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Úvod 

Diplomová práce s názvem Divadlo fórum: možnosti praktického využití 

v pedagogice se zabývá dramatickou technikou Divadlo Fórum. Teoretický 

koncept této techniky byl autorem navržen pro práci s dospělými, ale 

v praxi se dnes používá v různých kontextech, různými lidmi s různými cíli. 

Mimo jiné čím, dál tím častěji právě při práci s dětmi a mladistvými. Na 

základě vlastních zkušeností a četby odborné literatury se domnívám, že 

se ne vždy jedná o správnou aplikaci této dramatické metody, tak jak ji 

koncipoval a více jak třicet let praktikoval její autor, z toho důvodu mě 

zajímalo, jak situace v České republice skutečně vypadá. 

První část je rozdělené na tři kapitoly a v začátku stručně představuje 

Divadlo fórum, aby čtenáři byly jasné souvislosti s Divadlem Utlačovaných, 

jehož je základní součástí. V druhé kapitole popisuji vznik toho konceptu 

v souvislosti s životním příběhem jeho autora. Autorem této metody je 

brazilský režisér, spisovatel, pedagog a politik Augusto Boal. Zde uvádím 

také zdroje jeho inspirace. Vznik Divadla utlačovaných je úzce spjat se 

sociální a poltickou situací v Brazílii a jeho prvotní ambice se pohybovali 

v této oblasti. Přestože by česká škola měla v tomto směru zůstat 

neutrálním prostředím a mohlo by se zdát, že téma práce je proto 

nevhodné, domnívám se, že sem tomu tak není. Právě v části věnované 

vzniku Divadla fórum můžeme sledovat postupnou proměnu cílů této 

techniky. V počátku měla skutečně sloužit jako nástroj k sociálním a 

politickým změnám, později (po autorově pobytu v Evropě) se stala 

nástrojem k řešení různých forem útlaku ve společnosti. Třetí kapitola 

představuje jednotlivé divadelní techniky a zejména podrobně popisuje 

teoretický koncept Divadla fórum (dále jen DF), tak jak ho navrhl a 

praktikoval právě Augusto Boal. Zde jsou mimo jiné specifikována pravidla 

a hlavní zásady DF. 

Těžištěm druhé části je užití Divadla fórum v rámci školního vzdělávání a 

výchovy. V první části této kapitoly nejprve vymezuji DF v kontextu české 

odborné literatury a dále zde analyzuji vztah této techniky k systému 

vzdělávání v České republice. Na základě kurikulárních dokumentů 

vysvětluji souvislosti DF s osobnostní a sociální výchovou a dramatickou 

výchovou. Zde také stručně představuji témata, kterým se představení 
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věnují a v souvislosti s nimi také cíle, které by představení měla naplňovat.  

Další část práce se již zaměřuje na konkrétní případy využití metody DF 

v oblasti pedagogiky. Zde je důraz kladen zejména na využití této metody 

na II. stupni základní školy, gymnáziích a na střední škole.  

V třetí části práce pak porovnávám teoretický základ se 

současnou aplikací techniky v ČR a navrhuji konkrétní doporučení pro 

budoucí praxi. Tato část diplomová práce by tak mohla případně sloužit 

učitelům, vychovatelů, sociálním pracovníkům a dalším lidem věnujícím se 

práci s dětmi a mládeží jako opora, při zařazování metody DF do náplně 

své činnosti, ať už se jedná o vyučování, projektové dny, aktivity sloužící 

prevenci společensko-patologických jevů a jiné.  

Má diplomová práce má zejména teoretický charakter a opírá se o 

kvalitativní výzkum, jenž usiluje o pochopení a porozumění konkrétnímu 

tématu. Z metodologického hlediska se jedná o kolektivní případovou 

studii. Případová studie je metoda ve skrze kvalitativní, neboť dokáže 

dokonale splnit základní cíle kvalitativního výzkumu – zkoumá současné 

fenomény do jejich hloubky v jejich skutečném kontextu, zvláště v případě, 

kdy nejsou hranice mezi fenoménem a jeho kontextem zcela jasné.1 

Případová studie je prováděna na základě předpokladu, že sledováním 

více případů lze dosáhnout širšího vhledu do dané problematiky. Tyto 

studie jsou využívány v komparativních výzkumech testujících určitou 

teorii.2 Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky daného 

případu nebo skupiny případů.3 Jde o zachycení složitosti případu, o popis 

vztahů v jejich celistvosti. Tato práce sleduje aplikaci DF při práci s dětmi a 

mladistvými zejména v prostředí české školy. Zkoumám zde několik 

případů využití této techniky, které zasazuji do širšího kontextu systému 

vzdělávání v České republice. V práci vycházím zejména z primárních 

zdrojů, kterými jsou kutikulární dokumenty, publikace Augusta Boala, 

v nichž teoreticky popisuje systém Divadla Utlačovaných, a odborná 

literatura. Konkrétní příklady využití pak čerpám ze zdrojů sekundárních, 

kterými jsou články na téma Divadla fórum, webové stránky neziskových 

organizací, absolventské práce na toto téma a různé metodiky. 

                                                           
1
 YIN, R. K.: Case study research: design and methods. Los Angeles.: Sage Publications 2009, s. 18. 

2
 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005, s. 107. 

3
 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005, s. 103. 
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Komparativní část práce pak porovnává využití DF v praxi s teoretickými 

východisky Augusta Boala.  

Stěžejní literaturou pro sepsání mé diplomové práce byla pro teoretickou 

část díla Augusta Boala, zejména pak publikace Thetre of the Oppressed 

(1976) a Games for the actors and nonactors (1992). Vzhledem k tomu, že 

dramatická metoda Divadla fórum je v České republice stále relativně 

nová, ač ji využívá čím dál, tím více pedagogů a dramatiků, není snadné 

najít užitečnou česky psanou literaturu. Většina publikací, která se tímto 

tématem zabývá, je velmi prakticky orientována, to znamená, že například 

představuje různá boalovská cvičení a hry nebo nabízí hotové scénáře či 

projekty. Nápomocné mi z českých publikací byly texty autorek Marie 

Pavlovské a Lenky Remsové, mimo jiné například práce Jak na divadlo 

fórum. Z dalších autorů mohu jmenovat zejména pedagogy a psychology 

zabývající se dramatickou výchovou či dramaterapií jako je například 

Josef Valenta, Milan Valenta, Eva Machková, či Silva Macková. Dalším 

užitečným zdrojem mi byl odborný recenzovaný časopis, zaměřený na 

všechny oblasti dramatické výchovy - Tvořivá dramatika. 

Svoji diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat tématu Divadla fórum 

z několika důvodů. Sama jsem se účastnila zajímavých projektů, kdy jsem 

si metodu vyzkoušela, a to v roli diváka, scénáristy a zejména herce. 

Metodu jsem poznala jak při práci s dětmi tak při práci s dospělými, 

v druhém případě by se možná dalo lépe říci při práci sama na sobě. 

V obou případech se jednalo o silné zážitky. Na vlastní kůži jsem pocítila 

dopad této metody v podobě částečné změny vlastního postoje vůči 

tématu, kterým se divadlo zabývalo. Při práci s dětmi mě nejvíc zaujaly 

závěrečné reflexe, kdy děti o situacích mluvily jako „o hodně reálných“ a 

hledání řešení v podobě improvizace označovaly za „hrozně těžké i když 

je to jenom jako“. Poslední neméně důležitou motivací byla má vlastní 

chuť dozvědět se o tématu více, zejména po teoretické stránce a seznámit 

se podrobněji s variantami DF, které bychom mohli využít při práci s dětmi 

na základní škole, kde v současné době vyučuji.  

Závěrem bych ještě ráda podotkla, že metodika využití DF pro práci 

s dětmi zatím není sestavena a její napsání vyžaduje rozsáhlý výzkum, 

který je nad rámec této práce. Nicméně přesto se zde snažím diskutovat 
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některé kontroverzní body a zároveň definovat alespoň pár zásad 

použitelných pro praxi a to mimo jiné z toho důvodu, že jsem si nad nimi 

sama dlouho lámala hlavu. 

 

„Učitelé, kteří přemýšlejí o svých vyučovacích metodách a postupech, jsou 

lepšími odborníky než ti, kteří tak nečiní.“                        

Marvin Pasch 

 

Pár poznámek k překladu   

V úvodu ke své práci ještě považuji za důležité uvézt několik poznámek 

k tomu, jakým způsobem jsou uváděny termíny z oblasti Divadla 

utlačovaných. Vzhledem k tomu, že jak jsem již výše zmiňovala, se jedná 

v ČR o poměrně novou koncepci a základní literatura týkající se tématu 

nebyla dosud do češtiny přeložena, setkáváme se v češtině s různými 

názvy Boalových knih, jednotlivých technik a samotný název Divadla 

utlačovaných bývá uváděn různě. Při psaní této diplomové práce (dále jen 

DP) jsem vycházela zejména z anglického a německého překladu 

Boalových knih a vlastního citu pro jazyk. Mým cílem není stanovit užívání 

terminologie v češtině, snažím se pouze udržet stejný „slovník“ v rámci 

celé práce v logické návaznosti na zpracovanou cizojazyčnou literaturu. 

V příloze uvádím proto tento provizorní slovník sestavený pro účely této 

práce.  

 

 „Byl jsem učitelem divadla. Nyní chápu, že žádná taková věc neexistuje. 

Tací, jako já, kteří jsou učiteli a studenty divadla, jsou ve skutečnosti 

studenty a učiteli lidských bytostí…Když studujeme Shakespeara, musíme 

si uvědomit, že nestudujeme historii divadla, ale učíme se o historii lidstva. 



10 
 

Objevujeme samy sebe. Nade vše: Objevujeme, že se můžeme změnit a 

změnit svět.“4 

Augusto Boal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 BOAL, Augusto: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 9.  
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1. Divadlo fórum 

 

Divadlo fórum je interaktivní divadelní technika, která umožňuje vstupovat 

divákovi do příběhu a zároveň jej měnit. Stěžejním prvkem je děj příběhu 

obsahující konflikt, jenž zobrazuje konkrétní společenský problém nebo 

určitou situaci. V mnoha případech pracuje se skutečnými příběhy lidí. 

Jedná se o platformu zaměřenou na řešení sociálních problémů, jejímž 

cílem je v divákovi vyvolat emoce, pocit nesouhlasu či nevole, který ovšem 

přeroste v ochotu zapojit se a problému se postavit. U obecenstva tak 

dochází k proměně pasivního diváka v aktivního spoluhráče – herce. 

Participace diváků v rámci příběhu jim nabízí možnost vyzkoušet si 

nanečisto jednání v situacích, ve kterých se mohou reálně ocitnout a 

připravit je na ně.5 Jedná se o jednu z více technik, které společně spadají 

pod tzv. Divadlo Utlačovaných. 

 

„Augusto Boal pojímá divadlo jako nástroj sociální změny všude tam, kde se 

vyskytuje politický útlak, a později zprostředkovaně i jiné – skrytější - formy 

útlaku, jako například útlak sociální či psychický.“ 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 PAVLOVSKÁ, M. - REMSOVÁ, L.:  Jak na divadlo fórum. Brno: PdF MU2006, s. 7.  

6
 VALENTA, M.: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 49. 
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1.1. Vznik a historie 

 

Tato kapitola přibližuje vznik Divadla Utlačovaných. Představuje jeho 

počátky v Brazílii a stručně charakterizuje jeho jednotlivé formy. Vývoj je 

popsán chronologicky v návaznosti na osud jeho autora. 

 Vznik metody Divadlo fórum je úzce spjat s dramatikem, teoretikem, 

režisérem a pedagogem Augusto Boalem (*16. 3. 1931 Rio de Janeiro - † 

2. 5. 2009 tamtéž).  DF je jednou z forem, které se vyvinuly z tzv. Divadla 

Utlačovaných, které brazilský dramatik založil v šedesátých letech 

minulého století s cílem podpořit znevýhodněné skupiny obyvatel v Brazílii 

a způsobit společenskou změnu, která ovlivní jejich situaci. Hnutí se 

postupně rozšířilo po celé Latinské Americe. Augusto Boal byl za jeho 

celoživotní přínos nominován v roce 2008 na Nobelovu cenu míru.7  

 

 

1.1.1. Kořeny Divadla utlačovaných v Brazílii 

 

Středem zájmu Divadla Utlačovaných je nespravedlnost, speciálně 

v komunitách, většinou chudých či jinakvyloučených, které jsou tradičně 

bez výrazného zastoupení, dalo by se říci „němé“. Z dramatické metody se 

vyvinulo hnutí, které má příznivce ve více než 40 zemích a je motivováno 

jak umělecky, tak politicky. Název hnutí pochází z Pedagogiky 

Utlačovaných. Jedná se o manifest z roku 1968 týkající se vzdělávání, 

jehož autorem byl filozof Paulo Freire.8 

Divadlo Utlačovaných vzniklo v letech 1956-71, kdy Augusto Boal řídil 

Teatro de Arena v Sao Paulu, kde zároveň učil na divadelní škole. Zprvu 

uváděl hry ze světového repertoáru (Machiavelli, Moliere, Brecht, Lope de 

Vega, Steinbeck), psal komedie, historické hry i sociálně-politická 

„protestní“ dramata. Jako první uváděl na jevišti také domácí dramata, 

hlavně současné hry inscenované v drastickém stylu. Do té doby brazilské 

                                                           
7
 PATERSON, D.: A short Bio of Augusto Boal [online]. Dostupný z: http://ptoweb.org/aboutpto/a-

brief-biography-of-augusto-boal/  [ citováno 23. 8. 2013]. 
8
 BOAL, A.:  Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-

Schauspieler. Frankfurt a. M 1989, S. 11. 
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lidové divadlo, které by mohlo reflektovat aktuální společenské problémy, 

prakticky neexistovalo. K těm nejpalčivějším problémům patřila v té době 

například vysoká úmrtnost dětí (až 40% dětí se nedožilo prvního roku 

života), velký počet negramotných obyvatel, korupce, infekční onemocnění 

nebo život na pokraji hladu a to zejména na severu země.9  

Zvykem v oblasti divadla bylo hrát importovaná evropská dramata. Situace 

se změnila spolu se změnou ve společnosti. Koncem padesátých let a 

začátkem let šedesátých došlo k založení studentských hnutí a odborů. 

S tímto revolučním a čím dál tím militantnějším hnutím sympatizovali 

obyvatelé z různých demografických skupin společnosti – intelektuálové, 

vysocí představitelé církve či vojáci a nižší důstojníci. Jedním z hlavních 

bodů politického programu tohoto hnutí bylo zvýšení gramotnosti obyvatel, 

zejména rolníků a obyvatel tzv. favel10. Vzdělávání mělo probíhat právě 

podle metody Paula Freira – Pedagogiky Utlačovaných. Oficiální politikou 

ovšem v oblasti kultury byl import levné, nenáročné zábavy z USA, která 

měla za cíl držet své publikum němé a apatické. 11  

Boal s Teatro Arena bezplatně vystupoval v městech a vsích zaostalých 

regionů země, kde zároveň zakládal kulturní střediska, jimž později 

pomáhal.12 V té době se Boal divákům ze sociálně slabších oblastí snažil 

právě skrze lidové divadlo nastínit problémy, ale zároveň v dramatu 

předkládal i možná revoluční řešení pro zlepšení jejich životních 

podmínek. Zpětně ve svých knihách uvádí, že mezi jeho tehdejší vzory 

patřil například Fidel Castro nebo Che Guevara. Úryvky jejich proslovů se 

stávali často součástí nebo náměty jeho her.13 Po jednom z představení, 

jehož cílem bylo ukázat rolníkům, jak získají svobodu, byl jedním z diváků 

vyzván, aby se připojil k ozbrojenému odporu. Boal vysvětloval, že on je 

dramatik a „pouze“ herec a jejich pušky jsou dřevěné makety. Sám není v 

                                                           
9
 JAMES, E. P.: Brazil – Military intervention and dictatorship [online].  Dostupný z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/78101/Brazil/272263/Military-intervention-and-
dictatorship. [citováno 14. 9. 2014]  
10

 Chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s 
chatrčemi. Pravý význam slova favela je "hnízdo". 
11

 BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Suhrkamp,Frankfurt am Main 1989, S. 10. 
12

 PATERSON, D.: A short Bio of Augusto Boal [online]. Dostupný z: 
http://ptoweb.org/aboutpto/a-brief-biography-of-augusto-boal/. [ citováno 25. 8. 2013]. 
13

 LIGIÉRO, Z.: Boal and Che: Side by Side on Stage [online].. Critical stage: The IATC webjournal 
2010. Vol. 2. Dostupný z: http://211.234.110.251/criticalstages2/entry/Boal-and-Che-Side-by-
Side-on-Stage?category=4. [ citováno 25. 9. 2014].  
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situaci rolníků a nemůže bojovat. Rolník mu vytkl, že není správné, aby 

druhým doporučoval boj, ale sám ho odmítal. Na základě této situace si 

uvědomil, že navrhuje divákům řešení, které by sám nebyl ochoten 

akceptovat. Z toho důvodu se rozhodl najít jinou cestu, jak utlačovaným 

pomoci a rozhodl se pro tzv. simultánní divadlo. Divákům je přehrán 

scénář, ve kterém je někdo utlačován až do okamžiku konfliktní situace. 

V tu chvíli je představení zastaveno a diváci jsou požádáni o návrhy 

publika, jak by se situace mohla pro utlačovaného dále vyvíjet a hlavně 

zlepšit. Divadelní soubor pak pomocí improvizace přehrává různé varianty. 

Diváci tak do představení zasahují svými komentáři, ne však vlastní 

fyzickou aktivitou.14 V tomto případě dal Boal divákům již možnost děj 

ovlivnit, ale stále jen z povzdáli, pasivně a pouze ve formě rady ne vlastní 

akce. 

 

 

1.1.2.  Inspirace v díle Bertolda Brechta  

 

Mezinárodní ohlas získal Boal svému divadlu cyklem v brechtovském stylu 

s názvem Arena conta (Arena vypravuje). Bertold Brecht byl německý 

dramatik, který žil a tvořil v první polovině 20. století a patřil mezi Boalovi 

oblíbené autory a byl mu do jisté míry inspirací ve své snaze aktivizovat 

publikum a nutit ho zamýšlet se nad společenskými problémy. V letech 

1956 – 1971 hrálo Teatro de Arena mnohá jeho díla a dramatici se 

zabývali také Brechtovými teoretickými texty o epickém divadle. Brecht se 

snažil pomocí takzvaných zcizovacích efektů (komentáře, verše, songy, 

postavy vystupující ze svých rolí…) zabraňovat divákovi v čistě 

emocionálním prožívání zobrazovaného.15 Nechtěl, aby si divák, tak jako 

při sledování klasických antických tragédií prošel takzvanou katarzí16. 

