4 Cíle dramatické výchovy
Machková (2007a) hovoří o cílech dramatické výchovy jako o hodnotách. Tzn. čím je 

schopen tento obor (výchova) člověka obohatit. (Machková, 2007a)

Cíle  dramatické  výchovy,  či  chcete-li  hodnoty,  třídí  odborné  publikace  z  různých 

hledisek.  Můžeme  je  například  dělit  na  krátkodobé,  střednědobé  a  dlouhodobé,  kdy 

Bláhová (1996) uvádí příklad této hierarchizace cílů na prvním stupni základní školy: 

Dlouhodobý cíl – celé období školní docházky

Střednědobý cíl – cíle jednotlivých ročníků

Krátkodobý cíl – konkretizace dílčích dovedností do jednotlivých měsíců a              

hodin
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(Bláhová, 1996)

Jedno z nejčastějších dělení  nám nabízí  Machková (2007b)  a jedná se o dělení 

z hlediska tří základních oborových rovin.

„1. rovina dramatická

a)  dovednosti  v  dramatické  oblasti  hra  v  roli,  výstavba  celku,  výrazové  

prostředky

b)  vědomosti  o  dramatických  aktivitách  a  divadle  (dramaturgie,  historie,  

teorie)

2. rovina sociální

a) struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace

b) poznávání života, světa, lidí

3. rovina osobnostní

a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace,  

emoce, vůle)

b)  schopnosti  (inteligence,  tvořivost,  speciální  schopnosti)  a  příslušné  

dovednosti

c) motivace, zájmy

d) hodnotový žebříček, postoje“

(Machková, 2007b, s. 35)

Provazník (1998) uvádí, jakým by se jedinec měl prostřednictvím dramatické výchovy 

stát:

„1.    člověkem orientujícím se: 

A) v sobě (ve své psychofyzické organizaci)

B) ve světě 

–  v oblasti sociálních vztahů

–  v oblasti lidské práce a tvořivosti

–  v oblasti přírodní a ekologické

–  v oblasti kulturní

–  v etických hodnotách

2. člověkem  kompetentním,  schopným  používat  dovednosti  a  poznatky  

aktivně, tvořivě a odpovědně

3. člověkem  schopným  stálého  seberozvíjení  a  adaptace,  odolným  vůči  

neustálým změnám, které s sebou moderní společnost přináší
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4. člověkem vědomým si svých možností i limitů, člověkem zdravě sebevědomým,  

ale současně pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást světa,  

jež ho v mnohém přesahuje“

(Provazník, in Koťátková, 1998, s. 63)

 

2.5 Metody a techniky dramatické výchovy
Pojem metoda a pojem technika bývá často zaměňován. Ujasněme si tedy nejprve 

rozdíl mezi nimi.

Metoda, jak píše Machková (2007),  „v nejobecnějším slova smyslu znamená cestu  

k cíli,  která  rozhoduje  o  jeho  dosažení.  V  pedagogice  je  vykládána  jako  záměrné  

uspořádání činností učitele a žáků, směřující k naplnění cílů pedagogických.“  (Machková, 

2007, s. 94)

Valenta (2008) definuje metodu následovně: „určitý způsob činnosti, kterým se žáci  

zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, že u nich (ideálně) nastává učení a  

z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev zvaný metoda též činnost učitele,  

kterým je žákova činnost, respektive žákovo učení navozováno a řízeno; tyto činnosti žáka  

i  učitele  tvoří  (ideálně)  společný celek,  jímž  je  naplňován  výchovný a  vzdělávací  cíl.“  

(Valenta,2008, s. 47)

Technika je dle Machkové (2007b) konkretizací metody, liší se od metody  „užším 

záběrem a přesnou následností jednotlivých kroků“. (Machková, 2007b, s. 94)

Metoda je tedy komplexnější pojem techniku zahrnující.  Díky určité metodě se dá 

použít  více  technik.  Podívejme  se  teď  tedy,  které  metody  jsou  vhodné  pro  použití 

v mateřské škole.

