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ABSTRAKT
Bakalářská práce pojednává o Divadle utlačovaných. Zasazuje tuto metodu do
dalších paradivadelních systémů, akčního výzkumu a technik sociální pedagogiky.
Snaţí se jí popsat a to i se shrnutím filozofických základů. Cílem výzkumné části práce
je zmapovat konkrétní dílnu divadla a zkušenosti jejich účastníků. Na nich popsat
procesy, které působí na jedince v průběhu dílny ve vztahu k útlaku. Případně odhalit,
které prvky jsou pro práci klíčové. Tím přispět k vydefinování zařazení metody do výše
zmíněných systémů. Podpořit její další rozvoj a šíření.

ABSTRAKT
The bachelor work writes about the Theater of the oppressed. Place this method
to other paratheatrical systems, action research and techniques of social pedagogy.
Trying to describe it, even with a summary of philosophical foundations. The aim of the
research part is to map specific workshop of making theatre and experience of the
participants. On them then describe processes that influenced an individual during the
workshop in relation to oppression. Or reveal which elements are crucial in this work.
This will contribute to defining of classification this method in the aforementioned
systems. To encourage its further development and dissemination.
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ÚVOD
„Osvobodit se je být.“ (Boal, 1983, s. 74)
Divadlo utlačovaných (Theatre of the oppressed, dále jen TO) je divadelní
metodou zavedenou v 80. letech 20. století brazilským dramatikem A. Boalem.
Základní myšlenkou je práce skupiny se společným útlakovým tématem na tomto
problému pomocí dramatických technik. Zpracovávání daného tématu do divadelního
představení, které se pak hraje pro širší veřejnost a dává moţnost zapojení diváků do
dramatizovaných situací. Vede k zaktivování diváka (herce) a ve výsledku nalezení
způsobu překonání útlaku.
Tato specifická metoda ještě není v Čechách příliš rozšířena. Momentálně se
nejvíce rozvíjí na Masarykově univerzitě v Brně, kde v rámci katedry sociální
pedagogiky funguje kabinet Divadla utlačovaných pod vedením MgA. Lenky Remsové,
Ph.D. Zde vzniká spousta prací velmi dobře reflektujících sociálně-edukační vliv TO.
(Např. Remsová, 2001). A popisují velkou řadu uskutečněných projektů TO. Především
se zaměřením na Divadlo Fórum (např. Macková). Nově se také rozvíjí práce na divadle
v Praze na fakultě humanitních studií pod vedením Mgr. Dana Moree, Dr. Šíření této
metody u nás podporuje I časopis Tvořivá dramatika, který publikoval některé články s
touto tématikou. A v neposlední řadě festival TO, Divufest. Svou prací bych se tedy
také ráda zapojila do jeho šíření.
Co se týče zahraničních zdrojů, objevují se jako u nás práce zaměřené na
Divadlo fórum a jeho edukační vliv (např. Szeman, 2005) či pracující na filozofických
základech TO a jeho hlavních myšlenkách (např. Flores, 2000).
Já osobně se o divadlo a jeho vyuţití k jiným neţ pouze estetickým cílům
zajímám jiţ dlouho. Dostala jsem tak moţnost účastnit se několika seminářů TO a
navštívila jsem i výše zmíněný festival. Metoda mě zaujala a rozhodla jsem se jí
zabývat hlouběji i po teoretické stránce. A podívat se na ní z pohledu psychologie, na
její vliv na rozvoj jedince.
Ve své práci jsem se zaměřila na popis dílny TO, tedy přípravu Divadla fórum,
jedné z hlavních technik Divadla utlačovaných. Takto nyní postupuje většina skupin TO
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v Čechách. A stejně tak i seminář na FHS UK, který ve své práci popisuji. Zaměřila
jsem se právě na dílnu, protoţe následné divadlo i jeho socio-edukační vlivy uţ jsou
popsány v jiných pracích. Chtěla jsem tedy propracovat to, co mu předchází a zaměřit
se na vliv této práce na jedince.
V teoretické části své práce představím Divadlo utlačovaných. A. Boal podává
ve svých knihách silný teoretický podklad stavící na několika základních filozofických
přístupech. Pro plné pochopení TO je třeba, abych na začátek jeho teorii rozvedla. Dále
budu v práci specifikovat, co je metoda TO z hlediska paradivadelních systémů,
akčního výzkumu, a jakou pozici zastává v sociální pedagogice. V poslední části se
budu zabývat metodou jako takovou, jejími technikami, postupem, cíly a základní
terminologií.
V praktické části popíšu svůj výzkum zaměřený na postup dílny TO na mnou
vybraném semináři. Nácvik našeho divadla probíhal v zimě 2014. Pracovala na něm
skupina studentů, zájemců a členů Ara art o.s. Podařilo se nám vytvořit dvě divadelní
představení na téma rasismus. Příběh z pohledu člena majoritní i minoritní skupiny.
Celý záznam naší dílny je přiloţen (1. Příloha).
Svým výzkumem jsem se snaţila odhalit procesy, které probíhají při práci
s útlakovou skupinou a při přípravě Divadla fórum. Dochází tu k práci na dramatických
schopnostech, k jiţ výše zmíněnému sociálnímu učení a také k rozvoji kaţdého
účastníka individuálně. Jakou technikou tedy vlastně TO je? Jak se v ní tyto procesy
kloubí a jakým způsobem ovlivňují jedince? To jsou otázky, na které se ve výzkumné
části snaţím nalézt odpovědi.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 FILOZOFICKÝ ZÁKLAD
Jak jsem jiţ zmínila, je TO metodou antiopresivních přístupů. To je postmoderní
přístup zastávající teorie pragmatismu a symbolického interakcionismu a částečně i
myšlenky Nietzscheho teorie vůle k moci. Za nejvýznamnější předchůdce Boalovské
teorie, kteří přispěli k formulaci metody TO, se dá povaţovat J. Dewey a především P.
Freire, který s A. Boalem řadu let i spolupracoval.

1.1

John Dewey

Byl významný psycholog a pedagog, který zaloţil na konci 19. století na
Univerzitě v Chicagu laboratorní školu a snaţil se zde utvořit ucelenou představu o
sociálním významu vzdělávání. Stal se tím jedním z představitelů Chicagské školy
symbolického interakcionismu a především zakladatelem pragmatické pedagogiky.
Základním principem pragmatismu je to, „ţe význam – a tedy i pravdivost –
nějakého pojmu nebo tvrzení má vztah pouze k jeho praktickým efektům.“(Hendl, 2008,
s. 78) Pragmatismu a celé postmoderní filozofii nejde o formulaci absolutní pravdy,
která při zváţení sociální konstruovanosti reality ztrácí význam. Do středu pozornosti
přesouvá konkrétní činy a jednání. „Pravda ho zajímá do té míry, pokud má cenu pro
člověka, který jedná uprostřed konkrétních pravd.“ (Hendl, 2008, s. 79)
Dewey nazýval svou teorii pragmatismu jako instrumentalismus. Podle něj je
poznání především nástrojem, jehoţ pomocí se člověk můţe adaptovat ve světě a
ověřovat hypotézy k řešení problémů. Snaţí se poukázat na propojení poznání a jednání.
Bere myšlení jako přirozenou reakci na podněty prostředí, která umoţňuje kontrolovat
situace a dosahovat poţadovaných výsledků. Jejich vyuţití dělá jedince mnohem
aktivnějšího, neţ jak ho viděly předešlé přístupy (např. behaviorismus). „Člověk se
setkává s různými problémy, úkolem myšlení je měnit problémovou situaci na jasnou.
Důležitá je tedy naučená zkušenost k řešení problematických situací.“ (Dewey, Singule,
1990, s. 61)
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Symbolický interakcionismus přináší myšlenku, ţe „chování člověka není ani
tak určeno vnějšími vlivy jako spíše subjektivními významy, které lidé přikládají
objektům, osobám a interakcím v určité situaci.“ (Hendl, 2008, s. 82) Člověka tedy bere
jako více svobodného a tvořivého. Člověk uvaţuje v symbolech, kterými si organizuje
realitu. Ty vznikají v interakci, kde také dochází k interpretaci jejich významu jednání,
zkušenosti, předmětům a světu kolem sebe. A v závislosti na různých situacích jsou tyto
významy neustále přetvářeny. Významy symbolů následně řídí a určují jednání jedince.
John Deweye (1990) označil interakci za proces, který je schopen utvářet
významy, kde inteligence, percepce a očekávání získaly aktivní úlohu. Člověk přestává
být pasivním přijímačem vnějších stimulů a stává se z něj hlavní aktér v utváření svého
společenského ţivota. Jedinec aktivně modifikuje s druhým význam dané situace, do
které vnáší své definice a očekávání, čímţ utváří svůj sociální ţivot.
Výchovu definuje jako proces přizpůsobování se určitému okolí, naučení se
významu symbolů pro danou společnost a školu jako jádro společnosti. Škola je sociální
instituce, která by měla zjednodušovat existující společenský ţivot. Dle něj bohuţel je
v současné škole výchova potlačována na úkor přípravných informací, které nejsou
ţivotem, a tak nemají výchovný vliv. Škola by měla umoţnit ţákovi, aby byl přirozený,
samostatný a především duševně i fyzicky aktivní. Právě myšlenka učení činností
(learning by doing) je ústřední myšlenkou pedagogiky J. Deweyho.
Ve smyslu jeho pragmatické pedagogiky by tedy učitel neměl veškerou sílu dát
do „nalití“ informací ţákovi do hlavy, ale na dání mu moţnosti učit se řešením
problémů1 aplikovatelných v reálném ţivotě a získávat tak další zkušenosti. Měl by mu
být rádcem a regulátorem těchto jeho dosaţených zkušeností. V tomto duchu jsou
vedeny i tzv. projektové a problémově orientované metody, je vyuţíváno akčního
výzkumu a na konceptu pragmatické pedagogiky staví i TO.

1

Učení řešením problémů – jde o osvojení postupů řešení jedné situace aplikovatelných na jiné.
Základem je definovat problémovou situaci, do které se jedinec dostal a cíl, kterého chce dosáhnout.
Jedinec musí odhalit vztahy a jevy v situaci, aby mohl nalézt její řešení. Samostatným vyřešením dané
situace si osvojuje postup jejího řešení. Situace se tak pro něj stává známou a řešitelnou.
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1.2

Antiopresivní přístupy

Jde o kritickou teorii a jako taková říká, ţe veškerá vědecká paradigmata vţdy
slouţí určitým politickým hodnotám a cílům. Snaţí se o odhalení těchto cílů, zákonitostí
vědění, norem a institucí na společenském a historickém kontextu a zpochybnění jejich
zdánlivé samozřejmosti a přirozenosti. Staví nejen na postulátech moderních přístupů,
ale určité myšlenky také vedou k Nietzscheho teorii vůle k moci.
Nietzsche se staví proti tradiční víře v „skutečnější svět“, jemuţ filozofové
dávali přednost před světem kaţdodenního ţivota. Zastává teorii, která pak provází
celou postmoderní filozofii, totiţ ţe hodnoty spíše vytváříme, neţ objevujeme. Je na
nás, zda se vymaníme z nesmyslného chodu událostí a uplatníme svou „vůli k moci.“
Nietzsche předpokládal, „že podstatou života je vůle k moci. Tato podvědomá tendence,
která se projevuje v intimních vztazích I v širším společenství, je přirozeným důsledkem
lidské nerovnosti… každý člověk usiluje o dosažení a udržení nadřazeného postavení,
přičemž úspěšnost této snahy je potvrzením osobní síly. Základní skutečností lidské
existence je boj o moc.” (Plháková, 2006, s. 64)
Antiopresivní přístupy také berou moc jako základní princip sociální reality.
Podstatný je u Nietzscheho fakt, ţe vůli k moci má kaţdý, je téměř pudem. Dá mluvit o
tom, ţe utlačované skupiny mají tento pud frustrovaný. Z hlediska TO jde tedy o
posílení a umoţnění utlačovaným skupinám uplatnění jejich vůle k moci tak, aby byly
schopny bojovat s určeností jejich ţivota.
Člověka jako společenské bytosti s individuálními právy a povinnostmi. Tento
přístup kritizuje společnost jako sociálně konstruovaný systém zaloţený na moci a
jejího vyuţívání k útlaku. Kdy existují skupiny moc mající (utlačující), jeţ ji vyuţívají
k ovlivňování skupin bezmocných (utlačovaných). Společnost je tedy zaloţena na
mechanismu útlaku, který funguje díky rozdělení moci. Upozorňuje, ţe mocná skupina
si nemusí být vědoma toho, ţe utlačuje a nemusí tím být ani vinna. Na vině je spíše celý
fungující systém. Snaţí se poukázat na konstruovanost toho systému a schopnost a
práva jedince se mu vzepřít.
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Dle Slovníku sociální práce (Matoušek, 2008, s.26) jde o „postup užívaný
v sociální práci, jenž reaguje na systémové znevýhodnění určitých skupin… chce
analyzovat zdroje a formy útlaku. Opírá se přitom o koncept práv a spravedlnosti. Chce
navrhovat řešení těchto situací a prosazovat je a to pokud možno s aktivní účastí těch,
kterých se věc týká.“
V sociální práci je antiopresivní přístup od 80. let 20. století a je zaměřen na
znevýhodněné a utlačované. Bere útlak jako základní charakteristiku ţivotní situace
klientů. Matoušek (2007) uvádí základní pilíře tohoto přístupu: spravedlnost, rovnost a
spoluúčast. Spravedlnost chápe jako předpoklad, ţe se všemi bude nakládáno dle práva.
Rovnost ne jako stejnost, ale rovnost příleţitostí. Spoluúčast je spojená s pojmem
empowerment a týká se především myšlenky, ţe pracovník by neměl vykonávat za
klienta jeho úkoly, ale měl by ho vést ke schopnosti je vykonat sám.

1.3

Paulo Freire

P. Feire byl brazilský reformátor a pedagog 20. století. Stěţejní myšlenkou jeho
filozofie je, ţe moc je vţdy uloţena do rukou malé skupiny lidí, čímţ dochází k útlaku,
dehumanizaci a zbavení svobody zbytku obyvatelstva. Nejde tu ale o řád daný
historicky, nezměnitelný. „dehumanizace, i když je daná historická skutečnost, není
dána osudem, ale výsledky nespravedlivého řádu, který plodí násilí i utlačujících, kteří
následně dehumanizují utlačované.” (Freire, 1970, s.28)
Feire definuje tzv. kulturu ticha – společnost, ve které není většině obyvatelstva
dána moţnost vyjádřit nesouhlas s řádem. Tak tomu není pouze v diktatuře. I
v demokratických společenstvích se útlak vyskytuje a je o to nebezpečnější, protoţe
není tak zřetelný. Mocí je vytvořen sociální systém, který vyuţívá socializačních
mechanismů (např. školu) k přijetí útlaku jako něčeho daného přirozeným řádem věcí.
Způsob vzdělání, který takto podporuje mechanismy útlaku, nazývá „bankovní koncept
vzdělávání.“ Jako opozici vytváří svou představu ideálního školství tedy kritickou
pedagogiku. V té nedochází k technickému učení se základních poznatků vládnoucích
skupin, ale je tu povzbuzována pomocí dialogu aktivizaci jedinců, individualistické
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myšlení a reflexe získaných poznatků. Čímţ se snaţí učit jedince být schopnými
dehumanizace – osvobození se od útlaku.
Koncept pedagogiky utlačovaných staví na poznání sebe a své situace.
Utlačovaní začnou věřit v sebe aţ tehdy, kdyţ zjistí, kdo je utlačuje a zapojí se do
organizovaného boje za své osvobození. Takovému poznání lze dojít jen dialogem.
Nestačí vést skupinu utlačovaných např. formou propagandy, kaţdý jednotlivec musí
dojít k poznání sám a zároveň musí přijmout zodpovědnost za svou schopnost změny.
Bojovat nelze jen napůl.
Svoboda je získávána bojem, není to dar. Je třeba o ní usilovat nepřetržitě a
zodpovědně. Svoboda není ideálně položená mimo člověka, není to ani idea vycházející
z mýtů. Je spíš nezbytnou podmínkou pro hledání uceleného lidství.” (Freire, 1970,
s.31)
Aplikace myšlenek P. Freireho se stala velkým úkolem pro sociologii a
především pro sociální pedagogiku. Jedním z moţné aplikace je právě Divadlo
utlačovaných. Dá se mluvit o tom, ţe Divadlo utlačovaných je překladem pedagogiky
utlačovaných do divadelního jazyka. „těžiště TO je ve výchově diváka ke kritickému
myšlení, které by jim pomohlo překonávat stav vedoucí k neplodnému při zpracovávání
a pasivitě. Cílem je prolomit „kulturu mlčení.“ (Hendl, Boal, 1983, s.10)
Freire se inspiroval také psychiatrem a filozofem F. Fanonem. Ten se zabýval
především otázkou rasové diskriminace a to v prostředí kolonizace. Vztahy kolonizátor
– domorodec a otázkou vlivů kolonizace na psychiku. Kolonizaci pak povaţuje za
specifickou formu vykořisťovaní, Freiryho termínem tedy útlakem. Stejně jako Freire
poukazuje na existenci útlaku (tady kolonizace) pouze ve vztahu.
Pocit vykořisťování nevzniká jako zaktivování nějaké hluboko usazené
psychické nerovnosti, ale nově setkáním se s vlivy, které jedinec nedokáţe vstřebat a
adaptovat se na ně. „Pokud by se například Marťané pokusili kolonizovat pozemšťany,
nikoli zasvětit do marťanské kultury, ale doslova kolonizovat, o nadčasovosti jakékoli
osobnosti bychom pochybovali.“ (Fanon, 1996, s.101) Touto myšlenkou Fanon
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polemizuje s psychoanalityckými myšlenkami k tématu kolonizace. Přiklání se snad
jedině k individuální psychologii A. Adlera, která se mnohem víc vztahuje k sociálnímu
kontextu. Fanon operuje s Adlerovským pojmem komplex méněcennosti2, do nějţ můţe
kolonizace člověka dostat. Otázkou je, jak tomu zabránit a jak se z něj vymanit. Dle něj
nejde vybírat mezi stát se bělochem, nebo zmizet. Člověk musí dostat příleţitost
uvědomit si nějakou moţnost existence. Umoţnit mu zvolit si konání vůči pravému
zdroji konfliktu, tedy vůči společenským strukturám. V čemţ je jasně vidět spojitost
s Freiryho myšlenkami.

