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Úvod  

 

„Dramatická výchova je učení zkušeností, 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." 

(Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy, IPOS-ARTAMA, Praha 1998) 

 

 Tento citát odpovídá charakteristikou tomu, co si myslím, že dramatická výchova 

jednoznačně je. Budu-li ho interpretovat po svém, jde o výchovu, která nabízí pohled na 

rozličnou tematiku tak, jako žádná jiná výchova, a totiž možností „prožít, vcítit se, vžít se a 

vidět jako někdo jiný“. Vymanit se ze sevření subjektivního náhledu a podívat se na problém 

„z jiného úhlu pohledu“ je v dnešní době téměř každodenním požadavkem, a proto jsem si 

vybrala téma mé diplomové práce, vycházející a odrážející se od mé dosavadní zkušenosti 

s dramatickou výchovou. 

 

Téma Začínající pedagog a začínající kroužek dramatické výchovy na vesnické škole 

jsme si pak vybrala, jelikož si myslím, že bude přínosné hned dvakrát. Jednou jako má 

diplomová práce a podruhé jako volnočasová aktivita pro děti z malé obce Pernink v srdci 

Krušných hor, kde zájmových kroužků není příliš.  

Cílem pro mou diplomovou práci a pro mě, jakožto začínajícího učitele dramatické 

výchovy, je naplánovat, zrealizovat a reflektovat začínající kroužek dramatické výchovy na 

místní škole s malotřídní výukou. 

Výzkumné otázky, které si pokládám, jsou: 

 Jaké požadavky jsou kladené na začínajícího pedagoga dramatické výchovy? 

 Jaká jsou specifika kroužku dramatické výchovy na škole s malotřídní výukou? 

 Jak plánovat a realizovat jednotlivé lekce pro začínající kroužek dramatické 



výchovy na malotřídní škole? 

 

V teoretické části se zabývám charakteristikou a vlastnostmi osobnosti pedagoga 

obecně, charakteristikou a vlastnostmi osobnosti pedagoga dramatické výchovy a tím, jaká je 

má osobnost, jakožto osobnost začínajícího pedagoga.  Dále se zabývám vývojem dramatické 

výchovy a popisuji její principy, cíle, obsahy, metody a formy. V závěru teoretické části se 

věnuju specifikům škol s malotřídní výukou a tedy i specifikům náležící škole, na které jsem 

realizovala svůj kroužek dramatické výchovy. 

Na počátku praktické části seznamuji čtenáře s organizací kroužku, s mou skupinou a 

s obecnou charakteristikou lekcí. Na tuto část navazují konkrétní jednotlivé lekce, jejich plány 

a reflexe. Jejich obecnou náplní je osobnostní a sociální výchova, průpravné hry a cvičení, 

základy hereckého vyjadřování, technika řeči, dramatické hry a improvizace a metody a 

techniky dramatické výchovy. 

  



 

Teoretická část 

 

1 Začínající pedagog 

 

1.1 Charakteristika a příprava začínajícího pedagoga obecně 

 

 Obecně vzato, různá povolání vyžadují od svých povolaných množství různých 

charakteristik, vlastností, dovedností atd. Pokusím-li se porovnat tyto charakteristiky, 

vlastnosti a dovednosti například u kopáče a u manažera, zjistím, že komunikace na základní 

úrovni a schopnost házet lopatou dostačuje k výkonu jednoho, k výkonu druhého k těmto 

schopnostem musí ovšem něco přibýt, třeba orientace na zákazníka a produkt, odolnost proti 

stresu, řidičský průkaz, schopnost komunikovat alespoň třemi světovými jazyky, z čehož 

vyplývá i adekvátní vzdělání a výčet by tím nekončil. Nechci takto zlehčovat, bagatelizovat či 

znevažovat důležitost kteréhokoliv povolaní, každé přeci slouží k funkčnímu chodu 

moderního žití a každé charakterizuje svým posláním své zaměstnance. Platí to i pro nás 

pedagogy.  

Učitelství by mělo být zaměřené na dítě, jeho potřeby a zájmy. Cílem je tedy děti, 

v prostředí školy žáky, vychovávat a vzdělávat. Definici obou pojmů lze najít v mnoha 

publikacích, já osobně chápu pojem výchovy jako autoritou zprostředkovaný náhled na to, 

jaké bude mít mé minulé, stávající a budoucí chování a jednání vliv na chod „světa“. Pojem 

vzdělání pak chápu jako odborníkem poskytnuté informace o minulém, stávajícím a 

budoucím chodu „světa“. Mezi charakteristiky, schopnosti a vlastnosti učitele pak bude patřit 

srozumitelné vyjadřování, schopnost správně dekódovat projevy druhých a adekvátně 

reagovat na všemožné situace, což Eva Machková shrnuje pod pojem pedagogický takt. Ten 

sám o sobě k výkonu učitelství nestačí, je třeba přidat adekvátní, tedy pedagogické vzdělání 

čili odbornou způsobilost. Vlastimil Pařízek ve své publikaci Učitel a jeho povolání řadí 

odbornou způsobilost, spolu s výkonovou způsobilostí, osobnostní způsobilostí, společenskou 

způsobilostí a motivační způsobilostí do subjektivních determinantů práce učitele. Výkonová 

způsobilost je stejně jako osobnost každého z nás individuální, záleží na jednotlivci, jak je 

odolný fyzicky, například vůči infekcím a nemocem, především však jak je odolný psychicky, 



ono „proč“ je zde zřejmé. To, jak působíme na žáky se nám totiž vrací a tím zpětně působí na 

nás a vzniká bumerangový efekt.  Pokud na vzniklé situace reaguji zcela cholericky, tento 

vzorec chování si žáci osvojí a dá se předpokládat, že cholericky budou reagovat i oni. 

V případě řešení šikany není cholerické jednání přínosem, v případě řešení výkonu 

v celoškolní soutěži není zase přínosem flegmatický přístup. Pedagog by měl být nad míru 

opatrný ve svém chování se a jednání vůči žákům a snažit se mírnit negativní stránky svého 

temperamentu. „Jako učitelé jsou často úspěšnější lidé extravertního typu, a to proto, že 

bezprostředně reagují na jednání žáků a vyjadřují přímo své názory a požadavky a případné 

konflikty se žáky prožívají spíše navenek než v sobě.“
1
 Nejen typ charakteru, ale i jeho 

vlastnosti jako rozhodnost, cílevědomost, důslednost a zaujetí pro předmět se podílejí na 

úspěchu učitele. Osobní způsobilost se vyznačuje zralostí, která je definována pojmy 

emancipace, orientace na ostatní lidi, schopnost vžívat se do situace druhých, altruismu, 

ochoty a schopnosti převzít odpovědnost sám za sebe a především za jiné, objektivně 

posuzovat lidi a situace bez subjektivních záměrů, schopnost objektivně se rozhodovat a nést 

za svá rozhodnutí následky, což v prostředí školy znamená například i objektivnost a 

spravedlivost při klasifikaci. Dalším předpokladem je potřeba a schopnost mezilidských 

vztahů a komunikace. Společenská způsobilost je v publikaci vztahována dobově jako 

„…přijetí odpovědnosti, kterou má učitel za výchovu vůči socialistické společnosti a vůči 

žákům samotným.“
2
 Má diplomová práce je o něco aktuálnější, než zmíněná publikace, ale 

nahradíme- li slovo socialistické jedním ze slov moderní, naší, soudobé, má tvrzení 

všeobecnou platnost i pro dobu dneška. Taktéž by mělo platit, že společensky způsobilý bude 

pedagog, který se i mimo školu, například v rodinném životě bude chovat a vystupovat 

příkladně. Nebo by se měl o toto alespoň snažit. Způsobilost motivační bych popsala jako 

ztotožnění se s úlohou pedagoga. Kromě subjektivních determinantů, které ovlivňují větší 

měrou osobnost a návazně práci pedagoga, popisuje autor i další, tzv. objektivní determinanty 

pracovní činnosti učitele, které ovlivňují více jeho práci než osobnost a se kterými se každá 

již vytvořená osobnost učitele vyrovnává. Mezi tyto determinanty patří ekonomické, politické 

a kulturní prostředí společnosti, společenská komunita, rodinné prostředí, způsob a styl řízení 

školy, organizace práce učitele atd.   

Pokud jedinec projde celým vzdělávacím procesem, pak ho lze nazývat pedagogem, 

tedy osobou, která někoho vyučuje v prostředí školy něčemu. A to koho bude vyučovat a 

                                                 
1
 (Pařízek, 1988, stránky 38-39) 

2
 (Pařízek, 1988, str. 40) 



jakým způsobem je dáno typem učitele. První jsou tací, kteří „nalévají“ poznatky, dovednosti, 

postoje a názory do prázdné, nebo velice málo naplněné nádoby a jsou bráni jako jednoznačná 

autorita. Druzí jsou ti, kteří nikam nic „nenalévají“, protože vědí, že v nádobě vědění je, a tak 

se snaží úpravou chemického prostředí v nádobě nechat vykrystalizovat to, co ti první jen 

„nalévají“, to jsou pak autority partnerské. Dále se pedagogové dělí na paidotropy, kteří se 

spíše zaměřují na dítě, jsou proto typičtí pro výuku na 1. stupni a logotropy, kteří se zabývají 

spíše látkou a působí na středních školách v odborně zaměřené výuce.  

Vrátím se ještě k odborné způsobilosti, o které jsem se výše záměrně dostatečně 

nezmínila. Za odborně kvalifikovaného a plně způsobilého považuje autor toho, kdo prošel 

středoškolským, následně vysokoškolským studiem a pětiletou praxí, kde se rozvíjel a 

vzdělával ve složce předmětové, odborné a morální. Sečteno, podtrženo, na přípravu takového 

pedagoga je potřeba dvacet pět let, což autor přirovnává nejen dobou, ale i náročností 

přípravy a potřebou celoživotního dovzdělávání se k náročnosti přípravy lékaře!  

I když se od autorovy doby odehrálo mnohé, délka pedagogického vzdělání se během 

těch let taktéž měnila, vždy však šlo o více jak třetinu celého života a polovinu aktivního 

života, během které se jedinec připravuje jak odborně, tak po všech stránkách osobnosti na 

výkon nikoliv zaměstnání, nikoliv povolání, ale v případě učitele, stejně jako v případě 

doktora na „poslání“. Nabízí se tedy otázka, jejíž zodpovězení by si vyžadovalo samostatnou 

diplomovou práci: „Uvědomuje si tento fakt dnes vůbec někdo?“  

 

1.2 Charakteristika a příprava pedagoga dramatické výchovy obecně 

 

 V předchozí kapitole je uvedena charakteristika učitele obecně a je platná, nebo by 

alespoň měla být platná pro všechny pedagogy, nadstavbou pak je specializace v oboru. Pro 

někoho je touto nadstavbou dramatická výchova, pro jiného výchova hudební, výtvarná atd. 

Kdo je vlastně osobností vhodnou proto, aby učil dramatickou výchovu? 

 V této kapitole mi byla oporou literatura především od Evy Machkové, která osobnost 

a charakteristiku učitele dramatické výchovy mapovala a zaznamenávala ve svých vydaných 

publikacích tak, jak se formovala léty, nechala tak osobnost dobrého učitele dramatické 

výchovy vykvést téměř k dokonalosti.  



 Budeme-li vycházet z Evy Machkové a její publikace Základy dramatické výchovy a 

vezmeme-li v potaz, že v době vydání této publikace nebyla dramatické výchova ještě 

samostatně aprobována, dočteme se o první generaci učitelů, učitelů praktiků.  

Vhodným adeptem na vyučování dramatické výchovy se zde jeví jako ideální 

absolvent střední a vysoké herecké školy a to především díky praktickému osvojení herecké 

techniky a schopnosti empatie. Nedostatkem tohoto adepta je však nedostatečné pedagogické 

a psychologické vzdělání, které vede k prodlužování celého procesu, neb tito adepti objevují 

vlastní zkušeností a zdlouhavě to, co již bylo objeveno a publikováno v odborné literatuře. 

Dalšími nedostatky je „nenávaznost“ na výchovnou strukturu, neschopnost odvázat se od 

profesionálního přístupu či nechuť nebo nedůvěra při pohybu „mimo adeptovo pole 

působnosti“. Myšleno tak, že pokud nejsem vzdělán v oboru loutkového divadla, je 

nepřípustné, abych se v tomto oboru pohyboval. Myslím si, že tento problém se v naší době 

stírá, neb existuje velké množství literatury, která pomáhá teoretickými i praktickými radami, 

jak se například na poli loutkářského dramatického činění pohybovat. Příkladem může být 

publikace od Hany Budínské Hry pro šest smyslů, dle slov autorky je tato kartotéka určena k 

přípravě ať už budoucích loutkářů či neloutkářů, na kartách lze najít průpravné hry a cvičení, 

etudy a náměty na činnosti, vycházející ze základní myšlenky díla a totiž z myšlenky, že 

loutkové divadlo je prostředkem k všestranné výchově dětí. Zmínila bych i publikaci „Tygr v 

oku“ od Aleny Palarčíkové. Tato publikace se zaměřuje v první části teoreticky a v druhé pak 

prakticky na inscenační práci a její specifika s žáky různých věkových kategorií. Další 

publikace se pak zabývají dětským divadlem, zde uvedu příklad Děti hrají divadlo od Evy 

Cílkové a Ireny Hříbkové. Teď však zpět k vhodným adeptům. 

 Dalším uvažovaným adeptem je učitel různého stupně a různé aprobace, u něho je 

výhodou znalost psychologických specifik dětského vývoje, ovšem na úkor odborné průpravy 

a přenášení školských metod a forem práce na mimoškolní, zájmové aktivity, příkladem může 

být nadřazování jedinců s lepšími školními výsledky či záměrné vyhýbání se negativním 

stránkám života. Proti těmto adeptům stojí i další negativní způsoby práce, například přílišné 

zahlcování teorií. Autorka poukazuje i na fakt, že tito adepti jsou této práce schopni spíše až s 

vyšším věkem, po prožití vlastní dramatické spíše úspěšné, než neúspěšné zkušenosti s 

divadlem. Což platí i o adeptech z řad dalších umělců- výtvarníků, hudebníků, tanečníků atd. I 

tato negativa se stírají, především díky dostatečné průpravě, kterou projde student 

pedagogické fakulty se specializací dramatická výchova, o tom však v další části mé práce. 

Ani jeden z výše uvedených adeptů si nesmí vedením dramatické výchovy kompenzovat 

vlastní neúspěchy v tomto oboru či oboru herectví.  



 Ideálně  se na post vyučujícího dramatické výchovy jeví absolvent herectví s talentem 

hereckým i učitelským, který chápe rozdíl, specifika, metody a cíle dramatické a divadelní 

výchovy. Přiklání se tedy k vizi herce-pedagoga než k vizi pedagoga-herce, neb teoretické 

dovzdělání herce-pedagoga k dramatické výchově je snadnější, než praktické dovzdělání 

pedagoga-herce.  

 

 V další publikaci od Evy Machkové Metodika dramatické výchovy lze pocítit jistý 

posun. V této publikaci se osobnost učitele dramatické výchovy vykresluje dál a totiž tak, že 

ať už je adept původu jakéhokoliv, musí tento obor zvládat jako celek. Musí být osobností 

nepříliš autoritativní, nekontaktní, egocentrickou a přehršle sebevědomou, spíše více má být 

osobností obětavou, pilnou, inteligentní, dostatečně osobnostně rozvinutou, což slouží nejen k 

potřebám k vedení dramatiky, ale taktéž k potřebám obecně nutným k veškeré učitelské praxi. 

Krom osobnostního rozvoje hraje prim i rozvoj založený na zkušenosti, zážitku a činném 

principu, odborné vzdělání v psychologii, pedagogice a dětské literatuře nelze opomenout.  

 

Druhou a třetí generací učitelů a jejich osobnostním vybavením se pak Eva Machková 

zabývá v publikaci Úvod do studia dramatické výchovy. Zde autorka reflektuje radikální 

změnu, přicházející po roce 1990, odkdy existuje několik forem přípravy učitelů dramatické 

výchovy a to jako specializační pětileté studium na DAMU a JAMU, jako jeden z předmětů 

studia učitelství na středních či vysokých školách, dramatická výchova jako rozšiřující forma 

pro kvalifikované pedagogy a nakonec jako doplňkové vzdělání pro divadelní umělce. Ať už 

jde o jakoukoliv ze čtyř forem studia, nejkomplexnější jsou specializační formy studia. Ty 

studenty připravují na dramatickou výchovu jako celek a připravují je i na možnost, že budou 

sami v roli učitele, těch, kteří se budou vzdělávat v jiných, než specializačních formách. Jiné 

než specializační formy jsou jejich redukcí, neb se zaměřují dle dalších aspektů, jako je profil 

absolventa, či profil dané fakulty, nebo zaměření se na určitý stupeň školské soustavy. 

 

 Specializační forma je uspořádána tak, že na studenta působí dvojmo, zevnitř i 

zvenku. Zevnitř působí přímo na jeho osobnost a to tak, že student je zároveň hráčem a situaci 

si tak zkouší jakoby zevnitř. K působení z vnějšku dochází tak, že k tomu, co si student prožil, 

dostane odborný výklad a prožité spojuje s teorií. Následná reflexe je taktéž dvojího 

charakteru. Reflexe „zevnitř“ reflektuje to, co studenti prožili v lekci. Reflexe „zvenčí“ pak 

reflektuje použité techniky a metody, styl vedení atd.  



Tato forma poskytuje rozvoj i po stránce osobnostní a psychosomatické v herecké 

výchově, která má za úkol připravit studenta na hru v roli, ta sice není tak náročná jako u 

výchovy herců, ale vyžaduje značnou míru pedagogické expresívnosti. Dalším předmětem je 

přednes, technika řeči a výrazu, tyto předměty slouží k trefnému sebevyjádření ať už 

verbálním projevem, tzn. kultivací dechu, hlasu, artikulace atd. či nonverbálním projevem, 

tzn. držením těla, výrazem atd. Spadá sem i pohybová výchova, která se zaměřuje na rytmus. 

Hudebně rytmická výchova a výtvarná průprava rozvíjejí studenta dle specifik těchto 

specializací aplikovaných na dramatickou výchovu. Odborná průprava je samozřejmou 

součástí, patří sem předměty pedagogika a speciální pedagogika, psychologie, teorie a 

metodika dramatické výchovy, literární teorie a literatura pro děti a mládež, základy 

sociálních věd či angličtina, která je velice důležitá, neb většina odborných publikací je v ní 

napsána a dosud nepřeložena. Divadelní průprava má za úkol studenta vybavovat k tomu, aby 

do své práce uměl vnášet dramatické prvky, patří sem základy divadelního pojmosloví,  

základy dějin divadla, základy režie, scénografie, hra s loutkou atd. 

 

 Shrnu-li to, co činí učitele dramatické výchovy učitelem dramatické výchovy, je 

vzdělání v oboru a jisté osobnostní rysy. To, co ale tvoří opravdu dobrého učitele dramatické 

výchovy, se liší dle preferencí různých autorů.  

Například  Norah Morganová a Julia Saxtonová v publikaci Vyučování dramatu, hlava 

plná nápadů staví učitelovu osobní výbavu právě převážně na znalosti kulturního zázemí, 

tedy literatury obecně, televizní tvorby, výtvarného a hudebního umění, periodik a výstav atd. 

Právě pedagog s těmito znalostmi je ten opravdu dobrý, neb funguje jako inspirace a zdroj 

nápadů.   

 Pro Kristu Bláhovou v Uvedení do systému školní dramatiky je to, co dělá opravdu 

dobrého pedagoga tvořivost. „Jde zejména o schopnost vnímat věci nově a neotřele, 

originálně. Dále o to, umět pohotově reagovat na změnu okolností, nespokojovat se s 

prvoplánovostí. S tím souvisí i rozvinutá představivost a fantazie, fabulační schopnosti, cit 

pro temporytmus, prostor a smysl pro tvar.“
3
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 (Bláhová, 1996, str. 33) 

 

 



1.3 Já jako začínající pedagog a začínající pedagog dramatické výchovy 

 

 Mé vzdělání, kterým jsme doposud prošla a které vedlo k formování mé pedagogické 

osobnosti, koresponduje se všemi výše zmíněnými publikacemi. Dle Základů dramatické 

výchovy jsem pedagog-herec, dle Úvodu do studia dramatické výchovy jsem prošla jednou 

z forem přípravy učitele dramatické výchovy a dle Metodiky dramatické výchovy bych měla 

zvládat tento obor jako celek. Co to tedy znamená v praxi? 

  Prošla jsem jak pedagogickým, tak dramatickým vzděláním. Pedagogicky a 

psychologicky zaměřeným vzděláním od dějin, úvodu do studia problematiky, přes speciální 

pedagogiku až k aktuálním problémům obou předmětů. K pedagogické teorii se přidala i ta 

dramatická v kurzech Metod a technik dramatické výchovy a Metod dramatické výchovy ve 

vyučování, přes kurz Literatury pro děti, Základy společenských věd a Angličtinu. V publikaci 

Úvod do studia dramatické výchovy je toto shrnutu do učitelské průpravy. I mé dramatické 

vzdělání koresponduje s uvedenou publikací, neb jsem prošla hereckou výchovou v 

Základech hereckého vyjadřování, přednesem, technikou řeči a výrazu v kurzu Techniky řeči, 

pohybovou výchovou v kurzu Pohybové výchovy a orffovských nástrojů, z hudební a výtvarné 

průpravy pak Hudebně výchovným seminářem, Výtvarným vyjadřováním a Didaktikou obého, 

čímž byl splněn rozvoj mých psychosomatických dovedností.  K divadelní průpravě přispěl 

kurz Dětského divadla a divadla pro děti. V kurzech Osobnostní a sociální výchovy, 

Průpravných her a cvičení a v Dramatických hrách a improvizacích jsem pak měla možnost 

propojit pedagogicko-dramatické vzdělání. Vše pak bylo dovršeno Praxí dramatické výchovy, 

která proběhla jako předmět a stále probíhá v našem kroužku dramatické výchovy. 

 Své dosavadní vzdělání vnímám jako komplexní a doufám, že k nastávajícímu 

povolání učitele dostačující. Jediné, v čem cítím jisté nedostatky, co se učitelské průpravy 

týká, je anglický jazyk. Ten byl zařazen pouze v prvním a druhém semestru studia a vzhledem 

k tomu, že je tímto jazykem psána většina odborných publikací, nosných pro naši specializaci, 

jeví se mi dvousemestrální výuka nedostatečná.  

   

2 Dramatická výchova 

 

2.1 Vývoj dramatické výchovy v kostce 



 

Reflektovala jsem, jak se měnila osobnost učitele dramatické výchovy a požadavky na 

něj kladené v závislosti na tom, jak se vyvíjel samostatný obor. Na jeho vývoj se blíže 

zaměřím v této části mé práce. V závěru kapitoly se krátce věnuji i vývoji dramatické 

výchovy jakožto mimoškolní činnosti, což je pro mou práci neméně důležité. V této kapitole 

se opírám opět o publikace od Evy Machkové Základy dramatické výchovy a o Úvod do 

studia dramatické výchovy, o publikaci Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, o 

Proměny primárního vzdělání v ČR od Vladimíry Spilkové a kolektivu, o Metodický portál 

RVP  a o portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT. 

