
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta

Katedra primární pedagogiky

SPECIFIKA METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Autor bakalářské práce: Kristina Michlová

Studijní obor: Učitelství pro MŠ

Forma studia: prezenční

Bakalářská práce dokončena: duben, 2007



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 

uvedené literatury.

V Praze dne …………….. Podpis: …………………………..



Poděkování

Děkuji  PaedDr.  Soně  Koťátkové,  vedoucí  práce,  za  odborné  vedení, 

cenné a konstruktivní připomínky při zpracování této práce.



Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá metodami dramatické výchovy v předškolním 

období.  Ověřuje,  které metody se uplatňují v mateřské škole a v odpoledním 

kroužku  dramatické  výchovy  a  zároveň  metody,  které  nelze  použít  pro 

předškolní věk. Uvádí také, čím se liší dramatická výchova v mateřské škole a 

v odpoledním kroužku.

Klíčová slova:

dramatická výchova, metoda, technika, mateřská škola, odpolední kroužek, hra.



Annotation:

This bachelor thesis deal with the methods of the dramatic education at the pre-

school period of infancy. It´s prove, which methods are applied at the nursery 

school and at the afternoon classwork of dramatic education and on the other 

hand the methods that are not possible to be applied for the pre-school age. It 

shows the difference between the dramatic education at the nursery school and 

at the afternoon classwork, as well.   

Keywords:

dramatic pedagogy, method, technique, nursery school,  afternoon classwork, 

game.



OBSAH:

Úvod

TEORETICKÁ ČÁST

1. RVP PV a možnosti dramatické výchovy……………………………………….9

1.1  Cíle a hodnoty dramatické výchovy……………………………………….11

2. Dramatická výchova v MŠ………………………………………………………..13

3. Dramatická výchova a psychologické aspekty…………………………………14

3.1 Vývoj základních schopností a dovedností……………………………….15

3.2 Kognitivní vývoj………………………………………………………………16

3.3 Vývoj sociálních kontrol a rolí………………………………………………16

3.4. Psychologie hry……………………………………………………………..17

4. Dramatická výchova………………………………………………………………18

4.1 Komponenty dramatické výchovy………………………………………….19

4.1.1 Zdroje dramatické výchovy…………………………………………...19

4.1.2 Pedagog a jeho role v dramatické výchově…………………………20

4.1.3 Prostor…………………………………………………………………..22

4.1.4 Skupina…………………………………………………………………22

4.1.5 Příprava hodiny………...……………………………………………...24

5. Metody a techniky dramatické výchovy…………………………………………25

5.1 Hra v roli………………………………………………………………………26

5.1.1 Cvičení………………………………………………………………….27

5.2 Co je technika………………………………………………………………..28

5.3 Členění metod podle různých autorů…………...…………………………28

PRAKTICKÁ ČÁST

6. Cíle………………………………………………………………………………….33

7. Úkoly…………………………………………………….………………………….34

8. Metody průzkumu…………………………………………………………………34

9. Vlastní průzkum v mateřské škole a odpoledním kroužku……………………34

9.1 Analýza skupin……………………………………...………………………..35

9.2 Dotazník - metoda dotazování a její výsledky…………………………….36

9.2.1 Shrnutí dotazníku………………………………………………….…39



9.3 Pozorování……………………………………………………………………39

9.3.1. Mateřská škola………………...……………………………………...39

9.3.2. Odpolední kroužek……………………………………………………43

9.3.3 Shrnutí pozorování...…………………………………………………..46

9.4 Rozdíly dramatické výchovy v MŠ a odpoledním kroužku………………47

10. Závěr………………………………………………………………………………47



Úvod

V současné  době  se  setkáváme  s nabídkou  dramatické  výchovy  (DV) 

v podobě  samostatného  předmětu,  zájmového  kroužku  nebo  prvky  metod 

dramatické výchovy ve vyučování. V minulých letech byla DV spíše výjimkou a 

o metodách DV - jako metodě práce - se příliš nevědělo. Od té doby se ale 

mnohé změnilo a dramatická výchova se začíná plnohodnotně začleňovat do 

ostatních estetických výchov. Jádrem DV jsou metody, které jsou pro pedagoga 

prostředkem  k naplnění  stanovených  cílů.  Metodami  dramatické  výchovy 

můžeme navíc povýšit  např.  běžnou pohybovou činnost  na tématický celek, 

který budou mít děti spojeny s prožitkem a lépe si tak zafixují danou činnost. 

Proto jsem se také zaměřila na problematiku metod dramatické výchovy, kterou 

shledávám jako velmi  významnou součást  výchovně vzdělávacího programu 

v mateřské škole. Také se domnívám, že nejsou doposud zmapované metody 

dramatické  výchovy pro předškolní  období  a  pedagogům tak chybí  odborné 

informační zdroje. 

Tato práce se snaží vymezit metody dramatické výchovy, které se využívají 

v mateřských  školách.  Zajímá  mě  úroveň  a  pojetí  dramatické  výchovy 

v mateřských školách, zda se pedagog věnuje procesu nebo spíše výslednému 

produktu - představení. Pozorováním a následným zapisováním bych jednak 

chtěla splnit stanovené cíle, očekávám ale také osobní obohacení a zkušenosti 

pro mé budoucí zaměstnání.



TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické  části  se  snažím  vymezit  souvislosti  dramatické  výchovy 

s předškolním vzdělávání. Vycházím z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, z vývojové psychologie a psychologie hry. Zároveň se 

pokusím určit pojetí dramatické výchovy v mateřské škole, její komponenty a 

samostatně se budu zabývat metodami,  což je stěžejní téma mé bakalářské 

práce.

1. RVP PV a možnosti dramatické výchovy

Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  (RVP  PV) 

vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání 

dětí předškolního věku (RVP PV 2004). Jednou ze čtyř cílových kategorií RVP 

PV  jsou  klíčové  kompetence,  které  jsou  obecně  formulovány  jako  soubory 

předpokládaných  vědomostí,  dovedností,  schopností,  postojů  a  hodnot 

důležitých  pro  osobní  rozvoj  a  uplatnění  každého  jedince.  Vzhledem 

k dramatické výchově je důležité rozebrat,  jakým způsobem je možné těchto 

výstupů  dosahovat.  Zamyslíme  se  tedy  krátce  nad  tím,  jaká  je  vazba  mezi 

dramatickou výchovou a jednotlivými kompetencemi z pěti souborů .

Prvním souborem z  klíčových  kompetencí  jsou  kompetence k učení. 

Dramatická výchova umožňuje, aby dítě v jejím procesu získávalo „elementární 

poznatky o světě lidí,  kultury, přírody i  techniky, který dítě obklopuje, o jeho  

rozmanitostech a proměnách,“  aby se orientovalo „v řádu a dění v prostředí, ve  

kterém žije.“  Prostřednictvím dramatického procesu a s využitím metod se dítě 

učí odhadovat  „své síly,  (...)  hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony  

druhých.“ 

Druhým ze souborů klíčových kompetencí  jsou  kompetence k řešení 

problémů. Při řešení dramatických situacích se dítě učí poznávat  „problémy, 

na  které  stačí;  V případě  „známé  a  opakující  se  situace  (…)  (na  základě  

nápodoby či opakování),  je dítě v dramatické výchově vedeno k tomu, aby si 

samo poradilo nebo věc zvládlo „s oporou a pomocí dospělého.“  Dramatické 
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hry, cvičení a improvizace učí dítě řešit  problémy  „na základě bezprostřední  

zkušenosti.“  Za využití „dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti,“ dítě 

„postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí  

nová  řešení  (...) a  hledá  různé  možnosti  a  varianty.“  V rámci  dramatické 

výchovy nachází  „řešení, která jsou funkční“  a je schopno je upřednostňovat 

před  řešeními,  „která  funkční  nejsou.“   Při  řešení  problému  v dramatické 

výchově je  dítě  iniciativní,  a  tím se  přirozeně učí  aktivnímu postoji  k řešení 

problému. „Nebojí se chybovat,“  protože je pedagogem oceněno za snahu, bez 

ohledu na úspěšnost.

Třetí  soubor  klíčových  kompetencí  tvoří  komunikativní  kompetence, 

které  děti  naplňují  v celé  šíři  dramatických činností,  kde jsou ve vzájemném 

kontaktu. Učí se vyjadřovat slovně i mimoslovně své prožitky, pocity a nálady a 

v této dovednosti se zdokonalují. Velkým přínosem je navíc fakt, že se děti díky 

dramatické výchově domlouvají  mezi  sebou,  ve skupině svých vrstevníků,  a 

zároveň  si  prostřednictvím  navozených  situací  ukazují  způsoby,  jak  hovořit 

s dospělými, jak projevit vlastní názor, popsat svoji potřebu či přání. Tím totiž 

zároveň pracují na osvojení kompetencí ze čtvrtého souboru. 

Čtvrtý soubor tvoří kompetence z oblasti sociální a personální, kterých 

je  možné  dosáhnout  při  dramatické  výchově  v  nejširší  míře.  Dítě  se  učí 

prosociálnímu chování a variacím mezilidských vztahů díky přijímání rozličných 

sociálních  rolí  ve  hře.  V rámci  předem dohodnutých  pravidel  si  ve  skupině 

zkouší  postavení  vedoucího  i  podřízeného,  aktivního  i  pasivního.  Vlastní 

zkušeností  poznává,  co  je  míněno  slovy:  tolerance  k odlišnému,  respekt 

k druhým, uzavírání kompromisů. Zároveň získává citlivost ke svým přirozeným 

lidským potřebám a tím i k potřebám druhých lidí. V rovině rozumové i citové je 

pak schopné rozlišovat mezi pozitivními a negativními projevy lidského jednání, 

je s to odlišit dětským způsobem náklonnost, lásku a cit od mnoha podob násilí 

(od  fyzické  a  psychické  agrese,  lhostejnosti,  nespravedlnosti  atd.)  a  je 

vybaveno  dovedností  řešit  konflikty  dohodou  či  se  jinak  účinně  bránit  vůči 

nevhodnému  chování,  které  přichází  z vnějšího  světa.  Jelikož  bylo  dítě  při 

dramatické výchově zvyklé pracovat ve skupině chápe, že mohou být (a jsou) 
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mezi  lidmi  rozdíly  a  že  ohleduplnost,  ani  pomoc  slabším  nejsou  v dnešní 

konkurenční společnosti handicapem, ale cenným vkladem.