1.4

Augusto Boal

Brazilský dramatik a pedagog A. Boal (1931-2009) je především zakladatelem
Divadla utlačovaných. Ačkoli studoval chemii, celý ţivot bylo jeho hlavním zájmem
divadlo. V roce 1954 zaloţil v Sao Paulu divadlo Theatro de Arena, které taky delší
dobu vedl. V rámci školy k divadlu přidělené měl moţnost rozvíjet svoje inovativní
divadelní techniky a myšlenky. Z počátku se svými studenty hrál hry sociálně
zaměřených autorů, jako byl např. B. Brecht. Ten ovlivnil Boala teorií estetické
distance3. Později přešel k autorské tvorbě zaměřené na míru Brazilského obyvatelstva.
„V divadelní škole, kterou založil, byly kolektivně napsány a nazkoušeny hry,
které se obracely k těm, kteří žili v nouzi… Objevil nové techniky hraní, které
osvobozovaly diváky z jejich pasivního postoje a učinily z nich samostatné účinkující.“
(Hendl, Boal, 1983, s.10) V terminologii TO se ztrácí význam dělení na herce a diváka,
protoţe se jejich role prolínají a sjednocují v tzv. „Spect-actor“ (diváko-herec).

2

Komplex méněcennosti: Jde o pojem A. Adlera a jeho individuální psychoanalýze. Člověk je neustále
konfrontován s jinými lidmi a jejich názory na sebe. Nachází své nedostatky a chyby. Pocit méněcennosti
je tedy velmi běžný a je hnací silou pro snahu zlepšovat se, dosahovat pokroku. Může se s ním vyrovnat
ale i patologickými způsoby (agresí, potlačením, únikem). Pokud ale dojde k extrémnímu vystavení této
méněcennosti a může vést do komplexu méněcennosti. Tedy pocitu, že není schopen v životě téměř
ničeho a je plně závislý na druhých. K nápravě tohoto stavu pak dochází prostřednictvím
znovuobjevením vlastních schopností, zažitím úspěchu a vyrovnáním se s neúspěchem.
3

„Jestliže herec překládá sociální otázky stylizovaným způsobem s odstupem, když usiluje o to, aby
připomněl divákovi, že je v divadle a ne ve skutečném světě, pak bude divák schopen o těchto otázkách
přemýšlet, uvidí nespravedlnost a vyprovokuje ho to v reálném světě k nějakému činu.“ (Valenta, 1999,
s.40)

8

V tu dobu byla Brazílie zmítaná obtíţnou politickou situací. Brazilská vláda
prosazovala amerikanizaci a obyvatelstvo nebylo schopno chránit svou utlačovanou
kulturu. Boal tak se svými představeními objíţděl malé vesnice a města, kde se snaţil
povzbudit občany k aktivitě proti tomuto útlaku. Ve svých monografiích se také kriticky
k celé situaci vyjadřuje: „Zatím bohatí v Brazílii jedí pouze děti s ulice, bezzemky, černé
a nezaměstnané… ale přijde den, kdy budou jíst sebe navzájem.“… Nejsem proti trhu,
který uspokojuje naše potřeby. Jsem proti trhu, který v nás vytváří umělé potřeby
kupovat jeho produkty.“ (Boal, 2006, s. 61)
Tehdy se také setkal s P. Freirym, který mu představil své myšlenky pedagogiky
utlačovaných a poprvé ho tak přivedl k myšlence aktivního zapojení diváka do
představení. Tím byl zaloţen koncept jeho Divadla fórum.
Při dalším politickém zostření v roce 1971 byl uvězněn a nakonec se octl v exilu
v Argentině, kde vydal i svou první knihu The theater of the oppressed (1973). Odsud se
pak vydal rozvíjet své myšlenky do dalších zemí, nakonec v roce 1976 i do Evropy.
Rozšiřuje svou teorii i myšlenky divadla utlačovaných, zakládá centra tohoto divadla po
Evropě a v roce 1981 dokonce uspořádal první festival divadla utlačovaných v Paříţi.
Nějakou dobu tu působil i jako docent a vedoucí divadla na Sorboně.
Po uklidnění situace v Brazílii v roce 1986 se vrací do Ria de Janera a zakládá
tam hlavní centrum TO. V následujících létech pořádá mnoţství představení, seminářů,
účastní se konferencí a přednášek. Svou teorii propracoval do dobře strukturované
metodologie. Sepsal několik publikací umoţňujících dobrou orientaci v technikách i
jeho teorii. A se svým synem Julianem Boalem rozšířil aplikaci metody TO o veškerý
moţný boj proti kaţdodenní invazi ne jen politických ideologií.
2 VYMEZENÍ DIVADLA UTLAČOVANÝCH
O Divadle utlačovaných se dá mluvit ze dvou základních úhlů pohledu. Na jednu
stranu se jedná o specifickou divadelní koncepci zobrazující útlak určité skupiny a
snaţící se tím dovést své diváky ke kritickému myšlení a motivovat je k jednání. Takţe
vede k sociálnímu učení pomocí dramatu. Na stranu druhou se jedná o techniku akčního
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kritického výzkumu, tedy způsob sociálně psychologického poznání určité skupiny lidí,
poznání jejich problému – zde tématu útlaku a způsobu, jak se k němu staví a nalezení
moţnosti jeho řešení.

2.1

Vymezení mezi paradivadelními systémy

Dle Valenty (2011) jsou paradivadelní systémy takové, které pouţívají divadlo
k nedivadelnímu účelu, tedy nesledují primárně estetickou hodnotu a záţitek, ale mají
za úkol jiný rozvoj jedince. Dle cíle se dá mluvit o divadle edukačním, kam patři
dramatická výchova a divadlo ve výchově a dále terapeutickém divadle, kam řadíme
například psychodrama, sociodrama, dramaterapii, psychogimnastiku a teatroterapii.
„U některých forem Divadla utlačovaných je těžké rozhodnout, zda se jedná o
divadlo či paradivadlo ležící na hraně sociální terapie a edukace (sám Boal se
domnívá, že Evropě je bližší terapeutická forma jeho divadla).“ (Valenta, 2011, s. 98)
Moderní divadlo vychází často z myšlenek K. S. Stanislavského (dle Machková,
1980), tedy ţe hraní není jen snaha o imitaci pohybů, ale vychází z proţitku, z nich se
rodí vnější výraz. Má-li herec pracovat s nějakým duševním pochodem, musí ho znát.
Jinak je to jen imitace. Přitom nejde o to přemýšlet nad tím, jak to v jaké situaci dělám.
Ale prostě danou zkušenost dělat. Bez výrazného sebeuvědomování. V TO se taktéţ
staví na tomto typu hraní, ještě více v tom smyslu, ţe připravované divadlo je
zobrazením reálné zkušenosti herců. Nicméně, jak jiţ jsem psala výše, Boal je opatrný
na pohlcení rolí. Jde tedy o nalezení rovnováhy mezi proţitím role a odstupem –
estetickou distanci.
Boal se vymezuje proti psychodramatu J. Morena a jiným terapeutickým
divadelním systémům. TO sice staví na práci s příběhem jedince. Rozdíl je tu hlavně
v pojetí katarze jako léčebného prostředku. Boal ji neshledává jako hlavní terapeutický
prvek. Domnívá se, ţe přijmutí a vtaţení diváka do problému postavy by ho mohlo
spíše zahltit ještě větší úzkostí, neţ mu pomoci. Pro Boala má léčebný efekt vidět se a
být viděn, tedy estetická distance. V psychodramatu viděl hrozící přivyknutí na danou
situaci, zatímco on se snaţil iniciovat v účastnících změnu utlačovatelské situace. Dá se
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tedy říct, ţe prostřednictvím hereckého ztvárnění útlakového problému pro jedince
dojde k jeho externalizaci4, které ovšem předchází jeho uvědomění a identifikace. Na
problém se pak dá nahlíţet a pracovat s ním.
Co se týče zařazení TO do edukačního divadla, tak sociálně edukační vliv
techniky je tu nepopiratelný. Obzvlášť v technice Divadla Fórum, kde jde o přenesení
poznatků o útlakovém tématu menší skupiny k široké veřejnosti. Ovšem jak vychází ze
samotného cíle TO, tedy empowermentu, Boalovi nejde pouze o poznání problematiky,
ale také o její uvědomění si a pochopení své schopnosti s ní něco dělat.
Svou formou má z paradivadelních systémů nejblíţe k teatroterapii a to svým
závěrem, tedy divadelním představením. I metoda Divadla utlačovaných obvykle
(nemusí to tak být) vede k tvorbě určité formy veřejného projevu. Tento cíl výrazně
ovlivňuje celý proces práce a tím i jeho vliv na účastníky.
Já osobně povaţuji Divadlo utlačovaných za jakýsi most mezi paradivadelními
systémy pedagogickými a terapeutickými. Domnívám se, ţe tato metoda má potenciál
naplnění cílů jak edukačních, tak i terapeutických.

2.2

Rámec sociální pedagogiky

TO „nevede pouze k samostatnému myšlení. Dává praktickou zkušenost
k překonání útlaku. Základem Divadla utlačovaných není vychovat publikum, zahrnuje
spíše proces společného učení.“ (Čermáková, 1999, s. 25). Nejčastěji mluvíme o TO
jako o vyuţití aplikovaného divadla v procesu sociálního vzdělávání. Pojďme si ho
zasadit do rámce sociální pedagogiky.
Sociální pedagogika čerpá z příbuzných oborů (pedagogika, psychologie,…) a
také z vlastního výzkumu. „Předmětem zájmu sociální pedagogiky je proces utváření
osobnosti člověka v kontextu širších sociálních souvislostí.“ (Klapko, 2008, s.23)
Nezabývá se pouze osvojováním vědomostí a dovedností ţáka, ale i o rozvoj osobnosti
4

Externalizace: je terapeutická technika pracující s identifikací problému, jeho pojmenování a odlidštění
od sebe. Tento postup se používá například v narativní terapii.
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člověka, jeho sociálních vztahů, utváření jeho sebepojetí, ţivotních hodnot atd. Má
k dispozici mnoho výchovných metod, jednou z nich je i divadlo.
Sociální divadlo má za úkol zvýšit povědomí o důleţitých otázkách
ovlivňujících náš ţivot. Má vést ke kritickému myšlení a podporovat aktivitu ke změně.
A to skrze skupinovou dynamiku a kulturně-sociální zprostředkování. Divadlo
utlačovaných je právě jednou z moţností sociálního divadla.
A. Boal se vyjadřuje k svázanosti své divadelní koncepce se sociální
pedagogikou vzhledem k vězeňství (kterým si sám prošel). Poukazuje na to, ţe tato
nápravná zařízení nemohou být jen odloţištěm lidí nevhodných pro fungování ve
společnosti. Během jejich propuštění by mělo také docházet k jejich nápravě. Mluví o
tom, ţe vězni (ale i nemocní atd.) jsou sice omezeni na svobodě prostoru, ale nikoli
času. Ten je naopak uvolněn od některých sociálních povinností. Člověku tak stále
zůstává jeho představivost, ve které je schopen rekonstruovat ţivot. A právě toho by
měla sociální pedagogika vyuţít. Povaţuje za důleţité, aby vězni dostali moţnost
zkoušení a učení se korigování svých hodnot a cílů. Vězni musí rozumět tomu, co
udělali a tomu, co by mohli udělat. Tuto úlohu dokáţe naplnit právě divadlo.
„Divadlo je reprezentace skutečnosti. Reprezentace skutečnosti - skutečnost
sama – je laboratoř pro výzkum experiment, analýzu.“ (Boal, 2006, s.109)

2.3

Vymezení v akčním výzkumu

Akční výzkum je aplikovaný výzkum především v sociálních vědách, který
usiluje o inovaci v reálném prostředí. Propojuje teorii s praxí. Je vyuţíván v mnoha
oblastech přes organizaci práce, sociální a zdravotní péči aţ po školství. Nejvíce je pak
rozpracován právě v oblasti školství a vzdělávání. Za jeho zakladatele se povaţuje Kurt
Lewin v 30. letech 20. století, který viděl akční výzkum jako alternativu k tradičnímu
kvalitativnímu výzkumu. Kdy „výzkumná část je chápána jako součást každodenní
praxe, čímž má bezprostřední vliv na sociální skutečnost.“ (Maňák, Švec, 2004, s.51)
Hlavní těţiště práce se tu přesouvá z odborného výzkumníka, na pracovníka
v konkrétní oblasti. V případě TO na celou skupinu herců. Ti mají moţnost participovat
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na výzkumném tématu a zároveň jsou metodou ovlivňováni. Nejde tu o nalezení nějaké
zastřešující či obecné myšlenky, ale řešení šité na míru dané skupiny.
Existuje více variant tradičního akčního výzkumu upraveného především podle
potřeb dané problematiky. V souvislosti s TO je nejdůleţitější posun, který zaloţil na
své teorii pedagogiky utlačovaných P. Freire - participační akční výzkum. Z myšlenky,
ţe realita je vztahová, vychází jeho úvaha, ţe je potřeba vyuţít takový výzkum, který
zapojí zúčastněné osoby jako výzkumníky a ne jen jako objekty studie. V takovém
výzkumu dochází k demokratizaci a respondenti získávají větší šanci na aktivizaci
vlastního potenciálu na změnu. „Cílem je, aby si aktéři uvědomili, že pokud porozumí
situaci v komunitě, mají také sílu situaci změnit.“ (Pavelková, 2012, s. 17)
Hendl (2008) mluví o TO jako o technice kritického výzkumu. To je akční
výzkum opírající se o kritické a antiopresivní teorie a věnuje se marginalizovaným
utlačovaným skupinám a jedincům ve společnosti. „Kritičtí výzkumníci při své činnosti
přijímají interpretativní základy kvalitativního výzkum, tvrdí však, že stávající modely
vědění jsou spíše vystavěny tak, aby udržovaly přetrvávající bezpráví, a ne aby ho
vysvětlily a přispěly k jeho překonání.“ (Hendl, 2008, s. 140)

3 METODA DIVADLO UTLAČOVANÝCH
Divadlo utlačovaných je pro Boala teoretický rámec, koncepce, ve které tvoří
své divadlo. K jeho aplikaci nabízí celou škálu specifických technik. Tyto techniky jsou
podle něj všechny úzce svázané a tvoří takzvaný „strom.“ Všechny vyrůstají ze stejných
myšlenek etiky, politiky a filosofie. Jejich kořeny jsou naše představy, zvuky a slova
(symboly). Ţivnou půdou pro celý strom je estetika, tedy vnímání problematiky útlaku
všemi uměleckými prostředky, coţ rozšiřuje kapacity našeho kritického myšlení. A naše
historicky – kulturní zázemí. „Ovoce, které spadá na zem, slouží k reprodukci sebe
násobením.“ (Boal, 2006, s. 4) Poznání vlastního útlaku vede k další práci
s utlačovanými skupinami či tématy a tím k ovlivnění celé společnosti skrze jedince.

13

Kořeny se spojují do kmene, který zde tvoří hry. Ty mají schopnost odráţet ţivot
ve společnosti. „Bez pravidel není hra, bez svobody není život.“ (Boal, 2006, s. 4) Hra
navíc přináší pocit jistoty a volnosti díky tzv. „pretend modu,“5 do kterého se účastníci
dostávají. Z divadla se tedy stává „zkouška na realitu.“
Korunu stromu pak tvoří jednotlivé soubory divadelních technik, se kterými vás
nyní stručně seznámím. V práci na divadle utlačovaných se přitom v jedné technice
mohou vyuţívat aktivity z různých metod nebo aktivity mohou zasahovat do více
metod. Tím podporují její komplexnost a pestrost.

3.1

Obrazové divadlo

Skupina klíčových technik TO zaloţených na vyuţití těla k projevu pocitů,
postojů atd. Jedná se o většinou neverbální techniky vyuţívající stavění těl, ale i
předmětů, vyjadřování se tancem atd. Naučit se vyjádření pohybem je pro Boala nutný
mezikrok před schopností vystupovat dramaticky a správně vyuţívat slov.
„Slova jsou prázdnoty naplněné prázdnotou, které existují mezi lidmi... Naplnili
jsme toto nic vším, co jsme. Jsme slova, která říkáme a slova jsou my transformované
do značek a zvuků… slova jsou dílem komunikace, která je nejen racionální, ale také
smyslová – estetická komunikace. Estetický přenos smyslu je smysl pro divadlo.“ (Boal,
2006, s. 14-15)

3.2

Duha touhy

Tato technika má nejblíţe k psychodramatu. Boal se díky ní snaţí aplikovat
kritické vzdělávání na rozvoj osobnosti. Je mnohem více zaměřena na jedince, na jeho
psychické poznání a přijetí. Pomocí obrazovosti se tu herci snaţí převést své vnitřní
témata napovrch, aby mohla být sledována a analyzována.

5

Pretend modus - Potenciální prostor, ve kterém se pohybujeme od psychické ekvivalence (otázka „co
to je? “) do modalitou jakoby, kde objekty postrádají totožnost s událostmi v realitě, a tak je možné se
zabývat i zatěžujícími aspekty života.
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3.3

Novinové divadlo

Vyuţívá zpráv v psané podobě. Ať uţ z novin, učebnic či knih. Nejde tu o hraní
divadla pro diváky, ale o aktivní a kritický rozbor daných zpráv dramatickou cestou
nebo vyuţití novin jako prostředku pro divadlo.

3.4

Legislativní divadlo

Dává moţnost divákům se zapojovat do tvorby a kritiky nově vznikajících
zákonů. Příběh je tvořen navrhovaným zákonem, který se diváky upravuje aţ do
cíleného konsenzu. Jde tedy vlastně o Divadlo fórum, ale hra není problém nějakého
jedince, je to zdramatizovaný zákon.