Jeho cílem nebylo, aby se obecenstvo ztotožnilo s postavami. Naopak tyto 

efekty mají přispívat k oživení divákovy schopnosti reflexe předkládaných 

obrazů a situací, což má vést k jeho aktivizaci. Divák nemá situaci 

                                                           
14

 PAVLOVSKÁ, M.: Divadlo fórum jako prostředek pomáhající řešit problémové situace In: Tvořivá 
dramatika. Praha: ARTAMA 2003, č. 2. s. 3. 
15

 BABBAGE, F.: Augusto Boal. London: Routledge 2004, s.8. 
16

 Katarze - je vnitřní očista člověka, která následuje po dramatickém zážitku. Termín se užívá v 
souvislosti s účinkem uměleckého díla, ale také v psychoterapii. 
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prožívat, ale zamýšlet se nad tím proč k ní došlo, jak zabránit tomu, aby se 

neopakovala, co je potřeba individuálně či celospolečensky změnit, 

abychom takovýmto stavům do budoucna předcházeli.  Náměty jeho her 

často odrážejí různé společenské problémy.   

Pokud bychom chtěli krátce srovnat oba autory, našli bychom v jejich 

životě a tvorbě několik paralel. Oba dramatici inklinovali v oblasti politické 

filozofie k levici a byli ovlivněni marxismem, usilovali o změnu 

společenských poměrů a to jak ve své tvorbě, tak ve svém životě.  Oba 

byli za své názory během života perzekuování režimem, ve kterém žili, se 

kterým nesouhlasili, a proti kterému vystupovali a společný jim je i život 

v exilu.  

K Brechtovu dílu se Boal vyjádřil takto: „Je pravdou, že svého času Brecht 

zkoušel více participativní formy divadla. Předvídal budoucí mobilizaci 

publika. V některých svých dílech předvídal možné využití divadla, kde by 

herci byli ovlivněni publikem. Ale v jeho velkých dramatech zůstala zeď 

mezi jevištěm a hledištěm nedotčena.“17 Pro Boala nebyl tedy 

akceptovatelný Brechtem vyžadovaný kritický odstup diváka od dění na 

jevišti. Ve své práci stavěl na dialektické souvislosti mezi divadelní hrou a 

publikem. Zjednodušeně by se dalo říci, že oproti klasickým dramatům, 

kde cílem bylo (sou)cítit, chtěl Brecht diváka přimět ke 

kritickému přemyšlení a Boal šel ještě dál, když chtěla diváka přimět nejen 

k přemýšlení, ale i k aktivnímu vystupování či jednání.  

 

 

1.1.3.  První z technik Divadla Utlačovaných 

 

Po další politické změně začátkem šedesátých let zavládla v kulturní 

oblasti cenzura, která se projevila na omezeném repertoáru Teatra de 

Arena. Soubor byl ovšem perzekuován i fyzicky a to agresí ze strany 

armády. Boal byl proto se svým souborem nucen hrát opět evropská 

dramata, která vybíral tak, aby jejich náměty byly podobné situaci 

v Brazílii. Po skončení představení s diváky rád diskutoval zobrazenou 

situaci, naslouchal kritice i možným návrhům na změnu. V těchto živých 

                                                           
17

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 20. 
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rozhovorech mezi diváky, herci a autorem a dalších experimentech 

můžeme nalézt skutečné kořeny Divadla Utlačovaných. Mezi první 

techniky, které Boal koncem šedesátých let se svými přáteli vyvinul, patří 

tzv. Novinové divadlo. Jedná se o divadelní techniku, která měla za cíl 

lidem pomoci správně číst či interpretovat novinové články, případně je 

scénicky ztvárnit, aby jim lépe porozuměli. Jedná se o jednu jedinou 

z forem Divadla Utlačovaných, která vznikla v Brazílii, jelikož koncem 

šedesátých let začal být režisér pronásledován tajnou policií. 

Zhoršující se politická situace, která přerůstala v diktaturu, vyvolala 

ostřejší reakce umělců. Spor vyvrcholil v roce 1968, kdy Teatro de Arena 

vyhlásilo stávku a zorganizovalo Feira Paulisatde Opiniao (Boj názorů 

v Sao Paulu). Jednalo se o otevřený boj proti zákazům a cenzuře. Augusto 

Boal byl zatčen a uvězněn za boje proti Brazílii. Po propuštění byl nucen 

zemi opustit a emigroval nejprve do Argentiny (Buenos Aires), poté do 

Peru a v roce 1976 do Evropy, kde vedl mnohé projekty, přednášel, 

pořádal workshopy a semináře.18  

Během následujících let se Boalova myšlenka posunula dále. Jeho cílem 

bylo seznámit s Divadlem Utlačovaných i lidi v jiných částech světa, jelikož 

se domníval, že útlak v různých formách probíhá a bude probíhat všude. 

Zatímco v Latinské Americe se jednalo o útlak politický, v Evropě se jedná 

spíše o psychologický nátlak a osobní či osobnostní problémy. Během 

života v Argentině a Peru vytvořil tři další formy Divadla Utlačovaných. 

Jedná se o Neviditelné divadlo, Divadlo soch a obrazů a Divadlo fórum.19 

Tato diplomová práce se věnuje právě posledním jmenované formě, již 

Boal rozpracoval v knize Divadlo Utlačovaných, kterou vydal roku 1973 

v Buenos Aires na začátku šestnáct let trvajícího exilu. Kniha byla od té 

doby vydána v mnoha zemích a přeloženo do mnoha jazyků a samotným 

autorem upravována. Během svého pobytu v exilu ve Francii se věnoval 

výuce tohoto revolučního přístupu k divadlu a založil několik Center 

Divadla Utlačovaných. V roce 1981 organizoval první Mezinárodní festival 

Divadla Utlačovaných v Paříži. Po konci vlády vojenské diktatury v Brazílii 

                                                           
18

 PATERSON, D.: A short Bio of Augusto Boal  [online].  Dostupný z: 
http://ptoweb.org/aboutpto/a-brief-biography-of-augusto-boal/ [ citováno 22. 8. 2013]. 
19

 Podrobný popis technik lze najít v Boalově knize Theater der Unterdrückten: Übungen und 
Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. 



17 
 

se Boal v roce 1985 vrátil do Ria de Janeira, kde založil hlavní centrum 

Divadla Utlačovaných a několik dalších společností, které se věnovaly 

rozvoji představení založených na zkušenostech jednotlivých komunit. 

Hlavními nástroji zde byly techniky Divadlo fórum a Divadlo obrazů.  

V roce 1992 byl Boal pozván jako hlavní řečník na národní konferenci 

Divadelní Asociace pro divadlo ve vyšším vzdělávání (Association for 

Theatre in Higher Education)20, sdružujíce učitelé herectví a dramatické 

výchovy z USA a navazuje na podobné organizace v Kanadě, Evropě, 

Jižní Americe, Asii a poslední dobou také v Africe. Jeho pětihodinové 

workshopy, realizované během této konference, inspirovaly a poučily 

mnoho účastníků, s jejichž jmény se nyní v kontextu Divadla Utlačovaných 

setkáváme již běžně. Ve stejném roce Boal také publikoval svou druhou 

zásadní knihu s názvem Hry pro herce a neherce. Jedná se o Boalovu 

nejvíce prakticky zaměřenou publikaci, plnou užitečných a konkrétních 

příkladů her a cvičení, která jsou s DU úzce spojena. Ve stejném roce se 

Boal také rozhodl aktivně vstoupit na brazilskou politickou scénu. 

Kandidoval a byl zvolen radním v Riu. Jeho politická kariéra není pro 

potřeby této práce důležitá, nicméně můžeme jistě dodat, že s ní přišlo 

zviditelnění Boalovy osobnosti ve veřejném prostoru a částečně díky tomu 

také získal finanční prostředky na uspořádání Festivalu Divadla 

Utlačovaných. V roce 1995 vydal další důležitou knihu a to Duha přání, 

která zpracovává psycho - terapeutickou aplikaci Boalových technik, 

zejména Divadla Obrazů. V následujících letech obdržel různá ocenění, 

cestoval po celém světě a neúnavně pracoval na tom, aby jeho koncepce 

byla přístupná co největšímu počtu lidí. Na základě svých zkušeností 

z politiky vytvořil další techniku tzv. Legislativní divadlo a knihu se stejným 

názvem věnující se této technice vydal v roce 1998. Jeho turné po 

Spojených státech organizoval vždy s cílem zanechat po sobě co nejvyšší 

počet nadšenců, kteří umí pracovat s jeho metodami a mají chuť je dále 

šířit a praktikovat. Jeho poslední knihou byl Hamlet a pekařův syn, ta byla 

vydána v roce 2001. Jádrem jeho práce byl ovšem kontakt s lidmi a 

interakce, poznávání rozdílností, hledání řešení různorodých problému, 

                                                           
20

 Association for Theatre in Higher Education [online]. Dostupný z:  http://www.athe.org/ 
[citováno 13.7.2014] 
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nalézání síly v komunitních řešeních a neúnavná víra v možnosti jeho 

práce působit na společnost a postupně ji měnit, zlepšovat. Augusto Boal 

zemřel po delší nemoci v roce 2009, těsně před velkou konferencí 

konanou na vysoké škole v Minneapolis.21  Boalova práce se vyznačovala 

nekonečnou energií a houževnatým optimismem. Po celém světě učil Boal 

svým metodám a technikám a říká se o něm, že při každé příležitosti 

vypadal, že mu činí neskonalou radost vidět skupinu, jak dělá poprvé 

cvičení, které on sám už musel dělat nejméně tisíckrát. Rád předával své 

zkušenosti, myšlenky a hlavně víru v to, že Divadlo Utlačovaných může 

změnit svět.22 V jeho práci pokračuje mimo jiné jeho syn Julian Boal.23  

  

                                                           
21

 PATERSON, D.: A short Bio of Augusto Boal [online]. Dostupný z: 
http://ptoweb.org/aboutpto/a-brief-biography-of-augusto-boal/  [ citováno 22. 8. 2013] 
22

 MACKOVÁ, R.:  Divadlo Fórum, DP, ADV DIFA JAMU Brno, 2002, str. 47. 
23

 PATERSON, D.: A short Bio of Augusto Boal [online].. Dostupný z: 
http://ptoweb.org/aboutpto/a-brief-biography-of-augusto-boal/ [ citováno 22. 8. 2013] 
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1.2. Specifika Divadla Utlačovaných  

 

Tato kapitola postupně popisuje koncept Divadla Utlačovaných. V první 

části představuji DU jako celek, dále popisuji jednotlivé dramatické 

techniky, které Boal vymyslel. Jedná se pouze o stručný nástin, aby si 

čtenář mohl udělat představu o tom, co mají společné, a co je naopak 

odlišuje. Těžištěm této kapitoly je podrobný popis techniky DF. Věnuji se 

zde pravidlům, na základě kterých představení probíhá. Představuji 

zásady pro roli tzv. Jokera a vymezuji cíle DF, tak jak je definoval autor. 

K dispozici jsem měla anglická i německá vydání Boalových publikací 

z různých let. V českém jazyce zatím žádná jeho publikace nevyšla. 

Z tohoto důvodu považuji za nutné zde veškeré tyto informace uvádět, 

jelikož není možné pouze odkázat na český překlad. 

Divadlo Utlačovaných je ve své podstatě souborem dramatických technik, 

které vznikaly za zajímavých, výše popsaných, okolností. Každá z nich 

využívá různé procesy k dosažení různých výsledků. Jeho vznik do 

značné míry ovlivnil jeho současný charakter. Základy můžeme najít 

v rozhovorech s publikem, v interakci s divákem a v postupném 

odstraňování bariéry mezi nimi.  Obzvláště důležité pro Boalovu divadelní 

práci bylo vyhnout se autoritativním strukturám, jelikož ty musejí lidé 

snášet v jejich každodenním, běžném životě. Jeho cílem bylo tedy 

odstranit tento odstup mezi divákem a hercem. Požadoval emancipaci 

publika, osvobození od jeho pasivní role.  

 

„Začal jsem opovrhovat starým vztahem herec – divák, stejně tak jako 

každým dalším vztahem v podobě subjekt – objekt, který člověka odsuzuje 

k tomu, býti divákem někoho jiného, někoho, kdo se stále více stává 

nadčlověkem, nepřítelem lidí.“24    

 

Cílem Divadla Utlačovaných je vždy dát možnost společensky, politicky 

nebo jinak utlačovaným, samostatně scénicky znázornit jejich zkušenosti a 

                                                           
24

 BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 11. 
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problémy a zároveň hledat řešení jejich situace. Boalovi šlo především o 

změnu reality, řešení sociálních problémů a demokratizaci skrze divadlo.  

 

„Každý lidský vztah by měl mít povahu dialogu - mezi muži a ženami, v 

rámci rodiny, skupiny a státu.“25 

 

Dialog je klíčovým pojmem pro Divadlo Utlačovaných. V rozhovoru pro 

Democracy now!26 specifikoval Boal svůj názor. Podle něj bychom měli mít 

moment, kdy nasloucháme a moment, kdy mluvíme. Ovšem situace ve 

světě mezi muži a ženami, bílými a černými, mezi státy severní polokoule 

a státy jižní polokoule se brzy vyvinula v monolog, kde mluví pouze muži, 

bílí a státy severní. Cílem Divadla Utlačovaných je mimo jiné znovu 

nastolit dialog, získat právo promlouvat.27 Na základě vlastní zkušenosti 

s politickým divadlem v Brazíli (popsané v kapitole 1. 2.) dospěl Boal 

k tomu, že nemůže radit ženám, jelikož je muž, nemůže radit černým, 

protože je bílý atd. To ovšem neznamená, že nemůže dělat nic. Pomocí 

technik Divadla Utlačovaných může pomoci utlačovaným, aby na řešení 

svých problémů zkusili přijít samy.28  

Boal často přirovnával tento koncept ke stromu. Náměty, které jednotlivá 

představení a jednotlivé techniky zpracovávají, pocházejí z oblasti historie, 

etiky, filozofie, politiky, ekonomie a dalších. Ty se nacházejí v zemi, ze 

které strom vyrůstá. Nástroji pro jejich zpracování jsou slova, zvuky a 

obrazy, které představují kořeny stromu a přechází do podoby hry29. 

V koruně stromu najdeme Divadlo obrazů a nad ním se nachází královská 

disciplína Divadla Utlačovaných – Divadlo Fórum. Každá z jeho větví poté 

představuje další jednotlivé techniky: Novinové divadlo, Neviditelné 

divadlo, Duha touhy, Legislativní divadlo a Přímou akci. 

 

 

                                                           
25

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 20. 
26

 Democracy now! je neziskový, nezávislý, progresivní zpravodajský pořad, který přenáší více než 
tisíc televizních stanic, rádií a kabelových televizí po celém světě. 
27

 Rozhovor a Augusto Boalem pro Democracy no! [online].  . Dostupný z: 
https://www.youtube.com/watch?v=HOgv91qQyJc [citováno 24. 7. 2014] 
28

 Ibid. 
29

 Zde je v originále použit anglický termín game. Nejedná se tedy o divadelní hru (play).  

https://www.youtube.com/watch?v=HOgv91qQyJc
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Obrázek č. 1 Strom Divadla utlačovaných  
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 What is the Theatre of the Oppressed [online]. Přeloženo do češtiny. Převzato z: 
http://theforumproject.org/whatisto/ [citováno 16. 7. 2014] 
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1.2.1. Techniky Divadla Utlačovaných 

 

První technikou, kterou Boal vytvořil ještě v Brazílii je takzvané Novinové 

divadlo. Jeho cílem je naučit diváky číst mezi řádky a odhalit roli médií, 

jako nástroje útlaku, případně jako sluhu jejich vlastníků. V Novinovém 

divadle jsou scénicky znázorněny novinové články nebo jiné nedramatické 

texty pomoci deseti různých technik např. rytmické čtení, improvizace, 

paralelní akce, koncentrace na abstrakci, text mimo kontext atd.  

 

Duha touhy nebo také Duha přání se věnuje introspektivnímu přístupu, 

kdy jeho pomocí zkoumáme samy sebe a naše interiorizované nebo-li 

zvnitřněné formy útlaku, které omezují naše jednání a naši svobodu. 

Východiskem techniky jsou konfliktní scény. Pomocí takovýchto silných 

obrazů odhalujeme naše skrytá přání a vstupujeme s nimi do dialogu. 

Technika je zaměřená na jednotlivce a práci sám se sebou, ale zároveň by 

měla vézt k poznání, že vnitřní útlak má kořeny v našem sociálním životě. 

 

Techniku Divadla soch vytvořil Boal během delšího pobytu v Peru, kde se 

účastnil projektu na podporu gramotnosti.31 Pracuje se v ní zejména 

s tělem. Herci vytvářejí sochy na různá témata, které znázorňují jejich 

zkušenosti, pocity i útlak. Metoda je vhodná také pro interkulturní 

workshopy, jelikož velká část probíhá nonverbálně. 

 

Neviditelné divadlo je ve své podstatě akce na pomezí umění a politiky, 

jenž se předvádí v otevřeném prostoru. Tato technika vznikla 

v sedmdesátých letech, kdy byl Augusto Boal v exilu v Argentině.  Do 

předem připravené konfliktní scény, která je přehrávána na náměstí, 

v metru, v obchodě nebo restauraci, přirozeně vstupují kolemjdoucí, aniž 

by věděli, že scéna není reálná. Neviditelné divadlo slouží k aktivizaci 

občanské společnosti a formování názorů.  
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 BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 15.  
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Legislativní divadlo využívá všechny předcházející techniky k tomu, aby 

zachytilo co nejvíce názorů a konkrétních návrhů od lidí, kterých se dané 

téma přímo týká a na jejich základě se snažilo o přímé legislativní 

změny.32 

 

„Jeden obraz vydá za tisíc slov.“ Tímto heslem se řídí Divadlo obrazů. 

Stejně jako u Divadla soch se zde pracuje zejména nonverbálně. Aktéři 

tvoří obrazy pomocí vlastních těl. Důraz je kladen na rozvíjení jiných forem 

poznání skrze tělo, výrazy tváře, předměty, vzdálenosti a barvy. Tento 

jazyk je upřednostněn před symbolikou slov, které nás oddělují od 

konkrétní, smysly vnímané reality. 

 

Přímé akce v kontextu divadla utlačovaných využívají divadelních prvků, 

jako jsou masky, písně, tance, choreografie apod. v protestních 

demonstracích, rolnických pochodech, světských průvodech, přehlídkách, 

setkáních dělníků a jiných organizovaných skupin atd.33 

 

 

Všechny Boalovy techniky spojuje odpor proti útlaku: jak proti útlaku, který 

si přivodíme samy, tak proti útlaku jiných lidí či institucí, útlaku 

intelektuálnímu, fyzickému a emocionálnímu.34 

 

„Divadlo utlačovaných se nachází na hranici mezi fikcí a realitou a tato 

hranice musí být překročena.“35 

  

                                                           
32

 Kabinet divadla utlačovaných [online]. Dostupný z: 
http://kdivu.ped.muni.cz/index.php/metody.html [citováno 5. 11. 2014] 
33

 REMSOVÁ, Lenka: Možnosti techniky legislativního divadla v žákovských parlamentech. Brno, 
PdF MU 2012, s. 5. 
34

BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 14. 
35

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 276. 

http://kdivu.ped.muni.cz/index.php/metody.html
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1.2.2.  Divadlo Fórum podle A. Boala 

 

Augusto Boal chápal Divadlo Fórum, jako nejlepší techniku pro skutečné 

přiblížení diváka divadlu, viděl v něm skutečnou zkoušku budoucího 

jednání. „Po Divadle Fórum může již následovat je samotná akce.“36 DF je 

královskou disciplínou Divadla Utlačovaných, protože zde diváci skutečně 

vědomě vstupují do děje a stávají se tzv. specactors. Tento anglický 

termín vznikl spojením slov spectator, tedy divák a actor, tedy herec. 

