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výchovy ke zdraví s pouţitím dramatických metod. Součástí práce je soubor sedmi námětŧ 
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1 Úvod 

Výchova ke zdraví je vzdělávací obor, který vede ţáky k aktivnímu rozvoji a ochraně 

zdraví a učí je být zodpovědnými za své zdraví. Ţáci jsou vedeni k uplatňování zásad 

zdravého ţivotního stylu v jejich ţivotě a k osvojování vhodného jednání při ohroţení 

v kaţdodenních rizikových situacích. 

Pedagog základní školy mŧţe vybírat z cele řady výukových metod. Ve výchově 

ke zdraví by měly být výukové metody rozmanité a pedagog by měl vţdy preferovat 

aktivizační metody výuky, protoţe dŧraz je kladen především na praktické dovednosti a jejich 

aplikace v modelových situacích i v kaţdodenním ţivotě základní školy. 

Oblast dramatické výchovy mě oslovila při mém studiu na Pedagogické fakultě. 

Absolvoval jsem kurz zaměřený na dramatickou výchovu a to mě přivedlo na myšlenku 

propojit vzdělávací obor Dramatická výchova se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví 

a vyuţitím metod dramatické výchovy zefektivnit výuku výchovy ke zdraví. 

Edukační potenciál metod dramatické výchovy pedagogové vyuţívají i mimo předmět 

samotný, a to nejen jako prostředek zpestření výuky, ale také jako prostředek usnadňující 

a zkvalitňující učení ţákŧ. 

Dramatická výchova má také své místo i ve speciální pedagogice. Kaţdý podobor 

speciální pedagogiky si vytváří vlastní přístup k věci podle svých podmínek. Práce s lidmi 

se zrakovým postiţením, kteří se zabývají slovesnými aktivitami pomocí mluveného slova 

a Braillova písma, je jiná neţ práce s lidmi se sluchovým postiţením, pro které je hlavním 

vyjadřovacím prostředkem pantomima. V případě, ţe pedagog chce vyuţívat dramatické 

metody, musí si osvojit určitou problematiku i mentalitu svých ţákŧ a jí přizpŧsobit obsah 

a styl své práce. 

Záměrem diplomové práce je shromáţdit informace, zda lze naplňovat dramatickými 

metodami očekávané výstupy v předmětu výchova ke zdraví a zjistit v jakých tématech. 

Cílem diplomové práce je vymezit pojem zdraví, popsat realizaci podpory zdraví 

na druhém stupni základní školy a charakterizovat psychosociální vývoj ţákŧ staršího 

školního věku. Dále vymezit pojem dramatická výchova, uvést, jakým zpŧsobem lze 

dramatickou výchovu realizovat na 2. stupni základní školy, vymezit cíle dramatické výchovy 

a vliv dramatické výchovy na socializaci jedince. Následně budou definovány pojmy metoda 

a technika v dramatické výchově s dŧrazem na hru v roli jako hlavní metodu dramatické 
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výchovy. Dále bude vymezen obsah dramatické výchovy a závěr teoretické části práce 

se zabývá profilem pedagoga výchovy ke zdraví, který uţívá metod dramatické výchovy. 

Úkolem praktické části bude zjistit, zda pedagogové výchovy ke zdraví uţívají 

ve svých hodinách metod dramatické výchovy a v jakých tématech. Dále jaký postoj učitelé 

k této metodě zaujímají, odkud čerpají náměty a jaké jsou reakce ţákŧ při aplikaci 

dramatických metod. Tento úkol budu realizovat pomocí dotazníkového šetření a následně 

rozhovorŧ s vybranými učiteli výchovy ke zdraví na základních školách v Praze a okrese 

Mělník. Úkolem v závěru práce bude navrhnout soubor námětŧ do výchovy ke zdraví, 

kde budou vyuţity metody dramatické výchovy.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Podpora zdraví  

Vzhledem k tomu, ţe diplomová práce se zabývá podporou zdraví pomocí vyuţití 

metody dramatické výchovy, je ţádoucí pokusit se definovat nejprve pojem „zdraví“, vymezit 

faktory, které ovlivňují zdraví a vysvětlit, jakým zpŧsobem je realizována podpora zdraví 

na 2. stupni ZŠ. 

2.1 Zdraví – pojem a definice 

Podle Machové (2009) zdraví patří k nejpodstatnějším hodnotám ţivota kaţdého 

člověka. Zdraví nepopisuje jako cíl ţivota, ale chápe zdraví jako jednu z podmínek 

smysluplného ţivota. Protoţe, pokud jsme zdrávi, mŧţeme pracovat, uskutečňovat svá přání 

a realizovat své ţivotní plány. 

Machová (2009) také uvádí pohled na zdraví z hlediska hodnoty. V první řadě, 

kdo o zdraví člověka rozhoduje, je on sám. To znamená, ţe zdraví je individuální hodnotou. 

Ale zdraví je také výsledkem mnoha vztahŧ ve společnosti. Zdraví má tedy i hodnotu 

společenskou, protoţe člověk je zdrojem pro hospodářský a sociální rozvoj společnosti. 

Proto společnosti také připadá péče o zdraví. 

Křivohlavý (2009) uvádí, ţe pojem zdraví si lidé mohou představovat rŧzně. Někteří 

chápou zdraví jako nepřítomnost nemoci, choroby či úrazu. Druzí si představují pod pojmem 

„zdravého člověka“ takového člověka, který je schopen dobře fungovat ve všech 

jeho příslušných sociálních rolích. Jiní označují „zdravého člověka“ za takového, 

který se pozitivně vyrovnává s ţivotními úkoly, které se mu naskytnou. Dále si lidé 

představují, ţe „zdravému člověku“ je dobře tělesně, duševně, duchovně i sociálně. 

Je potřebné vymezit si definici pojmu zdraví. Jak uvádí Machová (2009), to ovšem 

není zcela jednoduché. Zdraví má celou řadu aspektŧ, jejichţ dŧleţitost se mění nejen 

s historickým vývojem společnosti, ale i v prŧběhu ontogenetického vývoje jedince. Zdraví 

je podmíněno kulturou, sociálními podmínkami, ekonomikou a rozvojem lékařské vědy. 

Podle Světové zdravotnické organizace
1
 je zdraví člověka chápáno jako vyváţený stav 

tělesné, duševní, sociální a duchovní pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci.  

                                                 
1
 Světová zdravotnická organizace neboli World Health Organisation (WHO) je v rámci soustavy Organizace 

spojených národŧ jednou ze specializovaných organizacích se sídlem v Ţenevě. WHO řídí a koordinuje 

mezinárodní spolupráci v péči o zdraví na celém světě. Organizuje jednotlivé programy na prevenci a podporu 

zdraví, jejímţ cílem je aktivizovat veřejnost ke spoluúčasti na péči o vlastní zdraví (Machová, 2009). 
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2.2 Faktory ovlivňující zdraví 

Podle Machové (2009) je zdraví ovlivňováno kladným i záporným pŧsobením 

nejrŧznějších faktorŧ. Těmto faktorŧm se říká determinanty zdraví. Některé z faktorŧ patří 

do výbavy osobnosti člověka, jedná se o dědičné faktory a faktory získané výchovou. Další 

jsou součástí ţivotního prostředí čili přírodní a společenské faktory. Determinanty zdraví 

se člení na vnitřní a zevní. Vnitřními determinanty jsou faktory dědičné. Kaţdý jedinec 

získává genetickou výbavu jiţ na začátku ontogenetického vývoje, to znamená při splynutí 

pohlavních buněk od obou rodičŧ. Do tohoto dědičného základu se promítají vlivy prostředí 

i určitý zpŧsob ţivota. 

Machová (2009) člení zevní determinanty ovlivňující zdraví do třech základních 

skupin. Spadá sem ţivotní styl, dále kvalita ţivotního a pracovního prostředí a v neposlední 

řadě úroveň a kvalita zdravotnických sluţeb. Vzájemný vztah vnitřních a zevních determinant 

zdraví lze vyjádřit schématem na obr. č. 1. Obsahem schématu je také relativní vliv 

jednotlivých faktorŧ a vyplývá z něj, ţe nejvíce je zdraví ovlivňováno faktory z oblasti 

ţivotního stylu, dále pak z oblasti ţivotního prostředí a genetického základu a nejméně 

z oblasti zdravotnických sluţeb. 

 

Obrázek č. 1 Vzájemné vztahy mezi zdravím a determinanty zdraví2 

Machová (2009) dodává, ţe zdraví je podmínkou pro aktivní a spokojený ţivot 

a pro dobrou pracovní výkonnost. Z toho dŧvodu je výchova ke zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání a je nezbytnou součástí v ţivotě školy. Je zakotvena v současných 

sválených kurikulárních programech všech stupňŧ škol.  

2.3 Podpora zdraví na 2. stupni ZŠ 

Ze začátku je potřebné si vymezit termín podpora zdraví a s tím úzce související 

pojem prevence. Dále bude vymezen vzdělávací obor Výchova ke zdraví a učivo Výchovy 

ke zdraví. 

                                                 
2
 Schéma převzato z Machové (2009). 
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2.3.1 Podpora zdraví 

Podpora zdraví a prevence nemocí jako její primární článek je zásadním prvkem 

v moderní péči o zdraví. Cílem je pozvednout celkovou úroveň zdraví a to jak zvyšováním 

odolnosti vŧči nemocem, tak posilováním plné tělesné, duševní a sociální pohody. 

Nejvýznamnější činitelé v péči o zdraví nejsou zdravotnické sluţby, ale lidé, jakým zpŧsobem 

ţijí a jak jsou sami ochotni se na péči o zdraví podílet, a celá společnost, jaké vytváří sociální 

a ekonomické podmínky pro ţivot lidí. Podpora zdraví je tedy soustava činností 

ekonomických, technologických, politických a výchovných, jejímţ cílem je ochrana zdraví, 

prodluţování aktivního ţivota a zabezpečení zdravého vývoje nových generací (Machová, 

2009). 

Prevence úzce navazuje na podporu zdraví. Prevencí je myšleno zaměření 

se proti nemocem a předcházení jim. Rozdíl prevence od podpory zdraví spočívá v jejich 

zaměření. Podpora zdraví je koncipována jako aktivita pro zdraví, kdeţto prevence jako 

aktivita proti nemocem. Podle časového hlediska lze rozlišit prevenci primární, sekundární 

a terciární. Právě primární prevence je součástí podpory zdraví, kdeţto sekundární a terciární 

prevence jsou spíše medicínskou záleţitostí (Machová, 2009). 

Cílem primární prevence je zabránění vzniku nemoci. Z časového hlediska se jedná 

o období, kdy nemoc ještě nevznikla. U této prevence se uplatňují především aktivity 

posilující zdraví či odstraňující rizikové faktory. Do primární prevence se řadí vyhýbání 

se konzumace alkoholu a kouření cigaret, pouţívání bezpečnostních pásŧ v automobilech, 

dodrţování zásad správné hygieny a očkování. Snahou sekundární prevence je předejít 

neţádoucímu prŧběhu nemoci a zabránit komplikacím. Základem je tedy časná diagnostika 

nemoci a účinná léčba. Cílem terciární prevence je omezení následkŧ nemoci na nejniţší 

moţnou míru, omezení pracovních a sociálních dŧsledkŧ a co nejdéle udrţet kvalitu ţivota 

(Machová, 2009). 

Jak uvádí Machová (2009), většina lidí chápe, ţe je dŧleţité nemocem předcházet neţ 

jimi trpět a uznává dŧleţitost prevence. Přesto někdy lidé na preventivní opatření nedbají. 

Tento postoj souvisí s tím, ţe člověk necítí potřebu navštěvovat lékaře, dokud se cítí zdráv 

a nemá ţádné potíţe či bolesti. Změnit chování lidí tak, aby pochopili nutnost přechodu 

z oblasti léčení nemocí do oblasti zdraví a prevence, je dŧleţitým úkolem výchovy ke zdraví. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pedagog výchovy ke zdraví má vliv především v oblasti 

primární prevence 
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2.3.2 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví 

Podle Muţíkové (2010) pojem výchova ke zdraví lze chápat v širším slova smyslu 

jako součást systému výchovy a vzdělávání a v uţším slova smyslu jako konkrétně vymezený 

vzdělávací obor definovaný vzdělávacími dokumenty. V Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání
3
 je vzdělávací obor Výchova ke zdraví spolu se vzdělávacím oborem 

Tělesná výchova řazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obor Výchova 

ke zdraví je vymezen takto: 

„Výchova ke zdraví vede ţáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech 

jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědnými. Svým vzdělávacím 

obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních 

vzdělávacích oblastí. Ţáci si osvojují zásady zdravého ţivotního stylu a jsou vedeni k jejich 

uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování účelného chování při ohroţení v kaţdodenních 

rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu 

rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům 

a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Ţáci si 

rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manţelství 

a rodině, škole a společenství vrstevníků.“ (RVP ZV, 2017, str. 91). 

Podle Holčíka (2009) by výchova ke zdraví měla vést k rŧstu zdravotního vědomí 

a chování lidí. V této souvislosti se pouţívá termín zdravotní gramotnost, který 

se vysvětluje jako sociální a kognitivní dovednost podmiňující motivaci a schopnost 

jednotlivcŧ získat přístup ke zdravotním informacím, porozumět jim a pouţít je k rozvoji 

a udrţení dobrého zdraví. 

2.3.3 Učivo Výchovy ke zdraví 

Podle RVP ZV (2017) se obsah učiva výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ dělí 

do šesti tematických okruhŧ. Jedná se o Vztahy mezi lidmi a formy souţití, Změny v ţivotě 

člověka a jejich reflexe, Zdravý zpŧsob ţivota a péče o zdraví, Rizika ohroţující zdraví 

a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví a Osobnostní a sociální rozvoj. 

Dále budou uvedeny v kaţdém tematickém okruhu příklady konkrétních témat: 

 Vztahy mezi lidmi a formy soužití – přátelství, láska, partnerské vztahy, rodičovství, 

rodina, škola. 

                                                 
3
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je typ kurikulárního dokumentu na národní 

úrovni, ve kterém se vymezují cíle, obsah a jiné vlastnosti vzdělávání nikoliv pro dílčí předměty, ale pro širší 

oblasti vzdělávání (Prŧcha, 2013).  
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 Změny v životě člověka a jejich reflexe – dospívání, reprodukční zdraví, sexualita, 

promiskuita, poruchy pohlavní identity. 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví – výţiva, tělesná a duševní hygiena, pohyb, 

přenosné choroby, základy první pomoci, úrazy. 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – stres, závislosti, šikana, bezpečnost 

v dopravě, manipulativní reklama, ochrana člověka za mimořádných situací. 

 Hodnota a podpora zdraví – celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, správný 

ţivotní styl. 

 Osobnostní a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí, sebereflexe, psychohygiena, 

mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, empatie (RVP ZV, 2017). 

Jak uvádí Fialová (2014), je potřebné si uvědomit, že vzdělávací obsah oboru 

Výchova ke zdraví má specifický charakter, protoţe svým pojetím sleduje naplňování cílŧ 

hlavně v afektivní oblasti, provázané předpokládanými přiměřenými zpŧsoby chování. 

Proto očekávané výstupy obsahují, mimo vědomostí a dovedností, zejména očekávané 

postoje a jednání v rámci kaţdodenního ţivota, a to nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. 

A tyto výstupy lze velmi obtíţně měřit. Pro příklad: 

 „Ţák usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 

 „Ţák projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a ţelezniční 

dopravy; aktivně předchází situacím ohroţujícím zdraví a osobní bezpečí; v případě 

potřeby poskytne adekvátní první pomoc.“ (RVP ZV, 2017, str. 93). 

Tyto příklady očekávaných výstupŧ se hlavně týkají aktuální mimoškolní činnosti 

ţákŧ, případně budoucích potřeb rozhodovat se v určitých ţivotních situacích, které jim ţivot 

přinese. Jsou to tedy výstupy obtíţně sledovatelné a hodnotitelné. Tento charakter má 

jedenáct očekávaných výstupŧ z celkově šestnácti vymezených. To znamená, ţe tyto 

očekávané výstupy se týkají chování ţákŧ a uplatnění získaných vědomostí nebo dovedností 

v ţivotních situacích. Dva výstupy se zaměřují na postoje ţákŧ k jednotlivým aspektŧm 

výchovy ke zdraví a pouze tři očekávané výstupy se zaměřují na vědomosti ţákŧ. Fialová 

(2014) poukazuje, ţe učivo, kterým mají být očekávané výstupy realizovány, je orientováno 

na rozvíjení sociálních dovedností a osobnostních kvalit kaţdého ţáka, a to v simulovaných 

situacích. A nabízí se moţnost hodnotit proces aktivního sociálního učení. 
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3 Psychosociální vývoj žáků staršího školního věku 

Vágnerová (2012) definuje období staršího školního věku jako období druhého stupně 

základní školy, které trvá do ukončení povinné školní docházky, to je přibliţně do 15 let. 

Z biologického hlediska se jedná o období pubescence, které se projevuje i na úrovni 

psychické změnou proţívání a uvaţování a postupným osamostatňováním. 

3.1 Vývoj poznávacích procesů 

Vágnerová (2012) uvádí, ţe ţáci staršího školního věku jsou schopni uvaţovat 

o rŧzných moţnostech hypoteticky a abstraktně. To znamená, ţe předmětem jejich úvah 

se mŧţe stát cokoliv. Přemýšlí i o moţnostech, které reálně neexistují. Ve svých úvahách 

pracují s konkrétními pojmy nebo také s vysoce abstraktními znaky. 

Ţáci druhého stupně základní školy dovedou účinnějším zpŧsobem zpracovat větší 

mnoţství vstupních informací, jsou schopni je rŧzně kombinovat, řadit a srovnávat. Také 

dovedou ovládat lépe svou pozornost. V případě silné motivace dokáţou lépe potlačovat 

rušivé vlivy a jsou vytrvalejší (Vágnerová, 2012). 

Langmeier (2006) doplňuje, ţe i paměťové funkce se zdokonalují. Ţáci na druhém 

stupni základní školy jiţ pouţívají účinnější strategie zapamatování, které jim pomohou 

udrţet a vybavit v paměti ty informace, které aktuálně potřebují.  

3.2 Emoční vývoj 

Oblast citového proţívání dítěte staršího školního věku prochází určitými změnami 

v souvislosti s hormonální proměnou. Tyto změny se projevují kolísavostí emočního ladění, 

větší dráţdivostí, labilitou a tendencí reagovat přecitlivěle i na zcela běţné podněty. Ţáci 

staršího školního věku věnují svým proţitkŧm a pocitŧm větší pozornost neţ dříve a více své 

vlastní pocity analyzují a uvaţují o nich. Výkyvy emočního ladění a citová labilita mohou 

negativně ovlivňovat fungování autoregulační schopnosti. Ţáci snadno mohou zareagovat 

impulzivně v afektivně vyhrocených situacích (Vágnerová, 2012). 

3.3 Socializace 

V období staršího školního věku dítěte se mění vztahy s lidmi, s dospělými 

i s vrstevníky. Pro toto období je typické experimentování s rŧznými rolemi a vztahy. Ţáci 

názory a rozhodnutí autority nemusí akceptovat zcela bezvýhradně, ale často o nich přemýšlí 

a také diskutují. Vágnerová (2012) také zdŧrazňuje význam a vliv sociálních skupin. 

Mezi nejdŧleţitější skupiny patří rodina, škola, volnočasové instituce a především 
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vrstevnická skupina. V rámci těchto skupin získávají jedinci ve starším školním věku i nové 

role, které mohou mít rŧzný osobní význam. Role mohou potvrzovat sebevědomí, ale mohou 

být i ohroţující a zatěţující. Mezi tyto nové role patří role dospívajícího, ta je dána především 

biologicky, role člena party, kdy jedinec získává určitou sociální identitu a role blízkého 

přítele, na něhoţ se lze spolehnout. 

3.4 Vývoj osobnosti a pojetí vlastní identity 

Období staršího školního věku jedince je obdobím, kdy poznává sám sebe, 

své moţnosti i meze a svou jedinečnost. Langmeier (2006) zdŧrazňuje hodnocení vlastního 

vzhledu, kdy jedinec dŧkladně zkoumá svŧj zevnějšek. Kromě toho zkoumá své psychické 

vlastnosti a usiluje o porozumění vlastním myšlenkám a emocím. Jedinec se snaţí být sám 

sebou a chce se přiblíţit svému ideálu. Vágnerová (2012) dodává, ţe v tomto věku jedinec své 

pŧvodní identifikační vzorce odmítá a hledá jiné, které jsou pro něho atraktivnější. 