 

 

2.1.1 Počátek vývoje 

 

 Vše se počíná již ve středověku při vyučování latině, při němž se četly Terentinovy 

komedie, četba se ilustrovala nejdříve pantomimou, následně se inscenovalo a to i v případě 

komedie Plautovy, která byla objevena až později. Nejdříve pouze na půdě školy, až později 

veřejně.  

Dalším zlomovým okamžikem byl příchod Martina Luthera, který reformuje divadlo, 

což nás postihne skrze německé školy na našem území o něco později než střední Evropu. 

Nejdříve převezmou divadlo provozované na školách utrakvisté, později jezuitské a následně 

školství reformované církve, kde ho prosazuje Jan Amos Komenský. Jeho práce znamená 

velký mezník jak pro pedagogiku jako takovou, tak pro pedagogické pojetí divadla, neb 

prosadí hry do bratrských škol a následně inscenuje s žáky své vlastní hry, nejvýznamnější z 

nich je Schola laudus, která vychází z námětu jeho díla Brána jazyků. Navzdory dlouhé tradici 

řeckých her je J. A. Komenský striktně odmítá, především kvůli nevhodnosti jejich prostředí. 

Přijme pouze vnější formu divadla, jeho hry jsou výrazně učební, využívá děj a postavy k 

tomu, aby si žáci osvojily jisté poznatky- filosofické či náboženské. Dramatický příběh tak 

přestává být příběhem a stává se sice dramatickým, ale čistě didaktickým dialogem. 

„Našroubuje“ tak formu divadelního představení na s divadlem nesouvisející cíle. J. A. 

Komenský byl nejspíše prvním, který odlišil pojem divadlo od školní hry. 



Následně, vzhledem ke společenským, změnám jsou za Rakouska školské hry a 

vystoupení zakázána, čímž na velmi dlouhou dobu divadlo opouští prostředí školy a zůstává 

jen jako zájmová a mimoškolní činnost. Ani školská reforma Marie Terezie a Josefa II. tento 

fakt nemění, neb se pěstuje hlavně vzdělání praktické, vhodné pro řemeslnou výrobu. 

 

2.1.2 Vzdálenější minulost 

 

Dalším mezníkem je rok 1915, kdy jsou v časopise Úhor formovány Otakarem 

Svobodou a Karlem Schveinpflugem první požadavky na dramatickou výchovu. Požadavků je 

několik, požadavek přirozenosti dětského projevu, nezávislosti dramatické výchovy vůči 

formám divadelního umění a zrovnoprávnění tohoto oboru s jinými esteticko-výchovnými 

předměty. 

Jméno a práce Miloslava Dismana, který působí jako učitel, zakladatel a vedoucí 

recitačního kroužku, pracovník rozhlasu, externí pedagog AMU a v neposlední řadě jako 

významný spisovatel publikací v oboru dramatické výchovy, v tomto stručném přehledu 

nemůže chybět. Jako učitel působí v Novém Brodu, Mšenu, dále na pražských pokusných 

školách v Michli a Nuslích, kde zakládá recitační kroužky.  Vede recitační klub, který se 

dostává až do rozhlasu pod jménem Dismanův rozhlasový dětský sbor, sbor později inscenuje 

několik her, z nich nejvíce reprízované Karafiátovy Broučky. Věnuje se i množství odborných 

oborů, úzce souvisejících s dramatickou výchovou, například zkoumal vztah dětí k 

uměleckým aktivitám, či se zabýval psychologií dětského diváka. Navzdory vážnému 

zdravotnímu stavu se účastní jako člen poroty přehlídek dětského přednesu a dětského 

divadla. Následujícím generacím pak zanechává Receptář dramatické výchovy, jenž obsahuje 

hry a cvičení, které nasbírá během let praxe.  

 

Další zastávkou na časové ose vývoje směrem k dnešku je příchod „století dítěte“ a 

reformní pedagogiky. Hlavním protagonistou je John Dewey, který zastává pragmatismus. 

Pragmatismus je nový pedagogický přístup, hlásající, že výchova sama o sobě nemá cenu, 

pokud jejím účelem není návaznost na praxi. Cílem tedy není disciplína nebo vědomosti, ale 

vědění samotné, které v praxi zajistí jedinci schopnost fungovat v životě. Na tuto ideu pak 

navazuje mnoho nejen pedagogů svou prací. Přákladem je Winifred Wardová, jež roku 1924 

zakládá v USA Hnutí tvořivé, kde experimentuje s improvizací a dramatem, výsledkem jsou 



publikace Creative Dramatics a Plaimayking with children. V Evropě, konkrétně v Anglii, 

naváže ideu reformní pedagogiky Peter Slade, který se zabývá psychologií a metodikou 

pedagogického využití dětské dramatické hry a pojímá tak dramatickou výchovu sociálně a 

individuálně psychologicky, na něj pak navazuje Brian Way. Idea se šíří i celou západní 

Evropou. Ve Francii, zde působí Léon Chancerel, ve Švédsku Elsa Oleniusová. V Německu, 

navzdory okolnostem a převládajícímu kulturně politickému pojetí dramatické výchovy 

založeném na veřejné produkci naprosto dokonale zvládnuté hry, lze i skrze to najít i kulturně 

pedagogické pojetí dramatické výchovy. Pracuje tak například Gunter Fischer, který sice 

přejímá prvky profesionálního divadla, vybírá ale jen ty, které studenti zvládnou a které slouží 

k ovládnutí kulturních hodnot. Reformní pojetí přejímají i školy Holandska, Rakouska, u nás 

se této práci věnují hlavně herečky, které opustily profesionální dráhu, například Šárka 

Štemberková- Kratochvílová, Jana Vobroubková, Olga Velková, Věra Pánková a Soňa 

Pavelková. Loutkařským souborům se věnuje Hana Budínská, Milada Mašatová, a Jiří Oudes.  

 

2.1.3 Blízká minulost 

 

Velký zlom nastává, když se dostáváme ke zdrojům z Anglie a přístupu na zahraniční 

semináře.  

První období vývoje naší dramatické výchovy se končí v polovině 70. let. Přicházíme 

na to, že pokud mají mít dětské dramatické aktivity přesah jak pro aktéry, tak pro diváky, 

nelze je brát jako „zmenšeninu“ divadelní tvorby dospělých, což vede k zaměření metodiky 

„dovnitř“ skupiny a vyzkoušení tohoto principu roku 1974 na národní přehlídce v Kaplici, 

nesoucí oficiální název Kaplické divadelní léto. Ke každému představení jsou připojovány 

semináře pro vedoucí a učitele. Později tato přehlídka nese název Dětské divadelní léto, 

připojují se i dětští recitátoři a recitační kolektivy, které měly dosud přehlídky vlastní. Od 

roku 1994 nese tato přehlídka název Dětská scéna.  

V 80. letech byla dramatická výchova zařazena do programů mateřských škol a do 

učebních plánů středních pedagogických škol. Mění se i dětské divadlo, nebo alespoň jedna 

jeho větev, jejímž účelem není veřejná produkce, tedy produkt, ale důraz je kladen na 

samotný proces a jeho vliv na osobnost dítěte.  

Rokem 1990 začíná třetí fáze vývoje české dramatické výchovy. Hned na začátku roku 

vede Eva Vyskočilová seminář o uplatnění dramatické výchovy v učitelském vzdělání a 



vzhledem k hojnému zájmu a návaznosti v dalších seminářích a dílnách se tento předmět 

postupně zavádí na jednotlivých fakultách. První magistři oboru výchovné dramatiky promují 

v Praze roku 1994. Téhož roku je založeno Sdružení pro tvořivou dramatiku. První disertační 

práce tohoto oboru je obhájena o tři roky později. I střední pedagogické školy rozšiřují po 

roce 1989 výuku dramatické výchovy a připojí se i některá gymnázia. I mateřské, obecné a 

občanské školy včleňují dramatickou výchovu do učebních plánů.  

Program Obecné školy pro primární vzdělání dělí dramatickou výchovu do dvou etap. 

První etapa zahrnuje 1. až 3. třídu, druhá 4. a 5. třídu. Pozitiva tohoto předmětu vidí autoři 

osnov v rozvoji osobnostní, sociální, estetické oblasti a dále ve výuce k prvkům a postupům 

dramatického umění, které samo o sobě kultivuje osobnost a její části (city, myšlenky, názory, 

postoje, výrazové prostředky atd.) Následně vznikají programy Základní školy, která 

s dramatickou výchovou v primární škole nepočítá a objevuje se jen jako volitelný předmět 

literárně-dramatický v 6. až 9. ročníku, program Národní školy, s dramatickou výchovou 

počítá jakožto s nadstavbou a vítaným stylem práce. 

  



 

2.1.4 Vývoj včera 

 

Vývoj dramatické výchovy posledních dvaceti let trefně shrnuje Marie Pavlovská 

svým příspěvkem Dramatická výchova dnes. Shrnuje zde vývoj před rokem 1989 a po něm, 

kdy školu a její systém ovládla řada změn, založená na svobodě myšlení i slova a „otevření“ 

se západní Evropě, což vedlo k nadprodukci různých názorů a koncepcí s cílem žákova dobra. 

Dramatická výchova se jevila jako ideální alternativa „zkostnatělé“ školy, a tak se k tomuto 

konceptu přihlásí mnoho škol, i když adekvátně vzdělaných pedagogů je nedostatek, neb 

krátké kurzy vedou k dalšímu rozpolcení učitelů. Někteří se chtějí vzdělávat dále, jiným kurz 

zcela stačí, další skupinu až vyděsilo to, jak koncept dramatické výchovy mění klasické pojetí 

výuky, Poslední zmíněná skupina byla iniciátorem pak dlouho zažité představy, že dramatická 

výchova znamená „hraní si a válení se po koberci“. Hlavní obavy autorky jsou ty, že s 

obecnou školou vymizí i dramatická výchova, a že různé zaměření pedagogů dramatické 

výchovy povede k tomu, že budou především pracovat na tom, v čem jsou si jisti na úkor 

jiných složek. Ani jedna z obav se dle mého úsudku nenaplnila, především díky vzdělání, 

založeném na povinných a volitelných předmětech, taktéž díky publikacím, které jsem 

zmiňovala v první části své práce. Poslední, co autorka rozebírá, je způsob aplikace 

dramatické výchovy ve školách. Reflektuje to, co jsem měla sama možnost pozorovat při 

rozličných praxích. Naslouchala jsem lekcím, ve kterých vyučovali pedagogové, kteří 

používají pouze metody dramatické výchovy v různých předmětech a k divadlu jako 

takovému. Na druhou stranu byly náslechy, v nichž figurovali pedagogové, kteří k divadlu 

směřují a na školách si zakládají divadelní kroužky 

 

2.1.5 Vývoj dnes 

 

Moderní vývoj dramatické výchovy je determinován příchodem Rámcového 

vzdělávacího programu pro vzdělání, ve kterém je dramatická výchova nejdříve zařazena jako 

obor v rámci oblasti Umění a kultura, dnes jde o doplňující samostatný obor s očekávanými 

výstupy pro první i druhé období. Výstupy spadají do dramatického procesu, tedy jednání, 

percepce a reflexe dramatického umění v prvním období, ve druhém pak směřují 



k prohlubovanému dramatickému jednání, percepci a reflexi dramatického umění a přidává se 

proces dramatické a inscenační tvorby. To vše je v přehledné podobě zpřístupněno nejen 

pedagogům na webových stránkách metodického portálu RVP. 

 

 

 

2.2 Vývod dramatické výchovy jakožto mimoškolní činnosti 

 Vývoj probíhá samozřejmě i u dramatické výchovy jakožto zájmové činnosti. Nešlo 

však o vývoj, začínající náhle. Vývoj dramatické výchovy jakožto zájmové činnosti úzce 

souvisí s vývoje dramatické výchovy jako takové. A beze jmen, jako je Miloslav Disman, 

Jana Vobroubková, Věra Pánková, Hana Budínská atd., tedy beze jmen těch, kteří formovali i 

jinou, než „školní“ dramatickou výchovu, by se tato forma dramatické výchovy vyvíjela jen 

stěží tak, jak se vyvíjela. 

Na počátku jsou městské hudební školy, z nich se na začátku 60. let stávají zařízení 

školské správy, zaměřující se na výuku uměleckých oborů hudebních, tanečních, výtvarných a 

literárně dramatických, které nesou název Lidové školy umění (LŠU), po roce 1990 pak 

Základní umělecké školy (ZUŠ). Výuka zde probíhá ve dvou cyklech, kdy první odpovídá 

povinné školní docházce a druhý pak stupni střední školy.  

Tyto zájmové kroužky narážejí na stejný problém, který provázel i dramatickou 

výchovu zaváděnou na základních školách a totiž nejednotnost v kvalifikaci pedagogů. 

Vhodných lektorů bylo několik. Byli to lektoři kvalifikovaní v divadelních oborech, tudíž 

absolventi DAMU, JAMU a dramatických oddělení konzervatoří, taktéž absolventi učitelské 

aprobace pro český jazyk, krom nich pak různě kvalifikovaní lidé a lidé různých profesí. V 

praxi to přináší množství stylů výuky, používaných metod a rozcházejících se obsahů výuky. 

Lektor-herec učí jinak než lektor-češtinář a lektor, který si své působení na ZUŠ zvolil, učí 

jinak, než lektor, který byl k této činnosti „donucen“ jinými vnějšími faktory a jinak učí i 

lektor, který se dále inspiruje a vzdělává v různých dílnách a kurzech, než lektor, který si 

vystačí s tím, co se kdysi naučil.  

Od roku 1990 se situace mění, kroužky dramatické výchovy přestávají fungovat jako 

kompenzace nevšeobecné sociální a osobnostní výchovy a spíše se soustřeďují na 

specializovanou výchovu a na žáky, kteří mají hlubší zájem o kulturu, umění, o literaturu, 

přednes a různé formy divadla, i když se mezi nimi mohou najít tací, kteří jen hledají své 



místo v některé zájmové činnosti, kterou není hudební výchova, výtvarná výchova či výchova 

vyžadující fyzické výkony, tedy výchova tělesná. Soubory pak pracují většinou při jiné 

instituci, která je zastřešuje, například v domech dětí, internátech, kulturních domech, 

sociálních a výchovných zařízeních, pod které spadají školní družiny, speciálně výchovná 

centra a centra pro handicapované, ať už fyzicky, mentálně či sociálně. Samostatně pak pokud 

se najde sponzor, který zajistí prostory a minimální vybavení.  

Současnou podobou této formy dramatické výchovy se zabývám v kapitole Formy 

dramatické výchovy, konkrétně v podkapitole Forma dramatické výchovy jako zájmové 

činnosti. 

 

2.3 To, co dělá dramatickou výchovu 

 Definicí dramatické výchovy se zabývá množství autorů, troufám si říci, že každý 

autor, který pojednává o jakékoli formě dramatické výchovy ji definuje, ať už obecně či 

vzhledem k práci, které se věnuje. Pro další kapitolu mé diplomové práce budu vycházet 

z knihy Josefa Valenty Metody techniky dramatické výchovy, z Kristy Bláhové a jejího 

Uvedení do systému školní dramatiky, z publikací Evy Machkové Úvod do studia dramatické 

výchovy, Metodiky dramatické výchovy, Jak se učí dramatická výchova a Základy dramatické 

výchovy a z Briana Waye a jeho publikace Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Tyto 

publikace budou stěžejní i pro následující tři kapitoly. 

 Trefná definice je dle mého mínění tato: „Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. 

jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahující 

aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání 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. Je to proces, který 

může, ale nemusí vyústi v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, 

prostředky dramatické.“
4
  

 Pojem dramatická výchova je založen na slově drama, jehož základem je jednání, 

interakce osob, kde jednání jedné vyvolá akci a jednání druhé reakci, tedy aktivní reakci na 

vzniklou situaci. To se děje ve světě předem smluvené fikce skrze skutečné osoby či věci, je 

to tedy „hra na jako“, kdy jednání v této hře nemá přesah do reálného života, bez důsledků na 
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něj, nanečisto tak dochází k prožití a prozkoumání obdobných situací, které už byly prožity 

nebo jako trénink situací, které v životě mohou přijít. Prostředníkem tohoto činění je hra, 

konající se na dobrovolnosti a zaujetí hráče, přinášející požitek, identifikaci i projekci, na 

závěr pak poznání. Základem hry je konfliktní situace dvou popřípadě více vůlí, které mají 

potřebu tuto situaci vyřešit a tak vzniká děj. Tato hra má různé podoby, například pantomimu, 

etudu či improvizaci. Každá hra má svá pravidla, tedy předem stanovené dohody, za kterých 

hra funguje. Dramatická hra je má také, jde o námět hry a dodržení hry „na jako“. Sankce za 

jejich nedodržení zde neexistují, a pokud se pravidlo poruší, lze hru opakovat, obměňovat či 

nahradit. Přesně tento princip si také dramatická výchova z dramatu vypůjčuje a není to jediný 

princip, na kterém dramatická výchova stojí. 

 Stejně jako dramatická výchova se obor může nazývat tvořivá dramatika či výchovná 

dramatika, obsahy předmětů jsou podobné. Slovo „drama“ ale zahrnuje i to dramatické umění, 

které staví na divadlu jako takovém. Divadlo předvádí „hru na jako“, tedy fikci, jako realitu. 

Diváka vede ke sžívání se a promítání se do přehrávané fikce, čímž vzniká napětí a na tom 

divadlo staví. Hra zde taktéž působí prožitkem, identifikací a projekcí, nikoli však pro herce, 

ale pro diváka. Herec a věci v divadle nejsou tím, čím jsou ve skutečnosti, ale zastupují něco 

nebo někoho jiného. Herec nahlíží na problematiku nikoli očima svýma, ale očima dané 

postavy, a to na základě empatie, tzn. „vžít, vcítit se“ do situace toho druhého. Herec-umělec 

k vyjádření této empatie potřebuje schopnosti na vysoké úrovni, kdežto „herec-žák“ 

dramatické výchovy tyto schopnosti teprve získává. Rozdíl je tedy v tom, že divadlo širšímu 

publiku sděluje, má s divákem a jeho city „zahýbat“ a komunikace probíhá na dvou rovinách, 

mezi herci a mezi herci a diváky. Výchovná dramatika pak sdílí v užším kolektivu, má 

„zahýbat“ s účastníkem a komunikace probíhá jen mezi hráči. 

 „Drama je (převážně) psaná (literární) umělecká reflexe světa, která vesměs obsahuje 

sdělení o určitém příběhu, události apod. (fabule), které je uspořádáno do jistých dějových 

sekvencí (syžet), přičemž klíčovou součástí této události je nějaký konflikt a klíčovým rysem 

popisu této události je popis jednání postav příběhu, jednání řešícího tento konflikt (problém, 

obtíž). Tak jako jiné druhy literárního umění umí i drama popisem konkrétních událostí 

podávat obecnější zprávu o principech fungování tohoto světa.“
5
 „Divadlo je pak systém 

aktivit zajišťující modelové zobrazení, a tím i zastoupení určité skutečnosti (zejména v osobě v 

prostoru a čase) cestou hry. Většinou se tak vytváří fikce zobrazující něco aktuálně „tady a 

teď“ nepřítomného, neexistujícího (nebo i existujícího, ba i přítomného, ale přesto 

                                                 
5
 (Valenta, 1997, str. 28) 



zobrazovaného hrou- např. o státníkovi lze hrát již za jeho života, ba i za jeho přítomnosti...). 

Toto zobrazení, tuto „reálnou fikci“ vytvářejí lidé k tomu určení-herci, kteří svým pohybem a 

řečí hrají jiné osoby či ony „jevy“(tzv. Hra v roli), které spolu vstupují do vztahů. Tato hra 

probíhá v určitém k tomu určeném čase, uzpůsobeném prostředí (prostoru) a za pomoci 

různých materiálních a technických prostředků proto, aby ji jiní lidé- diváci mohli sledovat 

pro své poučení, potěšení, pro znejistění či pochopení ap.“
6
 

 

 

2.3.1 Principy dramatické výchovy  

 

Principy dramatické výchovy jsou dvojího charakteru. První jsou platné jak pro ni, tak 

pro další předměty a obory, jako je zkušenost, prožívání, tvořivost a hra. Ty druhé jsou pak 

pro ni specifické. Jde vstup do role a improvizaci. 

Zkušenost si jedinec odnáší z toho, čím prošel a prochází. Zkušenosti jsou přímé či 

nepřímé, vnitřní nebo vnější. Je jich mnoho a vytváří tak soustavu o různých vtazích, což tvoří 

základ osobního postoje jedince. Prožívání a prožitek je individuální, subjektivní, 

neopakovatelný a plně nezprostředkovatelný. Vede k rozvoji osobnosti hráče skrze „vžití“ se 

do role druhého. Hra je principem dalším, je pro člověka přítomna po celý život sic v různé 

intenzitě a podobě, s postupem života ztrácí na intenzitě a mění se i typ her. Hry jsou typu 

„soutěživého“, tento typ je charakteristický pro sportovní aktivity, dále typu „náhodného“, 

tento typ je blízký hráčům loterie. Podstatou „adrenalinového“ typu her je potěšení z pohybu. 

Pro dramatickou výchovu je vhodný typ her, založený na krátkodobém přijetí fikce. K tomuto 

principu se úzce váže princip vstupu do role, který dramatickou výchovu odlišuje od ostatních 

předmětů. Jde o jednání ve fiktivní skutečnosti. Vycházíme-li z premisy, že dramatická 

výchova má jednoznačný přesah do vzdělání, pak proto, že se ve hře k vzniklým situacím 

vracíme, zkoumáme je a hledáme nová řešení. Tvořivost, charakterizována senzitivitou, 

flexibilitou, fluencí, originalitou a elaborací. Je to činnost, která vede ke tvorbě, a tedy 

produktu. Tvořivost má čtyři úrovně, v případě první jde o tvořivost expresivní, ta je zjevná u 

každodenních činností a je nejčastější u dramatické výchovy. Druhou úroveň zaujímá 

tvořivost invenční, uplatňující se při vytváření nových kombinací. Třetí úrovní je tvořivost 
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inovační, charakteristická pro hluboké porozumění problému. Nejvýše na žebříčku úrovní 

tvořivosti stojí tvořivost emergetivní, která je ojedinělá a jejím produktem je dílo génia. 

Uplatňuje se nejen v umění, ale i v technice či sociálních vztazích. Partnerství je možné 

popsat pojmy kooperace, komunikace, tolerance, empatie, přijetí jedince takového, jaký je, 

pozitivní a tolerantní klima skupiny. Zahrnuje jak vztah učitele k žákům, tak vztah žáků mezi 

sebou a tvoří protipól dalším dvěma hojně používaným principům- soutěživému a 

individualistickému. Improvizace se promítá do všech výše zmíněných principů, do 

dramatické výchovy jako takové, do divadla, herectví a vlastně i do celého života, neb ten je 

prakticky celý o improvizaci.    