V této práci dále používám český ekvivalent divák-herec. Jedná se o 

kreativní a hravou formu, která musí vtáhnout herce stejně tak, jako 

diváky. 

 

„Já Augusto Boal chci, aby divák převzal roli herce a ovládl postavu i 

jeviště. Chci, aby obsadil svůj vlastní prostor a nabídl řešení.“ 37 

 

V začátcích pracoval Boal s touto technikou v Latinské Americe pouze 

v malých homogenních skupinách. Byly to skupiny lidí, jejichž členové se 

vzájemně znali (pracovníci z jedné továrny, členové farnosti, obyvatelé 

městské čtvrti, studenti etc.). V Evropě ovšem svoji práci rozšířil a 

pracoval pomocí této techniky s většími skupinami, které zahrnovaly někdy 

až stovky členů, kteří se vzájemně neznali.  

 

 

Jak DF vlastně vypadá? 

 

Zde předkládám stručný popis toho, jak průběh Divadla fórum skutečně 

vypadá. Některé body DF jsou dále upřesněny, doplněny a konkretizovány 

v pravidlech, která Augusto Boal stanovil. Tato pravidla uvádím níže.  

Účastnící DF jsou nejprve vyzváni k tomu, aby vyprávěli nějaký vlastní 

příběh, který by obsahoval politický nebo společenský problém, jenž je 

těžké vyřešit. Náměty představení tedy odráží zkušenosti, prožitky a 

                                                           
36

 BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 15. 
37

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 21. 
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reálné situace účastníků. Z těchto potom vzniká krátké (10 - 15 minut) 

představení, zobrazující některé problémy účastníků a jejich skutečná 

řešení. Pro realizaci DF je potřeba pracovat se skupinou, která má 

minimálně tři členy - herce. Prvním je hlavní protagonista (oběť), jehož 

příběh vyprávíme, druhou postavu představuje odpůrce (utiskovatel, 

antagonista) a třetí je ambivalentní postava, která v původní verzi hry není 

protagonistovi nápomocna, ale představuje pro něj potencionálního 

partnera či spojence.38 Modelové situace musí zobrazovat konkrétní 

problémy. Námětem je vždy nějaká forma útlaku sociálního, politického, 

psychologického či fyzického. Modelová situace nepřináší žádné 

uspokojivé řešení zobrazeného problému. Po skončení představení je 

publikum tázáno, zda s navrhovaným řešením souhlasí. Příběh by měl být 

sestaven tak, aby přirozená reakce fóra byla nesouhlas a s hrou bylo 

možno dále pracovat. 

V další části se situace hraje před publikem znova a cílem je ji na základě 

podnětů diváků dovézt do konce s lepším řešením. Úkolem herců je tedy 

věrohodně a aktivně prezentovat „svět takový jaký je“ a úkolem diváků-

herců je reagovat a změnit jej na „svět takový, jaký může být“.  Prakticky k 

takové změně dochází tím, že divák zakřičí „Stop“ a přijde na jeviště. V ten 

moment zastaví herci celou situaci a divák upřesní místo, kde by chtěl do 

scény zasáhnout. Herci zaujmou postavení a scéna se hraje znova, ale 

tentokrát s divákem - hercem. Divák - herec v situaci, která se odehrává, 

naráží převážně na odpor ze strany ostatních postav, aby poznal, jak je 

skutečně těžké realitu změnit. V momentě, kdy divák-herec situaci vzdá, 

zastoupí ho původní protagonista a hra pokračuje do dalšího zvolání 

„Stop“ ze strany publika. Nakonec se jednomu z diváků situaci změnit 

podaří a útlak překoná. Při hledání nových řešení není možné měnit 

zároveň všechny postavy. Divák - herec může vyměnit pouze hlavního 

protagonistu, který předkládá špatné řešení39.40     

                                                           
38

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 116. 
39

 K tématu výměny postav se v práci ještě opakovaně vracím, upřesňuji ji v pravidlech podle 
Boala a podrobně ji řeším zejména v kapitole Kdo může nahradit koho v Diskuzi. 
40

 BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 274. 
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Boalova představa je taková, že všichni účastníci DF v publiku se musí 

stát herci-diváky. Neznamená to pouze, že seberou odvahu a půjdou na 

jeviště vystřídat hlavního protagonistu. Hlavní je vědomí, že mohu 

zasáhnout, mohu zakřičet Stop a vyjádřit svůj názor demokratickým, 

divadelním a konkrétním způsobem. Pokud se divák rozhodne zůstat 

stranou a být potichu jedná se o volbu, která je sama o sobě formou 

participace. V klasickém divadle se publikum má možnost vyjádřit až po 

skončení divadla a to formou potlesku. Jinak zůstává po celou dobu 

většinou němé.41 

 

Pravidla Divadla fórum 

 

Divadlo fórum přirovnává jeho autor k soutěži či hře, která tím pádem 

funguje na základě určitých, v tomto případě variabilních, pravidel.42 

Pravidla zajišťují to, že jsou všichni vědomě zapojeni do stejné aktivity a 

zároveň následně také zjednodušují generování vážné a plodné diskuze. 

Boal tato pravidla rozřadil podle jednotlivých částí DF: dramaturgie, scéna, 

představení. 

 

Dramaturgie: 

 

1. Text musí přesně definovat povahu každé postavy, tak aby divák-herec 

mohl jasně rozpoznat její „ideologii“. 

 

2. Původní řešení navržené protagonistou musí obsahovat minimálně 

jednu politickou nebo společenskou chybu, která bude analyzována 

během fóra.43 Tato chyba musí být jasně vyjádřena a opatrně 

nacvičena. Originální hra musí obsahovat takovéto omyly, aby diváky-

herce pobízela k hledání řešení a nacházení nových způsobů, jak 

konfrontovat útlak. Takovéto alternativní situace je třeba promyslet při 

přípravě scénáře. Pokud bude divák vystaven situaci, kterou není 

                                                           
41

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 89. 
42

 Ibid., s. 142. 
43

 Fórem je zde myšlena část večera, kdy do hry mohou vstupovat diváci a kdy se hledají řešení 
k zobrazeným problémům (interaktivní část). 
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možné změnit (Boal uvádí příklady, kdy ve scénáři je útlak ve formě 

agrese)44 stává se pouhým svědkem a nemůže se stát protagonistou. 

Výsledkem představení pak není společné hledání osvobozujících 

řešení, ale rezignace.45  

 

„My vznášíme dobré otázky, obecenstvo musí dodat dobré 

odpovědi.“46 

 

3. Hra může být ztvárněna v jakémkoliv žánru (realismus, symbolismus, 

expresionismus etc.), pokud je stále cílem diskutovat konkrétní otázky 

skrze divadlo.  

 

Scéna: 

 

1. Herci musí mít fyzický styl hraní, který jasně artikuluje ideologii, 

zaměstnání, společenskou funkci atp. jejich postavy. Je důležité, aby 

vývoj postav měl logiku, a aby na jevišti skutečně „dělali věci“. 

V opačném případě budou mít diváci tendenci zůstat sedět a fórum 

proběhne pouze ústně (bez skutečné akce, jako v rádiu). 

 

2. Každé představení musí najít nejvhodnější prostředky pro vyjádření 

svého tématu.  

 

3. Každá postava musí být prezentována vizuálně takovým způsobem, 

aby byla rozpoznatelná bez ohledu na mluvený text (scénář). Kostýmy 

musejí být jednoduše snímatelné pro herce-diváky. Kostýmy by neměli 

být vypuštěny, jelikož divákovi-herci napomáhají dostat se do role, 

ztratit ostych, být kreativnější. 

 

 

                                                           
44

 Příkladem je situace, kdy je postava přepadena či znásilněna. Takovéto scény není možné řešit 
jinak než agresí, která nenapomáhá žádné společenské změně. 
45

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 254. 
46 Ibid., s. 242. 
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Představení: 

 

„Představení je umělecká a intelektuální hra, která se odehrává mezi 

herci a diváky-herci.“ 

 

1. Představení je nejprve zahráno, jakoby se jednalo o běžnou divadelní 

hru. Obecenstvu je představen jistý obraz světa. 

 

2. Diváci-herci jsou tázáni, zda souhlasí s řešením, které sehrál 

protagonista. Jejich odpověď bude pravděpodobně ne. Poté je 

obecenstvo seznámeno s tím, že hra se bude předvádět znovu od 

začátku, úplně stejně jako poprvé. Herci se budou snažit dovézt hru ke 

stejnému konci, jako poprvé, zatímco diváci-herci se musí snažit o 

změnu, ukázat, že je možné nalézt nová validní řešení. Je nezbytné 

generovat určitý stupeň napětí mezi diváky-herci, když nikdo svět 

nezmění, zůstane takový jaký je, pokud nikdo nezmění hru, dojde ke 

stejnému konci jako předtím.47 

 

3. Obecenstvo je informováno o tom, že během druhého přehrávání hry, 

je prvním krokem zaujmout místo protagonisty v momentě, kdy on či 

ona dělají chybu, s cílem přijít s lepším řešením. Jediné co musí diváci 

udělat je zakřičet „Stop!“, herci hru okamžitě zastaví a divák-herec 

musí říci, odkud si přeje scénu začít (označí relevantní frázi, moment či 

pohyb). Herci poté začnou stejnou sekvenci s divákem-hercem, který 

zasahuje jako protagonista. V momentě, kdy divák-herec přebírá roli, 

musí si být vědom toho, co může a co nesmí změnit. Není možné 

měnit dané společenské okolnosti problému, rodinné vztahy mezi 

postavami, věk, ekonomický status etc. Není možné měnit základní 

faktory, které podmiňují akce postav. Dále není možné měnit základní 

povahové rysy a motivaci postav.48  
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 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 244. 
48

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 268. 
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4. Nahrazený herec neopouští okamžitě scénu. Zůstává na okraji jeviště, 

aby případně pomohl divákovi-herci, pokud by to potřeboval. 

 

5. V momentě, kdy je protagonista nahrazen divákem-hercem a snaží se 

prosadit nové řešení, všichni ostatní herci se stávají představiteli 

útlaku, případně pokud už jimi byli, tak útlak ještě znásobují, aby 

divákovi - herci ukázali, jak složité je změnit realitu. Hru tedy 

představují diváci - herci a jejich nová řešení, snažící se změnit svět – 

proti hercům, kteří se je naopak snaží potlačit a akceptovat svět 

takový, jaký je.  Cílem fóra samozřejmě není vyhrát, ale učit se a 

trénovat. Diváci - herci trénují pro situace ze skutečného života; stejně 

tak jako obecenstvo a herci, kteří se hraním učí poznávat možné 

následky svých činů. Učí se poznávat možnosti utlačovatelů a taktiky a 

strategie utlačovaných. 

 

6. Pokud divák-herec svůj pokus vzdá, na jeho místo se navrátí původní 

herec a hra rychle spěje opět ke svému původnímu konci. Jiný divák-

herec může ovšem zakřičet stop, definovat bod kde chce začít a 

zkoušet další nová řešení situace. 

 

7. V určitý moment divák-herec může konečně překonat útlak, který 

vyvíjejí herci. Od tohoto momentu mohou diváci-herci nahradit 

kteroukoliv postavu chtějí. Mohou tak představit další formy útlaku, o 

kterých původní herci ani nevěděli. Tímto se představení stane hrou 

diváka-herce/protagonisty proti diváku-herci/utlačovateli. 

 

 

8. Jeden z herců (nebo někdo jiný) musí také nacvičit pomocnou funkci 

Jokera, divokou kartu, lídra hry. Jeho nebo její úkol je vysvětlit pravidla 

hry, opravovat případně chyby a povzbudit obě strany, aby 

nepřestávaly hrát.  

 

9. Poučení a zkušenost, které jsou výsledkem tohoto procesu (zkoušení 

různých řešení a ověřování, která a proč fungují) budou přirozeně 
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nejlepšími, kterých konkrétní společenská skupina může v tento 

konkrétní moment dosáhnout. Joker není v roli předsedy konference, 

on či ona není držitelem pravdy. Jeho/jejím úkolem je zajistit, aby ti, 

kteří vědí trochu více, dostali šanci se vyjádřit a ti kteří se trochu více 

odváží, se skutečně odvážili a předvedli, čeho jsou schopni.  

 

 

Joker 

Již během šedesátých let začal Boal bariéru mezi diváky a herci pomalu 

prostupovat zavedením postavy tzv. Jokera. Jeho úkolem je 

zprostředkovat kontakt mezi herci a diváky. Jedná se o postavu, která stojí 

na pomezí, není součástí příběhu, ale není ani jedním z diváků. Joker by 

se dal přirovnat k moderátorovi. Podle Boala má Joker stát blíže divákům 

než hercům. Měl by být bližním a sousedem.49 Joker pro diváky hru 

uvede, vysvětlí pravidla, pomůže s představením hlavních protagonistů – 

před začátkem první scény, řídí celou akci, má za úkol motivovat diváky, 

vnímat jejich připomínky, zastavovat děj podle jejich pokynů a umožňovat 

jim vstup na jeviště. 50 Jeho úkolem je tedy udržet linii celé akce, vést 

diskusi a směřovat ji i vracet k řešenému problému. Role Jokera vyžaduje 

velké soustředění a schopnost rychle reagovat na vzniklé situace, na 

vzniklou atmosféru, kdy jednou musí povzbuzovat, jindy tlumit aktivitu 

diváků, často je nucen na místě improvizovat a vytvářet nové postupy pro 

aktuální skupinu.51  
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BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 13. 
50

BOAL, A.: Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, s. 14. 
51

 PAVLOVSKÁ M. - REMSOVÁ L.: Jak na divadlo fórum. Brno: PdF MU 2006, s. 28. 



31 
 

 

Pravidla pro roli Jokera52 

1. Joker se musí vyhnout všem akcím, jež by mohly manipulovat nebo 

ovlivnit publikum. Joker nemůže vynášet soudy, které nejsou zcela 

zjevné. Jakýkoliv závěr musí předložit k diskuzi fóru, a to ve formě 

otázky spíše než oznamovací věty. 

2. Joker sám nerozhoduje nic.  

3. Joker je odkázán na publikum a neustále se na něj obrací 

s pochybnostmi, tak aby to bylo publikum, které činí rozhodnutí. 

„Funguje toto konkrétní rozhodnutí?“. „Je to správně nebo špatně?“. 

4. Joker musí dávat pozor na možná „kouzelná“ řešení. V situaci, kdy se 

divák-herec/protagonista příliš odchyluje od reálného řešení, může 

Joker přerušit představení. V takovéto situaci by se měl opět obrátit na 

názor publika a neměl by takovýto fakt pouze oznámit.  

5. Fyzický postoj Jokera je extrémně důležitý. Jakékoliv fyzické či 

psychické rozpoložení Jokera se často na jevišti přenáší na publikum. 

V ideálním případě by měl Joker být dynamickým prvkem, ovšem aniž 

by ovlivňoval publikum.  

6. Joker by měl pomáhat při shromáždění myšlenek, které zaznívají 

z obecenstva a pomoci s přípravou akce.53 
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 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s.262. 
53

 Boal zde přirovnává Jokera k porodní asistence, která pomáhá při zrodu myšlenek, idejí a akcí.  
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Rozcvička 

Boal radí začít každé DF tzv. rozcvičkou. Ta není určena pouze hercům, 

ale je určena zejména divákům. Jejím cílem je zejména změnit náhodné 

uskupení lidí, kteří nemají zatím nic společného, v určité společenství. 

„Pokud něco děláme společně, staneme se skutečnou skupinou.“54 

Průběh celého setkání by měl zahájit Joker vysvětlením koncepce Divadla 

Utlačovaných, seznámením například s různými zkušenostmi 

z předchozích DF a vyjasněním pravidel představení, které bude 

následovat. Poté navrhne obecenstvu různé typy cvičení od těch 

nejlehčích, nejméně odrazujících. Následuje Divadlo Obrazů, kde 

obecenstvo začíná pracovat esteticky, na to již navazuje samotné DF. 

Druhou možností je rovnou začít se sérií cvičení a vysvětlení následuje až 

posléze. V takovémto případě ovšem uvádí Boal častý odpor publika, 

rozčarování a pocit, že jsou diváci manipulováni. V případě, že Joker 

začne vysvětlením, téměř vždy si nakonec získá publikum na svou 

stranu.55 

 

Cíle Divadla Fórum 

Jak jsem již popsala v předchozích kapitolách, prošel celý koncept Divadla 

Utlačovaných od svého začátku mnoha změnami, s těmito změnami došlo 

logicky také k proměně jeho cílů. Nicméně jeden z principů, který definuje 

DF jako součást Divadlo Utlačovaných zůstává neměnný.  

Jedná se o záměr změnit diváka v protagonistu divadelní akce a touto 

transformací zkusit změnit společnost, raději než se spokojit pouze s její 

interpretací.56 

V některých situacích se DF dá použít jako skutečná příprava reálné akce. 

Pokud skupina řeší konkrétní formu útlaku, je možné během fóra přijít se 

strategií, jak situaci řešit, formulovat konkrétními argumenty a požadavky, 
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 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 263. 
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 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 265. 
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 Ibid., s. 253. 



33 
 

dokonce rozdělit role a úkoly mezi přítomné. Fórum se pak stává jakýmsi 

přípravným meetingem pro reálnou kampaň.57 

 

Cílem je povzbudit samostatnou aktivitu, začít nějaký proces – uvézt ho do 

pohybu. DU by mělo být iniciátorem změn, jejichž kulminací není estetický 

fenomén, ale skutečný život.58  

 

Ke změně došlo také v oblasti diskuze. V rámci představení je důležitější 

podle Boala dobrá diskuze než nalezení jednoho konkrétního řešení. 

Řešení může být proveditelné a akceptovatelné pouze jedním z diváků, 

zatímco během debaty, střetu argumentů a protiargumentů, konfliktu idejí, 

jsou všichni obohaceni. 

Divadlo Utlačovaných nikdy nekončí, jelikož vše co se během něj stane, 

musí přesáhnout do života.59 
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2. Vztah Divadla fórum k systému vzdělávání v ČR 

Tato kapitola se věnuje podrobnému rozebrání vztahu výše popsané 

dramatické metody (DF) k pedagogice. Pedagogika je společenská věda, 

která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako 

záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v 

nejrůznějších sférách života společnosti. Studuje a kriticky hodnotí 

myšlenkové dědictví minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a 

vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami 

formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání.60 

Pedagogika představuje rámec, do něhož se v této části práce snažím DF 

zařadit a definovat ho jako jeho součást. V České republice je systém 

vzdělávání blíže definován Národním programem pro rozvoj vzdělávání 

(tzv. Bílá kniha)61 a Rámcovými vzdělávacími programy (dále jen RVP) pro 

jednotlivé etapy vzdělávání. Konkrétně zde představuji vztah této metody 

k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, klíčovým 

kompetencím a doplňujícímu vzdělávacímu oboru Dramatická výchova. 