Posledním  souborem  jsou  činnostní  a  občanské  kompetence. 

V případě těchto výstupů nabízí náplň dramatické výchovy příležitost k tomu, 

aby se děti  učily  plánovat  své činnosti  a  hry,  aby je  také samostatně nebo 

kolektivně  organizovaly,  řídily  a  hodnotily.  V průběhu  činností  a  her  pak 

umožňuje každému jedinci  „využívat vlastní  silné stránky“ a „poznávat  svoje  

slabé stránky.“ Protože je členem skupiny, učí se „zacházet“ se svými právy i 

právy druhých, učí se nést za svá rozhodnutí  odpovědnost,  poznává, jakými 

způsoby může hledat řešení situací a schůdné cesty, chce-li dosáhnout předem 

stanoveného cíle. Z toho především vyplývá, že získává hodnoty důležité pro 

život, ať se na věc díváme z hlediska lidského či společenského. Jedná se totiž 

o předpoklady, které dítěti  pomohou jako výbava pro celý život a budou mu 

pevným  základem  pro  vytváření  mezilidských  vztahů  i  obecně  pro  soužití 

s ostatními lidmi ve světě. 

Činnosti a aktivity dramatické výchovy umožňují celostní rozvíjení klíčových 

kompetencí  ve  všech  formulovaných  souborech.  Je  proto  cenné  věnovat 

pozornost propojení RVP PV a dramatické výchovy, neboť výstupy stanovené 

Rámcových vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání mohou sloužit 

jako vodítko pro vybírání témat a zdrojů při přípravě lekcí dramatické výchovy. 

Dalším důvodem pro uplatňování dramatické výchovy při naplňování RVP PV je 

fakt, že se jejím prostřednictvím rozvíjí celá osobnost dítěte. A jelikož v RVP je 

zdůrazňována myšlenka, že nabývání vědomostí přímým prožitkem je účinné 

v nejvyšší míře, mohla by se stát dramatická výchova základem pro všechny 

vzdělávací oblasti.

1.1Cíle a hodnoty dramatické výchovy

Cíle  a  hodnoty  dramatické  výchovy  jsou  těžko  oddělitelné.  Cíle 

dramatické  výchovy ve  svém celku vyjadřují  základní  orientaci  i  každodenní 

směřování  pedagoga v dramatické výchově.  Hodnotami rozumíme to,  čím je 

skupina obohacena, čím je učiněna hodnotnější. 
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První  nejdůležitější  skupinou  cílů  a  hodnot  dramatické  výchovy  je 

sociální rozvoj. „Být v kůži někoho jiného“ nám poskytuje sociální uvědomělost. 

Porozumět,  objasnit  některé  postoje,  jednání  člověka  v dané  situaci. 

V mateřské  škole  jde  o  elementární  naplnění  těchto  cílů.  Pomáhá  dětem 

pochopit, rozlišit různé společenské role a umožňuje jim jejich osvojení. Přiblíží 

dítěti  pravidla  vzájemného styku  a  mravní  hodnoty,  kooperativní  činnosti  ve 

skupinkách,  které  napomáhají  sbližování  dětí,  uvědomování  si  vztahů  mezi 

lidmi, porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. 

Další  skupinu  cílů  a  hodnot,  která  úzce  souvisí  s  předcházející,  je 

rozvíjení  komunikativních  dovedností v komplexní  šíři.  Rozvoj  řečových 

schopností  a  jazykových  dovedností  receptivních  (vnímání,  naslouchání, 

porozumění)  i  produktivních (výslovnosti,  vytváření  pojmů,  mluvního projevu, 

vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), ale 

také koordinace pohybu, zvládnutí prostoru, rytmus a tempo řeči i pohybu.

Třetí  klíčová  skupina  cílů  a  hodnot  je  rozvíjení  obrazotvornosti  a 

tvořivosti.  Rozvoj  fantazie  v  tvořivých  činnostech  a  i  v  jejich  slovních 

výpovědích, řešit problémy, úkoly i situace, myslet kreativně, vědomě využívat 

všech smyslů. Tyto schopnosti a psychické funkce se týkají také umění, jeho 

porozumění a kladnému vztahu, který dítěti pomáháme vytvářet.

V dramatické výchově se dále uplatňuje  schopnost  kritického myšlení. 

Vstup do role - „do kůže druhého“ - dovoluje odstup a nám objektivní náhled na 

daný  problém.  Nehrozí  sankce  ani  nevratné  důsledky,  naopak  dává  jedinci 

svobodu a nezávislost.

Další skupinou cílů a hodnot je emocionální rozvoj, ve kterém se dítě učí 

rozpoznávat,  pojmenovávat  a  ovládat  své  city,  které  jsou  běžnou  součástí 

vnitřního života člověka. Neznamená to však nějaké potlačování  negativních 

postojů  dítěte,  ale zdravé uvolnění  silných emocí  přiměřenými a přijatelnými 

způsoby.  Zde  je  důležitá  role  pedagoga,  aby  nezralost  nebo  nepatřičnost 

určitých reakcí byla podrobena kritickému zkoumání a hledání jiných řešení a 

postojů i s pomocí skupiny. 

Dramatická výchova vede také k sebepoznání a sebekontrole, k získání 

pozitivního  sebepojetí.  Každý  jedinec dostává příležitost  k sebevyjádření,  za 
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které není kárán, ani které nemusí potlačovat. Vytváří si tak přehled o vlastních 

hodnotách a postojích, které mu jsou osobní jistotou a odstraňují paralyzující 

pocity vznikající při sebepozorování.

Poslední významnou skupinu cílů a hodnot představuje estetický rozvoj, 

umění a kultura. Dramatická výchova umožňuje zkušenost s hlavními elementy 

dramatu.  S  jednáním  a  hrou  v roli,  s konfliktem,  s dramatickou  zkušeností, 

dramatickým dějem a s dramatickým dialogem i s improvizací. Jestliže náměty 

vychází z literatury, vedeme jedince rovněž ke kladnému vztahu k slovesnému 

umění,  k hlubšímu  porozumění  umělecké  literatuře.  „Příběh,  který  se  hraje, 

zanechá v člověku trvalý otisk,“ píše N. McCaslinová.

Obecným cílem předškolního vzdělávání je podporovat učení v nejširší 

formě a naplňovat individuální potřeby dítěte,  které dramatická výchova také 

podporuje.  Neučíme jen o daném tématu,  učíme také o sobě, o vztazích,  o 

potřebách ostatních.  Díky dramatické výchově můžeme nahlédnout  do jádra 

problému,  nepřijímat  jej  za  hotový,  ale  zkoušet  hledat  cestu  v kůži  někoho 

jiného či něčeho jiného a ujasnit si tak základní postoje a hodnoty (Machková, 

E. 1998).

2. Dramatická výchova v     MŠ  

Mateřská škola se stává hned po rodině prvním sociálním prostředím, 

které  je  pro  dítě  zajímavé,  radostné,  vzdělávací,  ale  na  druhé straně nové, 

nejisté,  stresující.  Navíc  ve  skupině bývají  děti  tříleté  až šestileté,a proto  je 

nutné vybavit je základními dovednostmi pro společnou práci, které jim usnadní 

orientaci  v novém  prostředí.  K tomuto  účelu  mohou  sloužit  právě  různé 

průpravné a propojující hry a cvičení z dramatické výchovy.

„Aplikováním dramatické výchovy můžeme zcela běžnou činnost obohatit 

o důležitý prostor k aktivnímu učení, které nabízí dětem prožitek, experiment a 

novou  zkušenost  oproti  frontálním  metodám  práce.  Dramatická  výchova 

vychází v podstatě z dětské spontánní hry na něco, na někoho, nabízí dětem 

ochranný mechanismus prostřednictvím role, do níž děti  vstupují a skrze niž 

jednají“ (Švejdová, H. 2001).
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V některých mateřských školách funguje dramatická výchova i jako styl 

práce.  Prolíná  se  do  celého  organizačního  chodu  třídy,  neboť  je  založena 

především  na  učení  prožitkem  a  vlastní  zkušeností  v jednání,  což  zvyšuje 

potenciál aktivního učení.

Zajímavý  způsob,  jak  využívat dramatickou  výchovou,  uvedla  H. 

Švejdová v příspěvku časopisu Tvořivá dramatika (č.2, 2006). Nabádá čtenáře 

k  projektování  metod  dramatické  výchovy,  do  kterého  se  zapojuje  nejen 

pedagog ale i děti, širší okolí a veřejnost. „Projektem se obvykle rozumí cílená, 

organizovaná, promyšlená, dlouhodobější činnost, která je soustředěná kolem 

určitého jádra, směřuje k rozvoji  celé osobnosti  člověka, zapojuje celou jeho 

osobnost, je zaměřena nejen teoreticky, ale i prakticky a míří k upotřebitelnosti 

v životě.“ Dítě v předškolním období pojímá svět globálně, vnímání a myšlení je 

orientované na celek. „Globální pojetí učiva soustředěné kolem jádra jde tedy 

naproti specifickým zvláštnostem psychických funkcí předškolního dítěte tím, že 

dítěti  nabízí  poznání  celistvé,  nerozškatulkované  do  jednotlivých  částí.“ 

Projektová  metoda  také  umožňuje  věkovou  diferenciaci  a  individualizaci  při 

společné  práci,  nabízí  prostor  pro  spolupráci  dítěte  staršího  a  mladšího. 

„Projekty v mateřských školách vycházejí vstříc mentalitě předškolního dítěte, 

dávají  učitelce  v mateřské  škole  prostor  k všestrannému  rozvíjení  dítěte, 

k uvědomění  si  cílů,  k propojení  různých činností,  nabízejí  životu v mateřské 

škole  systém,  návaznost,  tah,  radost  ze  společného  objevování,  nutí  svým 

způsobem  děti  i  učitelku  neustrnout  na  prvoplánovosti  a  prvním  nápadu, 

zprostředkovávají  všem  zúčastněným  prožitek  a  zkušenost  směřující 

k aktivnímu  poznávání  sebe  samého  i  okolního  světa  a  v každém  případě 

„otevírají“ školku.“

3.     Dramatická výchova a psychologické aspekty  

Psychologie  se  v dramatické  výchově  podílí  jako  věda  pomocná, 

osvětlující  procesy  učení  (pedagogická  psychologie,  psychologie  tvořivosti), 

zvláštnosti  dětí  různého  věku  (vývojová  psychologie),  fungování  skupiny  a 

vztahu  učitel  -  žák  (sociální  psychologie),  psychologie  hry,  která  osvětluje 
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podstatu  a fungování jejích metod a prostředků (Machková, E. 1998). Ráda 

bych  se  zde  zvlášť  zaměřila  na  vývojovou  psychologii  dítěte  předškolního 

období a stručně také na psychologii hry.