Dramatické hry,  jsou, jak píše Koťátková (2008)  „metodou a základním principem 

práce současně. Je to řízená nebo i strukturovaně členěná hra s určitými pravidly. Může  

nabídnout jednoduchý děj nebo posloupnost dějů, které otevírají  prostor pro spontánní  

tvoření, fantazii,  prožívání, ale i rozhodování, improvizované vstupy dětí,  přijetí  postavy  

z příběhu a vstoupení  do  její  role,  jednání  za  tuto  postavu i  jednoduché jednání  více  

postav v souhře (např. mezi dvěma jednotlivci nebo jednotlivce a skupinou.“  (Koťátková, 

2008, s. 155)

Hra v roli  – jak jsme se dozvěděli  výše,  je také základním principem či  základní 

metodou dramatické výchovy. Existují však různé roviny hry v roli:

Simulace – „hraji“ sám sebe, ale ve fiktivní situaci
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Alterace – vstupuji do role člověka nějakého typu (např. vzteklý člověk, prodavač, 

maminka, ježibaba, atp.)

Charakterizace  –  přebírám  vlastnosti  postavy  nejen  jako  typu,  ale  jako  celkové 

osobnosti. (podle Valenty 2008)

Z tohoto dělení (či stupňování) hry v roli přichází pro dítě předškolního věku v úvahu 

zatím pouze simulace nebo jednodušší forma alterace - vzhledem ke stupni rozvoje jeho 

psychiky a s ním spojeným egocentrismem.

Do role  však  nemusí  vstupovat  pouze děti,  ale  také  učitel.  Uplatní  zde techniku 

nazvanou  “učitel  v  roli“,  kterou  Valenta  (2008)  definuje  takto:  „Podstatou  techniky  je  

skutečnost, že učitel sám na sebe bere určitý typ role a stává se součástí hry jako jeden  

z hráčů. V této roli učitel obvykle nesetrvává po celou dobu hry, ale vystupuje z ní tak, jako  

běžně i ostatní žáci,  aby mohl plnit  další  učitelské funkce (diskuse mimo role, reflexe,  

instruování atd.).“ (Valenta, 2008)

Domnívám se, že využití této techniky je pro děti zvlášť působivé. Často stačí velmi 

jednoduchý  kostýmní  znak,  aby  děti  učitelce  či  učiteli  pro  danou  chvíli  roli  uvěřily  a 

reagovaly na ni.
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2.6 Osobnost učitele dramatické výchovy
Co je  to  osobnost?  Na tuto  otázku odpovídá řada definic  vytvořených  odborníky 

nejrůznějších oborů a jejich odvětví. Nejčastěji je to psychologie.

Vágnerová  (2010)  definuje  osobnost  jako  „komplexní  a  relativně stabilní  systém,  

který funguje jako celek, skládá se ze vzájemně propojených somatických a psychických  

vlastností a projevuje se v reakcích na různé podněty a situace, resp. v interakci s nimi.“  

(Vágnerová, 2010, s. 13)

Helus (2009) vnímá osobnost ve třech rovinách: 

„- osobnost je jedinec jako psychologický celek – osobnost se skládá z různých částí,  

které jsou navzájem propojeny, dohromady tvoří jednotu individua“

-  osobnost  je  člověk  jako  subjekt  –  člověk  jako  rozhodující  se  a  jednající  

bytost

–osobnost  je  to,  čím  se  člověk  liší  od  druhých  lidí  –  osobnost  jako  individuální  

svéráz, jedinečnost, sebevyhranění a sebevyjádření jedince v jeho nezastupitelnosti“

(Helus, 2009, s. 103)

Jaká by tedy měla být osobnost učitele dramatické výchovy?