V této části vycházím z RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV). Klíčové 

kompetence a průřezové téma OSV jsou definovány taktéž v dalších 

etapách vzdělávání (RVP pro gymnázia, RVP pro střední odborné 

vzdělávání). Vzhledem k vyspělosti žáků na sekundární úrovni vzdělávání 

a orientaci na další vzdělávání nebo nástup do zaměstnání, najdeme 

v těchto programech rozdíly, ale také mnoho styčných bodů, které jsou pro 

potřeby této práce zásadní. Josef Valenta k tomu říká: Pokud jde o RVP 

GV byla struktura témat – podle zadání VÚP - změněna; obsah však 

zůstal prakticky stejný, protože bylo třeba zachovat návaznost mezi ZV a 

GV.62  
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2.1. Vymezení Divadla fórum v české odborné literatuře 

V této části představuji, jak je Divadlo fórum definováno a chápáno 

v české odborné literatuře a zároveň představuji jeho vymezení vůči 

dalším formám využití divadla.  

Milan Valenta řadí v rámci české odborné literatury Divadlo fórum, jako 

jednu z technik Divadla utlačovaných, k takzvaným paradivadelním 

systémům.63 Takto se označuje různé systémy, které využívají divadelní 

prostředky s cílem napomáhat formování a rozvíjení jedince. Při tom je 

kladen důraz na jeho intrapsychické prožívání a osobní zkušenost i 

dynamiku samotného procesu. Umělecký a estetický efekt je u většiny z 

paradivadelních systémů druhořadý.64 Použití divadla k nedivadelnímu 

účelu, tedy účelu, který prvotně nesleduje uměleckou hodnotu či estetický 

zážitek, ale jehož cílem je jakési „praktičtější“ využití dramatu lze právě 

v duchu tohoto užití rozdělit na dvě skupiny: 

 

1. divadlo (drama)  - edukační prostředek 

2. divadlo (drama) – prostředek léčby (terapie)65 

 

Pro jasnější představu předkládám níže jednoduchý obrázek, jejž jsem 

zpracovala s cílem znázornit vymezení DU podle Milana Valenty. 
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Obrázek č. 2  - Vymezení Divadla utlačovaných (DF) podle Milana Valenty 

 

 

Divadlo utlačovaných řadí Valenta mezi paradivadelní systém, jenž může 

nabývat obou podob.66 V tomto případě je stále řeč o Divadle 

Utlačovaných jako o systému, který jsem již podrobněji popsala výše. Zde 

si pouze připomeňme, že jeho autor propracoval kromě komplexních 

divadelních celků (DF, Neviditelné divadlo, Legislativní divadlo), také 

mnohá cvičení a hry (zaměřené např. na rytmus, integraci skupiny, práci 

s tělem, vnímání smysly atp.).67 Tyto konkrétní podoby Divadla 

Utlačovaných jsou pak jako formy či techniky využívány k oběma 

stanoveným účelům užití divadla. V případě edukačních paradivadelních 

systémů je nejvíce využívá Divadlo ve výchově a v rámci terapeutických 

systémů především dramaterapie a sociodrama.68 Jednoduše řečeno 

Divadlo Utlačovaných jako celek je samostatný paradivadelní systém. 
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Zatímco Divadlo fórum, nejpropracovanější formu Boalova divadla nebo 

jinými slovy jednu z podob DU, využívají jako formu či techniku další 

z paradivadelních systémů. Pro jasnější představu viz obrázek č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3 – Divadlo fórum v rámci paradivadelních systémů 

 

 

Nejpropracovanější přístup k Divadlu fórum najdeme v publikacích Marie 

Pavlovské a Lenky Remsové z Masarykovy Univerzity v Brně. Tyto 

publikace jsou velice přínosné, jenž čerpají z dlouholeté praxe s DF.  

Marie Pavlovská na teoretické úrovni Divadlo fórum označuje za formu 

divadla ve výchově.69 Zde můžeme najít soulad s vymezením podle 

Josefa Valenty. Jiný brněnský autor Michal Coufal Divadlo fórum řadí mezi 

techniky a v tomto případě mezi techniky Dramatické výchovy70 oproti 

Valentovi a Pavlovské, kteří DF řadí pod Divadlo ve výchově. K jejich 

názoru se kloní i Lenka Remsová: divadlo ve výchově a Divadlo fórum 
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naplňují stejné cíle: zaktivizovat diváky a vytvořit struktury, které by 

usnadnily divákům účastnit se na dramatu.71 

Závěrem předkládám ještě jeden zajímavý pohled na vymezení DF, který 

bychom mohli vyvodit z informací na webových stránkách s názvem 

FeDiFo72. Jedná se o stránky věnované Festivalu divadla fórum, který 

proběhl v roce 2008 na JAMU v Brně. V sekci s názvem pojmy DF se 

můžeme dočíst o rozdělení DF na: 

 

 1) Divadlo fórum Augusta Boala:  jako konkrétní název označující 

divadlo fórum v podobě, ve které ho Boal popsal ve své literatuře, 

podobně potom Novinové divadlo Augusto Boala, Divadlo fotorománu 

Augusto Boala atd.73 

2) divadlo fórum – jako obecný název, podobně jako pohybové divadlo, 

loutkové divadlo, činohra atd. (Nikoli tedy Divadlo fórum, divadlo Fórum 

nebo Divadlo Fórum, jak bývá v literatuře často používáno.)74 

Webové stránky už nám dále nenabízejí podrobnější vysvětlení ohledně 

dichotomie termínu, ale již z tohoto rozdělení můžeme cítit rozdíl mezi 

čistým Boalovským DF a jiným využitím DF. Můžeme se domnívat 

například, že druhá varianta je pouze přenesení formy a základních 

pravidel, ale nemusí již nutně řešit útlak jedince, zatímco pro Boalovu 

variantu je právě řešení útlaku stěžejním tématem (viz kapitola 1.3.). Kolik 

Boalových pravidel můžeme opustit a kdy už Divadlo fórum přestává být 

Divadlem fórum, ale jinou formou zůstává otázkou. Paradoxem je, že na 

samotných webových stránkách, které se snaží pojmy definovat, najdeme 

různé varianty, které neodpovídají vlastním definicím. Tato drobná kritika 

má pouze pomoci poukázat na to, jak skutečně těžké je toto téma pevně 

ukotvit a různé jazykové varianty jsou podle mého názoru zejména 
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odrazem nedostatku hlubšího - vymezení Divadla fórum v tomto případě 

bez Augusta Boala.75  

 

Cíle DF při práci s žáky 

 

V rámci vymezení DF v české odborné literatuře jsem představila jeho 

zařazení do paradivadleních systémů, které mají dva řekněme vyšší cíle: 

edukaci a terapii. Zde představuji, jaké konkrétní cíle si můžeme při 

použití DF stanovit: 

 

- diváci-herci / žáci se na základě zhlédnutého představení a zde 

nabytých zkušeností dokáží lépe orientovat a řešit analogické 

životní situace  

 

- žáci pochopí, že každý člověk může svým jednáním ovlivnit a 

změnit situaci 

 

- žáci lépe pochopí a porozumí názorům a jednání druhých lidí 

  

- žáci se zvládnou lépe vcítit do situace někoho jiného 

 

- žáci si uvědomí, že žádná situace nemá jen jedno řešení (těch 

správných může být více) 

 

-  žáci nezůstanou lhostejní k problémům jiných lidí 

 

- žáci snáze najdou odvahu postavit se konfliktu a řešit ho.76 

 

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní 

akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, 
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uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice. 

Protože se to všechno děje na bezpečném území hry, hry v roli, je tato 

metoda pro děti velmi přitažlivá. 77 

 

Ještě konkrétnější cíle pro využití DF v rámci programů prevencí 

představuje Jana Vožechová v závěru své disertační práce: 

 

- Poskytnout adekvátní znalosti, vědomosti o daném rizikovém 

jevu. 

 

- Upevnit vhodné postoje k danému rizikovému jevu a podnítit 

změnu nevhodných postojů k danému rizikovému jevu. 

 

- Aktivně zapojit žáky do aktivity. 

 

- Podpořit a rozvinout sociální a komunikační dovednosti cílové 

skupiny.78 

 

2.2. Cíle vzdělávání a klíčové kompetence  

Ve zprávě „Učení je skryté bohatství“, jež ke konci minulého století 

vypracovala mezinárodní komise UNESCO, najdeme požadavek, aby 

pedagogika ovlivňovala nejen to, jak dobře a kolik si žáci osvojí poznatků, 

ale také jejich schopnost kvalitně jednat a chovat se v rozličných 

praktických situacích v životě. Zmiňovaná zpráva obsahuje tyto požadavky 

v principech „učit se jednat“ a „učit se žít společně“.79 Princip „učit se 

jednat“ neznamená verbálně proklamovat určité postoje, ale vytvářet u dětí 

praktické dovednosti vycházet s lidmi různé orientace, přesvědčení, rasy, 
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z rozličného sociálního prostředí. Učit se jednat znamená také být 

kompetentní v profesi, pro kterou jsem postupně připravován, být 

způsobilý pro práci v týmu, být iniciativní a ochotný brát na sebe rizika. 

Rostoucí význam má schopnost komunikovat a tvořivě řešit jak pracovní 

problémy, tak i mezilidské konflikty.80 

Do českého vzdělávacího systému se tyto principy dostaly v podobě 

kompetenčního přístupu ke vzdělání. Konkrétně se jedná o to, že osvojení 

tzv. klíčových kompetencí, definovaných v RVP, patří k výsledkům školní 

výchovy. Pokud se podíváme do RVP ZV můžeme si v sekci určené cílům 

vzdělávání přečíst následující: 

 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.81 

 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně 

přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a 

úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.82 V etapě 

základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; 

kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence 

sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.83 

Josef Valenta spatřuje úskalí těchto kompetencí v tom, jakým způsobem 

byly a jsou zařazovány do školního prostředí, lépe řečeno v jaké formě 

jsou rozpracovávány s žáky. Často v praxi docházelo pouze k 

„rozumovému“ zpracování stanovených cílů, které odrážely jednotlivé 

kompetence. To znamená, že se žáci o problémech bavili, nahlíželi na ně 

z různých úhlů, učili se a dozvídali se například, jak má probíhat úspěšná 
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mezilidská komunikace etc. Cíle definované na behaviorální úrovni ale 

nebyly skutečně naplněny, jelikož použité postupy směřovaly převážně 

k vytváření „mentálních“ podmínek pro osvojení či zpevnění určitého 

chování.84 Laicky řečeno žáci si povídali o tom, jak řešit konflikty, místo 

toho, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to skutečně je. Některé 

kompetence dokonce přímo představují jednání jako komplexní a 

reflektovanou či záměrnou činnost člověka (kompetence sociální a 

personální, kompetence komunikativní a do značné míry i kompetence 

k řešení problémů a kompetence občanské).85  

 

2.3. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů 

současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního 

vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, 

vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou 

spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů 

a hodnot.86 Tato témata je každá základní škola povinna zařadit do výuky 

na 1. a 2. stupni, nemusí se ovšem zařazovat nutně v každém ročníku. 

Každé průřezové téma má vlastní tematické okruhy a povinností školy je 

nabídnout žákům během základního vzdělání postupně všechny tyto 

okruhy. V praxi je pak povinností každé školy tato témata zařadit do 

Školního vzdělávacího programu. Průřezová témata je možné využít jako 

integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v 

podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.87 Pro 

potřeby této práce je nutné si blíže specifikovat průřezové téma s názvem 

Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV), která je povinným 

obsahem na všech základních školách v České republice od září roku 

2007. OSV má k DF blízký vztah, jelikož také pracuje se skupinovou 
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 VALENTA, J.: Dramatická výchova a další eto-edukační  systémy. In: Provazník, J.: Dítě mezi 
výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha: Sdružení pro tvořivou 
dramatiku 2008, s. 91. 
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 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT 2013, s. 107. 
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 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT 2013, s. 107. 
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dynamikou a používá obdobné techniky a metody práce. Proč by tedy 

metoda DF měla spadat pod OSV a jaké klíčové kompetence jsou její 

pomocí naplňovány? Specifikem Osobnostní a sociální výchovy je, že se 

učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají 

se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je 

pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti 

založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.88 

Za styčné body DF a OSV  můžeme považovat roli, hru a skupinu. Klíčové 

kompetence, jako jakási přidaná hodnota každého žáka po ukončení 

jednotlivých etap vzdělávání, mají úzký vztah právě k průřezovým 

tématům, která školy musí do vyučování zařazovat. V rámci těchto témat 

je možné klíčové kompetence rozvíjet a posilovat. Závěrem můžeme spolu 

s RVP konstatovat, že osvojování klíčových kompetencí je proces 

dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, 

pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v 

dalším průběhu života.89 

 

Přínos průřezového tématu OSV k rozvoji žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

 

 vede k porozumění sobě samému a druhým  

 napomáhá k zvládání vlastního chování  

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace  

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací 

(např. konfliktů)  

 formuje studijní dovednosti 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny  
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  

 

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému 

a k druhým  

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení 

problémů  

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského 

chování  

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového 

chování90  
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 VALENTA, Josef: Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální. In: Tvořivá dramatika. 
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2.3.1. Osobnostní a sociální výchova versus Dramatická 

výchova 

V této části krátce představuji Dramatickou výchovu a porovnávám ji 

s OSV, s cílem poukázat na rozdílnosti obou systémů. Popisuji zde 

zejména ty oblasti, které jsou důležité pro následné identifikování vztahu 

DF k těmto systémům. Dramatická výchova (dále jen DV) je doplňující 

vzdělávací obor a škola se může rozhodnout, zda ho zařadí jako povinný 

nebo povinně volitelný předmět či zda ho do Školního vzdělávacího plánu 

(dále jen ŠVP) nezařadí vůbec. Jedná se o jednu z estetických výchov, 

jejíž jádro je v divadelním a dramatickém umění.91 Na rozdíl od OSV, kde 

jsou zdrojem obsahu kategorie psychologické, sociologické a etické. 

Umělecká reflexe světa a umělecké prostředky zde nejsou klíčové. 

Z pohledu témat a tematických celků najdeme pod DV: základní 

předpoklady dramatického jednání, proces dramatické a inscenační tvorby 

a recepci a reflexi dramatického umění. Ty nám jasně signalizují, že v DV 

učivo týkající se dramatu a divadla klíčové je. Pod OSV najdeme také tři 

široké tematické skupiny: osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj. Od 

OSV se tedy očekává, že bude učit rozumět světu kolem nás. Ne skrze 

estetizovaný a symbolizovaný obraz, ale přes otevírání, trénink a rozvoj 

běžných osobních životních dovedností. K hlavním principům DV patří hra 

v roli, zatímco u OSV klíčový princip nenajdeme, tato má zázemí 

v reakcích naší psychiky a metodicky čerpá z různých systémů (včetně 

DV) a využívá různých technik.92 Tyto techniky napodobují naše životní 

situace a některé z nich jsou přímo hrou v roli. Josef Valenta k užití 

rolových her (metod typických zejména pro DV) v OSV říká: 
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 MACHKOVÁ, E.: Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU 
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XVIII, č. 1, s. 3. 



46 
 

Hra založená na principu zdivadelnění a na principu dramatičnosti umožní 

zpřítomnit jakoukoliv realitu, jakoukoliv situaci, aniž by tato situace 

skutečně nastala. Hra v roli tedy může účinně simulovat různé životní 

situace, do nichž se žák může ve svém životě současném i budoucím 

dostat. Může je modelovat prakticky 1:1. Na tom lze prověřovat a rozvíjet 

vlastní dovednosti a vědomosti pro praktické životní situace, byť ve 

cvičební fiktivní formě.93 

 

Odlišný bod DV je podle Josefa Valenty právě zřetel na estetizovanou či 

technicky kvalitní formu divadelního ztvárnění herního úkolu ve třídě. 

Přestože k aktivitám DV nepotřebujeme diváky, neznamená to, že by 

činnosti provozované žáky neměly mít žádnou estetickou hodnotu. 

Naopak důraz na formu (způsob ztvárnění) často odlišuje DV od využití 

hraní v rolích v jiných systémech, například v osobnostní a sociální 

výchově.94 Důležité je ještě dodat, že OSV  pracuje s reflektováním 

zkušenosti zažité v cvičné nebo skutečné situaci, a to zejména formou 

diskuze o nabyté zkušenosti, často zaměřené na to, jak s touto zkušeností 

naložím, až se v podobné situaci octnu znova. 95   
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2.3.2. Vztah DF k pedagogice slovy Augusta Boala 

 

Divadlo Fórum není divadlo propagandy, není to staré didaktické divadlo. 

Je pedagogické v tom smyslu, že se všichni učíme společně, herci i 

diváci.96 

 

Učíme se tím, že učíme ostatní. Pedagogika je transitivní. Nebo to není 

pedagogika.97 

 

Diváci-herci trénují pro situace ze skutečného života; stejně tak jako 

obecenstvo a herci, kteří se hraním učí poznávat možné následky svých 

činů. 98 

 

 

Didaktické divadlo vychází ze stejné konstelace subjekt-objekt: učitel-žák, 

jeviště-hlediště, vysílající - přijímající, aktivní - pasivní, živý – mrtvý. Stejně 

tak jako bude/je zastaralé didaktické vzdělávání nahrazeno moderní 

demokratickou pedagogikou, tak musí být staré didaktické divadlo 

nahrazeno řekněme divadlem pedagogickým. 

 

Všichni bychom se měli učit společně, divák i herec, jeden není více než 

druhý, jeden to neví lépe než druhý: společně se učit, objevovat, vymýšlet, 

rozhodovat.99  
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2.3.3. Divadlo fórum a jeho role  

Tato část představuje stručnou syntézu mezi kapitolami, které teoreticky 

popisují metodu DF a kapitolami, jež se věnují cílům vzdělávání a jejich 

naplňování skrz průřezové téma OSV a pomocí budování klíčových 

kompetencí u žáků. V kapitole vycházím z popisu metody DF podle Boala, 

ale zároveň odkazuji i na některé aplikace DF s dětmi a mladistvými, které 

jsou podrobně představeny níže. Cílem této části je mimo jiné ukázat, že 

DF může být kvalitním nástrojem OSV. 

Cíle v OSV můžeme formulovat směrem k několika kategoriím: zážitek, 

znalost, dovednost, pravidla a postoje. 100 Žáci si osvojují nové znalosti, 

které se přímo váží k určitému tématu nenásilnou formou hry, trénují určité 

dovednosti a postoje. Z hlediska postojů jde o posilování pozitivních a 

žádoucích postojů a upozornění či eliminace rizik postojů nevhodných.101  

K výše uvedenému seznamu přínosů OSV (viz kapitola 2.3.1. Osobnostní 

a sociální výchova) pro žáka zde ve zkratce uvádím konkrétní přínos 

realizace DF ve výše jmenovaných oblastech. Jedná se o „univerzální“ 

přínos, který by DF mělo žákům dát, bez ohledu na konkrétní téma. 

S volbou tématu by spektrum benefitů mohlo být ještě širší. Tyto přínosy 

jsou univerzální také v tom, že k nim může dospět kdokoliv (žák, student, 

dospělý), a to i v případě praktikování čistě Boalovského DF. 