Předškolním věkem pojednáváme o  tříletém období  před vstupem do 

školy.  Liší  se významnými charakteristikami,  které je nutno mít  v patrnosti  a 

nelze neoddělovat od etap předcházejících i od následujícího školního věku.  

Dále se zaměříme na nejdůležitější oblasti vývojové psychologie, jejichž 

odborná znalost se předpokládá u všech předškolních pedagogů a těch, kteří 

pracují v souvisejících profesích. 

3.1 Vývoj základních schopností a dovedností

Tříleté  dítě  se  zdokonaluje  v motorickém  vývoji,  zlepšuje  pohybovou 

koordinaci,  která  je  hbitější  a  elegantnější.  Čtyřleté  a  ještě  lépe  pětileté  je 

převážně samostatné, nebo mu rychle narůstá soběstačnost. Další rozdíl mezi 

tříletým dítětem a čtyřletým je ve zručnosti. Kresba od čtyřletého dítěte je již 

hrubě znázorněná realita, zatímco tříleté zvládá pouze vertikální, horizontální a 

kruhové čáry. Kresba pětiletého odpovídá již předem stanovené představě, je 

již mnohem detailnější a také poukazuje na lepší motorickou koordinaci.

Také řeč prochází v předškolním období změnami. Výslovnost tříletého 

dítěte  je  značně  nedokonalá.  Dítě  mnohé  hlásky  nahrazuje  jinými  nebo  je 

vyslovuje nepřesně. Během čtvrtého a pátého roku se výslovnost zdokonalí a 

před začátkem školní docházky vymizí i  „dětská patlavost“ nebo zůstane jen 

v rudimentech, které se upraví spontánně nebo s malou logopedickou pomocí. 

Zvyšuje se i zájem o mluvenou řeč, dítě tříleté a čtyřleté vydrží už delší dobu 

naslouchat  krátkým  povídkám,  a  to  i  v menších  skupinkách.  S řečí  roste  i 

množství  poznatků  o  světě  věcí  a  lidí.  Důležitý  pokrok  dítěte  v předškolním 

období je, že začíná účinně užívat řeči k regulaci svého chování. Od čtyř nebo 

pěti let i bez hlasitého vyjadřování svých záměrů.

Koncem  tohoto  období  se  ohlašují  dvě  tendence,  které  rozhodují  o 

přechodu do další vývojové etapy. Dítě vyrůstá z rámce rodiny a začíná se u 

něho specificky ohlašovat potřeba lidské činnosti - práce.
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3.2 Kognitivní vývoj

Kolem čtyř let se dítě dostává do fáze názorového (intuitivního) myšlení. 

Uvažuje v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných 

podobností. Dítě je stále ještě ve svých úsudcích vázáno na názor, zpravidla na 

vizuálním  tvaru.  Myšlení  je  symbolické,  tak  i  předoperační  (prelogické, 

nepostupuje tedy ještě podle logických operacích) a je úzce vázáno na činnost 

dítěte, proto je také egocentrické, antropomorfické, magické a artificialistické.

„Dítě  vnímá  každou  maličkost,  nejjemnější  vjemy,  nejtišší  tóny.  Dítě 

myslí tak, že vnímá. Svými smysly je spojeno se světem. Proto se považuje za 

střed svého světa a všechno,  co prožívá,  vztahuje magickým způsobem na 

sebe“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch. 2003).

3.3 Vývoj sociálních kontrol a rolí

Rodina  zůstává  stále  nejvýznamnějším  prostředím  primární  socializací 

dítěte předškolního věku. Od dítěte se očekává plnění odlišných sociálních rolí 

doma  a  v  kolektivu  ostatních  dětí.  Předškolní  období  bývá  považováno  za 

kritické, co se týče osvojování sociálních kontrol (norem) a rolí.

Počátkem období předškolního věku dochází k přeměně od shovívavosti 

k socializaci.  Období  shovívavosti  je  charakteristické  tím,  že  je  v  něm dítěti 

dovolováno vše, oproti tomu se vstupem do mateřské školy se musí pozvolna 

učit své chování přizpůsobovat tlaku společnosti. Sebehodnocení většiny dětí 

v tomto období je poměrně vysoké, ale nestabilní, neboť je závislé na aktuální 

sociální  situaci.  Jedním z nejvýznamnějších prostředků socializace je  reakce 

rodičů, jimiž se dítě řídí a na jejichž základě si vytváří obraz o sobě. 

Teprve  mezi  třetím  a  pátým  rokem  dítě  začíná  skutečně  rozumět 

subjektivní povaze emocí (tzn. chápání odlišné reakce na stejnou situaci). Až 

v šestém roce si dítě začíná být vědomo maskování emocí.

První společná a kooperativní hra začíná právě v předškolním období. 

Děti  si  své  role  při  hře  rozdělují  a  přispívají  tak  svým  osobitým  dílem  ke 

společnému projektu. Osvojování sociálních rolí je také patrné z chování dítěte 
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při  společné hře, některé děti  mají  tendence poroučet druhým, druhé se jim 

naopak  podřizují.  Brzy  se  mezi  vůdčími  typy  rozlišují  ty,  které  si  pomáhají 

hrubou silou nebo „zvítězí“ diplomaticky. Kolem tří a čtyř let se objevuje značná 

soupeřivost, která přetrvává do období školního věku. Významným pokrokem 

v proměně sociálních rolí je vznikání rozdílů mezi mužskými a ženskými rolemi 

v dětské hře.

Zásadní úlohu v socializačním procesu má hra. Celkově bychom mohli 

období  předškolního  věku  označit  jako  období  hry,  která  je  hlavní  činností 

dítěte. Je rozvinutější, vytváří něco nového a neomezuje se na pouhé cvičení 

funkcí vlastního těla a na prozkoumávání vlastností  předmětů jak tomu bylo 

v předcházejícím období (Langmeier, J., Krejčířová, D. 1998).

3.4. Psychologie hry

Na otázku: proč si dítě vůbec hraje, byly vytvořeny řady teorií, zvláště od 

konce  devatenáctého  a  začátkem  dvacátého  století  (Spencer,  Hall,  Freud, 

Piaget a další). Flitner (1981) rozlišuje  dva teoretické pohledy. Podle prvního 

hra napomáhá rozumnému a účelnému životu. Druhý pohled zdůrazňuje smysl 

hry  samotné,  který  je  základní  potřebou  člověka  ve  všech  společnostech  a 

kulturách a nepotřebuje být obhajován. Přes všechnu rozmanitost názoru však 

platí, že hra je jednou z nejzákladnějších potřeb dítěte v každém věku. Každé 

dítě si hraje a hra mu napomáhá ke zdravému psychickému vývoji. 

„Hra  dává  příležitost  rozvíjet  dítěti  schopnosti,  které  jsou důležité  pro 

socializaci a komunikaci. Prostor, ve kterém se dá zkoušet zážitek úspěchu i 

prohry. Má v sobě prvky nápodoby a imaginace při řešení modelových situací, 

které  lze  i  záměrně  navozovat  k překonání  životní  stresů.  Pomáhá  dítěti 

k vlastní identifikaci, přijímáním rolí a vzorců chování. Hra je aréna pro sociální  

interakci,  přijímání  pravidel  i  důsledků pro  vzájemné  vztahy,  pokud  je  dítě 

nepřijme. Hra je prostor pro vyjádření emocí“ (Opravilová, E. 2004).

V předškolním  věku  dítěte  rozlišujeme  hry  podle  typů  činností  na 

námětové,  konstruktivní,  pohybové  a  sociální.  „Od  tvořivě  napodobivých  a 

námětových her přechází dítě ke hrám dramatizujícím, v nichž zpracovává a 
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vyjadřuje  svou  vlastní  zkušenost,  zážitek,  situaci  nebo  to,  co  v příběhu  či 

pohádce slyšelo. Poznávací význam dramatizujících her tkví v rozvoji fantazie, 

obohacení a prohloubení představ a prožívání“ (Opravilová, E. 2004).

Dramatizující hry jsou pro děti přirozené, vycházejí z jejich spontaneity, 

proto uplatněním metod a technik dramatické výchovy respektujeme vývojové 

potřeby dítěte, ale také vycházíme z dětské přirozenosti. Pokud pronikneme do 

psychologie hry, můžeme od konkrétních projevů hry (tedy od praktické podoby 

hry  i  psychologicky  definovaného  způsobu  hry)  odvodit  metody  dramatické 

výchovy.

4. Dramatická výchova  

Dramatická výchova zprostředkovává fiktivní situace a prostředí, kde se 

jedinec na situacích a prostřednictvím hry v roli učí zkušenostem založeným na 

prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů. Tento proces může, 

i nemusí, být zakončen produktem (představením). Dramatická výchova bývá 

pojímána  jako samostatný  školní  předmět  nebo  jako zájmová  aktivita,  která 

může sloužit i jako metoda vyučování jiných předmětů. Některé mateřské školy 

tvoří vzdělávací program prostřednictvím dramatické výchovy. 

„Může také fungovat v profesionální přípravě na ta povolání, která jsou 

založena na kontaktu s druhými.  Může být  socioterapií,  eventuálně se může 

uplatnit v psychoterapii. Některé z těchto forem dramatické výchovy jsou u nás 

už značně rozvinuté, jiné se rozvíjejí, u dalších jsou spíše jen náznaky možností 

jejich využití“ (Machková, E. 2005).

Dramatická  výchova  jako  jeden  z estetickovýchovných  předmětů 

záměrně působí na jedince a skupinu, a proto je třeba přizpůsobit její  cíle a 

hodnoty konkrétním podmínkám. Dramatická výchova se však liší od ostatních 

příbuzných  oborů  pojímání  úkolů,  které  se  váží  na  dnešní  vývoj  celé 

společnosti,  na její  globální problémy, ale i  na konkrétní  situace.  Působí na 

rozvoj  fantazie  a  představivosti,  podporuje  intuici  a  tvořivost.  Tento  úkol  je 

shodný  s ostatními  uměleckými  předměty,  protiváhou  jsou  mu  všechny 

jednostranně intelektuální  předměty rozvíjející  a zatěžující  rozum ve školním 

18



vyučování.  Uspokojuje  se  tím  lidská  potřeba  být  společnosti  užitečný, 

prezentovat  se  ostatním,  čím  jsem jedinečný  a  odlišný  od  ostatních.  Tímto 

procesem se jedince zařazuje do společnosti a získává jistotu sounáležitosti.