Zdaleka nestačí mít rád děti a divadlo, ačkoli tyto požadavky, jakkoli mohou znít jako 

klišé, stojí v základu pyramidy požadavků na učitele DV. Na další stupínky této pomyslné  

pyramidy bychom měli zařadit další vlastnosti, které by měl učitel DV mít. Je to především 

kreativita, obrazotvornost, fantazie, jistá dávka osobitosti, schopnost fabulace, velká míra 

empatie, pohotovost, dobrá orientace v prostoru a cit pro něj, rytmické a hudební cítění, 

teoretické  znalosti  z  oboru  pedagogiky,  psychologie,  dramatické  výchovy  a  divadla,  a 

nikterak v poslední řadě vlastní herecké předpoklady.

Dále je důležité, aby se učitel DV orientoval v krásné literatuře, na škodu není, když 

je zběhlý také v umění výtvarném a je nadán pohybově. Nijak nedůležitý není ani dobrý 

fyzický a psychický stav učitele, ale to platí pro učitele obecně (nejen pro dramatickou 

výchovu).

A co říkají odborníci?

Bláhová (1996) hovoří ještě o „komunikační sdělnosti a schopnosti naslouchat“. Dále 

se zmiňuje o tom, že „učiteli by neměl chybět postřeh spojený se schopností pohotově 

reformulovat cíle podle aktuálních podmínek“. A v neposlední řadě uvádí také  „pozitivní  

přístup  ke  skupině,  tolerantnost,  schopnost  respektovat  její  atmosféru  a  umět  se  jí  

pohotově přizpůsobit“. (Bláhová, 1996, s. 27)
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Koťátková  (2005)  uvádí  příklad  nároků  na  učitelku  při  hrách  s  dramatickým 

základem,  který  bychom  s  drobným  rozšířením  mohli  považovat  za  určující  i  při 

vyjmenovávání nároků učitele dramatické výchovy. Jsou to:

• „schopnosti  a  dovednosti  vyjadřovat  prožitky  a  emoce  jinak  než  pouze  

slovně (výrazově: tělesně, mimicky, gestikou, rekvizitou)

• vybrat dramatický motiv (děj) pro hru

• vybírat náměty na různorodé improvizace v dramatickém kontextu

• uchopit vznikající situace, které iniciují děti a využít je pro dramatický děj

• dokázat restrukturovat postavu tak, aby děti samy nacházely její 

vlastnosti

• nabízet dramatické situace pro jednání a konání dětí a jejich 

vstupování do rolí

• mít  schopnosti  a  dovednosti  vstupovat  do  role  a  zpětně  se  vracet  do  

pozice učitele

• nacházet způsoby, jak posunovat příběh a vidět jeho cílovou rovinu

• dokázat plánovat strukturovanou hru v určitých krocích 

• střídat převážně přímé zúčastněné a boční vedení“

(Koťátková, 1998, s. 75)

Machková (2007) tvrdí, že každý, kdo se chce stát učitelem dramatické výchovy, by 

měl mít „předpoklady k tvořivému, partnerskému, komunikativnímu a kooperativnímu typu  

učitelství, expresivitu a předpoklady k jisté míře hereckého projevu.“ (Machková, 2007, s. 

186)
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II. EMRIRICKÁ ČÁST

1. CÍLE

1. Zjistit  jaké  jsou  názory  učitelek/učitelů  ve  fakultních  mateřských  školách  na  

využívání dramatické výchovy

2. Zjistit, kolik fakultních mateřských škol má dramatickou výchovu 

zařazenou  do  svých  ŠVP  a  analyzovat  ve  kterých  oblastech  skrývají  tyto  

dokumenty potenciál pro využití DV nebo jejich metod a technik.

2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1. Využívají  pedagogové  ve  fakultních  MŠ  pro  svou  práci  dramatickou  

výchovu?

2. Které metody a techniky nejčastěji učitelé ve fakultních MŠ využívají?

3. Mají fakultní mateřské školy DV zařazenou ve svých školních 

vzdělávacích programech?

3. METODY VÝZKUMU

1. Dotazník pro učitelky/učitele mateřských škol

2. Analýza ŠVP fakultních mateřských škol
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4. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazník (viz příloha č. 1) se skládá ze sedmi otázek a k vyplnění jsem ho předložila 

všem učitelkám a učitelům ve všech fakultních mateřských školách v Praze.