 

2.3.2 Cíle dramatické výchovy 

Cílem je obecně záměr, účel, výsledek, kterého chce pedagog svou činností dosáhnout, 

jde o změnu v chování, jednání, schopnostech, dovednostech nebo vědomostech, k níž má 

díky pedagogické činnosti dojít. Pokud je jasně stanoven cíl, je možné, aby na konci činění 

byla reflexe, tedy zhodnocení toho, zda v procesu došlo k tomu, co bylo předem plánováno a 

stanoveno a na základě tohoto pak může dojít k dalším změnám, které činění přiblíží lépe k 

vytyčenému cíli. Tam, kde není jasně vytyčený cíl, je prostor pro chaos a z něho plynoucí 

pochyby. U dramatické výchovy toto platí dvojnásob, neb mínění, že dramatická výchova je o 

„nicnedělání“ a o „hraní si“ je stále v širokém mínění zakořeněna. Každá forma dramatické 

výchovy, kterou jsem zmínila v předchozí kapitole, bude mít cíle uspořádané jinak, každá z 

těchto forem stavějících na dramatické výchově má však tyto obecné cíle. Jde tedy o rozvoj 

v rovině osobnostní, sociální a rovině dramatické. 

Pro osobnostní rozvoj je v dramatické výchově charakteristické vžívání se do role 

druhých, vnímání jejich stanovisek, jednání a pocitů. Nahlížíme-li na tyto pocity, stanoviska a 

jednání pouze zvenčí, dochází k subjektivnímu zkreslení našeho náhledu. Pokud však 

přijmeme roli toho, na koho nahlížíme, uvidíme svět jeho očima, pochopíme svět jeho 

pohledem a mnohé se pak vyjeví a subjektivitu nahradí objektivita neboli empatie či 

tolerance. Patří sem rozvoj komunikativních dovedností, ať už jde o trefné sdělení týkající se 

mé osoby, nebo porozumění sdělení přicházející ke mně, tedy o naslouchání. Při rozvoji 

komunikace verbální jde o rozvoj řeči, slovní zásoby, artikulace, dechu a hlasu. V případě 

nonverbální komunikace jde o rozvoj haptiky, gedstiky, mimiky, očního kontaktu, posturiky, 

proxemiky, koordinace, zvládnutí prostoru a ohledu na ostatní v prostoru, rytmus a 

temporytmus řeči i pohybu. Cílem je i rozvoj tvořivosti a obrazotvornosti, neb při vstupu do 



role opouštíme „tady a teď“ a to bez prvku fantazie není možné. Jde taktéž o trénování 

schopnosti odprostit se od zažitých vzorců a mechanismů chování. Dalším dílčím cílem je i 

rozvoj myšlení, a to především toho kritického, které má na základě možnosti vstupu do role, 

možnosti kladení otázek, možnosti posuzování a ověřování variant vést k vyřešení 

nastoleného problému. Cílem je i emocionální rozvoj, konkrétně to, jak „hospodařit“ 

s emocemi. Možnost emocionálního vybouření  by se dala považovat taktéž za jeden z cílů. 

Znamená to mít možnost projevit i negativní city, jež jsou stejně tak jako ty pozitivní součástí 

života. Patří sem i sebepoznání a sebekontrola, kdy cílem je budovat pozitivní sebepojetí, 

vycházející z uvědomění si svých silných a slabých stránek. Má zde fungovat jak korekce 

chování pro žáky s nízkým sebevědomím, tak pro žáky s vysokým až přemrštěným 

sebevědomím. 

V rovině sociální je to především rozvoj kooperace. Vše, co se v dramatické výchově 

odehrává, odehrává se právě ve skupině, kde se aktivity společně sdílejí, prožívají a jejich 

funkčnost spočívá právě na spolupráci všech článků. 

V rovině dramatické jde o estetický rozvoj umělecký a kulturní. Žáci se seznamují se 

základními principy dramatu, což je hra v roli, dramatická situace, děj a dialog, improvizace a 

základy dramatické výstavby. V případě cíle veřejného vystoupení i s herectvím, režií, 

scénografií, hudbou, osvětlením, líčením, kostýmováním, zkrátka s celkovou prací na 

inscenaci. V případě improvizace vycházejí z literatury, je cílem vzbudit zájem o psané slovo 

skrze možnost prožití příběhů a tedy osobní zkušenosti.  

  



 

2.3.3 Obsah dramatické výchovy 

 

 Stejně jako každý předmět má i dramatická výchova svůj obsah, který je koncipován 

tak, aby s jeho pomocí byly naplněny cíle předmětu. U dramatické výchovy je to tedy 

osobnostní, sociální a umělecký rozvoj, kdy ani jedna ze složek nelze vypustit, i když různé 

formy dramatické výchovy staví více na tom či onom. Vynechat nemohou ani jeden, neb by 

pak nešlo o dramatickou výchovu. Pouze s těmito třemi složkami si však tato výchova také 

nevystačí, proto jsou jejím obsahem i další zdroje, o kterých se zmiňuji v posledním odstavci 

této kapitoly. 

Z hlediska osobnostního a sociálního rozvoje je obsahem rozvoj psychických funkcí, 

to je pozornost, soustředění, vnímání, představivost, myšlení, city a vůle. Jde o rozvoj 

osobnosti, její inteligence, tvořivosti, empatie, intuice, charakterových a temperamentních 

vlastností. Pěstují se sociální vztahy a dovednosti, tedy interakce, percepce, komunikace, 

kooperace, vztahy ve skupině, osvojení sociálních norem a rolí, zvládnutí vypjatých situací a 

agrese, schopnost adekvátního sebehodnocení a sebeprosazení. Kultivují se postoje, hodnoty a 

životní filosofie. K osobnostnímu rozvoji slouží zařazení průpravných her a cvičení na 

seznámení, uvolnění a rozehřátí (seznamovací hry, rozehřívací hry, průpravné hry a cvičení 

pohybově rytmické a hry na aktivizaci svalů a těžiště). Hry na soustředění, rytmus, 

temporytmus, dynamiku, smysl pro gradaci a smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich a 

chuť). Hry rozvíjející prostorové cítění (hry a cvičení ve skutečném a smyšleném prostoru). 

Hry povzbuzující fantazii a představivost (fantazie a představivost pohybová, pantomimická a 

slovesná). Hry budující partnerské vztahy a skupinovou citlivost. K rozvoji sociálnímu se 

zařazují dramatické hry a improvizace, tedy hra v situaci, hra v roli, improvizace bez 

dramatického děje (bez kontaktu, s kontaktem) a improvizace s dramatickým dějem.  

Obsah umělecké výchovy klade důraz na schopnosti vnímání a hledání podtextu čili 

jádra jevů, ať už jde o vnitřní pochody či jejich výklad. Dále sem spadá rozvoj schopností a 

dovedností, nezbytných pro aktivní provozování umění, tedy komunikace, rytmus a 

temporytmus, hra v roli, smysl pro celek a detail, fabulační schopnosti, schopnost vyprávět, 

reagovat na partnera, vést dialog a kultivovaně se chovat. 

 



Budeme-li brát v úvahu rozdělení obsahu na materiálový, který vychází z vědy, 

techniky a umění a formativní, ten vychází z činností a hodnot, dojdeme k tomu, že 

dramatická výchova patří spíše do předmětů formativních. Budeme-li aplikovat metody 

dramatické výchovy na předměty vědecké, jako je přírodověda a vlastivěda, získá i podobu 

předmětu formativního, neb vede k poznávání, zapamatování a formování vlastní zkušenosti 

poznaných fakt. Samozřejmě nelze takto probírat veškerou látku formativních předmětů. 

Vybírá se vhodná látka a jádro její problematiky. Toto jádro reaguje na potřebu žáka, je pro 

něj životně důležité a přenositelné do reálného života. K tomu se váže práce kolem jádra, 

založená na zkušenosti a samostatnosti, kreativitě žáka, na propojení s jinými předměty a na 

uplatnění jejich závěrů v dalším životě. Tato metoda je zvána metodou projektovou a z ní si 

bere dramatická výchova mnoho. Tato jádra se vybírají z různých tematických celků, 

nejčastěji jsou to vědy o člověku a jeho životě. Čerpá tedy z psychologie, sociální a kulturní 

antropologie a jejich podsložek- etnografie a mytologie, jenž zkoumá člověka a různé kultury, 

jejich zvyky a obyčeje, dále mezilidské vztahy a lidské chování. Dále ze sociologie, 

zkoumající sociální role a pozice, společenské vztahy, ale i společenskou patologii. Dalším 

zdrojem je historie, ať už je podána vědecky, populárně naučně či umělecky. Jde o velice 

bohatý zdroj, obsahující všechny stránky lidského života, vztahů, hodnot, postojů a myšlenek 

minulého žití, odlišných od žití dnešního. Neméně nosným zdrojem je pak umění od toho 

výtvarného, přes hudební, po divadelní a literární ve všech svých žánrech. A konečně nelze 

opomenout zdroj celoživotní praxe, ať už je to ta vlastní, nebo ta, kterou převezmeme skrz 

zprostředkování od druhých. Zdroje pocházející z posledně jmenovaných námětů se dělí dle 

existence výchozí situace (ze života, ze zkušenosti, z tisku, rozhlasu, televize, z doslechu, 

historie atd.), bez existence výchozí situace (obecně platný problém) a dle literatury (prózy i 

poezie či té naučné, jejich celků nebo částí).  

 

2.3.4 Metody a techniky dramatické výchovy 

 

 Taktéž metody jsou voleny a používány tak, aby došlo k naplnění jak obsahu, tak 

obecných i dílčích cílů. Pojem metoda lze chápat různě. Lze ho aplikovat na systém 

dramatické výchovy jako metody vyučování. Tímto pojmem lze označit i základní princip, ze 

kterého dramatická výchova vychází. Může to být princip divadla nebo dramatická hra či hra 

v roli. Tento pojem označuje i soubor jednotlivých metod, založených na stejném principu, 



pak by se mohl celek nazývat metoda pantomimy a dílčí pojem by pak byla metoda zrychlené 

či zpomalené pantomimy. „Metoda výchovy a vyučování je určitý způsob činnosti, kterým 

žáci zpracovávají v průběhu výchovné akce určité učivo tak, že u nich nastává učení a z něj 

vyplývá osvojení učiva, spojitě s tím tvoří jev „metoda“ též způsob činnosti učitele, kterým je 

žákova činnost, resp. Jeho učení řízena (o), přičemž činnosti žáka i učitele tvoří společný 

celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl.“
7
 Technika je pak konkretizací určité 

metody, v případě pantomimy jde o metodu, její technikou je pak částečná pantomima. 

Dramatická výchova využívá metodu dramatu a divadla, která vychází z různých forem a 

zobrazení obsahu děje, například pantomima, hraní na někoho, hraní někoho, ale i živým 

obrazem či sochou. A jak už bylo zmíněno výše, hra v roli je jedním ze samotných principů, 

charakteristický pro dramatickou výchovu, taktéž je její hlavní metodou. Tímto se dramatická 

výchova liší od všech výchovných koncepcí a některé si ji od ní vypůjčují. Role je představa 

jedince o tom, jak by se choval a jednal v jiné sociální roli, než odpovídá té jeho a pokud v té 

roli je, je v ní v rovině fikce. Ta výchovná část tohoto činění vychází z toho, že cizí role s 

pedagogicky výchovným potenciálem na sebe bereme záměrně výběrem i určením a 

sehráváme je dle vnitřního zpracování. Zpracování této role, tedy úkolu závisí na hloubce 

proměny hráče, probíhající ve třech rovinách. První rovinnou je simulace, kdy hráč jedná sám 

za sebe v simulované skutečnosti, která může být více či méně reálná, více či méně 

pravděpodobná. Další rovinou je rovina alterace, kdy hráč nehraje sám sebe, ale někoho nebo 

něco, co se nějak chová a jedná a vůči okolním jevům zaujímá nějaký postoj. Dává to najevo 

činností a komunikací, typickou pro danou postavu či věc. Tak například role a charakteristika 

hasiče v rovině alterace bude odpovídat všeobecně hasičům, které lze potkat. Charakterizace 

je poslední, třetí, rovinou. Je založena na podobném principu jako alterace. Proniká však 

hlouběji do vnitřních postojů a charakteristik postavy. V případě hasiče už to bude hasič 

konkrétní, s individuální charakteristikou a tou odlišný od dalších hasičů.  

Stejně tak jako cíle a obsahy dramatické výchovy směřují k rozvoji psychiky, 

osobnosti, sociálnímu cítění a cítění uměleckému a jsou dle toho děleny, směřují a dělí se i 

metody.  

V rovině výchovné musí metody dramatické výchovy naplňovat psychický rozvoj 

senzorických schopností, motorických schopností, řečových schopností, schopnost 

soustředění se a zaměření se, schopnost myšlenkových operací, emocionality, představivosti a 

fantazie, tvořivosti, adaptace, sebepoznání a sebedůvěry.  
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V rovině sociální se metody zaměřují na komunikační schopnosti, kooperaci, sociální 

inteligenci a empatii.  

V oblasti etické pak musí metody rozvíjet senzitivitu, postoje a adekvátní reakce k 

etickým otázkám a osobní životní filosofii.  

V oblasti umělecké metody rozvíjejí senzomotorické a interpretační dovednosti, 

expresivní schopnosti, symbolické vyjadřování, hraní v roli, improvizace v dramatické situaci 

a estetickou stránku osobnosti.  

Z hlediska vzdělávacího se aplikují metody zaměřující se na odborné myšlení ve 

vztahu k předmětu.  

 

I obecným dělením metod se zabývají autoři a publikace, ze kterých jsem hojně 

čerpala, například Krista Bláhová v Uvedení do systému školní dramatiky, Eva Machková 

v publikacích Jak se učí dramatická výchova, Základy dramatické výchovy a Úvod do studia 

dramatické výchovy, Hana Budínská v publikaci Hry pro šest smyslů, Josef Mlejnek v Dětské 

tvořivé hře a Josef Valenta v publikaci Metody a techniky dramatické výchovy. Z posledně 

jmenované publikace jsem čerpala nejvíce, neb tento systém dělení byl přehledným a 

bohatým zdrojem mé práce a metody dělí následovně: 

 Metody založené na principu hraní rolí, ať už na úplném zobrazení hrou v roli či na 

částečném zobrazení hrou v roli (pohybem, řečí, zvukem). Charakteristické jsou druhy 

pantomimy (částečná, dotyková, mechanická, narativní, ozvučená, pantomimický 

překlad, pantomimizace prostoru, prostředí a věcí, parafrázování pohybem, plná 

pantomima, předávaná pantomima, sekvenční pantomima, zpomalená pantomima, 

zrychlená pantomima), dále pak parafrázování pohybem, pohybová cvičení, pohybový 

rituál, taneční drama zrcadlení, živá loutka, živé obrazy. 

 Metody, které nejsou založeny na principu hraní rolí, což jsou obecné metody 

vyučování a výchovy, metody specifické pro jiné předměty, technická cvičení 

dramatických dovedností. 

 Metody, které doplňují metody, založené na hraní rolí. Mezi ně patří poslech, 

pozorování, pozorování a poslech současně, dotýkání, chutnání, čichání. Patří sem 

metody verbálně-zvukové jako alej, alter ego, brainstorming, čtení, dabing, dialogické 

monology, diskuze, disputace, dotazování, extralingvistické hry, hádka, chór, 

domýšlení, konverzace, mluvící předměty, monolog, neviditelné hlasy, porada, 

postsynchron, předávaná řeč, recitace, rozhovor, ticho, titulkování, vyjednávání, 

zaslechnutá řeč, zástupná řeč a zpěv a hudební exprese. 



 Metody, které doplňují a nejsou založeny na hře v roli. Jsou to hry obecně tvořivé, 

vizualizační, rozehřívací, relaxační, cvičení na smyslová vnímání, technická cvičení a 

hry sociálně-výcvikové, zábavné, sebepoznávací, testové a jiné. Sem patří i metody 

graficko-písemné jako deníky, dokumenty, dopisy, dotazníky, eseje, formuláře, 

inzeráty, letáky, loga, mapy a myšlenkové mapy, obrazy, plakáty, scénáře, životopisy 

atd. Patří sem i metody materiálově věcného charakteru jako jsou práce s kostýmem, s 

loutkou, s maskou, s papírem, s prostorem, rekvizitou, světlem a stínem atd.  

 

2.3.5 Plánování a vše, co patří k procesu dramatické výchovy- skupina, prostor, styl 

vedení, metody vedení a hodnocení 

 

Aby bylo dosaženo cíle, aby byl naplněn obsah a byly vhodně zvoleny metody, musí být 

vše předem naplánováno. Znamená to tedy uspořádat jednotlivé složky procesu a postupu 

práce. Plánování je součástí každodenní činnosti nejen učitele. Učitel plánuje látku a metody 

vhodné pro práci a náturu třídy i pro jednotlivce a jejich individuální potřeby. Zvláště pro 

dramatickou výchovu jakožto zájmovou činnost je plánování stěžejní, neb každá skupina je 

jiná, má svá specifika, tudíž příprava, která vyhovuje skupině A nebude v plné míře 

aplikovatelná na skupinu B, skládající se z jiných žáků. Jsou ale prvky, které je možno u obou 

skupin použít, které lze variovat a předělat tak, aby seděly další skupině C. Plánování je 

dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Dlouhodobé plánování je platné pro celou dobu 

existence souboru či kroužku, za nejmenší časovou jednotku se pokládá rok, spíše však více 

let. Je to návod, dle kterého se učivo rozplánuje do menších časových celků, udává i to, čím se 

práce začíná a čím se bude končit. Plán střednědobí má za nejmenší časovou jednotku 

čtvrtletí, pololetí, popřípadě tematický blok. Například v prvním čtvrtletí vybudujeme skupinu 

a její vztahy, v druhém čtvrtletí se pak zaměříme na osobnostní a sociální rozvoj, ve třetím 

čtvrtletí budeme poznávat základní dramatické dovednosti a v posledním se pak zaměříme na 

jejich prohlubování. Krátkodobý plán se stanovuje právě pro jednu lekci, která může 

přesahovat více hodin, je však zaměřená právě na osvojení jedné dovednosti či znalosti. 

Krátkodobý plán může být stanoven i pro jednotlivé části hodiny, ideálem je však stanovit si 

jeden hlavní cíl a v rámci něho se zaměřit na maximálně dva dílčí cíle, pokud se stanoví příliš 

mnoho cílů, nedojde k řádnému naplnění ani jednoho z nich. Plánování je součástí kontextu, 

to znamená, že žáci už něco vědí, mají jisté zkušenosti, učitel se pak sám sebe ptá, kam je 



chce svým působením posunout, jakým způsobem to udělá a jak bude moci poznat, zda k 

posunu opravdu došlo. Na počátku je RVP, z toho škola odvodí své ŠVP, tedy osnovy, 

kterými se bude řídit v jednotlivých předmětech, s tím se pedagog seznámí a z toho odvozuje 

dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý plán, vznikající na jejich základě. V případě 

dramatické výchovy fungují osnovy rámcově, to znamená, že nejsou závazné, tím by totiž 

pozbývaly hlavního principu dramatické výchovy a tedy tvořivosti. Následně se pedagog 

seznámí se skupinou, kdy získá informace o jednotlivcích ať už předem například od jiných 

učitelů, nebo až kontaktem s jednotlivci, kdy se během úvodních aktivit seznámí s vlastnostmi 

jejich osobnosti a s vlastnostmi skupiny jako takové. Z těchto informací pak vyplývá prvek, 

který by se měl v plánování skupiny taktéž objevit, tímto prvkem jsou potřeby žáků. Jsou to 

potřeby vyplývající z psychologie věku dítě. O tomto faktoru se blíže zmíním v kapitole 

Psychologická východiska. 

 

Proces je pak vyučování, do kterého se promítá vše výše zmíněné, a tedy plánování, cíle, 

obsah i metody.  

Proces probíhá v sociální skupině, ve které dochází k interakci mezi členy. Tito členové 

sdílejí společné cíle, hodnoty a normy. To, s jakou pracujeme skupinou, záleží na formě 

dramatické výchovy, jiná je skupina formy dramatické výchovy jako mimoškolní aktivity, 

jiná je skupina formy dramatické výchovy školní. „Důležitým hlediskem je v dramatice i 

složení skupiny podle věku a pohlaví. Věkově smíšené skupiny mohou působit obtíže při volbě 

látek a metod, a to zejména tehdy, když se nově ustanovuje skupina s velkým věkovým 

rozdílem. Pokud přibývají každoročně menší děti do skupiny již sžité, může to být pro nováčky 

i dosavadní členy zisk, spočívající v tom, že zkušenější členové skupiny mohou začátečníky 

zasvědcovat do práce, případně fungovat v jistých částech aktivit jako asistenti vedoucího a 

sami se tím účiněji učit, navazovat vztahy s menšími dětmi, pečovat o ně nést jistou míru 

odpovědnosti.“
8
 Dalším faktorem určujícím skupinu je to, zda je složena z žáků se stejnou či 

různou mírou zkušenosti s dramatickou výchovou. Pokud tak je, mělo by jít o skupinu menší, 

aby bylo možno pracovat tak, že se jedné části skupiny zadá práce, ta jí samostatně plní a 

pedagog tak má prostor pro práci s druhou částí žáků po vzoru malotřídní výuky. Specifika 

pohlaví jsou obecně taková, že děvčata jsou emocionálnější, zaměřená k mezilidským 

vztahům a preferují nekonfliktní řešení problémů, chlapci jsou jejich opakem. Je to 

specifikace obecná, nikoli však individuálně platná. Ideální je skupina 10-20 členů. Menší 
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skupiny jsou nevýhodné proto, že chybí-li více členů, je to mnohdy na hranici únosnosti a 

mnohé činnosti nelze provádět. Větší skupiny zase můžou trpět přemírou členů, což vede k 

rozpadu na stále stejně spolupracující skupinky a také k neschopnosti pedagoga věnovat se 

všem členům a na všechny členy působit stejně.  

 

 Samotný proces probíhá ve zvoleném prostoru, ten musí být vhodně uspořádán, 

neměl by být příliš velký či malý, ani příliš ponurý. Měl by být stálý a přinejmenším 

přizpůsobený k této výuce. Pokud jde o školní třídu, musí zde být prostor vyhraněný pro hru, 

pokud možno s kobercem, který je v dramatické výchově využíván hojně. Vybavení, se 

kterým se v dramatické výchově počítá, by mělo být v dané místnosti, či připraveno a 

doneseno do ní před lekcí, nejčastěji jde o orffovy hudební nástroje, knihy či textilie. Další 

vybavení je a není nutné, například polštáře, skříň na ukládání, klavír, paraván, reprodukční 

technika, či reflektory, bez nich se dramatická výchova obejde, ovšem jsou-li k dispozici, pak 

je vhodné a žádoucí je v rámci zpestřování výuky zapojit. Nevhodné prostory jsou všeobecně 

ty, které svým vybavením odvádějí pozornost od hlavní aktivity, například tělocvičny svým 

nářadím, školkové třídy hračkami, divadelní prostory svým uspořádáním, vyvolávající 

potřebu se překotně předvádět.  

 

 Ač je dramatická výchova založená na tvořivosti, svobodě a osobitosti, ani ona se 

neobejde bez záměrného, vědomého a promyšleného zásahu učitele, tedy bez vedení. Stylů 

vedení je několik. Autoritativní či direktivní styl je pro dramatickou výchovu nevhodný, vede 

sice k vysokému výkonu, ale na úkor vztahů ve skupině. Klade důraz na striktní dodržování 

norem, což může vést k nervozitě, nespokojenosti, napětí až agresivitě uvnitř skupiny. 