Dalším  úkolem  je  výchova  citová,  která  je  chápána  v kontextu 

dramatické  výchovy  jako  příležitost  k přirozenému  projevování  citů  v hravé, 

nezávazné formě. Jedinec se tím obohatí o zkušenosti, které mu pak mohou 

napomáhat v řešení reálných situací. Podporou otevřeného chování jedince je 

fungující skupina, která tvoří dobré, příjemné, zdravé jádro dramatické výchovy. 

Dává prostor vyjádřit svůj názor, umět nazvat své pocity, ale také vnímat 

a  pochopit  názor  druhého.  Naučit  se  základním  pravidlům  komunikace: 

skutečnosti,  že v jednu chvíli  mluví  jen jeden;  nutnosti,  aby byl  respektován 

dostatečný  prostor  pro  každého;  příležitosti  ke  sdělení  názoru  a  schopnosti 

umět naslouchat (Machková, E. 1998).

4.1 Komponenty dramatické výchovy

Dramatická  výchova  dovoluje  jedinci  a  celé  skupině  přejít  z prostrou 

reality do prostoru fikce např. za pomoci rolové hry. Pomáhají k tomu všechny 

komponenty  dramatické  výchovy  jako  jsou  např.  zdroje,  pedagog,  skupina, 

prostor a metody, které jsou jádrem celé práce a bude věnovaná samostatná 

část (5.).

4.1.1 Zdroje dramatické výchovy

Z čeho může vlastně dramatická výchova čerpat? Hlavním zdrojem je 

společnost samotná,  ve které se děje život,  kde se odehrává běžná realita. 

Prostřednictvím dramatické výchovy se jedinci nabízí nahlédnutí, porozumění, 

pochopení těchto situací, na které mnohdy nejsou a ani nemohou být jedinci 

připraveni.  K jejím důležitým tématům patří  sociální  zkušenosti,  sociální  role, 

sociální  pozice,  struktura  skupiny  (malé  i  velké),  společenská  patologie 

(závislosti, kriminalita). Z tohoto zdroje vychází další zdroj, kterým je literatura.
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Literatura je  jedním  z nejbohatších  zdrojů  situací,  dějů  a  příběhů 

jednotlivých  lidí  i  skupin,  ale  oproti  předešlému  zdroji  je  obohacen  o  prvky 

dramatu  (konflikt,  zápletka,  napětí  atd.).  Ty  usnadňují  pedagogovi  přípravu 

dramatického základu. Zaleží na dané situaci, pro kterou chce pedagog námět 

z literatury využít, zda použije text celý, nebo jen část úryvku, popř. se inspiruje 

pouze postavou či více nebo více postavami.

Dalším zdrojem námětů jsou  média - tisk, rozhlas, televize - kde může 

pedagog reagovat na danou situaci nebo aktuální problém, který se nějakým 

způsobem týká nebo mohl týkat účastníků ve skupině.

Pamětihodnosti,  dokumenty,  historie  mohou  být  zdrojem  při  volbě 

pedagoga. Měl by však mít  na mysli,  že tento zdroj se zakládá na pravdivé 

události, a proto by neměl měnit jeho podstatu.

V neposlední  řadě  může  být  zdrojem inspirace  umění,  a  to  v jakékoli 

podobě.  Obraz,  hudba,  tanec,  fotografie  apod.  vyvolávají  řadu  podnětů  při 

tvorbě přípravy. Tyto zdroje mohou být využity jako pomocná složka v průběhu 

hodiny.

V mateřské škole se využívají všechny uvedené zdroje s přihlédnutím na 

aktuální  dění,  náladu,  situaci,  problém.  Pedagog  by  měl  pozorovat  a  citlivě 

reagovat  na  potřeby  dětí.  Častým  zdrojem  je  také  dětská  literatura,  která 

vychází z prostředí, které je dětem blízké. 

4.1.2 Pedagog a jeho role v dramatické výchově

Osobnost pedagoga dramatické výchovy by měla být tolerantní, vstřícná, 

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

osobnost optimisticky a pozitivně laděná, s důvěrou v druhého a jeho možnosti 

vývoje (Machková, E. 1998).

Pedagog  dramatické  výchovy  přistupuje  k vedení  skupiny  plánovitě  a 

promyšleně, i když může mít připraveno více variant.

Měl  by být  schopen srozumitelně se vyjadřovat  a  skupinu pozitivně a 

trvale stimulovat. Jeho informace by měly obsahovat námět a předmět akce, 

neměly by být návodem, jak akci provést. Pedagog dramatické výchovy by měl 
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mít cit pro dění v konkrétních situací dramatické výchovy, měl by vědět, kdy je 

třeba na lekcích rozhodnout, zda skupině poskytnout náměty, komentáře nebo 

účastníkům ponechat volnost.

K důležitým  vlastnostem pedagoga  patří  dovednost  vytvořit  atmosféru 

hodiny.  Pedagog  by  měl  být  schopen  skupinu  upoutat  svojí  osobností, 

schopností komunikovat, vnímat projevy členů skupiny a správně je hodnotit, 

schopnost  komunikovat  a  kooperovat,  to  vše  díky  svému  pedagogickému 

postřehu.  Podněcovat  dobré sociální  vztahy:  učitel  -  žák a žáci  mezi  sebou 

navzájem. Pedagog by si  měl být vědom, že k navazování dobrých sociální 

vztahů může docházet pouze v uvolněné, souhlasné, přívětivé atmosféře, kde 

fungují demokratické principy. Pedagog se snaží o neustálou výměnu sestav ve 

skupině,  tím  napomáhá  upevňování  a  propojování  vztahů.  Je  pak  menší 

pravděpodobnost, že se skupina rozdělí na outsidery a elitu.

Další dovedností pedagoga je umění volby vhodné metody, které musí 

zvážit  a  přizpůsobit  jejich využití  dané skupině.  Neznamená to však,  že pro 

„začátečníky“  by  nemohl  použít  metodu  náročnější,  musí  dbát  jen  na 

vyváženost a přiměřenost a reagovat na to, jak skupina dokáže tuto metodu 

přijmout.  Jestliže reaguje jinak, měl by učitel  zvolit  jinou cestu, jinou metodu 

práce ( např. inspirovat se tím, kam jej žáci/ děti vedou).

Pedagog vnímána obavy žáků ze zesměšnění ve skupině, proto sám se 

dětskému projevu neposmívá, neokřikuje děti, nekritizuje a zároveň nepřipouští, 

aby ostatní žáci takto na sebe reagovali. Zabezpečuje tím zdravé sebevědomí 

jedinců, které nenarušují pocity nejistoty nebo naopak předvádění se.

Měl by přijmout sám sebe na základě sebepoznání a sebehodnocení. 

Uvědomit si, zda je si jistý ve vztahu s lidmi, a zda nemá zásadní pochybnosti o 

svých schopnostech a o dovednostech s dětmi komunikovat, jak je schopen na 

situaci vnikající ve skupině dětí reagovat, jak srozumitelně zadávat úkoly ap. 

(Machková, E. 2005).
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4.1.3 Prostor

Prostor  by  měl  být  dost  velký,  aby  se  v něm  mohla  skupina  volně 

pohybovat. Je vhodné aby byl vybaven kobercem a bylo možné sedat i lehat si  

na  zem.  Vhodné  je  světlé  a  vlídné prostředí  s co  nejméně předměty,  které 

mohou překážet v pohybu dětí nebo je ohrožovat.

Co se týče vybavení, postačí polštáře popř.  židle nebo sedací kostky, 

žíněnky nebo karimatky,  Polikarpova stavebnice.  Je zapotřebí  nějaký úložný 

prostor: skříň, truhla apod. V případě osvětlení jsou vhodné světelné bodovky, 

které mohou rozčlenit místnost na světlé a tmavější prostory nebo mohou být 

nahrazeny i závěsy, které zatemní okna.

K základnímu vybavení třídy patří rytmické nástroje, kusy látek, zvukové 

materiály, může být i knihovna, obsahující vhodnou uměleckou literaturu, ale i  

literaturu odbornou. 

Pro dramatické účely je vhodné využívat místnost, která je vzdálena od 

ostatních tříd, aby nedocházelo k vzájemnému rušení. Mateřská škola má pro 

využití  prostoru  velice  dobré  podmínky.  Třídy  jsou  vybaveny  nejrůznějšími 

pomůckami  jako  jsou  stavebnice,  nářadí  a  náčiní.  K dispozici  jsou  hudební 

nástroje,  knihovna,  audiovizuální  technika,  vhodné  osvětlení,  závěsy  apod. 

Jediným  negativem  může  být  rozptylující  prostředí,  které  odvádí  dětskou 

pozornost, to když jsou některé třídy, za účelem příjemnosti, veselosti, útulnosti,  

přezdobené a odvádějí děti od hlavní aktivity.

4.1.4 Skupina

Machková definuje skupinu „jako množinu hráčů/žáků, kteří se společně 

pravidelně  účastní  dramatických  aktivit,  tj.  soubor,  kroužek,  třída.  Každý 

z těchto  kolektivů  je  -  řečeno  terminologií  sociální  psychologie  -  malou 

skupinou.  Členové  malé  skupiny  se  stýkají  tváří  v tvář,  probíhá  mezi  nimi 

bezprostřední  interakce  a  komunikace,  mají  společné  cíle,  sdílejí  společné 

hodnoty, dodržují skupinové normy, jejich vztahy jsou strukturované a existuje 

vzájemná závislost a vztažnost členů“. (Machková, E. 2004)
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Machková dále uvádí  pojem  vztažná skupina,  tj.  kdy člen do skupiny 

nejen patří,  ale i  patřit  chce (z terminologie sociální  psychologie se jedná o 

termín referenční skupina). Tato vztažnost je závislá na vývoji členů skupiny, 

jak  dalece  učitel  dokáže  v dětech  probudit  zájem,  vzájemnou  komunikaci  a 

kooperaci. Bývá to také jedna z hlavních skupin (vedle rodiny a party) v životě 

dítěte,  protože  ne  vždy  dovede  vrstevnická  skupina  poskytnou  dítěti  pocit 

sociálního bezpečí, podpory a také pocit seberealizace.