4.1 Zkoumaná skupina
Zkoumanou skupinou byli  učitelky a učitelé fakultních mateřských škol. To znamená 

mateřských škol, které spolupracují s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Těchto mateřských škol je celkem šest. Je v nich zaměstnáno 57 učitelek a učitelů. 

Oslovení mateřských probíhalo osobně. Vždy jsem se setkala s paní ředitelkou dané 

mateřské školy a požádala paní učitelky a učitele o vyplnění dotazníku.

Setkala jsem se s ochotou a vstřícností a z celkového počtu 57 dotazníku se mi vrátilo 

47 vyplněných. 

Celková návratnost dotazníků byla přibližně 82 %. Spolupráce s mateřskými školami 

byla tedy velmi dobrá.
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4.2 Výsledky dotazníků
1. Je dramatická výchova (DV) zařazena do ŠVP Vaší MŠ?

odpověď počet Procenta (%)

ano 37 79
ne 0 0
Pouze okrajově 10 21

2. Na jaké škole máte ukončeno Vaše nejvyšší vzdělání?

odpověď počet Procenta (%)
Střední odborné učiliště 0 0
Střední pedagogická škola 24 51
Vysoká škola pedagogického zaměření 18 38
Jiná škola 5 11

3.Setkal/a jste se při svých studiích s dramatickou výchovou?

odpověď počet Procenta (%)
Ano, často 20 43
Jen v rámci několika povinných předmětů 16 34
Sám/a jsem se zúčastnil/a kurzů zaměřených na 
DV

8 17

Ne, nikdy 3 6

4. Využíváte ve své praxi dramatickou výchovu?

odpověď počet Procenta (%)
Ano, stále 15 32
Občas ano 27 57
Pouze výjimečně 5 11
Ne, nikdy 0 0
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5. Které metody a techniky DV ve své práci nejčastěji využíváte?

(prosím očíslujte dle četnosti využití: 0 – nevyužívám vůbec, 5 – využívám velmi často)

Průpravné hry a cvičení

odpověď počet Procenta (%)
0 0 0
1 3 6
2 9 19
3 19 40
4 9 19
5 7 15

Improvizace

odpověď počet Procenta (%)
0 0 0
1 0 0
2 1 2
3 22 47
4 11 23
5 13 28

Učitel v roli

odpověď počet Procenta (%)
0 1 2
1 2 4
2 8 17
3 18 38
4 12 26
5 5 11
Bez odpovědi 1 2

35



Jiné metody či techniky

odpověď počet Procenta (%)
0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 11 23
4 6 13
5 2 4
Bez odpovědi 28 60

Nejčastěji se objevovala pantomima (10x) a dramatizace pohádky či literárního textu 

(6x).

6. Myslíte si, že pro metodiku DV v mateřské škole existuje dostatek odborné literatury?

odpověď počet Procenta (%)
Ano, myslím, že nabídka je dostačující 11 23
Ne, pociťuji nedostatek těchto materiálů 28 60
nevím 8 17

7. Měl/a byste zájem o další vzdělávání v oblasti dramatické výchovy?

odpověď počet Procenta (%)
Ano, velmi 16 34
Jen, pokud bych dostal/a konkrétní nabídku 28 60
Ne, nemám 3 6
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4.3 Celkové vyhodnocení dotazníků
Z výsledků dotazníků vyplývá, že ve všech školních vzdělávacích plánech fakultních 

mateřských škol je zařazena dramatická výchova. 21 % učitelů/učitelek odpovědělo, že 

pouze okrajově.

43% učitelů/učitelek se s dramatickou výchovou během svého studia setkávalo často, 

zato 6% vůbec nikdy. Všichni dotazovaní však dramatickou výchovu při své práci alespoň 

někdy využívají, 32 % pedagogů ji dokonce uplatňují stále. I jejich zájem o tuto výchovu je 

veliký. Většina dotazovaných (94%) má zájem o další vzdělávání v této oblasti,  z toho 

ovšem  60%,  jen  pokud  by  dostali  konkrétní  nabídku.  Pouze  3  učitelé  (6%)  se  ve 

znalostech o dramatické výchově již nechtějí zdokonalovat.