Liberalistický přístup je opakem tohoto stylu vedení, taktéž je pro dramatickou výchovu 

nevhodný, neb výkonnost je nízká, a jelikož je pedagog laxní, skupina je rozhádaná a panuje 

všeobecný chaos. Středem a tedy ideálním řešením vedení je styl demokratický neboli 

interaktivní, kde je výkon trvale kvalitní, ač není stěžejním bodem pedagogova zájmu. Díky 

otevřené diskuzi a respektování jedince je pak celkové klima pozitivní a přátelské.  

Ke stylům vedení se úzce váží i metody vedení či řízení, tedy to, jak učitel práci uvádí, 

jak ji vede a jak se celkově chová. Je dobré toto předem naplánovat, neb i na tomto faktoru 

závisí úspěšnost lekce. Je tedy velikým rozdílem, uvedu-li hodinu: „Jsem velitelem místních 

dobrovolných hasičů a zahajuji dnešní výkonnostní soutěž! Chopte se hadic a jdeme na první 

disciplínu!“ Jindy oznámím „Jste sbor dobrovolných hasičů, který trénuje na dnešní 

výkonnostní závody.“ Popřípadě řeknu: „Představte si, jak asi bude vypadat trénink hasičů na 



výkonnostní závody.“ Každá formulace přináší něco jiného, předznamenává činnost, která 

bude následovat. O metodách vedení se opět zmiňuje celá řada autorů, viz kapitola Metody a 

techniky dramatické výchovy. Pro třídění metod vedení se inspiruji v publikaci Jak se učí 

dramatická výchova od Evy Machkové. Metody vedení mohou být: 

  Verbální, pak jde o instrukci, která sděluje a popisuje to, o co v následující aktivitě 

půjde a co mají žáci dělat, má formu ústní či písemnou. Ucelenou, jasnou a 

přehlednou instrukci je dobré podat před aktivitou, neb především u menších dětí 

platí, že instrukce, která se dodává už při činnosti. Je buď zcela nevyslyšena, nebo 

pokazí už zaběhnutou práci tím, že se účastnící musí ještě dotazovat dále, nebo 

posune celou činnost jinam. Nad míru nevhodné je v dramatické výchově instruovat k 

naprosto přesnému a totožnému výkonu, což platí i o předehrávání, neb to je vzato 

jako vzor, který už je objeven a ideální a nemá tedy cenu ho objevovat. Další verbální 

metodou vedení  je dialog, diskuze, či beseda. Všechny tyto metody se uplatňují při 

závěrečných reflexích, ale i při hledání tématu či předlohy. Jde však o dialogy, 

diskuze či besedy řízené otázkami pedagoga. Další metodou je kladení otázek. Mají tu 

výhodu, že je lze zařadit kdykoliv v lekci, ať už jako odrazový můstek činnosti, 

během aktivity k jejímu posunutí nebo na závěr při reflexi k pojmenování dosažených 

cílů. V dramatické výchově se více uplatňují produktivní otázky charakteru osobního 

a individuálního „co si myslíte..., jak byste chtěli...., co by mohlo...., co uděláme...?“ 

Taktéž používáme otázky spíše otevřené, vyžadující více, než strohou odpověď. 

Norah Morganováa Julia saxtonová ve své knize Vyučování dramatu, hlava plná 

nápadů dělí otázky na: 

o Otázky konkretizující, čím se bude práce řídit- pravidla, formu, obsah, děj a 

akci. Sem patří stanovování pravidel hry „Souhlasíte všichni s tím...?“, 

diagnóza žákova zájmu, pátrání po informacích, dotazy týkající se faktů, 

požadavky, aby účastníci domýšleli původ odpovědi, určení doby, 

sjednocovací stanoviska, podněty k zadávání úkolu, doplňování informací, 

podpora nastolování nebo kontroly kázně, nabídka volby. 

o Otázky pomáhající utvářet vnitřní porozumění. To jsou otázky na budování 

identifikace, nastolení závazku, pomoc při prohlubování vhledu do problému a 

budování vztahů. 

o Otázky, které nutí žáka k „hlubším úvahám o situaci“. Mezi ně patří výzva, 

provokování „pocitové“ odezvy, vyžadování hodnotících soudů, rozvíjení 

domněnek a kritického posuzování. 



o Situace, které u žáků podporují chuť klást otázky jsou interview, pátrání, 

výslech a průzkum trhu. 

o Dramatické role, které podporují kladení otázek jsou žák, nepřítomný, 

výzkumník, zadavatel intervia, reportér, policista, detektiv, vyšetřovatel, 

právník, ďáblův advokát a inkvizitor. 

 Další metodou verbálního vedení je boční vedení a přerušované boční vedení. Toto 

vedení je typické pro dramatickou výchovu a spočívá v tom, že učitel vede činnost 

zvnějšku, znamená to, že je na jiném místě, než jsou hráči, ale zastupuje jejich vnitřní 

hlas, který stojí za jejich představou, úvahou a rozhodováním. Používá se při 

vyprávění příběhu či popisování prostředí, ve kterém se hráči nacházejí, a popisu 

činností, věcí či osob, se kterými se zde potkávají. Přerušované boční vedení se pak 

uplatňuje jako pokyn k určité činnosti, upozornění na chyby a omyly, jako výzva ke 

změně činnosti, k řešení dalších úkolů či gradaci děje tím, že se přidávají další prvky 

a informace vedoucí ke konfliktu.  

 Dalšími metodami verbálního vedení jsou pak vyprávění, předčítání, shrnování, 

pravidla, signály, odpočítávání, předvádění, mlčení, fyzická manipulace a řízení 

materiálem.  

 Učitel v roli je metodou vlastní jen dramatu a na rozdíl od bočního vedení jde o 

vedení akce „zevnitř“. Učitel se účastní hry, nestojí mimo ni a ovlivňuje ji, posunuje 

ji, modeluje ji, tvoří jí autentičtější, vede ji k okamžitému řešení pomocí improvizace, 

vnáší do ní nové informace, usměrňuje ji, vtahuje do ní hráče, dodává jí na 

přesvědčivosti a hlavně hru nenarušuje výkladem či instrukcí, neb do ní rovnou 

vstoupí. Jde většinou o krátké, útržkovité role nebo i více vedlejších rolí, které se 

během výuky ukáží jednou či vícekrát. Odstartují děj, přinesou nový fakt, nebo děj 

ukončí, nesmí ho však svým výstupem omezit, potlačit nebo úplně utnout. Do role 

pak pedagog vstoupí tak, že to předem oznámí, což je na místě u mladších hráčů, 

popřípadě do ní vstoupí ihned. Tak nebo tak je velice důležité, co bude ta a ta postava 

sdělovat a jak bude reagovat na otázky, které jí mohou žáci pokládat. Opět zmíním 

typy učitele v roli dle Norah Morganové a Julie Saxtonové, učitel v roli může být 

autorita, druhý v pořadí, člen gangu, bezmocný, autorita stojící v opozici ke skupině, 

ďáblův advokát, ten, kdo byl nepřítomen, autorita stojící mimo akci a okrajová role. 

Rozebírají v této publikaci i problémy, které mohou nastat, je-li učitel v roli, jde o 

spaghetti western, královražda, držitel monopolu, šašek, kazisvět, herec, nadané dítě, 

plaché dítě, dítě, které není schopno odložit realitu a fikci a tiché dítě.  



 

 Hodnocení a reflexe probíhá většinou na závěr hodiny. Reflexi provádějí účastníci 

sami za sebe i pedagog jako účastník a pozorovatel za sebe i za skupinu. Pojmenovává to, k 

čemu v hodině došlo, to znamená k problémům a jejich řešení, což vyžaduje okamžité reakce 

bez přílišného promýšlení předem, na konci je tedy potřeba dát prostor pro vyjádření svých 

pocitů a zážitků, ale i tím, kam nás lekce posunula a jaký má dopad pro každodenní žití. 

Reflexe probíhá často formou neřízené či řízené diskuze, pokud je řízena, pak otázkami 

pedagoga, dá se však koncipovat i výtvarně, či jednou z metod písemně-grafických. 

 

2.3.6 Formy dramatické výchovy 

 

 Co se množství forem dramatické výchovy týče, je zde celkem pět forem. První je 

dramatická výchova jako zájmová činnost, druhá je dramatická výchova jako vyučovací 

předmět, třetí jsou pak dramatické metody ve vyučování, čtvrtá je dramatická výchova ve 

speciální pedagogice, zdravotnictví a sociálních službách, nakonec pátá je dramatická 

výchova v přípravě učitelů. Této formě jsem se věnovala v úvodních kapitolách a dále ji 

rozebírat nebudu. Prvním třem formám se pak budu věnovat více dále.  

 

Forma dramatické výchovy jako zájmové činnosti 

Dramatická výchova jako zájmová činnost se provozuje na základních uměleckých 

školách (ZUŠ), její obsah se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké 

vzdělávání, který byl schválen v květnu, roku 2010 a to na poradě vedení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím 

tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, 

hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka 

směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje 

sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím 

vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti 

sebepoznání a sebekontroly.  



 

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými 

prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) 

v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je 

využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet 

a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. 

 

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných 

oblastí – Interpretace a tvorba a Recepce a reflexe, a je tvořen očekávanými výstupy 

s důrazem na jejich praktické využití. 

 

Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu 

k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat  

v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem  

s využitím loutkářských prostředků (materiál, předmět, různé druhy figurativních loutek, 

masky apod.). Zahrnuje i mluvní a pohybovou průpravu zaměřenou k rozvoji technických  

i výrazových mluvních a pohybových dovedností, literárních či loutkovodičských dovedností 

žáků jako předpokladu jejich celistvého, přirozeného, sdělného a osobitého projevu. Výuka 

postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření divadelního 

nebo přednesového tvaru inscenace, od tvorby drobných literárních útvarů až po vytváření 

scénářů atp. Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat  

k zadané předloze. Je realizována na tématech, která zohledňují individuální dispozice 

možností žáka. Volbou odpovídajících témat je v průběhu práce také příznivě ovlivňována 

schopnost žáků aktivně se podílet na vytváření vztahu vzájemné spolupráce ve skupině.  

 

Nedílnou součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, 

monolog, dialog, námět, téma) zohledňující žákův rozvoj. Předpokladem této práce je volba 

přiměřené předlohy, jejích uměleckých a myšlenkových kvalit, které se žáci při hlubším 

seznamování s literaturou učí rozeznávat a hodnotit. Při výuce je dbáno na kulturu projevu, 

na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků pro sdělování.  

 

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské 

činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra 

empatie. Literárně-dramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující 



k profesionálnímu uplatnění.
9
 

 

Dále se výuka dramatické výchovy provozuje v souborech a literárních kroužcích, jenž 

osnovy nemají a vznikají při různých institucích, organizacích či samostatně, nejčastěji tedy 

při školách, domovech dětí a mládeže, kulturních klubech a občanských sdruženích. To, že 

neexistují přesné osnovy ani směrnice, je samo o sobě výhodou i nevýhodou. Výhoda je to 

pro zkušeného a kvalifikovaného pedagoga, který tak má volné pole působnosti, aby si 

vytvořil svůj vlastní plán, vycházející z potřeb jeho skupiny. Nevýhoda zase pro začínajícího 

pedagoga, který se nemá na začátku „kariéry“ čeho chytnout a potřeboval by alespoň ty 

osnovy. Existuje i forma “průchozích“ kroužků, kam může přijít nahodile kdokoliv, ty však u 

nás příliš k vidění nejsou.  

 

Tato forma má několik stinných i světlých stránek. Klady vycházejí především z 

vlastní volby tohoto předmětu a chtění žáků, obojí je hnáno vnitřní motivací a předznamenává 

tak úrodnou půdu pro vstřebávání toho, co dramatická výchova nabízí. Ne vždy si kroužek 

zcela zvolí sami žáci, někdy je k tomu navedou kamarádi, jindy rodiče. V těchto případech 

záleží na osobnosti žáka. Jedinci bez opravdového zájmu o věc, jedinci konfliktní, neschopni 

kolektivní spolupráce často brzo odpadnou. „Souhrnem lze říci, že v zájmové dramatické 

výchově mohou uspět děti inteligentní, aktivní, s bohatými zájmy orientovanými zejména na 

lidi, vztahy, komunikaci, s dobrou úrovní senzomotorické inteligence, bez závažných zábran a 

psychických bloků.“
10

 Hlavním záporem je, že kroužek nemá punc povinnosti, a docházka tak 

bere za své, ať už jde o nemoc, o zákaz ze strany rodičů, jakožto donucovací prostředek či o 

upřednostnění jiné, „důležitější“ činnosti. Nízká účast pak omezuje možnosti učitele, hatí 

připravená představení. Často je dramatická výchova na rozdíl od té sportovní 

upřednostňována děvčaty, což nevytváří úplně přirozené prostředí.  

Pozitiva i negativa tak, jak jsou zde jmenována, jsem měla tu čest pocítit na vlastní 

kůži i v našem kroužku a plně s nimi souhlasím.  

 

                                                 
9
 (Metodický portál RVP) 

10
 (Machková, 2004, str. 198) 



Forma dramatické výchovy jako samostatného předmětu a uplatnění 

metod dramatické výchovy ve výuce 

 Tyto dvě formy spolu úzce souvisejí. To, zda jde o dramatickou výchovu jako o 

samostatný předmět, nebo o její metody uplatněné ve výuce se mění a přizpůsobuje stupňům 

předškolního a školního prostředí.  

V mateřské škole se liší od zájmové činnosti především tím, že se jí účastní všechny 

děti. Od prvního stupně se pak liší veškerou organizací, neb jí nepřísluší konkrétní hodina, 

denní doba, den v týdnu ani rozsah a ani školní předmět. Má zde volné pole působnosti 

náplně, kterou může tvořit vše, co se dá zařadit do podokruhu obecného učení o světě a životě 

až po propojení s jinými estetickými výchovami. Volné pole i v tom, jak dlouho se danému 

podokruhu budeme věnovat, zda půjde o několikaminutovou činnost, činnost hodinovou, 

polodenní, denní až po několikadenní či několikatýdenní tematické bloky. I toto široké 

rozmezí má svá úskalí, největším je to, aby se dramatická výchova nerozplynula v jiných s ní 

spojených aktivitách. Dalším úskalím je pak věk dítěte, a s ním spojená schopnost 

charakterizace a kooperace. 

Na prvním stupni základní školy už lze rozlišit dramatickou výchovu jako takovou a 

samostatnou, nebo na využití jejích metod v jiných předmětech, především v prvouce, 

vlastivědě a přírodovědě. Obě formy lze použít na všech typech škol. Úskalím je opět 

rozplynutí či záměna dramatické hry s hrou jinou, například didaktickou.  

Na druhém stupni je rozhraní mezi samostatnou dramatickou výchovou a její aplikací 

na jiné předměty už zřejmé. Neb se zde objevuje samostatně jako volitelný předmět. Zde je 

úskalím věk na začátku puberty, který vyžaduje velice zkušeného pedagogy. Dalším 

problémem je volba tohoto předmětu proto, že se žáci nemusejí „nic“ učit. Nesmíme 

opomenout ani to, že primárně nejde o divadelní kroužek a divadelní tvorbu, tudíž produktem 

není perfektně zvládnutá inscenace. Taktéž na druhém stupni lze aplikovat metody a techniky 

dramatické výchovy na jiné předměty jako je literatura, historie nebo občanská výchova. Není 

možné a ani vhodné aplikovat metody na všechny předměty a všechnu probíranou látku.  

Na středních školách a gymnáziích je situace podobná, ovšem dramatická výchova 

jako předmět už směřuje spíše ke studentskému divadlu a její aplikace nejsou časným jevem, 

neb vzhledem k odbornosti či množství látky na tuto metodu nezbývá mnoho času.  

Obecnou nevýhodou je nevýběrovost v případě povinného zařazení výchovy do osnov 

školy a z toho plynoucí nechuť ke spolupráci žáků či bojkotování činnosti, byla-li jim 



vnucena. I početnost a složení tříd, jenž vyžaduje vhodné zvolení metod, vedení i tematiky, 

vyhovující oběma pohlavím, by mohla být brána jako jedna z nevýhod. Taktéž nedostatečná 

vybavenost může výuku hatit.   

Myslím si, že mnoho problémů, které jsou zde zmíněné, vyřešil RVP, neb vymezil 

rámec toho, jak bude vypadat dramatická výchova jako samostatný předmět, její učivo i 

výstupy a dá se předpokládat, že bude-li jí pedagog chtít byť jen aplikovat, tak bude vědět, jak 

náročná je na organizaci všeho kolem. 

 

2.3.7 Psychologická východiska 

 

 V několika předchozích kapitolách jsem odkazovala na specifika práce, vycházející 

především z věku dítěte, v této kapitole je tedy rozeberu blíže. Opět vycházím z odborné 

literatury a to z Uvedení do systému školní dramatiky od Christy Bláhové, Jak se učí 

dramatická výchova od Evy Machkové a Vývojové psychologie I. od Marie Vágnerové.  

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s heterogenní skupinou starších předškoláků, 

školáků prvního stupně především, ojediněle i s žáky stupně druhého, a vzhledem k zaměření 

mého studia a práce, popíši psychologické charakteristiky především odpovídající I. stupni 

základní školy, neb žáci v tomto věku byli zastoupeni nejvíce, pokud šlo o předškoláky, pak o 

ty starší, těsně před školní docházkou, které psychickým vývojem už spadají taktéž spíš ke 

školákům. V tomto období dochází k vývoji celé osobnosti žáka.  

 

Co se vývoje poznávacích procesů týče, jde především o rozvoj zrakového vnímání, 

pro které je charakteristické vnímání na blízko a tudíž orientace na detail a celek jako soubor 

detailů a z toho vyplývající schopnost jejich rozkládání a skládání, popřípadě schopnost 

vnímat správně jejich pořadí. Vyvíjí se diferenciace nejdříve vertikální, později horizontální 

polohy, koordinace pohybu ruky a oka. Pro rozvoj sluchového vnímání je charakteristická 

schopnost sluchového vnímání řeči, sdělení jako celku. Dítě rozumí, co říkám a později dojde 

přes rozvoj fonemického sluchu k rozvoji fonemického vědomí, tedy ke schopnosti vnímat 

slovo jako složeninu hlásek.  

 

Pro vývoj myšlení je tato doba dobou konkrétních myšlenkových operací, kdy je dítě 

ve větší či menší míře schopno logického uvažování, charakteristického decentrací (schopnost 



dívat se na problém z různého úhlu pohledu), konzervací (vědomí toho, že situace a objekty se 

mohou v různých situacích jevit rozdílně, i když to jsou stále ty samé objekty a situace a tedy 

schopnost akceptovat proměnlivost), reverzibilitou (schopnost chápat změnu situace jako 

vratnou a ne neměnnou) a reciprocitou čili oboustranností. To vše vycházející z reality tedy ze 

skutečného světa a z vlastní zkušenosti, což vede ke schopnosti klasifikace a chápání 

souvislostí a vztahů. Myšlenkové strategie, které v tomto období dítě používá, jsou klasifikace 

a třídění dle různého kritéria (viditelné znaky, shodnost použití, nadřazený pojem, popřípadě 

kombinací více hledisek- barva a tvar, vnímání různých tříd, jejich nadřazenosti a 

podřazenosti). S tím souvisí schopnost analogického myšlení (založeného na vnímání 

podobnosti či rozdílnosti znaků), schopnost dedukce (pochopení vztahů mezi dvěma 

tvrzeními), schopnost řazení (na základě kvantitativního rozdílu a znalosti pravidla pro řazení, 

například velikost či sytost barvy) a schopnost kauzálního uvažování (posun od 

egocentrického chápání).  

Mění se taktéž kapacita i kvalita paměti a pozornosti. Délka soustředění, pozornosti 

je omezená, prodlužuje se v řádu minuty až minuty a půl za každý rok. Viděné informace 

utkvívají déle, sluchové mizí rychleji. Paměť má taktéž svou kapacitu, která se se stoupajícím 

věkem zvyšuje, slouží jí i opora o logické souvislosti a schopnost potlačit informace, které 

nejsou aktuální pro danou situaci. Mezi paměťové strategie patří opakování, uspořádávání 

informací a vybavování. Tyto strategie směřují od mechanických, neselektivních a 

nediferenciovaných k asociativním a selektivním a diferencovaným.  

 

Emoční vývoj v tomto období přináší zvýšení emoční stability a rozvoj emoční 

inteligence, kdy děti lépe rozumí svým pocitům, ale posuzují je z hlediska toho, jak by je 

posuzovalo okolí. Mnoho emocí vyplývá ze vztahů s okolím, což slouží jako emoční opora či 

zdroj strachu, ať už jde o okolí v rámci rodiny či vrstevníků. Sdílení pozitivních i negativních 

emocí vede k emoční komunikaci a pomáhá porozumět emocím a zvládat je. Taktéž stoupá 

míra jejich regulace. Důležitosti nabývají sebehodnotící emoce, vztahované k výkonu a 

projevu ostatních vrstevníků či zprostředkované dospělými. Další autoregulační mechanismy 

jako zodpovědnost a sebekontrola jsou ve fázi, kdy je třeba vnější vedení a kontroly 

dospělými.  

 

Z hlediska socializace je velikým mezníkem vstup do školy, je to dalším krokem 

přípravy na život ve společnosti, neb se zde dítě připravuje na výkon další životní role, role 

profese. Rozšiřuje se tím okruh rodiny a vztahy s různými lidmi, nezapadající jen do kruhu 



rodinného, především tedy s vrstevníky, učiteli a dalšími cizími dospělými. Rodina nadále 

zůstává důležitou součástí osobnosti žáka, neb je samozřejmostí, emočním zázemím, emoční 

oporou a zdrojem uspokojování jeho potřeb, ať už těch psychických (naplnění potřeby 

smysluplného učení, ne jejich role a způsob chování fungují jako model či dokonce ideál, 

kterému se chce dítě přiblížit, emoční opora, potřeba seberealizace, pokud rodiče vhodně 

zvolí aktivitu a adekvátní cíl a po jeho dosažení nabídnou pozitivní hodnocení) anebo 

fyzických. Skrze rodinu, hlavně skrze to, jak soudí školu a školní výkony rodiče, je soudí i 

žák, pokud rodiče apelují na perfektní výkon, nebo pokud prezentují školu jako nutnost, 

povinnost či dokonce zátěž, nepovede to k pozitivnímu formování žákovy představy školy. 

Interakce matka-otec slouží jako model interakce mezi mužem a ženou obecně a tento model 

budou přenášet i do svých partnerských vztahů. Díky emocím a prací s nimi ve funkční rodině 

se i dítě emočně učí, pokud je vztah rodiny nefunkční, pak tuto možnost nemá. Pokud se 

rodina rozpadne, dítě ztrácí jistotu existence rodinného zázemí, neb stálost rodiny je jeden ze 

základů trvalosti dětského světa.  