Důležitým  aspektem  ve  skupině  je  věk  a  pohlaví.  Platí,  že  věkově 

smíšená skupina  na pedagoga klade  mnohem větší  nároky.  Ten  totiž  musí 

obezřetněji vybírat metody a zajistit, aby byla při práci respektována vývojová 

specifika dítěte. S věkem bývá spojena také rozdílná zkušenost u jednotlivých 

dětí. Nejčastěji se tento problém vyskytuje v odpoledních zájmových kroužcích, 

kde se objevují zároveň děti s malými i většími znalostmi, řešením mohou být 

různé samostatné úkoly, které může zadat skupince nebo jednotlivci.

Podíl  chlapců  a  dívek  ve  skupině  může  také  ovlivňovat  výběr  témat 

pedagoga.  Chlapci  jsou  zpravidla  věcnější,  orientovaní  spíše  navenek, 

ochotnější  vstupovat  do  konfliktu,  dívky  bývají  emocionálnější,  orientované 

na mezilidské vztahy, preferují smírná řešení. 

Ideální počet členů ve skupině je 10 až 20, nehrozí tím stereotyp činností 

popř.  „ponorková  nemoc“.  Malá  skupina  dětí  je  nevhodná  i  z praktického 

hlediska, nemoc i absence z jiného důvodu mohou zavinit rozpuštění hodiny. 

Naopak  u  větších  skupin  bývá  zase  problém  s nepřehledností  vzájemných 

vztahů ve skupině a s intenzivním působením pedagoga na jedince, které není 

ve velké skupině snadné nebo vůbec možné.

K posouzení vztahů ve skupině může pedagog využít sociogram nebo 

jeho hravou podobu infogram. Odkryjí se tak vnitřní pocity žáků, které negativně 

ovlivňují  skupinu,  např.  kdo  je  izolovaný,  odmítaný  nebo  zda  je  skupina 

rozdělena do nechtěných podskupinek. (Machková, E. 2004).

V mateřské  škole  je  rozhodující  věkové  složení  skupiny,  které  však 

s sebou přináší odlišnou a jinak náročnou práci pedagoga. Ten klade důraz na 

vývojová specifika dítěte a přizpůsobuje jim činnosti, které si pro děti připravil.  
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Snaží se zapojit celou heterogenní skupinu tím, že mezi děti rozdělí činnosti dle 

jejich věkových schopností.

4.1.5 Příprava hodiny

Při  přípravě  hodiny  by  měl  pedagog  postupovat  podle  následujících 

bodů:

V první řadě by si měl stanovit potřeby skupiny a vytyčit cíle, které jednak 

vycházejí  z osnov  a  také  z aktuálních  sociálních  potřeb  skupiny.  Cíle  jsou 

formulovány v rovinách osobnostního a sociálního rozvoje jednotlivců i skupiny 

jako celku a v osvojení dramatických dovedností a vědomostí.

Na základě stanovených cílů si pedagog volí prostředky a látky (metody, 

techniky) námět, předlohu nebo téma.

Dále  pedagog  analyzuje  zdroje  a  stanovuje  si  jádro  práce,  což  mu 

umožňuje uvědomit si všechny možnosti, které daný námět nabízí. A zaměřit se 

na  jádro  práce,  k čemu  konkrétně  práci  zaměří  a  co  naopak  vypustí  nebo 

potlačí.

Po  provedení  analýzy  a  určení  ohniska  zájmu  dochází  ke  stanovení 

kroků dle toho, jak je práce nebo látka rozčleněna do jednotlivých částí. Tyto 

scény pak v práci s dětmi probíhají v podobě plánování, hraní, evaluace, znovu 

hraní atd.

Při zahájení práce si pedagog určí, jak zajistí plnohodnotný kontakt ve 

skupině. Zda bude lepší připravenou látku číst nebo převyprávět. Tuto fázi je 

třeba  mít  velice  dobře  nastudovanou,  rozmyslet  si  s jakým  výrazem  bude 

předčítat nebo převypravovat.

Pedagog plánuje rozvržení  časových limitů  z praktických a provozních 

důvodu, ale také pro uzpůsobení projevu samotného žáka. Uvědomí si tak, co 

je  podstatné,  bude  myslet  a  jednat  věcně,  nepodlehne  každému  nápadu  a 

každé asociaci, která se vynoří.

Jak již bylo dříve řečeno charakter dramatické výchovy umožňuje změnu 

naplánovaného programu, a proto je dobré mít náhradní způsoby řešení. Práce 
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pedagoga  vyžaduje  důkladnou  přípravu  s různými  eventualitami  vývoje, 

náhradními látkami a postupy. (Machková, E. 1998)

Tento postup lze přijmout i pro podmínky práce s dětmi v mateřské škole. 

Rozdíly  jsou  v časové  rozvaze,  v obtížnosti  námětu,  ve  volbě  metod  a  ve 

formulovaných cílích.

5. Metody a techniky dramatické výchovy  

Pojem metoda vychází z řečtiny, slova meta a (h)odos značí „cestu k…“. 

„Metoda  v nejobecnějším  slova  smyslu  znamená  cestu  k cíli,  která 

rozhoduje  o  jeho  dosažení.  V pedagogice  je  vykládána  jako  záměrné 

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

(Machková, E. 2004). 

Metoda je pojem, který je používán v různých rovinách. Je tím označován 

způsob práce, který ale není objektivně vymezen. Může se např. jednat jen o 

konkrétní postup nebo o celý systém. Obojí je nazýváno metodou.

Pojmem  metoda  můžeme  jednak  chápat  celý  systém dramatické 

výchovy, tj. dramatická výchova jako metoda vyučování např. dějepisu.  

Dále lze metodu vysvětlit  jako  základní koncepční princip,  na němž je 

dramatická výchova založena. Tímto koncepční principem může být dramatická 

hra, hra v roli, modelování řešení konfliktů nebo metoda divadla.

Také  ji  můžeme  chápat  jako  soubor  nebo  skupinu  dílčích  postupů  

dramatické  výchovy  (např.  projektová  metody,  jakýkoli  projekt  jako  celek, 

dramatické strukturování).

Metodou  označujeme  také  konkrétní  postup,  z něhož  vyplývá  v praxi 

konkrétní činnost učitele a žáka. (Valenta, J. 1997).

V této bakalářské práci se zaměřuji na metodu jako na konkrétní postup, 

v kterém učitel volí jednotlivou techniku. Při volbě metody a techniky zvažuje 

učitel potřeby žáků (mentální, fyzické, sociální, emocionální), vývojový stupeň 

jejich způsobu myšlení, míru zkušenosti, zájmy a záliby. Zaměřuje se, zda je 

daná metoda schopna naplnit stanovené cíle. 
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5.1 Hra v roli

Základní metodický principem dramatické výchovy je hra v roli, která je 

chápána  jako  pojem  sociální  nikoliv  divadelní  -  tedy  jako  způsob  určitého 

sociálního chování a jednání, které se od příslušné role očekává či předpokládá 

v rovině  „jako“.  Znamená  tedy  převzetí  role  někoho  nebo  něčeho  jiného 

s využitím vlastních poznatků a zkušeností (Bláhová, K. 1996).

Hra  v roli  nebo  také  rolová  hra  vychází  z nápodoby.  Podle  Rogera 

Cailoise  (1998),  který  uvádí  zajímavou a originální  typologii,  rozlišujeme hry 

agonální  (agón  =  zápas)  jejichž  principem  je  boj,  soupeření,  zápas.  

Dále hry aleatorické (alea = kostka), které jsou založeny na náhodě, veškeré 

rozpočítávala  nebo  jiné  využívání  náhody.  Třetí  skupinou  jsou  vertigonální 

(vertigo = závrať), tedy hry s prvky houpání, skoků a pádů, jsou založeny na 

fyzickém prožitku vychýlení z rovnováhy a závrati. Poslední a nejdůležitější pro 

dramatickou  výchovu  jsou  hry  mimetické  (mimésis  =  napodobování, 

zobrazování),  které vycházejí z principu napodobování, předstírání a hry, které 

se pohybují mezi zdáním a skutečností. (Provazník, J. 1998)

Rolová hra neboli  hra v roli  má různé hloubky proměny,  různé roviny 

obtížnosti. Roli z hlediska dramatické výchovy definuje J. Valenta jako „učební 

úkol vyžadující od hráče zpravidla vnější (chováním a jednáním uskutečněné) 

zobrazení určitého jevu, založené na vnitřní představě a prožitku tohoto jevu“ 

(1997).

Hra  v roli  má několik  stupňů.  Na jedné straně této  škály  je  motivace 

různých cvičení,  například pohybových,  uvolňovacích,  rytmických,  mluvních i 

dalších,  v nichž  se  hráči  navozuje  představa,  že  je  loutkou,  nafukovacím 

panákem. Škála jednoduchých rolových úkolů pokračuje pantomimami běžných 

činností - hráči se stávají houbařem v lese, průzkumníkem v jeskyni, pasákem 

na horách. Zde se role omezuje jen na jediný, výrazně vnějškový rys nebo je 

dána  jen  prostředím  a  nedramatickou  činností.  Na  straně  druhé  v praxi 

dramatické  výchovy  kromě  zmíněných  cvičení  s náznakem  role  přicházejí 

v úvahu tři stupně hry v roli (Machková, E. 2004).
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Nejjednodušší rovina hry v roli je simulace , kde jedinec jedná v roli sebe 

samého, sám za sebe a reaguje na fiktivní situaci. Co bych dělal, kdyby…

Druhou rovinou hry v roli je alterace, která má za úkol zobrazovat pouze 

vnější charakteristiky postavy. Podle Valenty je to typ rolového hraní, v jehož 

rámci na sebe bere hráč nějakou jinou roli ve smyslu, když jako hráč hraji. Role 

policisty odkazuje na určité základní chování např. důslednost, znalost předpisů 

a pravidel, autorita, moc apod.

Poslední nejsložitější  typem rolové hry je  charakterizace,  která jde do 

hlubšího zobrazení psychických charakteristik a zkoumání a vytváření vnitřního 

života postavy. Role policisty by měla navíc od alterace zahrnout i  složitosti 

vnitřního života postavy (Valenta, J. 1997).