K sebevymezení je tedy potřebné srovnání s někým jiným a to jak ve smyslu odlišení, tak 

ve smyslu ztotoţnění. 

Vágnerová (2007) doplňuje, ţe sebepojetí v tomto věku bývá nejasné a proměnlivé. 

Pro vytvoření uspokojující identity je potřebné vymezení profesní role a vymezení vztahŧ 

s vrstevníky a s dalšími lidmi. K tomu však dochází v pozdějším věku. 
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4 Dramatická výchova ve školní praxi 

Dramatickou výchovu lze povaţovat za učení pomocí zkušeností. Ţák poznává 

sociální vztahy a děje, které přesahují reálnou praxi jedince. Předmětem dramatické výchovy 

je prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahŧ a to prostřednictvím reálných 

nebo fantazií vytvořených situací. Pomocí hry v roli se toto prozkoumávání a poznávání děje 

ve fiktivní situaci. Tento proces mŧţe, ale nemusí vyústit v představení. Prostředky 

dramatické výchovy jsou dramatické, ale cíle pedagogické. Dramatickou výchovu lze chápat 

jako školní předmět nebo zájmovou aktivitu, ale její postupy mohou slouţit i jako metoda 

vyučování jiným předmětŧm (Machková, 2007b). 

Valenta (1995) zdŧrazňuje, ţe proces samotný mŧţe vyústit v podobě divadelního 

produktu, ale stěţejní je proces sám. 

Valenta (2008) popisuje dramatickou výchovu jako soustavu řízeného, aktivního 

uměleckého, sociálního a antropologického učení zúčastněných jedincŧ, která uţívá základní 

principy a postupy divadla a dramatu. Tento systém učení má několik aspektŧ, na jedné straně 

je kladen dŧraz na kreativně-umělecké a pedagogické poţadavky a na straně druhé na bio-

psycho-sociální podmínky. 

Provazník (in Koťátková, 1998) uvádí, ţe dramatická výchova je obor, který 

nepochybně patří do pedagogiky. Při této metodě jde o získávání určitých vědomostí 

a dovedností, ale také o výchovu. Dramatická výchova je obor, který spadá do výchovy 

estetické, protoţe úzce souvisí s uměním, a to s dramatickým uměním. Pro realizaci 

výchovných cílŧ dramatická výchova uţívá prvky a postupy, které náleţí divadlu. 

4.1 Vztah dramatu, divadla a dramatické výchovy 

Valenta (2008) popisuje vtahy mezi dramatem, divadlem a dramatickou výchovou. 

Vztahy mezi pojmy se dají vylíčit dvěma zpŧsoby. Za prvé jsou drama a divadlo východisky, 

kořeny a zázemím dramatické výchovy, za druhé vyuţitím dramatické výchovy mŧţe 

vzniknout drama podané formou divadelního představení. 

Tato práce se bude zabývat vztahem prvním, tedy vyuţitím dramatických 

a divadelních prvkŧ pro realizaci dramatické výchovy. 

Valenta (2008) definuje drama jako psanou uměleckou reflexi světa, která obsahuje 

určité sdělení ve formě příběhu, které je sestaveno do jistých dějových sekvencí, přičemţ 

základem události je zpravidla nějaký rozpor, problém, nějaké napětí, nějaká obtíţ nebo určitý 

tlak, konflikt, který nutí osoby jednat. Drama tedy popisuje vzájemné jednání postav příběhu 



18 

 

konkrétně chování zpŧsobené obtíţí a chování reflektující a řešící. Drama popisuje události 

formou dialogŧ postav příběhu, doplněné monology. Drama je určené k předvádění 

a poţaduje ke svému uskutečnění ještě další systém, který zprostředkuje drama příjemci. 

Tímto systémem je divadlo.  

Valenta (2008) popisuje divadlo jako soustavu aktivit zajišťujících modelové 

zobrazení a tím i zastoupení osob v prostoru a v čase formou hry. Hra vytváří fikci. Modelové 

zobrazení vytváří herci, kteří prostřednictvím pohybŧ a řeči hrají jiné osoby či jevy. Tato hra 

se nazývá hra v roli. Divadlo je chápáno jako umění časoprostorové, protoţe hra probíhá 

v určitém čase a v určitém prostoru. Drama se tedy realizuje prostřednictvím divadla. 

Valenta (2008) uvádí šest rozdílŧ mezi jevem dramatická výchova a jevy drama 

a divadlo: 

 Účel dramatické výchovy je jednoznačně pedagogický. V divadelním představení 

je cílem, aby to „hnulo“ s divákem, zatímco v třídním dramatu je cílem „pohnout“ 

se samotným hráčem. 

 Cílem dramatické výchovy není produkt, ale proces samotný, tedy činnosti, které 

se opírají o prvky dramatu a divadla, s cílem konat je pro záţitek. 

 V rámci dramatické výchovy nemusí být přítomen divák, nebo mŧţe být přítomen 

jako člen stejné sociální skupiny, který sám mŧţe být za okamţik hercem. Tímto padá 

dělení na diváky a herce. 

 Dramatická výchova se odehrává mimo klasicky divadelní prostor, ale její funkce 

zŧstává principiálně stejná. 

 Podstatným rozdílem je povaha převáţně improvizované akce u edukativního 

dramatu
4
. 

 V dramatické výchově nemusí být prioritou forma hry, tedy umělecké, estetické nebo 

divadelně-řemeslné parametry hry, ale její obsah, který mŧţe být zobrazen pouze 

ve strohé podobě. Dle potřeby lze v edukativním dramatu věnovat větší pozornost 

formě či obsahu. 

                                                 
4
 Josef Valenta ve svých publikacích pouţívá pro pojem dramatická výchova několik synonym, jsou to 

edukativní drama, výchovná dramatika a výchovné drama. 
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4.2 Formy dramatické výchovy 

Machková (2007a) rozlišuje tři základní formy, ve kterých se mŧţe uplatňovat 

dramatická výchova. Dramatická výchova jako zájmová činnost se uplatňuje v krouţcích, 

souborech a v základních uměleckých školách. Tato forma spočívá v dobrovolné účasti 

a zpravidla inklinuje k divadelním a dramatickým produkcím. Druhou formou je dramatická 

výchova jako předmět ve škole. Dramatická výchova zde mŧţe být orientovaná k divadelním 

dovednostem a aktivitám, anebo k osobnostnímu rozvoji ţákŧ, mŧţe ovšem obojí spojovat. 

Předmět dramatická výchova mŧţe být povinný, nepovinný nebo povinně volitelný. Poslední 

forma dramatické výchovy je učební metoda
5
. Dramatické metody se uplatňují ve výuce 

rŧzných předmětŧ. 

I Morganová (2001) uvádí, ţe dramatickou výchovu lze pouţít v rŧzných předmětech 

jako podpŧrný prostředek, který napomáhá lepšímu porozumění učiva. 

4.3 Principy dramatické výchovy 

Machková (2007a) rozděluje základní principy dramatické výchovy do dvou skupin. 

Do první skupiny řadí principy, které jsou společné s dalšími předměty a obory vzdělávání, 

do skupiny druhé zařazuje principy, které jsou specifické pro dramatickou výchovu a tvoří její 

identitu. Do všeobecné, první skupiny principŧ patří výchova proţíváním, zkušeností, hra 

a tvořivost. Specifické principy dramatické výchovy jsou fikce, hra v roli, psychosomatická 

jednota člověka, postup od situace k výrazu, improvizace a zkoumání ţivota. 

Zkušenost 

Podle Machkové (2007a) na základě zkušenosti vznikla moderní dramatická výchova. 

Zkušenost představuje souhrn toho, s čím člověk doposud přišel do styku, jedná se o praktické 

aktivity, dovednosti, proţitky, mezilidské vztahy a vědomosti. Na základě vzájemných vztahŧ 

těchto zkušeností se vytvářejí osobní postoje. Zkušenost je tedy účast a aktivita, 

která je zaznamenaná v paměti jako trvalé součásti cítění a myšlení. 

Prožívání 

Machková (2007a) definuje proţitek jako individuální, subjektivní a neopakovatelnou 

stránkou lidské psychiky. Tento princip je pro jedince významný, protoţe na rozdíl 

od objektivního poznávání má proţívání osobní charakter. Proţívání je v lidské psychice 

přítomno stále, ale mŧţe být rŧzně intenzivní. Pokud jde o jev, který je pro jedince osobně 

                                                 
5
 Práce se zabývá touto formou dramatické výchovy. 
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dŧleţitý a významný, je proţívání silnější. Proţitky mají všichni lidé, protoţe pro kaţdého 

jedince je něco významné. Tento princip jednoznačně patří do dramatické výchovy, protoţe 

při vstupu jedince do role ve fiktivní situaci tento jedinec proţívá a poznává svět druhých 

a dochází tak k proměnám osobnosti hráče. Učení skrze proţitek vede k sebereflexi 

a sebeřízení.  

Marušák (2008) souhlasí s Machkovou, protoţe uvádí, ţe jedním z hlavních principŧ 

dramatické výchovy je činnostní pojetí vyučování
6
, kde dítě je aktivním spolutvŧrcem 

a v jeho činnosti vyuţívá svých zkušeností a získává zkušenosti nové. Vnímaná 

a zapamatovaná činnost se stává záţitkem. Činnost spojená s proţitkem, přináší zásadní 

hodnotu a jedinec nalézá významy a smysl. Pro nalezení smyslu je podstatný návrat k sobě, 

protoţe to, co člověk zaţil, viděl nebo poznal, ho určitým zpŧsobem zasáhlo a zasazuje tento 

záţitek do svých struktur. Na základě toho mŧţe jedinec struktury pozměnit, 

nebo je konfrontovat a pozměnit hodnotu, kvalitu předcházející zkušenosti a změnit tak 

své jednání v určitých situacích, změnit postoje a reflektovat zpětně jednání své i druhých.  

Hra 

Machková (2007a) uvádí, ţe hra je aktivita, která se uplatňuje po celý ţivot jedince, 

pouze se mění intenzita a podoba. Hra je činnost dobrovolná a svobodná, bez praktického 

účelu. Smysl hry je tedy v jejím procesu, nikoliv ve výsledku. Z pohledu pedagoga 

je plánovaná a řízená hra učením, protoţe mění hráče a přetváří jejich vnitřní světy. Kaţdá hra 

má pravidla a to i v případě dramatických typŧ her. Pravidla jsou závazná, a pokud je někdo 

nedodrţuje, hru kazí. S hrou také souvisí tajemství a vstup do role. Ve hře pŧsobí riziko 

a náhoda, prŧběh a výsledek hry nejsou tudíţ předem dány. 

Morganová (2001) dodává, ţe hra má širší pouţití neţ pouze jako rozehřívací aktivita. 

Hru lze pouţít k rozvoji skupinových dovedností, dokonce k otestování sociálního zdraví 

třídy jako diagnostický prostředek. Ve zjednodušené podobě hry ukazují situace, které jsou 

součástí skutečného ţivota. 

Tvořivost 

Machková (2007a) definuje kreativitu jako činnost a schopnost, jejímţ produktem 

je dílo. Kreativita se uplatňuje ve vědě, v umění, technice, v sociálních vztazích, 

v praktických činnostech a především by se měla uplatňovat ve veškerém vzdělávání a učení. 

                                                 
6
 Činnostní pojetí vyučování Prŧcha (2013) definuje jako takové vyučování, ve kterém mají ţáci dostatek 

příleţitostí aktivně se podílet na svém vzdělávání, samostatně se projevovat a získávat nové vědomosti vlastní 

činností a řešit situace navozené, tak i přirozené ze ţivota mimo školu. 
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V dramatické výchově se pracuje s expresivní tvořivostí, tedy se základní úrovní tvořivosti, 

která je přítomna v běţných činnostech člověka. Expresivní kreativita má význam pro jedince, 

je spontánní a přináší nové vzhledem k vývoji jedince. Podle Marušáka (2008) tvořivost 

podmiňuje hráče k hledání a objevování nových souvislostí, významŧ a postupŧ. 

Partnerství 

Partnerství je podle Machkové (2007a) princip, který je přechodem k druhé, specifické 

skupině principŧ. Partnerství souvisí se sociálním klimatem a atmosférou, kde dramatická 

výchova probíhá. Partnerství je spojené s komunikací, kooperací, empatií a tolerancí a to mezi 

učitelem a ţákem a vzájemně mezi ţáky. Dramatické aktivity vyţadují partnerství, kooperaci 

i komunikaci, protoţe dramatické aktivity jsou vţdy realizovány ve skupině, kdeţto empatie 

náleţí k základŧm hry v roli. Podstatou partnerství je přijetí jedince takového, jaký je. 

Pedagog by měl vytvářet atmosféru partnerství a tolerance a dávat najevo, ţe kaţdý má 

svá pozitiva. Při dlouhodobějším pŧsobení to mŧţe vést k oslabování negativních stránek 

osobnosti. 

Fikce 

Klíčovým principem dramatiky podle Machkové (2007a) je symbolizace neboli fikce. 

Jedinec se od své reálné situace odpoutá a vytváří si nový, jiný svět, vztahy, postavy a situace, 

v jejichţ poli jedná. Fikce se mŧţe uplatňovat v simulaci, to je v případě, kdy jedinec zŧstává 

sám sebou, ale jedná, jako by byl v jiné neţ své skutečné situaci. V dramatické hře je moţné 

zavádět nejrŧznější situace, takové, které hráč neproţil a zatím nepoznal, ale i ty, které nebude 

mít nikdy příleţitost zakusit. To je klíčové pro sebepoznání a jedinec si uvědomuje 

své moţnosti a hranice. 

Marušák (2008) souhlasí s Machkovou, ţe podstatou hry v dramatické výchově 

je přijetí fikce a dodává, ţe symbolizace umoţňuje nahlíţet mimo naši reálnou zkušenost 

a nalézat spojení mezi fikcí a našim minulým, současným i budoucím reálným světem. 

Do fiktivního světa lze vstoupit v rovině hry a v tomto světě jednat a konat. Hra dovoluje 

aktivní zkoumání mezilidských vztahŧ, situací, charakterŧ a jednání, zároveň umoţňuje 

jedinci odstup, vystoupení, obohacování, reflektování, objektivizování a racionalizaci záţitku. 
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Hra v roli 

Přestoţe se jedná o klíčovou metodu
7
 v dramatické výchově, vstup do role Machková 

(2007a) řadí také do principŧ dramatické výchovy, protoţe určuje charakter vyučovacího 

procesu. 

Psychosomatická jednota 

Podle Machkové (2007a) je psychosomatická jednota definována jako integrita 

vnitřního světa s tělem. Na tomto principu je zaloţena dramatika. Hráči si na základě 

představy situace nebo jednání vybavují emoce a vzniká výraz. Výraz je tedy výsledkem 

hercovy představy. V dramatické výchově je podstatné proţít si určitou emoci. 

Improvizace 

Improvizování neboli jednání bez přípravy, bez textu a bez scénáře je podle Machkové 

(2007a) pro ţivot podstatné, protoţe člověk v ţivotě musí neustále improvizovat, reagovat 

na nově vzniklé situace, potíţe a konflikty. Improvizace mŧţe být uţita při interpretaci, kdyţ 

hráči přetváří daný text, seznamují se s jeho tématem, postavami a situacemi, coţ vede k jeho 

hlubšímu pochopení. 

Marušák (2008) dodává, ţe při improvizaci jedinec vyuţívá všech svých psychických 

funkcí a tím tak vyuţívá svŧj potenciál. 

Podle Waye (1996) improvizaci zvládnou všechny děti bez ohledu na věk, protoţe jde 

o činnost, která není závislá na schopnosti čtení a na pamětní učení. „Jedním z přínosů 

improvizace je skutečnost, ţe námět, druh a počet postav mohou být „šity na míru“ potřeb 

jakékoli skupiny, a ţe mohou postihovat jakoukoli oblast lidských zkušeností.“ (Way, 1996, 

str. 133) 

Zkoumání života 

Machková (2007a) zdŧrazňuje charakter experimentu a prŧzkumu při hře v roli, 

aby hráči poskytla poznání. To znamená, ţe daný námět či situaci je třeba přehrát několikrát, 

vracet se k němu a zkoumat, jaké rŧzné moţnosti řešení nabízejí, obměňovat je a hledat další 

řešení pomocí jednání. Je tedy ţádoucí vracení se a opakování ve hře, aby daný problém byl 

zkoumán z rŧzných hledisek. 

                                                 
7
 Hra v roli jako základní metoda bude podrobněji popsána ve čtvrté kapitole. 
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4.4 Cíle dramatické výchovy 

Machková (2007b) uvádí, ţe při stanovování cílŧ je klíčové poznat potřeby ţákŧ 

či členŧ skupin a hledat takovou formulaci cíle, aby odpovídal potřebám a osobnosti ţáka. 

Cíle tedy nelze formulovat pouze jen z hlediska typu nebo stupně školy. 

Machková (2007a) formuluje cíle dramatické výchovy ve třech základních rovinách. 

Jedná se o rovinu dramatickou, rovinu sociální a rovinu osobnostní. Do dramatické roviny 

se řadí dovednosti v dramatické oblasti a vědomosti o dramatických aktivitách a divadle. 

Do sociální roviny spadá struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace 

a poznávání ţivota světa lidí. Do roviny osobnostní se zařazují psychické funkce (vnímání, 

pozornost, myšlení, obrazotvornost, emoce, komunikace, vŧle), schopnosti jako inteligence 

a tvořivost, dále motivace a zájmy a v neposlední řadě hodnotový ţebříček a postoje. 

Podle Machkové (2007b) se cíle dramatické výchovy často kryjí s hodnotami a stěţí 

je lze od sebe odlišit. Dramatická výchova usiluje svými principy a metodami jednotlivce 

i skupiny obohatit, učinit je hodnotnějšími. Cíle jsou preferencí těch hodnot dramatické 

výchovy, které pedagog zvolí v určité pedagogické situaci pro svou práci. 

Machková (2007b) uvádí sedm skupin cílŧ a hodnot dramatické výchovy. První z nich 

je sociální rozvoj. Jde tedy o schopnost porozumění druhým, chápat jejich stanoviska, vnímat 

pocity a motivaci jejich jednání. Dramatická výchova dovoluje přijmout roli jiného 

a představit si, jak se člověk v určité situaci cítí, jak myslí, podle čeho se rozhoduje a jak 

v dŧsledku toho jedná. Vstupem do role se jedinci učí posuzovat lidi objektivněji, vnímají je 

zevnitř, protoţe si vyzkouší, jaké je to být v „botách“ někoho jiného. Lidé v reálném ţivotě 

kolem sebe posuzují druhé pouze ze svého stanoviska, zvenčí a subjektivně. Dramatická 

výchova dává příleţitost ke spolupráci, jedná se o skupinovou činnost a skupina vytváří hru 

a sdílí společné činnosti, jejich proţívání. Pro spolupráci je zásadní schopnost domluvy, 

vytváří se při ní partnerství a i méně oblíbený jedinec dostává příleţitost objevit a uplatnit své 

přednosti, být potřebný ve společenství a být ostatními akceptován. 

Druhou skupinou cílŧ a hodnot dramatické výchovy je rozvoj komunikativních 

dovedností. Nejedná se pouze o sloţku verbální, ale i neverbální a pohybovou. U jedince 

se rozvíjí schopnost vyjadřovat své myšlenky, postoje a pocity, srozumitelně je sdělovat 

druhým, ale také přijímat myšlenky, postoje a pocity druhých, tedy umět naslouchat. Rozvíjí 

se řečové dovednosti jako plynulost řeči, slovní zásoba, schopnost formulovat a artikulovat. 

Z mimoslovních dovedností se rozvíjí mimika obličeje a těla, gestikulace a výraz postojem. 
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Dramatická výchova uplatňuje komunikaci především v situačním kontextu a vybavuje tak 

dítě do osobního i pracovního ţivota. 

Třetí skupinou cílŧ a hodnot je rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti. Prostřednictvím 

dramatické výchovy se rozvíjí fantazie a vlastní nápady. To se týká v podstatné míře vztahu 

k ţivotu, lidem a jakýchkoliv činností. Obrazotvornost a tvořivost jsou také jedním 

z klíčových prvkŧ tolerance a empatie, tedy hodnotných mezilidských vztahŧ.  