3.5

Řízená akce

Jde o zdramatizování kolektivních akcí, jako jsou demonstrace, protestní
pochody, meetingy apod. Jde tedy vlastně o provedení takové kolektivní akce
divadelním způsobem. K této technice by se daly moţná zábavné akce typu harlem
shake a podobně, které poslední dobou sklízí úspěch hlavně prostřednictvím internetu.

3.6

Neviditelné divadlo

Útlaková situace je přehrávána na reálném místě v reálném čase. Přehraje se
scénka například na náměstí nebo v obchodě. Publikum je tedy tvořeno náhodnými
kolemjdoucími, kteří zjišťují, ţe jde o představení aţ v úplném závěru. Mezi nimi jsou
zamíchaní další herci, kteří mají za úkol rozvíjet s diváky diskusi a podporovat tak
jejich přemýšlení nad viděným tématem.

3.7

Divadlo fórum

Fórum (zkratka DF) je jednou z nejpropracovanějších technik Divadla
utlačovaných a rozhodně je v poslední době nejpouţívanější. Je označováno za korunní
techniku celé metody, protoţe je často vyuţíváno jako závěr celého procesu TO. Dílna
Divadla utlačovaných, kterou popisuji, ve své práci vyuţívá prvků z různých
15

Boalovských technik. Skládá je do jednotného procesu, jehoţ postupem se pracuje na
tvorbě finálního Divadla fórum. Můţe fungovat ale i samostatně. Tak, ţe skupina herců
sehraje téma, které jim připadá zajímavé a prezentují ho pak cílové skupině. Pak má DF
edukační či preventivní charakter.
Ve stručnosti - jde o přehrání krátkého představení s útlakovou situací, která je
pak opakována s moţností diváků ji kdykoli zastavit a do představení se zapojit. Diváci
tak mají moţnost komentovat viděné představení, ale hlavně se stát jeho součástí, jeho
protagonistou. Pro udrţení kritické podstaty fóra a také jako komunikační kanál mezi
diváky a herci tu funguje postava jokera. Ten je nepostradatelný, protoţe právě on má
za úkol naladit diváky tak, aby byli schopni překonat hranici mezi podiem a publikem a
sdílet tak dramatickou zkušenost. Je vlastně zprostředkovatelem celého přenosu.
Pro adekvátní fungování Divadla fórum je zavedeno několik pravidel, kterých se
diváci i herci musí drţet. Jsou Také vymezeny zásady, které musí dodrţet hrané
představení. Tím vytyčený cíl sehrání fóra přináší také jasný rámec pro dílnu
připravující divadlo. Při vstupování diváka na podium je to například, ţe měněn smí být
pouze protagonista, musí být zachovány základní charaktery postav a nelze pouţít
„magie“ (spoléhat na náhody, vyuţívat nereálná řešení nebo přehnané spekulace).
Pro divadelní představení platí:
 Příběh by měl vycházet z reálné situace. Z ní je vytvořen tzv. „antimodel“
(verze situace se špatným koncem), který umoţňuje divákům více intervence.
 Všechny postavy by měly mít jasný charakter i záměr v rámci představení.
 Představení by mělo být chronologicky členěno na několik situací: zobrazení
počátečního stavu protagonisty, postupný rozvoj aţ krize, tedy okamţik zlomu
odkud jiţ nelze situaci změnit. Anti-model pak musí končit totálním selháním.
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4 TERMINOLOGIE

4.1

Útlak

„Nemůžeme předstírat, že nevíme, že máme svobodnou vůli a že jsme zodpovědní
za naše volby a činy.“ (Boal, 2006, s. 195). Mnoho lidí s tímto přesvědčením ale ţije.
Mají pocit, ţe v některých situacích nejsou svobodní, ţe ţijí v útlaku.
Útlak je základním pojmem celé koncepce. Je to klíčový faktor, který zamezuje
lidem v pravém projevení jejich lidství a TO si klade za cíl dodat společnosti nástroje
k jeho rozpoznání a překonání. Podstatné je, ţe tento fenomén, ačkoli je určujícím pro
strukturu společnosti jiţ dlouhou historii, není dán světu nijak biologicky. Je to sociální
konstrukt udrţovaný kulturou a tradicemi a lze se proti němu stavit a překonat ho.
Útlak je především vztah. A to vztah dynamický mezi utlačovatelem a
utlačovaným. Jde tu o omezování práv jednoho druhým. Přitom nemusí jít vůbec o
násilí, nemusí být ani viditelný. Boal se sice nejprve zaměřoval na politický útlak, zcela
očividný právě v Brazílii. Po svém cestování Evropou ale pochopil, ţe stejně závaţný je
i útlak vnitřní, skrytý. Spolu se svým synem Julianem Boalem se zabýval definicí útlaku
velmi důkladně. J. Boal přichází právě s myšlenkou, ţe nejhorší útlak je takový, který si
utlačovaný neuvědomuje, který bere jako danou přirozenost (např. generová otázka).
Reálný útlak je navíc často skryt za jinými fenomény, který ovlivňují náš ţivot a přijdou
nám nesnesitelné, jejich vyřešení by skutečnou pomoc nepřineslo.
Co je ovšem podstatné v Boalově definici útlaku je to, ţe nejde o problém
jednotlivce. Ačkoli je ukazován na jediném protagonistovy, jde tu pouze o zobrazení
tématu, který se týká skupiny lidí. Útlak je tedy kolektivním problémem.

4.2

Utlačovaný (protagonista)

V základu je to jedinec zbavený svého práva na dialog nebo je omezen na tomto
právu a to nějakými vnějšími vlivy, např. vládnoucí skupinou. Dle deklarace principů
ITO utlačovaný ale není obětí v neřešitelné situaci. Oběť je slabá a nemá dostatek sil se
bránit. Utlačovaný je naproti tomu aktivní člověk snaţící se bojovat za své právo, i kdyţ
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ve svém boji prohrává. Také není jen figurka, které je dán její úkol k ţití. On sám si
volí, co chce, jaký je jeho cíl, kterého se snaţí dosáhnout a bojuje za něj.
Boal upozorňuje na nebezpečí konformity vězně. Tedy na to, ţe se utlačovaný
dostává do situace, kdy bere svůj útlak jako samozřejmost, normalitu, protoţe se tak
děje všem v jeho skupině. Dochází k tomu, ţe si pak útlak sám ani neuvědomuje.
Protagonista, který svůj útlak nezná a nevidí, proti němu nemůţe bojovat. Teprve
poznáním se tak z oběti stává utlačovaný. „Protagonista, protos první, osoba která je
sama, která rebeluje, která myslí a jedná za sebe.“ (Boal, 2006, s. 65)

4.3

Utlačovatel (antagonista)

Stejně, jako kaţdý člověk můţe zaţívat určitou formu útlaku, tak i kaţdý můţe
být utlačovatelem. Jde o zneuţití moci ve vztahu k utlačovanému. Ne vţdy takové
chování musí být uvědomělé a záměrné. Často jde o zamotanost člověka do
mechanismů útlaku svazujících celou společnost. A opět se dostáváme k tomu, ţe útlak
v pojetí TO je útlakem skupinovým fungujícím jedině na vztahové rovině. Bez
utlačovaného není utlačující a nejspíše i ten je něčím utlačován. Stejně jako si TO staví
za úkol naučit utlačovaného bojovat za své lidství, stejně tak má učit i utlačujícího se
postavit své roli. A samozřejmě neţijeme ve světě dětských pohádek. A tak i kdyţ na
jevišti jsou pro přehlednost role často zvýrazněné, „utlačovaný a utlačitel by neměli být
naivně srovnáváni s anděly a ďábly. Ani jeden ani druhý neexistují v čisté formě.“
(Boal, 2006, s. 103)

4.4

Potenciální spojenec

Poslední ze tří základních rolí v TO přitom pojmem zahrnujícím všechny další
postavy představení je spojenec nebo zachránce. Jedná se o člověka přihlíţejícího nebo
více méně aktivně zapojeného v útlakové situaci, který má potenciál pomoci
utlačovanému, ale stejně tak se můţe naklonit na stranu utlačovatele.

4.5

Útlaková situace

Kaţdá situace, ve které se utlačovaný dostane pod vliv mocenské
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nevyrovnanosti, je situací útlakovou. V modelové situaci se tak sekávají všechny tři
role, aby zde jasně vynikl problém útlaku a nastala moţnost jeho analýzy, poznání i
pokusu o jeho překonání.
5 DÍLNA DIVADLA UTLAČOVANÝCH
V dílně TO probíhá proces přípravy divadla a práce na útlakovém tématu
skupiny. Moţné je pracovat v delších pracovních blocích (například jednoho víkendu)
nebo formou několikahodinových „zkoušek“ např. jednou týdně. Tato varianta má tu
výhodu, ţe je zde moţnost pro zpracování nově získaných informací během hodiny a
jejich zasazení do osobního ţivota herců.
Jednotlivé zkoušky mají obdobnou kostru jako lekce jiných paradivadelních
systémů. Setkání na sebe navazují a postupně rozvíjí práci ve skupině, divadelní
dovednosti a zpracovávají téma útlaku dané skupiny. V jednotlivých setkáních probíhá
nejprve fáze rozehřátí a aktivizace pro práci, obvykle je tu zařazen i vstupní rituál. Poté
přichází akční hry povzbuzující uvědomění si divadelního prostředí a situace. Teprve
pak se pracuje na jádrové technice, posunující skupinu dále ve zpracování útlakového
tématu či v závěru výstavbu divadelního představení pro fórum. Všechny jednotlivé
aktivity jsou provázeny reflexí a uzavřeno je sekání diskusí nad celou zkouškou.
Techniky, které jsou v jednotlivých lekcích pouţívány, jsou jak běţně známé a
široce pouţívané dramatické techniky (např.: akční a dramatické hry, improvizace,…)
velmi dobře rozpracované v metodikách dramatické výchovy, tak i specifické techniky
A. Boala vytvořené přímo pro metodu TO. Ty nejvíce rozvedl ve své publikaci Games
for actors and non-actors (2002). Hry dělí do pěti základních kategorií:
1. Cítím, čeho se dotýkám – Hry na uvědomění si vlastního pohybu (chůze,
masáţe, dotýkání se zemí, ale i druhého atd.). Jde tedy o uvědomění si vlastního pohybu
a toho, co při něm cítíme.
2. Poslouchám, co slyším: Hry s rytmem, melodii, zvuky a hluky, jak svými, tak
vnímáním skupiny. Sem patří i naslouchání vlastnímu dechu.
3. Dynamizace různých smyslů: Hry na podporu vyuţívání všech smyslů a ne
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jen zraku (hry se zavázanýma očima). Nebo zaměřené na vnímání skupiny a prostoru.
4. Vidím, na co koukám: Hry na podporu pozorného sledován, jako jsou zrcadla.
Ale i na vyjádření toho, co chci, aby bylo vidět, jako sochy, vyuţití masek, loutek atd.
Také sem spadají jiţ specifičtější hry pro DF zaměřené na objevení prostoru a
prostorových struktur moci a hry pracující na ztvárnění role, charakteru.
5. Paměť smyslů: Hry povzbuzující si vybavení proţitých událostí, pocitů,
smyslových vjemů, které pomáhají k jejich uvědomění a moţnosti vyuţití při hraní
(např. přehrání typického dne).
Jednotlivé lekce na sebe nasedají v daném pořadí, který je tvořen dle potřeb
procesu metody divadla utlačovaných. Jedná se o základní 4 krokovou strukturu, kterou
zavedl A. Boal (2002) a Handl (2008) ji uvádí jako postup v kritickém výzkumu. Jedná
se o kroky:
1. Znalost těla: Poznat své tělo, jeho moţnosti i nedostatků, např. minimální
kontakt se zemí.
2. Udělat tělo vyjadřovacím: učí se vyjadřovat vlastním tělem. Je přitom nutné
se vzdát navyklých a běţných vyjadřovacích forem, např. uţití pantomimy.
3. Divadlo jako jazyk: Pouţívají se různé diskursivní techniky pro ztvárnění
problému našeho světa. Učí se projevovat se dramaticky. Například simultánní
dramaturgie - účastníci „píší,“ stávají se kolektivním autorem krátkých dramat o
vlastním ţivotě. Tedy vytváření příběhu, které se děje v závěrečné části dílny.
4. Přidané formy:

Závěrečná technika, vyuţívá divadelní formy k iniciaci

kritického diskursu, přičemţ účastníci se vypořádávají s problémy své komunity nebo si
zkoušejí určité akce. Například Divadlo fórum.
Jde nejprve o poznání sebe sama a rozšíření své vnímavosti k fenoménu útlaku,
poté naučení se vyjádřit tento útlak a dokázat ho tak uchopit, externalizovat. Tedy
dosáhnout estetické distance. A poté se divadelními technikami svůj problém ovlivňovat
a měnit. Aţ můţe dojít k zobrazení problému širší veřejnosti a k pokusu o jeho vyřešení.
Tento čtyřfázový proces lze spojit se souběţně probíhající procesem práce na
divadelním představení jako například v teatroterapií či dramaterapií. Valenta (2007)
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mluví o fázích: Dramatická hra, Scénická práce, Hraní rolí, Kulminovaná akce a
Dramatický rituál.
V první fázi jde o navození atmosféry umoţňující spontaneitu. Často je také
označována jako seznamovací či orientační. Nejde pouze o seznámení s ve skupině, ale
také o poznání prostoru, časové organizace a metody jako takové.
Pro druhou fázi je typické hraní situací, kdy účastník má moţnost vyzkoušet si
novou roli a proţít ji. Rozšiřuje svoji vnímavost k dramatickým situacím6. A slouţí k
tomu, aby se klient naučil vyuţívat dramatických prostředků.
Ve třetí fázi je jiţ schopen se pomocí těchto prostředků vyjadřovat a je moţné se
obracet na situace ze ţivota herce. Díky tomu dochází k estetické distanci a následnému
náhledu na svůj stav. Čtvrtá fáze pak slouţí ke zkoušení rolí a konfliktů v ţivotních
situacích. Tyto proţitky vedou klienty k hlubší introspekci.
Poslední etapa je určena k uzavírání procesu. Reflektuje se a podává se zpětná
vazba k celkovému dění ve skupině a skupině samotné. Skupina se také připravuje na
slavnostní ukončovací obřad či na přehrání zpracovaného divadla. V případě dílny TO
Divadla fórum. Stejně jako například u teatroterapie je ještě spojená s dalšími tvořivými
technikami potřebné k uskutečnění reálného představení. Například tvorba kulis a
kostýmu, práce se zvukem atd.
Podél dramatické linie procesu zde probíhá ještě proces akčního výzkumu. Je to
spirálovitý proces obsahující fázi plánování, akce, pozorování a reflexe. (Kemmis,
McTaggart 2005). Celý proces se během výzkumu několikrát opakuje a reviduje.
Probíhá především v rámci reflexí, kdy se zpracovává a objevuje základní útlakové
téma skupiny. Postupné vyjevení tématu je závislé na divadelních technikách, které ho
podporují. Tím dochází k navázání těchto dvou linií na sebe.

6

Dramatická situace – musí obsahovat protagonistu, vynucuje si jeho jednání. Nelze v ní setrvat. Je to
počáteční scéna. Každé rozhodnutí, které z ní plyne, je pak zobrazeno v dalších scénách.
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5.1

Dynamika sociálních skupiny

V počáteční fázi dílny TO jde především o utvoření fungující skupiny, jejíţ
členové jsou schopni se zapojit do aktuálního dění a fungovat jako kolektiv. Kaţdý
jednotlivec přichází do dílny s jiným náhledem na problematiku, přináší jiný problém
útlaku. Základem pro efektivní práci na daném problému je proto utvoření koherentní
skupiny, která je schopná na útlakovém tématu pracovat společně a utvořit pak
konsenzus svých jednotlivých případů.
Zde je vhodné zmínit, ţe před začátkem práce v dílně jsou vţdy všichni účastníci
seznámeni s metodou TO (například jsou pozváni na některé Divadlo fórum), aby měli
představu, k čemu budou ve skupině směřovat. Tím je alespoň částečně vyrovnán
počáteční rozpor představ o práci v dílně. Tento krok je důleţitý hlavně proto, ţe TO je
specifická metoda doposud nepříliš rozšířená v laickém povědomí a tímto je moţné
zamezit klamným představám o ní.
Sociální skupina je souhrn lidí se společnými znaky, činností či ţijících ve
stejných podmínkách. Dle velikosti je dělíme na malé a velké, přičemţ pro mou práci je
důleţité definovat malou skupinu. To je „sdružení dvou a vice osob, které mají některé
společné cíle, vytvářejí společně normy a mají vzájemnou závislost sociálních rolí.“
(Trpišovská, 200, s. 18) Vymezuje se počtem cca deseti osob. Znaky skupiny jsou
společné cíle, trvalé vztahy, vzájemné poznání členů, komunikace tváří v tvář, konkrétní
společné normy a vzájemná závislost sociálních rolí.
Základním rysem skupiny je její struktura. Je to uspořádání vztahů mezi členy
sociální skupiny, coţ se zpětně projevuje v jejich činnosti. Jde o systém skupinových
pozic, vzniklých v interakci mezi členy skupiny. Pozice je místo, které člen ve skupině
zastává. Určuje jeho vztah k ostatním členům. Je určována přitaţlivostí (populární,
mimo stojící,…) a mocí (vůdce, pomocník,….).
Ve vytvořené skupině probíhají nejrůznější procesy označované jako skupinová
dynamika. Vztahy, interakce i komunikace tu nemají stálý charakter a jde do nich
určitým způsobem zasahovat. Hlavními prvky, které dynamiku ovlivňují, jsou:
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skupinové vztahy, pozice a role ve skupině, skupinové normy, koheze a tenze skupiny a
vývoj skupiny v čase.
Velký vliv má vzájemná závislost na základě společného cíle skupiny.
K dosaţení těchto cílů si skupina vytváří normy, které jsou důleţité pro její fungovaní.
Jedná se vlastně o definované hodnoty, které určují akceptaci postojů a chování členů.
Normy se utváří hned na začátku fungování skupiny a dále je obtíţné je měnit. Jsou
důleţité pro koordinaci a organizaci skupiny a často pronikají i za hranice setkávání.
Skupinová koheze neboli soudrţnost je princip, který poukazuje na to, ţe se
jedná o systém interpersonálních vztahů zaloţených na emocionálním základě. Kohezní
skupina je ta, ve které jedinec má touhu zůstat. Jedná se o přitaţlivost skupiny pro její
členy. Koheze dělá z jednotlivých členů celek, který tak dokáţe lépe fungovat. Je
ovlivněná skupinovými normami, sympatií, vedením atd. Na kohezi závisí produktivita
skupiny a její udrţitelnost. Má pozitivní vliv na sebehodnocení, pocit bezpečí atd.
V důsledku přílišné koheze můţe ale docházet k neadekvátnímu konformismu a
skupinovému myšlení, a tím k chybným rozhodnutím celé skupiny. Proti tomu působí
skupinová tenze neboli napětí. Je způsobována interakcemi ve skupině, ve kterých se
projevuje odlišnost jejích členů, udrţováním skupinových norem, antipatií atd. Tento
princip vede ke stálému napětí ve skupině, které při adekvátní síle podporuje její další
rozvoj. Pro fungování skupiny je tedy důleţitá dynamická rovnováha obou těchto sil.
Proces vzniku a utváření sociální (dle Yalom, 2007) skupiny je na těchto
principech přímo závislý. Po sjednocení skupiny dochází ke čtyřem základním krokům
vývoje. V první fázi se určí skupinové cíle, hodnoty a normy. Je vydělen vůdce a
formuje se skupinová struktura. Z hlediska emoční sféry jde o testování svých postojů
ke skupině. Vymezuje se tu úkol skupiny. V druhé fázi dochází k vnitroskupinovým
konfliktům, jedinci individuálně reagují na zadaný úkol i normy skupiny. Ve třetí fázi
vlivem diskuse a specifikací sociálních rolí dochází ke konsenzu nad poţadavky
skupiny i jejího úkolu. Jde o fázi optimálního výkonu. V poslední fázi pak dochází
k dosaţení zadaného cíle a k postupnému ukončení skupiny.
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Malá sociální skupina má výrazný vliv na socializaci člověka, na rozvoj jeho
schopnosti spolupráce či interakčních dovedností. Je to prostor pro sociální srovnávání
a sdílení. A můţe zde dojít k rozloţení odpovědnosti, uvolnění úzkosti, sebeokrytí 7 a
přijmutí nových modelů sociálního jednání.