„V roli  lze  představovat  jiné  osoby,  tvory  nebo  věci,  přírodní  jevy  i 

abstrakce.  Hru  v roli  provádí  hráč  svou  vlastní  osobou,  celým  svým 

psychosomatickým  aparátem,  tedy  nikoli  jen  tělem  ani  jen  myšlením  nebo 

slovem“ (Machková, E. 2004).

Důležitým prvkem metod dramatické výchovy je  situace,  jejíž základem 

jsou  vztahy,  které  musí  být  řešeny  pro  svou  naléhavost  a  bývají  spojeny 

s konfliktem  nebo  s překonáváním  nějaké  překážky.  Situace  na   jednak 

podněcuje  jedince k činnostem a také se  jeho chováním a  jednáním utváří. 

(Machková, E. 2004) 

5.1.1 Cvičení

Od her je nutno odlišovat cvičení, které je podle J. Maňáka označováno 

jako  opakované  vykonávání  určitých  úkonů,  operací  s cílem  postupně  se 

zdokonalovat a částečně automatizovat, čímž se vědomost mění v dovednost. 

Rozdíl mezi cvičením a hrou je v pravidlech, které musí ve hře hráči přijmout a 

osvojit.  Zatímco  cvičení  je  založeno  na  plnění  jednoznačných  pokynů  (In 

Provazník, J. 1998).
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5.2 Co je technika

Z obecného  hlediska  lze  techniku  označit  jako  způsob  osvojování  si 

učiva či provádění jiných úkonů ve vztahu k učivu. Řada autorů se shoduje, že 

pojem technika alternuje pojmu metoda a bývají tyto pojmy často zaměňovány 

pro  jejich  společné  charakteristiky.  V  této  práci  bych  se  chtěla  řídit  pojetím 

techniky podle Valenty a dalších, kteří chápou techniku jako pojem podřízený 

pojmu  metoda.  Techniku  jako  dílčí  postup  s  konkrétními,  jednotlivými  popř. 

mechanickými rysy.

J.  Provazník (1998) uvádí pojetí  techniky jako nabízení pomocné ruky nebo 

vodítka  v  podobě  přehledného  pravidla  nebo  organizace  skupiny,  prostoru, 

času apod. Dodává také třídění technik podle H. Kasíkové z knihy Kooperativní 

učení, která třídí techniky na tři základní typy:

- techniky vztahující se k poznávacím (kognitivním) cílům

- techniky začleňující kreativní cíle

- techniky zaměřené na rozvíjení personálního růstu a komunikace.

5.3 Členění metod podle různých autorů

Jedno  z prvních  třídění  metod  uvedl  Miloslav  Disman ve  svém 

Receptáři dramatické výchovy (1976). Disman vycházel z ryze psychologického 

hlediska, jeho třídění je založeno na tradičním výčtu základních psychických 

funkcí:

- pozornost a uvolnění,

- vnímání,

- paměť a představy,

- fantazie,

- řeč,

- city,

- vůle a jednání.      (In Machková, E. 2004)

Hana Budínská ve své kartotéce nazvané Hry pro šest smyslů (2001) 

rozdělila  metody  také  podle  psychických  funkcí.  Vybírá  je  však  podle 
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metodických hledisek a kombinuje je s hledisky dalšími (organizace, náměty, 

typy her a cvičení). Její členění:

- pozornost,

- rytmus,

- jevištní řeč,

- fantazie a tvořivost,

- hry a etudy.      (In Machková, E. 2004)

Podobně založila své třídění Eva Machková ve své zásobníku s názvem 

Dramatické  hry  a  improvizace  (1999).  Uplatňuje   psychické  procesy 

v komplexnějších činnostech. Rozlišuje typy:

- charakterizace, hra v roli,

- improvizace s dějem,

- tvořivost,

- objevování sebe a okolního světa,

- pohyb a pantomima,

- kontakt, mimojazyková komunikace a skupinové cítění,

- plynulost řeči a slovní komunikace,

- cvičení pomocná.

Odlišný  typ  třídění  uvedl  Josef  Mlejnek v Dětské  tvořivé  hře  (1997). 

Metody dělí na:

- hry bez kontaktu s partnerem,

- hry s komunikativními prvky,

ty dále rozlišuje do dvou skupin podle věku (7-10 let, 11-14 let), kde jsou ještě 

podskupiny:  uvolnění,  pozornost,  vnímání,  představivost  a  paměť,  fantazie, 

rytmus,  řeč,  smysl  pro  metaforu,  volní  aktivita,  kostýmní  improvizace,  hra 

s rekvizitou, hudba, výtvarná díla, improvizace.      

Nejpodrobněji se metodami a technikami zabýval Josef Valenta ve své 

knize Metody a techniky dramatické výchovy, ve které uvádí tyto typy metod:

A

- metody (ú)plné hry

B

- metody pantomimicko-pohybové
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- metody verbálně-zvukové

C

- metody graficko-písemné

- metody materiálově-věcné

Tyto typy metod rozděluje do tří skupiny, přičemž A znamenají metody, 

ve kterých je zapojeno tělo jako celek, tzv. plná komunikační aktivita ( pohyb 

těla a jeho postoje, pozice v prostoru a vztahování se k objektům a osobám 

v tomto prostoru a dotyky, dále rozmanité zvuky (kašlání, hvízdnutí, broukání 

apod.)  hlasová modulace slov,  sama slova,  věci,  jimiž  se  člověk obklopuje, 

jejich užití a organizace). 

B je preferování fragmentární (ne-ú-plné) komunikační aktivity (např. jen 

hraní rukama) v oblasti pantomimicko-pohybové nebo verbálně-zvukové. 

Třetí  skupina  C tvoří metody doplňující a podporující metody základní, 

tzn. neužívají primárně tělo včetně hlasu (např. kreslení, práce s papírem, dopis 

apod.). Liší se metody graficko-písemné a metody materiálově-věcné (Valenta, 

J. 1997).

Pro praktické využití metod dramatické výchovy v mateřské škole lze jistě 

čerpat z výše uvedeného rozlišení metod, avšak ne komplexně. V předškolním 

období  jsou  děti  schopny  přijmout  pouze  některé  metody  a  mnohdy  na 

elementární  úrovni,  proto  bych  zde  chtěla  uvést  dělení  metod  podle  Kristy 

Bláhové, které je podle mého názoru zatím nejvhodnější pro praktické využití  

dramatické výchovy  v mateřské škole. 

Krista Bláhová v knize Vybrané kapitoly z dramatické výchovy (1998) 

rozlišuje dva základní druhy:

-  I.  metody  a  techniky  stavby,  strukturování,  řízení  a  hodnocení  školního 

dramatu (improvizace s dramatickým dějem a dramat)

-  II.  metody a techniky podpůrné (průpravné hry a cvičení,  improvizace bez 

dramatického děje). 

I. Metody a techniky dramatu dělí tato autorka na:

1. metoda a techniky expozice,

2. metoda a techniky vytváření kontextu,

3. metoda a techniky hry v roli a simulace,
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4. metoda a techniky řešení krizového okamžiku,

5. metoda a techniky dramatického konfliktu,

6. metoda a techniky vedení a řízení dramatu,

7. metoda a techniky reflexe a hodnocení.

Metoda expozice je uvedení hráčů do tématu, které poskytuje základní 

informace,  vzbuzuje zájem a nabízí  dostatek podnětů pro další  práci.  Často 

bývá v expozici uveden zárodek problému, který se bude později řešit.

Možné využití technik:

1. Uvedení dramatu textem (např. vyprávění příběhu, četbou literárního 

textu,  úryvkem z deníku,  dopisu,  telegramu,  citováním zprávy z novin, 

inzerátu apod.).

2. Uvedení  dramatu  výtvarnými  prostředky  (např.  fotografií,  ilustrací, 

obrazem, kresbou, ale i mapami nebo plány vztahujícími se k příběhu).

3. Uvedení  dramatu  reálnými  předměty  a  věcmi  vztahujícími  se 

k příběhu.

4. Uvedením dramatu učitelem v roli.

Metoda vytváření  kontextu  doplňuje  a  dotváří  předchozí  nebo  i  zcela 

nové informace.

Možné využití technik:

1. Brainstorming,  v doslovném  překladu  „záblesk  ducha“  nebo  „bouření 

mozků“,  znamená  spontánní  sdělování  vlastních  myšlenek,  nápadů, 

asociací  na  dané  téma.  Ostatní  nic  nekritizují,  neodsuzují  nebo  jinak 

nehodnotí.

2. Domýšlení děje je obdobou brainstormingu, hráči  mohou změnit  nebo 

domýšlet děj podle svých představ. V závěru se společně vyhodnocuje 

nejpřijatelnější varianta.

3. Domýšlení  postav  (živými  obrazy,  kresbou,  zástupnou  rekvizitou  či 

zástupným znakem).

4. Vytvoření  prostředí,  v němž  se  děj  dramatu  odehrává,  hráči  si  sami 

vytvářejí prostředí podle svých představ za využití jednoduchých rekvizit, 
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shromáždění  předmětů  vztahujících  se  k ději,  popisováním  krajiny 

z imaginárního dopravního prostředku apod.

Metoda  hry  v roli  a  metoda  simulace,  jsou  podmíněny  vlastním  a 

spontánním jednáním bez obav z možných postihů, protože vše co děláme je 

hra na „jako“.

Možné využití technik:

1. Rozdělení rolí podle vlastního výběru.

2. Prostřednictvím loutky či oživením jiné zástupné rekvizity.

3. Pantomima.

Metoda řešení krizového okamžiku,  ve školním dramatu většinou nelze 

krizový okamžik zahrát a je nutné nějakým způsobem ho překlenout.

Možné využití technik:

1. Převyprávění či přečtení krizového okamžiku příběhu.

2. Použití zvukového záznamu.

3. Použití zástupné rekvizity.

Metoda řešení dramatického konfliktu (rozporu), tato metoda učí hledat 

řešení a formulovat postoje a názory.

Možné využití technik:

1. Názorové spektrum umožňuje hráčům rozmístit se na imaginární přímce 

mezi dvěma protichůdnými názory.

2. Vnitřní hlasy, způsob při němž se rádci stávají „rádci“ dané postavy.

Metoda vedení a řízení dramatu, způsob, který volí pedagog.