Se vstupem do školy dítě získává nové role, je to role školáka, role žáka a role 

spolužáka, integrující ho do společnosti a přispívající k jeho socializaci jiným způsobem, než 

rodina. Roli školáka si dítě samo nevybírá a přichází po dosažení určité vývojové úrovně a je 

rolí podřízenou. Tato role sebou přináší další dvě role, které spadají pod ní. Je to role žáka, 

kterou definuje určitá třída jako skupina žáků a učitel, tato role vyžaduje respektování 

přesných požadavků, norem, se kterými se pojí změna životního stylu, což přináší zátěže, 

které musí dítě zvládnout- přijetí zodpovědnosti, podřízení se učitelské autoritě. Významnou 

roli hraje vztah učitele a žáka, který mívá osobní charakter ze strany žáka, neb emoční vazba 

k učiteli dává pocit bezpečí v novém prostředí a čeká oporu ze strany učitele. Pokud opora 

přijde v podobě pozitivního hodnocení, podpoří sebedůvěru a formuje sebehodnocení, které 

formuje ještě hodnocení rodiny a spolužáků. Nejdůležitější je hodnocení ze strany autorit, 

tedy učitele, následně rodičů. Učitelova autorita není zpochybněna, k nesouhlasu s chováním 

autority může vést pocit nespravedlnosti, což vede k požadavku stejných podmínek pro 

všechny a odmítání výjimek.  

Spolužák a jeho role patří do sociální skupiny třídy, která je uzavřená, stabilní, 

specifická věkovou a formální vyrovnaností, kde je důležité se prosadit na základě 

oblíbenosti, prosociálním chováním, projevováním pozitivních emocí, odvahy, sebedůvěry, 

fyzickou silou či imponujícím vlastnictvím, v neposlední řadě pak školní úspěšností. Hlavě 

nebýt nepopulární, nemít podřadnou roli a nemít vlastnosti nežádoucí. Později se skupina 



chová jako celek, vymezující se proti jiným skupinám a vyžadující od svých členů loajalitu a 

konformitu. 

Vrstevnické skupiny jsou důležité, neb naplňují potřebu kontaktu s vrstevníky v 

novém socializačním prostředí, kde dítě přijímá určitá pravidla, normy, generalizační styl 

života, ideály, hodnoty atd., zároveň se prosazuje. Tyto role uspokojují potřeby citové jistoty 

a bezpečí, emoční opory ve věcech, které se s dospělými nedají řešit, získávání nových 

zkušeností než pod vlivem dospělých a potřebu seberealizace v rovnocenné skupině. To, jak 

dítě tyto role zvládne, ovlivní i další strategie chování v neformálních sociálních vztazích 

s lidmi na stejné úrovni, neb v budoucnosti nahradí rodiče 

 

 V tomto období dochází i k morálnímu rozvoji, který charakterizuje rozvoj mravního 

usuzování, mravního cítění a mravního jednání. Morální usuzování se vyvíjí od překonávání 

přirozeného egocentrismu, kdy se vše měří dle vlastního úhlu pohledu k relativnímu 

hodnocení sebe i druhých. Typická je vnější morálka přijímaná od autority blízké osoby, kdy 

normy jsou pevně dané, pokud jsou porušeny, pak nechtěně nebo schválně, což je dítě 

schopno rozlišit. Znalost norem však automaticky neznamená jednání dle nich, neb morální 

jednání je podmíněno situací a impulzivností, charakteristickou pro tento věk. Důležitá je 

podpora rozvoje prosociálního chování, ve školním prostředí to znamená nestavit 

problematického žáka mimo skupinu či proti ní, ale do jejího středu, tam, kde mu může 

pomoci. Z mravního cítění je důležitá podpora empatie. Mravní hodnoty se vyvíjí taktéž od 

vnímání dobra a zla jako neměnného, po relativní, kdy si dítě normy spoluutváří a upravuje, 

tím si je nebere jako dogma, ale jako něco, co je vzájemnou dohodou.  

 

 Tělesný a pohybový vývoj souvisí s rychlým vývojem těla a potřebou být pohybově 

aktivní, ať už neorganizovaně- vrtění a poskakování, nebo organizovaně v podobě her, cvičení 

a sportu. Rozvíjí se hrubá a jemná motorika. Hrubá při pohybovém souladu končetin, jemná 

při souladu zraku a pohybů ruky. 

 

 

 Vztáhneme-li vývoj jedince k dramatické hře, pak v době od třetího do šestého roku 

života tvoří hra hlavní zaměstnání dítěte, nerozlišuje hru od práce ani fikci ve hře vzniklou od 

reality. Ve hře si dítě zkouší to, na co v reálu ještě nedosáhne a to jednáním a hraním na 

někoho, na něco, na jakoby a to za použití zástupných znaků, které mu jsou dostupné. 



Fantazie a představivost jsou výsledkem nikoliv podnětem hry. Následně vzniká hra 

s pravidly a náměty vycházející z lidských vztahů. 

Dále se vstupem do školy dítě rozlišuje hru a práci, hra ztrácí na fantastičnosti a 

přestává být hlavní náplní činnosti dítěte. Nejdříve jde o hry nedramatické, pak o hry 

konstruktivní, následně hry bojové, až pak hry promyšlené a složitější. Dodejme k tomu, že 

tak jako dítěti předškolního věku jsou nedostupné reálné manipulace s předměty, jež je 

zajímají, dítěti staršímu (a mnohdy ještě adolescentovi) jsou v reálu nedostupné četné lidské 

vztahy a interakce, jež je zajímají stejně intenzivně. A tak jako v předškolním věku hra vede 

k pochopení vztahu člověka k věcem a k „lidskému zacházení s nimi“, tak v pozdějších 

stádiích vývoje je hra cestou k pochopené lidských vztahů a interakcí k „lidskému zacházení“ 

s lidmi.“
11

  

Období puberty pak patří k nejsložitějším v celém vývoji jedince. Hra je plně oddělena 

od práce i ve vědomí dítěte. Je to období promyšlenějších a pevnějších her spolkových a 

bojových většinou s konfliktem, což vychází z obliby bojovnosti, tajemnosti a romantičnosti. 

Děti lze nadchnout pro emocionální a sociální tematiku, do které promítají sami sebe.  

 

Na závěr přidávám dělení her zvířat, kojenců, batolat, stračích dětí a dospělých dle 

Příhody, neb i na tomto seznamu lze pozorovat vývoj hry na základě vývoje celé osobnosti. 

o Hry nepodmíněně reflexní: experimentační (tahání, cloumání, kousání), lokomační 

(pobíhání, skákání, plavání), lovecké (honičky, číhání, tkání), agresivní i obranné 

(škádlení, pronásledování, hra na schovávanou), sexuální (dvoření, upejpání, laskání), 

sběratelské hry. 

o Hry senzomotorické: dotykové a haptivní (trhání, olizování), motorické (házení, 

lezení, manipulace předměty), sluchové (bubnování, povykování, pískání), zrakové 

(zrcadlení, prohlížení obrázků, barevných předmětů). 

o Hry intelektuální: funkční (přelévání vody, hrabání tunelů), námětové (ošetřování 

loutky, hovor s vymyšlenou osobou), konstruktivní (vystřihování, řezání, dělání 

mýdlových bublin), hlavolamné a skládací (otvírání kouzelných skříněk), kombinační 

(šachy, dáma, rébus). 

o Hry kolektivní: soutěživé (míčové, akrobatické), pospolité (turnaje, hry na školu, 

táboření) 

rodinné (na tatínka a maminku, na domov), stolní (loto, domino, ruleta, ping-pong). 
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3 Vesnická škola, škola s malotřídní výukou 

 

3.1 Obecná charakteristika vesnických škol 

 

Pro tuto kapitolu vycházím z publikací Alternativní školy a inovace ve vzdělávání od 

Jana Průchy, z publikace Organizace a formy vyučování v malotřídních školách od Fraňo 

Musila a oficiálních stránek ZŠ a mateřské školy Pernink. 

Mluvíme-li o vesnické škole, myslíme tím školu, kde dochází k vyučování ve 

smíšených třídách a to tak, že alespoň v jedné třídě jsou vyučováni žáci různých ročníků. 

Tento způsob je pedagogickou alternativou ke škole klasické, plnotřídní. Tyto školy mohou 

být jednotřídní a dvoutřídní, pak jde o malotřídní školy, trojtřídní už nejsou malotřídní, ale 

vícetřídní, neb mají samostatný první ročník.  

Takové školy vznikají v obcích, na vesnicích, kde z důvodu nedostatku dětí nelze 

zřídit všechny samostatné třídy od 1. po 5. ročník. Tato organizace vyučování není doménou 

jen našeho území, školy tohoto rázu fungují i v zahraničí, známé jako „small school“ či „one-

room school“, i jako „kleine Grundschule“ či „petit école primire“. Počet těchto škol není 

zanedbatelný, k roku 2000 jich jen na našem území bylo 1584. I když je tento typ výuky u nás 

chápán spíše negativně, jako něco již přežitého, neperspektivního, v zahraničí je brán za 

alternativní a inovativní.  

Princip vychází ze smíšení žáků různých tříd a jejich výuce v jedné místnosti, jedním 

pedagogem, což vyžaduje specifické formy učení a vyučování. Pozitiva této výuky spočívají 

především v tom, že podporují sociální kooperaci, založenou na spolupráci a respektu 

k ostatním a k jejich práci. Další výhodou je schopnost žáků pracovat více samostatně. I nízký 

počet žáků je výhodou, neb se pedagog může věnovat více každému žákovi a jeho 

individuálním potřebám, často i proto, že ho osobně zná, zná jeho rodiče, jeho zázemí. 

Výhodou smíšení je i fakt, že menší děti pochytí mnohé od starších spolužáků. Kladem bylo i 

hodnotné postavení pedagoga v sociálním žebříčku v obci, neb měl vliv kulturní, sociální i 

hospodářský, v naší době o této výhodě nemá smysl rozepisovat se dále, neb už dlouhou dobu 

neplatí. Nevýhodou je pak ekonomická náročnost v porovnání výdajů na dítě s plnohodnotnou 

velkou školou a množství podmínek, které jsou kladeny na práci pedagoga, který by měl být 



speciálně připraven na tento úkol, což vzhledem ke vzdělání, které připravuje pedagoga spíše 

na výuku v normálních třídách, není zcela možné. „Výchovná a vyučovací práce na 

malotřídní škole vyžaduje soustavné, pečlivé a dokonale promyšlené přípravy po stránce 

obsahové, metodické a organizační, …“
12

 Další ne úplně potvrzenou nevýhodou je to, že 

nelze v práci postupovat tak rychle, jako v normálních třídách, tudíž že se žáci spojených třid 

učí pomaleji, neb se jim pedagog nemůže stoprocentně věnovat po celou dobu výuky. Této 

nevýhodě odporuje i to, že osnovy jsou stejně platné pro všechny školy. S tímto problémem 

souvisí i problém přestupu na druhý stupeň a nesnáze vyrovnávání se s klasickou výukou.  

Všeobecně příliš výzkumů zaměřených tímto směrem není a vychází se spíše 

z výzkumů ze zahraničí, což může být zavádějící.  

  

3.2 Charakteristika naší malotřídní školy 

Naše Základní a mateřská škola Pernink leží v srdci Krušných hor. Jak už vyplývá 

z názvu, spadá pod ní i mateřská škola. Zřizovatelem je Obec Pernink, která školu finančně 

podporuje. 

V předcházející kapitole jsem rozebírala charakteristiku vesnických škol, jelikož i naše 

škola zapadá do této charakteristiky, i když ne zcela. Naše škola má spojenou výuku jen na 

prvním stupni, na druhém stupni jsou kvůli malému počtu žáků spojeny spíše jen některé 

hodiny, spadající to výchov. Ke smíšené výuce na prvním stupni dochází až při nedostatku 

dětí. Rok od roku se tedy mění to, zda jde o malotřídní výuku, to v případě že je málo prvňáků 

a spojují s jednou, či více třídami, nebo zda jde o výuku vícetřídní, kdy je dostatek žáků první 

třídy a spojovat s jinými třídami se nemusí. Jelikož je škola spádová, to, zda se bude či 

nebude směšovat, se vyvozuje až dle zápisu a přijatých dětí do první třídy.  

Co se týče obecných kladů a záporů této výuky, platí dle mého názoru charakteristika 

zmíněná v předchozí kapitole. A jelikož jsem na této škole prošla jednou z praxí, kterou mé 

studium vyžadovalo, myslím si, že jde o školu kvalitní do té míry, do které vesnická škola 

může být. 
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Praktická část 

4 K lekcím obecně  

  

Organizace kroužku 

 Prvním počinem bylo zajištění možných prostorů pro konání kroužku. Tento prostor mi byl 

poskytnut ředitelem, později ředitelkou této instituce v prostorách školy, ve třídě s kobercem.  

 

 Následoval průzkum, zda by o kroužek byl zájem, vytvořila jsem tedy dotazník (Příloha číslo 

1), ze kterého bylo v obou letech zřejmé, že o kroužek zájem bude. V 2. pololetí 2011/2012 se 

přihlásilo  jedenáct dětí, v 1. pololetí 2012/2013 pak čtrnáct dětí, což bylo poměrně dost, nicméně mi 

bylo jasné, že ne všichni zůstanou. Počet byl vysoký z hlediska počtu žáků (dvacet žáků je v jedné 

třídě, kde je spojena 3., 4. a 5. třída), ale i náročný pro začínajícího pedagoga. Během prázdnin mezi 

oběma roky se změnilo vedení školy a taktéž styl vedení kroužků. Při původním vedení, kdy školu 

vedl pan ředitel, byl náš kroužek zcela dobrovolný, bez poplatku, bez oficiálních dokumentů, se 

změnou vedení, tedy když přišla paní ředitelka, dostal kroužek svůj oficiální název „Dramatický 

kroužek“, zastřešil ho Městský dům dětí a mládeže Ostrov, byl zpoplatněn a dokumentován do 

oficiálního „Deníku zájmového útvaru kroužku dramatické výchovy“(Příloha číslo 2). 

 

 Kroužek se poprvé konal ve čtvrtek 8. 3. 2012, následně pak každý čtvrtek 2012/2013 od 

14:00 do 15:30, ve školním roce 2012/2013 pak pravidelně každý čtvrtek od 15:00 do 17:00, výjimky 

v konání byly především kvůli prázdninám, svátkům, potřebám mého vysokoškolského studia a 

nemocem. 

Má skupina 

 Obě skupiny, se kterými jsem pracovala, byly heterogenní, skládající se z předškoláků a žáků 

1. až 6. třídy.  

 

 V období 2. pololetí 2011/2012 se počet docházejících ustálil na osmi až pěti stálých žácích. 

Na kroužek nastoupilo 9 žáků, z toho se jeden odstěhoval, jeden byl na měsíc rehabilitován v lázních, 



a dva žáci odešli v průběhu kroužku z důvodu špatného dopravního spojení. Průměrně na kroužek 

docházeli 2 školkoví žáci, 2 žáci první třídy, žák třetí třídy, žák páté třídy a dva žáci třídy šesté. 

Z tohoto počtu byli 2 chlapci a zbytek děvčata. 

 

 V období 1. a 2. pololetí 2012/2013 byl kroužek otevřen pouze pro 1. stupeň základní školy s 

jednou výjimkou a tou byla žákyně 7. třídy místní školy. Do kroužku se oficiální přihláškou přihlásilo 

14 žáků, opět se ustálil na počtu 8 dětí a z toho 3 žáci první třídy, 3 žáci druhé třídy, žák třídy třetí a 

žák třídy páté. Z tohoto počtu dva hoši, zbytek děvčata. Z minulého pololetí pokračuje pět dětí. 

 

 Pokud nedošlo ke konání kroužku, pak z vážného důvodu, většinou prázdnin, jiných školních 

akcí, mé povinnosti studia či nemoci.  

Organizace lekcí 

 Náplň jednotlivých lekcí byla převážně opřena o to, co jsem si odnesla z fakultní výuky, dále o 

odbornou literaturu a o návrhy samotných žáků. 

 

 Vlastní náplní pak byla osobnostní a sociální výchova, průpravné hry a cvičení, základy 

hereckého vyjadřování, technika řeči, dramatické hry a improvizace, metody a techniky dramatické 

výchovy. Vše probírané a prožívané od nejjednoduššího po složitější.  

 

 Pokud to bylo technicky možné, používala jsem k záznamu lekce fotoaparát. Aktuální příloha 

je pod konkrétním číslem uvedena v záznamu lekce a lze ji pod tímto číslem dohledat v přílohách. 

 

 V práci jsou uvedeny téměř všechny lekce z 2. pololetí 2012, z důvodu omezení rozsahu jsem 

vynechala některé lekce 1. pololetí 2013, neb byly obsahově podobné, bylo však třeba je zařadit, 

protože část žáků zůstala z kroužku původního, ale přibyli i žáci noví, kteří dramatickou výchovou 

neprošli. Taktéž poznámky k jednotlivým lekcím tohoto pololetí jsou stručnější především kvůli 

podobnému charakteru lekcí v 2. pololetí 2012. Nezaznamenávám ani lekce, vycházející z aktuálních 

přání skupiny, které sice sloužily k rozvoji některých dramatických dovedností, ale nesledovaly cíl mé 

práce přímo. Byly to lekce, které jsem pojmenovala například „Učíme se zpívat“, kdy se žáci účastnili 

soutěže „Pernink hledá talent“ a jejich přáním bylo zaměřit lekci na držení těla, hlasový projev a na 

zkoušku jistoty tohoto projevu ve skupině, která je respektuje a je jim oporou. Podobné nezahrnuté 

lekce vycházely z přípravy na inscenaci, kterou s nimi nacvičovala vedoucí školní družiny.  

Další informace o pokračování kroužku je možné dočíst se v Deníku zájmového útvaru. 

Popřípadě v diplomovém úkolu, který navázal na naše činění formou strukturovaného dramatu, 



vycházející z pohádky O ošklivém káčátku, v jehož zpracování řešíme problematiku odlišnosti 

jedince. 

 

Pro tuto část mé diplomové práce vycházím z jak z odborné literatury uvedené v praktické části, 

tak ze sborníků jako jsou Hry pro šest smyslů od Hany Budínské, Dramatické a akční hry ve výchově, 

sociální práci a klinické praxi od Andyho Hicksona či Skupinové hry pro život od Klause W. Vopela.  

 

 

5 Lekce 2. pololetí 2011/2012 

5.1 Informační schůzka (8. 3. 2012) 

Poznámka:  

Informační schůzka proběhla za přítomnosti pouze čtyř účastníků, jelikož řádila virová infekce 

a třídy i skrz den byly naplněny necelou polovinou žáků. Schůzka trvala 45 min. 

Účast:  

 Sešli jsme se ve složení předškolák, dva čtvrťáci a jedna maminka, která s námi bude 

spolupracovat aktivně. 

Cíl:  

 Žák se seznámí s tím, co je a čím se bude kroužek DV zabývat. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení.  

Pomůcky: 

Klubíčko z vlny. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků:  

 „Klubíčko“ - poslání klubka z vlny různě napříč kruhem. Při prvním posílání je úkolem 

povědět své jméno a co mám rád, držet niť, poslat klubko dál. Začínala jsem a když se klubko 

dostane zpět ke mně, následuje kolo toho, co rád nemám. Když se klubko vrátí naposledy ke 

mně, začneme rozmotávat vzniklou pavučinu a říkat o tom, od koho jsem klubko dostal, jak se 

jmenuje, co má rád a v druhém kole to, co rád nemá. 

 Nácvik a vysvětlení podstaty živých obrazů v zadaném prostředí. Nejdříve vymýšlím, co jsme 

a kde jsme, později vedení přebírají vždy na vymyšlení jednoho prostředí žáci. 

 Reflexe pomocí otázek: 

 Co se vám z hodiny dělalo nejlépe? Co nejhůře a proč? 



 Co jste se dozvěděli o někom ze skupiny nového a proč vás zaujalo právě toto 

Reflexe:  

 Všichni zúčastnění plnili zadané úkoly s odhodláním a vervou, i když nervozita a mírná křeč 

byla znát. Spolupráce mezi všemi byla až neuvěřitelná, neboť školáci brali předškolačku automaticky 

jako sobě rovného partnera. Z práce s předškolačkou jsme měla strach, na počátku se styděla, ale když 

na promyšlení úkolů dostala čas, plnila je nad mé očekávání.  

5.2 Lekce „Poznáváme se“ (15. 3. 2012) 

Účast:  

 Na dnešním setkání nás bylo celkem osm. Předškolák, šest žáků 3. až 6. třídy a jedna 

maminka.  

Cíl:  

 Žák se seznámí s ostatními žáky a se skupinou. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení. 

Pomůcky: 

 Papír, tužky, pastelky. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Představení se jmény po kruhu a připojení slova, které mě vystihuje a začíná na stejné 

písmeno, jako moje iniciála. 

 Kreslíme obraz svého jména, tak jak si ho představujeme, následuje galerie a hádání, proč je 

jméno ztvárněno tak, jak je, následné vysvětlení od autora. 

 V kruhu každý řekne jméno a připojí ke jménu pohyb, následující zopakuje jméno a pohyb 

předcházejícího a připojí svůj. Až dojde kruh k prvnímu, opakují všichni všechna jména a 

pohyby. 

 Chůze po prostoru, snažíme se prostor zaplnit celý, nechodíme do kruhu a s nikým 

nekomunikujeme.  

◦ Chodíme a je mokro, zima, chladno, teče nám do bot. Domů neseme pětku z matematiky, 

není nám nejlépe...chvilku v tom zůstaneme... náhle ale vychází sluníčko, které krásně 

hřeje, usychají nám boty, dostáváme pochvalu za hezky vedený sešit, voní 

květiny...chvilku v tom zůstaneme. 

◦ Chodíme dále a zdravíme se vesele, smutně, naštvaně, jako bychom si spálili prst, jako 

psi... 



◦ Chodíme po prostoru, jeden z vybraných žáků zavře oči, jeden z chodících je poslán za 

dveře. Na tlesknutí se otevírají oči a než se napočítá do tří, musí žák správně jmenovat, 

kdo chybí. Těžší verzí je, že se další ze skupiny schová ve třídě či jdou za dveře dva z 

chodících. 

 Interview ve dvojicích, kdy si žáci musí zapamatovat sedm informací na toho druhého, 

následně se představit tak, jako bych já byl ten dotazovaný, to znamená představit se v „kůži“ 

toho druhého. Mezi dotazováním a prezentací jsem zařadila další činnost pro znesnadnění 

tohoto úkolu. 

 V kruhu sedáme na židličkách a měníme si místa dle různých kritérií, například kdo má rád 

čokoládu, kdo nemá rád lidi, kteří lžou, atd. Pak odeberu židličku a vymýšlení tak přechází na 

toho, kdo si při vyměňování nestihl sednout na židli. 

 Na konci hodiny si žáci chtěli hrát sochy s tím, že nejdříve jsem prostředí vymýšlela já, pak 

žáci. 

Reflexe:  

 Opět se lekce líbila a účastníci pracovali se zapálením. Potěšilo mě, jaké asociace vymýšleli ke 

svým iniciálám i jak ztvárnili svá jména. V interviu se ukázalo, kdo a jak umí naslouchat a pouze dva 

členové si pamatovali o „sobě“ vše, co bylo řečeno. Těší mě, že přejít z „být veden“ do „vést“ není 

nijak složité a ujímají se toho s vervou a energicky. Co mě mrzí je, že jsem nestihla závěrečnou 

reflexi, neb jsem v předchozí lekci slíbila sochy, které mají rádi a skrz ně už nezbyl čas, hodlám to 

dohnat v příští lekci i když reflexe už nebude tak podrobná.  

5.3 Lekce „Poznáváme skupinu“ (22. 3. 2012) 

Účast:  

 Na dnešním setkání nás bylo celkem šest. Dva předškoláci, a čtyři žáci 3. až 6. třídy. 