V oblasti postojů a hodnot DF napomáhá: 

 uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné 

řešení 

 uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj 

mravní rozměr 

 

 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností DF napomáhá:  

 hledat cesty, jak čelit zátěžím vyplývajícím z charakteru života v dané 

době 
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 nabýt specifické dovednosti (seberegulativní i komunikační) pro 

zvládání různých sociálních situací (komunikačně složité situace; soutěž; 

spolupráce; pomoc atd.) 

 vytvořit si rejstřík různých variant chování a zodpovědně se rozhodovat 

o využití různých typů chování a jednání v různých situacích 

 porozumět sociální skupině, v níž žije 102 

 

Michal Dubec zahrnuje metodu Divadlo fórum mezi vhodné metody OSV 

v publikaci Zásobník metod používaných v OSV. Uvádí zde, že se ovšem 

nejedná o čistě Boalovský koncept. Podrobný popis upravené metody je 

k nalezení ve zmíněné publikaci103 a prostor jí bude dán také v kapitole 

2.4.1. Zde zmiňme pouze, co nám metoda může přinést.  

 

 Rozvoj schopností řešit problémové situace ve třídě (efektivní chování 

si zde žáci přímo vyzkoušejí) 

 „Pročištění“ vzduchu ve třídě založené na pojmenování toho, co se 

zde děje. 

 Představení možných řešení konkrétních problémů, se kterými se 

žáci ve třídě potýkají.104 

 

Můžeme říci, že metoda Divadla fórum v rámci OSV využívá základního 

principu a tím je žáky naučit čelit určité formě útlaku (problému, konfliktu) 

vhodnými postoji a komunikačními dovednostmi, které si vyzkouší 

prostřednictvím vstupu do role, a poté je aplikují do běžného třídního 

života. 105 
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2.4. Realizace Divadla fórum s dětmi a mladistvými v ČR 

 

Tato kapitola podrobně popisuje, jak v praxi skutečně vypadají realizace 

DF v České republice. Představuji zde jednotlivé varianty využití ve vztahu 

k různým etapám vzdělávání. Nejčastěji se DF využívá na druhém stupni 

základních škol, gymnáziích a středních školách. Této etapě je proto dán 

nejširší prostor a je pro tuto práci stěžejní. V úvodu   

analyzuji za jakým účelem (vyšším cílem) se DF v české škole objevuje a 

dále se krátce zastavuji nad problematikou témat, která DF ve školách 

nejčastěji řeší. Aktuální verze užívané v praxi dále porovnávám 

s původním konceptem Augusta Boala, jenž byl navržen pro práci 

s dospělými. Na základě této konfrontace a s pomocí odborné literatury 

pak prezentuji některé zásady, které je vhodné dodržovat, pokud chceme 

DF při práci s dětmi a mladistvými využít. V této části vycházím z odborné 

literatury, ale v té jak už jsem výše uváděla, není téma doposud příliš 

široce rozpracováno. Z toho důvodu a vzhledem k záměru prezentovat, jak 

situace nyní v praxi skutečně vypadá, odkazuji také na absolventské práce 

na toto téma, případně webové stránky a další materiály neziskových 

organizací, které s DF aktivně pracují.  

 

Účel užití Divadla fórum ve škole 

Na základě četby odborné literatury, zpráv neziskových organizací a 

absolventských prací můžeme identifikovat dva hlavní záměry, se kterými 

se DF ve školách používá: 

 

 předcházení problémům spojených s výskytem sociálně patologických 

jevů (programy primárních prevencí) 

 řešení aktuálních konfliktů v rámci třídních kolektivů 
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Tyto záměry je možné porovnat s vymezením paradivadelních systémů 

podle Milana Valenty (viz kapitola 2.1.5.), který užití divadelních a 

dramatických technik k „praktičtějším“ účelům (nesledují estetickou 

hodnotu či umělecký zážitek) dále dělí podle jejich účelu na edukační a 

terapeutické. Tyto funkce bychom mohli přiřknout i oběma zmíněným 

nejfrekventovanějším typům realizací. V prvním případě je možné 

považovat divadlo fórum za pedagogický nástroj primární prevence, jak ho 

také chápe Lenka Remsová.106 Jeho cílem je skrze vlastní prožitek žáky 

vybavit zkušeností a posílit (edukace), v druhém případě řešíme již 

existující problém, který například narušuje klima třídy a je třeba ho 

vyřešit, vyrovnat se s ním a stávající situaci zlepšit (forma terapie). První 

případ pomáhá žákům do budoucna, zatímco druhý případ řeší současnou 

situaci, případně situaci, jež má hlubší kořeny v minulosti. Od tohoto 

vyššího cíle se posléze odvíjí i volba témat DF (pro názornost předkládám 

obrázek č. 4). Témata jsou volena tak, aby byla pro skupinu diváků 

aktuální a zajímavá, neboť bezprostřední zájem na problému je základním 

předpokladem pro aktivní účast diváků na jeho řešení, je tím, co boří 

bariéry mezi hercem a divákem, co odvádí pozornost od přílišné 

sebekontroly, od obavy a studu aktivně vstoupit do děje a pokusit se ho 

zvrátit.107 

 

Obrázek č. 4 – Vztah témat DF k účelu jeho využití 
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Mezi častá témata DF pro žáky ZŠ patří například: 

 

Manipulace v kolektivu  

Skupinový tlak 

Nedodržování pravidel 

Sociální rozdíly 

Rasismus 

Obtěžování 

Šikana 

Závislosti 

Žáci versus učitel 

Minorita versus majorita 

Falešné kamarádství 

Návykové látky 

Ničení věcí 

Záškoláctví 

Být jiný/Nepřijetí okolím 

Agresivita 

Pomlouvání 

Rvačky 

Outsider 

Drzost 

Nevděčnost 

Sobeckost 

Nedůvěra 

Poruchy příjmu potravy 

Výsměch 

Zbabělost 

Krádeže 

108 
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2.4.1. Druhý stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy 

 

Divadlo fórum se v praxi využívá na druhém stupni ZŠ, na gymnáziích a 

středních školách k různým cílům a v různých podobách. Podoba DF se 

liší podle záměru s jakým je DF ve škole realizováno a také podle toho, 

kdo jej realizuje. Rozdíly jsou od drobných řekněme kosmetických po 

zásadní. Do jedné kapitoly jsem zařadila jak druhý stupeň ZŠ, tak SŠ a 

gymnázia z toho důvodu, že realizace vypadají téměř stejně. Zásadní 

rozdíl je zde právě v tématech, která představení do škol přinášejí a 

v složitosti scénáře. Vzhledem k psychickému vývoji žáků se v mladších 

ročnících používají scénáře, které jsou jednodušší. Zobrazovaný problém 

musí být snazší odhalit a případně vyřešit. Dalo by se říci, že modelové 

situace jsou více černo-bílé. U starších žáků pracujeme s tématy více 

přiměřenými jejich věku a komplexnějšími scénáři. 

Realizací v posledních pár letech přibývá a s nárůstem obliby DF se 

rozšiřuje i spektrum různých variant, které se pod pojmem DF ve školách 

aplikují. Mým cílem zde je na základě zpracovaných materiálů představit 

dvě základní varianty, které se s různými obměnami v praxi vyskytují 

nejčastěji. Možností jak sestavit určitou typologii na základě sesbíraných 

informací by se nabízelo hned několik. Záleží na kritériu (případně skupině 

kritériích), podle kterého varianty kategorizujeme. V tomto případě by jako 

kritéria přicházela v úvahu – témata a náměty DF (návykové látky, šikana, 

rasismus viz níže), účel DF (edukativní x terapeutický), realizátoři 

(neziskové organizace, studenti VŠ, učitelé, žáci), ne/dodržování pravidel, 

vnášení nových technik (výměna rolí, simultánní divadlo, horké křeslo) etc. 

Vytvořit několik takovýchto typologií není mým cílem a nemělo by asi ani 

velký význam, proto zde podrobně představuji pouze dvě základní 

varianty, které se od sebe liší zejména realizátory a cíli. Další varianty, 

které podle mého názoru stojí za to zmínit, rozebírám na konci této 

kapitoly. Mnou vybrané varianty poté v další části práce porovnávám 

s původním teoretickým konceptem Augusta Boala, jak ho navrhl pro práci 

s dospělými a v závěru opět předkládám zásady pro budoucí praxi 
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v podobě krátkých rad, z nichž ty které považuji za zásadní, 

rozpracovávám podrobněji v dalších kapitolách a v závěrečné diskuzi. 

 

Varianta A 

Divadlo fórum do škol nejčastěji přinášejí různé neziskové organizace 

v rámci programů primárních prevencí.109 Roli Jokera hrají převážně 

lektoři s vysokoškolským vzděláním v oblasti divadelní vědy, pedagogiky, 

psychologie atd. Herci jsou potom často zaměstnanci neziskových 

organizací, studenti různých fakult, kteří DF pro školy hrají jako 

dobrovolníci nebo se jedná o studenty, některé z výše jmenovaných fakult, 

kteří na divadle pracují v rámci svého studia a jeho realizace je výstupem 

konkrétního předmětu.  

 

 

Programy pro školy v ČR nabízí například: občanské sdružení Augusto 

(Brno), občasné sdružení Život bez závislostí (Praha)110, občanské 

sdružení DIVADELTA (Praha)111, občanské sdružení D. U.Bec 

(Ostrava)112, Podané ruce o.p.s. (Brno)113 Fórum pro prožitkové 

vzdělávání (Praha)114 a další. 

 

 

 

 

                                                           
109

Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených 
s výskytem sociálně patologických jevů.  
110

 Život bez závislostí – webové stránky organizace: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/ [citováno 
10. 10. 2014] 
111

 Divadelta o.s. – webové stránky sdružení: http://www.divadelta.cz/ [citováno 10.10.2014] 
112

 D.U.Bec  o.s. – webové stránky sdružení:  http://dubec.webnode.cz/ [citováno 10.10.2014]  
113

 Podané ruce o.p.s. – webové stránky společnosti: http://www.podaneruce.cz/ [citováno 10. 
10. 2014] 
114

 Fórum pro prožitkové vzdělávání [online]. Dostupný z: http://www.forumppv.cz/divadlo-
forum.html  [citováno 29. 11. 2014] 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.divadelta.cz/
http://dubec.webnode.cz/
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V praxi vypadá dílna DF následovně: 

1) Spolupráci neziskové organizace a školy zahajuje rozhovor s třídním 

učitelem a metodikem prevence, kdy se společně vybere nejvhodnější 

téma pro cílovou skupinu.115116 

2) V den realizace dílny DF jsou žáci jedné třídy druhého stupně (6. – 9. 

třída) nejprve seznámeni s průběhem celého programu. V ideálním 

případě probíhá dílna v neutrálních prostorách (mimo školu – např. sál 

kulturní domu, komunitní centrum, nízkoprahový klub nebo ve škole 

v prostorách společenské místnosti, divadelního sálu atp.). Z praktických 

důvodů se ovšem často hraje přímo ve třídě. 

3) Program začíná několika průpravnými technikami a hrami, které mají 

nažhavit publikum. Tyto aktivity by měly navodit téma DF a přiblížit způsob 

práce. 117 Zde se může jednat o různé hry v roli, aktivity zaměřené na 

spolupráci nebo právě některé z Boalových technik.118 

4) Po zahřívacích aktivitách (rozcvičce) zařazují někteří realizátoři první 

diskuzi s publikem na téma, které bude pro následující představení 

stěžejní. Tuto diskuzi moderuje Joker.119 Po této aktivitě je třeba upravit 

prostor ve třídě a rozdělit jej na „jeviště“ a „hlediště“.  

5) Dalším krokem je představení pravidel DF, ta jasně vysvětlí Joker a 

poté následuje první přehrání představení. Představení by mělo být krátké 

cca 10-20 minut. Herci mají tzv. zástupné rekvizity. Jedná se o věc, jež pro 

nás identifikuje postavu a je snadné ji v další fázi předat dalšímu herci 

(např. kšiltovka, čelenka, korále etc.) Konec představení by měl pro 

hlavního protagonistu končit špatně, jelikož nezvládl dobře vyřešit svou 

situaci. Představení končí potleskem a Joker se diváků táže, jak moc jim 
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 Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve Fóru [online]. 2012. Dostupný z: http://www.zivot-
bez-zavislosti.cz/news/prevence-prozitkem-aneb-zkus-si-roli-ve-foru/ [citováno 10. 10. 2014 
116

 Zajímavý nápad přináší nezisková organizace Život bez závislostí, která propojuje dílnu DF se 
sociometrickým šetřením ve třídě, jehož výsledky poskytuje následně třídnímu učiteli. Důvodem 
šetření je možnost třídního učitele na prevenci prožitkem v podobě DF navazovat v další práci se 
třídou. Zda se jedná o vhodné propojení nechávám na posouzení čtenáři.  
117

 PAVLOVSKÁ M. - REMSOVÁ L.: Jak na divadlo fórum. Brno: PdF MU 2006, s. 35. 
118

 BOAL, Augusto: Games for actors and nonactors. London: Pluto Press 2008, s. 50 - 240. 
119

 PAVLOVSKÁ, M.: Divadlo fórum jako prostředek pomáhající řešit problémové situace. In: 
Tvořivá dramatika. Praha: ARTAMA 2003, c. 2, s. 2. 
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situace přišla reálná, které postavy jim bylo líto a kde se situace mohla 

odvíjet jinak. Zde se opět sekáváme s rozdíly. Při některých realizacích je 

tato fáze pouze krátkou motivační epizodou, která slouží jako most 

k samotné akci. V momentě kdy žáci projeví zájem, tak je Joker motivuje, 

ať si jdou svoji vlastní verzi hned vyzkoušet. V jiných případech je diskuze 

nad tématem delší a hlubší. 

6) Další fázi představuje rozehrání představení od začátku, kdy diváci mají 

již možnost v situaci, kdy si myslím, že by byla možná změna, představení 

zastavit slovem Stop. V tomto momentě vstupuje žák (nyní divák - herec) 

na „jeviště“, přebírá zástupnou rekvizitu a zkouší si improvizací své řešení 

situace ověřit v praxi. Ostatní herci také improvizují a vstupují s divákem – 

hercem (jak to mas s tema pomlckama divak-herec? Jednou s mezerou, 

pak zas bez..) do interakcí. Herci i herec-divák musí dodržovat charakter 

svých postav a nesmí používat kouzlo (dalo by se přirovnat k termínu deus 

ex machina – tzn. postava nemůže svou špatnou finanční situaci vyřešit 

výhrou v loterii; postava závislá na návykové látce nemůže z ničeho nic 

nebýt závislá etc.), viz kapitola 1.3.2. Na dodržování pravidel dohlíží Joker. 

Zde se také často setkáváme se zásadním rozdílem v realizacích, a to 

užitím dalších technik při hledání řešení. Tento bod je podrobněji 

zpracován v kapitole 2.2.3. Rozdíly mezi praxí a teorií A. Boala.  

7) Posledním bodem dílny je reflexe. Průběh a délka se opět liší podle 

toho, kdo dílnu připravuje, Nicméně panuje shoda, že tato část v dílně má 

své pevné místo. Připomeňme si proto ve zkratce, co představuje a proč 

se také v pedagogice využívá. Josef Valenta ji označuje jako učební 

situaci, která se věnuje zhodnocení zkušenosti vzniklé v průběhu 

předcházející akce.120 Nejčastěji má reflexe podobu diskuze o tom, co 

jsme viděli, zažili a cítili. Na základě poznatků psychologie zkušenostního 

učení víme, že pokud zkušenost z činnosti nepodrobíme reflexi - učení 

sice nastat může, ale také nemusí.121  Jinými slovy je reflexe zkoumavý 
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 VALENTA, J.:  Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 288. 
121

 Ibid., s. 288. 
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návrat k tomu, co bylo zažito122 a její podoba se významně odvíjí od cíle, 

tedy od předpokládaného výsledku činnosti.123 Obecně také zde platí 

zásada, že méně někdy bývá více, aby nedocházelo k převážení poměru 

verbalizování problému nad dramatickým jednáním (průzkumem).124 

K tématu reflexe v rámci Divadla fórum se hlouběji vyjadřuje Josef Valenta 

v článku Divadlo fórum – nemluv a hraj! (?).125 Diskutuje zde otázku do 

jaké míry, kdy, v jaké podobě a zda vůbec DF s publikem (diváky-herci) 

reflektovat.  

 

 

Varianta B 

První variantu tedy přináší do školy někdo zvenčí a realizátor s sebou 

přináší také témata DF. V ideálním případě jsou tato témata podrobně 

konzultována předem s učiteli a metodikem prevence, nicméně 

představení vzniká nebo již vzniklo mimo školu. Lenka Remsová k tomu 

říká, že se představení hrají pro skupiny třídního kolektivu bez zjevného 

propojení tématu divadla fórum s jejich osobními tématy. Příběh, který se 

odehrává na jevišti, a postavy, které na jevišti vystupují, jsou patrně 

podobné těm, které znají ze svého skutečného života, avšak nelze říci, že 

by tato skupina jakékoli z těchto témat řešila na úrovni skupiny, tzn., že by 

se určité téma dotýkalo všech lidí ve skupině.126 DF ovšem řešení tématu 

na úrovni skupiny nabízí také. Zde lze opět poukázat na Boalovy začátky 

v Latinské Americe (viz kapitola 1.2.). Realizace této druhé varianty DF 

není tak běžná, jako v případě varianty A, ale dává škole do ruky formát, 

jak zkusit DF bez vnějších zásahů a jak řešit aktuální, palčivá témata 

třídního kolektivu. Nejedná se ovšem o metodu jak řešit problémy 

například vyšších stádií šikany, kdy je potřeba odborného zásahu. 
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 SLAVÍK, J.: Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky 1. díl. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2001, s.  
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 VALENTA, J.:  Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 291. 
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 COUFAL, M.: Dramatické techniky. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 2006, s. 3. 
125

 VALENTA, J: Divadlo fórum – nemluv a hraj! (?). In: Tvořivá dramatika. 2008, roč. XIX, č. 1, s. 1-
3. 
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 REMSOVÁ, L.: Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice. Brno, 
2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, 
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Příkladem konkrétního problému může být situace, kdy po sloučení dvou 

třídních kolektivů (příklad 6. či 8. třídy) spolu žáci nevycházejí. Opět záleží 

na stupni vzájemné nevraživosti, pokud jsou ve třídě velké problémy, je 

jasné, že DF je nevyřeší. 

Zásadní rozdíl této varianty tkví v tom, že herci (nejen herci-diváci) jsou 

žáci samy. V praxi se jí částečně zabývá Michal Coufal na Brněnské 

základní škole127 a její obměnu můžeme najít například v Zásobníku 

metod pro OSV.128  

 

 

Dílna DF (Varianta B) vypadá následovně: 

1) Žákům je sdělen cíl DF, tedy vyzkoušení si řešení problémových 

situací, do kterých se dostáváme a rozšířit si spektrum možností, jak 

v takových situacích jednat. 

2) V první fázi od žáků sesbíráme situace, které ve třídě žáci zažili a 

chtěli by znát jejich možná lepší řešení. Vhodné je, aby žáci napsali, 

jak se v dané situaci cítili. Pro jasnější představu může učitel žákům 

jednu modelovou situaci přečíst. Nápady mohou žáci napsat na 

papírek a předem musí vědět, že je učitel bude číst, ale nebude 

zjišťovat, kdo je napsal. 