Další skupinou cílŧ a hodnot v dramatické výchově je rozvoj schopnosti kritického 

myšlení. Ve hře se nastolí situace s problémem, který má být řešen, to vyţaduje myšlení, 

schopnost pokládat otázky, posuzovat rŧzné varianty, ověřovat je, třídit a zvolit variantu, 

která je pro řešení nejoptimálnější. Jedinci ve hře nehrozí sankce a nenapravitelné dŧsledky, 

jeho konání je tedy svobodné a nezávislé. 

V dramatické výchově se uplatňuje emocionální rozvoj. Jedinci získávají zkušenost 

s rŧznými emocemi a učí se, ţe city jsou součástí vnitřního ţivota člověka a je potřebné je mít 

pod kontrolou, nenechat se jimi ovládat. Hru řídí pedagog a zároveň kontroluje, aby nezralost 

nebo nepatřičnost určitých reakcí a projevŧ byla podrobena kritickému zkoumání a nalézání 

jiných řešení a postojŧ.  

Šestou skupinou cílŧ a hodnot v dramatické výchově je pozitivní sebepojetí. Jedná 

se o sebepoznání, sebekontrolu a posilování zdravého sebevědomí. Tyto hodnoty vedou 

k uvědomování si svých omezení, aniţ by z nich jedinec vyvozoval závěry o své bezcennosti. 

V dramatické výchově hráč dostává příleţitost vyjádřit se, poznávat druhé a pochopit tak, 

ţe má svou hodnotu, ale také, v čem spočívá. Kaţdý ţák má příleţitost vyjádřit se v situaci, 

kdy je respektován a přijímán. I méně prŧbojný nebo úspěšný ţák má příleţitost cítit 

se potřebným pro druhé, projevit své specifické schopnosti a vstoupit do role, jaká mu dosud 

byla odepřena. Nýbrţ na druhou stranu je tu moţnost pro silně dominantní, sebejisté nebo 

egocentrické ţáky, aby pochopili své skutečné místo mezi druhými, naučili se je respektovat 

a brát na ně ohled. 

Poslední skupinu cílŧ a hodnot tvoří estetický rozvoj, umění a kultura. V dramatické 

výchově se ţáci setkávají s nejdŧleţitějšími prvky dramatu, konkrétně s jednáním, hrou v roli, 

s konfliktem, s dramatickou situací, dějem a dialogem. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, ţe cíle dramatické výchovy se prolínají s cíli 

výchovy ke zdraví a některé se dokonce shodují. 
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4.5 Socializace a sociální učení 

Socializace je proces, kdy se člověk postupně začleňuje do ţivota dané společnosti 

a dochází tak k přeměně člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou. Socializace 

je přirozená, protoţe člověk je k tomuto procesu geneticky připraven, má schopnosti, 

které se rozvíjejí v sociabilitu, tedy schopnosti se sociálně učit (Cisovská, 2012). 

Valenta (1995) doplňuje, ţe sociální učení patří k vývojově nejvyšším druhŧm učení. 

Toto učení probíhá v interakci člověka s jinými lidmi prostřednictvím vztahŧ. Hlavní oblastí 

učení jsou tedy sociální situace. 

S pojmem socializace úzce souvisí termín sociální role. Jedná se o zpŧsob chování, 

které je sociálním okolím od člověka očekáváno v souvislosti s jeho věkem, pohlavím 

a se společenským statusem. Cisovská (2012) také uvádí, ţe socializace je proces přípravy 

člověka na role ve společnosti. V prŧběhu socializace se vytváří vlastní identita jedince, 

který se tak ztotoţňuje se sebou samým. Také se mŧţe ztotoţňovat s někým jiným, často 

se skupinou a být tak součástí společenství. 

Sociální učení je korigováno v prŧběhu celého ţivota jedince. Začíná v rodině 

jako primární socializace a dále pokračuje po zbytek ţivota, kdy se na procesu podílí zejména 

škola a další výchovně-vzdělávací instituce. Sociální učení se kromě přirozených situací 

v ţivotě mŧţe odehrávat v umělých podmínkách, to je v řízeném sociálním učení. Jedná se tak 

o dynamický proces vědomé a řízené socializace, který se nazývá výchova. Řízenou 

socializací se zabývají pedagogické disciplíny, ale zásadní je sociální pedagogika. Sociální 

pedagogika má dvě základní funkce, jednak preventivní a také terapeutickou, kdy funkce 

preventivní je stěţejní pro školní vzdělávání. Sociální učení je opřeno o rozvoj jedince 

v oblasti osobnostní a sociální a míří k osobnostní a sociální kompetenci (Cisovská, 2012). 

Dramatická výchova jako podpora sociálního klimatu 

Jak je zmíněno výše, na procesu sociálního učení se podílí zejména škola. Škola 

je místem rozvoje, ale také mŧţe být rizikovým činitelem pro vývoj dítěte a jeho začleňování 

do společnosti. Ţáci si vytváří vlastní subkulturu, se svými rituály a zvyklostmi a někdy 

mohou být zárodkem pro vznik asociálních part. K tomu přispívá několik faktorŧ, ale tím 

rozhodujícím je sociálně – psychické klima třídy a školy. Podstatným znakem pozitivního 

sociálního klimatu je pocit sociálního bezpečí pro všechny zúčastněné. Na vytvoření 

pozitivního sociálního klimatu se podílí několik faktorŧ. Jedná se o vztahy ţákŧ mezi sebou, 

vztahy mezi ţáky a učiteli a vztahy ţákŧ ke škole a vyučování. Na sociálním klimatu se také 
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podílí sociální interakce jako poměr kooperace, konfliktŧ, soutěţení, vzájemné závislosti 

Cisovská, 2012). 

Jak je uvedeno výše, moţnost posílit pozitivní sociální klima je opřeno o jeden 

ze zásadních principŧ dramatické výchovy a to je partnerství (Machková, 2007a). Cisovská 

(2012) dodává, ţe kvalita komunikace učitele má vliv na sociální klima v kaţdé hodině, 

ale rozhodující komponent v dramatické výchově je jeho osobnost. Nezáleţí jen na samotných 

metodách a technikách, záleţí především na zpŧsobu, jakým je učitel vyuţívá a jak pracuje 

se skupinou. 

Dramatická výchova jako součást primární prevence 

Od školy se očekává také aktivita v předcházení a ochraně ţákŧ proti sociálně-

patologickým jevŧm, tudíţ aktivita v oblasti primární prevence. Ve škole mŧţe tato aktivita 

dva charaktery. Prvním je charakter obecný, to je např. podpora ţákŧ v jejich osobnostním 

a sociálním rozvoji. Nebo za druhé jiţ specificky zaměřený charakter na některou z oblastí 

prevence, jako je např. prevence šikany a projevy agresivity, ochrana před uţíváním 

omamných látek a jiných. Dramatická výchova mŧţe být účinnou součástí primární prevence, 

protoţe podporuje a učí strategie zvládání ţivotních situací v běţném ţivotě dětí a mládeţe 

(Cisovská, 2012). 

Aby byla prevence účinná, měla by probíhat podle jistých zásad. Řadí se k nim 

především systematičnost, kdy všechny činnosti a snahy musí vytvořit systém a měly 

by probíhat ve vzájemném souladu všech typŧ pŧsobení na jedince a skupinu jako je rodina, 

škola a mimoškolní aktivity. Pŧsobení by mělo být prŧběţné a také komplexní, tedy 

zaměřenost na všechny sloţky osobnosti. Těmto podmínkám vyhovuje pravidelná práce 

ve výchově ke zdraví i prostřednictvím dramatické výchovy, kdy pravidelně dochází k rozvoji 

a formování osobnosti ke zdravému ţivotnímu zpŧsobu. Především rozvoj v oblasti osobnosti 

s cílem pozitivního vztahu k sobě i druhým, kdy takováto osobnost bude schopna odolávat 

negativním vlivŧm a čelit rŧzným nebezpečím (Cisovská, 2012). 

V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání v oblasti Člověk a jeho 

zdraví jsou zajímavá témata, která by pomocí metody dramatické výchovy tvořila účinné 

systematické pŧsobení preventivním směrem (Cisovská, 2012). Např. se v oblasti Člověk 

a jeho zdraví vyskytují tato témata: uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování 

při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; dává do souvislosti zdravotní 



27 

 

a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek; v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc sobě nebo druhým (RVP ZV, 2017). 

Dramatická výchova má ve školním prostředí moţnosti, jak účinně přispět 

k socializaci. Mŧţe pomoci k naplňování očekávaných výstupŧ, ale také mŧţe být 

prostředkem k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí ţákŧ a v neposlední řadě 

je součástí primární prevence. Podstatnou měrou se podílí na tvorbě příznivého sociálně 

bezpečného klimatu (Cisovská, 2012). 
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5 Metody a techniky dramatické výchovy 

5.1 Pojmy metoda a technika 

Machková (2007a) uvádí, ţe metoda znamená cestu k cíli, která rozhoduje o jeho 

dosaţení. Jedná se o záměrné činnosti učitele a ţákŧ, které směřují k naplnění pedagogických 

cílŧ.  

Valenta (2008, str. 47) uvádí podrobnější definici: „Metoda výchovy a vyučování 

je určitý způsob činnosti, kterým se ţáci zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, 

ţe u nich nastává učení a z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev známý 

„metoda“ téţ činnost učitele, kterým je ţákova činnost, respektive ţákovo učení navozováno 

a řízeno; tyto činnosti ţáka i učitele tvoří společný celek, jímţ je naplňován výchovný 

a vzdělávací cíl.“ 

Prŧcha (2013) uvádí rŧzné klasifikace metod. Např. podle etap vyučovacího procesu 

to jsou utváření, upevňování a prověřování vědomostí. Podle zpŧsobu prezentace to jsou 

slovní, názorné a praktické metody. Podle charakteru specifické činnosti to jsou metody 

uplatňované v jednotlivých vyučovacích předmětech. Obecná klasifikace metod je poté 

dle zpŧsobu interakce mezi učitelem a ţáky, sem se řadí metody frontální, skupinové 

a individuální. 

Skalková (2007) dělí metody na metody slovní, metody názorně demonstrační, metody 

praktických činností ţákŧ, hry jako vyučovací metody, metody opakování a procvičování 

vědomostí a dovedností a metody diagnostické a klasifikační. Dramatizaci zařazuje do her 

jako vyučovacích metod. 

Blíţe uvádí Valenta (2008) pět rŧzných vysvětlení pojmu metoda ve vztahu 

s dramatickou výchovou. 

 Metodou mŧţe být myšleno označení celého systému dramatické výchovy, 

kdy se pouţívají postupy dramatické výchovy ve výuce daného předmětu. Pouze 

vybrané prvky dramatické výchovy se reálně pouţívají. 

 Termínem metoda mŧţe být označen základní koncepční metodický princip systému, 

na kterém je dramatická výchova zaloţena. Lze tak například označit, ţe „metodou 

dramatické výchovy je dramatická hra“, nebo ţe „metodou dramatické výchovy je hra 

v roli“. 
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 Také specifický styl práce buďto osobnosti nebo školy mŧţe být označen pojmem 

metoda. V tomto případě metoda znamená souhrn základních charakteristik cílŧ, typŧ 

obsahŧ her a zdrojŧ, ze kterých jsou obsahy převzaty a atmosféry. 

 Termínem metoda lze označit soubor nebo skupinu jednotlivých postupŧ, či jejich 

společný princip v rámci „hry v roli“. Lze například říci, ţe je pouţita „metoda 

pantomimy“, kdy tento souhrnný název označuje princip činnosti, který zároveň 

zahrnuje dílčí metody. Např. pantomima mŧţe být zpomalená nebo částečná. 

 Metodou lze označit také konkrétní postup, coţ je v praxi konkrétní činnost učitele 

a ţáka.  

Valenta (2008) popisuje techniku obecně jako typ metody, která vyţaduje, aby učící 

se člověk prakticky a osobně jednal. Často však obsah pojmŧ „metoda“ a „technika“ splývá, 

ale metoda je základním principem činnosti, např. pantomima, a technika je prováděcí podoba 

toho principu, např. částečná pantomima a hovoří se zde o technice jako konkretizaci metody. 

5.2 Hra v roli 

Výše je popsán termín sociální role, nyní je však potřebné od tohoto pojmu odlišit 

termíny role a hraní rolí. Jak uvádí Valenta (2008), lidé mají schopnost na sebe brát role, které 

autenticky neţijí, ale hrají je, čili hrou napodobují. Člověk tak na sebe přebírá sociální roli 

zvanou „hráč“ neboli „herec“, kdy okolí ví, ţe dotyčná osoba hraje. 

Z pedagogického hlediska je role učební úkol, který vyţaduje od hráče, aby svým 

chováním vytvořil fiktivní postavu v určité situaci. Obsahem role jako učebního úkolu 

je právě jednání fiktivní postavy, pomocí které vznikají rŧzné situace. Valenta (2008) 

povaţuje hraní rolí za vzdělávací metodu s cílem plnění esteticko-výchovných, osobnostně 

a sociálně rozvojových vzdělávacích cílŧ na základě improvizovaného hraní a následné 

reflexe fiktivní situace s výchovným obsahem. Fiktivní situace se realizují prostřednictvím 

hry hráčŧ, které zastupují svým chováním fiktivní osoby, bytosti a jevy, včetně moţnosti hrát 

v rŧzném rozsahu autenticity sebe samého. 

Koťátková (1998) doplňuje, ţe při hraní rolí vychází hráč z vlastní představy a sám 

dokáţe fiktivní osobu prožívat, a dodává, ţe cíle hraní rolí pedagog směřuje do oblasti 

utváření postojŧ, dovedností a vědomostí ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Valenta (2008) se shoduje s Machkovou (2007a) i s Karaffou (2009), ţe hra v roli 

je hlavní metodou dramatické výchovy. 
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5.2.1 Typologie rolí 

Jak bylo výše zmíněno, fiktivní situace mohou hrát hráči v rŧzné míře autenticity. 

Podle toho Valenta (2008) dělí tři roviny hraní. Jedná se o rovinu simulace, rovinu alterace 

a rovinu charakterizace. 

Rovina simulace 

Simulace je typ rolového hraní, kdy hráč jedná ve hře za sebe ale ve fiktivní situaci. 

Hráč tedy má své vlastní názory a postoje, činí své vlastní rozhodnutí, které by byl nucen 

učinit, kdyby se ocitl v situaci, která by to vyţadovala. Zadání pro ţáka v této rovině mŧţe 

být: „Představ si sám sebe, kdybys…“ (Valenta, 2008). 

Rovina alterace 

Alterace je typ hry v roli, kdy na sebe bere hráč nějakou jinou roli ve fiktivních 

okolnostech. Hráč provádí určité činnosti, které charakterizují danou postavu. Hraje tedy 

za někoho a mŧţe to být pro příklad „učitel“, „rodič“, „policista“ nebo „starší pán“ a další. 

Úkolem alterace je zobrazovat obecné charakteristiky čili základní rysy typu, postoje a funkce 

role (Valenta, 2008). 

Rovina charakterizace 

Charakterizace je typ rolového hraní, který jde více do hloubky ve srovnání s alterací. 

Je to nadstavba alterace a jde hlouběji do vlastností postavy, do hledání jejích psychických 

charakteristik a vytváření jejího ţivota (Valenta, 2008). 

5.2.2 Fáze dramatizace 

Dramatickou hru lze rozdělit do jednotlivých fází. Jednotlivé fáze se vztahují 

k jednomu tématu a směřují k prozkoumávání a modelování dramatické situace (Karaffa, 

2009). 

1. Expozice – ve hře představuje objasnění okolností, za kterých bude děj probíhat 

a nastínění vztahŧ postav před začátkem děje. První fáze je klíčová, protoţe 

má v ţácích probudit zájem a zvědavost, měla by překonat počáteční pasivitu 

a nastartovat vstup do děje. Ţáci vstupují do role. (Karaffa, 2009; Koťátková, 1998). 

Valenta (2009) podrobněji dělí expozici na další jednotlivé kroky, na rozehřátí, 

kdy se uţívají jednotlivé hry, které slouţí k soustředění ţákŧ. Dále startovací bod, 

jedná se o krok, který slouţí k otevření dramatu a organizuje ho učitel. Startovacími 

body mohou být obrazy, fotky, texty v podobě dopisŧ nebo deníkŧ, ale také zvukové 
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inspirace, akce učitele v roli, rŧzné formy vyprávění, vyuţití předmětŧ a další. 

Posledním krokem v expozici je vytváření atmosféry a charakteristik různých 

okolností. Cílem kroku je vytvoření představy o okolnostech, za nichţ se bude dít 

hlavní zápletka. 

2. Kolize – je fází, kde dochází ke střetu či základnímu nedorozumění. Kolize začíná 

naplňovat hlavní konflikt a je zdrojem napětí, které se dále stupňuje. Ve hře dochází 

ke konfrontaci rolí a nastolují se varianty pro danou situaci. Protoţe nabízení situace 

mohou mít více moţností, je úkolem učitele, aby názory smysluplně propojoval 

a udrţoval tak kontinuitu příběhu. Učitel takto hlídá pŧvodní téma a cíl hodiny a musí 

kontrolovat tři linie: záměr svých pŧvodních cílŧ, potřeby a očekávání ţákŧ 

a myšlenky a nápady, které poskytuje momentální hra (Koťátková, 1998). Valenta 

(2009) také kolizi dále dělí na dva kroky. Prvním krokem kolize je posouvání děje, 

které bývá zajištěné učitelem buďto vstupem do rolí nebo vyprávěním. 

Druhým krokem je vytváření napětí a kontrastu.  

3. Krize – je vrchol dramatického děje, kdy napětí je natolik vystupňováno, 

ţe je očekáváno řešení, ale ještě není rozhodnuto. Tato situace je nejnáročnější 

pro plánování, protoţe jde o umění vyeskalovat dramatickou situaci plnou emocí tak, 

aby byla významná pro zkušenost ţákŧ (Karaffa, 2009; Koťátková, 1998). 

4. Peripetie – představuje obrat, který přináší nové změny, které oddalují očekávané 

řešení a rozvolňují děj. V této fázi se vymýšlí a rozehrávají rŧzné varianty (Karaffa, 

2009; Koťátková, 1998). Valenta (2009) hovoří o analýze jevů a experimentů 

ve vztahu k problému, kdy skupina mŧţe experimentovat s komunikačními taktikami 

nebo s myšlenkami postav o problému. Mnohdy mají tyto analýzy podobu ukazování 

rŧzných rozehrávek tématu. Učitel rovněţ v této fázi mŧţe hru zpomalit v případě, 

ţe se ubírá jinam, neţ má směřovat nebo v případě nutnosti revize všeho, 

co se přihodilo. Zpomalení je moţné vyuţít po vyšším emočním vypětí ţákŧ a zklidnit 

tak jejich aktivovanou emocionalitu (např. po scéně s eskalací verbálních agresí). 

5. Katastrofa a katarze – katastrofa je částí, ve které dochází k rozuzlení zápletky. 

Katarzí je myšlena očista, která funguje jako následný pocit uvolnění, osvobození 

od zděšení a příleţitost porozumět pocitŧm, které přináší podstatný okamţik rozuzlení. 

Zde do hry vstupuje intelekt, který umocňuje záţitek. Pro porozumění pocitŧ 
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a vyslovení těţce sdělitelných a individuálních záţitkŧ je nutná reflexe dětí i učitele 

(Karaffa, 2009; Koťátková, 1998). 

Reflexe jako zásadní fáze dramatizace bude podrobněji popsána dále, ale napřed 

je potřebné vymezit si pojmy proţitek, záţitek a zkušenost. 

5.2.3 Zážitek, prožitek a zkušenost 

Podle Kirchnera (2009) je záţitek kaţdý duševní jev, který člověk proţívá. Je vţdy 

vnitřní a citově provázaný. Jde o zdroj osobní zkušenosti. Hromadí se celý ţivot a vytváří 

jedinečné duševní bohatství kaţdého jedince. Proţitek je součást záţitku, je konkrétnější svým 

obsahem a více ohraničený. Lze tedy říci, ţe z několika rŧzných proţitkŧ se vytváří záţitek. 