Možné využití technik:

1. Boční vedení.

2. Učitel v roli.
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Metody a techniky reflexe a hodnocení. Reflexí rozumíme bezprostřední 

sdělení svým pocitů, prožitků a reakcí. Hodnocení je zaměřeno na zhodnocení 

prožitého ve smyslu jeho kvality.

Metody využití technik:

1. Řízená reflexe, je vedena a strukturovaná otázkami učitele.

II.a) Průpravné hry a cvičení slouží k rozvíjení složek psychiky a procvičování 

určitých dovedností prostřednictvím her a cvičení v oblastech: 

1. Seznámení.

2. Soustředění.

3. Rytmus.

4. Smyslové vnímání.

5. Prostorové cítění.

6. Představivost a fantazie.

7. Partnerské vztahy a skupinová citlivost.

II.b)  Improvizace  bez  dramatického děje  patří  svým  charakterem  k 

průpravným  hrám  a  cvičením.  Cílem  je  rozvoj  určitých  dovedností  či 

uspokojování fyzických a psychických potřeb bez dramatického děje. 

Improvizace bez dramatického děje nejblíže k napodobivé hře, ve které děti 

mohou vstupovat  do  role  s možností  prozkoumat  ji  zevnitř.  Rozlišujeme dva 

typy:

1. Improvizace bez kontaktu, každý hraje simultánně.

2. Improvizace s kontaktem, která je založena na spolupráci.

PRAKTICKÁ ČÁST

6. Cíle

• V praktické části bych chtěla ověřit, které metody dramatické výchovy 

se používají v mateřské škole. 
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• Určit,  které  metody  nelze  vzhledem k vývojovým specifikám dítěte 

v mateřské škole praktikovat. 

• Sledovat, zda se liší a čím způsob práce v mateřské škole, založené 

na principech dramatické výchovy, a odpoledním zájmovém kroužku 

dramatické výchovy.

7. Úkoly 

Pro zjištění struktury používaných metod v mateřské škole jsem docházela 

do  tříd  a  pozorovala  dopolední  aktivity  zaměřené  na  dramatickou  výchovu. 

Snažila jsem se postihnout všechny metody dramatické výchovy, které pedagog 

použil a následně je zaznamenat do pozorovacího archu.

Zároveň  jsem  všem  pedagogům  rozdala  dotazníky,  jaké  metody 

pedagogové používají na základě svých pedagogických zkušeností. Pozorovací 

arch jsem také využila pro sledování rozdílů způsobu práce v mateřské škole a 

v odpoledním kroužku  dramatické  výchovy,  který  jsem doplnila  o  navrženou 

bodovou osnovu a vlastní reflexe.

8. Metody průzkumu

K naplnění stanovených cílů jsem použila metody pozorování s pozorovacím 

archem a  dotazník.  Podle Jana Průchy (1995)  se  jednalo  o  nezúčastněné 

pozorování,  při kterém pozorovatel nezasahuje do pozorovaného dění a snaží 

se jej co nejméně ovlivňovat. 

Dále  jsem připojila  jednoduchý  dotazník  typu  otázka  -  odpověď,  kde  na 

kladenou otázku odpovídá dotazovaný otevřenou odpovědí.

9. Vlastní průzkum v     mateřské škole a odpoledním kroužku  

Průzkum jsem realizovala v období od února do března. Snažila jsem se 

zaznamenat  co  nejvíce  hodin  dramatické  výchovy  v mateřské  škole  a 

v odpoledních  zájmových  kroužcích.  Pozorování  a  dotazování  probíhalo 
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především ve Fakultní mateřské škole se speciální péčí Arabská 681/20 Praha 

6, ve které dvě oddělení pracují alternativním způsobem, který ověřuje možnosti 

výchovy  vycházející  z principů  dramatické  výchovy  (Gregorová,  V.  1997). 

Obdobný výchovný program nabízí mateřská škola Jahůdka, Praha 4, která se 

ale věnuje dramatické výchově pouze v jedné třídě. Dále jsem pozorovala v 

Centru tvořivé dramatiky, kde děti navštěvují odpolední kroužky - dramatický, 

keramický  a výtvarný.  Dalším místem byl  Dům Marie  Montessori,  soukromé 

zařízení v Praze 2, které nabízí odpolední kroužek dramatické výchovy pro děti 

navštěvující  tuto  školu.  Poslední  pozorování  proběhlo v odpoledním kroužku 

v mateřské  škole  na Praze  8.  Tato  mateřská  škola  podporuje  alternativní 

program Škola podporující  zdraví.  Dramatická výchova je zde nabízena jako 

odpolední aktivita hrazená rodiči.

Do svého pozorování jsem v mateřských školách začlenila i ranní povídání v 

kroužku,  které  většinou  pozdější  činnosti  dramatické  výchovy  tématicky 

předcházelo.  Odpolední  kroužky  jsem  navštěvovala  od  počátku  hodiny  (do 

jejího závěru), kde navození tématu probíhalo v úvodu hodiny.

9.1  Analýza skupin

Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská (dále jen MŠ Arabská) se 

snaží  vytvářet  co  nejpřirozenější  sociální  prostředí,  jehož  základem  jsou 

heterogenní  skupiny (Gregorová,  V.  1997).  Během normálního provozu MŠ, 

který nijak nenarušují prázdniny, svátky a jiné okolnosti, je ve třídách průměrně 

osmnáct dětí. V dopoledních aktivitách je zdvojená pedagogická síla, která je 

významných kladem při tvorbě výchovně dramatických příprav a jejich realizací. 

Odlišnost této mateřské školy spočívá i v pedagogických pracovnících, protože 

ve dvou odděleních se podílejí na tvorbě přípravy i dva učitelé.

Mateřská škola Jahůdka  pracuje na principech dramatické výchovy pouze 

v jedné  třídě.  Ostatní  třídy  jsou  zaměřené  na  pohybovou  nebo  výtvarnou 

výchovu. Třídy jsou homogenní s maximálním možným počtem dětí na třídách. 

Běžně  tak  navštěvuje  třídu  dvacet  předškoláků.  Třídy  jsou  velice  dobře 
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vybaveny  nejrůznějšími  pomůckami  pro  víceúčelové  využití.  Třída  se 

zaměřením na dramatickou výchovu se navíc prezentuje různými kostýmy pro 

divadelní představení.

Centrum tvořivé dramatiky se nachází v budově MŠ Arabská, a proto velká 

část  dětí  pochází  z mateřské  školy.  Probíhají  zde  dva  kurzy  dramatické 

výchovy. Do prvního chodí děti od čtyř do šesti let a druhý, který vede učitel,  

navštěvují děti šestileté až osmileté. Kurzy nyní vedou pedagogové z mateřské 

školy, není to však podmínkou. Průměrný počet dětí v kurzu bývá deset. 

Dům Marie  Montessori  je  soukromé jednotřídní  zařízení,  které navštěvují 

děti od tří do šesti let. Tuto mateřskou školu vede paní učitelka, která pracovala 

jako  loutkoherečka  v divadle  Minor  a  paní  ředitelka,  která  absolvovala 

pedagogickou fakultu v Praze, obor učitelství pro MŠ se specializací dramatická 

výchova.  Úroveň  dramatické  výchovy  v podobě  odpoledního  kroužku  je 

srovnatelná s MŠ Arabskou. Kroužek navštěvuje průměrně deset tříletých až 

pětiletých dětí.

Mateřská škola Praha 8 se věnuje dramatické výchově pouze v odpoledním 

zájmovém kroužku. Ten vede externí pedagog, který vystudoval DAMU. Děti 

jsou  zde  rozdělené  na  dvě  skupiny  podle  věku  a  probíhají  tak  dva 

třičtvrtěhodinové kroužky po sobě. Kroužek navštěvuje přibližně 12 dětí v obou 

lekcích.

9.2  Dotazník - metoda dotazování a její výsledky

Dotazník  se  skládal  z pěti  otázek  zaměřující  se  na  metody  dramatické 

výchovy:

1. Jak často uplatňujete v práci s dětmi dramatickou výchovu?

2. S jakou věkovou skupinou dětí praktikujete dramatickou výchovu?

3. Mohl(a)  byste  uvést,  které  metody  a  techniky  v dv  používáte  s dětmi 

nejvíce?
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4. Jsou nějaké metody, které jste nemohl(a) pro jejich nepřiměřenost dále 

uplatňovat?

5. Kterou metodu považujete za „náročnou“ a kterou naopak „snadnou až 

velmi snadnou“ (stačí jeden příklad)?

Oslovila  jsem  všechny  pedagogy  praktikující  dramatickou  výchovu 

v navštěvovaných  mateřských  školách  i  v zájmových  odpoledních  kroužcích. 

Z devíti oslovených pedagogů dotazník vyplnilo 6 dotazovaných.

Dotazník jsem rozdávala v době vlastního průzkumu, který trval od února do 

března, a proto vyplnění dotazníku nepodléhalo časovému omezení. 

Dotazníkem  jsem  chtěla  sjednotit  vlastní  výsledky  pozorování  a  názory 

pedagogů. Měl mi určit metody, které praktikují učitelé s dětmi nejčastěji, dále 

které jsou nepřiměřené k předškolnímu období a v neposlední řadě, které patří 

ke snadnějším nebo naopak k obtížnějším, při mém krátkém pozorování nebylo 

možné vysledovat. 

První  otázka týkající  se  frekvence  uplatňování  dramatické  výchovy  (DV) 

v mateřské  škole,  prokazuje  v  90%  každodenní  činnost.  Zájmových 

odpoledních kroužků se tato otázka netýkala, protože se jedná o jednorázovou 

aktivitu v týdnu.

Druhá otázka upřesňuje věkovou skupinu dětí, se kterou pedagog pracuje, 

protože se domnívám, že při volbě metod DV vychází z věku dítěte. Pět z deseti 

dotazovaných pedagogů  pracuje  se  smíšenou skupinou,  čtyři  odpovědi  byly 

přitom z mateřské školy. 

Třetí otázka měla ukázat, které metody a techniky dramatické výchovy užívá 

pedagog  s dětmi  nejvíce.  Dotazovaný  v této  otázce  nebyl  omezen  počtem 

odpovědí,  proto  se  u  většiny  objevilo  více  možností  -  více  než  tři  metody. 

Výsledky této otázky jsem pak porovnávala s vlastním pozorováním, ve kterém 

jsem použité metody zaznamenávala do pozorovacího archu. 

• V dotaznících  se  nejvíce  objevovala  metoda  improvizace,  kterou 

uvedlo pět z šesti dotazovaných. 