3) Z vybraných lístků se vylosuje jedna situace a ta se s několika 

žáky improvizuje. Jednu z rolí hraje učitel, ale ne roli utlačovaného, 

kterého budou žáci měnit (další role můžou také hrát další učitelé). 

Situace by měla opět skončit špatně, aby žáky stimulovala 

k vymýšlení a zkoušení jiných typů řešení. 

4) Po prvním představení následuje krátká reflexe. V té zaznívají 

otázky (stejně jako u varianty A): Jak moc vám situace připadala 

reálná? Jak byste se cítili vy v této situaci? Jak se vám líbil konec? 

Bylo vám některé postavy líto? 
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 COUFAL, M: Divadlo fórum [online]. Dostupný z: 
http://www.zskrenova.cz/clanky/div_forum.php [citováno 15. 11. 2014] 
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 DUBEC, M.: Zásobník metod používaných v OSV. Praha: Občanské sdružení Projekt Odyssea 
2007, s. 47.  
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5) Představení se hraje podruhé se stejnými herci a žáci mají 

možnost hru zastavit (Stop!), když je napadá, jak situaci řešit jinak. 

Žák má poté opět možnost buď poradit herci, jak se má zachovat, 

anebo si roli vyměnit a pokusit se zrealizovat vlastní řešení. I zde 

platí pravidla o zákazu změny základního charakteru postavy. 

6) Po každém představení následuje reflexe, kde by žáci měli 

popsat, co z jednání herce, jehož práva byla porušena, vnímali jako 

efektivní. Tato řešení je možné zaznamenávat na tabuli ve formě 

konkrétních vět a z nich pak vyvozovat obecnější principy. 129 

 

 

Variantu B jsem nepopisovala do takových podrobností jako variantu A ze 

dvou důvodů. Prvním je, že mnohé postupy se překrývají a není třeba je 

tedy podrobně znova opakovat. Druhým důvodem je, že tato varianta není 

zdaleka tak široce zpracována i když se domnívám, že potenciál pro práci 

s třídním kolektivem má.  

Pokud bychom chtěli polemizovat s odbornou literaturou, můžeme uvézt 

názor kolektivu autorů publikace Jak zlepšit vztahy v naší třídě: Aby se 

jednalo o divadlo fórum, musí žáci napřed vidět nějakou scénku, kterou si 

připraví lektoři. (Bez tohoto principu se nejedná o divadlo fórum, nýbrž o 

„hraní scének“ neboli „hraní rolí“  - i to je však velmi užitečný postup. 

Boalovské divadlo má velkou „výhodu“ v tom, že kulisy příběhu a jeho 

rámce určí herci předem. Nicméně to, zda zvolíme metodu „boalovského 

divadla“ či hraní rolí“ záleží na skupině, cílech, čase, situaci, apod. Ani 

jedna metoda sama o sobě není „lepší“ nebo „horší“.)130 Na jednu stranu 

může být pravda, že se v této variantě trochu ubírá na divadelnosti oproti 

DF, které si má čas a prostor připravit skupina dospělých. V třídnických 

hodinách na přípravu scénáře není takový čas, jeho autoři jsou přeci jen 
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děti atp. Zda se ovšem od Boala odkláníme, si nejsem zcela jistá. Opět 

bychom mohli zmínit posun v Boalově vymezení DF po té, co žil nějaký 

čas v Evropě. V Latinské Americe, kde mělo DF za cíl společenskou 

změnu, připravovala a hrála představení skupina lidí, jíž se zobrazované 

problémy bezprostředně týkaly. DF pak mělo potenciál sloužit jako 

zkouška jednání v bezpečném prostředí. Varianta B má s touto verzí 

Boalovského divadla mnoho společného.  

Při realizaci tohoto typu DF je důležité, aby ji vedl zkušený pedagog, který 

dbá na pravidla psychické bezpečnosti. Dílně může být přítomen i školní 

psycholog. Zobrazované problémy vycházejí ze skutečných situací ve 

třídě a hranice mezi fikcí a realitou je tedy velice tenká. Tuto variantu je 

vhodné zařadit například do třídnických hodin.  

  

Další varianty 

K výše zmíněným variantám bych ještě ráda uvedla jeden další zajímavý 

případ konkrétních realizace.  Ve většině materiálů neziskové organizace 

uvádějí, že v případě Varianty A se školou spolupracují při volbě tématu, o 

které by škola stála. V praxi situace často vypadá tak, že si škola vybere 

z nabízených již hotových představení právě podle tématu, jež ji zajímá. 

Pokud je naším cílem zařadit DF na program primárních prevencí, 

domnívám se, že je tento postup zcela v pořádku. Marie Pavlovská 

představuje ještě další variantu, kdy spolupráce mezi školou a realizátory 

DF byla hlubší. Třídní učitelka přesně popsala, s jakým problémem se ve 

třídě potýká (vyčleňování dívky Ivy z třídního kolektivu) a skupina herců 

sestavila představení na míru. Nabyli jsme dojmu, že jak pro Ivu, tak pro 

celou třídu se DF stalo formou terapie.131 Toto užití DF kombinuje formát 

mnou představené Varianty A, jejímž vyšším cílem je edukace (program 

primárních prevencí) a vyšší cíl Varianty B, tedy terapii. Pokud bychom 

chtěli DF k terapii využít, domnívám se, že tato varianta je ideální, 

vzhledem k mnohým úskalím varianty B. Problém, na který ovšem záhy 

narazíme je v praktické stránce věci. Kdybychom chtěli na každý problém 
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v každé třídě připravit speciální DF a to pak se skupinou minimálně 3 

herců a Jokera ve škole sehrát, znamenalo by to velké náklady v oblasti 

finanční, lidských zdrojů, časové etc.  

 

Vliv Divadla fórum na žáky 

Jak velký vliv na žáky dílny DF mají, zůstává otázkou. Názory většiny lidí, 

kteří se DF zabývají je, že dopad na kolektiv rozhodně existuje a pokud se 

třídou dále pracují, tak se znásobuje. Tyto názory potvrzují i výsledky 

absolventských prací, které metodu DF zkoumaly.132 V oblasti 

kvantitativního výzkumu můžeme najít výsledky potvrzující pozitivní dopad 

na žáky, kterým bylo v rámci programu primární prevence sehráno 

představení s názvem „Na zdraví“, jenž se zaměřuje na prevenci 

alkoholismu. Zpráva z výzkumné evaluace preventivního programu „Na 

zdraví“ říká: 

Realizovaný preventivní projekt „Na zdraví“ lze ve vztahu k poslání 

projektu (prevence alkoholismu) a zvolené cílové skupině považovat za 

adekvátně koncipovaná, odpovídající požadavkům na preventivní 

programy (s důrazem na prožitek, interaktivnost, dlouhodobost, 

systematičnost). Efektivita se projevuje v pozitivním posunu znalostí, 

uvědomění si svých osobních kvalit v konfrontaci s člověkem, který pije 

alkohol, a především pak ve výrazně pozitivně zformovaných postojích 

k alkoholu. 133 
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Ještě jeden konkrétní dopad na žáky demonstruje Marie Pavlovská 

situací, kdy v závěru dílny (na téma vyloučení jedné žákyně z třídního 

kolektivu) jedna ze spolužaček přišla k dívce, která byla z kolektivu 

vyčleňována, objala ji a zcela spontánně se jí omluvila. Autorka dále 

doporučila třídní učitelce hry a cvičení zaměřené na toleranci, skupinovou 

pomoc, empatii a spolupráci a ve zpětné vazbě od paní učitelky po šesti 

měsících dozvěděla, že se klima ve třídě skutečně zlepšilo.134  

 

Řekla bych, že použití divadla fórum ve škole je fakt bezvadná věc. Co 

máme zkušenosti z toho, co jsme dělali pro školy, tak byli učitelé i žáci 

nadšení. Za tu dobu, co jsem to zhruba 5 let dělala, tak jsem zjistila, že je 

potřeba ještě s tou třídou pracovat. Když tam není učitel, který by s tím dál 

pracoval, tak je to jenom takové přehrání. Jakmile jsme s tím ale pracovali 

dál, tak se to v té třídě pohnulo, děcka potom opravdu jinak reagovala.135 
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2.4.2. Mateřská škola 

 

Divadlo fórum v mateřské školce nebylo dosud popsáno tak, jako jeho 

aplikace na vyšším stupni vzdělávání. Tato kapitola se opírá zejména o 

bakalářskou práci Veroniky Rejskové s názvem Divadlo fórum jako nástroj 

řešení problémů v mateřské škole136 a o publikaci Youth and the Theatre 

of the Oppressed137 autorů Petra Duffy a Elinor Vettraino. Již z několika 

výzkumů na toto téma jsou zřejmé některé zásady, jak by taková realizace 

mohla vypadat. Průběh představení i jeho výsledky se velice liší od 

Boalova teoretického konceptu. Z prací vyplývá, že předškolní děti ve věku 

od 5ti let jsou schopny vstupovat do divadelních inscenací, vzít na sebe 

roli někoho jiného a řešit zobrazované konflikty. Problémy ovšem vznikají 

v tom, jakým způsobem s DF ve třídě vůbec začít, kdo má v inscenaci hrát 

a zejména, jak děti zbavit ostychu a získat jejich důvěru. Dalším 

problémem je psychická zralost dětí a schopnost vidět a řešit 

znázorňované problémy. Vzhledem k závěrům, ke kterým po zkoumání 

této možnosti docházím, nevěnuji ji v práci příliš velký prostor.  

 

Jak DF může vypadat 

Na začátku přípravy DF pro mateřskou školu je nutné znát skupinu, se 

kterou divadlo budeme hrát, zejména musíme znát problémy, které se v ní 

objevují. U menších dětí stačí vybrat jeden problém a na ten se zaměřit. 

Na začátku bylo těžké pro děti koncept chápat a do role se vžít, autorka 

bakalářské práce zmiňuje dva nepodařené pokusy. Problém nakonec 

pomohla vyřešit loutka případně loutky. Celý průběh DF se z několika 

důvodů rozdělil do více dní. Mezi těmito důvody byla krátká doba udržení 

pozornosti u malých dětí, zvykání si na lektorku (Jokera), pomalé a 
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přirozené seznámení s hlavním protagonistou, budování vztahu k 

protagonistovi a dostatečný čas na reflexi.  

Předškolní děti jsou velice empatické, dokážou se vcítit do problému 

druhých, ale pouze tehdy, mají-li možnost osobu poznat.138 

 

Rozdíly oproti Boalově teorii 

Rozdílů v aplikaci DF v mateřské škole a původní koncepcí je mnoho.  

Jako zásadní praktický rozdíl můžeme uvézt například rozdělení DF do 

několika dní, respektive uskutečnění dlouhé přípravné fáze s dětmi před 

samotným představením. Zde je možné ale oponovat argumentem, že 

před každým představením DF s dospělými by měla předcházet tzv. 

rozcvička (popsaná v kapitole1.2.2.). Ta slouží zejména ke stmelení 

skupiny a aktivizace diváků-herců. V případě praxe v MŠ bychom mohly 

dojít k závěru, že vzhledem k nízkému věku a psychickému vývoji děti je 

potřeba tuto fázi prodloužit.  

Dalším rozdílem je hledání řešení konfliktní situace s dětmi, ještě před 

vstupováním do rolí. Diváci-herci si v tomto případě nezkusí zcela 

autentické řešení situace se vším všudy, ale vlastně odehrají další scénář, 

který si předem s lektorkou ujasní.  

Významným rozdílem je role loutek. Osobně mimo toto řešení přišlo dobře 

vymyšlené a pro děti zcela vhodné, ale od DF se zde hodně vzdalujeme.  

Na základě všech výše popsaných rozdílů se domnívám, že už se v obou 

případech prakticky nejedená o metodu Divadla fórum. Osobně se 

domnívám, že s takto malými dětmi není možné klasické DF realizovat. 

Hlavním důvodem je věk dětí, jejich nezralost a neschopnost širšího 

abstraktního myšlení.139 Přestože hra v tomto období má významnou roli 

v socializačním procesu dítěte, je DF pro děti v tomto věku ještě příliš 
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komplikované.140 Výše popsané techniky rozhodně mohou pomoci 

v osobnostním a sociálním vývoji a posílit je ve správném jednání při 

obdobných konfliktech, případně konflikty pomoci řešit, jak uvádí autorka 

bakalářské práce v jejím závěru.  

V případě, že je problém pouze fiktivní a vymyšlená situace se jich 

bezprostředně netýká, nemá zde tato technika velký efekt. Divadlo je 

důležité u malých dětí předškolního věku provádět pouze v případě, když 

si to „žádá situace“. Technika Divadla fórum slouží primárně k řešení již 

nastalého sociálního konfliktu, proto není vhodné uměle konflikt vyvolávat 

a divadlo používat v rámci dlouhodobého projektu, či tematického celku, 

pokud ve třídě žádný problém není.141 

Nicméně praktická cesta, díky které k těmto benefitům dospěly, je od 

klasického DF velmi vzdálena. Na téma využití Divadla fórum s malými 

dětmi se vyjádřila Marie Pavlovská142 v rozhovoru následovně: 

Taky jsme zjistili, že to opravdu nemohou dělat mladší děti než pátá třída. 

Zkoušeli jsme, jestli něco takového jsou schopni i třeťáci, ale nejsou.143 

 

Zásady DF v MŠ 

Zde uvádím několik principů, které vychází z uskutečněných představení 

popsaných ve výše uvedené literatuře a které mohou pomoci při realizaci 

DF v mateřské škole, ale osobně se přikláním k názoru Marie Pavlovské a 

domnívám se, že předškolní děti nejsou pro DF ještě zralé. 

Příběh by měl obsahovat co nejvíce reálií, které děti ze svého prostředí 

znají. To platí, jak pro scénu (rekvizity, kostýmy etc.), tak pro scénář. Ten 

by měl být samozřejmě srozumitelný, napsaný pro danou věkovou 

kategorii, ale zároveň doplněn o autentická slova týkající se prostředí 

jejich konkrétní školky (familiární označení pro učitele, zvláštní označení 
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různých prostor nebo činností ve školce atd.). Pro děti je takto obohacený 

příběh zajímavější a zároveň bližší a bezpečnější, tzn. nemají takový 

odstup a nebojí se do představení vstoupit. 

Pro úspěšné DF je vhodné dobře znát skupinu a dlouhodobě s ní 

pracovat. Ideální je pak pokud má skupina s herci již vybudovaný vztah, 

jemuž dominuje důvěra. Pak je pro Jokera případně herce jednodušší 

některé děti podpořit a pomoci jim překonat ostych a u jiných zase vycítit, 

že není dobré na dítě naléhat, ani snažit se ho jinak motivovat. V praxi je 

proto nejlepší, aby divadlo pro děti sehráli/y jejich učitelé/učitelky. 

U předškolních dětí není dobré konfliktní, emočně vypjaté situace 

stupňovat. Herci by neměli jednat příliš afektovaně ani tvrdě, aby děti 

neměli z představení naopak strach. 

Pro menší děti je důležité vidět řešení situace. Debata nad různými 

řešeními je také velice důležitá, ale pro malé děti je dobré celé DF 

nějakým způsobem jasně zakončit. 

 

 

2.4.3. Další využití Divadla fórum  

Tato kapitola je jen krátkým seznámením čtenáře s dalšími možnostmi 

využití DF při práci s dětmi a mladistvými mimo školní prostředí. 

Divadlo fórum bylo několikrát aplikováno při práci s dětmi, které žijí 

v dětských domovech. Témata, která tato divadla dětem předkládala ke 

zpracování, byla různá. Jedním z příkladů bylo DF na téma finanční 

gramotnosti, které zaštiťovala společnost Cofet a.s.144, a které bylo 

uvedeno v rámci projektu Vytvoření systému vzdělávání finanční 

gramotnosti pro dětské domovy. Představení mělo během školního roku 

celkem 97 divadelních představení a vidělo ho 1 700 dětí z dětských 
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domovů a žáků základních a středních škol po celé České republice.145 

V tomto případě bylo cílem představení edukativní formou rozvíjí a 

posilovat finanční gramotnost diváků.146  

V prostředí dětských domovů působí také již výše zmíněné občanské 

sdružení Občanské sdružení D.U.Bec s představením Už toho mám dost, 

které je zaměřeno na situaci, kdy mladiství odchází z DD a musí se 

postavit na vlastní nohy, z toho důvodu je představení určeno divákům 

starším 15-ti let. Představení opět realizují studenti JAMU.147  

DF je dále zařazováno například při práci s dětmi žijícími ve vyloučených 

lokalitách148 V této metodice autorka doporučuje sehrávat scénáře 

s finanční tématikou, jejichž cílem je připravit mladé lidi na reálný život. 

Konkrétně navrhuje vymezit aplikaci dané metody na vytvoření scének 

s tématikou dluhů, půjček, exekučního řízení či uzavírání různých 

spotřebitelských smluv.149 
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3. Rozdíly mezi praxí a teorií A. Boala 

 

 

Umělecké ztvárnění 

Boal ve své práci motivuje k užívání kostýmů. Zohledňuje praktickou 

stránku věci a to předání divákovi, proto by kostýmy měli být lépe 

snímatelné. Nicméně jejich užití napomáhá zbavení se ostychu a přináší 

lepší identifikaci s postavou. Představení pro školy často operují pouze 

s tzv. zástupnou rekvizitou. Boal ve své práci vyzdvihoval umělecké 

ztvárnění příběhu, doporučoval mimo jiné využití písní či tance. Pro tyto 

prvky ve školních představeních není příliš prostor. Cílem užití těchto 

prostředků má být mimo jiné vybízet diváky-herce k akci, aby na divadle 

skutečně jednaly a divadlo nesklouzlo pouze k diskuzi před publikem. Tyto 

prvky podle Boala znásobují prožitek a zkušenost. 

 

 

Další techniky při hledání řešení 

Základním principem u Boala je možnost vyměnit herce a místo něj si 

zkusit improvizovat situaci. V praxi se ovšem setkáváme i s dalšími 

technikami, jak s představením pracovat. Někdy jsou žákům další techniky 

nabídnuty hned před druhým přehráním představení. Joker jim nabídne 

několik způsobů jak lépe pochopit situaci a následně zasáhnout do 

chování herců, které může změnit vývoj příběhu.150 Marie Pavlovská užití 

těchto technik nevidí jako nutné. V jejím popise průběhu DF ale říká: Joker 

pro hladký průběh akce může zařadit doplňující činnosti, např. klade 

otázky jednotlivým postavám, využije techniku horkého křesla, monology 

postav.151 
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Jaké techniky máme na mysli, případně jak výše jmenované vypadají a 

jaký mají dopad na realizaci DF? První z těchto technik je simultánní 

divadlo (dále jen SD). Pokud se ještě jednou vrátíme k Marii Pavlovské a 

jejímu popisu průběhu DF, tak zjistíme, že ho řadí na roveň výměně 

postav. Dále joker upozorní diváky, že mohou navrhovat změny v jednání 

postav, které realizují herci (SD), nebo oni samy mohou vstoupit do role 

postavy a improvizovaně scénu zahrát s herci.152 

Simultánní divadlo je jednou ze strategií, kterou Augusto Boal zavedl 

v počátcích experimentování s různými dramatickými metodami, které měli 

aktivizovat diváka. Podstatou SD je přehrát publiku scénu, v níž dochází 

k útlaku a v momentě konkrétní konfliktní situace představení zastavit. 