Kirchner (2009) také popisuje proţitek jako proţitou skutečnost, pomocí 

které je jedinec bohatší o vnitřní statek. To, co člověk proţívá, má aktivní, stimulující 

a energizující charakter. Proţitek je tedy to, co jedinec proţívá teď a tady, kdeţto záţitek 

se stal a je to zaţité. 

Zkušenost je poznání, které přichází z prostředí člověka pomocí činností, pozorování 

a pokusŧ. Zkušenost je výsledná stopa, která má v kaţdém jedinci jiný rozměr, a hlavně je to 

výsledek procesŧ uvědomování a jednání ze situací, které měly značnou emoční hodnotu. 

V situacích s nízkou emoční pŧsobivostí zkušenost nevzniká. Při získávání zkušeností člověk 

uplatňuje kritickou analýzu dějŧ, které zpracovává ve své mysli a zaujímá k nim určitý postoj, 

který navenek prezentuje. Daný postoj je však ovlivněn předešlými zkušenostmi a záţitky. 

Pomocí pozornosti se záţitek nebo silný proţitek stává zkušeností a na základě té zkušenosti 

mŧţe poté člověk ovlivnit své vědomé jednání (Kirchner, 2009). 

5.2.4 Reflexe 

Kirchner (2009) obecněji definuje reflexi jako proces zpracování údajŧ s přihlédnutím 

k tomu, co se uţ stalo. Učí zúčastněné vidět jejich jednání a jeho pŧsobení pomocí 

jednotlivých proţitkŧ a vede je k tomu, aby si z nich odnesli co nejvíce ve vztahu 

k sebepoznání a poznání ostatních. Reflexe je také příleţitostí, kdy si lidé s podobnými 

záţitky, mohou vyměnit názory v uvolněné atmosféře. Kirchner (2009) dále dodává, ţe reflexí 

se zpřesňuje význam proţitkŧ, které se uvádí do souvislostí a pomocí reflexe si zúčastnění 

přetváří proud proţitkŧ v záţitek a později ve zkušenost, kterou zakomponují do svého 

zkušenostního pole. „Cílem reflexe by tedy měl být transfer proţitého do zkušenostního pole 

jedince a tím přenesení do běţného ţivota.“ (Kirchner, 2009, str. 108). 
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Kirchner (2009) také zdŧrazňuje to, ţe jak kvalitní záţitek si ţáci ze hry odnesou, 

závisí na kvalitě reflexe. V případě, ţe by reflexe neproběhla, pak je záţitek ochuzený. 

Reflexe během dramatizace mŧţe probíhat v prŧběhu hry, kdy se mŧţe analyzovat 

fáze hry, ve které se momentálně ţáci nachází. Ale v závěru po skončení hry se reflexe 

zabývá tím, o čem a jak jsme hráli a čemu jsme se naučili. Jde o zrcadlení toho, co se událo, 

popis, seskupování myšlenek a následných představ o tom, co jsme proţili, jak tomu máme 

rozumět, jakou si ze hry odnášíme zkušenost a vyvození závěrŧ (Valenta, 1995; Valenta, 

2009). 

Marušák (2008) uvádí, ţe reflexe získaných zkušeností, je cestou k porozumění, 

cestou od záţitku k sobě a ke světu kolem mě teď i v budoucnu. 

Bláhová (1996) spolu s Valentou (2008) uvádí obsahovou posloupnost vedení reflexe. 

Napřed se reflektuje proţitek ze hry, a jaké bylo řešení tématu, poté se přechází k zobecnění 

a k přesahu a plánu uţití dané zkušenosti do reálného ţivota. 

Pomocí metody hry v roli ve výuce mŧţe ţák získávat zkušenosti a na základě toho 

pak mŧţe ovlivnit své jednání v budoucnu. A to je jedním z hlavních cílŧ předmětu výchova 

ke zdraví. 

  



34 

 

6 Obsah dramatické výchovy 

Bláhová (1996) rozděluje obsah dramatické výchovy do dvou vzájemně 

se doplňujících oblastí. První oblastí je osobnostní rozvoj a druhou je sociální rozvoj. 

Pro osobnostní rozvoj ţáka slouţí především prŧpravné hry a cvičení. Pro příklad 

to mohou být hry a cvičení pro rozvoj představivost a fantazii, pro rozvoj a schopnosti 

koncentrace, pro rozvoj řečových dovedností, pro rozvoj paměti a logického myšlení a další. 

Pro oblast sociálního rozvoje jsou dŧleţité hlavně dramatické hry a improvizace. Mezi tyto 

dramatické hry Blahová (1996) řadí 3 dramatické hry a improvizace: 

1. Dramatické hry a improvizace, ve kterých jde zejména o řešení konfliktŧ. 

2. Dramatické hry a improvizace, ve kterých ţáci i spolu s učitelem vstupují do rolí 

a jednají v nich. 

3. Dramatické hry a improvizace s příběhy, k nimţ se náměty čerpají z reality 

nebo z uměleckých, převáţně literárních děl. 

V oblasti sociálního rozvoje dramatická výchova uţívá zejména improvizaci 

a interpretaci. Obě metody poskytují účastníkŧm prostřednictvím dramatické hry autentický 

proţitek při ověřování a hledání nejvhodnějšího zpŧsobu jednání a řešení. Improvizací 

je myšleno fiktivní jednání v uměle vytvořené situaci, kdeţto interpretace vychází 

z uměleckého díla, nejčastěji z literární předlohy. Obě metody se často prolínají a vzájemně 

doplňují. 

6.1 Osobnostní a sociální výchova 

Vzhledem k tomu, ţe obsahem dramatické výchovy je osobnostní a sociální rozvoj 

bude následně krátce vymezena osobnostní a sociální výchova, která je povinným obsahem 

vzdělávání na všech základních školách a osmiletých gymnáziích v České republice. 

Jedná se o prŧřezové téma, které by mělo prostupovat celou školní výukou od 1. do 9. 

ročníku základní školy napříč předměty, vybranými semináři a rŧznými školními kurzy. 

Základním cílem osobnostně sociální výchovy je rozvíjet praktické ţivotní dovednosti (Srb, 

2007). 

Od učitele ţáci přijímají osobnostní a sociální výchovu pouze za určitých podmínek. 

Srb (2007) uvádí čtyři metodické principy, které jsou pro osobnostně sociální výchovu 

nepostradatelné. 
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1. Osobnostně sociální výchova praktická – pro osvojení dovedností je dŧleţité 

porozumět jejich smyslu, zkoušet si je a procvičovat v reálných nebo modelových 

situacích. Jak je jiţ uvedeno výše, zde Srb (2007) také zdŧrazňuje reflexi, bez které 

proţitá zkušenost v modelových situacích nemá plnou účinnost pro korekci ţákových 

postojŧ a chování. 

2. Osobnostně sociální výchova propojená se životem žáka – ţákŧm by se měly 

vytvářet takové příleţitosti, aby si probíraná témata vztahovali k vlastní osobnosti, 

zkušenosti a k vlastním potřebám. To znamená, ţe si ţáci dokáţou odpovědět 

na otázky typu: „Kdy to pouţiji?“ nebo „K čemu mi to bude?“. Cílem je tedy odnést 

si z aktivity závěr pro vlastní ţivot. 

3. Osobnostně sociální výchova provázející – úkolem učitele není vstupovat do role 

odborníka a říkat ţákŧm co je a co není správné, ţáci si sami na základě zkušeností 

objevují a formulují vhodné a uţitečné formy chování. Učitel dává ţákŧm prostor 

a pouze navrhuje moţnosti. Pouze tímto zpŧsobem učitel dosáhne toho, ţe získané 

dovednosti budou ţáci pouţívat samostatně v běţném ţivotě i mimo školu. Provázení 

znamená tedy vnímat a ptát se, co druhý potřebuje právě teď. Právě proto by měl 

učitel své ţáky dobře znát. A provázející přístup také znamená, ţe učitel nechává ţáky 

často rozhodovat, reflektovat a poskytuje jim zpětnou vazbu na jejich chování. 

4. Osobnostně sociální výchova zacílená – formulace konkrétních cílŧ mŧţe být 

obtíţná, protoţe cíle vyţadují přizpŧsobovat témata konkrétním ţákŧm a jejich 

potřebám. Vzhledem k provázejícímu přístupu si nakonec ţáci sami formulují 

či upřesní konečný cíl, ke kterému chtějí dospět. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, ţe dramatickou výchovou jako metodou 

lze naplňovat prŧřezové téma osobnostní a sociální výchova, a to nejen kvŧli tomu, 

ţe sociální a osobní rozvoj je obsahem dramatické výchovy, ale také kvŧli tomu, ţe je to 

zároveň cílem dramatické výchovy. Současně však obsah a cíle dramatické výchovy korelují 

s obsahem a cíly předmětu výchova ke zdraví. To znamená, ţe pomocí metod dramatické 

výchovy lze naplňovat vybrané očekávané výstupy. 

6.2 Náměty pro dramatickou výchovu 

Témata a náměty lze hledat téměř kdekoliv: v kaţdodenním ţivotě, v umělecké 

literatuře, v novinách a časopisech, v odborných publikacích a učebnicích, v televizi 

i ve filmu, zkrátka v celém ţivotě a kultuře, které nás obklopují. Učitel také mŧţe vyţádat 



36 

 

námět od ţákŧ a z nich pak vybere ten, který nejlépe odpovídá jeho pedagogickému záměru 

(Machková, 2007b). 

Náměty v dramatické výchově mohou být samotné zkušenosti, např. zkušenost 

zprostředkovaná masovými médii, a to jak ve formě konkrétních lidských případŧ, 

tak ve formě postojŧ, názorŧ a dŧsledkŧ lidského jednání. Machková (2007a) rozděluje zdroje 

námětŧ podle existence výchozího motivu a také podle toho, zda východiskem je literatura, 

či umění, anebo jiný zdroj. V případě, ţe existuje výchozí motiv čili situace, jde o vlastní 

zkušenost, nebo situace z tisku, rozhlasu nebo televize. Pokud neexistuje identifikovatelný 

výchozí motiv, východiskem bývá téma nebo problém v obecné podobě, téma tedy vychází 

ze zkušeností, poznatkŧ a názorŧ ţákŧ a učitelŧ. 

Machková (2007a) také uvádí tematické oblasti obsahu: o sebepoznání, o chování 

jednotlivcŧ a jejich vztazích k druhým, o chování skupin a jednotlivcŧ ve skupinách, o typu 

kultury, v níţ ţáci ţijí, a o jiných kulturách a o globálních problémech současného světa. 
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7 Pedagog výchovy ke zdraví 

Vašutová (2007) obecně uvádí sedm oblastí kompetencí, které definují profesi učitele: 

kompetence předmětová, kompetence didaktická/psychodidaktická, kompetence pedagogická, 

kompetence diagnostická a intervenční, kompetence sociální, psychosociální a komunikativní, 

kompetence manaţerská a normativní a kompetence profesně a osobnostně kultivující. Kaţdá 

oblast obsahuje konkrétní kompetence, které by měl učitel mít pro standardní výkon činností, 

povinností a zodpovědnosti. 

Pedagog výchovy ke zdraví se specializuje na oblast podpory a ochrany zdraví. 

Učitel kromě výuky témat výchovy ke zdraví také poskytuje odbornou i metodickou pomoc 

ostatním. Je to kvalifikovaný odborník, který se výborně orientuje v problematice lidského 

zdraví, pracuje se vzdělávacím programem v oblasti výchovy ke správnému ţivotnímu stylu, 

vymezuje rámec pro tvorbu plánu v konkrétní škole a koordinuje školní projekty 

s komunitními programy podpory a ochrany zdraví. Při implementaci výchovy ke zdraví 

do jednotlivých tematických plánŧ poskytuje odbornou a metodickou pomoc pedagogickému 

týmu školy (Fialová, 2014). 

Při své přípravě učitel výchovy ke zdraví stanovuje výukové cíle, které by měly být 

ve výuce naplňovány a vybírá typ a charakter činností, které budou ve výuce uţity. 

Aktivizujícími formami a metodami motivuje ţáky. Motivace při výuce výchovy ke zdraví 

je zásadní pro plnění výukových cílŧ v oblasti kognitivní, afektivní i psychomotorické. 

Pozitivní motivací lze ovlivnit úspěšnost ţákŧ ve výuce, jejich aktivitu, samostatnost 

a tvořivost (Marádová, 2014). 

Marádová (2014) také uvádí, ţe více znalostí a dovedností získává ţák aktivním 

zapojením do výuky čili aktivním učením. Proto by měl pedagog výchovy ke zdraví 

realizovat didaktické hry. Příkladem mŧţe být právě hra v roli. 

Z hlediska volby výukových metod ve výchově ke zdraví Marádová (2014) uvádí, 

ţe kromě dalších volbu ovlivňuje osobnost učitele, jeho odborná a metodická vybavenost 

a jeho zkušenosti. 

Ve vztahu k dramatické výchově by osobnost učitele měla být tolerantní, vstřícná, 

schopná naslouchat a vcítit se, komunikovat, pochopit stanovisko druhého, osobnost 

optimisticky a pozitivně laděná. Machková (2007b) zde mluví o pedagogickém taktu čili 

schopnosti registrovat reakce ţákŧ a přizpŧsobit jim své chování i učební postup a správně 
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ţáky hodnotit. Další specifickou schopností učitele je pedagogická expresívnost, to je 

schopnost vyjadřovat se srozumitelně a být pro ţáky zajímavý.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pedagog výchovy ke zdraví se orientuje v jednotlivých 

tématech výchovy ke zdraví a pouţívá rŧzné výukové metody. Kromě odborné a metodické 

vybavenosti ovlivňuje volbu výukových metod zkušenost učitele. Nyní je však nutné uvést, 

ţe učitel výchovy ke zdraví při uţívání metod dramatické výchovy, přestoţe mŧţe být 

zkušený, musí mít specifické cítění a být opatrný při výběru témat výchovy ke zdraví, která 

zdramatizovat, protoţe ve výchově ke zdraví se objevují témata, která jsou velice citlivá. 

Proto pedagog musí zváţit, zda dramatické metody pouţívat v citlivé problematice jako 

je např. sexuální výchova.  
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8 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části diplomové práce byly shromáţděny poznatky o realizaci podpory 

zdraví na 2. stupni základní školy a psychosociálním vývoji ţákŧ staršího školního věku. 

Dále byly popsány formy, principy, cíle, metody a techniky a obsah dramatické výchovy. 

Závěrem byl stručně popsán profil pedagoga výchovy ke zdraví. 

Ze shromáţděných informací vyplývá, ţe pro naplňování očekávaných výstupŧ 

v hodinách výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy lze uţívat aktivizující metody 

dramatické výchovy. Kromě toho dramatická výchova je prostředkem k rozvoji osobnostních 

a sociálních kompetencí ţákŧ a tím přispívá k jejich socializaci. Pedagog výchovy ke zdraví 

ovšem musí k jednotlivým tématŧm výchovy ke zdraví přistupovat citlivě a zvaţovat, 

zda dané téma je vhodné zdramatizovat. 

V teoretické části diplomové práce byly připraveny podklady pro realizaci 

výzkumného šetření, kde bude zjišťováno, zda učitelé výchovy ke zdraví na 2. stupni 

základních škol dramatickou výchovu jako metodu uţívají, v jakých tématech výchovy 

ke zdraví, odkud čerpají náměty a jak ţáci na tuto metodu reagují.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

9 Výzkumné šetření 

Z teoretické části diplomové práce vyplývá, ţe metodu dramatické výchovy 

lze jednoznačně vyuţít v předmětu výchova ke zdraví na 2. stupni základní školy. Otázkou 

ale zŧstává, zda pedagogové výchovy ke zdraví tuto metodu vyuţívají, v jakých tématech 

se zaměřením na podporu zdraví a odkud čerpají náměty. 

9.1 Cíle a metodika práce 

V praktické části zjišťuji, zda pedagogové předmětu výchovy ke zdraví na 2. stupni 

základní školy vyuţívají dramatickou výchovu jako metodu, jaký postoj k této metodě 

zaujímají a odkud čerpají náměty. Sleduji, kde mohou vznikat problémy, které učiteli 

výchovy ke zdraví znemoţňují metodu dramatické výchovy zařadit do výuky. 

Také zkoumám, jak ţáci na metodu dramatické výchovy reagují. 

Cílem praktické části je najít odpovědi na následující výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Vyuţívají učitelé výchovy ke zdraví na 2. stupni základní 

školy dramatickou výchovu jako metodu a v jakých tématech? 

Výzkumná otázka č. 2: Jak ţáci 2. stupně základní školy reagují na uţití metod 

dramatické výchovy ve vyučovacích hodinách výchovy ke zdraví? 

Výzkumná otázka č. 3: Kde mohou vznikat problémy, proč učitelé výchovy ke zdraví 

na 2. stupni základní školy nezařazují metody dramatické výchovy do výuky? 

Výzkumná otázka č. 4: Jsou dostupné metodické materiály s uţitím dramatických 

metod pro učitele výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy? 

Tento cíl byl realizován výzkumnou metodou dotazníkového šetření a metodou 

rozhovoru mezi pedagogy výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol. Orientační šetření 

bylo uskutečněno prostřednictvím náhodně vybraných pedagogŧ předmětu výchova ke zdraví 

v Praze a okrese Mělník. 

9.2 Metodika a tvorba dotazníku 

Ke zjištění cílŧ jsem provedl orientační šetření mezi pedagogy předmětu Výchova 

ke zdraví na 2. stupni náhodně vybraných základních škol v Praze a okrese Mělník v prŧběhu 

června 2017. Nástrojem výzkumného šetření byl dotazník a následně rozhovor. Tvorba, 

ověření a realizace jsou uvedeny dále. 
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Při tvorbě dotazníku jsem se koncentroval na výzkumné cíle. V úvodu dotazníku je 

stručné vysvětlení pro respondenty, jakého tématu se týká a jak budou získané informace 

vyuţity a zpracovány. 

Dotazník je tvořen celkem 9 otázkami. Jedná se o 6 uzavřených otázek a 3 otázek 

otevřených. První 4 otázky jsou zaměřeny na zjištění, zda se pedagogové účastnili kurzu, 

který je zaměřený na dramatickou výchovu, ve kterých tématech výchovy ke zdraví 

dramatickou výchovu vyuţívají, odkud čerpají náměty dramatické výchovy ve výuce výchovy 

ke zdraví a popřípadě proč dramatickou výchovu nevyuţívají. Pátá a šestá otázka jsou 

zaměřené na názory pedagogŧ, zda dramatické metody přispívají k realizaci vybraných 

výchovně vzdělávacích cílŧ a které problémy jsou natolik závaţné, ţe jim zabraňují zařadit 

metody dramatické výchovy do výuky. Další dvě otázky zjišťují, jak ţáci reagují při uplatnění 

dramatických metod při výuce a jaké jiné metody jsou účinné. Poslední otázka cílí konkrétněji 

na popis vyučovací jednotky s vyuţitím dramatické výchovy. Dotazník určený ke sběru dat je 

zařazen v příloze č. 1. 

9.3 Pilotní ověření dotazníku 

První skupinou respondentŧ bylo deset náhodně vybraných pedagogŧ výchovy 

ke zdraví na druhém stupni základních škol. S pedagogy jsem pracoval samostatně. 

Před vyplněním dotazníku jsem kaţdému vysvětlil, čeho se dotazník týká a jak s ním mají 

nakládat. Zároveň jsem je informoval o moţnosti tázat se na jakoukoliv nejasnost během 

vyplňování dotazníku. Po vyplnění jsem se respondentŧ ptal, zda se nesetkali s obtíţemi 

při vyplňování. Čas na vyplnění dotazníku nebyl přesně stanoven. Vyplňování pedagogŧm 

trvalo přibliţně deset minut. Jedna ukázka vyplněného dotazníku je součástí přílohy č. 2. 

Během tohoto dotazníkového šetření jsem nenarazil na ţádné obtíţe, které by 

pedagogŧm vyplňování dotazníkŧ komplikovaly. 

Ovšem v této fázi po vyhodnocení deseti dotazníkŧ jsem zjistil, ţe dotazník jako 

nástroj výzkumného šetření mi pro zjištění cílŧ praktické části práce nestačí. Rozhodl jsem 

se pro výzkumnou metodu rozhovoru. 