5.2

Cíle dílny

Proces v paradivadelních systémech obsahuje různé sloţky, které se navzájem
prolínají. Pro zpřehlednění uvedu jejich dělení podle E. Machkové (2007, s. 36):
1. Osobnostní/individuální rozvoj - přes hry a cvičení rozvíjí soustředěnost,
uvolněnost, odstraňuje zábrany a podporuje sebeuvědomění. Prohlubují se pohybové
dovednosti a schopnosti výrazu pohybem.
2. Sociální rozvoj - hry a cvičení, zaměřené na kontakt a sociální komunikaci,
skupinovou citlivost a dynamiku. Důraz je kladen na podporu vnímání druhého a
uvolnění zábran, týkajících se navazování fyzického kontaktu a jeho jednostranného
chápání.
3. Dramatická hra - metody dramatické hry, které do procesu neodmyslitelně
patří, a díky tomuto potenciálu můţeme hovořit o dramatické technice. Jsou to
dramatická hra, dramatizace, hraní v roli, atd.
Stejně tak i cíle celého procesu se dají rozdělit do těchto tří kategorií. Jde tedy
jak o cíle dramatické – vytvoření divadelního představení, naučení se práce
s divadelními prostředky, omezení stresu a nervozity s vystupování na veřejnosti,
relaxace atd. Tak i skupinové a individuální.
Skupinovým cílem je především nalezení a zpracování útlakového tématu.
Výrazný skupinový cíl má divadlo fórum, a to rozšířit povědomí o útlakovém problému
dané skupiny. Zprostředkovává mezi-skupinovou komunikaci ohledně toho tématu.

7

Sebeodkrytí – odkrytí osobních záležitostí, které by jen stěží odhalily ostatním lidem mimo skupinu.
Jsou to jak minulé zážitky, tak i fantazie či pocity. Vede k následné otevřenosti v práci na sobě. Přijetí
zpětné vazby, hledání jeho změn atd. Podmínkou pro něj je bezpečnost a soudržnost skupiny.
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Neopomenutelné jsou i další cíle, které přináší práce ve skupině (viz. dynamika
sociálních skupin).
Já se budu ve své práci nejvíce zajímat o cíl individuální. Ten je často v metodě
TO označován jednoslovně jako empowerment. „Divadlo neaktivuje diváka pouze
k samostatnému myšlení, chce mu dát i praktickou zkušenost nutnou k překonání
útlaku.“ (Hendl, Boal, 1983, s. 13)

5.3

Empowerment

Empowerment je „z individuálního hlediska trvalý proces učení prostřednictvím
zamýšlení se nad každodenními situacemi, které vede k aktivnímu jednání.“ (Mojžíšová,
2008, s. 67)
Slovník sociální práce uvádí, ţe empowerment je „cíl některých přístupů
sociální práce spočívající ve zvýšení klientovy či skupinové schopnosti prosazovat
vlastní oprávněné zájmy, resp. vymanit se z podřízeného, utlačovaného postavení.
Termín se používá ve dvou překrývajících se významech. Jednak v perspektivě
psychologizující, kde se jím míní posilování sebevědomí, posilování schopností
vyjednávat, asertivně prosazovat osobní či úzce skupinové zájmy; jednak v perspektivě
sociální, kde jde o prosazování zájmů velkých skupin (např. žen nebo homosexuálně
orientovaných lidí) koordinovanými kolektivními akcemi.“ (Matoušek, 2008, s. 144)
Nejčastěji je překládaný jako zmocnění. Je to termín antiopresivních teorií
vyuţívaný v současnosti nejčastěji v sociální práci, jako přístup k práci s klientem. Dle
Navrátila (2003) je tu základní důraz kladen na imperativy, na kterých staví svůj přístup
v boji proti opresi – rovnost, spravedlnost a spoluúčast. Právě zmocnění je čtvrtým
principem a je zde chápáno jako pomoc lidem v získání větší kontroly (moci) nad
vlastními ţivoty. Oprese a diskriminace znamenají zneuţití moci. Zmocňování je
cestou, která má klientům pomoci odmítnout a překonat taková omezení. Zmocňování
lze definovat jako prostředek, který umoţňuje legitimní uţití síly vůči diskriminaci a
opresi. P. Feire pouţívá pro empowerment termín humanizace.
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Dle Mojţíšové (2008) je to cesta k znovuzískání kontroly nad vlastním ţivotem;
vyuţívání vhodně svých vlastností a dovedností; sebedůvěra a schopnost analyzovat své
pocity a jejich příčiny; dokázání prezentovat sama sebe a uvědomění si potřeby vlastní
iniciativy. Pro práci s klientem je v tomto případě nezbytné odhalit důvody, které
nevedou k neadekvátnímu chování jedince, dále zjistit jejich slabé a silné stránky
v uspokojování potřeb.
Shrneme-li všechny myšlenky do jednoho celku, mohli bychom tedy obecně říci,
ţe posílení je povaţováno za proces, při kterém jednotlivec rozšiřuje své schopnosti a
dovednosti tak, aby mohl učinit efektivní nezávislé rozhodnutí. Tím získává větší
moţnost kontrolovat svůj ţivot a dosahovat tak vlastních cílů. K tomu je často potřeba
uvědomění si sebe sama, prostředí, ve kterém se nachází a identifikovat to, co mu
v dosaţení cílů brání.

5.4

Locus of control

Pojem locus of control (dle Výrost, Slaměník, 2008) bývá překládán do češtiny
jako místo kontroly. Autorem pojmu je představitel teorií sociálního učení americký
psycholog Julian B. Rotter. Teorii svého sociálního učení navrhl proto, ţe většina
našeho chování se osvojuje v sociálních situacích, kdy dochází zároveň k uspokojování
potřeb zprostředkovaných jinými lidmi. Lidské chování je ovlivněno různými druhy
posílení, ale povahu a rozsah jejich vlivu zprostředkovávají vnitřní kognitivní faktory, k
nimţ patří subjektivní očekávání důsledků určitého chování a relativní hodnota
zpevnění v různých situacích.
Existují významné individuální rozdíly v subjektivní hodnotě různých odměn a
ty pak utvářejí i různorodost v jednání. Podle Rottera jsou určovány minulými
zkušenostmi. Z těchto zkušeností jedinec získává přesvědčení o kontrolovatelnosti
výsledků svého chování, tedy o získání posílení. Tím si formuje své místo kontroly.
Lze tak rozlišovat dva druhy locus of control: externí (vnější) – posílení je
určován např.: osudem, náhodou a interní (vnitřní) – závisí na vlastním úsilí. Přitom
kontrola je velmi důleţitá při zvládání náročných ţivotních situací. Lidé s vnějším locus
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of control budou méně motivovaní pro vlastní jednání k vyřešení takové situace.
Přesvědčení o vlastní kontrole se přitom ukazuje jako poměrně stabilní během ţivota a
je ovlivnitelné novými zkušenostmi jen v konkrétních oblastech ţivota.
Pokud zasadíme do této teorie pojem empowermentu, lze mluvit o tom, ţe se
snaţí o změnu z vnější – ţivot jedince je určován a veden vlivy utlačujících sociálních
skupin a on sám nemá moţnost to svými schopnostmi změnit - na vnitřní locus of
control – tedy v utlačující situaci je jedinec díky sociálním konstruktům, které jsou jeho
vlastními schopnostmi překonatelné a změnitelné.

5.5

Self-efficacy

Jde o víru „lidí ve vlastní schopnosti organizovat a provádět aktivity, které jsou
potřebné k dosažení daných výsledků.“ (Výrost, Slaměník, 2008, s.157) Koncept selfefficacy je součástí sociálně kognitivní teorie A. Bandury. Podle něj jde o přesvědčení o
vlastních schopnostech vykonávat takové aktivity, které povedou k dosaţení tíţených
výsledků. Je to schopnost organizující jednotlivé kognitivní, emocionální, behaviorální i
sociální dovednosti. Přitom nejde o jejich reálnou existenci, ale o pocit moţnosti je
vyuţít. K celkovému fungování tak člověk nepotřebuje jen dovednosti, ale také
přesvědčení o jejich vyuţitelnosti, které získává především ze zkušeností. Má vliv na
motivaci, cítění i chování. V teorii empowermentu jde tedy o zvýšení sel-efficacy,
uvěření ve vlastní schopnost uspět v dostání se z útlakové situace.

5.6

Sociální kognice

Sociální kognice je proces poznání a zpracování informací v sociální situaci.
Nejde o smyslové vnímání neţivého předmětu, ale o proces vnímání sociálního objektu
(např. vztahu, druhého) a to v konkrétní dané situaci, která se neustále mění. Tím je
sociální kognice zatíţena mnohem víc, neţ kognice fungující bez sociálního kontextu.
Je silně ovlivněná schopnostmi zpracovávat informace v omezeném čase a také naší
motivací o situaci přemýšlet. Výrazný vliv mají i dosavadní znalosti. Čím méně jsme
motivovaní a čím větší je zatíţení našich kognitivních procesů, tím menší je
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pravděpodobnost, ţe se budeme snaţit vnímat danou situaci hlouběji a nepouţijeme na
její zpracovaní jiţ získané zkušenosti.
V sociální situaci nejprve vnímáme objekt sociální kognice, poté ho kódujeme
na základě předchozích zkušeností a nových informací, tato informace je uloţena do
paměti pro další zpracování, které povede k závěrům a úsudkům, případně k jednání.
Tyto uspořádané informace jsou označovány jako schémata. „Strukturám znalostí, které
popisují standardizované fáze chování, událostí, stavů, říkáme scénáře.“ (Hewstone,
2006, s. 159)
Scénáře jsou tedy uspořádané soubory informací uloţených v paměti. Vznikají
díky procesům kategorizace (tzn. přiřazování informací k sobě na základě určitých
podobných rysů), a jsou důleţité pro ekonomizaci zpracovávání informací. Jde o
sekvence typických činností spojených s nějakou sociální situací (např. návštěva kina).
„Pomocí scénářů dokážeme situaci anticipovat a stávají se pro nás srozumitelnými.“
(Výrost, Slaměník, 2008, s. 191). Umíme se dle nich chovat v dané sociální situaci.
Pokud je scénář rigidní, příliš extrémní, negativní nebo nereflektuje adekvátně
realitu, můţe být označen jako disfunkční. Neaktivuje vhodné (adaptabilní) jednání
v situaci. Je pak dobré s ním pracovat, pozvolna odkrývat jeho neadekvátní sloţky a
snaţit se zvýšit míru přesvědčivosti alternativního scénáře.
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PRAKTICKÁ ČÁST
1

CÍLE VÝZKUMU

Svůj výzkum jsem zaměřila na dílnu Divadla utlačovaných. Chtěla jsem
zmapovat postup práce v dílně a to nejen z vlastního pohledu pozorovatele, ale i
z reflexe dalších účastníků. Zaměřit se přitom na jedince v tomto procesu. Jaký vliv na
něj technika má a co vede k naplnění jejich cílů pro jedince. Chtěla jsem tedy předně
zmapovat jednu konkrétně probíhající dílnu a na ní si odpovědět na tyto výzkumné
otázky:
Co za techniku je TO. Je to technika socio-edukační, nebo terapeutická? Které
z těchto procesů v ní probíhají a jak se prolínají?
Jak dílna ovlivňuje člověka ve vztahu k útlaku?
Co je klíčové dodrţet nebo nepodcenit pro efektivní fungování dílny?
2

STRATEGIE VÝZKUMU

Ve své práci jsem zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně evaluační případovou
studii. Jejímţ cílem je (dle Hendl, 2008) popsat daný program, porovnat ho s jimi
podobnými a predikovat moţnosti naplnění jeho cíle, případně navrhnout změny k jeho
zlepšení. Zaměřila jsem se přitom na popis procesu dílny TO a dosaţení jejich cílů
z hlediska účastníků tohoto programu.
K získání svých dat jsem se rozhodla pouţít vícero postupů, abych jejich
výsledky pak mohla komparovat a ověřovat. Jako hlavní metodický nástroj sběru dat
jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Ten je charakteristický tím, ţe si výzkumník
připraví okruhy otázek, které mohou odpovědět na jeho výzkumné otázky, ale
nestanovuje si striktně jejich znění ani pořadí. Připadal mi nejvhodnější k zjištění
zkušeností respondentů s dílnou TO.
Dále jsem vyuţila pozorování průběhu dílny. Šlo o pozorování zúčastněné,
protoţe jsem i já byla účastníkem dílny. Proto jsem si vedla také deník, ve kterém jsem
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zaznamenávala reflexi své zkušenosti s dílnou. Zápis pozorování jsem strukturovala
podle jednotlivých zkoušek a cvičení v nich do tabulky a zápisky rozdělila na
pozorování a mou reflexi dění na zkouškách. Tato verze je k přečtení v 1. příloze. Dle ní
si můţete udělat obraz o dění v dílně.

2.1

Účastníci výzkumu

Po osobních zkušenostech s dílnou Divadla utlačovaných v roce 2012 ve formě
semináře na FHS UK jsem se rozhodla této metodě věnovat ve své bakalářské práci,
protoţe se velmi zajímám o divadlo a o jeho moţnosti v terapii. Navštívila jsem festival
TO Divufest a také zkoušky TO v Naději o. s., abych se více informovala o rozšířenosti
této metody u nás. S těmito zkušenostmi jsem tedy vstoupila v zimě 2014 do dílny opět
pod záštitou FHS a Mgr. Dany Moree, Dr.
Skupina, která se zde vytvořila, byla původně o 16 lidech. V průběhu dílny se
ale náš počet porůznu měnil kvůli nemocem, časovému presu či jiným zájmům. Takţe
k závěrečnému Divadlu fórum nás došlo 12. Skupina byla různorodá v tom, odkud
jednotliví členové přišli. Několik členů byli studenti či dostali do skupiny ze zájmu.
Někteří za sebou uţ měli jiný seminář TO. A část byla členy Ara art o. s.
Skupina si na začátku určila, ţe se budeme scházet kaţdý pátek na tři hodiny
práce. A to minimálně 7 krát. A poté budeme hrát DF. Informovala jsem členy o svém
pozorování dílny a poţádala je o moţnost rozhovoru po jejím ukončení.
Po sedmé dílně jsem se setkala s 6 členy, přičemţ s 2 jsem udělala rozhovor
dohromady, kvůli časovému presu. Bohuţel se mi nepodařilo udělat rozhovory s nikým
ze skupiny Ara art. O své práci jsem s nimi mluvila soukromě a potvrdila si tak svá
zjištění. Jistě by ale bylo vhodné ještě tyto rozhovory doplnit. Rozhovory jsem po
souhlasu s respondenty nahrávala a přepsala. Kvůli dodrţení anonymity jsem jména
účastníků omezila pouze na iniciály.
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3