Joker v tento moment žádá diváky o návrhy, jak by se utlačovaná osoba 

mohla zachovat jinak. Herci na základě podnětů diváků poté improvizují 

scénu. Později od této techniky přešel ještě k přímější formě participace, 

tedy přímé vstupování do rolí, kterým z diváka-rádce učinil diváka-herce.  

Metoda SD je pro žáky lákavá v tom, že se nemusí samy pouštět na 

jeviště a předvádět před ostatními, ale přitom mají moc děj příběhu změnit. 

Z pohledu realizátora se ovšem v kontrastu se vstupováním do rolí žáci 

ochuzují o autentický prožitek dané situace. Žáci sice mohou vymyslet 

řešení, ale nezkusí si ho na vlastní kůži a nejsou nuceni skutečně hledat 

ta správná fungující slova, zvolit vhodný tón hlasu, nonverbální prvky (řeč 

těla) a další. Domnívám se tedy, že je vhodné děti vždy motivovat 

k improvizaci v roli a nechat je překonat samy sebe. Samozřejmostí je, že 

Joker nemůže žáky do ničeho nutit (viz kapitola 2.2.4. Psychická 

bezpečnost). Odhadnout, kdy má cenu žáka ještě přemlouvat a snažit se 

ho dále motivovat, nebo naopak, kdy ho raději nechat v klidu sledovat 

zbytek představení, je jedním z těžkých a citlivých úkolů Jokera. Na 

druhou stranu může tento nástroj posloužit těm méně průbojným, u 

kterých je od začátku jasné, že se na jeviště neodhodlají. Zda žákům 

nabízet jednu či více možností, jak děj ovlivnit, je také jednou z otázek této 

metody. Tento faktor by mohl být předmětem hlubšího zkoumání techniky, 

kdy by nás zajímalo, zda je spektrum žáků, kteří se do představení zapojí 

                                                           
152

 PAVLOVSKÁ, M.: Divadlo fórum jako prostředek pomáhající řešit problémové situace. In: 
Tvořivá dramatika. Praha: ARTAMA 2003, c. 2, s. 3.  
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(pokud v něm existuje možnost SD) širší než v představení, kde je 

variantou pouze vstoupení do role. 

Mezi další techniky, které realizátoři používají, patří například: Horké 

křeslo, Vnitřní hlasy, Rozhovor sousedů či možnost nabídnout žákům-

divákům, aby sami navrhli tzv. 4 scénu, v níž je interaktivní publikum 

vyzváno, aby našlo čas a místo mimo zobrazené scény, v nichž lze konflikt 

lépe utlumit, a toto řešení si vyzkoušet prakticky. 

Pomocí těchto technik si žáci mohou například promluvit s postavou a 

zeptat se jí na její motivaci (proč jedná, tak jak jedná) nebo se jí mohou 

takzvaně „podívat do hlavy“ tzn., že jim postava odkrývá hlubší, skryté 

důvody svého jednání. Konkrétně si představme situaci, kdy se postava A 

(antagonista) odmítá bavit s postavou P (protagonista). V případě 

rozhovoru s postavou zůstává herec v roli a jako důvod uvádí například: „ 

P je trapná, nikdo se s ní nebaví, divně se oblíká …“. V druhém případě 

zůstává herec také v roli a sděluje nám skutečné, hlubší motivy například: 

„ P se nemusí učit a má samé jedničky, na mě doma neustále někdo tlačí, 

učím se, a přesto mi to nejde (závist).“153 To neznamená, že vždy postava 

ke svému jednání musí mít hlubší motivaci, někdy je to co říká totožné 

s tím, co si skutečně myslí. Pokud tyto techniky do představení vnášíme, 

musíme si široce připravit charakter postav, znát jejich zázemí, motivaci a 

povahu. Výhodou je, že prostřednictvím dalších nabízených dramatických 

technik se pro herce - diváky vytváří příležitost porozumět příběhu v 

souvislostech do větší hloubky, na druhou stranu techniky zase svádí 

k debatnímu rázu celé akce, před kterým Boal varoval a odvádí nás od 

divadelního prožitku. 

 

 

 

 

 

                                                           
153

 Uvedené příklady pocházejí z představení „Proč jsou na mě zlí“, které do škol přináší nezisková 
organizace Život bez závislostí (scénář přikládám k práci). 
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Výměna rolí 

Dalším rozdílem „čisté“ metody DF podle Boala a časté praxe v kontextu 

školy je způsob výměny rolí. Zatímco v klasických představeních podle 

Boala je možné vyměnit pouze hlavního utlačovaného protagonistu, 

v rámci představení ve škole mohou žáci často měnit i role další. K tomuto 

tématu se podrobně vracím v diskuzi v závěru práce. 
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3.1. Zásady pro praxi na II. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ 

 

Pozice třídního učitele v dílně DF je důležitá. V praxi se často řeší 

přítomnost třídního učitele při dílně.  Proti sobě stojí názory, že když při 

realizaci učitel není přítomen, jsou žáci otevřenější a názor, že učitel by 

měl být přítomen, aby viděl, co se v dílně odehrálo. Osobně se rozhodně 

přikláním k druhé variantě. Argument o tom, jak budou žáci reagovat, 

závisí na několika faktorech – jaký je vztah třídy a třídního učitele a jak 

schopný je Joker, aby děti namotivoval a nenásilnou formou do 

představení zapojil. Pokud ovšem vyučující u představení není přítomen, 

nevidí, jaké problémy třída otevírá, kdo a jak je řeší a nemůže s touto 

zkušeností žáků dále pracovat. Třídní učitel může v rámci dílny být jedním 

z diváků, může do představení vstupovat jako divák-herec, ale neměl by 

stát nad diváky.   

 

DF by nemělo být izolovaným vstupem do třídy, to platí zejména, 

zařazujeme – li DF jako nástroj řešení aktuálních problémů v kolektivu. Na 

dílnu by měly navazovat aktivity, které vede třídní učitel, a které pomáhají 

zlepšit klima ve třídě (hry zaměřené na toleranci, skupinovou pomoc, 

empatii, spolupráci). (platí pro variantu A i B) 

 

Na začátku DF v případě varianty B si žáci samy volí témata, v některých 

případech bývá problém tuto volbu „nastartovat“. Při práci s dětmi, 

zejména na druhém stupni ZŠ, je často důležité je dobře motivovat. Aktivní 

volbu vlastních témat může vhodně začít několik návrhů témat, které 

předloží sám pedagog (případě lektor). (platí pro variantu B) 
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Pro úspěšnou realizaci DF která bude mít dopad v oblasti výše uvedených 

cílů, je dobré dbát na to, aby se jí zúčastnila celá třída. Prakticky je 

samozřejmě těžké zařídit, aby ve škole byli přítomni všichni žáci, ale 

myšleno je především, aby se DF nedělalo pouze s polovinou třídy, 

s dobrovolníky etc. Z principů DF je jasné, že ne celá třída se do divadla 

zapojí, jako diváci – herci, ale již přítomnost a pozorování toho, jak je 

možné situace řešit může být pro žáky přínosné. (platí pro variantu A i B) 

 

V praxi je dobré metodu zařazovat pravidelně. Pokud se jedná o řešení 

konkrétního problému, je možné ji samozřejmě využít kdykoliv si to situace 

žádá (například v třídnických hodinách). V případě, že se jedná o využití 

metody jako formy primární prevence, je vhodné zařazení jednou za 

pololetí. (platí pro variantu A i B) 

 

Pro realizaci DF je vhodné využít neutrálního prostředí. Pokud není 

možné s třídou vyrazit do kulturního centra, či menšího divadla nebo 

pořádat DF v prostorech neziskové organizace (varianta A), nabízí se 

třeba společenská místnost ve škole, zasedací místnost atd. (záleží na 

situaci školy). Prostor by pro účastníky měl být příjemný a lehce dostupný, 

čím blíže žáci představení budou, tím snadnější pro ně bude do něj 

vstoupit. (platí pro variantu A i B) 

 

Role Jokera je nesmírně složitá na zachování neutrality a neovlivňování 

rozhodovacích procesů žáků. Joker musí dávat podněty, ale nemůže 

manipulovat. Na základě několika příkladů z vlastní praxe, jejichž obdoba 

se vyskytovala i v absolventských pracích obsahující základní výzkum se 

domnívám, že v případě využití DF s žáky nabývá role Jokera na ještě 

větší důležitosti a dostává trochu jiný rozměr. Žáci mají často tendence 

vymýšlet tzv. kompromisní řešení. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 

kompromis je dobrá věc, v tomto případě se jedná spíše o kompromis 

utilitaristický. Žák namísto etického řešení (zde není myšleno pouze jedno, 
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většinou existuje celá škála řešení) šikovně vymyslí, jak pro sebe získat 

určité výhody, zachovat se naoko správně, ale v podstatě se konfliktu 

vyhnout. V takovém případě by mohla být role Jokera invazivnější, 

s kompromisním řešením se nespokojit a zkusit žáka vyzvat k 

předložení lepších, možná těžších variant řešení. 

 

 

Předposledním bodem, který vychází z konfrontace čisté metody DF podle 

Boala a častého používání v kontextu školy je způsob výměny rolí. 

Domnívám se, že vzhledem k cílům a zaměření DF v rámci této etapy 

vzdělávání (II. Stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ) je možné povolit a vhodné 

povzbudit výměnu různých rolí ve hře, to znamená i jiných postav než-li 

je hlavní protagonista. Toto téma podrobněji rozebírám v diskuzi v kapitole 

Kdo může vyměnit koho a proč v závěru práce. (platí pro variantu A i B) 

 

 

Na rozdíl od aplikace metody v kolektivu dospělých musíme si při práci 

s žáky uvědomit specifika spojená s jejich věkem a obdobím dospívání. Ve 

výše uvedené kapitole je metoda DF mimo jiné definována jako součást 

osobnostní a sociální výchovy. V této výchově se  žáci s učiteli často 

zabývají tématy, ke kterým mohou mít silný emoční vztah. Takováto 

témata se dostávají i na „jeviště“ DF a abychom žákům spíše neublížili je 

potřeba dodržovat základní pravidla psychické bezpečnosti (toto téma 

považuji za velice důležité a proto ho podrobně rozpracovávám 

v následující části). Zde ještě uveďme, že v případě aplikace varianty B 

platí zásady o psychické bezpečnosti dvojnásob. (platí pro variantu A i B) 
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3.1.1. Psychická bezpečnost 

  

V průběhu aplikace Divadla fórum ve škole musíme vždy dbát na 

psychickou bezpečnost žáků, a to během celé dílny. Vzhledem k tomu, že 

DF nejčastěji využíváme při práci s dětmi na druhém stupni základní školy 

a na školách středních musíme si uvědomit, že se u žáků jedná o období 

dospívání. V té době dochází vedle biologických změn také k významným 

a nápadných změnám psychickým, které lze charakterizovat ohlášením 

nových pudových tendencí a hledání způsobu jejich uspokojování a 

kontroly, celkovou emoční labilitou a zároveň nástupem vyspělého 

abstraktního způsobu myšlení a dosažení vrcholu rozvoje.154 Ze starších i 

novějších studií vyplývá, že mládež v tomto období je citově rozkolísaná. 

Kromě vlivu fyziologických změn se jednou z příčin zdá být nejistota 

dospívajícího – nejistota v současném a hlavně budoucím postavení mezi 

lidmi a nejistota o úkolech a očekáváných požadavcích.155 Mezi 

charakteristické znaky dospívání v oblasti chování patří: emoční 

nestabilita, časté a nápadné změny nálad, zejména negativním směrem, 

impulzivita jednání, nestálost a nepředvídatelnost reakcí a postojů.156 Na 

rozdíl od práce s dospělými je potřeba si zejména emoční nestabilitu žáků 

uvědomovat a během celé dílny DF s dětmi pracovat opatrně, k tomu nám 

může dopomoci dodržování níže uvedených pravidel.  

Dílna začíná různými cvičeními a hrami, pokračuje divadlem a jeho 

opakovaným přehráváním a končí reflexí v podobě diskuze s účastníky. 

Často se námět divadla může stát pro někoho velice osobním,  tzn. má 

k tématu blízký emoční vztah.  Stejně jako při jiných aktivitách osobnostní 

a sociální výchovy musíme důsledně dodržovat základní pravidla 

psychické bezpečnosti, abychom žákům neublížili. Za tato pravidla ručí 

učitel v našem případě realizátor DF (Joker) a je jeho povinností, aby žáky 

s nimi seznámil. 157 Pro Jokera to znamená další sérii pravidel, se kterými 

                                                           
154

 LANGMEIER, J. – KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing 1998, s. 138. 
155

 Ibid, s. 144. 
156

 Ibid, s. 143. 
157

 SRB a kol.: Pravidla psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově. Praha: Občanské 
sdružení Projekt Oddysea 2007, s. 7. 
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musí žáky seznámit (druhou sérií jsou míněna pravidla samotného divadla 

fórum).  Pro úspěšné aplikování DF je potřeba žáky motivovat, aby se 

zapojili do představení a pokud bychom takovéto setkání začali dlouhým 

výčtem pravidel, mohlo by to žáky spíše odradit. V praxi proto může 

pravidla psychické bezpečnosti žákům vysvětlit jejich třídní učitel ještě 

před začátkem dílny a na Jokera pak zbývají pouze pravidla DF, které 

může představit až po rozcvičce.   

 

Pravidla psychické bezpečnosti 

 

1. Předem žáky seznámíme s nejdůležitějšími pravidly psychické 

bezpečnosti. 

1. Žák má právo neúčastnit se konkrétní aktivity (tzv. pravidlo 

STOP). 

2. Učitel má právo kdykoli zastavit aktivitu (např. z důvodu 

bezpečnosti). 

3. Respektujeme právo na soukromí, o omezeních informujeme 

předem. 

2. Jasně strukturujeme aktivity žáků. 

3. Vytváříme co nejvíce prostoru pro žáky. 

4. Přemýšlíme o rizicích předem a zohledňujeme je v instrukci. 

5. Podporujeme a povzbuzuje žáky, aby projevovali i akceptovali různé 

názory. 

6. Při probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecnější (méně 

osobní) úrovni. 

7. Ošetřujeme emočně vypjaté situace. 

8. Používáme zpětnou vazbu. 

9. V případě potřeby operativně zavádíme další pravidla. 

10. Vzděláváme se v OSV. Pouštíme se jen do těch témat, na která jsme 

připraveni.158 

 

                                                                                                                                                                                     
 
158

 SRB a kol.: Pravidla psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově. Praha: Občanské 
sdružení Projekt Oddysea 2007, s. 2. 
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Jak konkrétně postupovat, když by došlo k emočně vypjaté situaci, jejímž 

důsledkem by bylo, že by se někdo z žáků cítil nepříjemně, rozesmutněl či 

rozplakal? V takové situaci je vhodné aktivitu zastavit a během pauzy dát 

najevo, že o situaci víme. Žáka se můžeme zkusit doptat, co by od nás 

potřeboval, jak mu můžeme pomoci nebo mu můžeme nabídnout, aby se 

od skupiny vzdálil a zpět se vrátil, až sám uzná za vhodné (bude se cítit 

připravený). Situaci také můžeme reflektovat tak, že žákům sdělíme, že je 

v pořádku dát najevo své pocity. Žákovi můžeme případně vyjádřit 

podporu v chápavém postoji a respektovat, že situaci nechce dále řešit, 

ale pouze se uklidnit.159 

Pokud se žák rozpláče, není zdravé emoci popírat, můžeme se po chvíli 

doptat, jestli je ochoten se nám svěřit a ujistit ho, že je v pořádku pokud 

nechce. Dále je možné s ním chvíli pracovat individuálně, případně mu 

nabídnout rozhovor po skončení dílny. V případě, že důvodem k pláči byla 

evidentně například poznámka spolužáka – můžeme aktivitu přerušit nebo 

ukončit (rozhodujeme podle reakcí žáků). Řešíme-li nedorozumění mezi 

žáky, můžeme jim nabídnout pomoc při řešení rozepře v podobě 

moderování vzájemného rozhovoru. I v tomto případě platí, že je třeba 

žáky nechat vydechnout, odeznít nejintenzivnější emoce. Během 

rozhovoru by žáci měli co nejpřesněji popsat chování, které v nich emoce 

vyvolalo a následně zformulovat jak situaci příště řešit lépe. Žáky vedeme 

otázkami k popisu toho, jak by měl vypadat cílový stav a co pro to mohou 

obě strany dělat. Při moderování tedy nehledáme viníky, ale opět způsob 

řešení.160 V rámci dílny DF by vzhledem k relativně pevné struktuře 

představení mohlo a občas k podobným situacím spíše během reflexí. 
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 SRB a kol.: Pravidla psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově. Praha: Občanské 
sdružení Projekt Oddysea 2007, s. 2. 
160

 SRB a kol.: Pravidla psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově. Praha: Občanské 
sdružení Projekt Oddysea 2007, s. 6. 
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4.  Diskuze 

Kdo může nahradit koho a proč? 

V této části bych chtěla hlouběji diskutovat jeden ze základních rozdílů 

teoretického konceptu podle Augusta Boala a běžené praxe, jak se s ní 

setkáváme v rámci některých představení určených pro školy. Nejedná se 

o drobný, kosmetický detail, ale o základní rozdíl a kontroverzní bod 

metody a proto se domnívám, že stojí za to věnovat mu prostor a 

pozornost.  