9.4 Metodika a tvorba rozhovoru 

Ke zjištění výzkumných cílŧ praktické části práce jsem provedl orientační šetření mezi 

vybranými pedagogy předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni základních škol v Praze 

a okrese Mělník v prŧběhu června 2017. Nástrojem výzkumné šetření byl individuální 

polostrukturovaný rozhovor na základě metodiky Gavory (2010). 
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Při přípravě rozhovorŧ jsem se zaměřil na objasnění odpovědí pedagogŧ v jejich 

dotaznících. Na základě dílčích odpovědí jsem předem formuloval otázky pro kaţdého 

z pedagogŧ, které hlouběji zjišťují jejich názory a postoje k dané problematice. 

Jejich realizace je uvedena dále. 

9.5 Charakteristika výzkumné skupiny 

Výzkumnou skupinou byli pedagogové předmětu výchovy ke zdraví na 2. stupni 

základních škol. Záměrem bylo zjistit, zda pedagogové metody dramatické výchovy 

vyuţívají, jak na ni nahlíţí a jaká mohou být úskalí při uţívání této metody. 

Pilotního ověření dotazníku se účastnilo deset pedagogŧ a pět z nich se pak dále 

podílelo na realizaci rozhovorŧ. Z toho byly čtyři ţeny a jeden muţ. 

9.6 Výsledky dotazníkového šetření 

Následně jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky z dotazníku. 

Otázka č. 1: 

Zúčastnil/a jste se kurzu či školení, které bylo zaměřené na využívání 

dramatické výchovy? Pokud ano, jakých? Vzdělání bylo součástí studia na VŠ nebo 

až postgraduálně v rámci celoživotního vzdělávání? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda se pedagogové výchovy ke zdraví účastnili kurzu 

nebo školení, které bylo zaměřené na uţití dramatické výchovy. 6 pedagogŧ odpovědělo, 

ţe se ţádného kurzu neúčastnilo a 4 učitelé se účastnili kurzu, který proběhl v rámci studia 

na vysoké škole. 
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Otázka č. 2: 

Označte do tabulky, zda využíváte metodu dramatické výchovy při výuce daných 

témat výchovy ke zdraví a jak často. 

téma nikdy málokdy občas často 
velmi 

často 

přátelství, láska, partnerské vztahy, 

rodičovství, rodina, škola           

dospívání, reprodukční zdraví, 

sexualita, promiskuita, poruchy 

pohlavní identity           

Výţiva, tělesná a duševní hygiena, 

pohyb, přenosné choroby, základy 

první pomoci, úrazy           

stres, závislosti, šikana, bezpečnost 

v dopravě, manipulativní reklama, 

ochrana člověka za mimořádných 

situací           

celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci, správný ţivotní styl           

sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe, 

psychohygiena, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace, empatie           

Tato otázka měla za úkol zjistit, jak často vyuţívají pedagogové dramatickou výchovu 

ve vybraných tématech výchovy ke zdraví. Z tabulky č. 1 je zřejmé, ţe v tématu přátelství, 

láska, partnerské vztahy, rodičovství, rodina a škola spíše dramatickou výchovu vyuţívají. 

4 učitelé odpověděli občas, 4 učitelé odpověděli často a po jedné odpovědi byla zaškrtnuta 

moţnost málokdy a velmi často. V tématu dospívání, reprodukční zdraví, sexualita, 

promiskuita, poruchy pohlavní identity bylo nejvíce odpovědí (5) u moţnosti nikdy, dále 

3 odpovědi u málokdy a po jedné odpovědi občas a často. Z toho vyplývá, ţe tato témata 

metodou dramatické výchovy dotazovaní učitelé spíše nevyučují. V tématu výživa, tělesná 

a duševní hygiena, pohyb, přenosné choroby, základy první pomoci a úrazy byly 

4 odpovědi u moţnosti občas, 3 odpovědi u moţnosti velmi často a dále po jedné odpovědi 

u nikdy, málokdy a často. To znamená, ţe zde tázaní učitelé dramatickou výchovu spíše 

uţívají. 

U tématu stres, závislosti, šikana, bezpečnost v dopravě, manipulativní reklama, 

ochrana člověka za mimořádných situací bylo nejvíce odpovědí (4) u moţnosti často, dále 

3 odpovědi byly u velmi často, dvě odpovědi u málokdy a jedna odpověď u občas. V tématu 

celostní pojetí člověka ve zdraví, a nemoci a správný životní styl pedagogové nejvíce 

(4) odpověděli u moţnosti nikdy, dále 3x odpověděli málokdy a 3x občas. Zde tedy metody 
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dramatické výchovy spíše nevyuţívají. U témat sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe, 

psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a empatie učitelé odpověděli 

3x u moţností velmi často a často, dále 2x u málokdy a po jedné odpovědi bylo u moţnosti 

nikdy a u moţnosti občas. U těchto témat převládají spíše kladnější odpovědi. 

Tabulka č. 1: Četnost odpovědí u otázky č. 2 z dotazníku 

téma nikdy málokdy občas často 
velmi 

často 

přátelství, láska, partnerské vztahy, 

rodičovství, rodina, škola  0x  1x  4x  4x 1x  

dospívání, reprodukční zdraví, 

sexualita, promiskuita, poruchy 

pohlavní identity  5x 3x 1x  1x   0x 

Výţiva, tělesná a duševní hygiena, 

pohyb, přenosné choroby, základy 

první pomoci, úrazy  1x 1x  4x  1x  3x 

stres, závislosti, šikana, bezpečnost 

v dopravě, manipulativní reklama, 

ochrana člověka za mimořádných 

situací  0x 2x  1x  4x 3x  

celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci, správný ţivotní styl  4x 3x  3x   0x  0x 

sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe, 

psychohygiena, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace, empatie  1x 2x  1x  3x  3x  

Otázka č. 3: 

Pokud nevyužíváte metodu dramatické výchovy při výuce výchovy ke zdraví, z jakého 

důvodu? (lze označit více moţností) 

□ časová náročnost na přípravu 

□ není prostor (místo) pro realizaci hry 

□ velký počet ţákŧ ve třídě 

□ ţáci jsou neukáznění a nesoustředění 

□ ţáci metodu nezvládnou, nevědí si s ní rady 

□ nemám profesní kompetence k uplatnění metody 

□ metodu dramatické výchovy vyuţívám 

Cílem této otázky bylo zjistit v případě, ţe pedagogové nevyuţívají metody 

dramatické výchovy, tak z jakého dŧvodu. U této otázky mohli učitelé označit více moţností. 

8 pedagogŧ označilo pouze jednu moţnost a to: metodu dramatické výchovy využívám. 

Jeden učitel zaškrtl dvě moţnosti a to: časová náročnost na přípravu a žáci jsou 

neukáznění a nesoustředění. Jeden učitel zaškrtl 5 moţností: časová náročnost 

na přípravu, není prostor (místo) pro realizaci hry, velký počet žáků ve třídě, žáci 
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metodu nezvládnou, nevědí si s ní rady, nemám profesní kompetence k uplatnění 

metody. Z toho plyne, ţe 8 dotazovaných pedagogŧ metody dramatické výchovy vyuţívají 

a dva učitelé se shodli na tom, ţe příprava bloku s vyuţitím dramatických metod je časově 

náročná. 

Otázka č. 4: 

Pokud využíváte ve výuce výchovy ke zdraví dramatickou výchovu, odkud čerpáte 

náměty? (lze označit více moţností) 

□ z literatury 

□ od ostatních pedagogŧ 

□ z webové stránky 

□ ze vzdělávacích kurzŧ 

□ od ţákŧ 

□ vlastní náměty 

Cílem otázky bylo zjištění, odkud pedagogové výchovy ke zdraví čerpají náměty 

pro uţití dramatických metod. U této otázky mohli učitelé vyznačit více moţností. 

Jak je zřejmé z tabulky č. 2. Nejvíce (8) odpovědí je u moţnosti vlastní náměty. Dále 

pedagogové čerpají náměty z literatury – 7 odpovědí, dále z webových stránek – 6 

odpovědí a od ostatních pedagogů čerpá 5 učitelŧ. Pouze jeden učitel čerpá náměty 

od žáků. A odpověď ze vzdělávacích kurzŧ nebyla volena ani jednou. 

Tabulka č. 2: Čerpání námětů 

nabízené odpovědi počet volených odpovědí 

z literatury 7 

od ostatních pedagogŧ 5 

z webové stránky 6 

ze vzdělávacích kurzŧ 0 

od ţákŧ 1 

vlastní náměty 8 

Otázka č. 5: 

Označte ve škále od 1 do 5 bodů, v jaké míře se domníváte, že může využití 

dramatických metod při výuce výchovy ke zdraví přispět k realizaci těchto výchovně 

vzdělávacích cílů. 1 bod je nejnižší ohodnocení, 5 bodů je nejvyšší ohodnocení. 
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1) Rozvoj komunikačních dovedností           1 2 3 4 5 

2) Zvýšení aktivity jinak pasivnějších žáků         1 2 3 4 5 

3) Motivace k probíranému tématu           1 2 3 4 5 

4) Zlepšení vztahů v třídním kolektivu          1 2 3 4 5 

5) Lepší poznání sebe a ostatních            1 2 3 4 5 

6) Možnost vyjádření svého názoru a pocitu         1 2 3 4 5 

7) Hlubší zamyšlení žáků nad tématem          1 2 3 4 5 

8) Formování postojů a názorů žáků           1 2 3 4 5 

9) Zapojení žáků, kteří se do výuky jinak příliš nezapojují     1 2 3 4 5 

Cílem této otázky bylo zjistit názory učitelŧ, jak mohou přispět dramatické metody 

ve výchově ke zdraví k realizaci vybraných výchovně vzdělávacích cílŧ. Z tabulky č. 3 je 

patrné, ţe většina učitelŧ se domnívá, ţe prostřednictvím dramatických metod ve výchově ke 

zdraví výchovně vzdělávací cíle realizovat lze. Devět učitelŧ se shodlo, ţe dramatické metody 

rozvíjí komunikační dovednosti. Dále se deset pedagogŧ domnívá, ţe pomocí 

dramatických her se zlepšují vztahy v třídním kolektivu, poté 9 učitelŧ označilo, ţe žáci 

lépe poznávají sebe a ostatní a dále 8 učitelŧ uvedlo, ţe ţáci tak mohou vyjadřovat své 

názory a pocity. Devět učitelŧ se shodlo, ţe pomocí dramatických metod lze zvýšit aktivitu 

jinak pasivnějších žáků, více se motivují žáci k probíranému tématu a sedm učitelŧ 

uvedlo, ţe ţáci pomocí dramatických metod formují své postoje a názory. Nejvíce 

se pedagogŧ rozchází v názoru na výchovně vzdělávací cíl: hlubší zamyšlení žáků 

nad tématem, kde dokonce dva učitelé označili na škále 1 a jeden učitel označil 2, 

to znamená, ţe si myslí, ţe tento cíl není rozvíjen pomocí dramatické výchovy. 

Tabulka č. 3: Realizace výchovně vzdělávacích cílů 

výchovně vzdělávací cíle 

počet volených 

odpovědí na škále 

1 2 3 4 5 

rozvoj komunikačních dovedností 1 0 0 0 9 

zvýšení aktivity jinak pasivnějších ţákŧ 1 0 1 3 5 

motivace k probíranému tématu 0 1 0 4 5 

zlepšení vztahŧ v třídním kolektivu 0 0 0 3 7 

lepší poznání sebe a ostatních 0 0 1 3 6 

moţnost vyjádření svého názoru a pocitu 0 0 2 2 6 

hlubší zamyšlení ţákŧ nad tématem 2 1 0 3 4 

formování postojŧ a názorŧ ţákŧ 0 1 2 2 5 

zapojení ţákŧ, kteří se do výuky jinak příliš nezapojují 1 1 2 2 4 
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Otázka č. 6: 

Označte ve škále 1-5 bodů, zda Vám připadají jmenované problémy, které mohou 

souviset s využitím metody dramatické výchovy, natolik závažné, že mohou zabraňovat 

učiteli výchovy ke zdraví zařadit tuto metodu do výuky. 1 bod je nejméně, 5 bodů je 

nejvíce závažné. 

1) Náročnost přípravy hodiny             1 2 3 4 5 

2) Náročnost na časovou dotaci dramatických her při výuce     1 2 3 4 5 

3) Zvýšené nároky na pomůcky a prostory učebny       1 2 3 4 5 

4) Velký počet žáků ve třídě             1 2 3 4 5 

5) Náročnost na pedagogické dovednosti učitele        1 2 3 4 5 

6) Potřeba motivace všech žáků k aktivní spoluúčasti na hře    1 2 3 4 5 

7) Zvýšený hluk během hry             1 2 3 4 5 

8) Nepochopení důležitosti zařazení dramatických metod do výuky výchovy ke zdraví ze stran vedení školy a 

ostatních pedagogů               1 2 3 4 5 

9) Nemožnost využití dramatických metod při klasifikaci žáka    1 2 3 4 5 

Tato otázka byla zacílena na dŧvody, které podle učitelŧ mohou souviset s tím, 

ţe pedagogŧm zabraňují zařadit metody dramatické výchovy do výuky. Počet odpovědí 

u jednotlivých problémŧ je zřetelně vidět v tabulce č. 4. Z tabulky je patrné, ţe nelze 

jednoznačně vyvodit závěr z volených odpovědí učitelŧ, protoţe názory pedagogŧ se velmi 

liší. Pět učitelŧ se shodlo u problému náročnosti přípravy na hodinu na škále u bodu 3. 

Dále pět pedagogŧ se shodlo u problému velkého počtu žáků ve třídě na škále u bodu 4. 

Pět pedagogŧ se shodlo u problému nemožnosti využití dramatických metod při klasifikaci 

žáka na škále u bodu 3. Z hlediska nejvíce počtu volených odpovědí u horní hranice škály, 

tedy u bodu 5 byly 4 odpovědi u problému náročnosti na časovou dotaci dramatických her 

při výuce a 4 odpovědi u problému velkého počtu žáků ve třídě. 
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Tabulka č. 4: Možné závažné problémy, které zamezují zařadit metody dramatické výchovy do výuky 

závažné problémy 

počet volených 

odpovědí na škále 

1 2 3 4 5 

náročnost přípravy hodiny 2 0 5 3 0 

náročnost na časovou dotaci dramatických her při výuce 1 2 0 3 4 

zvýšené nároky na pomŧcky a prostory učebny 2 3 2 2 1 

velký počet ţákŧ ve třídě 0 1 0 5 4 

náročnost na pedagogické dovednosti učitele 3 0 2 3 2 

potřeba motivace všech ţákŧ k aktivní spoluúčasti na hře 1 1 4 2 2 

zvýšený hluk během hry 2 2 4 1 1 

nepochopení dŧleţitosti zařazení dramatických metod do 

výuky výchovy ke zdraví ze stran vedení školy a ostatních 

pedagogŧ 

3 2 3 0 2 

nemoţnost vyuţití dramatických metod při klasifikaci ţáka 3 2 5 0 0 

Otázka č. 7: 

Pokud uplatňujete ve výuce výchovy ke zdraví dramatickou výchovu, jaké jsou reakce 

žáků? Popřípadě doplňte, nejsou-li uvedeny. (lze označit více moţností) 

□ ţáci se do aktivity zapojí 

□ ţáci se soustředí 

□ ţáci si nevědí rady 

□ ţáci se nesoustředí 

□ ţáci se do aktivity nezapojují 

□ jiné reakce……………………………………………………………………………… 

Cílem otázky bylo zjistit, jakým zpŧsobem ţáci reagují při pouţití dramatických 

metod v hodinách výchovy ke zdraví. Pět pedagogŧ odpovědělo, ţe se žáci do aktivity zapojí 

a zároveň, ţe se soustředí. Dva pedagogové se shodli, ţe někteří žáci se zapojí a někteří ne, 

ţe někteří se bojí. Jeden učitel zaškrtl pouze moţnost, ţe se žáci do aktivity zapojí. Jeden 

učitel označil, ţe se žáci do aktivity zapojí a také, ţe si nevědí rady. Jeden učitel zaškrtl 

moţnost, ţe se žáci soustředí a zároveň, ţe se nesoustředí a dopsal k tomu, ţe je to zhruba 

tak pŧl na pŧl. 

Otázka č. 8: 

Jaké vyučovací metody ve výchově ke zdraví mají podle Vás u žáků největší úspěch 

(jsou nejúčinnější a nejoblíbenější)? 

Cílem otázky bylo zjistit, jaké vyučovací metody jsou podle učitelŧ výchovy ke zdraví 

nejúčinnější a u ţákŧ nejoblíbenější. U této otevřené otázky mohli pedagogové uvést několik 

odpovědí. Celkem bylo uvedeno 18 odpovědí, z nichţ bylo 9 vyučovacích metod. 
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Počet odpovědí u jednotlivých metod je uveden v tabulce č. 5. Tři učitelé uvedli dramatickou 

metodu a 3 učitelé uvedli skupinovou práci. Mezi odpověďmi byly vţdy po dvou uvedeny 

metody vypravování, vlastní prezentace a diskuse. Dále po jedné odpovědi byly metody 

kooperativní hra, metoda kritického myšlení a brainstorming. 

Tabulka č. 5: Účinné a oblíbené vyučovací metody ve výchově ke zdraví 

vyučovací metody počet odpovědí 

dramatická výchova 3 

skupinová práce 3 

vypravování 2 

vlastní prezentace 2 

diskuse 2 

kooperativní hra 1 

metoda kritického myšlení 1 

brainstorming 1 

experiment 1 

Otázka č. 9: 

Vzpomínáte si na některou vyučovací jednotku, ve které jste metodu 

dramatické výchovy použil/a? O jaký zajímavý námět se jednalo? Stručně popište. 

Cílem této otevřené otázky bylo stručné popsání námětu ve výchově ke zdraví 

s pouţitím dramatické výchovy. Celkem bylo stručně popsáno 12 námětŧ. V tabulce č. 6 je 

zřejmé, ţe nejvíce se opakoval námět 1. pomoc a to celkem 5x. Dále byl 3x uveden námět 

odmítání drogy. 2x byl uveden námět komunikace. Jeden učitel uvedl námět 

dopravní výchovy a jeden pedagog uvedl námět asertivního jednání. 

Tabulka č. 6: Náměty ve výchově ke zdraví za použití dramatické výchovy 

náměty počet odpovědí 

1. pomoc 5 

odmítání drogy 3 

komunikace 2 

dopravní výchova 1 

asertivní jednání 1 

9.7 Realizace rozhovorů 

Všechny rozhovory jsem prováděl osobně. Pořadí otázek nebylo zcela stejné vzhledem 

k vyprávění učitele. Zpŧsob kladení otázek byl tedy upravován podle vývoje rozhovoru. 

Všem učitelŧm byly kladeny otázky tak, aby na sebe logicky navazovaly. Během rozhovorŧ 

byly dělány písemné poznámky. V závěru rozhovorŧ byl respondentŧm předloţen text 
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obsahující blok dramatické výchovy. Byl jim nechán čas na přečtení a poté blok zhodnotili. 

V prŧměru trval jeden rozhovor přibliţně 30 minut. Následně budou uvedeny odpovědi 

respondentŧ. 

První otázka se týkala doby praxe jako pedagoga na 2. stupni základní školy. 

Učitel 1: „Jiţ 28 let.“ 

Učitel 2: „25 let.“ 

Učitel 3: „31 let.“ 

Učitel 4: „2 roky.“ 

Učitel 5: „Druhým rokem.“ 

Druhá otázka zjišťovala, zda respondenti prošli během své praxe kurzy, které se 

zaměřovaly přímo na vyuţití dramatických metod. A případně, ţe se nezúčastnili, tak zda 

o nějakých kurzech slyšeli. 

Kurzŧ, které jsou přímo zaměřené na vyuţití dramatických metod, se neúčastnil ţádný 

z pěti respondentŧ. 4 učitelé se nezúčastnili ani jinak zaměřeného kurzu, kde by se objevovaly 

prvky dramatické výchovy. Pouze učitel 1 odpověděl: „Přímo kurzů na dramatickou výchovu 

jsem se neúčastnila, ale nějaké dramatické metody jsme měli v kurzu zaměřeném na literární 

výchovu, pak v jednom kurzu v projektu Odyssea a jednou v kurzu Jeden svět na školách. 

Ještě jsem si vzpomněla na jeden dvouletý kurz v Ostravě, který se zaměřoval na téma šikany, 

a tam jsme taky něco hráli.“ 

Třetí otázka zjišťovala, proč se dramatická výchova nevyuţívá v tématech dospívání, 

reprodukční zdraví, sexualita, promiskuita, poruchy pohlavní identity a v tématech celostní 

pojetí člověka ve zdraví a nemoci, správný ţivotní styl. 