Pokud jde  o  metody a  techniky,  které  učitelé  a  učitelky využívají,  z nabízených tří 

možností  (průpravné  hry  a  cvičení,  učitel  v  roli  a  improvizace)  pouze  jeden/jedna 

z dotazovaných jednu z možností nevyužívá nikdy, a to techniku učitel v roli. 

Průpravné  hry  a  cvičení  využívá  velmi  často  15  %  dotazovaných  (tzn.  7  učitelů), 

techniku  učitel  v  roli  využívá  velmi  často  11  %  učitelů/učitelek  (tzn.  5  odpovědí)  a 

improvizace dopadla nejlépe, u té to činí 25 %, tedy 13 učitelů/učitelek.

19 dotazovaných (40%) uvedlo, že používá i jiné metody a techniky. Nejčastěji to byla  

pantomima a dramatizace pohádky či jiného literárního textu.

Odpověď na otázku, zda existuje pro metodiku dramatické výchovy v mateřské škole 

dostatek odborné literatury byla v 34% kladná. 60% pedagogických pracovníků fakultních 

mateřských škol pociťuje nedostatek těchto materiálů. 

5. Analýza školních vzdělávacích programů
Cílem mé bakalářské práce nebylo fakultní mateřské školy nijak pranýřovat a slíbila 

jsem jim anonymitu. Při analýze školních vzdělávacích programů jsem postupovala tak, že 

jsem si mateřské školy očíslovala a nebudu tedy uvádět jejich názvy. Mateřské školy jsou 

uvedené pod čísly od jedničky do šestky. 

Prošla jsem si školní vzdělávací programy a hledala jsem, zda se nějakým způsobem 

zmiňují  o  dramatické  výchově,  o  nějakých dramatických činnostech  nebo  o  metodách 

dramatické výchovy.

Ve  všech  vzdělávacích  programech  se  hovoří  o  jiných  estetických  disciplínách  do 

kterých dramatická výchova také patří (hudební, literární, výtvarná), zmínku o DV jsem 

však našla jen v některých z nich. Návštěvu divadelního představení, ačkoli s ní souvisí, 
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nemůžeme pokládat za DV.

Všechny školy  hovoří  o  osobnostně-sociálním rozvoji,  který  je  jádrem DV, ne vždy 

ovšem s aspektem estetična, který musí být zastoupen, aby se jednalo o DV.

5.1 Jednotlivé mateřské školy a jejich ŠVP se vztahem k DV
1. MŠ

Kromě návštěv divadelních představení se o dramatické výchově nebo jejích metodách 

se nezmiňuje.

2. MŠ

● Ve  svém  ŠVP  uvádí,  že  mezi  jejich  hlavní  metody  výchovné  práce  patří  hra, 

prožitkové učení a drama.

● Obsahuje celou kapitolu o DV ve výchově dítěte

● Má  drama  zařazené  do  dílčích  cílů  výchovné  a  vzdělávací  práce,  a  to  jako 

setkávání s uměním, kde se o dramatickém umění píše společně s literárním, výtvarným a 

hudebním uměním

● Práce s DV řadí mezi svá specifika 

3. MŠ

● O dramatické výchově se zmiňuje ve výčtu hlavních činností a příležitostí, které ve 

vzdělání dítěti vytvářejí, nabízejí a umožňují. A vyskytuje se tam jako dramatizace 

(není dále specifikováno).