Kapitola s komplexním názvem Kdo může nahradit koho a proč? řeší 

vlastně dva provázané problémy. Ty se týkají situace, kdy už bylo 

představení před publikem jednou odehráno a nyní je na divácích, aby se 

ho při druhém opakování snažili dovézt k lepšímu konci. V praxi tak činí 

tím, že zakřičí Stop, vymění si kostým s konkrétní postavou, vstupují místo 

ní na jeviště a od jimi zvoleného momentu v příběhu improvizují scénu tak, 

aby dopadla lépe, dobrala se lepšího řešení. V této části nás ovšem 

zajímá: 

a) kdo může vůbec do role vstupovat 

b) do které z rolí je možné vstupovat a měnit její jednání 

Nejprve se podívejme na situaci označenou a), kdo může vůbec vstoupit 

na jeviště? Aby se Divadlo fórum dalo označit skutečně jako součást 

Divadlo utlačovaných a splňovalo autorovy původní požadavky, mohou do 

příběhu vstoupit pouze herci-diváci, kteří jsou oběťmi stejného nebo 

analogicky podobného útlaku jako hlavní protagonista.161 Konkrétně si 

představme třeba situaci, kdy je na jevišti řešen útlak zaměstnanců ze 

strany zaměstnavatele a diskutovaným problémem jsou například 

nedůstojné podmínky na pracovišti.  V takovém případě by si roli hlavního 

protagonisty mohl vyzkoušet improvizovat pouze někdo, kdo je nebo bylo 

ve stejné či velice podobné situaci. Nemělo by se stát například, aby na 

jeviště vstoupila žena v domácnosti, která nikdy nepracovala a nezažila 

vztah zaměstnavatel-zaměstnanec a snažila se problém vyřešit. Pokud do 
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 BOAL, A.: Games for actors and nonactors. London: Pluto Press 2008, s. 269. 
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situace vstoupí ovšem člověk, který podobný problém právě řeší, může si 

ho jednak daleko reálněji představit a zároveň si během improvizace 

nanečisto a v bezpečném prostředí vyzkoušet, jak je možné se situací 

naložit. Takový pokus najít řešení nemá potom význam pouze v kontextu 

hry, ale je nácvikem sebeobranné akce v jeho skutečném životě. Pokud 

divák herec nezažívá stejný typ útlaku a chce nahradit protagonistu, tak se 

dostáváme k „poradnímu“ divadlu – jedna osoba ukazující jiné, co má 

dělat.162  

Takto striktní pravidla Boal navrhl v začátcích práce na DF a zejména pro 

oblast Latinské Ameriky, kde mělo DF pomoci řešit sociální a politický 

útlak a mělo být nástrojem společenské změny.163 Právě kvůli politické 

situaci musel Boal Latinskou Ameriku opustit (viz kapitola 1.2.). Během 

svého exilu žil v několika evropských zemích, kde dospěl k názoru, že zde 

má útlak jinou podobu. Útlak v Evropě je jemnější, hůře rozpoznatelný, 

týká se konzumní společnosti a spíše problémů společenských a 

psychologických než problémů politických.164 Pro Evropu se revoluční 

charakter proměnil spíše v boj o získání svobody individua, o možnost 

samostatně řídit svůj vlastní život, vlastním jednáním ovlivnit své 

postavení ve světě apod.165  

Jak téma výměny hlavního protagonisty viděl Boal později, právě po 

zkušenostech ze života v Evropě? K tomu se dramatik vyjádřil v rozhovoru 

se svým synem. Julian Boal se ho ptal, jak může vysvětlit, že pouze herec-

divák, který trpí stejným nebo obdobným útlakem, může nahradit 

utlačovaného protagonistu? Boal mu vysvětloval, že pokud pracujeme 

s velmi konkrétními případy útlaku jako například stávky, vyjednávání o 

platu, konfrontace s policií, musíme takovýto útlak zažít, abychom si 

dovedli představit, co můžeme v takové konkrétní situaci ještě skutečně a 

bezpečně udělat. Nicméně když pracujeme s méně specifickými formami 
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Tvořivá dramatika. Praha: ARTAMA 2003, c. 2, s. 2. 
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útlaku nebo používáme techniky Divadla obrazů, může kdokoliv nahradit 

kohokoliv, protože pracujeme s pocity, sentimentem, subjektivitou…166 

Vzhledem k posunu v nahlížení na výměnu hlavního protagonisty, můžou 

skutečně v DF zaměřeném na řekněme obecnější témata vstupovat do 

role hlavního, utlačovaného protagonisty všichni.   

Takováto úprava pravidel je pro využití této metody při práci s dětmi 

důležitá. Zejména pro aplikaci DF v rámci primárních prevencí, jejichž 

náplní je edukace. Konkrétní cíle jsou mimo jiné předejít vzniku sociálně 

patologických jevů, obohacení cílové skupiny o takové znalosti, 

dovednosti a postoje podporující  zdravý životní styl a schopnost uplatnit 

tyto přednosti ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i 

v budoucnosti.167 Pokud by bylo možné do role utlačovaného nechat 

vstupovat pouze žáky, kteří si zobrazovanou situaci již na vlastní kůži 

zažili, nemělo by představení tak široký záběr co do počtu účastníků, kteří 

si roli mohou vyzkoušet. V takovém případě by mělo představení spíše 

terapeutický přínos a mohlo by pomoci řešit situaci jednotlivce v kolektivu 

(viz kapitola 2.1.5.).  Navíc pokud skutečně do školy přinášíme některá 

z témat jako je manipulace, nedodržování pravidel, skupinový tlak, 

návykové látky atp. (viz kapitola 2.2.2), jsou to právě obecnější témata, se 

kterými se většina žáků již v nějaké formě i když třeba nepřímé setkala. 

Jaká bude ovšem situace, když sám obětí přímého útlaku nejsem, ale 

jsem jeho častým svědkem, mohu vstoupit do role třetího? Tedy do role 

ambivalentní postavy (viz kapitola 1.3.2.), která se může stát nápomocnou 

utiskovanému?  
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Obrázek č. 5  Vztah základních postav v Divadle fórum 

 

Na tuto otázku, která vystihuje situaci výše označenou jako b) se snažím 

najít odpověď v následující části. Během mé vlastní zkušenosti s realizací 

DF pro dospělé, která následovala Boalova pravidla, zaznívaly z hlediště 

opakovaně stížnosti a jistá frustrace z toho, že není možné vystřídat jinou 

postavu než hlavního protagonistu. Striktně podle Boala je možné 

vystřídat pouze hlavního protagonistu a až v momentě, kdy se jednomu 

z diváků-herců podaří útlak prolomit a najít úspěšné řešení některé 

z přehrávaných situací, teprve potom je možné na jeviště vstoupit a zkusit 

si také roli utlačovatele.168 Cílem výměny utlačovatele je podle autora 

přínos nových impulsů ve směru, jak vyvíjet na hlavního protagonistu tlak, 

tak aby si herci-diváci v roli protagonisty mohli vyzkoušet další a další 

postupy pro hledání řešení.  

Divák-herec může zaujmout také postavu utiskovatele. Divák-herec si tím 

sám vyzkouší, jak se v takové roli cítí a hlavní protagonista je nucen hledat 

nové cesty, jak novým formám útlaku čelit.169 

Herec, který utlačovatele hraje již po několikáté, už může mít svůj arzenál 

negativních reakcí vyčerpaný, zatímco nová postava dodává útlaku nový 

rozměr. Divák-herec může přijít s novými reakcemi a nápady, jak situaci 
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pro utlačovaného ještě znepříjemnit.170 I v takovémto případě je ovšem 

středobodem výměny protagonista, antagonistu měníme proto, abychom 

dali další podněty protagonistovi. Proč bychom ale měli měnit pouze 

hlavního hrdinu? Odpověď na to nám v rozhovoru pro Český rozhlas dává 

Dana Moree171: 

„Tak jako v životě můžeme změnit jen sebe samotné a ne ty okolo nás, v 

Divadle utlačovaných si můžeme jít stoupnout na pódium pouze místo 

hlavní postavy a zkusit danou scénku zahrát jinak.“ 172 

Jinými slovy to znamená, že utlačovaný si musí pomoci sám a ne čekat a 

spoléhat na zásah shůry. DF v tomto případě pomáhá přímo jedinci, který 

útlak zažívá v tom, že si může vyzkoušet, jak se mu v praxi bránit. Jak 

vypadá praxe ve školách? V kapitole 2.2.2. Druhý stupeň ZŠ, gymnázia a 

SŠ jsem podrobně popsala varianty DF, které se ve školách využívají. Pro 

tuto diskuzi si vezměme nejčastější příklad využití (Variantu A), kdy DF do 

školy přináší někdo zvenčí (nejčastěji nezisková organizace) v rámci 

programů primárních prevencí. V praxi se setkáváme jak s původní verzí, 

kdy žáci mohou vystřídat pouze hlavního protagonistu, ale zároveň i 

s obměnou, kdy žáci mohou vystřídat jakoukoliv postavu, tzn. i postavu 

potencionálního spojence.  Koho je tedy možné měnit a proč?   

Osobně se domnívám, že odpověď na tuto otázku se nachází v účelu 

využití DF ve škole. Pokud je cílem řešení konkrétního problému a DF má 

sloužit do jisté míry terapeuticky, je vhodné se držet Boalových pravidel a 

měnit pouze hlavního protagonistu, jehož příběh řešíme a jehož příběh 

v sobě nese odraz reálné situace. 

 Na druhou stranu jsou-li naše cíle edukativního charakteru a konkrétně se 

snažíme žáky posílit (empowerment), aby uměli zaujmout zdravý postoj, 

kriticky hodnotili situace, se kterými se mohou v budoucnu potkat a 

nanečisto si vše vyzkoušeli v bezpečném prostředí, je možné žáky nechat 
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měnit rolí více. Důvodů proto je, domnívám se několik. Pokud si 

představíme vztah utlačovaný a utlačovatel je celkem jasné, kdo by měl 

být potrestán a komu bychom měli pomoci (případně by si měl pomoci 

sám), ale co ostatní, kteří nějaké formě útlaku přihlížejí a nijak na něj 

nereagují? Znamená to, že se to na nich žádným způsobem nepromítne? 

Domnívám se, že útlak se týká nás všech a všichni na něj nějak 

reagujeme. Pro jasnější představu toho co se zde vysvětluji, uvádím 

několik modelových situací, které mohou být námětem Divadlo fórum na 

ZŠ a SŠ například: 

 

- žák je opakovaně zesměšňován, spolužáci mu berou věci a schovávají 

- žák není přijímán v kolektivu, protože je jiné barvy pleti, vyznání, špatně 

jazykově vybaven  

- na žáka je vyvíjen tlak, aby porušil závažné body školního řádu 

výměnou za členství v partě 

- žák pod vlivem spolužáků pije alkohol 

- etc. 

O problému v kolektivu dětí či mladistvých často ví téměř každý jeho člen 

a mnohým z nich je situace nepříjemná, ale neodváží se ji změnit. 

Konkrétních situace, kdy se děje v našem okolí nějaké bezpráví a my 

nezasáhneme, se podepisují na našem vlastním svědomí. Pokud se 

podíváme například na metodu řešení šikany (některé náměty DF pod 

první stádia šikany, jak je definoval M. Kolář173, jistě spadají) zjistíme, že je 

problém třeba řešit s celou třídou. Při řešení šikany je třeba mít na paměti, 

že jsou jí zasaženi všichni účastníci. Psychické šrámy si do dalšího života 

odnáší jak agresor, tak přihlížející, kteří věděli, že je ve třídě někomu 

ubližováno a z nejrůznějších důvodů nepomohli. Všichni platí za podobné 

zážitky ztrátou iluzí o spravedlnosti, o tom, že porušuje-li někdo normy 

společnosti, nic se mu nestane, že zlo není potrestáno a oběť si vlastně za 

své utrpení může sama.174 
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Úkolem pedagogů je přispívat k dobrému sociálnímu klimatu ve škole a 

snažit se předcházet situacím, kdy by docházelo k jakýmkoliv formám 

útlaku (mezi žáky, kolektiv žáků-jeden žák, učitel-žák atp.). Jasné je, že 

vše ohlídat není v našich silách. Domnívám se, že napomoci může právě 

posilování žáků v tom, aby se nebáli zasáhnout, říci svůj názor, zastat se 

nevinného, jednoduše řečeno, aby se nebáli jednat. Z toho důvodu by se 

v tomto případě mělo žákům umožnit měnit nejen hlavního protagonistu, 

na kterého je nátlak přímo směřován, ale také přihlížející, potenciálně 

ambivalentní postavy. 

 

Jedinou nutností pro triumf zla je, aby dobří lidé nedělali nic.  

Edmund Burke 

 

Jak už jsem výše popsala je výměna rolí (kdo za koho) jedním z hlavních 

napětí metody a nepanuje zde jasná shoda. V závěru kapitoly se ještě 

jednou vraťme k Boalovi, který pravidla svých technik popsal jasně a 

během realizací dodržoval, ale nad všechna pravidla stavěl demokratický 

přístup. Ve svých publikacích vždy doplňuje teorii a pravidla konkrétními 

příběhy z jednotlivých realizací DF, kdy vysvětluje, proč některé strategie 

nefungovali, některé zase ano a popisuje momenty, kdy ho situace na 

jevišti dovedla ke změně nebo úpravě některých pravidel. Jedna 

z takových situací, jež se odehrála v Evropě (konkrétně ve Švédsku) ho 

přiměla ještě jeden princip přidat.  

„Divadlo Utlačovaných má svá pravidla a ta musí být respektována. Ale 

pokud se náhodou obecenstvo v určitý moment z určitého důvodu 

rozhodne tato pravidla změnit, tak je změnit můžeme.“175 
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5.  Závěr 

V této diplomové práci jsem analyzovala aktuální používání Divadla fórum 

při práci s dětmi a mladistvými, a to zejména v prostředí české školy.  

Divadlo fórum je součástí systému Divadla Utlačovaných, jež vyvinul 

brazilský dramatik, pedagog a režisér Augusto Boal. Původní teoretický 

koncept byl Boalem ovšem navržen pro práci s dospělými. Divadlo fórum 

jim mělo pomoci v hledání vlastních řešení obtížných situací, ve kterých 

jsou vystaveni různým formám útlaku, ty poté aplikovat v realitě a tím 

měnit společnost k lepšímu. V dnešní době se setkáváme s mnoha 

případy, kdy se Divadlo fórum využívá při práci s dětmi a mládeží a mě 

tedy zajímalo, jak takovéto DF vypadá, kdo s ním pracuje a zejména k 

jakým účelům ho používá. Dalším krokem je logicky také zjistit, jak moc 

tyto aplikace kopírují Boalova teoretická východiska, anebo do jaké míry 

se od nich odchylují. V této části práce nepřináším žádné nové informace, 

pouze shrnuji závěry, ke kterým jsem došla v průběhu práce, a které jsem 

prezentovala na konci jednotlivých kapitol. 

Práci uvádím popisem vzniku Divadla utlačovaných v návaznosti na 

životní osudy jeho autora a dále podrobně popisuji techniku Divadla fórum. 

Zde jsem vycházela z anglických a německých překladů publikací Augusta 

Boala, jež nejsou v českém jazyce zatím dostupné. Pracovala jsem také s 

různými vydáními té samé publikace, a to z toho důvodu, jelikož autor 

svou práci neustále doplňoval a upravoval.  

Přestože je Divadlo fórum v Čechách hojně využíváno, neexistuje zatím 

žádná celistvá a podrobná metodika pro jeho užití při práci s dětmi a 

mladistvými. Abych si udělala jasnější představu, jak reálná situace 

vypadá a získala, co nejširší přehled o tom, kde a jak se skutečně využívá, 

pracovala jsem s odbornou literaturou a zejména s různými materiály 

neziskových organizací a absolventskými studentskými pracemi. Na 

bakalářské a diplomní práce jsem nahlížela jako na sekundární zdroje. 

Nezajímaly mě až tak jejich výsledky, jako popisy výzkumů, které autoři a 

autorky prováděly, a to z toho důvodu, že z velké části odráží skutečnou 

praxi, která byla předmětem mého zájmu.  
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V první části práce jsem porovnávala vymezení DF v české odborné 

literatuře a v konfrontaci s realitou jsem dospěla k závěru, že je vhodné ho 

chápat spolu s Milanem Valentou jako techniku nebo formu vyšších 

paradivadelních systémů, která může mít účel edukační nebo 

terapeutický.  Dále jsem v práci popsala vztah DF k systému českého 

vzdělávání, a to zejména ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu 

programu, kde mimo jiné definuji, které klíčové kompetence aplikace DF u 

žáků rozvíjí. Přikláním se k závěru, že DF v jeho nejčastější aplikaci je 

spíše technikou osobnostní a sociální výchovy avšak opět záleží na 

konkrétním provedení. Některé varianty kladou větší důraz na dramatické 

ztvárnění a dávají větší prostor žákům vyzkoušet si hru v roli, ty bychom 

spíše mohly zařadit pod dramatickou výchovu. 

Na základě výše uvedených zdrojů jsem podrobně prezentovala dvě 

odlišné varianty DF, které se využívají při práci na ZŠ, gymnáziích a SŠ. 

Mým původním záměrem bylo analyzovat praxi v různých etapách 

vzdělávání (tzn. MŠ, I. stupeň ZŠ…), ale po hlubším seznámení s realitou 

jsem dospěla k názoru, že aplikace DF při práci s mladšími dětmi nemá 

velký význam (přestože se s ní také setkáme). Konkrétní důvody uvádím 

v kapitole 2.4.2., hlavním z nich je, že děti nemají ještě dostatečně 

vyvinuté abstraktní myšlení a jednoduše řečeno nejsou pro techniku 

psychicky dostatečně zralé. V práci má toto téma sice své místo, ale není 

mu dán příliš velký prostor. Výše zmíněné varianty jsem propojila s 

vymezením DF v odborné literatuře a dospěla k závěru, že každá z nich 

může plnit jeden z vyšších cílů využití divadelních technik k nedivadelním 

účelům, tedy cíl edukační (Varianta A) a terapeutický (Varianta B). První 

varianta je nejčastěji používána v rámci programů primárních prevencí, 

přináší ji do školy převážně neziskové organizace a setkáme se s ní 

častěji. Druhá varianta může sloužit jako nástroj řešení problémů ve třídě, 

třídní učitel ji může zařadit na program třídnických hodin a herci jsou zde 

od začátku sami žáci. Tato varianta není zdaleka tak propracovaná a má 

svá úskalí. V další komparativní části proti sobě stavím praktické využití  

DF na školách, popsané výše a původní teoretický koncept Augusta 

Boala. Definuji zde několik základních rozdílů, z nichž pro mě 

nejzajímavější je princip výměny rolí v druhé části dílny DF. Podle Boala je 



87 
 

možné vyměnit pouze hlavní postavu, proti které je útlak směřován. V 

praxi na školách se často setkáme s tím, že Joker nechá žáky vyměnit 

kteroukoliv z postav. Jedná se o jeden z kontroverzních bodů metody a 

pro mě osobně nejzajímavější bod porovnání teorie s praxí. Z toho důvodu 

mu věnuji velký prostor v závěrečné diskuzi, kde docházím k závěru, že by 

se ve školním prostředí mohla technika upravit směrem k záměně 

jakékoliv z postav.  

Výstup mé práce, jenž by mohl být užitečný při další praxi, představuje 

výčet několika doporučení, která vycházejí jednak z výše zmíněné 

konfrontace teorie s praxí, dále z další odborné literatury a mých vlastních 

zkušeností. Za hlavní považuji bod, který se týká role učitele při dílnách 

DF. Zde se domnívám, že by měl být při dílně vždy přítomen, a to ve 

stejné situaci jako žáci (divák, divák-herec) a s tím souvisí i další bod, jenž 

se týká další práce s tématem. Divadlo fórum může mít efekt pro kolektiv 

žáků, ať už edukační či terapeutický, pokud třídní učitel s tématy ve třídě 

dále pracuje a DF nezůstane pouze izolovaným vstupem do třídy. Z praxe 

vyplývá, že žáky tato technika baví, ať má další návaznost nebo ne, 

nicméně z pohledu pedagoga je vždy vhodné na DF dále navázat při práci 

se třídou. Efekt Divadla fórum je jen těžko měřitelný a ověřitelný. V práci 

docházím k závěru, že má rozhodně smysl tuto techniku zařazovat, a že v 

české škole má své místo. Nicméně je jasné, že DF není všelékem a 

naopak při práci s ním musíme být opatrní. Během dílny DF může dojít k 

emočně vypjatým situacím, a z toho důvodu se domnívám, že je pro 

každého pedagoga či lektora, který se technikou zabývá vhodné, seznámit 

se s pravidly psychické bezpečnosti.  

 

Divadlo Utlačovaných nikdy nekončí, jelikož vše co se během něj stane, 

musí přesáhnout do života.176 

Augusto Boal 

 

 

                                                           
176

 BOAL, A.: Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press 2008, s. 259. 
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