Všech pět respondentŧ se shodlo, ţe první témata (dospívání, reprodukční zdraví, 

sexualita, promiskuita, poruchy pohlavní identity) jsou natolik citlivá, ţe se nemohou vyuţít 

prvky dramatické výchovy. U tématu celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci se všichni 

respondenti shodli, ţe zde nevědí, jakou scénku by mohli se ţáky sehrát. V tématu správný 

ţivotní styl 3 pedagogové nevěděli, jak by zde uţili dramatické metody. Učitel 5 odpověděl: 

„ V tématu správný ţivotní styl lze sehrát výţivového poradce, který radí, jakým způsobem 

by se člověk mohl stravovat. Nebo si děti mohou zahrát na učitele a ţáky a vymyslet výukovou 

jednotku o jednotlivých sloţkách potravy, jako cukry, tuky, bílkoviny, minerální látky, 

vitamíny a tak.“ 
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Cílem čtvrté otázky bylo zjistit, odkud pedagogové konkrétně čerpají náměty na uţití 

dramatické výchovy
8
. A doplňující otázka byla, zda se setkali, čí znají publikaci, která je 

přímo zaměřena na témata výchovy ke zdraví s pouţitím dramatických metod. 

 Učitel 1: „Tak za prvé čerpám od našich učitelů dramatické výchovy, protoţe u nás 

na škole je povinná dramatická výchova do 4. ročníku a dále je pro ţáky volitelná. A za druhé 

čerpám z literatury, z učebnic z nakladatelství Fraus a z dramatických publikací od Valenty 

a od Hermochové. Taky jsem čerpala ze staršího projektu: Neubliţuj mi, byl to program 

Terezy Pergnerové. Součástí toho byly nácviky na umět říct ne. Ţádnou publikaci přímo 

na výchovu ke zdraví neznám.“ 

Učitel 2: „Jednou jsem čerpala a ten projekt se jmenoval: Řekni ne drogám. Někdy 

si nechám poradit od kolegů. A o publikaci přímo na výchovu ke zdraví jsem neslyšela.“ 

Učitel 3: „Občas si něco najdu v literatuře nějaké inscenační hry, které aplikuji 

do výuky. Občas narazím na něco na portálu RVP.cz, jinak si vymýšlím vlastní náměty. 

A podle mě nějaká metodika, která by byla dělaná na výchovu ke zdraví, neexistuje.“ 

Učitel 4: „Kdyţ chci sehrát nějakou scénku, tak jdu napřed za kolegyněmi a kdyţ ony 

neví, tak se podívám do nějaké publikace, třeba od Machkové, nebo Marušáka. Kdyby byla 

publikace přímo na výchovu ke zdraví, určitě bych ji uvítala, ale nic takového není.“ 

Učitel 5: „Buďto se zeptám zkušenějších kolegů, nebo se podívám na webové stránky 

dumy.cz a kdyţ ani tam nic nenajdu, tak se pokusím něco sama vymyslet. A o publikaci 

s vyuţitím dramatických metod ve výchově ke zdraví nevím, asi není.“ 

Pátá otázka zjišťovala, co mŧţe podle respondentŧ učitelŧm výchovy ke zdraví 

zamezovat zařazení dramatické výchovy do výchovy ke zdraví. 

Učitel 1: „Učitelé nemají na to zkušenost a myslím si, ţe je to těţce uchopitelné. 

Mohou to třeba zkusit, ale kdyţ se jim to nepovede, coţ se stát samozřejmě můţe, i třeba 

zkušenému, tak jdou od toho pryč a uţ se k tomu nevrátí. Pak čas, na výchovu ke zdraví 

je strašně malá časová dotace. A do výchovy ke zdraví chybí metodiky s dramatickou 

výchovou. Metodiky na dramatickou výchovu sice jsou, ale přímo na výchovu ke zdraví ne.“ 

Učitel 2: „Tak hlavně není na to čas. Není čas na přípravu a pak čas v hodině. 

V hodině se to nestíhá. A pak je ve třídách hodně ţáků.“ 

                                                 
8
 V příloze č. 3 je uveden seznam konkrétních zdrojŧ, odkud respondenti čerpají náměty s dramatickou 

výchovou ve výuce výchovy ke zdraví. 
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Učitel 3: „Na výchovu ke zdraví je málo hodin ve škole a pak dlouhá příprava, 

protoţe učitel výchovy ke zdraví nemá moc kam šáhnout a kdyţ něco najde, tak to musí 

předělat pro tu svou hodinu. Taky mě napadá, ţe se učitelé toho mohou bát, nemají s tím 

zkušenosti.“ 

Učitel 4: „Není na to čas hlavně, jak na přípravu, tak v hodinách, kterých je málo 

na výchovu ke zdraví. A učitelé to nemusí umět, nebo je to pro ně náročné.“ 

Učitel 5: „Učitelé to nemusí umět, ne kaţdý umí pracovat s dramatickou výchovou 

a tak s tím nemají vlastně ţádnou zkušenost. Nebo to učitelé v hodinách nemusí stíhat 

vzhledem k malé časové dotaci.“ 

Šestá otázka zjišťovala, jaké jsou reakce ţákŧ při pouţití dramatické výchovy jako 

metody. 

Všech pět pedagogŧ se shodlo, ţe reakce jsou kladné a ţe to ţáky baví. Učitel 1 

doplnil: „Hlavně jim to nenutím a ti co hrají scénku, tak to sehrají výborně a jsou nadšení.“ 

Učitel 2 řekl: „Děti to baví, hrají si a hlavně se při tom sblíţí i třeba ti, co spolu normálně 

moc nemluví.“ Učitel 5 dodal: „Děti dokáţou hrát aţ perfektně komicky a jsou při tom 

originální, aţ mě to často překvapuje.“ 

Sedmá otázka se týkala dŧvodŧ, proč by pedagogové výchovy ke zdraví měli 

ve svých hodinách pouţívat dramatické metody. 

Učitel 1: „Tak hlavně protoţe to baví ţáky a to je důleţité. Pak protoţe čerpají 

z vlastních zkušenosti. Je to výchovné a je to tedy součástí výchovy ke zdraví. A taky protoţe 

to baví i mě.“ 

Učitel 2: „Protoţe jsou při tom ţáci aktivní, donutí je to mezi sebou spolupracovat 

a třída se tak stmeluje.“ 

Učitel 3: „Je to zase něco jiného oproti jiným metodám, ţáci něco proţijí a odchází 

pak z hodiny s něčím navíc, neţ kdyţ odchází třeba jen z hodiny s výkladem.“ 

Učitel 4: „Různé metody by se měly kombinovat, takţe by se měly pouţívat i metody 

dramatické. A ţáky to baví.“ 

Učitel 5: „Jedná se o vyučování proţitkem, děti si lépe situaci zapamatují a v reálném 

ţivotě mohou pak nově získaný postoj vyuţít. Metody pomáhají spolupráci ve skupině, rozvíjí 

sociální vztahy a zlepšuje komunikaci dětí.“ 
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Cílem osmé otázky bylo zhodnotit následující námět na blok vyučovací hodiny 

s pouţitím dramatické výchovy, který se týká tématu závislostí. 

Námět na blok dramatické výchovy 

Cílová skupina: 

 Děti ve věku přibliţně 10 aţ 12 let. V tomto věku děti mají silnou potřebu 

začlenit se do skupiny vrstevníkŧ. Z hlediska sociálního vývoje dítěte 

je ztotoţnění se se skupinou dŧleţité, protoţe plní funkci jakési přípravy 

na budoucí intimní a přátelské vztahy. 

 Často bývá problém se začleněním dítěte do „špatné party“ a s následným 

čelením negativních vlivŧ jako např. problematika drog. 

 Drogy jsou součástí dnešního světa a je třeba je vnímat jako potenciální 

nebezpečí 

 Věková hranice dětí, které se seznamují s drogou, stále klesá. 

Cíle: 

 Ţák chápe pojem droga. 

 Ţák rozumí závaţnosti uţívání drog ve vztahu pŧsobení na zdraví jedince. 

 Ţák chápe pojem kamarád v souvislosti s nabízením drogy. 

 Ţák umí odmítat drogu. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Lukáš a rodič 

 dítě začne chápat závaţnost drog vzhledem k jeho zdraví 

 dítě pochopí, ţe mŧţe drogu odmítnout 

o Lukáš a Petr 

 dítě se snaţí odmítat drogu i přes přemlouvání kamaráda 

 dítě dokonce mŧţe kamaráda poučit o vlivu uţívání drogy 

na zdraví 
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Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Lukáš vypráví, jak prožil svůj den: 

Dnes byl skvělý den. Dopoledne jsem strávil ve škole, o češtině jsme psali sloh 

a v matematice jsme brali zlomky, ty mi docela jdou… Velmi rád sportuji, a proto chodím 

třikrát týdně na florbal. Dělám brankáře a dnes jsme měli dŧleţitý zápas a vyhráli jsme. 

S kluky z týmu jsme měli velikou radost a kaţdý jsme dostali zlatou medaili. Poté jsme 

se s kamarády jen tak poflakovali venku. Neměli jsme co na práci, aţ kdyţ Petr vytáhl z kapsy 

cigarety a jednu si zapálil. A nám taky nabídl se slovy: „Přece nebudete takový padavky, ne? 

Dejte si taky.“ Všichni začali kouřit, tak jsem si zapálil taky, abych nevypadal jako srab! 

Kdyţ jsem přišel domu, večeře uţ byla hotová. Byl to opravdu bezvadný den, ale to se 

změnilo ve chvíli, kdy si mě rodiče zavolali do obývacího pokoje. Seděli na pohovce 

a před nimi na stole leţely Petrovy cigarety se zapalovačem, které si zapomněl v mé bundě… 

Doptávání: Lukáš v roli (učitel) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Teď jste slyšeli příběh o Lukášovi a představte si, ţe jeden z Vás bude hrát 

Lukáše a druhý z Vás jednoho z rodičŧ, ale představte si své rodiče, jak by oni reagovali. 

Takţe jeden bude hrát Lukáše, jak byste se sami zachovali v této situaci (simulace), a druhý 

bude hrát jednoho z Vašich rodičŧ (alterace). Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky:  

 Jaké bylo hrát Lukáše? 

 Jaké bylo hrát rodiče? 

 Jak rodiče reagovali? 

 Co rodiče chtěli vědět? O co se zajímali? 

 Proč se rodiče zlobili? 

 Jak jste v roli rodičŧ poradili Lukášovi? 

 Dohodli jste se na něčem, k čemu jste dospěli? 

 Proč si Lukáš vzal cigaretu od Petra? 

 Jak by Lukáš měl zareagovat, kdyţ mu Petr cigaretu nabízel? 

 Jaké další věci by vám mohl Petr nabízet? 

 Co je to droga? 
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 Jaké jiné drogy znáte? 

 V čem jsou drogy tak nebezpečné? 

 Bavíte se doma s rodiči o drogách? Jak často? 

Zadání: Teď si představte, ţe je druhý den, školu uţ máte za sebou. A opět jste venku 

s Petrem a zase Vám nabídne cigaretu. Jeden z Vás Bude hrát Petra (alterace), který bude 

přesvědčovat Lukáše, aby si cigaretu zapálil. A druhý z Vás bude hrát Lukáše a hrajte sami 

za sebe a pokuste se odmítnout cigaretu (simulace). Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Lukáše? 

 Jaké bylo hrát Petra? 

 Co bylo nejtěţší na vaší roli? 

 Proč jste se rozhodli pro vaše rozhodnutí? 

 Komu se podařilo odmítnout cigaretu? 

 Co to znamená odmítnout věc, kterou nám někdo nabízí? 

 Jak jste odmítali cigaretu? Jak jste se bránili Petrovu přemlouvání? 

 Co jste Petrovi říkali? 

 Proč vás Petr nabádal kouřit? 

 Jak vás Petr přesvědčoval? 

 Myslíte si, ţe je dobré se s Petrem bavit? Proč? 

 Kdo jiný by vám mohl nabízet nějakou drogu? Jak bychom se měli v této 

situaci zachovat? 

Zdroje: vlastní 

Poznámky: 

 Simulace = „Představ si sám sebe, kdybys…“; Vaše reakce, ale v roli někoho 

jiného“; ţák hraje sám za sebe 

 Alterace = ţák vstupuje do role za někoho jiného, musí tedy respektovat, 

ţe hraje někoho jiného, o kom něco ví 
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Všech 5 pedagogŧ se shodlo, ţe námět by pouţili, ţe se jim líbí. 4 pedagogové navrhli 

blok pro starší ţáky, konkrétně pro ţáky 7. aţ 8. ročníku. Věk 10 – 12 let se jim zdál nízký. 

Učitel 5 dodal: „Ţáci by si z hodiny mohli odnést negativní postoj k cigaretám. Důleţité je, 

ţe si děti role vymění, aby pochopili jednotlivé situace a dovedli se do nich vcítit. Určitě bych 

ale vybrala vţdy 3 otázky z kaţdé reflexe, které by si děti napsaly do sešitu. Pokud se koná jen 

diskuse, někteří ţáci se z ní mohou distancovat.“ 

Na základě doporučení pedagogŧ bude v souboru námětŧ v tomto námětu změněn 

doporučený věk ţákŧ na 13 aţ 14 let. 
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10 Diskuse 

Zprvu budou zhodnoceny výzkumné otázky práce a následně budou uvedeny zajímavé 

postřehy z rozhovorŧ s respondenty. 

Výzkumná otázka č. 1: Vyuţívají učitelé výchovy ke zdraví na 2. stupni základní 

školy dramatickou výchovu jako metodu a v jakých tématech? 

Na základě odpovědí z dotazníkŧ a rozhovorŧ vyplynulo, ţe učitelé výchovy ke zdraví 

na 2. stupni základní školy dramatické metody vyuţívají. Vyuţívají je především v tématech: 

přátelství, láska, partnerské vztahy, rodičovství, rodina, škola, dále v tématech výživa, 

tělesná a duševní hygiena, pohyb, přenosné choroby, základy první pomoci, také 

v tématech stres, závislosti, šikana, bezpečnost v dopravě, manipulativní reklama, 

ochrana člověka za mimořádných událostí a v tématech sebepoznání, sebepojetí, 

sebereflexe, psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, empatie.  

Dále z rozhovorŧ vyplynulo, ţe témata týkající se sexuální výchovy jsou natolik 

citlivá, ţe pedagogové pro výuku těchto témat dramatické metody nevyuţívají. 

Výzkumná otázka č. 2: Jak ţáci 2. stupně základní školy reagují na uţití metod 

dramatické výchovy ve vyučovacích hodinách výchovy ke zdraví? 

Podle respondentŧ ţáky dramatické metody baví a staví se k nim pozitivně. Jeden 

pedagog vidí pozitivum ve sbliţování ţákŧ, kteří se běţně spolu často nebaví. Další pedagog 

uvedl, ţe ţáci jsou během těchto metod originální. Pedagogové vidí výhodu dramatických 

metod v tom, ţe se jedná o něco jiného, neţ je běţný výklad. Někteří pedagogové uvedli, 

ţe ve třídě samozřejmě mohou být ţáci, kteří se do dramatických her zapojit nechtějí. 

Lze shrnout, ţe i sami ţáci reagují kladně na metody dramatické výchovy. V případě, 

ţe je metoda vedena správně, je efektivní. 

Výzkumná otázka č. 3: Kde mohou vznikat problémy, proč učitelé výchovy ke zdraví 

na 2. stupni základní školy nezařazují metody dramatické výchovy do výuky. 

Z rozhovorŧ vyplynulo několik překáţek. První z nich je čas, kdy učitelé nemají čas 

na přípravu na hodinu a také z dŧvodu malé časové dotace hodin výchovy ke zdraví, 

kdy se nestíhají metody dramatické výchovy do hodin zařadit. Druhou překáţkou je podle 

pedagogŧ zkušenost. Respondenti vidí moţný problém se zkušeností, respektive 

z nezkušeností pedagogŧ výchovy ke zdraví. Respondenti uvedli, ţe by se učitelé neměli bát 

zařazovat do výuky i jiné vyučovací metody, neţ jsou zvyklí a v případě, ţe se jim na poprvé 
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dramatické metody nepovedou, neměli by to vzdávat, naopak by měli reflektovat, kde nastaly 

problémy a příště si na to dát pozor. Jeden učitel také rovnou uvedl, ţe dŧvodem mŧţe být to, 

ţe do výchovy ke zdraví chybí metodiky s dramatickou výchovou. 

Výzkumná otázka č. 4: Jsou dostupné metodické materiály s uţitím dramatických 

metod pro učitele výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy? 

Všichni respondenti se shodli na tom, ţe metodické materiály a náměty s uţitím 

dramatických metod pro učitele výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy nejsou 

dostupné. V případě, ţe chtějí dramatické metody vyuţít, musí se obrátit na kolegy nebo 

hledají inspiraci na webových portálech. Učitelé také čerpají z literatury, která se orientuje 

přímo na dramatickou výchovu, a někteří se snaţí vymyslet vlastní náměty. 

Z odpovědí vyplynulo, ţe dotazovaní se staví k dramatickým metodám velmi kladně 

a mají zkušenosti i s neúspěchem, který je neodradil dále metody aplikovat. Pedagogové 

zdŧrazňovali čas, jako překáţku. Hlavně z dŧvodu malé časové dotace hodin výchovy 

ke zdraví a také z dŧvodu času na přípravu hodiny s dramatickými metodami. Do přípravy 

na hodinu pedagogové zahrnují i hledání námětŧ. Proto se domnívám, ţe větší dostupnost 

námětŧ do výchovy ke zdraví za pouţití dramatických metod by pedagogŧm usnadnila jejich 

přípravy. 

Za zdŧraznění stojí postřeh, ţe pedagogové projevili zájem o publikaci, která by 

se týkala dramatických metod pro učitele výchovy ke zdraví. Čtyři učitelé mě dokonce 

poţádali o zaslání souboru námětŧ. 

Dalším zajímavým postřehem bylo zjištění, ţe pedagogové při rozhovorech uváděli, 

ţe pokud chtějí uţit dramatické metody ve výchově ke zdraví v dané třídě, musí třídní 

kolektiv velmi dobře znát. 

Novým zjištěním bylo, ţe přestoţe se pedagogové neúčastní kurzŧ zaměřených 

na dramatické metody, metody vyuţívají. To znamená, ţe jeví zájem o uţívání těchto metod. 

Závěrem se pedagogové shodli, ţe by se dramatické metody ve výuce výchovy 

ke zdraví měly pouţívat. Vidí výhody v upoutání ţákŧ, čerpání z vlastních zkušeností ţákŧ, 

spolupráci a v zapamatování hraných situací, pomocí kterých ţák získává zkušenosti, které 

ve svém ţivotě následně vyuţívá. 
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11 Návrhy námětů 

Následně je navrţen soubor sedmi námětŧ výchovy ke zdraví za pouţití dramatické 

výchovy. Kaţdý námět vychází z příběhu, který vypráví učitel v roli. Náměty jsou 

strukturované na: cílovou skupinu, cíle, dramaturgii, časový rozsah, učitele v roli, doptávání, 

zadání a reflexní otázky. 

V cílové skupině je doporučený věk pro daný námět a popis tématu ve vztahu k věku 

ţáka. U cílŧ jsou stanovené jednotlivé cíle, které by měly být dosaţeny. V části dramaturgie 

je stanoven počet rolových her v daném bloku a k jakým pochopení mají rolové hry ţáky 

dovést. Následně je vymezen časový rozsah na námět a popis učitele v roli, konkrétně 

příběh, který v roli hraje. Poté je část doptávání, kdy učitel stále setrvává v roli a ţáci 

se ho mohou zeptat, pokud se k příběhu chtějí dozvědět něco více. V této části učitel ví, 

co mŧţe dětem sdělit a zároveň zabraňuje tomu, aby se ţáci dozvěděli pokračování příběhu, 

které má být řečeno aţ dále. 

Dále je část zadání, které by doslova mělo být ţákŧm učitelem sděleno. Ve všech 

námětech je rolová hra ve dvojicích. Záměrem je, aby si kaţdý z dvojice vyzkoušel obě role. 