METODA ANALÝZY DAT

Vzhledem k cíli výzkumu, tedy snaze zmapovat proces dílny TO a zkušenosti
s ní, jsem k analýze dat pouţila strategii interpretativní fenomenologické analýzy (dále
IPA), jejíţ autorem je J. A. Smith. Základním teoretickým východiskem pro ni je
fenomenologie E. Husserla, která klade důraz na subjektivní vnímání proţívané
zkušenosti jedince. Ve smyslu hermeneutické interpretace se IPA snaţí při práci s daty
dívat perspektivou účastníka výzkumu a tak reflektovat jeho zkušenosti. Povaţují IPA
za obousměrný proces, tedy ţe se dotazovaný snaţí volným vyprávěním vyloţit svou
interpretaci zkušenosti a výzkumník identifikuje, jakým způsobem tak činí. Bere přitom
v úvahu kontext i způsob uţívání jazykového kódu účastníkem i své vlastní zkušenosti,
které tu není třeba zcela odstranit (uzávorkovat, jak tomu je ve fenomenologii), ale
dostatečně zreflektovat, aby tak byl výzkumník schopen rozklíčovat svou interpretaci
respondentových vyjádření. To vyţaduje od výzkumníka velmi detailní a systematickou
práci. Smith pro úspěch v této práci nabízí několik kroků vhodných k postupu při
analýze dat. Ve své práci jsem se těchto kroků drţela. (Smith et al., 2009)
1. krok: Čtení a opakované čtení: Uţ při přepisu a následně procházení
rozhovorů jsem se snaţila hlouběji proniknout do textu, porozumět pouţitému
jazykovému kódu. Odhalit informace, které jsem vyhodnotila jako méně důleţité pro
následnou analýzu. A neustále jsem si poznamenávala své myšlenky i poznatky
k čtenému textu.
2. krok: Opatření přepisu poznámkami: Po dostatečném porozumění textům
jsem si rozhovory vytiskla s dostatečnými okraji a velkým prostorem mezi řádky pro
další poznámky. Shromáţdila jsem na pravou stranu textu rozhovorů všechny
poznámky. Na levou stranu textu jsem vypisovala témata, která se z něj vynořovala.
(viz. 5. Příloha) Poznámky jsem pro svou potřebu lepší orientace v nich rozdělila na
popisné, jazykové a koncepční, jak to doporučuje Smith (2009, s. 84-91)
3. krok: Identifikace témat: Sepsané poznámky jsem si zpracovala v přehledný
text, abych se k nim mohla vracet. Témata v levém sloupci rozhovorů jsem přepsala na
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malé kartičky i s označením, k jaké otázce se vztahovala. Pak jsem je seskupovala a
hledala tak tematické celky i podtémata.
4. krok: Nalezení spojitostí mezi tématy: Po zpracování témat kaţdého
rozhovoru jsem si vytvořila (nejprve z kartiček a po přepisu na počítači) diagramy
témat, které znázorňovaly jejich propojení a stručně jsem je popsala, abych se k nim
posléze mohla vracet.
5. krok: Přesun k dalšímu rozhovoru: Pracovala jsem u kaţdého rozhovoru
zvlášť a nechávala si mezi prací rozestupy na minimalizaci vlivů z ostatních. Totéţ
paralelně jsem provedla i s pozorováním (viz. 4. Příloha). Po celou dobu práce jsem
svůj postup kontrolovala se svými poznámkami a reflektovala zápisy z deníku.
6. krok: Odhalení společných témat: Po zpracování jednotlivých rozhovorů
jsem se přesunula k hledání vzájemných souvislostí mezi tématy. Snaţila jsem se
identifikovat i témata, která si odporovala. Témata jsem pak seskupila ještě jednou
napříč rozhovory. Vznikly tak tematické shluky, ve kterých byly patrné vztahy mezi
výpověďmi všech respondentů rozhovorů. Tuto část jsem jiţ zpracovávala na počítači.
Na témata v diagramu jsem se následně podívala z nadhledu, aniţ bych je brala
jako témata z různých rozhovorů. Protřídila jsem je a vytvořila další diagram, ve kterém
byla témata vypsaná tak, aby je bylo moţné dobře analyzovat jako jeden společný celek
(viz. 3. Příloha). Poté jsem provedla analýzu témat rozhovorů a paralelně i pozorování.
Analýzu jsem formulovala podle nadtémat do kapitol. Vyuţila jsem v ní citací, které
jsou opatřeny souřadnicemi u rozhovorů: číslo rozhovoru/číslo otázky a u pozorování:
číslo zkoušky/číslo buňky. V úplném závěru jsem provedla ještě porovnání témat
rozhovorů a pozorování.
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4

4.1

ANALÝZA TÉMAT Z ROZHOVORŮ

Skupina

Skupina na semináři byla „Zajímavá, různorodá, tvůrčí a příjemná“ (R5/O9).
„Fungovala tak nějak standardně“ (R2/O6), jednotliví členové si dobře rozuměli.
„Myslím, ţe temperamentně je to docela vyváţený.“ (R1/O12) Je moţné, ţe důvodem
bylo, ţe šlo o volitelný předmět. „To by si nezapsal někdo, kdo by se na to necítil.“
(R4/O10/V) Nicméně polovina skupiny nebyla z univerzitní půdy, kde se dostávám
k tomu, ţe skupina by se dala dělit na členy Ara art o.s. a zbytek, coţ je „Bizardní
vzhledem k tomu, jaké máme téma“ (R2/O6).
Bohuţel se ale často měnilo obsazení skupiny. „Pokaţdé, kdyţ jsem tam byla já,
tak tam byli jiní lidé“ (R2/O24) A to nabourávalo práci v dílně. Často také někdo
přicházel pozdě nebo musel dřív odejít. To ochudilo i dotyčného o další záţitky z práce.
„Tím, ţe jsem chyběla, pro mě bylo na začátku sloţité se zorientovat a pochopit, co teď
děláme.“ (R5/O19) Tím se přišlo o dost potřebného času na práci. Konkrétně skupina,
která řešila dále příběh majoráka, měla problém s odchodem chlapců, kteří měli
ztvárňovat klíčovou roli. „My uţ jsme to řešili v rámci skupiny, protoţe nám odcházeli
kluci a oni byli mladší, středoškoláci a třeba nám nerozuměli.“ (R4/O10/T)
Před dílnou: Většina členů naší skupiny jiţ měla základní povědomí o Divadle
utlačovaných. Nebo se setkali s DF. „S konceptem, tak jak má být skutečně realizován,
vlastně prakticky ne.“ (R5/O3) Několik členek vědělo uţ o minulém semináři na FHS a
to podpořilo jejich zájem. „Vím, ţe loni dělali nějak výcvik a já nemohla, tak to mě
mrzelo.“ (R2/O2) Nebo se účastnili jiné dílny Divadla utlačovaných, takţe měli velké
zkušenosti. „Byla jsem na semináři“ (R3/O1) Kdo základní představu neměl, tomu bylo
TO v úvodu dílny představeno. „Hm, tak teď nám něco řekla a zjistím aţ potom, aţ to
budeme dělat, co ţe to vlastně je.“ (R1/O4)
Z témat vyvstaly některé postřehy, co by bylo pro skupinu účastnící se Divadla
fórum přínosné: mělo by se jednat o malou skupinu. „Moţná kdybychom uţ od začátku
pracovali v menších skupinkách, protoţe takhle jsme se uţ od začátku strašně dlouho
dohadovali.“ (R1/O53) Která se pevně stanoví a nebude se měnit, aby se v ní dobře
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orientovalo a práce byla sviţnější. „Ty skupiny nebyly úplně jasný… a pak je těţký
stanovit si nějaký centrální herce, okolo kterých se to točí.“ (R2/O24)
Co se týče dělení do menších skupinek, mělo by vycházet z potřeb a přání členů.
Ne vţdy je vhodné rozdělení, „abychom se neznali, ale já nemyslím, ţe je to dobrý….
Jako musíme se nějak poznat, já tomu rozumím, ale není to tak, ţe bych byla otevřená.“
(R4/O14/T) – myšleno práci s cizími lidmi. „Naštěstí je to dost dlouhý, takţe se stihlo
poznat“ (R4/O14/V).
V průběhu poznávání by měly padnout hranice nejen ostychu, ale je dobré
pracovat i na hranicích těla. Protoţe ty je v divadle často potřeba překračovat. „Pak, jak
uţ jsme překročili tu hranici toho těla,… tak uţ to zase pokročilo o level výš.“ (R1/O35)
Tento úkol má uţ při svém vytváření. „Musí se vytvořit bezpečný klima a důvěra mezi
členy.“ (R3/O10) Pro intenzivní práci je důleţitá také motivace (viz. Motivace) členů
k fungování ve skupině i dílně. „Měli velký zájem se něco naučit. Takţe jsme byli
otevřenější.“ (R3/O6)
Pro koho: Co se týče toho, komu by byla technika doporučena, je tu několik
„utlačovaných“ skupin, pro které je míněná a kterým náleţí primárně. „Obecně se o tom
říká v občanském sektoru nebo v těch neziskových.“ (R4/O56/T) Vytváří tzv. „cílovku
útlaku“ (R2/O31) (Děti, bezdomovci, staří týraní,... ,ti, jenţ, jsou „někomu terčem“
(R1/O51). Ačkoli Freire „Píše, ţe kdyţ jsou lidi v pozici dlouhodobě utlačující, tak to
vlastně není tahle aktivizace pro ně“ (R2/O31). Tak je tu ještě třetí typ skupin, ty které
mají jiné postavení v systému. „Moţná ţe pro ty zachránce“ (R2/O31), nebo nemají
jasné útlakové téma. A pro ně tato technika také můţe být přínosná. „Říkám si, jestli by
nebylo zajímavý si to zahrát i třeba ve škole. Ve třídě… Moţná by z toho vznikly
zajímavé otázky.“ (R4/11D/V)
Dá se tedy mluvit o vhodnosti podle velikosti jejich zdánlivého útlaku. „Nemělo
by to být v privilegovaných kruzích, kde ten útlak není tak velký“(R2/O31). Stejně tak
se dá ale souhlasit s názorem, ţe „nějaký svý problémy má vlastně kaţdý“ (R4/O56/T),
i kdyţ třeba z jiných pozic. „Mě tam zajímala ta role zachránce, protoţe já dělám
v nezisku, takţe v téhle roli občas jsem.“ (R2/O7) Pak má tedy význam pouštět se do
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dílny s kaţdým, „kdo má o tohle zájem.“ (R1/O51) Rozhodně ale „Nemá podle mě
smysl do toho tlačit.“ (R4/O56/V)
Motivace: Podstatné na fungování skupiny, ale hlavně jednotlivce samého
v dílně je to, aby byl dostatečně motivován pro práci. „Musí mít chuť v sobě něco
měnit, dělat na tom svém tématu.“ (R3/O11) V naší skupině byl motivací hlavně zájem
o novou paradivadlení techniku. „Byla jsem zvědavá.“ (R2/O2) „Vţdycky jsem si chtěla
zkusit divadlo.“ (R1/O2). Nedá se říct, ţe by tu byl někdo uţ od začátku motivovaný
k řešení osobního problému. „Mně hlavně ani nepřišlo, ţe by tam někdo vyloţeně šel
s tím, ţe by měl nějaký problém.“ (R4/O47/T)
Není třeba, aby člověk měl jasný problém a nesl si ho do dílny. Ale „bylo by
dobré, kdyby to někdo chtěl, aby to nejdřív viděl (DF). Aby věděl, co od toho čekat.“
(R4/O56/V) Protoţe to není jen divadlo. „Nehraješ nějakou roli. Vlastně ztvárňujete
sebe navzájem.“ (R3/O7) Jinak můţe dojít k neotevření se práci a aktivity pak nemají
tíţený efekt. „No ono to představení se mě ve finále stejně netýká.“ (R4/O44/V)
4.2

Technika

„Je to technicky náročnější metoda“ (R2/O27) na vytvoření fungující dílny.
Rozhodně tu nejde jen o nácvik divadla. „Je to technika primárně společenská, co má
řešit celou skupinu. Ale dostává se tu samozřejmě i k jedinci. Otevírá přístupy k různým
tématům a strategiím chování.“ (R3/O5) Její ovlivňování jednotlivce je ale velmi
rizikové v „práci s reálným proţitkem… můţe to začít pracovat se slepými místy a
člověk se pak můţe bloknout.“ – odmítnout dál pracovat (R3/O10) Proto je utvořený
jasný rámec divadla, do kterého má práce vyústit. Který není nikterak striktní, ale
vytváří základní pravidla potřebná k zpracování divadla. „Je to otevřené tak, aby to
mohlo fungovat.“ (R3/O12).
Technika „má být o útlaku, tak prostě hrajeme o útlaku a ono to bude.“
(R4/O5/V)Nastává tu ale problém v jeho objevení a vyjasnění. Klidně se můţe stát, ţe
člověk útlak necítí nebo ho umí řešit sám. „Osobně si myslím, ţe se mi nic takového
neděje. A jestli jo, tak se s tím nějakým způsobem vyrovnám.“ (R4/O4/T). Dá se říct, ţe
35

pro takové lidi TO není potřeba. „Nepotřebuju do toho nějak zapojit 10 lidí.“
(R4/O27/V) Taky to není o tom trápit se, snaţit se najít si nějaké útlakové téma za
kaţdou cenu. „To je problém celýho toho divadla, který se s námi vleče. Protoţe ten náš
útlak, to je takový těţký. Kdyţ ho nemáme, co máme teda dělat?“ (R4/O26/V) Mají
tedy jen hrát. TO pro ně nemá význam ve smyslu empowermentu.
Útlak: Co je to útlak, „to hrozně závisí na jedinci a na celé té skupině“ (R3/O3).
Kaţdý si v průběhu dílny vytváří vlastní představu. Vesměs se ale definice shodují na
omezení lidství (bránění k dosaţení zdrojů (R2/O4), osobní svobody, projevení názoru
(R5/O5), které je způsobeno „ze strany nějakého dalšího člověka“ (R4/O4/T) nebo
sociálním kontextem (R3/O3) a nastavenými pravidly (R5/O8). Jde o poţadavky na
sociální roli a tlačení do jejího přijetí (R3/O3).
Zdá se, ţe se za ním skrývá něco hrozného a špatného. „Pro mě je to totiţ strašně
těţké slovo.“ (R4/O4/V) Ale jsou různé druhy a vrstvi útlaku. Ne kaţdý musí být
strašný. „Existuje i daleko nebezpečnější forma útlaku, kde není člověk pouze
omezován, ale je vyloţeně nespravedlivě napadán.“ (R5/O5) Dá se mluvit o formě
aktivní a pasivní.
Co se týče proţitku útlaku, je to záleţitost téměř tělesná, zasahuje hluboko do
citů a ne vţdy lze popsat. Často se mluví o sedění v roli, dostal se mi pod kůţi, padnout,
vycházelo zevnitř…
V útlakové situaci je „astmatický záchvat. Dusí to, nemůţeš z toho ven.“(R1/O6)
Jedinec uţ v ní nemůţe setrvat, musí jednat. Ale tohoto jednání nemusí být schopen.
Dostat ho do ní můţou „jak ty okolní situace, tak i jeho povahové vlastnosti.“
(R4/8D/V) Takţe vlastně „Člověk nemusí způsobit vůbec nic, aby se do útlaku dostal.
Útlak vytváří například jedinec, který disponuje určitou mocí.“ (R5/O8) a to „na
základě nějakého rysu.“ (R2/O4) Nespravedlivě vybraného, který „nemůţe ovlivnit
nebo chování, které částečně ovlivnit můţe“ (R5/O8).
Řešení: Člověk se do utlačovaného postavení „zařadí. A pak uţ jede.“ (R1/O7).
On sám situaci často nedokáţe řešit „Já tam nevidím v podstatě ţádnou moţnost, kde by
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to šlo změnit.“ (R4/O44/V). Protoţe je v ní a nedokáţe ji vidět a posuzovat z nadhledu.
„Ono je fakt dobrý to vidět.“R4/O46/V) Svou situaci „svým přístupem změnit nemůţe“
(R4/O52/T). Musí změnit přístup.
V TO jde o to „Hledat společné řešení“ (R5/O4), které nějak odpoví na otázky
celé skupině. Děje se tak prostřednictvím vyřešení jediného příběhu. Otázkou je, jak
moc je tohle řešení přenositelné i na obecný ţivot. „Musíš být na tom místě. Protoţe
tím, ţe tam můţe být jiný ten útočník, tak to prostě nejde vyřešit.“ (R4/O40/T)
Z některých problémů obecné řešení prostě není, ale DF ukazuje cestu, jak si najít to
své.
Často se spekuluje nad tím, jak to udělat, aby bylo divadlo řešitelné pro diváky.
„Mně to přijde takový mírný a najednou na konci se to obrátí a pak si říkám, ţe kdyţ do
toho budou chtít ty lidi vstoupit, tak ţe se do toho dostanou aţ relativně pozdě.“
(R4/O48/V) Platí ale, ţe nejlepší je to hrát reálně a ne jít po divadelní snaze. A
v reálném ţivotě nám taky nikdo nepřipraví situace, ve kterých máme něco změnit,
abychom uspěli. Čím víc je scénka reálná, tím víc zasáhne. „Asi kdyby mě to zasáhlo,
to ţe se to nevyřešilo, tak si to teď pamatuju. Tohle bylo prostě drsný a reálný… Vůbec
nic nevyřešili. A já jsem z toho byla fakt špatná celý večer. Vyprávěla jsem to i doma.“
(R4/O35/V)
Cíl: Poţadovaným výsledkem Divadla utlačovaných je „zamyslet se,
reflektovat, vyhledat, rozklíčovat, pojmenovat, zpracovat a ukázat“ (R5/O4) své
útlakové téma. Účastníkem skupiny dává šanci přemýšlet a řešit svůj problém a vidět
potenciální moţnost ho „změnit jen ovlivněním nějakých drobností a nemusel by to
řešit komplikovaně a hroutit se.“ (R3/O5) Je také „pro posílení empatie“ (R1/O51) a
„klíčový prvek je to hledání komunikace“ (R1/O25) mezi různými skupinami. Je to
především skupinová metoda, a tak její hlavní cíl je najít „společný reálný problém“
(R3/O7) a „to téma společně řešit.“ (R3/O2) Cílem je také samozřejmě „zahrát
divadlo.“ (R2/O29) a prezentovat sou práci nad problémem dál.
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4.3