● Dále  zmiňuje  sledování  „divadelních  scének“  v  rámci  estetické  a  tvůrčí  činnosti 

slovesné ve své vzdělávací nabídce

4. MŠ

● ŠVP hovoří o tradicích v mateřské škole, mezi ně patří divadlo pro děti – jednou za 

měsíc přijíždí divadlo za dětmi do MŠ, předškoláci jednou měsíčně vyjíždějí do divadla

● MŠ  uplatňuje  metody  práce  mezi  něž  patří  komunitní  kruh,  tvořivá  dramatika, 

prožitkové učení

5. MŠ

● téměř ve všech vzdělávacích oblastech je zmínka o DV 
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- dítě a jeho psychika – dramatizace

- hry na rozvoj řeči – rolové hry

- dítě a ten druhý – dramatizace lidových zvyků

- dítě a společnost – dramatické ztvárnění vlastních pocitů a nálad

6. MŠ

● kromě návštěvy divadelních představení se o DV nezmiňuje

5.2 Zhodnocení analýzy ŠVP
Ve čtyřech ze šesti fakultních mateřských škol je dramatická výchova obsažena. Jedna 

z těchto mateřských škol ve svém programu dokonce uvádí, že dramatická výchova patří 

mezi její specifika.

To,  že  zbývající  dvě  mateřské  nemají  v  ŠVP  dramatickou  vychovu  zařazenu,  jim 

nikterak nebrání ji využívat. Jejich programy pro to svůj potenciál mají. V obou se klade 

důraz  na  osobnostně-sociální  výchovu,  na  využívání  integrovaných  bloků,  na  rozvoj 

komunikačních dovedností, estetického cítění a obsahují i další cíle, které jsou shodné s 

cíli  dramatické výchovy.  Záleží pouze na aktivitě,  zájmech a touze po profesním růstu 

učitelů a učitelek, ale také na ředitelkách, které v těchto mateřských školách působí.

39



Závěr

Předškolní  věk  je  velmi  důležitou  etapou  v  životě  každého  člověka.  Navštěvování 

mateřské školy v tomto věku má nezastupitelnou hodnotu především v socializaci dítěte, je 

to období, kdy vstupuje do světa, učí se komunikovat a řešit konflikty se svými vrstevníky, 

ale i s jinými autoritami než jsou rodiče.

Současný důraz na osobnostně-sociální rozvoj dítěte, individualizaci a současně trend 

využívat ve vzdělávání a ve výchově integrované bloky a větší tematické celky, chápu jako 

volání  po  dramatické  výchově,  jejiž  metody  dovedou  dle  mého  názoru  všechny  tyto  

požadavky uspokojit a vzdělávací i výchovný proces zkvalitnit a zefektivnit.

Zároveň je dramatická výchova výchovou uměleckou, jež člověka kultivuje a rozvíjí  

jeho estetiké cítění.

Dramatická  výchova  také  vychází  z  hry,  jež  je  dětem  tohoto  věku  vlastní.  Vždyť 

předškolní věk bývá často označován jako věk hry.

Dramatická  výchova  zkrátka  rozvíjí  všechny složky  osobnosti,  přirozeným a  dětem 

příjemným způsobem. Tím nechci  říci,  že  by  měla  být  uplatňována na úkor  ostatních 

estetickým (uměleckých) výchov, naopak myslím si, že by s nimi měla kooperovat, nebo 

ještě lépe, prolínat se s nimi a vzájemně se doplňovat.

Je škoda, že i přes všechny své přednosti bývá často podceňována a chápána jako 

něco navíc.

Ve své práci jsem si kladla za cíl zjistit, jaké jsou názory učitelek fakultních mateřských 

škol na využívání dramatické výchovy v mateřské škole, zda tuto výchovu při vzdělávání 

dětí uplatňují, a které techniky a metody to jsou nejčastěji.

Na tyto otázky jsem se snažila odpovědět pomocí dotazníku, který jsem vytvořila a 

podala všem učitelům a učitelkám ve fakultních mateřských školách. Mohu být potěšena, 

nýbrž všichni dotazovaní uvedli,  že dramatickou výchovu alespoň občas využívají,  více 

než čtvrtina dokonce stále.