Cíl:  

 Žák se blíže seznámí se spolužáky a se skupinou. Žák se učí zaplňovat prostor.  

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení. 

Pomůcky: 

 Papír, tužky, pastelky, šátky. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Domečková honička- jeden je „baba“, jeden honěný, ostatní utvoří „domečky“ tak, že se 

chytnou za obě předpažené ruce. Honěný se může zachránit tak, že vymění jednu část 

domečku a ta se stává honěným. 



 Představení se- řekneme své jméno a uděláme pohyb, kterým zdravíme celou skupinu.  

 Sochy a sochaři- práce ve dvojicích, kdy sochaři sochají ze žul kamene, po každém sochání 

následuje galerie a výměna partnerů.  

◦ Jméno, které patří soše (př. kamenný blok byl Petr, sochám jméno Petr tak, jak si ho asi 

představuji, následně jméno napíšu na papír před sochu). 

◦ Název oblíbeného sportu, který si myslí, že je oblíbený pro jejich sochu, následuje 

zaznamenání na papír. 

◦ Název oblíbeného jídla. 

◦ Následuje reflexe v kruhu, každý má před sebou papír se jménem, oblíbeným sportem a 

jídlem. Postupně se k tomu vyjadřuje, buď nápis na papírku potvrdí, nebo ho poopraví. 

 Vedení slepce- ve dvojicích, vedoucí má oči otevřené a provádí „slepého“ kamaráda, který má 

oči zavřené, zavázané. Nejdříve jenom prostorem třídy. Provázení se postupně ztěžuje, do 

cesty jim stavím překážky v podobě židlí, tašek, lavic, které musí překročit, obejít, podlézt a 

přitom pořád dávat pozor na slepého.  

◦ Následuje reflexe vyvolaná otázkami: 

  Jak jste se cítili v roli vedeného/vedoucího? 

  Co bylo nejnáročnější v roli vedoucího a co v roli vedeného? 

 Posílání elektrického impulzu- sedíme v kruhu, držíme se za zády oběma rukama, pravou 

souseda vpravo, levou souseda vlevo a posíláme elektrický impulz pomocí stisknutí ruky. 

Jeden stisk znamená, že impulz pokračuje po směru, dva stisky obrací směr impulzu. 

 Žralok- jsem žralokem a děti mají své lodičky v podobě židliček. Na začátku má každý svou 

loď, jenže přichází bouře, jednu loď ničí a jejich úkolem je, aby se před žralokem zachránili 

všichni. Končí to ponecháním pouze jedné židle pro celou skupinu. 

Reflexe:  

 Velice se mi líbilo, jak děti spolupracovaly mezi sebou, starším nevadilo být s předškoláky a 

naopak. Při sochání vznikla řada zajímavých soch a při reflexích se pak skupina dověděla opět nové 

informace o našich členech, nebo si osvěžila informace staré. Při vedení slepců byl vidět rozdíl mezi 

těmi žáky, co nejdříve viděli a slepce vedli, a těmi, kteří byli nejdříve slepí. Ti, co si prošli slepotou 

jako první, vedli následně slepé daleko opatrněji, a při reflexi toto zaznělo. Nejtěžší pro slepé bylo 

přelézt židle a podlézt tunel z lavic. Pro vedoucí bylo pak náročné vést v úzkých průchodech tak, aby 

se slepý pokud možno neuhodil. Při žralokovi bylo nejdříve vidět, jak každý zachraňuje hlavně sebe, 

když však zůstal jeden člen bez lodě, nabídly mu tři děti útočiště samovolně. Později se sounáležitost 

skupiny projevila o to víc, když větší žáci brali na své klíny děti menší. V závěrečné fázi, když zbyla 

pouze jedna židlička, už fungovali celkem sehraně. Postavili nejmenší doprostřed a udělali kolem nich 

kruh, menší uvnitř kruhu zase drželi balancující kraje. Jsem překvapená tvořivostí těch nejmenších z 

nás, jsou šikovní a přemýšliví, pokud zrovna neví, dávám jim na to čas tím, že přejdu k někomu 



jinému a vrátím se k nim následně, většinou pak už reagují. Jeden člen je opravdu maličký, sem tam 

místo zadávané aktivity jen tak sedí, nebo leží na koberci a pozoruje činnost, nechávám ho, často ho 

pak zvědavost přemůže a vrátí se k nám a k práci.  

5.4 Lekce „Budujeme skupinu“ (12. 4. 2012) 

Účast:  

 Na dnešním setkání nás bylo celkem šest, tři předškoláci, dva prvňáci, jeden třeťák 

Cíl:  

Žák si opakuje zaplňování prostoru, seznámí se s pantomimou a hrou „sochy 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení, metody a prostředky DV- pantomima, sochy. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Gordický uzel- stojíme v kruhu, zavíráme oči, do kruhu dáváme pravou ruku a chytáme se s 

jinou volnou rukou, následně dáváme do kruhu i druhou ruku, opět se někoho chytáme. 

Následně otevíráme oči a snažíme se vzniklý uzel rozmotat do původního kruhu.  

 Poslepu tvoříme kruh- rozejdeme se po prostoru, na tlesknutí zavíráme oči, hledáme někoho 

poblíž, chytáme ho za ruku a snažíme se vytvořit kruh. 

 Chodíme po prostoru, na povel se zastavíme, zavíráme oči a ukazujeme směrem, kde si 

myslíme, že jsou pruhované ponožky, červená mašle, modro- bílé pruhy atd. 

 Záchrana 

◦ nejdříve ve dvojicích- jeden z dvojice se převažuje dozadu, druhý ho chytá. Následně se 

vymění.  

◦ později se utvoří trojice- prostřední člen přepadává dozadu i dopředu a ostatní ho chytají. 

Následuje výměna.  

 Zaplňování prostoru a narativní pantomima 

◦ Předvádějí příběh o zvědavém štěněti, štěnětem se stávají a všichni sami za sebe, bez 

kontaktu s okolím předvádějí činnost štěněte: (autorský text) 

 

Bylo jednou malé štěně a to tuze rádo honilo kočky! Když se ráno probudilo, protáhlo se, utíkalo k 

misce s vodou, napilo se a už se rozhlíželo, co bude dělat dál. Rozhodlo se honit kočku domácí. Jenže 

kde je? Pod stolem? Za židlí? Štěně hledalo a hledalo, až jí zmerčilo. Kočka si ho nevšimla, a tak štěně 

zaujalo bojovou pozici, natáhlo hlavu, uši roztáhlo do stran. Jeden skok, druhý skok a třetí, ale kočka 

skočila na parapet u okna a ani se nehnula, ani se na štěně nepodívala. Štěně tam tak chvíli stálo, ale 



přestalo ho to bavit, a tak vylezlo ven, vyřítilo se ze dveří a narazilo do obrovských nohou sousedovic 

psa. Podívalo se po těch nohách, nahoru a ještě víš a ještě víš, až uvidělo obrovskou hlavu a čumák, 

sklánějící se k němu. Strachy se schoulilo do klubíčka a třáslo se. „Neboj se, já tě nesežeru,“ řekl ten 

veliký černý pes. „Pojď, budeme  spolu honit kočky,“ řekl přátelsky a šibalsky zamrkal.... (jak příběh 

pokračoval se dozvíme při další nar. pantomimě) 

 

 Pantomima.  

◦ Nejdříve vysvětlím, co pantomima znamená. Pak rozdám slova jako auto, motýl, pejsek. 

Žáci mají za úkol slova pantomimicky ztvárnit a my hádáme, o co asi jde. 

◦ Udělej si publikum.  

Před tím, než začnou další pantomimu, musí vyjít na „podium“, uklonit se a počkat si na 

klid na svůj výstup. 

◦ Následně si sami mohou vybrat, co budou, předvedou to a my ostatní hádáme. 

 Kolektivní sochy. 

◦ Chodíme po prostoru, řeknu nějakou situaci, například „v supermarketu“, na tlesknutí 

zaujímáme pozici a po mém dotyku děti poví, čím nebo kým v daném prostředí jsou. 

Reflexe:  

 Dnešní skupinka byla plná menších žáků, přesunuli jsme se do společenské místnosti jednoho 

místního penzionu, kde je koberec a domácí přátelské prostředí. I ve skupince složené z malých žáků 

se mi pracovalo velice dobře. U Gordického uzlu mě překvapilo, jak žáci rychle a přesně reagovali, s 

prvním jsem jim mírně pomohla, druhý zvládli sami. Pohyb se zavřenýma očima je problematičtější, 

děti často pokukují, nemyslím si, že je to proto, že by chtěly podvádět, alespoň některé, je to spíše 

proto, že se pohybovat se zavřenýma očima ještě neumí jistě. Při záchraně se sejdou malé děti a větší, 

pomáhám proto se záchranou, když i ty méně důvěřivé ucítí, že je společně chytneme, odváží se i do 

více vychýlených poloh. Na zaplňování prostoru musíme pracovat, jsou zde tendence komunikovat a 

chodit do kruhu, nakonec tyto tendence se špatně odstraňují i u nás, studentů. Narativní pantomima 

jim jde bez problémů, vede je k tomu i adekvátně věku zvolené povídání o štěněti. Potěší mě, když 

prosí, abych povídala, co se dělo dál, to si ale záměrně nechávám na příště. Pantomima mě mile 

přikvapí, dopředu dávám pokyn k tomu, aby si děti předvádění dobře promyslely, první pokusy jsou 

povrchní, při druhém pokusu a předvedení toho, co si vyberou samy, se začínají objevovat i detaily 

přemýšlení o tom, co předvádím. Uvidíme krásného ježka, vajíčko i chemika. Dělání publika je 

„syrové“ a projev pod upřenýma očima všech tuhý, musíme na tom zapracovat. Do další hodiny 

plánuji přinést digitální fotoaparát. 

5.5 Lekce „Rozvíjíme smysly“ (19. 4. 2012) 



Účast:  

Na dnešním setkání nás bylo celkem osm. Dva předškoláci, dva druháci, jeden třeťák, tři šesťáci. 

Cíl:  

Žák rozvíjí své smyslového vnímání a seznamuje se s úvodem do držení těla a techniky řeči a 

s metodou živých obrazů.  

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení, držení těla, technika řeči, metody a techniky DV- živé obrazy. 

Pomůcky: 

 Různé předměty, které je možné ve třídě najít. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Zrak + paměť 

◦ První činnost je přípravou pro jednu z kimových her. Děti mají za úkol ve třídě najít a 

vybrat si jeden z různých předmětů, ty se pak dají do kruhu a každý o své věci poví, proč 

vybral právě ji. Následně se ukryjí pod deku. 

 Sluch 

◦ Děti leží na koberci, zavírají oči a poslouchají svůj dech, zvuky ve třídě, zvuky v budově, 

zvuky mimo budovu a mají zvuky identifikovat. Následně v kruhu popsat, co děti slyšely 

a popsat, jak zvuky vznikají nebo by vznikat mohly.  

◦ Děti se otočí čelem ke zdi a poslouchají zvuky, které ve třídě dělám, škrabu na tabuli, 

šustím pytlíkem, dupám, tleskám, listuji knihou, bouchnu dveřmi, zvedám židličku, trhám 

papír. Děti mají za úkol jeden ze zvuků si vybrat a předvést ho pohybem či jiným zvukem.  

◦ Práce ve dvojicích. Jeden z dvojice předvede zvuk, druhý ho pohybově ztvární, následně 

se děti vymění. 

 Hmat 

◦ Sedíme v kruhu, čelem dovnitř, každá z členů dostane do ruky nějaký předmět a opisem 

ho má popsat ostatním. Po popsání všech předmětů je přidáváme pod deku k předmětům z 

úvodu hodiny. 

 Čich 

◦ Žáci si představují vůni lesa, sena, jahod, vody v bazénu.  

 Chuť 

◦ Představují si chuť citronu, vanilkové zmrzliny, horké čokolády. 

 Následuje reflexe toho, čím se dětem vnímalo nejlépe, zda si uměly vybavit vůni a chuť 

jmenovaného a jaká vůně a chuť pro ně byla nejuchopitelnější. 



 Úvod do techniky řeči a zaplňování prostoru 

◦ Seznámila jsem žáky s trpaslíčky, kteří nám budou pomáhat držet naše tělo pěkně rovně. 

Umístili jsme si je pod paty na břicho a hýždě, na ramena a na hlavu a společně jsme se 

nejdříve procházeli mlčky po prostoru, pak se s pěkným držením těla zdravili s různými 

emocemi- strach, veselí, ospalost, smutek, radost.  

 Úvod do živých obrazů 

◦ Vysvětlila jsem žákům jejich podstatu, uvedla příklad a začali jsme živé obrazy 

jednotlivců.  

 Závěrem jsme se snažili dát dohromady všechny předměty, ukrývající se pod dekou.  

Reflexe:  

 Opět se k nám přidali i žáci z 6. ročníku a bylo nás víc. Při přípravě jsem v první části hodiny, 

zaměřené na práci se smysly, neviděla problém. Děti jsou tvořivé a vnímavé, práce ve dvojicích 

probíhala bez větších problémů, potýkáme se asi nejvíce s počáteční pubertou a styděním se u šesťáků. 

U předškoláků pak s tím, že neví, jak minidrama řešit a vyžadují více nápověd či mou pomoc, 

nebráním se tomu, často vymyslím menší část a oni dle nadhozeného příkladu pokračují už sami. Tím, 

že pocházejí z vesnice si vůni lesa umí představit dobře a i ostatní vůně i chutě si dokázali vybavit, z 

vůní nejvíce les a jahody, z chutí pak zmrzlinu a čokoládu. Líbilo se mi, jak mnozí při představě 

citronu začali více slinit, což v následné reflexi padlo i nahlas. Úvod do techniky řeči byl jen letmý, 

žáci se po přivolání trpaslíčků stavěli nepřirozeně a kroutili se, proto jsme začali chodit po prostoru, 

což držení o něco srovnalo. Sami rozdíl v hlase ještě nepozorovali, já ovšem se srovnáním těla u dvou 

členů pozorovala větší sklon pro dramatizaci následných pozdravů. S otevřeným hrudníkem přišla i 

větší jistota projevu. Obavy přišly, když jsem do přípravy zasadila i živé obrazy. Nezačala jsem 

nejlépe, jelikož vyžadovat nejdříve práci jednotlivce v živém obrazu je více stresující než ve skupině, 

či dvojici. Vysvětlila jsem to tak, že mají dvě fotky v albu, ta první je startovní, začíná štronzem, pak 

se na pár chvil rozhýbe a končí opět štronzem. Nakonec, skrz mírné rozpaky, jsme viděli sedm velice 

povedených záznamů z jednotlivých alb. 

  



 

5.6 Lekce „Živé obrazy“ (26. 4. 2012) 

Poznámka: 

 Hodina probíhala v prostoru dětského hřiště venku. 

Účast:  

 Dnes se nás sešlo celkem osm. Dva předškoláci, dva druháci, jeden třeťák, tři šesťáci.   

Cíl:  

 Žák se zdokonaluje v držení těla a technice řeči, vyzkouší si živé obrazy jako jednotlivec, ve 

 dvojici i v celé skupině. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení, držení těla, technika řeči, metody a techniky DV- živé obrazy. 

Pomůcky: 

 Papír, tužky, pastelky. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Domečková honička. 

 Držení těla a technika řeči 

o Opět jsme přibrali trpaslíčky na pomoc, srovnali jsme držení těla a s pěkným tělem 

jsme si přáli dobré ráno, dobrý den, dobrý večer za použití různých pocitů- radosti, 

omrzelosti, nudy, štěstí, smutku, veselosti. 

 Živé obrazy 

o Jednotlivci- vyberou a ztvární to, co se jim dnes přihodilo nejzajímavějšího. 

o Dvojice- každý z dvojice uvede svůj námět, na jednom se dohodnou, název fotografie 

napíší na jednu stranu papírku, následně živý obraz předvedou skupině, skupina 

komentuje, co jsme asi viděli, a dává návrhy, jak se asi fotka jmenuje, návrhy píšeme 

na druhou stranu daného papírku a pak srovnáme obě strany. 

o Trojice- výběr tématu jako ve dvojicích. 

 Obrazy: 

o Účastní se celá skupina. Z kruhu přicházíme do obrazu s tím, kdo jsme a co v něm 

děláme, následně se přidají do obrazu další členové. Nejdříve začínám já, pak obraz 

začínají ostatní členové. Poslední obraz je úplně bez mé účasti.  

  



 

Reflexe: 

 Dnešní hodina byla pro děti náročná, pro ty menší na delší soustředění, pro ty větší na časté 

vystupování s nápadem a tudíž na projev zaměřený ven a s ním spojený stud. Taktéž tím, že jsme byly 

venku, se soustředění o něco snížilo. I přes to mě děti překvapily, ty starší pomalu odbouraly stud a při 

závěrečných obrazech už přemýšlely ne skrz sebe, ale skrz konečný výtvor a roli, kterou v něm budou 

ztvárňovat. Jeden z předškoláků se hůře soustředí, ale když ho téma zaujme, přinese naprosto 

neokoukané náměty, kterých se skupina ráda chytí. Snažím se o nedirektivní vedení. Pokud nedává 

pozor a přinese paradoxní informaci do našeho obrazu, snažím se o to, ukázat mu, co v obrazu je a 

vedu ho k tomu, zda je možné být v obraze tím, čím je, někdy se opraví, někdy mu napovím a někdy 

zbytek příchozích do obrazu situaci zachrání. Toto „zachraňování“ proběhlo dvakrát a mile mě 

překvapilo, neb vyžaduje značnou dávku tvořivosti, přemýšlení a pohotovosti, což někteří členové 

skupiny mají a já opět shledávám, že jsem je zbytečně v tomto ohledu podceňovala. Myslím si, že i 

když tato „záchrana“ proběhla ojediněle, je to skvělá průprava pro zachraňovatele a skvělá zpětná 

vazba pro toho, kdo přinesl paradoxní informaci. Obě strany tak nakonec musí přemýšlet a vzniklé 

situace dramaticky řešit. 

 

5.7 Lekce „Řeč a rytmus“ (3. 5. 2012) 

Účast:  

Na dnešní hodině nás bylo nejdříve osm, ale jeden hoch musel odejít na očkování a zůstalo nás 

sedm. Tři předškoláci, dva druháci, třeťák a jeden šesťák. 

Cíl:  

 Žák se dále zdokonaluje v držení těla a technice řeči, vnímá a reprodukuje rytmus. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení, držení těla, technika řeči. 

Pomůcky: 

 Různě barevné šátky. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Myší honička- klasická honička založena na tom, že se stáváme myšmi, každý dostane 

jinak barevný šátek jako ocásek a já vždy hlásím, jaká barva honí kterou, v průběhu 

barvy měním. 

 Držení těla (autorský text) 



Jsme kostelní myši, to jsou myši vážené, na rozdíl od domácích a venkovních myší. Na důkaz toho 

máme krásně barevné ocásky. A protože si svou výjimečnost uvědomujeme, také podle toho chodíme s 

krásným tělem. Váha těla je uprostřed, spíše k přední části chodidel, hlídáme si břicho a pozadí, 

nevyvalujeme je. Hrudník otevřeme a vystavíme na obdiv obyčejným myším. Ramena jdou do široka a 

dolů, hlava na prodloužené šíji. A procházíme se takto mezi obyčejnými myškami. Hlídáme se mezi 

sebou. 

 Technika řeči 

◦ Brániční dýchání. 

Jak asi takový myší den vypadá? Spíme si v našem pelíšku, když najednou ucítíme vůni nového dne, 

čerstvé trávy, květin, rosy, ale taky vůni čerstvě pečených buchet, které paní kastelánová právě peče. 

Cítíme i marmeládu, kterou buchty naplní. A pomalu se probouzíme s tím, že si jednu takovou buchtu k 

snídani půjdeme „vypůjčit“.  

◦ Svalový impulz. 

 Po cestě však narazíme na psa, který na nás nejdříve tiše, ale pak hlasitě štěká a taky na kocoura! 

Děti stojí na všech čtyřech, a nejdříve štěkají potichu haf-haf, následně čím dál tím 

hlasitěji. Poté mňoukají mňou- mňou stejným způsobem. 

◦ Rezonance. 

Myška se před psem a kočkou schová do zvonu.  

Stojíme v kruhu a začneme se houpat ze strany na stranu, přidáváme bim-bam, bim-

bam, tiše, zvyšujeme hlas až na maximum a zase se vracíme k tichému bimbání. 

◦ Artikulace.  

Na tabuli je napsána básnička: 

 

  Myši chodí tiše,   Neslyšná je chůze myší, 

  mají nohy z plyše.  tu tak někdo neuslyší. 

(autorská tvorba) 

Vytleskáme si ji po slabikách, následně jí říkáme jen pomocí samohlásek A, E, I, 

O, U. Následně dělím děti na dvě skupiny a mají za úkol libovolně dramaticky 

zpracovat a předčítat báseň (Příloha číslo 4). 

◦ Práce s hlasem a řečí. 

▪ Postupně v kruhu předvádíme mňoukání kočky, jedoucí vlak, vrzání dveří. 

▪ „Ahoj mámo,“ říkáme v kruhu vždy s jinou emocí. 

▪ Vyjadřování se nahlas- jeden v kruhu řekne nějaké slovo šeptem, další po kruhu 

ho musí říci o něco hlasitěji.  

▪ Tlaskání v rytmu- vždy jeden něco vytleská a zbytek kruhu to opakuje po něm. 



Druhé kolo je ztíženo tím, že tleskaný rytmus je delší. Třetí a nejtěžší kolo je 

ztíženo délkou a tím, že mohou tleskat na dlaně, stehna, zem. 

▪ Slovo na rytmus- vytleskám slovo a děti hádají, co za slovo by to mohlo být. 

Následně si slova vymýšlejí děti a ostatní hádají, co to mohlo být za slovo. 

 Návrat k živým obrazům ve dvojicích.  

Reflexe:  

 Dnes jsem měla obavy z toho, aby děti vydržely hlasovou rozcvičku, protože je celkem 

dlouhá, nakonec se tato obava nenaplnila. Co se držení těla týče, srovnávání na místě je stále 

kostrbaté, při chůzi se držení těla lepší. Použití čichu k zachycení „imaginárních vůní“ je za účelem 

použití bráničního dechu opravdu přínosné. Děti dýchaly do bříšek. I svalový impulz vyšel poté, co 

jsem řekla, že jakoby zvukem musí ti psi a kočky myš odfouknout. Při rezonanci byl největší problém 

trefit se do toho, aby se různě vysoké děti kývaly shodně, což se nakonec po několika pokusech 

povedlo. Bim-bam ještě vůbec nerezonuje, tam, kde má, ale to se v úvodu do této problematiky snad 

ani nedá čekat. Při artikulační části zase vznikl problém, že mnohé děti ještě nečtou a neumění dělit 

slova na slabiky. Musela jsem tedy týmy rozdělit tak, aby s předškoláky byla žákyně 6. třídy, ta práci 

nejdříve řídila, ale pak se ptala předškoláků, jestli to tak chtějí, nebo výstup provedou jinak. Při práci s 

hlasem se opět projevila dětská fantazie. Při zvyšování intenzity hlasu jsem nejdříve komentovala 

vhodnost hlasitosti já a později to začaly kontrolovat děti, ukazovaly si i jakousi škálu hluku, kde se 

právě pohybovaly. Vymýšlet slova nebyl problém. Později se rozmohlo i odstíněné tleskání. 