Zadání je vţdy pro celou třídu najednou a hraní rolí současně. Po zadání jsou sepsány 

reflexní otázky. Otázky jsou formulovány tak, aby směřovaly k cíli a propojovaly záţitek hry 

v roli s reálným ţivotem lidí. Reflexní otázky v hodinách nemusí přesně navazovat tak, 

jak jsou sepsány, ovšem posloupnost by se měla dodrţovat, kdy se začíná emocemi záţitku 

v roli, následně postoji a dŧvody jednání v roli a nakonec přesahem do reálného ţivota. 

Reflexe často vede k diskusi, učitel však musí mít na paměti, ţe reflexí směřuje k cíli, tudíţ ji 

musí řídit. Po první části příběhu a reflexe navazuje druhá část příběhu, a opět reflexní otázky. 

Záleţí na učiteli, zda nechá ţáky ve dvojicích podle toho, jak sedí v lavicích, anebo 

je rozdělí podle klíče. V případě, ţe je ve třídě lichý počet ţákŧ, jeden ţák hru v roli hraje 

s učitelem. Součástí námětŧ nejsou rozehřívací hry. 

Náměty by učitel výchovy ke zdraví měl pouţívat ve třídách, kde ţáky dobře zná, zná 

jejich potřeby a mŧţe se předem na hodinu připravit. Náměty se dají uzpŧsobit dle věku 

a potřeb ţákŧ. Učitelé mohou měnit příběhy, popřípadě měnit postavy v roli. 

Náměty mohou být pouţity jako vhled do nového učiva pro ţáky, anebo ke konci 

po probrání daného učiva. 
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11.1 Bezpečnost při jízdě na kole 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 12 let. S rozvojem cykloturistiky přibývá i počet nehod s ní 

spojených. 

 Ţáci by měli mít na paměti jaké zásady dodrţovat při jízdě na kole. 

Cíle: 

 Ţák popíše bezpečné chování při jízdě na kole. 

 Ţák popíše, co by měl zkontrolovat, neţ usedne na jízdní kolo. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Láďa a Mirek 

o Mirek a Mirkŧv táta 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Láďa vypráví svŧj příběh. 

Na dnešek jsem se těšil, protoţe jsem byl domluvený s Mirkem, ţe se pojedeme 

po škole koupat. Čekal jsem na Mirka doma, aţ mě vyzvedne. Zazvonil, ţe uţ na mě čeká a já 

si vzal batoh s věcmi na koupání, kolo a přilbu. Kdyţ jsem vyšel před barák, Mirek mě 

popoháněl, ať uţ jsme tam. Všiml jsem si, ţe nemá přilbu, tak jsem se ho zeptal, jestli si jí 

zapomněl a on mi řekl, ţe ji nepotřebuje. Navrhl jsem mu, ţe se pro ni stavíme cestou 

na koupaliště a on to odmítl s tím, ţe uţ na to nemáme čas a ţe musíme jet. 

Doptávání: Učitel v roli (Láďa) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Nyní jste slyšeli příběh o Láďovi a Mirkovi. Představte si, ţe jeden z vás 

bude hrát Láďu (simulace), který se bude snaţit přemluvit Mirka, aby se cestou stavili 

Mirkovi pro přilbu, hrajte sami za sebe, jak byste vy přemlouvali Mirka. Druhý z Vás bude 

hrát Mirka (alterace), který nevidí nebezpečí v tom, ţe nemá helmu na kolo. Poté se role 

ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Láďu? 
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 Jaké bylo hrát Mirka? 

 Jak jste se cítili v roli Ládi? 

 Jakým zpŧsobem Láďa přemlouval Mirka, aby se pro přilbu vrátili? 

 Jak reagoval Mirek na Láďovo přesvědčování? 

 Dohodli jste se na něčem? K čemu jste dospěli? 

Zadání: Teď si představte, ţe se nakonec oba kluci vydali na koupaliště, cesta je 

dlouhá asi 4 km přes město. Mirek si to s přilbou nerozmyslel a tak jel bez ní. Jenţe 

po 5 minutách jízdy kluky zastavil Mirkŧv táta, který šel z práce. A Mirek uţ moc dobře 

věděl, ţe bude mít problém. Nyní si představte, ţe jeden z Vás bude hrát tátu Mirka, 

představte si vašeho rozzlobeného tatínka, jak by on jednal (alterace) a druhý z Vás bude hrát 

Mirka, hrajte sami za sebe (simulace). Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát tatínka? 

 Jaké bylo hrát Mirka? 

 Jak jste se cítili v roli Mirka? 

 Proč se tatínek zlobil? 

 Co tatínek říkal? 

 Co říkal Mirek? 

 Co by se Mirkovi mohlo stát? 

 Co je to bezpečí? 

 Jakým zpŧsobem mŧţeme chránit sebe a ostatní, kdyţ se rozhodneme pro jízdu 

na kole? 

 Při jakých jiných aktivitách bychom měli mít přilbu? 

Zdroje: vlastní 
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11.2 Odmítnutí drogy 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku přibliţně 13 aţ 14 let. V tomto věku děti mají silnou potřebu 

začlenit se do skupiny vrstevníkŧ. Z hlediska sociálního vývoje dítěte 

je ztotoţnění se se skupinou dŧleţité, protoţe plní funkci jakési přípravy 

na budoucí intimní a přátelské vztahy. 

 Často bývá problém se začleněním dítěte do „špatné party“ a s následným 

čelením negativních vlivŧ jako např. problematika drog. 

 Drogy jsou součástí dnešního světa a je třeba je vnímat jako potenciální 

nebezpečí 

 Věková hranice dětí, které se seznamují s drogou, stále klesá. 

Cíle: 

 Ţák vysvětlí pojem droga. 

 Ţák popíše závaţnosti uţívání drog ve vztahu pŧsobení na zdraví jedince. 

 Ţák chápe pojem kamarád v souvislosti s nabízením drogy. 

 Ţák umí odmítat drogu. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Lukáš a rodič 

 Ţák začne chápat závaţnost drog vzhledem k jeho zdraví. 

 Ţák pochopí, ţe mŧţe drogu odmítnout. 

o Lukáš a Petr 

 Ţák se snaţí odmítat drogu i přes přemlouvání kamaráda. 

 Ţák dokonce mŧţe kamaráda poučit o vlivu uţívání drogy 

na zdraví. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Lukáš vypráví, jak proţil svŧj den: 
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Dnes byl skvělý den. Dopoledne jsem strávil ve škole, o češtině jsme psali sloh 

a v matematice jsme brali zlomky, ty mi docela jdou… Velmi rád sportuji, a proto chodím 

třikrát týdně na florbal. Dělám brankáře a dnes jsme měli dŧleţitý zápas a vyhráli jsme. 

S kluky z týmu jsme měli velikou radost a kaţdý jsme dostali zlatou medaili. Poté jsme 

se s kamarády jen tak poflakovali venku. Neměli jsme co na práci, aţ kdyţ Petr vytáhl z kapsy 

cigarety a jednu si zapálil. A nám taky nabídl se slovy: „Přece nebudete takový padavky, ne? 

Dejte si taky.“ Všichni začali kouřit, tak jsem si zapálil taky, abych nevypadal jako srab! 

Kdyţ jsem přišel domu, večeře uţ byla hotová. Byl to opravdu bezvadný den, ale to se 

změnilo ve chvíli, kdy si mě rodiče zavolali do obývacího pokoje. Seděli na pohovce 

a před nimi na stole leţely Petrovy cigarety se zapalovačem, které si zapomněl v mé bundě… 

Doptávání: Učitel v roli (Lukáš) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Teď jste slyšeli příběh o Lukášovi a představte si, ţe jeden z Vás bude hrát 

Lukáše a druhý z Vás jednoho z rodičŧ, ale představte si své rodiče, jak by oni reagovali. 

Takţe jeden bude hrát Lukáše, jak byste se sami zachovali v této situaci (simulace), a druhý 

bude hrát jednoho z Vašich rodičŧ (alterace). Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky:  

 Jaké bylo hrát Lukáše? 

 Jaké bylo hrát rodiče? 

 Jak rodiče reagovali? 

 Co rodiče chtěli vědět? O co se zajímali? 

 Proč se rodiče zlobili? 

 Jak jste v roli rodičŧ poradili Lukášovi? 

 Dohodli jste se na něčem, k čemu jste dospěli? 

 Proč si Lukáš vzal cigaretu od Petra? 

 Jak by Lukáš měl zareagovat, kdyţ mu Petr cigaretu nabízel? 

 Jaké další věci by vám mohl Petr nabízet? 

 Co je to droga? 

 Jaké jiné drogy znáte? 
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 V čem jsou drogy tak nebezpečné? 

 Bavíte se doma s rodiči o drogách? Jak často? 

Zadání: Teď si představte, ţe je druhý den, školu uţ máte za sebou. A opět jste venku 

s Petrem a zase Vám nabídne cigaretu. Jeden z Vás Bude hrát Petra (alterace), který bude 

přesvědčovat Lukáše, aby si cigaretu zapálil. A druhý z Vás bude hrát Lukáše a hrajte sami 

za sebe a pokuste se odmítnout cigaretu (simulace). Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Lukáše? 

 Jaké bylo hrát Petra? 

 Co bylo nejtěţší na vaší roli? 

 Proč jste se rozhodli pro vaše rozhodnutí? 

 Komu se podařilo odmítnout cigaretu? 

 Co to znamená odmítnout věc, kterou nám někdo nabízí? 

 Jak jste odmítali cigaretu? Jak jste se bránili Petrovu přemlouvání? 

 Co jste Petrovi říkali? 

 Proč vás Petr nabádal kouřit? 

 Jak vás Petr přesvědčoval? 

 Myslíte si, ţe je dobré se s Petrem bavit? Proč? 

 Kdo jiný by vám mohl nabízet nějakou drogu? Jak bychom se měli v této 

situaci zachovat? 

Zdroje: vlastní 
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11.3 Osobní bezpečí - Facebook 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 13 let. Dnes jsou mezi mladými lidmi a uţ i dětmi oblíbené 

sociální sítě. Je potřebné si uvědomit, ţe sociální sítě nám mohou přinášet také 

řadu rizik. Lidé se ve virtuálním světě mohou chovat jinak neţ ve světě 

reálném, dokonce se mohou za někoho jiného vydávat. 

 Ţáci by měli rizika sociálních sítí znát. 

 Věk dětí, které se registrují do sociálních sítí, stále klesá. 

Cíle: 

 Ţák odmítne sliby, lákání a dárky od osob, které nezná. 

 Ţák vyjmenuje, jaká rizika mohou sociální sítě přinést. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Markéta a Eliška 

 Ţák si uvědomí, ţe na internetu se mŧţe člověk vydávat 

za někoho jiného. 

o Markéta a Eliška 

 Ţák si uvědomí, ţe sociální sítě mohou být nebezpečné. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Markéta vypráví o své nejlepší kamarádce Elišce. 

S Eliškou děláme všechny věci společně. Vţdy se po škole napřed jdeme projít 

po městě a drbeme třeba naše kluky ze třídy. Pak jdeme buďto k ní anebo ke mně 

a posloucháme písničky, lakujeme si nehty a tak. Teď naposledy mi Eliška říkala, ţe si 

zaloţila facebook, prý ţe ho má kaţdý. A ţe jí tam napsal nějaký kluk a moc se jí podle fotky 

líbí. Kdyţ jsem se jí ptala, který kluk ze školy to je, tak mi řekla, ţe ho nikdy neviděla, ţe ho 

zná jenom z facebooku a ţe ji pozval na rande, které má být zítra. Mám z toho ale nějaký 

špatný pocit, kdyţ ho před tím nikdy neviděla. Mám strach, aby to byl opravdu on. 

Doptávání: Učitel v roli (Markéta) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 
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Zadání: Teď jste slyšeli příběh o Elišce a jeden z vás teď bude hrát Markétu, která se 

bude snaţit rozmluvit Elišce rande. A druhý z vás bude hrát Elišku, která bude na to rande 

chtít jít. Takţe jeden z Vás bude hrát Markétu (simulace), jak byste vy rozmlouvali Elišce 

rande, a druhý z Vás bude hrát Elišku (alterace), která na to rande bude chtít jít. Poté se role 

ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Markétu? 

 Jaké bylo hrát Elišku? 

 Jakým zpŧsobem přemlouvala Markéta Elišku, aby na to rande nechodila? 

 Co říkala Eliška Markétě? 

 Kdo by tam mohl přijít? 

 Jaká rizika mohou hrozit Elišce? Co by se tam na tom rande mohlo stát? 

Učitel v roli: Markéta pokračuje ve vyprávění 

Eliška se přes moje rady rozhodla na rande jít. Jenţe mi to nedalo, a přestoţe jsem 

se bála, ţe mě Eliška uvidí, rozhodla jsem se, ţe ji budu sledovat. Kdyţ Eliška dorazila 

na místo, schovala jsem se za křoví a čekala, kdo za ni přijde. Po chvíli jsem si všimla, 

ţe se k Elišce blíţí nějaký muţ. Dostala jsem strach, viděla jsem, ţe si spolu chvíli povídali 

a pak Eliška rychle odešla. Ještě jsem tam chvíli čekala, aby mě Eliška neviděla. Přemýšlela 

jsem nad tím a jsem ráda, ţe se Elišce nic nestalo. Druhý den jsme se viděli a hned jsem se jí 

šla zeptat, jaké bylo rande. 

Zadání: Nyní jeden z Vás bude hrát Markétu. Ta je zvědavá, jak rande dopadlo, 

přestoţe to viděla. Zároveň byla zvědavá, co ji na to Eliška poví. Druhý z Vás bude hrát 

Elišku (simulace) a hrajte sami za sebe, nechám na Vás, zda jí budete chtít říct, co se stalo, 

anebo ne. Vy, co budete hrát Markétu (simulace), také hrajte sami za sebe a budete chtít 

zjistit, jak rande probíhalo. Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké měla Markéta pocity? 

 Jak se cítila Eliška? 

 Jakým zpŧsobem Markéta zjišťovala, jak rande dopadlo? 
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 Řekla Eliška Markétě pravdu? Proč? 

 Přiznala se Markéta Elišce, ţe ji sledovala? Proč? 

 Shodla se děvčata na něčem? 

 Co poradila Markéta Elišce? 

 V budoucnu, kdyby se situace opakovala, rozhodla by se Eliška stejně? 

 Jakým zpŧsobem se podařilo Elišce od pána odejít? 

 Jaké nebezpečí Elišce hrozilo? 

 Co je to sociální síť? 

 Proč sociální sítě lidé vyuţívají? 

 Jakým zpŧsobem se mŧţeme chránit na sociálních sítích? 

Zdroje: vlastní 
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11.4 Poruchy přijmu potravy 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 14 aţ 15 let. Ţáci v tomto věku mohou na sobě pozorovat změny 

v tělesných proporcích. Strach z tloušťky a dietní tendence ovlivňují ţivot stále 

mladších věkových kategorií, zejména dívek. 

 Školní mládeţ se v poslední době stává významnou cílovou skupinou rŧzných 

mediálních kampaní, módního, potravinářského a dietního prŧmyslu 

Cíle: 

 Ţák vysvětlí rizika spojená s poruchami příjmu potravy. 

 Ţák uvede, kde vyhledat odbornou pomoc v případě poruch přijmu potravy. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Denisa a Jana 

 Ţák se zamýšlí nad problematikou vnímání vlastního těla. 

o Denisa a Jana 

 Ţák pochopí, ţe poruchy příjmu potravy jsou zdraví 

nebezpečné. 

 Ţák pochopí, ţe v případě podezření se mŧţe jít svěřit 

dospělému. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Denisa vypráví příběh o Janě. 

S Janou jsme nejlepší kamarádky, uţ od první třídy spolu sedíme v lavici. Máme 

takový zvyk, ţe kaţdé úterý a kaţdý čtvrtek chodíme po obědě ze školy spolu do cukrárny 

na zmrzlinu. Uţ jsme tam ochutnali všechny příchutě, ale to je jedno, protoţe vţdy máme 

o čem klábosit a drbeme kluky a tak. Poslední dobou, ale Janča se mnou nechce na zmrzlinu 

chodit, dokonce ji i na obědech uţ nevídám. A teď si nosí do školy ty praštěný časopisy 

o módě s těmi hubenými modelkami a o přestávkách nedělá nic jiného, neţ ţe si v nich listuje. 

A často mi pak ty modelky ukazuje a říká: „Heleď jak jim to sluší“. Vŧbec ji nerozumím, 

myslím, ţe kdyţ jsme nejlepší kamarádky uţ tak dlouho, tak by mi měla říct, co se děje. 
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Doptávání: Učitel v roli (Denisa) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Nyní jste slyšeli příběh o Janě a představte si, ţe jeden z vás bude hrát 

Denisu, která bude chtít zjistit od Jany, co se děje. A druhý z Vás bude hrát Janu, zkuste 

vymyslet, proč to Jana dělá. Takţe jeden z Vás bude hrát Janu (simulace), hrajte sami za sebe, 

jak vy byste zjišťovali, co se děje. A druhý z Vás bude hrát Denisu (alterace)a pokuste se 

přijít na to, proč děláte to, co děláte. Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Denisu? 

 Jaké bylo hrát Janu? 

 Jakým zpŧsobem Denisa zjišťovala, co se děje? 

 Jak Jana reagovala? 

 Svěřila se Jana Denise? S čím? 

 Proč Jana dělá to, co dělá? 

 Co jste poradili v roli Denisy Janě? 

Učitel v roli: Denisa pokračuje v příběhu o Janě. 

Jednou jsem šla o přestávce na záchod a uslyšela jsem, ţe tam někdo zvrací 

a kdo nevyšel ze záchodu, Jana. Ptala jsem se jí, jestli jí je špatně a říkala, ţe ne a ţe se 

nemám starat. Teď uţ se mi to zdá váţně podezřelé, a přestoţe jsem nechtěla ztratit 

její dŧvěru, rozhodla jsem se jít za naším třídním učitelem a vše mu povědět. 

Doptávání: Učitel v roli (Denisa) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Nyní jste slyšeli pokračování příběhu a jeden z Vás bude hrát Denisu, 

jak se pŧjde svěřit svému třídnímu učiteli a druhý z Vás bude hrát třídního učitele. Představte 

si třeba vašeho třídního učitele (alterace), jak by on reagoval na to, co mu Denisa říká. 

Roli Denisy hrajte sami za sebe (simulace), uvědomte si, ţe máte o svou nejlepší kamarádku 

váţně strach. Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Denisu? 

 Jaké bylo hrát třídního učitele? 
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 Co vše Denisa řekla třídnímu učiteli? 

 Jak třídní učitel reagoval na to, s čím se mu Denisa svěřila? 

 Dohodli jste se na něčem, k čemu jste dospěli? 

 Jak by měl třídní učitel zareagovat, kdyţ se mu Denisa svěřila? 

 Co by se mohlo stát, kdyby Denisa za třídním učitelem nešla? 

 Komu jinému by se mohla Denisa svěřit? 

 Proč Jana dělá to, co dělá? 

 Co jsou to poruchy příjmu potravy? 

 Jaká jsou rizika spojená s poruchami příjmu potravy? 

Zdroje: vlastní 
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11.5 Přivolání záchranné služby 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 12 aţ 13 let.  

 Ţáci by měli vhodně reagovat na situaci úrazu a v případě potřeby přivolat 

záchrannou sluţbu. 

Cíle: 

 Ţák v případě potřeby přivolá záchrannou sluţbu. 

 Ţák uvede, co má sdělit dispečerovi při přivolání záchranné sluţby. 

 Ţák popíše místo nehody pro přivolání záchranné sluţby. 

Dramaturgie: 

 3 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu: 

o 1, Anička a dispečer 

 Ţák zkouší přijít na to, co vše by mělo zaznít při přivolání 

záchranné sluţby. 

 Učitel zjistí, jaké znalosti jiţ ţáci mají. 

o 2, Anička a dispečer 

 Ţák pochopí, co vše by mělo zaznít při přivolání záchranné 

sluţby. 

o 3, Anička a dispečer 

 Ţák si fixuje, co říct při přivolání záchranné sluţby. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Anička vypraví, co viděla: 

Byla jsem u své kamarádky Barbory, nacvičovaly jsme si kroky tance na vystoupení 

ke konci školního roku. Volala mi maminka na mobil, ţe uţ bude mít hotovou večeři a ţe uţ 

bych měla jít domu. Domu mi to trvá asi 10 minut, tak jsem šla v klidu. V hlavě jsem si pořád 

dokola promítala kroky tance, kdyţ v tom se za mnou ozval hlasitý náraz. Neskutečně mě to 

vyděsilo, lekla jsem se, aţ jsem poskočila. Podívám se kolem sebe, nikde nikdo a vidím jen 
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sraţená dvě auta. Vím, ţe bych měla pomoc, vyndám mobil a vytočím číslo rychlé záchranné 

sluţby a jdu blíţe k nehodě. 