Z výsledků těchto dotazníků vyplývá, že nejčastěji používanou metodou je improvizace, 

za ní kráčejí průpravné hry a cvičení a technikou (z mé nabídky v dotazníku) nejméně 

využívanou je učitel v roli. 40% dotázaných uvedlo ještě jiné metody a techniky DV, které  
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při své práci uplatňují.

Učitelé  a  učitelky  těchto  mateřských  škol  mají  zájem  o  další  vzdělávání  v  oblasti 

dramatické  výchovy.  Většina  z  nich  také pociťuje  nedostatek  odborné literatury  z  této 

oblasti.

Dalším mým cílem bylo zjistit, zda mají fakultní mateřské školy zařazenou dramatickou 

výchovu  do  svých  školních  vzdělávacích  programů.  To  jsem zjišťovala  částěčně  také 

podle dotazníků a částěčně analýzou jednotlivých ŠVP.

Zde došlo k zajímavému rozporu. Ačkoli všichni dotazovaní v dotazníku odpověděli, že 

mají dramatickou výchovu zařazenou do svých ŠVP (i když někdy jen okrajově), analýzou 

těchto dokumentů jsem zjistila, že dvě ze šesti mateřských škol, žádnou zmínku o DV 

neobsahují.

Ale  je  jen  ke  chvále  pedagickým  pracovníkům,  že  dramatickou  výchovu  přesto 

využívají. Pokud však považují za DV návštěvu divadla (jediná souvislost s dramatickou 

výchovou, kterou jsem v těchto dvou ŠVP nalezla), pak by to bylo velmi smutné a svědčilo  

by to o jejich nevědomosti v tomto oboru.

Toto zjišťovat však nebylo mým záměrem a snad bych se o to mohla pokusit (nebo 

někdo jiný) v nějaké další práci.
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Přílohy

Dotazník pro učitele/učitelky fakultních mateřských škol 
zjišťující míru využití dramatické výchovy

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, dostal se Vám do rukou dotazník, který se chystám zařadit do 
své bakalářské práce na téma: "Dramatická výchova v praxi fakultních mateřských škol".
Jsem studentka pedagogické fakulty oboru Učitelství pro mateřské školy a obracím se na Vás, 
zkušené učitelky a učitele z praxe, abych zjistila, jak nahlížíte na dramatickou výchovu a do jaké 
míry ji ve své praxi využíváte.
Dotazník je zcela anonymní, nemusíte se tedy bát jej vyplnit.

1) Je dramatická výchova (DV) zařazena do ŠVP Vaší MŠ?
  ano
  ne
  pouze okrajově

2) Na jaké škole máte ukončeno Vaše nejvyšší vzdělání?
  střední odborné učiliště
  střední pedagogická škola
  vysoká škola pedagogického zaměření
  jiná škola – jaká................................

3) Setkala jste se při svých studiích s dramatickou výchovou?
  ano, často
  jen v rámci několika povinných předmětů
  sám/a jsem se zúčastnil/a kurzů zaměřených na DV
  ne, nikdy

4) Využíváte ve své praxi dramatickou výchovu?
  ano, stále
  občas ano
  pouze výjimečně
  ne, nikdy

5) Které metody a techniky DV ve své práci nejčastěji využíváte?
(prosím očíslujte dle četnosti využití: 0 – nevyužívám vůbec, 5 – využívám velmi často)
průpravné hry a cvičení 0 1 2 3 4 5
improvizace 0 1 2 3 4 5

učitel v roli 0 1 2 3 4 5

jiné – jaké...............................................................................................................
0 1 2 3 4 5

6) Myslíte si, že pro metodiku DV v mateřské škole existuje dostatek odborné literatury?
  ano, myslím, že nabídka je dostačující
  ne, pociťuji nedostatek těchto materiálů
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 nevím

7) Měl/a byste zájem o další vzdělávání v oblasti dramatické výchovy?
  ano, velmi
  jen, pokud bych dostal/a konkrétní nabídku
  ne, nemám

Děkuji za Váš čas, ochotu a svědomitost.
Veronika Nedvědová
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