Dinosaurus byl vytleskán tak, jak kdyby padal dům, a láska zase velice jemně. K živým obrazům jsme 

se vrátily jen ve dvojicích a to kvůli osvěžení paměti.  

5.8 Lekce „Piráti“ (17. 5. 2012) 

Účast:  

 Dnes nás bylo celkem sedm. Dva předškoláci, druhák, třeťák, tři šesťáci. 

Cíl:  

Žák si zopakuje pravidla pro správné držení těla a techniku řeči, vyzkouší rytmická cvičení a 

kostýmní improvizaci.  

Metody a prostředky:  

Držení těla, technika řeči, hry a cvičení na rytmus, improvizace, TIR, tajná informace, živé 

obrazy. 

Pomůcky: 

 Různé čepice a klobouky. 

  



  

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Jako úvodní motivaci jsem použila piráty a cestování s nimi. 

 Rozehřátí- boj ukazováčkem (autorský text) 

Na moři jsou dny dlouhé, piráti se nudí, a tak se cvičí v boji. Vaším úkolem je ve dvojici si na 

výcvik pirátů zahrát, stoupnete si k sobě čelem, a vašim kordem bude váš ukazováček. Úkolem je 

zasáhnout spolubojovníka kordem do zad a přitom se nehnout z místa. 

 Držení těla, technika řeči 

◦ Brániční dýchání 

Každý se teď stane mořem pro pirátskou loď, kterou představuje knížka, vaším úkolem je rozhýbat 

pirátskou loď, kterou vám položím na břicho tak, jak s lodí houpou vlny.  

◦ Hospodaření s dechem 

Když slunce zapadá a z moře, prý je slyšet syčení, my se teď hluboce nadechneme a při výdechu 

zasyčíme co možná nejdéle. Následuje dlouhý nádech a trhaný výdech se syčením.  

◦ Držení těla 

Jelikož jsme právě narazili na pevninu, musíme si po dlouhé cestě na lodi srovnat pěkně tělo. 

Srovnáme si držení těla, tak, jak už to známe.  

◦ Hlasový impulz  

Nacvičíme si pirátské „baf“ s pěkným tělem, aby to opravdu znělo děsivě. Soutěž o nejlepší a 

nejhrozivější baf. 

◦ Rozeznívání masky 

V městě právě zvon vyzvání na poledne, staneme se tím zvonem, a jak jsou piráti blíže městu, slyší 

zvon více a více. 

◦ Vokálová ladička 

Jako piráti máme i svůj pokřik ÁÉÍÓÚ, nejdříve si ho vyzkoušíme s pěkným tělem, následně si na 

obličej nasadíme hrozivou masku a s tou maskou provádíme pokřik. 

◦ Text na procvičení všeho  

A jelikož má každý pirát svůj slogan, i na vás je, abyste vymysleli třeba jen jednu větu a řekli nám jí 

tady tak, abychom jí uvěřili. Př. Boj se lidský červíčku, ukousnu ti pacičku. 

 Rytmus 

 

  Jeden pirát, druhý pirát,    Kdo piráty nemá rád, 

  piráti jsme tři.     tomu to natři! 



(autorský text) 

◦ Nejdříve říkanku všichni vytleskáme. Následně k znázornění rytmu použijeme 

tlesknutí a plácnutí o zem, přidávám ještě plácnutí o kolena. Postupně přidáváme 

na každou dobu nový prvek.  

◦ Pak děti přinášejí věci, které ve třídě jsou a vydávají zvuky (tužky, krabičky s 

chrastícím obsahem atd.), uděláme orchestr a to tak, že zprvu jedou všichni na 

každou slabiku, pak si různé nástroje vezmou různý rytmus a různé doby. 

 Kostýmní improvizace 

◦ Přináším různé klobouky a čepice s tím, že piráti nechtějí, aby někdo z města, 

kam připluli, poznal, že jsou piráti, to by jen mohli třeba oběsit a to piráti nechtějí, 

chtějí je doplnit nezbytné zásoby. Každý si vybere čepici, jakmile si jí nasadí, 

stává se občanem města, který má jméno, zaměstnání a je schopen o sobě něco 

málo říci. Skupina pak hodnotí, zda by mu uvěřili, či by ho raději poslali na 

šibenici. 

 Narativní pantomima. 

Nejdříve si z dostupného postaví pirátskou  loď, rozdělí si úkoly a jelikož mají vše, co potřebovali, 

vyplouvají na širé moře. Jelikož je krásně a svítí sluníčko, uklízejí palubu a poté, co je hotovo, sedí na 

palubě, hrají karty a popíjejí rum. Mezitím dostane jeden z žáků tajnou informaci- až bude řečeno, 

vypadne přes palubu. Najednou se začnou vlny vzdouvat, začne foukat vítr a na palubu dopadnou 

první těžké kapky, prší více a více, všichni jsou promáčení a snaží se někam schovat a najednou blesk 

a udeří hrom a ozve se: „Muž přes palubu!“. Ostatní se ho rychle snaží zachránit. Nakonec ho 

polomrtvého přeci jen vytáhnou na palubu. Bouře utichla a na lodi je třeba uklidit, zašít plachty a dát 

vše do pořádku. 

◦ Reflexe: 

Jaký jste měli pocit, když se ozvalo oznámení, že jeden muž vypadl z lodi? 

 Závěrečný kolektivní živý obraz z lodi. Vcházíme do něj, říkáme, kdo jsme a co na 

lodi děláme, na první tlesknutí měníme polohu, na druhé taktéž, po třetím následuje 

štronzo, odchod z obrazu, popis změny z prvního obrazu. 

Reflexe:   

 Pirátská tematika žáky velice zaujala a motivovala. Držení těla a techniku řeči stále pilujeme, 

ale lepšíme se. Vnímání rytmu a schopnost koordinovat paměť, mozek a činnost končetin nebyla 

problémem pro ty starší, předškoláci měli problémy , pokud se říkanka a činnosti zrychlily. Kostýmní 

improvizace je nadchla, snažila jsem se jim vysvětlit, že v roli jsme jen tehdy, když máme klobouky, a 

pak jsme za roli zodpovědní. Výkony byly zatím spíše rozpačité, koordinace role a pamatování si pár 

slov o sobě nebyla nejlehčí. V příští hodině se na tuto problematiku zaměříme. Narativní pantomima 

nedělá problém, děti jí dělají rády a spontánně, šok nastal, až když zjistily, že muž přes palubu 



opravdu vypadl a byl to muž konkrétní. Nejdříve nastal šok, pak až vypukla záchranná akce. Tajnou 

informaci zařadím častěji, v závěrečné reflexi totiž zaznělo, že je to překvapilo a zjištění a následné 

řešení vzniklé situace bylo zábavnější a reálnější než připravovaná improvizace. Rozfázování živého 

obrazu se poměrně zadařilo, na to, že jsme to s dětmi dělaly poprvé, taktéž se na toto pojetí živého 

obrazu zaměřím. 

5.9 Lekce „Pohádkové bytosti“ (17. 5. 2012) 

Účast:  

 Dnes nás bylo celkem sedm. Dva předškoláci, prvňák, třeťák, tři šesťáci. 

Cíl:  

 Žák si zopakuje pravidla pro správné držení těla a techniku řeči. Žák si vyzkouší kostýmní 

improvizaci a improvizaci na téma pohádková bytost. 

Metody a prostředky:  

 Držení těla. Technika řeči. Improvizace, TIR, tajná informace, živé obrazy. 

Pomůcky:  

 Kostýmní znaky, knížky. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Z minulé hodiny měli žáci za úkol přinést si svou oblíbenou knížku a vybrat si v ní 

svou nejmilejší postavu, představí nám ji a vyberou jí kostýmní znak, pokud ho mají 

na sobě, musí reagovat a chovat se jako daná pohádková postava.  

 Zahřátí 

◦ Pohádková honička, která je honičkou klasickou s tím, že se žáci vžijí do svých 

postav a snaží se tomu, co honí, uniknout tak, jak by unikala daná bytost. Nejdříve 

zpomaleně, pak v rychlejším tempu. 

 Technika řeči a držení těla 

◦ Rovnání těla v rolích. 

◦ Sfoukávání svíček z našich prstů, nejdříve musíme sfouknout co nejvíce svíček 

plynule, následně trhaně. 

◦ Sfoukáváme svíčky pomocí „haf“ a „tma“ na každou svíčku. 

◦ Rozezníváme masku pomocí hmmmm, nejdříve ne v roli, pak v roli. 

◦ Rozmluvení probíhá na úryvku z knížky, který má každý přečíst tak, jak ho asi 

psal spisovatel (tázavě, v tempu, stydlivě atd.), před tím proběhne nácvik, by čtení 

bylo plynulejší. 



 Kostýmní improvizace, improvizace, pantomima, živé obrazy. 

◦ Žáci se opět stávají naší postavou s kostýmním znakem, abychom si v hlavě 

utřídily, kdo jsme, chodíme po prostoru a odpovídáme si sami pro sebe: 

   Kdo jsme? 

   Jak se naše postava vlastně jmenuje? 

   Co dělá v příběhu, co se s ní stane? 

   Jaká je její charakteristika? 

◦ Pantomimicky předvádíme: 

Jakou činnost má postava nejraději? 

Jakou činnost nemá postava ráda vůbec? 

◦ Živé obrazy 

▪ Dle přečteného úryvku předvedeme úvodní obraz, následně ho necháme ožít a 

ukončíme opět obrazem z úryvku. Pokud postava v úryvku není, předvádíme, 

co asi dělá, když od ní autor odhlédl, ale právě v té době, co se úryvek 

odehrává. 

◦ Improvizace: 

▪ Nejdříve se pohádkové postavy potkají ve dvojici, vedou rozhovor o tom, co 

je právě zajímá, co dělají atd. 

▪ Následně ruším práci vždy jedné dvojice, posílám je dívat se na jiné 

pohádkové rozhovory, až se vystřídají všichni. 

▪ Následně nechám rozběhnout improvizaci, posílám do ní další postavy, jen 

tak, nebo s tajnou informací, sama v roli přicházím do rozběhlé improvizace 

 Reflexe: 

  Jak se vám pracovalo, když jste kostým neměli a naopak. Jak jste se cítili?  

  Zda se vám líbila nějaká improvizace a proč? 

Reflexe:   

 Myslím si, že dnes bylo silnou motivací to, že děti viděly pytle s kostýmními znaky, když 

jsem jim napověděla, k čemu nám budou sloužit, byly nadšené. Knížku si nepřinesli dva žáci a pro ně 

jsme měla na výběr z mnou donesených knížek. Nakonec se v naší skupině objevilo Ošklivé káčátko, 

Krteček, Bílá paní, Statečný ježek, kráska z pohádky „Kráska a zvíře“, Popelka, a vlk z pohádky „O 

čtyřech kůzlátkách a já jsem vystupovala v roli starosty z „města Kocourkova“ (Příloha číslo 5). Děti 

velice rychle pochopily, že postavy mají lidské vlastnosti, jinak by nemělo cenu je hrát. Už v úvodní 

honičce se ukázalo, že uvažují o svých postavách a tuší, jak na tom budou s motorikou. Technika řeči 

a držení těla se zlepšuje po malých krůčcích. Poznaly jsme postavy skrz vypravěče příběhu a skrz 

vlastní pocity, pro příště je ale nechám více se s postavou sžít. Závěrečná improvizace všech postav 



mě nadchla, děti jsou sice ještě komické ve výrazu i v přednesu dané postavy, ale snaží se udržet její 

charakteristiku a podsouvají do ní zároveň své chování, je to zajímavá sonda do „hry na ne sebe“. 

Improvizací tohoto druhu se hodlám zabývat i v dalších lekcích, děti baví, mě taktéž a pomalu se 

odbourává ta šílená nervozita z volného projevu. 

6 Lekce 1. pololetí 2012/2013 

6.1 Lekce „Seznamujeme se v novém kolektivu“ (20. 9. 2012) 

Účast:  

 Třináct žáků od 1. do 5. třídy. 

Cíl:  

 Žák se seznámí s obsahem kroužku dramatické výchovy, seznámí se s novými spolužáky. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení. 

Pomůcky:  

 Klubko vlny. 

Formy: 

 Skupina. 

Sled kroků: 

 „Klubíčko“- poslání klubka různě napříč kruhem, při poslání je za úkol povědět své 

jméno a co mám rád, držet niť a poslat klubko dál, následně se síť rozmotala. 

 Hra „Dárek“- na začátku hry jsem měla bonbón a někomu jsem ho darovala a řekla, 

proč ho dávám právě jemu, tomu bonbón zůstal, z pytlíku se vzal další a ten, který 

právě sladkost dostal, měl další sladkost někomu věnovat a říci, proč ji daruje právě 

jemu.  

Reflexe: 

 Tím, že je skupina o polovinu větší, je i hlučnější a živější, děti se navzájem dobře znají a 

znám je i já, budu tedy doufat v to, že je DV bude bavit a že ty, co už půlročním procesem prošly mi 

budou oporou. Těch, co v kroužku pokračují je pět, Myslím si, že v počtu 14 dětí nezůstaneme. 

Předpokládám, že postupem času se skupina vytříbí a zůstanou ty děti, kteří budou mít opravdový 

zájem. Už z předchozí práce jsem zvyklá mít dvě varianty lekce, variantu pro stejné složení skupiny 

z minula a variantu, ve které předpokládám menší počet členů. V tomto plánování budu pokračovat 

tak, aby případný odchod některých členů nenarušil chod našeho kroužku. 

6.2  Lekce „Už zase se poznáváme“ (4. 10. 2012) 

Účast: 



 Třináct žáků od 1. do 5. třídy. 

Cíl:  

Žáci se ve skupině poznávají, skupinu budují pomocí průpravných her a cvičení, učí se 

zaplňovat prostor, poznávají narativní pantomimu a hru sochy. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení. 

Pomůcky:  

 Polštáře. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Hra „Jméno a pohyb“- řeknu své jméno, připojím pohyb, další po kruhu opakuje a 

přidává to své. 

 Hra „Vymění si místa ten, kdo...“ 

 Gordický uzel- nejdříve metoda lehčí, kdy skupinu rozdělím na dvě části, pak varianta 

těžší, kdy je skupina celá. 

 Tvoříme kruh poslepu- rozejdeme se po prostoru, na povel zavíráme oči a snažíme se 

utvořit jeden kruh.  

 Zaplňování prostoru 

◦ Chůze po prostoru a vysvětlení pravidel tohoto pohybu. 

◦ Chůze po prostoru v prostředí vodního světa, kde je naše tělo lehčí, pod sebou 

vidíme písečné dno, kolem nás plavou ryby i želvy, vidíme i ponorky a lodě. 

◦ Chůze po prostoru v prostředí opuštěného ostrova, na který se z vodního světa 

vynořujeme, kde se sušíme na slunci, hledáme dřevo na oheň a rozbíjíme kokosy. 

Po tlesknutí musí děti zamrznout v pohybu. Následuje galerie tří aktérů, které 

vyberu a ostatní si je prohlížejí.  

◦ Chůze po prostoru opuštěného ostrova, kde se nachází prostředí jako útes, vesnice 

domorodců či jeskyně. V každém prostoru můžeme najít věci, kterými se žáci 

stávají. Opět následuje galerie vybraných předmětů. 

 Sochy 

◦ Sousoší ze dvou aktérů- chodíme po prostoru, na tlesknutí hledáme partnera a 

tvoříme sousoší (sousoší míče uvíznutého na stromě, sousoší přistávajícího 

letadla, sousoší venčení divokého psa atd.) 

◦ Sousoší ze tří aktérů. 

◦ Sousoší ze čtyř aktérů. 



◦ Sousoší celé skupiny: v obchodě, na fotbalovém zápase, na módní přehlídce.  

Reflexe:  

 Zatím je příliš brzo na závěry ohledně soudržnosti skupiny, je vidět, že se děti znají a jsou 

zvyklé spolupracovat i skrz věkový rozdíl. Co nám poměrně šlo, bylo zaplňování prostoru a děti velice 

bavily sochy, kde lze pozorovat vůdčí schopnosti starších, které ovšem nejsou utlačovatelského typu. 

Sem tam pozoruji tvořivější činnost u těch dětí, které už na kroužek chodily minulý školní rok, možná 

je to jen přání, abych to viděla. To se ukáže při dalších setkáních.  

 

6.3 Lekce „Budujeme skupinu a rozvíjíme smysly“ (11. 10. 2012) 

Účast: 

 Třináct žáků od 1. do 5. třídy. 

Cíl:  

 Žáci dále budují skupinu pomocí průpravných her a cvičení, rozvíjí své smyslové vnímání. 

Metody a prostředky:  

 Průpravné hry a cvičení. 

Pomůcky:   

 Polštáře, šátky. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Sled kroků: 

 Úvodní kruh, kde se probraly zážitky a doporučení z uplynulého týdne. 

 Hra „polštářkovaná“, bezpečnější alternativa „židličkované“. 

 Hra „na žraloka“, kdy nejdříve každý námořník má svou loď, žralok vždy jednu 

sežere a je na skupině, jak daný problém vyřeší. 

 Zaplňování prostoru a hra „Sochy“, kdy jsou žáci buď předmětem či věcí z prostředí 

na stavbě, v lese, v lednici, pod peřinou 

 Rozvoj smyslového vnímání a paměti: 

◦ „Kdo chybí“- ze skupiny si jeden sedá na židli, před ním se na hudbu prochází 

ostatní, pak sedící zavírá oči, jeden z chodících je vybrán a postaven za sedícího, 

ten má během krátké doby odhadnout, kdo nám chybí, 

◦ Vedení slepce, kdy slepci mají zavázány oči šátkem. Nejdříve se vedou za ruku 

cestou bez překážek, následuje pouze vedení hlasem a povely po cestě s 

překážkami (Příloha číslo 6). 

Reflexe:   



 V dnešní lekci jsme stihli polovinu připravených věcí, jednak proto, že k nám přišly dvě 

návštěvy, paní ředitelka a zástupkyně, což mírně rozházelo soustředění skupiny. Dále pak proto, že 

všichni chtějí povídat při úvodním kruhu, všichni by se rádi vystřídali v každé činnosti a to je opravdu 

časově náročné, pro příště se z toho poučím. Po polštářkované a hře na žraloka byla krátká reflexe 

toho, v čem se hry shodovaly a v čem byly jiné, padly výrazy soutěžení, vítěz, spolupráce a vítězové. 

Sochy začínají být zajímavější, a každé prostředí je bráno jako výzva. Opět jsem měla mírné obavy ze 

hry vedení slepce, které se však nevyplnily. Lehčí i náročnější verze byly zvládnuty a všechny dvojice 

dorazily na místa určení, následovala reflexe, kdy jsem se tázala, zda měli žáci strach, zda si navzájem 

věřili a v čem byl největší problém. Největším problémem se ukázalo, že ne všichni mají pravo-levou 

orientaci a místo popisu stran tedy používali krátký dotek buď na pravém či na levém rameni. Hnacím 

motorem ke spolupráci se ukázala obava nevidomých z překážkové dráhy a navádějících zase obava o 

slepce a jeho údy. 

6.4 Lekce „Hrajeme si s pohádkami“ (25. 10. 2012) 

Účast:  

Vzhledem k tomu, že v době konání byly právě podzimní prázdniny se nás sešlo pouze šest 

žáků od 1. do 5. třídy. 

Cíl:  

 Žáci si procvičí pantomimu, sochy a živé obrazy na textu pohádky O čarodějníkovi.  

Metody a prostředky:  

 Metody a prostředky DV. 

Pomůcky:  

 Kniha Čarodějná mošna od Jiřího Horáka. 

 Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

 Sled kroků: 

 Úvodní kruh, kde se probraly zážitky a doporučení z uplynulého týdne. 

 Čarodějná honička- ten, co honí je čaroděj, jakmile se někoho dotkne, stává se 

čarodějem další s tím, že si musí držet místo, kam dostal babu. Hráli jsme zpomalenou 

verzi, neb jsme byli v menší učebně, kde nebylo tolik prostoru. 

 Práce s textem (Příloha číslo 7) 

◦ Narativní pantomima, narativní pantomima zrychlená a zpomalená. 

◦ Sochy, sochy s komentářem. 

◦ Živé obrazy (foto, necháme ožít, foto), fázové živé obrazy (foto, necháme ožít, 

foto, necháme ožít, foto). 

Reflexe:   



 Na dnešní lekci jsem měla původně připraveno něco jiného, ale protože byly podzimní 

prázdniny, bylo mi jasné, že někteří žáci budou pryč, jiní nemocní, nakonec nám menší kolektiv nabídl 

jinou alternativu práce, zaměřenou na pantomimu, živé obrazy a sochy v pohádkovém prostředí a víc 

prostoru pro prohlížení výtvorů „do hloubky“. Pracovali jsme s povídkou z knihy Čarodějná mošna od 

Jiřího Horáka, konkrétně s pohádkou O čarodějovi. Předčítala jsem text a po přečtené pasáži jsem 

zadávala rozličné úkoly. S narativní pantomimou či se zrychlenou a zpomalenou formou nebyl 

problém. Zajímavé bylo pozorovat, kdo správně předvídá svým řešením příběh a kdo mu svým 

řešením dá naprosto jiný směr. Žáky bavilo pozorovat, kdo se trefil a čí odhad byl nejzajímavější. 

Změnu pozoruji především v rozvoji fantazijní stránky a v rozvoji detailů práce. Co mě potěšilo je, že 

se dva největší živlové začínají usměrňovat navzájem a tím se klidní.  

 

6.5 Lekce „Robotí příběh“ (11. 10. 2012) 

Poznámka: 

 Tuto lekci popisuji jinak, než ty doposud, neb byla celá postavena na příběhu, který 

jsem vymyslela. Aby vše běželo plynule, abych nic nevynechala, abych ani neriskovala, že 

něco opomenu při zadání a pak budu muset akci narušovat dovysvětlením, raději jsem si 

napsala i přesné zadání instrukcí, a proto je zahrnuji i sem. 

Termín fixovaná pantomima jsem přebrala od Josefa Valenty a z jeho publikace Metody a 

techniky dramatické výchovy. Principem je zafixovat různé části těla, těmi nehýbat a zbytkem těla 

pantomimicky předvádět to co je zadáno. 

 

Cíl:  

 Žák si během příběhu robota vyzkouší a zažije různé druhy pantomimy. 

  



 

Metody a prostředky:  

 Metody a techniky DV. 

Formy: 

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Pomůcky:  

Šroubek, baret nebo čepice. 

Sled kroků: 

 Úvodní kruh- po kruhu posílám šroubek, ten, kdo šroubek má, má zároveň slovo a ostatní ho 

poslouchají. Na úvodní kruh jsou děti zvyklé a navrhují doporučení knížek a filmů, které je 

oslovily, popřípadě vyprávějí silné zážitky z předchozího týdne (autorský text). 

Zavřete oči a představte si, že se ocitáme v době, kdy náš svět je už tak daleko, že lidé zapomněli 

pracovat a vše za nás dělají roboti. Zvládají úplně všechny činnosti, i když sem tam při vaření, žehlení 

či opravě auta něco pokazí. Ne, že by chtěli práci kazit, ale jejich typicky robotí pohyby někdy mohou 

za občasnou nešikovnost.  