Doptávání: Učitel v roli (Anička) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Teď jste slyšeli příběh, který se stal Aničce. Vţijte se do rolí a představte si, 

ţe jeden z Vás bude hrát Aničku a druhý z Vás bude hrát dispečera, kterému se Anička 

dovolá. V roli Aničky budete hrát za sebe (simulace), co vše byste dispečerovi řekli a v roli 

dispečera budete hrát také sami za sebe (simulace), jaké informace byste chtěli slyšet 

pro vypravení záchranné sluţby. Poté se role ve dvojici obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Aničku? 

 Jaké bylo hrát dispečera? 

 Jak se Anička cítila? 

 Jaké informace Anička řekla? 

 Jaké informace chtěl dispečer po Aničce? 

Zadání: Nyní budu hrát dispečera já a postupně se vystřídá 5 z Vás, kteří budou hrát 

Aničku. Ostatní budou poslouchat a budou se soustředit na to, jaké informace bude zjišťovat 

dispečer a jak bude Anička odpovídat. 

Reflexní otázky: 

 Jaké informace chtěl dispečer po Aničce? 

 Jaké informace zde zazněly, na které jsme prvně zapomněli? 

 Jakým zpŧsobem popsala Anička místo nehody? 

 Podle čeho popíšeme místo nehody, kdyţ se např. nenacházíme ve městě 

či obci v určité ulici? 

Zadání: Nyní si zkuste opět ve dvojicích zahrát přivolání rychlé záchranné sluţby. 

Jeden z Vás bude hrát Aničku (simulace) s tím, ţe nyní víte, co byste měli říct. Druhý z Vás 

bude hrát dispečera (simulace) s tím, ţe teď jiţ víte, na co se ptát. Poté se role ve dvojicích 

obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké informace Anička řekla? 
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 Jaké informace chtěl dispečer po Aničce? 

 Které informace by měly zaznít pro přivolání záchranné sluţby? 

 Která telefonní čísla jsou vyhrazena pro tísňové volání v ČR? 

 Co kromě informací mŧţe dispečer po mně chtít slyšet? 

Poznámky: 

 Při třetí rolové hře mŧţeme změnit zadání např. s typem nehody, při které by 

byl ţák svědkem. 

 Tento námět mŧţe být vyuţit například jako první hodina před výukou první 

pomoci. 

Zdroje: vlastní 
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11.6 Stres 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 12 aţ 13 let. Dnes je doporučováno, aby se ţáci věnovali i dalším 

přínosným aktivitám mimo školu, chodí na rŧzné krouţky či do sportovních 

klubŧ. 

 Kaţdý rodič chce pro své dítě „jen to nejlepší“, otázkou ale zŧstává, zda nejsou 

v dnešní době děti přetěţováni vlivem mnoţství navštěvovaných krouţkŧ 

a dalších mimoškolních aktivit. 

Cíle: 

 Ţák vyjmenuje minimálně tři správné zpŧsoby, jak sníţit hladinu stresu. 

 Ţák ví, na koho se obrátit v případě, ţe na sobě bude pociťovat delší dobu 

známky únavy, nesoustředěnosti 

Dramaturgie: 

 3 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o Honza a Michal 

  Ţák přichází na to, čím mŧţe být zpŧsobována únava. 

o Honza a Michal 

 Ţák chápe, ţe pŧsobení stresu na člověka je nebezpečné a ví jak 

sníţit hladinu stresu. 

o Michal a maminka 

 Ţák pochopí, ţe se se svým trápením mŧţe rodičŧm svěřit. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: Honza vypráví příběh o svém nejlepším kamarádovi Michalovi. 

Mŧj nejlepší kamarád se jmenuje Michal. Jsme sedmáci, chodíme spolu do třídy 

a na fotbal, ten nám vţdycky šel. Občas spolu vymyslíme nějakou tu blbinu a dost se u toho 

nasmějeme. Jenţe poslední dobou jsem si všiml, ţe se mi zdá Michal dost unavený, a to jak 

ve škole, tak na fotbale. Trvá to uţ asi měsíc, co začal nový školní rok. Dokonce jsem viděl, 

jak jednou Michal při hodině matematiky usnul, tak jsem do něho drkl, aby si toho učitelka 
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nevšimla. Mám pocit, ţe uţ se tolik spolu nesmějeme, taky ve škole se zhoršil a fotbal uţ moc 

taky neproţívá. Nevím co se děje… 

Doptávání: Učitel v roli (Honza) zodpovídá otázky k danému příběhu pro upřesnění. 

Zadání: Nyní jste slyšeli příběh o Honzovi a Michalovi a představte si, ţe jeden z Vás 

bude hrát Honzu, kterého zajímá, co se Michalovi děje. Druhý z vás bude hrát Michala 

a zkuste přijít na to, proč jste tolik unavení. Takţe jeden z Vás bude hrát Honzu, který bude 

zjišťovat, co se stalo Michalovi, a představte si sami sebe (simulace), na co byste se Michala 

ptali. Druhý z vás bude hrát Michala (alterace), víte, ţe jste dost unavení a zkuste vymyslet, 

proč jste tolik unavení, ţe jste se i ve škole zhoršili a ţe vás uţ ani ten fotbal nebaví. Poté 

se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Honzu? 

 Jaké bylo hrát Michala? 

 Jakým zpŧsobem Honza zjišťoval, proč je Michal unavený? 

 Co zpŧsobuje Michalovu únavu? Na co jste přišli? 

 Proč mohou být lidé unavení? 

Učitel v roli: Michal vypráví o sobě. 

Poslední dobou jsem docela unavený, snaţím se to zvládat, ale je to váţně těţký. 

Dokonce jsem se zhoršil ve škole, protoţe doma mi nezbývá moc času na učení. Minulý týden 

mi trenér na fotbale řekl, ţe se zhoršuju, ať něco se sebou začnu dělat a to mě váţně štve, 

protoţe ten mě baví ze všeho nejvíc, i víc neţ ten tenis, na který teď musím chodit. Mamka 

mě zapsala totiţ na tenis, ona ho přímo zboţňuje, prý ţe ho kdysi taky hrávala a říká, ţe kdyţ 

v tom byla dobrá ona, tak ţe já musím taky. Jenţe teď to mám tak, ţe v pondělí a ve čtvrtek 

chodím na fotbal, v úterý máme dlouho školu a na tenis chodím ve středu a v pátek. Takhle 

nemám moc času ani na Honzu, kdyţ na víkend jezdíme mimo město. Cítím na sobě únavu 

a rád bych to mamce řekl, ale nechci ranit její city, kdyţ je z toho tenisu tak nadšená. 

Zadání: Nyní si představte, ţe se Michal svěřil Honzovi, ţe ho ten tenis tolik nebaví 

a ţe si myslí, ţe je unavený z toho, ţe toho má v týdnu po škole hodně. Jeden z Vás bude hrát 

opět Honzu (simulace), který se bude snaţit poradit Michalovi, co má dělat. Hrajte sami 

za sebe, co byste vy Michalovi poradili, aby nebyl tak unavený, za kým by měl třeba zajít. 
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Druhý z Vás bude hrát Michala (alterace), který vyslechne Honzu a při tom ví, ţe by to rád 

řekl své mamce, ale při tom nechce ranit její city. Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Honzu? 

 Jaké bylo hrát Michala? 

 Co jste poradili Michalovi? 

 Jak Michal reagoval na rady Honzy? 

 Co by se mohlo stát, kdyby Michalova únava pokračovala i nadále? 

 Komu by se měl jít Michal svěřit? 

 Co je to stres? 

 Jaké tělesné projevy mŧţe představovat stres? 

 V jakých situacích na sobě mŧţeme pozorovat stres? 

 Co mŧţe pomáhat ke sníţení hladiny stresu? 

Zadání: Nyní si představte, ţe se Michal rozhodl to říct své mamince. Jeden z Vás 

bude hrát Michala (simulace), který ji řekne o tenisu. Pamatujte na to, ţe ji nechce ranit. 

Druhý z Vás bude hrát jeho maminku (alterace), představte si, jak by třeba reagovala vaše 

maminka. Poté se role ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Michala? 

 Jaké bylo hrát maminku? 

 Jak jste se cítili v roli Michala? 

 Jakým zpŧsobem to Michal řekl mamince? 

 Jak maminka reagovala na to, s čím se jí Michal svěřil? 

 Přišli jste na nějaké řešení? Na jaké? 

 Co by podle vás měla maminka udělat? 

 Komu jinému se s problémem svěřit? 

Zdroje: vlastní  



77 

 

11.7 Šikana 

Cílová skupina: 

 Ţáci ve věku 12 let. Ţáci v tomto věku přechází na druhý stupeň základní 

školy, případně niţší stupeň osmiletého gymnázia a s tím souvisí i častý 

přestup nových ţákŧ do třídy a vznik nového kolektivu. 

 Problematikou šikany je nutné se zabývat, její výskyt je častý, a proto 

je ţádoucí včasně ţáky s ní seznámit. 

Cíle: 

 Ţák vysvětlí pojem šikana. 

 Ţák projevuje ochotu respektovat svobodu druhého dítěte. 

 Ţák ví, na koho se obrátit v případě, ţe bude mít podezření nebo bude vědět 

o prŧběhu šikany v jeho kolektivu. 

Dramaturgie: 

 2 rolové hry vycházející z příběhu povedou k následujícímu pochopení: 

o David a Martin 

 Ţák pochopí, ţe se v případě potíţí mŧţe svěřit kamarádovi. 

o Martin a paní učitelka 

 Ţák ví, ţe mu dospělý pomŧţe. 

 Ţák ví, na koho se obrátit v případě podezření šikany. 

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny 

Učitel v roli: David vypráví svŧj příběh o stěhování a nástupu na novu školu. 

Maminka dostala novou nabídku práce a tak jsem se s ní musel před měsícem 

přestěhovat z malé vesničky sem do města. Nastoupil jsem tu do školy a baví mě matematika 

a zeměpis. Ze všeho nejvíc mě ale baví hrát na housle, chodím třikrát týdně na hodiny 

a myslím si, ţe mi to jde. Co mě opravdu nebaví, tak to je sport, protoţe mi prostě nejde… 

Ve třídě se s nikým zatím moc nebavím. Sedím v lavici s Martinem a ten je docela fajn, občas 

se i v lavici zasmějeme, ale o přestávkách se baví s jinými spoluţáky. Ostatní kluci se mi 

při tělocviku smějí, protoţe neumím moc hrát míčové hry a také se mi smějí, ţe nosím brýle 

a ţe hraju na housle. Říkají mi „brejloune“. Je mi z toho smutno, ale uţ jsem si docela i zvykl. 
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Jenţe před týdnem mi Pavel i ti jeho kamarádi podkopli nohy a já upadl, strašně se smáli 

a dělají mi to kaţdý den, buďto na chodbě, nebo kdyţ jdu domu. Mamince jsem samozřejmě 

nic neřekl, aby si nemyslela, ţe se neumím bránit. Dnes mi kluci zase podkopli nohy a já jak 

upadl, tak se mi otevřel kufřík s houslemi a ty se v pŧlce rozlomily. Jak to kluci viděli, 

tak Pavel ke mně přišel se slovy: „Opovaţ se to někomu říct, jinak víš co…“ Já se rozbrečel 

a pak jsem viděl Martina, jak všemu přihlíţí.  

Doptávání: Učitel v roli (David) zodpovídá otázky k dané situaci pro upřesnění. 

Zadání: Teď jste slyšeli příběh o Davidovi a představte si, ţe jeden z Vás bude hrát 

Davida, jak se jde svěřit Martinovi o svém trápení a poprosit ho o pomoc. Druhý z Vás bude 

hrát Martina, ale představte si Martina, který by Davidovi chtěl pomoc, ale bojí se ostatních 

klukŧ, aby mu to nedělali také. Takţe jeden z Vás bude hrát Davida, který se svěřuje 

Martinovi, a představte si sami sebe (simulace), jakým zpŧsobem byste se svěřovali, co byste 

Martinovi říkali a jakým zpŧsobem byste chtěli od něho pomoc. Druhý z Vás bude hrát 

Martina (alterace), který by sice chtěl pomoc, ale bojí se komukoliv něco říct. Poté se role 

ve dvojicích obrátí. 

Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Davida? 

 Jaké bylo hrát Martina? 

 Proč chtěl David pomoc? 

 Jak se David cítil? 

 Jak Martin reagoval? 

 Co jste poradili v roli Martina Davidovi? 

 Přišli jste na nějaké řešení? Na jaké? 

 Jak by podle Vás měl Martin zareagovat? 

Zadání: Teď si představte, ţe je druhý den a Martin stále přemýšlí nad tím, co včera 

viděl, jak David upadl a rozbily se mu housle. Nakonec se po celém dni rozhodne zajít 

za třídní učitelkou. Nyní jeden z Vás bude hrát Martina (alterace), který má sice strach, 

ale rozhodne se říct paní učitelce, co viděl. Druhý z Vás bude hrát paní učitelku, představte 

si třeba vaši třídní učitelku, jak by ona reagovala (alterace) na to, co jí Martin říká. Poté se 

role ve dvojicích obrátí. 
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Reflexní otázky: 

 Jaké bylo hrát Martina? 

 Jaké bylo hrát paní učitelku? 

 Jakým zpŧsobem řekl Martin o tom, co se děje Davidovi? 

 Jak paní učitelka reagovala? 

 Dohodli jste se na něčem, k čemu jste dospěli? 

 Jak jinak by kluci mohli ubliţovat Davidovi? 

 Co je to šikana? 

 Proč se stal David terčem násilí a agresivity svých spoluţákŧ? 

 Na koho jiného se obrátit, kdyţ byste věděli, ţe se ve vaší třídě něco takového 

děje? 

Poznámky: Na základě reflexních otázek z první rolové hry mŧţe vzejít návrh, 

ţe David nebo Martin se mohou jít svěřit rodičŧm, pak další zadání mŧţeme k tomu 

přizpŧsobit.  

Zdroje: vlastní 
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12 Ověření námětu 

Na Základní škole Obříství jsem ověřil v červnu 2017 jeden námět ze souboru. Jednalo 

se o druhý námět s názvem Odmítnutí drogy. 

Pro realizaci ověření námětu jsem dostal souhlas ředitelkou školy a učitelem, který 

na škole vyučuje výchovu ke zdraví. 

Před samotným ověřením námětu jsem provedl krátký rozhovor s pedagogem, který 

danou třídu vyučuje. Byl seznámen se skupinou třídy a s učivem, které jiţ za školní rok 

probrali. Téma drogy jiţ učitel s danou třídou probíral v dubnu 2017.  

Námět byl ověřen v 8. ročníku základní školy. Pro výukový blok bylo stanoveno 2x 45 

minut. Ve třídě bylo 23 ţákŧ, z toho 13 dívek a 10 chlapcŧ. Jiţ předem jsem byl domluven 

s vyučujícím, který po celou dobu byl ve třídě, ţe v případě lichého počtu ţákŧ ve třídě 

se zapojí, abych mohl ţáky při hraní rolí pozorovat. 

Na začátku vyučovací hodiny byli ţáci seznámeni s cílem hodiny a s tím, co se bude 

následně dít. Poté jsem vstoupil do role. Všichni ţáci se postupně ztišili a poslouchali, 

následně byli ţáci vyzváni k doptávání. Ţáky pokládali otázky typu: „Jak se ty cigarety k tobě 

dostaly?“; „Kolik ti je let?“; „Proč si taky kouřil?“. Dále bylo ţákŧm zadáno, ať vstoupí 

do rolí. Jedna dívka byla v páru s vyučující, se kterou jsem byl dopředu domluven. 

Do aktivity se zapojili všichni ţáci. 

Následovala zajímavá reflexe. Kladl jsem otázky tak, aby kaţdý ţák minimálně jednou 

odpověděl, ale ti byli sami aktivní. Ţáci odpovídali typu: „Bylo mi to před rodiči pěkně 

trapné.“; „Jako máma jsem se pěkně zlobila, nechtěla bych, aby moje dítě jednou kouřilo.“; 

„Řekl jsem mu, ţe ty cigarety má vyhodit a říct Petrovi, ţe si ničí zdraví.“; „Slíbila jsem, ţe uţ 

kouřit nebudu.“; „Lukáš si myslel, ţe se s ním Petr nebude bavit, kdyţ si nezapálí.“; Jeden 

chlapec dokonce reagoval: „Můj táta by mě zabil.“. A zde jsem si všiml jiţ určitého přesahu 

do reálného ţivota. Následně byla vedena diskuse na téma drogy. 

Ţákŧm bylo řečeno druhé zadání, opět vstoupili do rolí, poté se role obrátili 

a následovala reflexe. Zde jiţ byli vidět rozdíly mezi ţáky, kteří jsou prŧbojnější, a kteří 

méně. Naprostá většina ţákŧ dokázala ve hře cigaretu odmítnout. Pro příklad ţáci odpovídali: 

„Prostě jsem si ji nevzal, kdyţ mi řekl, ţe se se mnou nebude bavit.“; „Bylo těţký 

to odmítnout.“; „Naléhal na mě.“; „Prostě jsem řekl důrazně ne.“; „Řekla jsem mu, ţe to 

škodí zdraví a ať si to jeho klidně škodí, ale já si ho ničit nebudu.“; „Radši budu zdravý 

sportovec.“ 
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Na ţácích bylo vidět, ţe je námět zaujal. Do aktivity se zapojili všichni, nikdo ţádným 

zpŧsobem hry v roli nebojkotoval. Neshledal jsem během ověřování ţádné problémy. 

Po ukončení hodiny byl proveden rozhovor s vyučující, která se také zúčastnila. 

Uvedla, ţe se domnívá, ţe hodina splnila záměr a ţe takovýto zpŧsob rolového hraní 

ve dvojicích nezaţila a ţe by ráda tuto metodu aplikovala a ve své praxi. 
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo shromáţdit informace o realizaci podpory zdraví 

na 2. stupni základní školy za pomocí metod dramatické výchovy. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy výchovy ke zdraví, dále je uvedena 

charakteristika psychosociálního vývoje ţákŧ staršího školního věku, jsou vymezeny cíle 

dramatické výchovy a následně je popsán její vliv na socializaci jedince. Dŧraz je kladen 

na hru v roli jako na stěţejní metodu dramatické výchovy. V práci je také charakterizován 

pedagog výchovy ke zdraví, který uţívá metod dramatické výchovy. 

Z teoretické části práce vyplývá, ţe pro realizaci výchovy ke zdraví na 2. stupni 

základní školy lze pouţívat ve vyučovacích hodinách dramatickou výchovu jako metodu. 

Cíle dramatické výchovy se prolínají s cíly výchovy ke zdraví a některé se dokonce shodují. 

Oba vzdělávací obory jsou součástí primární prevence, protoţe podporují a učí strategie 

zvládání ţivotních situací v běţném ţivotě dětí a mládeţe. 

Úkolem praktické části práce bylo ověření, zda učitelé výchovy ke zdraví ve svých 

hodinách pouţívají dramatické metody. Orientačním šetřením bylo zjištěno, ţe učitelé 

dramatické metody ve výuce výchovy ke zdraví uţívají a ţáky dokonce tyto metody baví. 

Ale hlavním problémem je, ţe pro pedagogy výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy 

nejsou dostupné náměty s uţitím dramatických metod. Z tohoto dŧvodu byl vytvořen soubor 

sedmi námětŧ pro učitele výchovy ke zdraví s uţitím her v roli, který je součástí práce. 

Pro pedagogy výchovy ke zdraví mŧţe být nabídnutý materiál inspirací a přínosem 

ve své praxi. 

Stanovených cílŧ práce bylo dosaţeno a závěrem lze shrnout, ţe v problémových 

situacích pomocí her v roli si ţák vyzkouší jednat v bezpečném prostředí. V případě 

správného pedagogického vedení ţák získává zkušenosti a na základě toho je pak dokáţe 

aplikovat ve svém reálném ţivotě. Proto by pedagogové výchovy ke zdraví měli mezi 

vyučovací metody zařazovat metody dramatické, které mají přínosný potenciál. 
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