Přínos

V čem tkví přínos TO pro jednotlivce, je velmi individuální. Pro členy naší
skupiny to bylo jisté povzbuzení k přemýšlení nad tématem útlaku. „Já nad tím teď jako
víc přemýšlím.“ (R4/O51/T) Divadlo „změnilo naše vnímání toho útlaku.“ (R4/O6/V)
Naučí pozorovat útlak kolem nás, změní jeho vnímání. Ve cvičeních se můţe člověk
„jakoby najít. Kdyţ vlastně vidí, jak to ta oběť má. Tak jsou ty schémata vlastně
jednodušší, ale kaţdý si pak můţe najít něco svého.“ (R2/O32) Nasadí nám „útlakové
brýle,“ kterými se pak díváme na osobní zkušenosti. „Dřív jsem o tom ani neslyšela.
Teď ho vidím pomalu všude.“ (R4/O6/V). Jde o „zcitlivnění k dané situaci“ (R1/O43)
Dává také ale prostor na zpracování termínu útlaku, jeho hlubšího poznání. „Postupné si
proţití té situace, které nakonec vede k tomu, ţe se s tím člověk hlouběji sţije a pochopí
to.“ (R3/O4)
Technika svými aktivitami „otevírá přístupy a strategie chování a řešení různých
situací“ (R3/O5), které je pak moţné reflektovat a měnit k vyuţitelnějším. Je dobré
vidět svůj problém zvenku, to můţe pomoct s řešením. „Ţe se na nějakou věc můţou
lidé dívat jinak, neţ to vidíš ty a ty to přitom vůbec nevíš.“ (R4/O53/V)
Má také přínos preventivní. „Tak mi to ukázalo, co se třeba můţe stát.“
(R4/O53/T) A můţe nabídnout „dobrý informace dopředu a můţu se rozhodnout.“
(R4/O53/V). Metoda je přínosem i pro ty, kteří nejsou primárně utlačovaní, ale
například jsou více v roli zachránce, pozorovatele. „Minimálně ţe jsme si řekli, co se
teda děje za nepřístojnosti.“ (R1/O43) a jak pomoct.
Dílna: jiné cíle a přínosy má samotná dílna a jiné pak hrané divadlo. Jeden bez
druhého přitom můţou existovat, „Boal má tyhle aktivity i zvlášť.“ (R2/O29) Zvlášť
můţou fungovat dokonce i jen některé aktivity z dílny. „Zajímavá aktivita, kterou jistě
pouţiji po práci s dětmi“ (R5/O11). Ale pak mají zase trochu jinou funkci, neţ kdyţ
jsou v celku. V dílně jde o proţití a „reflexy toho útlaku.“ (R2/O29) Jednotlivé aktivity
mohou vést i k přemostění do reality a k nalezení vlastní, schématu odpovídající
zkušenosti. „To není jenom metro, ţe jo, to je i autobus. Teďka kdyţ jsem jela…“
(R4/O35/V)
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Dílna má i dramaticko-výchovný potenciál. „všechny ty pátky dohromady mi
pomohly, ţe uţ mi nevadí vyjadřovat se nebo mluvit před lidmi.“ (R4/O46/T) A
sociálně informační. Hledání příběhů vede k poznání témat jiných, která mohou být
přínosem. „Jsem si říkala, ţe je to asi zlý s tím rasismem u nás. Ale takhle strašný? To
jsem si popravdě nedokázala moc představit. To jsem tam pak zjistila.“ (R2/O3)
Dílna je důleţitá k vytvoření dobře pracující skupiny, „Vidím jako přínos, ţe
jsme se s těma lidmi seznámili… protoţe já nevím, jestli bych takhle mluvila před úplně
nějakou jinou skupinou.“ (R4/O46/V) Jde tedy hodně o navození bezpečného prostředí.
Přínosné můţe být uţ téma otevřít a ventilovat. „Řekla bych, ţe jsme se z toho vnitřně
museli vymluvit nebo si to prostě odţít.“ (R1/O48) Dílna je tedy z velké části
„sebezkušeností.“ (R5/O23) I kdyţ je to jen „přidaný produkt.“ (R3/O5)
Divadlo fórum: „Ta technika je hlavně o tom fóru.“ (R2/O29) Můţe také
fungovat i bez ní, „takţe to pak má jen vzdělávat. To je podle mě u nás nejčastější.“
(R3/O9) Je tu jistá obava, ţe „Já, jakmile v situaci prostě nevím, tak mi nepomůţe si to
v té situaci někde přehrát.“ (R4/O35/T) TO si nenárokuje vyřešit problém. Jeho úkolem
je ho ukázat a pokusit se řešit. Ale „potenciál (k řešení) by to mohlo mít.“ (R4/5D/V)
Fórum je přirozeným ukončením „gestalt cyklu“8 (R4/O46/V) dílny. Bez něho by byl
„menší stres a pravděpodobně by se skupina nezačala rozpadat“ (R1/O33), ale jeho
forma, která vede k mnoha pravidlům, jimiţ se musí herci drţet, vede k silnému
promyšlení své osobní role v něm, a tím motivuje pro práci v dílně. „Uţ jsem viděla
takový divadlo, který prostě fórum nebylo, protoţe se tam vůbec nedalo nic měnit…
chyběla intenze něco měnit.“ (R3/O11)

8

Gestalt cyklus: Je tu používán jako převedení kontaktního cyklu v gestalt terapii. Jedná se o cyklus
prožití kontaktu s určitým prostředím za účelem naplnění potřeb. Nenaplněná potřeba se dostane do
jedincova vědomí. Ten si ji uvědomí a začne mobilizovat své síly, aby akcí potřebu naplnil. Až dojde ke
kontaktu s touto potřebou a on ji naplní. Tím se potřeba opět stahuje z vědomí. Cyklus se neustále
opakuje. U nás tedy je jedinec nejdřív seznámen s osobní potřebou vyhnout se útlaku. Poté se tak snaží
činit a k uzavření cyklu by se měl z útlaku vymanit.

39

4.4

Téma

Osobní: V dílně si člověk hledá své osobní téma útlaku a to můţe být nejprve
obtíţné. „Ani u jednoho jsem nevěděla.“ (R4/O19/V) Ovšem kdyţ je skupina dobře
vyváţená a pracuje dobře, mělo by dojít k jasnému uvědomění, jestli nějaké téma mám
a jaké. (viz. Skupina) Jinak totiţ hrozí, ţe začne poslouchat ostatní a přestane své řešit.
„Nedokázali jsme nadnést pořádné téma.“ (R4/O23/T) Nechá své téma utlačit. A to jde
dost proti celé myšlence TO. Nebo téma můţe vzít neosobně, jen jako téma divadla, a
tím přichází o jeden přínos, který mu dílna můţe dát. „Vím, ţe pořád tady ten problém
je. Pro mě osobně uţ jsme to ale vyšťavili.“ (R1/O25) Ne kaţdý si tedy téma najde. Jde
hlavně o odstranění překáţek pro postupné objevení osobního problému. „Minulý
týden, to bylo hodně silný.“ (R4/O8/V) „Pak se to dá nadnést jako otázka a prezentovat
dál.“ (R3/O2)
Kdyţ uţ vznikne skupinové téma, je dobré zajistit, aby si v něm kaţdý našel to,
co je mu blízké. „Museli jsme se dobrat k tomu, co udělat s hlavním protagonistou a pak
vlastně i s těma dalšíma, aby to vycházelo z nás.“ (R4/O8/T) Nemusí se ani jednat o
proţitou situaci, stačí, kdyţ je „to vlastně i můj přístup k ţivotu.“ (R4/O53/T) Protoţe
jde více o protagonistu a jeho příběh neţ o jednotlivé situace, které se mu dějí. Také
nemusí jít jen o jedno téma, ale „ţe to nějak skloubíme.“ (R2/O31) „To uţ je pak na tom
divadelním ztvárnění“ (R4/O45/T), jak to bude z představení patrné.
Skupinové: „Máme téma, ve kterém hrajeme všichni, ale je potřeba přemýšlet
nad rolemi, protoţe kaţdý si tam můţeme to svoje zahrát.“ (R2/O33) Některým ale bylo
„to téma vlastně cizí.“ (R5/O17) „Zase si uvědomuju, vzhledem k postavení skupiny, ţe
tam tohle téma muselo být.“ (R1/O25). Došlo k tomu, ţe ne kaţdý se ztotoţnil
s nějakým jeho aspektem, i kdyţ pro všechny bylo zajímavé. Pak bylo potřeba
adaptovat do něj i témata ostatních. „Aby tam kaţdý měl svojí otázku.“ (R2/O33) Ta ho
nemusí nahradit, ale měla by ho přiblíţit ostatním. „Vytvořili jsme něco trochu jiného,
ale uţ byl ten rasismus trochu upozaděný a vyšel nám pragmatismus.“(R4/O45/V)
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Hledání
Proběhly 4 zkoušky, při kterých se hledalo téma, které se bude hrát na divadle.
První 3 byly o hledání a ve třetím se uţ téma naplňovalo obsahem. První tři byly velmi
podobné svým postupem „my jsme si tak nějak nejdřív plácali do větru a potom z toho
začalo postupně vzkvítat.“ (R1/O14) a také tím, ţe se zabývali obecnými věcmi, a tak se
na ně málokdo konkrétně pamatoval. „Mně to nějak splývá.“ (R2/O15)
1. hledání „bylo relativně těţké, protoţe si dostala nějaký lidi do skupiny, které
si vůbec neznala.“(R4/O14/T) Bavili jsme se o dost obecných tématech, „ale není to nic
takového, jako teď to naše divadlo.“ (R4/O14/V) To je mnohem konkrétnější a
osobnější. Měli jsme za úkol sehrát o nich krátkou scénku a moc to ještě nešlo. Ale je
moţné, ţe „je to vlastně dobře, protoţe jsme tolik útlaku vlastně nezaţili.“ (R5/O12)
2, hledání: V tomto hledání nás bylo velmi málo a chyběli členové Ara art. I tak
„jsem tam měla určitě někoho, kdo si tam tu romskou tématiku prosadil.“ (R4/O18/V)
Opět ještě někteří ţádné své téma neměli. „Nic, co se mě nějak osobně týká.“
(R4/O19/T). Práce ve skupině byla hodně o diskusi nad rozdílnými názory. „Měla jsem
silný dojem, ţe je v tu chvíli potřeba, aby se někdo chopil moci a určil směr. Společné
vybírání mi pak přišlo inspirativní.“ (R5/O16)
3. hledání. U jedné skupiny došlo k nedorozumění, „protoţe tam se nějak
neshodlo na tom tématu.“ (R4/O22/T) Málokdo si toto hledání pamatoval, ale
vyprofilovalo se téma skupiny definitivně. „To jsem byla s tím rasismem.
Nevzpomínám si.“ (R2/O17)
4. hledání: Uţ byla práce na skupinovém tématu. Šlo o jeho rozpracování, ale
také „došperkování“ (R1/O34). A tak vznikl pocit, ţe šlo o „soutěţ vymyslet úţasný
příběh“ (R4/O42/T). Jinak se pracovalo „klasicky, ţvanili jsme tak dlouho, dokud jsme
zjistili, ţe nám nedochází čas a najednou bum!“ (R1/O27)
„Na začátku se řeší rozmanité věci… pak je dobré, kdyţ je někdo zhlédne a
ověří, jestli se jde nějakým vhodným směrem…. A pak zase je podstatné to rozpracovat,
protoţe je důleţité, abychom se v tom cítili dobře.“ (R3/O7) Téma se hledá postupně.
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„Člověk se nejdřív sám zabývá tím tématem a pak si něco vybere, ale jakoby má to
vycházet ze sebe.“ (R2/O23). Kaţdý má na začátku moţnost říct „co vás zajímá. Pak se
to nějak vybírá a nakonec tam vlastně většina těch témat není“. (R2/O33) Je důleţité je
zkusit zakomponovat a promyslet jednotlivé role.

4.5

Proces

Proces „má 2 roviny“ (R3/O4): cvičení, které podporují práci ve skupině a
divadelní schopnosti (kreativitu, uvolnění, divadelní ztvárnění…) a pak aktivity
k formulaci útlaku a útlakové situace. Sem zapadá i hledání témat ve skupinách (viz
Téma). Postup dílny je velmi pozvolný, coţ nemusí kaţdému vyhovovat. „Ţe by to
nemuselo být tolik hodin.“ (R4/O46/V) Úvodní aktivity slouţí k „seznámení, navození
atmosféry, odstřihnutí se od běţného dne… navozují známé situace, ze kterých se dá
čerpat.“ (R5/O21) Pak teprve je moţné pracovat na divadle. Musí dojít k dobrému
zpracování jednotlivých rolí. Aby člověk hrál, co je mu blízké. Zase ale aby se
„netrápil.“ (R4/O53/T)

Stejně tak i příběhu. Téma „se od toho původního dost

vyvinulo.“ (R3/O8) Nakonec můţe vypadat úplně jinak, tak, ţe to všem vyhovuje.
Role: V TO jsou základní tři role, je to antagonista, protagonista a spojenec.
Protagonista: (utlačovaný) Je nejdůleţitější postava příběhu, nositel děje. Proto
je velmi důleţité, aby příběh dával jeho herci smysl, aby se shodoval s jeho zkušeností.
„Docela hodně lidem nesedí. Hlavně třeba J., coţ byl docela problém, kdyţ hraje
protagonistku.“ (R3/O8) Je důleţité „Stanovit si centrálního herce, okolo čeho se to
točí,“ (R2/O24) o kterého se příběh i ostatní role můţou opřít. Protoţe on dává smysl
příběhu. Kdyţ někdo z ostatních rolí neproţívá svou roli aţ tak, ale dovede ji zahrát,
pak je to v pořádku. „Tak mně ta kůţe nevadí.“ (R1/O39) Protagonisty by se ale měl
příběh opravdu týkat, měl by mu rozumět. „Nejsem si úplně jistá, jestli to takhle
protagonistka chtěla.“ (R2/O25)
V divadle je tedy jasný protagonista. Ale některé další postavy nám mohou
připadat nebo se mohou také cítit utlačované. „Největší obětí je tu pro mě Červený
(přítel).“ (R1/O46) Nicméně příběh se vypráví vţdy jen jeden. Jejich téma se ale můţe
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příběhem také vyřešit. „Mě zajímá ta role těch pozorovatelů… je dobrý se na to
podívat.“ (R2/O31)
Zachránce: (spojenec) Je to zajímavá role. „Protoţe tou jsem se nikdy moc
nezabývala a já dělám v nezisku, takţe v té roli občas jsem.“(R2/O7) Divadlo dává
moţnost se nad rolí zachránce pozastavit a zapřemýšlet, „jak podpořit oběť.“ (R2/O7)
Jestli například se aktivity, které děláme, nevzdalují a nezapomínáme při nich na oběť.
Nebo jestli si má oběť pomoct sama. V antimodelové situaci není obvykle ţádný
zachránce. Je tu pouze potenciální zachránce. Tedy někdo, kdo nese moţnost obrátit se
na něj o pomoc. „Takţe tam musí být jeho potenciál vyuţitý jinak.“ (R4/O55/T) Je na
divácích, jestli ho vyuţijí a také jestli se jim to podaří, proto i všechny ostatní role
v divadle musí mít své jasné charaktery a reagovat na vyměněného ve smyslu své
motivace.
Antagonista: (útočník, utlačovatel) Je to ten, který je proti, brání protagonistovi
v dosaţení jeho cíle. „Otec je jasně proti.“ (R4/O55/T) Je zajímavé podívat se na pozici
utlačovatele, zda a v jakých situacích jsme se do takové pozice dostali a co se s tím dá
dělat. „Mě zajímá ta pozice utlačovatelů. Ţe jakoby z tohohle ohledu je to vlastně
zajímavý.“ (R2/O5)
Další role: V divadle často nejsou jen tři postavy, antagonistů i zachránců se
můţe nakupit víc. Stejně tak se tu mohou objevit další role. „Matka je ve vleku,“
(R4/O55/T) a tak by mohla být potenciálním zachráncem, ale i dalším utlačovatelem.
Nebo přítel, který „nemá v podstatě klíčovou roli.“ (R4/O55/V) A přitom je důleţitou
součástí příběhu, takţe je spíš takovým instrumentem útlaku.
Aby role v divadle byly dost čitelné nejen pro herce, ale i pro diváky, je potřeba
osobní zkušenosti, o kterou se herec můţe ve svém projevu opřít. „Prostě to na ní
nepoznáš. Největší problém byl, ţe si nedovedla představit prostě mít tak šíleného
otce.“ (R1/O37) Je důleţité si ujasnit, „kde kdo bude stát, v jaký pozici.“ (R2/O27) „Je
důleţité, aby my jsme se v tom cítili dobře. Abychom cítili, ţe je to naše osobní
zkušenost.“ (R3/O7)
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Práce doma: Dílna vede k přemýšlení nad prací i mezi zkouškami. Jako třeba
„Ty hry, co mi neseděly“ (R4/O50/T) nebo hrané divadlo „Já si pořád píšu poznámky“
(R2/O13), spíš neţ nad útlakem.
Cvičení: cvičení jsou hlavně „zábava“ (R4/O9/T). Ale mají i jiné funkce. Jsou tu
techniky, které vedou k přemostění do reality, vyjevení vlastní zkušenosti nebo učí
vnímat útlak. Další zaměřené na dramatický rozvoj, jiné podporují fungování skupiny
„soutěţí.“(R4/O16/V)
Některé hry uvíznou v paměti hůř, některé lépe. V závislosti nad tím, jak se
člověka dotknou jako „Auta“ (R4/O9/T), „Chop se moci“ (R2/O12). V naší skupině se
objevil pocit, ţe „tolik těch cvičení jsme zatím nestihli“ (R1/O9), aby dokázala
zapůsobit. Aby nezůstala jen ve formě hry, ale přešla i dál. Ale i naopak, ţe „třeba ty 2
úvodní hodiny se mohly ušetřit“ (R2/O27), aby se dalo více věnovat příběhu. Zdá se, ţe
postoj k nim je velmi subjektivní a záleţí na proţitku a taky na účasti.
Příprava: Problém u přípravy divadla byl, ţe „skupiny nebyly úplně jasné.“
(R2/O24) Lidé se často měnili a to komplikovalo práci. Jak se vlastně přišlo na to, jaké
divadlo bude, je těţké zreflektovat. „Fakt vůbec nevím, jak jsme došli k těm scénkám.“
(R4/O41/V) Vychází to ze 4. hledání. Kde „jsme vytvořily telenovelu“ (R1/O26).
„Skvělý příběh, který jsme ale nedokázali zahrát.“ (R4/O20/T) Potýkali jsme se s tím,
aby protagonistovi příběh seděl na zkušenost. Pohádka a neopření se o zkušenost vedou
k nečitelnosti pro diváka, jak uţ jsem psal výše. Například vyjadřování lásky, které bylo
nucené, bylo „roztomilý. My jsme se tam s kamarádkou hrozně řechtali.“ (R1/O35)
Nejdřív to někteří „nevnímali moc jako tragédii… a pak jsem byla sraţená, ţe
takto to jako býti nemá.“ (R4/O43/V) A tak se musela zahodit velká práce „kdyţ uţ
jsme na tom tolik tejdnů pracovali“ (R1/O37) a došlo k hodně změnám a to k lepšímu.
„Víc víme, jak reagovat, nevrháme se do neznámé vody.“ (R1/O41) a příběh byl čitelný
i pro diváka. „A ještě se to bude určitě měnit dál.“ (R3/O8)
Bude: co bude dál, z toho jsou ještě někteří rozpačití. Většina „doufá, ţe se to
nějak vyřeší.“ (R4/O48/V) Ale pro některé to není tak podstatné, protoţ se jich divadlo
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tak hluboko netýká. „Ale hlavně, jak jsou ty divadla dvě, tak tam ještě bude ten souboj.“
(R4/O46/T) A na ten se všichni těší, protoţe chtějí hrát. Uţ protoţe „bych se na to totiţ
hrozně chtěla podívat.“(R4/O46/V) Vidět svůj příběh z nadhledu. Co se týče řešení,
záleţí na publiku. „Zkušenost s divadly, která byla určena dětem,“ (R5/O20) dopadala
nějak. Ale tady to zas můţe být úplně jiné.