 Částečná, fixovaná pantomima 

Vyber si jednu část těla z robota a pantomimicky předveď, jak to asi vypadá, když ta 

nějaká část vykonává práci. 

Mezi těmi všemi roboty nebylo rozdílu, všichni si byli velice podobní, jen každý vykonával jinou 

práci.  

 Úplná, plná pantomima 

 Pantomimicky předveď, jaké práce mohli roboti asi vykonávat, nezapomeň respektovat to, jak 

se hýbou jednotlivé části těla robota. 

Robot jménem A3 pracoval v obrovském skladu a jeho prací bylo třídit bedny, ve kterých se 

hromadily nepoužívané věci. Jeho práce měla pořád stejné zadání a všechny jeho dny vypadaly taky 

dost podobně. 

 Narativní pantomima zpomalená 

 Předváděj zpomaleně to, co se v příběhu odehrávalo.  

Ráno se A3 probudil ve stoje ve skříni, která každému robotovi sloužila jako postel. Vylezl ze skříně 

a postupně si začal pro-ta-ho-vat cho-di-dla, ce-lé no-hy, pra-vou ru-ku, le-vou ru-ku, hla-vu i ce-lé 

tě-lo. ŠTRONZO. 

 Narativní pantomima  

 Předváděj to, co se v příběhu odehrávalo 

Kontrolka na pravém zápěstí hlásila nedostatek oleje. Šel tedy do kuchyně, ohřál si zbytek oleje od 

včera a dolil ho pusou. To, co zůstalo na okrajích hrnečku, vytřel prstem a namazal si kolenní šrouby 

a šrouby na loktech. Dle příručky správného robota namastil i šroubky držící hlavu. Pak začal 



pochodovat, zdvihat ruce do vzduchu a třepat hlavou, aby se olej dostal pořádně do všech spár. 

ŠTRONZO. 

 Narativní pantomima zrychlená 

 Předváděj to, co se v příběhu dělo zrychleně. 

Jeho vnitřní budík znenadání zazvonil a to znamenalo jediné, velice rychle se rozpohybovat do 

práce! Vzal si železný kufřík s náhradními díly a „utíkal“ tak rychle, jak robot utíkat může. Po cestě 

zakopl o práh nejen u východu z domu, ale i u vchodu do práce. Chtěl se protáhnout do výtahu, ale ten 

byl plný jiných A3, tak to vzal po schodech. Právě včas doběhl na místo, kde s prací včera skončil, 

když se z rozhlasu ozvalo: „Roboti, začněte pracovat teď!“ A3 sundal další bednu a otevřel ji... 

ŠTRONZO 

 Pantomima ozvučená 

Udělejte dvojice, vymyslete, co všechno mohl A3 z bedny vyndat. Jeden z dvojice bude  robot 

A3 a druhý bude předvádět zvuky, které se dějí při otevírání krabice a zvuk toho, co v krabici 

našel.  

Někdy našel v krabici to, jindy ono, nikdy mu však věci z krabic nepřišly nějak zvláštní, až jednou... 

A3 se probudil tak, jak se budil vždy, promazal se tak, jak se promazával vždy a po cestě do práce 

zakopl vždy tam, kde zakopával. Došel, doběhl do práce, postavil se tam, kde včera s prací skončil, z 

rozhlasu zaznělo: „Roboti, začněte pracovat teď!“ A3 otevřel krabici a HLE, nádherná to věc 

(vyndám zpoza zad baret). Takovou věc viděl A3 v životě poprvé a hned začal zkoušet, k čemu že to asi 

je. 

 Předávaná pantomima 

 Předávejte si tuto podivnou věc a pokuste se pro ni najít nějaké využití. 

Zkoušel to tak i onak, ale pořád ne a ne na to přijít! Rozhodl se, že si předmět vezme domů. Doma 

ho položil na stůl a dumal a dumal a dumal, ale nic nevydumal. A tak šel spát. Další den bylo robotí 

volno, to totiž jednou za 365 dní mají roboti jeden den volna a to je zrovna dnes. Ráno vstal a hned mu 

bylo jasné, na co ten předmět je! 

 Pantomimické živé obrazy 1. Skupina (Příloha číslo 8) 

 Rozdělení do třech skupin, kdy každá skupina má jiné zadání, příběh pokračuje živým 

 pantomimickým obrazem. Ostatní hádají, co se na obrazu stalo, kdyby to bylo příliš náročné, 

 mohou si vypomoci jednou pronesenou větou. 

 Předveďte, jak si A3 v čepici ohříval olej a jak to asi dopadlo.  

„Tak takhle to asi nepůjde,“ říkal si A3 a drbal se na hlavě. Náhodou vykouknul z okna a hle! 

Najednou mu využití předmětu bylo nad slunce jasné! 

 Pantomimické živé obrazy 2. skupina 

Předveďte, jak A3 udělal z čepice krmítko pro holuby, kteří hnízdili na jeho parapetu a jak to 

asi dopadlo.  



„Tak takhle to asi taky nepůjde, „říkal si A3 a zase se drbal na hlavě. Všimnul si, že na zemi leží 

holubí pírko, chtěl se pro něj natáhnout, když v tom uklouznul na oleji, který před tím zkoušel 

neúspěšně ohřát... 

 Pantomimické živé obrazy 3. skupina 

  Předveďte, jak A3 uklouzne, z ruky mu vyletí čepice a když A3 dopadne, dopadne i 

  čepice a to jemu na hlavu. 

A3 vstal, podíval se do zrcadla a až teď mu to tedy bylo všechno jasné! A od té doby A3 tu věc, 

jménem čepice už z hlavy nesundal. 

 

 Reflexní kruh 

Na čtvrtku jsme společně načrtli myšlenkovou mapu o druzích pantomimy, se kterými jsme se dnes 

setkali. A následovaly otázky (Příloha číslo 8). 

Co se vám na dnešní hodině nejvíce líbilo a proč? 

Jaký druh pantomimy bychom určitě znovu rádi použili. 

 

Reflexe:  

 Částečnou, fixovanou pantomimu jsme zkoušeli poprvé, ale zadání bylo jasné, takže jsme měli 

možnost shlédnout trhané pohyby nejčastěji rukou robota při nějaké činnosti, nejvíce se mi líbilo 

trhané odemykání zámku. Při úplné pantomimě se snažíme zapracovat i na detailech našeho projevu, 

dnes tedy na pohybech robota, neb se nesoustředíme jen na předváděnou činnost, ale i na provedení 

podléhající zákonům robotových pohybů. Nejvíce se nám líbil robot, který točil pivo. Narativní 

pantomima je něco, u čeho žáci příliš dlouho neudrží pozornost, často do sebe strkají a tak jsem 

zvolila navíc zpomalenou a zrychlenou formu, což je nutilo více poslouchat a více se soustředit na 

příběh. Ozvučená pantomima byla náročnější, ale velký problém nedělala. Je pravdou, že z 

imaginárních beden se nejčastěji tahala zvířata, což vzhledem k příběhu nebylo moc reálné, takže se 

udělalo druhé kolo, kde se z beden tahaly staré a nepoužívané věci, například bubínek. Následné 

pantomimické obrazy taktéž nebyly novinkou. Zatím děláme neozvučené živé obrazy, maximálně 

může zaznít jedna věta. Tyto obrazy zaujaly nejvíce tím, že mezi ně byl vložen příběh a každý obraz 

byl jeho gradací. V závěrečném kruhu jsme si pojmenovali hodinu jako „Robotí pantomimu“, to 

vymysleli žáci a prošli jsme příběh po krocích a vymysleli jsme názvy pro jednotlivé druhy 

pantomimy. Tuto činnost jsme dělali kvůli tomu, abychom existenci jednotlivých druhů úplně 

nezapomněli a při další tvorbě se mohli dle mapy orientovat a vybírat ty druhy pantomimy, které se 

nám budou hodit. 

 



6.6 Lekce s pohádkou Vysoký, Břichatý a Okatý z knihy Čarodějná 

mošna od Jiřího Horáka (práce s konkrétním textem a celý text je 

uveden v Příloze číslo 6) (8. 11. 2012) 

 

Cíl:  

Žák si během příběhu klasické pohádky vyzkouší a zažije různé druhy soch a zopakuje  různé 

druhy pantomimy z předchozí hodiny. 

Metody a prostředky:  

 Metody a techniky DV. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Pomůcky:  

 Papír, tužka, jablko. 

Sled kroků: 

 

Jelikož jde o klasickou pohádku, setkáváme se s typickým trojím opakováním. Princ potká tři sluhy 

a třikrát vysvobozuje s jejich pomocí princeznu. Vždy je něco opakováno a něco variováno. Já jsem 

taktéž použila na všechny tři stejné situace stejnou metodu a na každou variaci jsem metodu taktéž 

variovala. 

 

 Úvodní kruh 

Po kruhu posílám jablko, ten, kdo jablko má, má zároveň slovo a ostatní ho poslouchají, 

 zazní doporučení knížek a filmů, které je oslovily, popřípadě vyprávějí silné zážitky z 

předchozího týdne. 

 

 Fixovaná pantomima 

 Ve dvojicích v rozhovoru prince s Vysokým, dále pak Břichatým a nakonec s Okatým, jsem 

 fixovanou pantomimu zvolila třikrát. 

◦ Fixace celého těla, jen úst ne. 

◦ Fixace celého těla, jen rukou ne. 

◦ Fixace celého těla jen nohou ne. 

  



 

 

 Narativní pantomima 

Opět ve spojení se třemi totožnými situacemi, kdy princ třikrát vysvobozuje princeznu a 

opět v různých variacích. Dále pak ve spojení NP a sochy a NP a živé obrazy. 

 

 Sochy  

◦ V této části všichni žáci tvoří jednu sochu Velkého, následně jak pokračuje příběh 

sochu Břichatého a poslední sochou je Okatý.  

◦ Sousoší toho, jak to mohlo vypadat v princeznině komnatě, aby nezmizela potom, 

co si princ na pomoc s hlídáním přivolal všechny pomocníky. 

◦ Sousoší, kdy na dotyk každá říká, kým, čím, sousoší je, ve fázi, kdy jim dá král 

zapeklitý úkol. 

◦ Sousoší, které vzniká postupně, ten, kdo přichází, říká, čím se v sousoší stává v 

části příběhu, kde bojují s posledním náročným úkolem. 

◦ Sousoší na etapy a s komentářem, kdy v první etapě uvidíme sousoší dosud 

přečteného a ve druhé sousoší toho, jak si děti myslí, že vše dopadne. Těsně před 

dočtením pohádky reflektujeme, co se změnilo. 

 

 Živé obrazy 

◦ Narativní živé obrazy spojené s NP (viz víše) 

◦ Živé obrazy ozvučené jednou větou či úplně v části příběhu, kde děti domýšlejí to, 

jak Břichatý pomohl při útěku prince a princezny. 

 

 Závěrečná reflexe 

 Na druhou půlku čtvrtky, kde na první půlce je rozebraná pantomima, rozebíráme možnosti 

soch a živých obrazů a jejich druhy. Opět se dotazuji, co se dětem líbilo nejvíc a proč, co se jim až tak 

nelíbilo a co by chtěly určitě zkoušet i v dalších hodinách. 

 

Reflexe: 

Tato hodina byla náročná jak časově, tak po činnostní stránce. Činností bylo mnoho, byly 

náročnější a často spolu kombinované. Fixovaná pantomima proběhla ve všech třech variantách hned 

dvakrát, neb první pokus byl „prázdný“, děti fixovaly dobře, ale sdělnost gest nebyla úplná, tak jsem je 

vyzvala, aby si vzpomněly, jak to vypadá s ústy, rukama a nohama, když se dostanou do prudké 

hádky, kdy jsou opravdu vytočené. Následný pokus byl sdělný více. Sochy, kdy se všechny děti staly 



jednou postavou, byly novinkou, ale myslím si, že je děti zvládly dobře (Příloha číslo 9). V sousoší, 

kde se hlídala spící princezna, jsem fungovala jako vyšší síla. Když jsem poprvé vešla do komnaty, 

unesla jsem princeznu hnedle nehlídaným oknem, děti rychle pochopily, jak těžit z vlastností třech 

pomocníků a při další návštěvě vyšší moci už hlídaly dobře všechny únikové východy. Sousoší, kde se 

na dotyk představujeme, není novinkou a bylo zvládnuto. Při vcházení do sousoší dávám vždy 

každému dostatek času na promyšlení toho, kým bude, popřípadě se děti radí se mnou či s těmi 

„mimo“ obraz. Tato činnost je moc baví. Sousoší na etapy je vždy překvapením pro nás diváky a jsem 

stále častěji a častěji překvapena, jak i malí účastníci ví, kdo jsou a jsou schopni dohlédnout, jak to s 

nimi může dopadnout. Živé obrazy jsou naším oblíbeným, a proto je děláme většinou dvakrát, poprvé 

se jen kocháme, podruhé reflektujeme, co se asi právě na obrazu děje. Opět děti vše zaznamenaly na 

čtvrtku, protože stejně jako v případě pantomimy lze metody soch a živých obrazů používat různě a je 

dobré si to zaznamenat a v další práci se tím inspirovat. 

 

6.7 Dvě lekce s publikací Nebe, peklo, ráj- Tyglík české poezie pro děti 

20. století (6. 12. 2012,13. 12. 2013 ) 

Cíl:  

Žák si na příkladu poznané, prožité a dramaticky zpracované básně a na volném zpracování 

básní dalších vyzkouší různé druhy pantomimy, soch, živých obrazů a improvizace s nimi. 

Metody a prostředky:  

 Metody a techniky DV. 

Formy:  

 Jednotlivec, dvojice, skupina. 

Pomůcky:  

 Čtvrtky s texty básní, klobouk, rulička od toaletního papíru a kousek papíru v ní. 

Sled kroků: 

 Úvodní kruh 

Po kruhu posílám ruličku od toaletního papíru, ten, kdo ruličku má, má zároveň slovo a ostatní ho 

poslouchají, zazní doporučení knížek a filmů, které je oslovily, popřípadě vyprávějí silné zážitky z 

předchozího týdne. 

 Práce s textem básně od J. Suchého- Sedmdesát hrobaříků 

◦ Na úvod nechám rozběhnout debatu o hrobařících. Jak vypadají? Proč se jim asi 

říká hrobaříci? (Hrobaříci jsou brouci, kteří mají oranžovo černé krovky. 

Hrobaříci proto, že dospělí jedinci zahrabávají za pomoci čichu nalezené 

mrtvolky malých savců a ptáků do země a kladou do nich vajíčka, když se pak z 



vajíček vylíhnou mladí, mají ihned potravu.) 

◦ Pak přečtu text básně, ve kterém jsou vynechaná slova a úkolem dětí je uhodnout, 

jaké slovo asi doplníme.  

 

Sedmdesát hrobaříků 

Jiří Suchý 

 

  Sedmdesát hrobaříků     Krtek leží na paloučku 

  Sešlo se tu kolem krtka     Tiše znějí ptačí hlásky 

  Kolem krtka pro kterého    A já sbírám do (kloboučku) 

  Přišla si dnes krtčí (smrtka)    Na paloučku sedmikrásky 

 

      Hrobaříci brouci prostí 

      Ani slzu neuroní 

      A je shoda okolností 

      To že zrovna zvony (zvoní) 

 

◦ Pantomima pocitová 

Jakou náladu nebo pocity ve vás báseň vyvolává? Ztvárníme pohybem během mého čtení, 

na tlesknutí zůstaň ve štronzu a ten, koho se dotknu nám poví, jak se zrovna cítí, jaký má pocit 

z básně. Následuje krátká reflexe a ukotvení si toho, jaká nálada se ponese při dalším 

zpracovávání básně. 

◦ Volné zpracování textu: 

Sedmdesát hrobaříků 

Sešlo se tu kolem krtka 

 

 Foto smutečního zástupu, ten se potom rozejde a stoupá si kolem mrtvého krtka, foto (živé 

 obrazy-pantomimické). 

 

Kolem krtka pro kterého 

Přišla si dnes krtčí (smrtka) 

 

 Náhle do kruhu vbíhá smrtka (jeden z kluků) a vytáhne z krtka-ruličky kousek toaletního 

papíru jako duši a zmizí. Po tom co zmizí, se kruh hrobaříků kolem krtka uzavírá.

 (improvizace). 

Krtek leží na paloučku 



Tiše znějí ptačí hlásky 

 

Kruh se přestane uzavírat a všichni se přesunou do pozic, ve kterých můžou být ptáci  

a udělají sochu, poté jí ozvučí (sochy-ozvučené) 

 

A já sbírám do (kloboučku) 

Na paloučku sedmikrásky 

 

 Mezi sochy ptáků vchází další postava, která sbírá sedmikrásky do kloboučku 

 (improvizace). 

Hrobaříci brouci prostí 

Ani slzu neuroní 

A je shoda okolností 

 

 Dosud jen čtu, mezitím všichni žáci ze sebe udělají jeden velký zvon se srdcem a zvoní: 

 „Bim-bam,bim-bam“ (sochy-všichni jedna věc). 

 

A já tady zpívám tiše 

Smutný písně smutný tóny 

 

 Všichni stojí v řadě, fixované vše krom úst, které něco zpívají. (pantomima fixovaná) 

 

Aby krtek věřil spíše 

Že to pro něj zvoní (zvony) 

 

Po zaznění „spíše“ žáci ukazují na „krtka“, zůstává vše zafixované, jen rty dále zpívají a 

ruka ukáže na krtka (pantomima fixovaná). 

 

 Reflexe toho, jak se jim líbilo toho zpracování a nabádání k tomu, aby to v trochu jiné verzi 

použili i ve svém zpracování své básničky. 

 

 Práce ve skupinkách na textech dalších básní, naprosto dle fantazie dětí. K nápovědě toho, co 

lze využít, tam visí naše čtvrtky se zápisy z minulých hodin. 

 

Lev a Nelev 

Josef Hanzlík 

 



 V zemi, kde jsou kopce hlavou dolů,   Každé levé dali botu pravou, 

 houpy hou,      houpy hou, 

 obouvali v zimě nohy stolů,    potom nad tím moudře kývli hlavou, 

  houpy hou.      houpy hou. 

 

 V té zemi žil taky lev a lvice,    Všechno se tam nějak divně mele, 

 hopy hou,      houpy hou, 

 denně jedli prázdné makovice,   lvu říkají Lev a lvici Nelev, 

 houpy hou.      houpy hou. 

 

 Lev má hřívu, Nelev ne, tak vida,   Ještě že to takhle vykoumali, 

 houpy hou,      houpy hou, 

 pan profesor knížku vydá,    jinak by je vůbec nepoznali, 

 houpy hou.      houpy hou. 

 

Každý ptáček má svou píseň 

Michal Černík 

 

Každá louka má svou trávu.  Každý mráz má hrůzu z tepla. 

Každá kytka má svou barvu.  Každá tma se bojí světla. 

 

Každý oheň  má svůj dým.  Každý ptáček má svou píseň 

Každý člověk má svůj stín.   a svým zpěvem plaší tíseň. 

 

Kapka deště padá shora.  Slunce vždycky dělá světlo 

Kouř a pára stoupá zdola.  a nikdy to nepopletlo. 

 

Potok vždycky běží dolů.  Nebýt světla, nebýt tepla,  

Nohy vždycky chodí spolu.  země by nám nerozkvetla. 

 

Každá zima končí jarem.  To je pravda milé děti  

Každá noc zas končí ránem.  a ta nikam neuletí. 

 

 Reflexe: 

Poezii jsem zařadila proto, že jsem měla pocit, že žáci příliš básní neznají. Učí se říkanky z 

učebnic, ale samotných básní znají málo a těmito lekcemi jsem chtěla vzbudit zájem i o poezii. První 

lekce byla poměrně návodná a to z toho důvodu, že jsem po mé delší absenci z důvodu studijních 



povinností a z důvodu nemoci mnoha žáků chtěla zopakovat metody, které máme na našich plakátech, 

a jsou nám známé. Nakonec jsme v našem kruhu shlédli dvě velice povedená zpracování obou básní, 

ve kterých se tyto metody projevily. V básni Lev a Nelev se promítly spíše metody pantomimické, v 

druhé básni pak stejnou měrou metody pantomimy a živých obrazů. Velice mě mrzí, že jsem 

nepořizovala ve své práci i audio nahrávky. Nejen jako důkaz mé práce, ale i pro zpětnou reflexi po 

shlédnutí nahrávky samotnými žáky. Tento nedostatek se budu snažit nahradit alespoň v další práci 

s kroužkem. 

  



 

Závěr  

Na závěr práce bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří mě při psaní této práce tak 

podporovali.  

 

Myslím si, že na všechny v úvodu položené otázky zodpovídám v průběhu mé teoretické 

části práce. Popsala jsem osobnost pedagoga obecně i osobnost pedagoga dramatické výchovy 

jak z hlediska toho, jak se utvářela dobou, tak z hlediska toho, co by neměla postrádat. 

Zabývala jsem se i tím, zda tyto požadavky splňuji já, když aspiruji na to, být pedagogem a 

když už současně vedu svůj vlastní kroužek. Obsáhla jsem vývoj dramatické výchovy a to, jak 

vypadá dnes. Zabývala jsem se jejími principy, cíli, obsahy, metodami a formami. Všeobecně 

tím, bez znalosti čeho se učitel dramatické výchovy zkrátka neobejde. Tento výzkum spolu 

s mým dosavadním vzděláním vytvořil obsah teoretické části mé diplomové práce.  

Praktická část pak vycházela z jednotlivých lekcí, které jsem připravovala předem a 

následně zkoušela v praxi. Odnáším si více než cenné poznatky. Tím prvním poznatkem je, že 

je třeba plánovat vše do detailů, například přesné formulace zadání úkolů. Druhý poznatek 

možná trochu v rozporu s tím prvním, ale učitel dramatické výchovy ví, že i když je vše 

dokonale naplánováno, nemusí to probíhat dle představy a pak musí do hry vstoupit schopnost 

improvizace. Improvizace okamžitá, věcná, tvůrčí a tím značně složitá. Třetím poznatkem je 

to, že přiznat chybu se vyplácí. Nevztahuji to na žáky, ale na sebe. Poučila jsem a vím, že 

pokud udělám chybu, například vynechám důležitý krok, nebo pokazím řeč učitele v roli, není 

dobré snažit se to zamaskovat za každou cenu. Žáci to poznají, příběh ztratí to, co se před tím 

složitě buduje. To raději chybu přiznat a pokusit se to provést znovu. Posledním poznatkem je 

to, že můj přístup, rovná se přístupu žáků. V přátelském, otevřeném, přátelském a usměvavém 

prostředí se pracuje tak, že v jiném to snad „ani nemá cenu“.  

Nebyla to cesta jednoduchá, nicméně nebyla tak strastiplná, aby mě odradila od další 

práce, která na tuto bude navazovat. Ráda bych jednou z pozadí sledovala inscenaci mých 

svěřenců, a byla na ně nehledě na reakce okolí hrdá. Hrdá jsem vlastně už teď, neb na každý 

náš společný čtvrtek se těším. A nabízí se poslední otázka, tentokráte spíše řečnická: „Lze se 

na něco těšit více, než na čirou radost z činění, které platí stejnou měrou pro pedagoga, jako 

pro žáka a kterou nabízí právě dramatická výchova?“ 
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