5

5.1

ANALÝZA TÉMAT POZOROVÁNÍ

Skupina

Skupina, která se na dílně sešla, byla poměrně velká (1Z/2) a různorodá (1Z/Z).
Často se bohuţel stávalo, ţe někteří lidé nedorazili, „Hodně členů bylo nemocných.“
(2Z/1) nebo přibyli noví a to zhoršovalo fungování v dílně. Během dílny probíhaly
různé hry (viz. cvičení), které různým způsobem podporovaly sjednocenost skupiny pro
vytvoření bezpečného a tvůrčího prostředí k práci.
Motivace: „S divadlem se většina setkala na fóru, někdo teoreticky.“ (1Z/1)
Kaţdopádně na začátku bylo provedeno ještě přiblíţení dílny a jejího procesu všem na
setkání. „Bylo nám řečeno, ţe nejdříve si budeme jen hrát a postupně budeme pracovat
na příběhu.“ (1Z/1)

5.2

Útlak

Útlakem, v pojetí TO, není „nešťastná náhoda, proti které se nedá nic dělat.“
(7Z/5) Jde o stav, do kterého ho nějak dostaly okolnosti, ale on má a měl moţnost tomu
předejít, dostat se z ní. „Útlak je vţdycky, kdyţ se nám děje nějaká nespravedlnost.“
(1Z/7) Útlaková situace se dá přirovnat k situaci dramatické, kdy je člověk donucen
jednat. „Nedá se říct ne.“ (5Z/6). A přitom nemá způsoby, jak se z ní dostat, aby si
zároveň ještě víc neublíţil. Útlak je svázán s mocí. Ten kdo má moc, je v pozici
utlačovatele a ten, jenţ útlaku podléhá, je naopak bezmocný. „Nejhorší je naučená
bezmocnost a odmítání pomoci druhých.“ (1Z/9) To pak jde o oběť. Moc a tedy i útlak
je vztahová „bez druhého je to prázdné.“ (3Z/3) Moc můţe mít pro kaţdého jinou
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podobu. „Je moc být prezident nebo někoho zmlátit?“ (3Z/3). Můţe být v agresi, ale i
v lhostejnosti. Ať uţ je jakákoli, je dobré se proti ní naučit bojovat. I kdyţ samozřejmě
je moţně, ţe „já jsem o moc nestála.“ (3Z/3) Ale pak musíme počítat s přirozenými
důsledky.
Řešení: Co se týče techniky a jejího potenciálu podat řešení útlakové situace, je
důleţité podotknout, „ţe spekulace aby neexistuje.“ (5Z/6) Řeší vţdy jen jednu
konkrétní událost z jednoho ţivota. Je jen to, co se děje na jevišti. Ovšem z toho se
můţe zdát, ţe řešení není dostatečné. „Zachránila se. Ale normálně bych ji dostal.“
(5Z/6) Zde docházíme k tomu, ţe Divadlo utlačovaných nehledá řešení primárně, ale
snaţí se řešení hledat a naučit se ho hledat. „Je to experiment, kdy je moţné si to
vyzkoušet.“ (5Z/7)
Role: Pozice v útlakové situaci nejsou stabilní. Je velmi snadné stát se ze
zachránce obětí atd. „Brzo jsem změnil roli, začal jsem útočit na útočící. Takţe byl
zachránce.“ (1Z/9)
Protagonista/utlačovaný: Je zásadní role pro divadlo – pro vytvoření fungujícího
příběhu je velmi důleţité, aby jednání postavy protagonisty mělo jasnou motivaci a cíle.
„Co dělá? Co se mu stalo? Čeho chce dosáhnout?“ (4Z/7) Utlačovaný přitom není oběť.
Oběť „nemá právo se bránit. Kdo se brání, uţ není oběť.“(1Z/9)
Zachránce/spojenec: V divadle se dá zaţít jak situace sebe sama v roli zachránce
(1Z/9), tak i potřebu tohoto zachránce. „Já se bál, ţe bude věřit tomu tátovi.“(1Z/13)
Můţeme přemýšlet o tom, co se pro oběť dá dělat. „Je ale důleţitější zamezit nebezpečí.
Aţ pak se můţeme starat o oběti.“ (11Z/9). Ukazuje se, ţe kdyţ „oběti nechtěly
pomoc,“ (1Z/9) ztrácí se motivace tak jednat. A pak se tu také objevuje obava z toho, ţe
se útlak/útok obrátí proti němu. „Ozvu se a jsem oběť.“(5Z/6) Tím se ze zachránce stává
zachráncem pouze potenciálním, jehoţ pohled je nutné pochopit, abychom mohli zjistit,
co na něj zapůsobí a jak jeho potenciál probudíme. „Je to dilema, ale spíš bych se
obrátila na jiné.“ (5Z/6).
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Antagonista/útočník: Divadlo dává moţnost proţití role antagonisty. Čímţ
člověk zjistí, jak na které jednání protagonisty reaguje a jak by se v takové pozici
choval on. „Je to sranda vs. jde to proti mé podstatě.“ (1Z/9) A také uvědomění si svojí
reálné role na této pozici. „Roli útočníka sami často nereflektujeme.“ (1Z/14) Paradoxně
„Útočník se můţe vidět i jako oběť.“ (1Z/14)

5.3

Téma

Osobní: V průběhu prvních lekcí si jedinci měli moţnost promyslet vlastní
útlakové téma při hledání témat ve skupinách (např. 1Z/10). Byly k tomu určeny i
některé hry, (např. sochy útlaku), které vedly k vyjádření útlaku i jinak neţ slovně.
Některá témata byla vyslovena, některá se zpracovávala do divadla. „Balíky:
institucionalita, rasismus, gender, ţij správně, veřejný prostor, nemoţnost úniku.
Vybíráme si a zůstává rasismus a nemoţnost úniku.“ (3Z/8) Ale také se tu objevila
myšlenka, ţe mít útlak nemusí všichni anebo ho umí řešit. „Necítím se utlačovaná… ze
všeho se dá utéct.“ (3Z/9)
Skupinové: V průběhu dílny bylo vybráno téma rasismu, a to jak z pozice
diskriminovaného, tak i přihlíţejícího. „Otázka rasismu, na který se díváme.“ (3Z/10)
Objevila se i jiná témata. „Starší lidé a administrační teror“ (2Z/10) nebyla ale
sjednocující pro skupinu. Důleţité je ovšem si uvědomit, ţe ve scénce „nemusí tu být
jen tohle jedno téma. Ty ostatní se tam mohou taky dát.“ (3Z/10) Vyzněla tu také věc
zajímavá pro divadlo a to, ţe reálná znalost situace nás vede ke schopnosti dobře zahrát
všechny její role. „Utlačovaný nejlépe ví, jak se pak chovat v roli utlačujícího.“ (3Z/10)
Hledání: Během dílny dohází k pravidelným diskusím o svých útlakových
situacích či tématech, které postupně vedou k vykrystalizování tématu skupiny.
1. (1Z/10) V prvním se řeší obecné situace útlaku. Přichází se na ně postupně,
z povídání o různých situacích aţ po konkrétní příběhy. „Jednu pak vybíráme jako
zajímavou a přemýšlíme, jak ji zahrát.“
2. (2Z/9) „Vybíráme oblasti (témata útlaku), kterými bychom se chtěli zabývat.“
Ty se pak v další hodině sesunuly do balíků pro skupinu zajímavých témat.
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3. Skupina si pak sama zvolila dvě témata, která chtěla řešit. „Vybíráme si a
zůstává rasismus a nemoţnost úniku“ (3Z/8) Ve skupince nemoţnost úniku nedošlo k
sjednocení obsahu témat (3Z/9), a tak byla v zásadě přebyta tématem druhým, i kdyţ se
v příbězích silně odráţí. „Téma dívá se a nejde z toho utéct.“ (3Z/10) Došlo spíš
k takovému obsazení tohoto tématu, ţe vyhovoval rasové otázce. Průnik témat se tedy
nalezl v „rozměru minorák/majorák.“ (3Z/10)
4. (4Z/7) došlo k vyplnění obsahu téma a vytvoření prvotního nástinu linie
protagonisty, základních scének. „Dlouhá diskuse na začátku ve smyslu, úplně mimo
úkol“ (4Z/7) a pak v časovém presu vyvstal první nástin divadla.

5.4

Proces

Cvičení: 1. zkoušky byly tvořeny nejrůznějšími hrami. Hry pracovaly s prvkem
soutěţe (1Z/7), skupinovým vnímáním prací s prostorem (1Z/8), omezením smyslů a
potřeby důvěry (2Z/4), improvizací a oslovením (4Z/6), uvolněním (2Z/7) atd. Další typ
her uţ měl nějak probudit uvaţování nad útlakem (3Z/5). Naučily nás vnímat základní
trojúhelník rolí v útlakové situaci a jejich snadnou změnu (1Z/9). Zreflektovali jsme
sami v sobě svůj postoj k moci (3Z/3), určitým sociálním pozicím (5Z/5). Jaké máme
typické strategie jednání(4Z/4 a 5) atd. Hry samozřejmě byly také pro zábavu. Ale
ukázalo se tu, ţe smích je i prostředek k útěku. „Role mi byla nepříjemná a smích mi to
ulehčil.“ (3Z/5)
Příprava: Paralelně s tím šlo tedy hledání útlakového tématu (viz Hledání).
Byla vedena diskuse i nad zvoleným tématem (např. 3Z/10). Poznali jsme základní
pravidla fungování divadla, která připravujeme prostřednictvím prefóra (5Z/6) a dalšího
hraní scének (např. 1Z/11). A to, ţe potřebujeme „těţkou tu situaci,“ (5Z/6) aby
motivovala k přemýšlení nad řešením. Ne v agresi. „Agresivní spirála by šla nahoru. To
by se pak nedalo moc řešit. Potřebuje postupnou gradaci.“ (5Z/6)
Postupně jsme si vytvořili základní obrazy představení. (4Z/8 a 9) V dalších
hodinách uţ jsme rovnou pracovali na divadle. (6 a 7Z) Bylo potřeba o tom přestat
přemýšlet a prostě začít hrát. „Zkuste hrát z břicha, nepřemýšlejte. Zjistěte, co kaţdý
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chce, motivace.“ (7Z/6) Především protagonista, abychom se o něj mohli opřít v jiných
pozicích. „Přišla na svůj příběh, který se nám perfektně podařil zakomponovat a všem
dává logiku.“ (7Z/7) Prostředí a téma má sedět především protagonistovi, protoţe na něj
ostatní role reagují. „Máme školu posunout na střední zdrávku. Odpovídá to pak víc
herečce protagonistky.“ (7Z/3)
Zjistili jsme, ţe je velmi podstatné, aby hrané role vycházely z reálných
zkušeností, aby byly čitelně přehranné a fungovali na fóru. „S miminem by měla hrát.
Omezuje to pohyb. Logičtější vstup do rodiny.“ (6Z/3) A ţe téma musí být opravdu
dobře sjednocené pro všechny, aby herci příběhu rozuměli. „O čem to teda je?“ (6Z/4)
V obou skupinách se toto zkomplikovalo. Příběh bylo potřeba doopravovat tak, aby
protagonistovi seděl. „I druhá skupina měla potíţe, měnili hlavního protagonistu.“
(7Z/8) Ale ve chvíli, kdy se povedlo sjednotit příběh s protagonistou, „najednou je
divadlo okamţitě hotové.“ (7Z/7)
Domluvili jsme se na datu představení a na dalších zkouškách představení, která
ještě byla potřeba. „Příští týden se scházíme velmi pozdě a uţ i s kulisami, doděláme
divadlo.“ (7Z/8) Je potřeba dotáhnout detaily (kulisy, hudba), aby bylo divadlo taky pro
diváky.

6

KOMPARACE ROZBORU TÉMAT

Uţ z formy metod, které jsem na výzkum pouţila, je samozřejmé, ţe ne všechna
témata se objevila v obou analýzách. Z rozhovorů se například nedá příliš vypozorovat
struktura jednotlivých hodin. Z pozorování zase nejsou tolik čitelné osobní záţitky
účastníků. Jejich porovnání mi dalo komplexnější pohled na celou dílnu. Dá se říct, ţe
pozorování ukazuje proces dílny a rozhovory jsou komentáře, které ho vysvětlují na
individuální úrovni. Některá témata se ale ukázala u obou jako výrazná. Například
fungování jednotlivých rolí v útlakové situaci či otázka potřeby osobní zkušenosti pro
hraní. Neobjevila jsem ţádná témata, která by si protiřečila či se vylučovala. Z výsledků
komparace jsem čerpala při psaní diskuse.
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DISKUSE
Uţ z pozorování je patrné, ţe základní stavba lekcí je shodná s jinými
paradivadelními systémy. Začíná se rituálem, rozhřívacími hrami, navozujícími
vhodnou atmosféru pro práci a následuje jádrová aktivita, po ní závěrečná reflexe.
Vzhledem k cíli, tedy divadlu, je tu také zpozorovatelný nárůst jádrové aktivity
s postupem práce na divadle. Je tu tedy patrný dramaticko – výchovný postup. Ne ale
pouze ten.
Práce v dílně probíhá na dvou základních úrovních. Zaprvé je to rozvoj
prostřednictvím akčních her a za druhé prostřednictvím hledání společného útlakového
tématu a následné práce na něm. Přičemţ procesy se mezi sebou prolínají, na začátku
převaţuje první a postupně ho nahrazuje proces druhý. V začátcích se tedy vyuţívá
především různých akčních her a cvičení, které mají tři základní úkoly:
1. vytvořit bezpečné prostředí pro fungování skupiny,
2. zdokonalit jedince v dramatických dovednostech,
3. postupně dovést k proţití si a pochopení termínu útlak, útlaková situace.
U všech třech typů aktivit, ale nejvíce zřejmě u té třetí, je potřeba být důkladný
v zadávání instrukce a především při vedení diskusí. Protoţe mají bohatý potenciál
odhalit mnoho k tématice útlaku a k jeho pochopení. Mohou jiţ v této fázi poodkrýt
způsoby, jak se proti němu stavět. A také je tu moţnost vyjevení nějaké osobní
zkušenosti, která se můţe stát útlakovým tématem pro jedince. Člověk zaţije sebe
v nových rolích, můţe zreflektovat svoje jednání, získat novou sebezkušenost. Pokud se
tak nestane, ztrácí se z her určitý efekt a ony zůstávají „jen“ zábavou.
Kromě dramaticko-výchovného a skupinu rozvíjejícího přínosu se tu tedy dá
vysledovat postup sociálního učení, kdy některé aktivity vedou k proţitku určité situace,
sebe v roli, který pomáhá pochopit a uvědomit si, co je to vlastně útlak. Můţeme mluvit
v podstatě o učení řešením problémů. Rozklíčovat na základě různých charakteristik a
rolí a v takto zpracované situaci hledat řešení. To je podpořeno diskusí a hledáním
vlastních proţitků, které se dají k situaci přiřadit.
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Technika učí jedince určitému

schématu, scénáři situace útlaku, aby ji pak mohl pouţít ke kategorizaci svých
zkušeností. Postupně by také mělo dojít k zjemnění tohoto scénáře, aby nezabíral celou
škálu situací, ale pouze ty, které nám skutečně zapadají do našeho osobně proţitého
útlaku.
Takţe jedinec získá prací v dílně scénář adekvátního chování v útlakové situaci.
Ten se pak můţe zaktivovat v situaci, která do tohoto scénáře zapadá a on uţ ví, co od
ní má očekávat.
Co tedy útlak je, zůstává velmi individuální. V zásadě se ale jedná o jistou
nespravedlnost, špatnost dějící se člověku ze strany jiného člověka, ale i instituce nebo
celého systému. Upírají se mu tím jeho základní lidská práva. On není v situaci
primárně svojí vinou (i kdyţ to tak můţe být). Především v ní ale nechce zůstat.
V divadelní terminologii je to situace dramatická. Chce s ní bojovat, ale nedaří se mu.
V závěru dílny, ale spíš aţ na DF, by pak člověk měl dojít k pochopení, ţe jen on je
schopen situaci změnit a zlepšit. Musí se ale o to začít snaţit. Lze tedy mluvit o změně
locus of control, kdy na začátku je bytost hozená do útlakové situace a postupně se z něj
stává vědomí si své moţnosti něco změnit.
Otázkou je, jestli tím, ţe si to na DF vyzkouší, ovlivní i jeho víra v
schopnosti překonat útlak. Nalézt řešení situace se totiţ nemusí podařit nebo jedinci
nemusí stačit. Proto je potřeba, aby účastníci pochopili, ţe cílem není nalézt řešení, ale
zkusit to řešit. Ţe totiţ uţ neignorace jedince ke svému útlakovému problému ho činí
protagonistou a ne obětí. Tedy je to první krok k zlepšení svého postavení.
Projevuje se tu fakt, ţe nevyřešený problém, který výrazně zasáhl jedince,
zůstává v jeho úvahách ještě dlouho po představení (při scénce prefóra). Domnívám se,
ţe by to mohlo souviset s efektem Zeigarníkové9. Netlačení k nalezení návodu hrané

9

Efekt Zeigarníkové: nedokončené úkoly se pamatují lépe a více než úlohy ukončené. Ziegarníková
prováděla experimenty na tuto hypotézu a ukázala se jako fungující. Což souvisí i s koncepcí K. Lewina,
že máme tendenci dokončit zadané úlohy, abychom tak dosáhli jejich cíle. Zeigarniková také ukazuje, že
toto platí především u vysoce zainteresovaných osob. Což souhlasí s tím, že problém předložený na
divadle nám zůstane „vrtat v hlavě“, pokud se nás opravdu dotkne.
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situace by tak mohla být vlastně motivací k vlastnímu hledání řešení. Tedy k aktivizaci
jedince v boji s jeho problémem. Ale toto tvrzení by bylo ještě třeba ověřit.
Co je zajímavé vzhledem k teorii A. Boala, neprojevila se tu reflexe návaznosti
her ve smyslu postupného rozvoje vnímání těla, vlastního proţívání a teprve následného
vyjádření, tedy kritického výzkumu. Lze se domnívat, ţe je to nefunkční postup, či ţe
nebyly aktivity dobře zrealizované. Ale vzhledem k tomu, ţe závěrečný cíl nalezení
tématu byl splněn, tak postup aktivit fungoval. Domnívám se, ţe se tento postup děje a
je efektivní, pouze je natolik neuvědomělý, ţe není reflektován.
Ve druhé úrovni se hledá útlakové téma. K tomu u nás došlo ve 4 sezeních,
pokaţdé na konci hodiny. Jejich průběh je vţdy pozvolný z diskuze aţ k nalezení
odpovědi a koreluje s vývojem skupiny i postupem akčního výzkumu. První hledání
bylo obtíţné, protoţe se členové pouze seznamovali a znali pouze nějaký pojem útlak.
Druhé proběhlo vcelku bez problémů, ale ještě nebylo příliš osobně vyspecifikované.
Třetí bylo provázeno střety názorů a jiţ se vydefinovaly pojmy. První tři sezení jsou
v akčním výzkumu přiřaditelné k fází plánování. Ve čtvrtém uţ je započata fáze akce.
Skupina uţ byla schopná koordinovaně téma řešit a navzájem si rozuměla v termínech,
které pouţívali, tedy mohla začít pracovní fáze. Poslední dvě fáze akčního výzkumu
(pozorování a reflexe) jsou náplní Divadla utlačovaných. Proces 4 fází se ale v cyklech
v dílně opakuje kaţdé sezení.
Ne kaţdý si ale nalezl své útlakové téma, kterým se bude v dílně zaobírat. To je
velmi podstatné zjištění. Bylo by smutné nevěřit, ţe můţou existovat i tací, kteří útlak
nepociťují. Stejně tak se nedá počítat s tím, ţe kaţdému pomůţe právě tato metoda
řešení. Pro koho je tedy TO určeno? Jednoznačně jasné jsou tzv. utlačované skupiny.
Tací, kteří mají a priori nějaké útlakové téma dané. Ale i tady můţou být odlišnosti.
Lidé nemusí řešit to, na co mají nálepku. Mohou mít i jiné problémy. Proto by se
nemělo spadnout do okamţitého zaobírání se velkým tématem, ale měl by být čas hledat
důkladněji. A samozřejmě i člověk s jasným problémem můţe preferovat jinou formu
řešení, neţ je diskuse s lidmi a divadlo. Tvrdit, ţe je ale skupina lidí, která útlakové
téma nemá, je také přehnané. Útlak mohou řešit i ti, které zrovna nikdo nenapadá nebo
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není jejich situace k utrápení. Proto jediná odpověď na to, kdo by se měl TO účastnit je:
ten, kdo chce.
Chtít je zároveň základem funkčnosti celé dílny. Jak se ukazuje, uţ počáteční
motivace pro práci ve skupině znamená mnoho. Účastníci by měli být dostatečně
informovaní o tom, co jim technika můţe nabídnout (minimálně viděním DF). Aby
věděli, ţe nejde jen o divadlo. Forma DF je natolik sloţitá, aby fungovala, (protoţe
předpokládá interakci s publikem), ţe vyţaduje od ne-herců, kterými obvykle účastníci
jsou, opravdu velké výkony. Na pódium za nimi přijde jiný člověk, rozehraje jinou
situaci a od nich se bude poţadovat improvizace zcela dodrţující charakter jejich
postavy.
Proto se tu, ve smyslu Stanislavovského, klade velký důraz na osobní zkušenost,
ze které divadlo vychází. Jedinec musí svou roli znát a to jde lépe, kdyţ má nějakou
zkušenost i s tématem, příběhem, ve kterém se postava pohybuje. Divadelní forma
přímo nabádá k tomu, aby se v dílně pracovalo na sebezkušenosti (sám sebe si uvědomit
a poznat) a otevření se vlastním problémům, vlastnímu tématu. V představení nemusí
být jen jedno. Je tu moţnost vzniku více představení, aby se mohlo pracovat na více
tématech. Účastníci je ale musí chtít najít.
Při vstupu do dílny nemá kaţdý v plánu se trápit vlastními problémy. Kaţdý by
ale měl dostat příleţitost se vyjádřit a pokusit se řešit osobní téma. Aby věděl, jestli
chce. Podle toho by měla být uţ tvořena skupina, aby nedošlo k tomu, ţe nějaké
výrazné téma vytlačí ty ostatní. Anebo se s tím musí pracovat. Jak ukázala analýza,
dílna TO má jistý terapeutický potenciál, i kdyţ je aţ na druhé linii vedle sociálního
učení. Pokud se ale objeví, musí mu být dán dostatečný prostor. Vyjevily se mi tři typy
toho, jak se můţe člověk k práci v TO stavět. Buď má útlakové téma a pak ho řeší a
dílna má pro něj i tento účinek. Nebo téma nenalezne, ale podaří se mu nalézt pro sebe
něco poučného ve skupinovém tématu (například z pohledu pozorovatele). Anebo se mu
to nepodaří a pak jde jen o divadlo. V nejhorším případě odejde. Tomu odpovídají i tři
paralelní procesy dílny. Nejde o to, který je důleţitější a musí být zachován. Jde o to
umět je rozpoznat a pracovat s nimi. Nevnucovat těm, kteří nechtějí nějaké trápení a
naopak nebrzdit ty, kterým by mohla dílna pomoci i terapeuticky.
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Je to samozřejmě hodně těţké. Cestu vidím v dostatečných reflexích a
rozhovorech s účastníky. Coţ je velmi časově náročné. Proto je potřeba vytvořit dobře
fungující skupinu uţ od začátku, stabilní a motivovanou pro práci. A také zde musí být
velmi dobře vyškolený vedoucí. Protoţe momentálně se terapeutický proces v TO příliš
nereflektuje a hrozí tu nebezpečí, ţe vedoucí by si s ním nemusel umět poradit. Skupina
hledá společné téma, ale přes nalezení nejprve toho individuálního. Takţe je tu jedinec
vybízen k práci sám na sobě. Nelze pak tuto práci nepodporovat.
Příprava divadla je závěrečná část dílny. Nastupuje po odkrytí skupinového
tématu a začíná potřebou vyprofilovat téma tak, aby sedělo celé skupině. Aby si v něm
kaţdý našel svou problematiku. Obvykle první vytvořený příběh je spíš taková pohádka,
která nemá s realitou nic moc společného. Je potřeba obsadit scény konkrétními dobře
promyšlenými charaktery a zasadit ho do proţité reality, aby byl pro diváky čitelný a
pro herce hratelný.
V Útlakové situaci a tedy i v představení DF jsou tři základní role, které se
jedinec postupem dílny učí chápat a fungovat v nich. Protagonista, antagonista a
zachránce.
Protagonistův příběh se hraje. Je to utlačovaný v tíţivé situaci, ze které se snaţí
dostat, ale nedaří se mu. Není to pasivní oběť. Aby příběh dával smysl ostatním, musí
mu rozumět hlavně jeho herec. Podle jeho zkušeností by se mělo hlavně stavět. Z 3 typů
účastníků TO by to tedy měl být ten, který si sebou nese nějaké útlakové téma.
Antagonista je postava stojící proti němu, tedy utlačitel. Nemusí to být nutně
útočník, ale můţe mu jen bránit v dosaţení cíle. Má také svou danou motivaci pro
jednání, jako všechny jiné role. A vidět situaci z jeho perspektivy můţe být také
obohacující. Utlačitel disponuje větší mocí nad utlačovaným, ale nemusí si jí být
vědom. Také se můţe domnívat, ţe je utlačovaný on.
Třetí rolí je zachránce nebo spojenec, který ale v přehrávaném divadle vlastně
ţádný zachránce není. V hrané scénce protagonistovi totiţ nepomůţe. Potenciál
k pomoci ale má. Protagonista se musí pokusit ho v něm probudit. Proto je dobré zaţít
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si tuto roli, abychom se naučili reflektovat situaci z jeho pohledu, porozuměli jeho
metakognicím10 a věděli, jaký způsobem z potenciálního spojence zachránce udělat.
V divadle ale obvykle nehrají jen tři herci. Stejně jako člověk můţe být ve více
útlakových situacích, můţe být víc antagonistů, ale i víc spojenců. Jen protagonista je
jen jeden, i kdyţ utlačovaných můţe být víc. Útlak je vţdy ve vztahu. Nikdy není jen
jedna role. A je to vztah dynamický, proto je snadné stát se ze zachránce obětí,
z utlačitele zachráncem. Toto pochopení je další z věcí, které TO odkrývá.
Na jejich vztahu si vytváří představu útlakové situace a učí se, jak ji řešit.
Paralelně s tím je jedinec motivován k vyjadřování vlastních záţitků a zkušeností,
proţívá sebe v různých rolích. A tady se linie sociálně-edukační můţe prolnout s linií
terapeutickou. Kdy člověku můţe vyvstanout zkušenost, která zapadá do scénáře situace
útlaku a on nad ní pak můţe začít prostředky, které mu dílna dala, pracovat. Zdá se
tedy, ţe naučení útlakového scénáře můţe být podnětem pro uvědomění problému a
otevření se jeho řešení.
Příprava divadla nekončí jen propracováním rolí a děje. Příběh nemá být jen
hratelný, ale také řešitelný. To znamená, ţe musí mít určitou strukturu. Ukázaný
základní stav a motivaci protagonisty, pozvolnou gradaci a bod zlomu, od kterého jiţ
následuje jen krize. Není potřeba, aby v divadle bylo jasně vidět ţe „tady“ jde něco
změnit. V ţivotě to tak taky není. O to se snaţí například skupiny, které hrají pouze-DF
v rámci prevencí na školách atd. Coţ je jistě zajímavé, ale není to náš případ. V dílně se
řeší reálný problém na reálné zkušenosti. A tak se do něj nedají uměle našroubovat
chyby, které by šlo změnit
Poté, co se tyto otázky vyřeší, nastupuje práce na divadle samotném. Na jeho
dramatické průpravě, kulisách, kostýmech, zvuku atd. Běţně se ještě v téhle části
dotahují nesrovnalosti v ději. Ale pokud všechny postavy odpovídají představám herců
a téma skupině sedí, nebývá to nic závaţného. Skupina je motivována blíţícím se

10

Metakognice (mentální reprezentace): schopnost posuzovat různé možnosti poznání a jejich limity,
která vychází ze zkušeností s poznávacími funkcemi, vlastními i jiných lidí. Metakognice souvisí s teorií
mysli, tedy schopností chápat, že jiní lidé mají určité myšlenky a názory, které se mohou lišit od našich.
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hraním. Přidávají se zkoušky na dopilování, hraje se předpremiéra, všechno běţí, jako
při práci na běţném představení. Dílna by mohla fungovat i bez DF, ale byla pak
ochuzena o jisté zajímavé prvky a především o moţnost šířit svůj vliv dál. Je dobrým
prvkem motivace k práci, vede k mnoha krokům, které by bez něj nebyly nutné.
Například pořádné promyšlení všech charakterů. Také má potenciál na nalezení řešení
daného útlakového problému. K jeho vyřešení se obvykle v dílně nedojde, to právě aţ
přehráním a prací na fóru. Je to poslední fáze práce na TO, přirozené zakončení dílny.
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ZÁVĚR
Ve své práci jsem se snaţila popsat a vysvětlit fungování Divadla utlačovaných.
Při zpracovávání teorie jsem zjistila, ţe je to metoda stojící na dobře propracovaných
filozofických základech. Její autor A. Boal vytvořil dostatečné podklady pro to, aby
byla tato technika šiřitelná a aplikovatelná i mimo její původní záběr, tedy boj
utlačovaných skupin proti politické nespravedlnosti. Vyuţívá známých divadelních
technik, ale přináší i nové akční hry, které mají velký potenciál v práci jak edukační, tak
terapeutické. Je obtíţné ji zařadit do edukačních či terapeutických paradivadelních
systémů, protoţe tvoří jakýsi most mezi nimi. Navíc je metodou specifického akčního
výzkumu.
Na práci konkrétní skupiny, která prošla dílnou Divadla utlačovaných (a
společně se nám podařilo připravit Divadlo fórum) jsem pozorovala postup práce v ní.
Analyzovala jsem ho a provedla rozhovory s účastníky dílny, abych mohla důkladně
popsat procesy, které v ní probíhají. A tím rozpoznat, kam vlastně metoda náleţí.
Je to velmi komplexní a propracovaná divadelní metoda, která nabízí mnoho
cílů, ke kterým můţe být vyuţita. Jako paradivadelní technika nesleduje pouze estetický
cíl. Především je vytvořená k sociálnímu učení skupin, které mají nějaký útlakový
problém. Ve své práci jsem se pokusila definovat, co to vlastně znamená pojem útlak,
jak z hlediska teoretického základu TO, tak i účastníků této metody, kteří s ním musí
pracovat. A také jak na jedince působí a jak se s ním v dílně pracuje.
Dospěla jsem ke zjištění, ţe je to pojem velmi individuální. Ale má základní
společné schéma, které se účastníci učí řešením problémů v akčních hrách. Učí se tedy
scénáři útlakové situace. Pracují na tom, jaké vztahy a prvky v ní vystupují. Situaci si
proţijí, získají s ní novou zkušenost a jsou pak schopni podle toho pracovat s vlastními
proţitky. Paralelně s tím probíhá akční výzkum, diskuse nad otázkami, které jedince
zajímají, při kterých se hledá útlakové téma skupiny. Účastníci tak aplikují nově
naučený scénář na své zkušenosti, aby našli, co odpovídá tomuto scénáři a na čem se ve
skupině shodnou. Nalezené téma se dále ve skupině zpracovává a vytváří se příběh pro
divadelní představení
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Při hledání témat a práce na nich nedochází jen k tomuto sociálnímu učení.
Protoţe se pracuje na reálných zkušenostech účastníků, má dílna i sebezkušenostní
sloţku a potenciál pro terapeutický vliv na jedince. Při práci na hledání tématu se můţe
člověku vyjevit problém, o kterém prostřednictvím naučeného scénáře zjistí, ţe byl či ţe
stále je útlakový. A on má moţnost na něm pracovat a vyřešit si ho ne jen skupinově,
ale individuálně. Můţe proţít sebe v situacích, které mu odkryjí některé strategie jeho
jednání, na kterých dál můţe pracovat a tím se rozvíjet.
TO není primárně terapeutická metoda, jde jí především o vzdělání skupiny
účastníků a transfer tohoto na diváky fóra. Ovšem můţe nastat situace, ţe dílna bude
mít pro jedince i tento efekt. Odkrytím tohoto potenciálu jsem tedy dospěla k závěru, ţe
Divadlo utlačovaných je sociálně-edukační paradivadelní systém, který ovšem má
nepopiratelně i terapeutický vliv.
Mým záměrem bylo také zjistit, co je potřebné dodrţet pro naplnění všech
potenciálů metody TO. Došla jsem především k tomu, ţe naplnění jejího terapeutického
potenciálu není nutností. Dílna můţe fungovat i pro jedince, který v ní nenalezne svůj
útlakový problém a zpracovává pouze téma skupiny, které je mu nějak blízké.
Důleţitější je, aby, pokud jedinec začne své téma řešit, s tím bylo adekvátně pracováno.
Nejdůleţitější je proto vytvořit bezpečné prostředí v dobře fungující skupině
motivované v práci na osobních tématech. Dbát na důkladné reflexe her a diskuse na
konci hodin. Aby tu byla moţnost rozpoznat, koho se práce dotkla i v tomhle směru. Na
to je potřeba jistě velkých zkušeností s vedením skupiny. Práce na semináři TO není pro
lektora vůbec snadná a domnívám se, ţe by bylo vhodné rozvíjet tyto schopnosti uţ
v kurzech této metody. I kdyţ je brán terapeutický vliv jako druhotná linie TO vedle té
sociálně-edukační. Beztak je podstatná a neměla by se přehlíţet.
Ve své práci se mi tedy podařilo zmapovat vliv dílny TO na jedince. Popsat, jaké
procesy tu probíhají a jaké má moţné přínosy. Zjistila jsem, i jaké aspekty práce by
měly být dodrţeny k dosaţení cílů TO, a na kterých by se mělo pracovat, aby se naplnil
plán potenciál metody. Doufám, ţe má práce bude pomocná pro utváření dalších
seminářů Divadla utlačovaných a ţe pomůţe k šíření uţití této metody dál.
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