• Druhou nejčastější  metodou byly  průpravné  hry  a  cvičení.  Někteří 

dotazovaní  uvedli  přímo  konkrétní  oblast,  na  kterou  se  zaměřují 

nejvíce. Z možných oblastí se jednalo o rytmus a prostorové cítění.
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• Třetí  nejčastěji  zmiňovanou  metodou  byla  metoda  učitele  v roli, 

kterou uvedla polovina dotazovaných.

• Poslední metoda, která se objevila víc jak u jednoho dotazovaného 

byla pantomima. 

Metody, které nelze pro svoji  nepřiměřenost k vývojovým specifikům dále 

uplatňovat měla určit čtvrtá otázka. Ta byla založena na domněnce, že pedagog 

může  v průběhu  své  činnosti  zjistit,  že  zvolil  nevhodnou  metodu  z hlediska 

nepřiměřenosti  věkové  skupině  dětí,  a  proto  ji  dále  přestane  uplatňovat. 

Z většiny  odpovědí  dotazovaných  však  vyplynulo,  že  pedagogové  jednají 

intuitivně a přizpůsobují dané metody konkrétní skupině. Připouštějí, že nelze 

aplikovat všechny metody na danou skupinu, ale ze zkušenosti a ze znalostí o 

dětech  se  jim  to  nestává.  Pouze  v jednom  dotazníku  se  objevila  hra  v roli 

v rovině charakterizace.

Poslední otázkou  jsem zjišťovala pohled pedagoga na obtížnost metod na 

náročné  a  snadné.  Ani  zde  se  mi  nedostalo  konkrétních  odpovědí.  Tři 

pedagogové  ze šesti  nedokázali  na  tuto  otázku  přesně  odpovědět,  protože 

vycházejí z individuality dítěte - pro některé jsou obtížná průpravná cvičení na 

rytmus, pro některé improvizace. Dva dotazovaní se shodují, že mezi obtížné 

patří metoda, která vyžaduje spolupráci mezi dětmi založenou na komunikaci, 

kde  je  cílem  nalézt  společné  řešení.  Naopak  za  snadné  metody  považují 

improvizaci a pantomimu. Jeden dotazovaný tuto otázku vztáhl na svoji osobu a 

podal výčet metod, které jsou pro něho obtížné, a které mu naopak vyhovují. 

9.2.1 Shrnutí dotazníku

Dotazník  prokázal  téměř  každodenní  uplatňování  dramatické  výchovy 

v mateřských  školách  orientovaných  na  DV.  Většina  pedagogů  v mateřské 

škole  (80%)  i  v odpoledních  kroužcích  (60%)  pracuje  s  heterogenními 

skupinami.  Nejčastější  využívanou  metodou  je  improvizace,  ve  kterých  děti 

vstupují do rolí s možností prozkoumat je zevnitř. Pedagogové využívají pouze 

metody přiměřené pro  určitou věkovou skupinu,  protože si  citlivě uvědomují 
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limity dětí ve skupině. Podle odpovědí z dotazníku také nelze zobecnit náročné 

a snadné metody, protože každé dítě reaguje na určitou metodu jinak. 

9.3  Pozorování

Pozorovací  arch  s možnou  strukturou  metod  jsem  vytvořila  podle  Kristy 

Bláhové (1998). Jednoduchým zaškrtáváním jsem zaznamenávala jednotlivou 

metodu, kterou pedagog použil. Četnost označení použitých metod odpovídala 

počtu užití. Pět pozorování se uskutečnilo v mateřské škole a pět v odpoledním 

dramatickém kroužku. Osobně mě také zajímalo pojetí dramatické výchovy na 

jiných místech než ve fakultní mateřské škole.

9.3.1. Mateřská škola

Čtyři z pěti pozorování probíhalo v MŠ Arabská a jedno pozorování v MŠ 

Jahůdka.  V mateřské  škole  Arabská  jsem  prošla  všemi  odděleními  kromě 

červeného  oddělení,  kde  jsou  integrovány  děti  se  specifickými  potřebami. 

V mateřské škole Jahůdka jsem navštívila pouze jednu třídu, v jiných třídách se 

DV nevěnují. Současně s pozorovacím archem jsem psala stručnou osnovu, jak 

učitel postupoval a jaký měl styl vedení. U každého pozorování uvedu nejdříve 

základní informace: počet dětí ve skupině, typ skupiny, délku lekce dramatické 

výchovy, pomůcky, název hodiny a krátce popis hodiny s použitými metodami. 

Každé pozorování označím římskou číslicí s názvem místa.

I. MŠ Arabská

V heterogenní třídě bylo dvanáct dětí. Délka dramatické výchovy byla třicet 

minut. Jejím tématem byla pohádka O slepičce a kohoutkovi, kterou se třída 

zabývala už od začátku týdne. Učitelka si  připravila látky v různých barvách, 

které představovaly studánku,  travičku,  kravičku,  nebíčko dále tmavou látku, 

oříšky. Použila Policarpovu stavebnici, do které prostrčila větev a to celé mělo 

představovat strom z pohádky.
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Hodina začala námětovou hrou, při které učitelka děti rozdělila na slepičky a 

kohoutky.  Pak  bubnovala  a  děti  se  do  rytmu  pohybovaly.  Když  přestala 

bubnovat, přečetla kousek pohádky. Děti měly předvádět v rozdělených rolích, 

co učitelka čte. V této krátké námětové hře jsem označila metodu průpravných 

her  a  cvičení  zejména  rytmus,  představivost  a  partnerské  vztahy.  Metodou 

bočního vedení děti předváděly čtený text. Tato část se opakovala dvakrát, aby 

se vystřídaly všechny děti.

V druhé části učitelka dětem ukázala barevné látky, které měly představovat 

stěžejní místa v pohádce. Využila tak metodu učitele v roli studánky, travičky, 

kravičky a nebíčka. 

V hlavní části se děti samy rozdělily do rolí slepiček a kohoutků a zahrály 

celou pohádku s dopomocí metody bočního vedení,  ve kterém učitelka četla 

pouze úryvky textu. Děti samy měly přijít k určitému místu (k studánce apod.) a 

říci, že potřebují vodu pro kohoutka. 

Roli slepičky byly schopné zahrát  čtyři děti z dvanácti, ostatní potřebovaly 

napovědět  nebo  pobídnout.  Děti  tuto  hru  hrály  poprvé,  proto  se  dá 

předpokládat, že při dalším opakováním by se počet mohl zvýšit. Učitelka vedla 

hodinu  klidně,  přátelsky,  aktivně  reagovala  při  krizových  situacích.  Napětí 

v pohádce zvyšovala hlasem nebo tempem čtení, děti tak pochopily, že musejí 

spěchat a některé se snažily i rychle mluvit, když žádaly v roli slepičky např. o 

vodu.

II. MŠ Arabská

Zde jsem pozorovala devatenáct dětí v heterogenní skupině. Lekce trvala 

třicet minut pod týdenním názvem Vynášení Moreny. Učitel připravil jednoduchý 

model Moreny a látku, která měla symbolizovat vodu. Úvod probíhal v kroužku, 

kde učitel s dětmi probíral, kdo je Morena a proč jí vynášíme. Po svačině dětem 

přečetl  říkanku  o  Moreně,  která  chodí  koledovat.  Nikdo  jí  však  nesmí  dát 

vajíčko, protože by neodešla a zůstala by nám tady zima. Děti byly rozděleny 

na dvě skupiny, dívky seděly v kruhu a měly vajíčka. Chlapci s učitelem byli 
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v roli  Moreny,  která  chodí  koledovat.  V této  hodině  byla  použita  metoda 

improvizace bez dramatického děje.

Dívkám  šlo  hraní  lépe,  přidávaly  i  vlastní  gesta,  dialogy.  Chlapci  v roli 

Moreny přenechávali hraní na učiteli a pouze ho doprovázeli. 

III. MŠ Arabská

Třetí  skupina  byla  heterogenní  o  počtu  třináct  dětí.  Námětem  byli  Brémští 

muzikanti (bratři Grimmové), kteří byly pro tuto hodinu tématem výchozím. Třídu 

jsem  navštívila  v počátku  týdne,  a  tak  se  děti  s tématem  zvířat  teprve 

seznamovaly. Nejprve učitel kladl dětem otázky v kroužku, jaká zvířata znají a 

jaká patří do hospodářství a jaká do lesa. Pak rozdal dětem do dvojic různé 

obrázky zvířat, která se měla najít se zavázanýma očima. Mohly vydávat pouze 

zvuky  daného  zvířete.  Učitel  zde  použil  metodu  průpravných  her  a  cvičení, 

zejména smyslového a prostorového cítění. 

V druhé části hrály děti na slepičky a lišku, vzadu měly připevněné šátky jako 

peří a liška se je snažila o ně připravit. Děti předváděly jak zobají, kvokají a 

chodí  jako  slepičky.  Metodou v této  hře  byla  improvizace  bez dramatického 

děje. Styl vedení byl přátelský a komunikativní.

IV. MŠ Arabská

Čtvrté  pozorování  dramatické  výchovy  bylo  ve  třídě  patnácti  dětí 

v heterogenní skupině. Celotýdenním tématem byla pohádka „Co je na světě 

nejvzácnější.“  Délka  dramatické  výchovy  byla  třicet  minut.  Hodina  začala 

povídáním v kroužku, kde se učitelka ptala dětí, kterou věc by si vybraly. Měly 

na výběr tři věci z pohádky: létající koberec, dalekohled, (kterým vidím, co chci) 

a  uzdravující  jablko.  Dnešním  dnem  téma  končilo,  proto  v hlavní  části 

dramatické výchovy byla svatba a hostina, na které se konalo rytířské klání. 

Děti  se utkávaly s nataženou rukou v kruhu jako rytíři  s kopím a bojovaly  o 

vítězný  meč.  Stěžejní  metodou  byla  improvizace  bez  dramatického  děje. 

V závěru činnosti se zapojily i učitelky a rytířské utkání ukončily tancem. 

41



V celé  mateřské  škole  Arabská  je  přátelský  a  komunikativní  styl  vedení, 

nesetkala jsem se tady s žádnými prvky direktivního přístupu k dětem.

V. MŠ Jahůdka

Mateřská  škola  Jahůdka  se  v prezentaci  svého  programu  na  svých 

webových stránkách příliš nelišila od mateřské školy Arabská. Ale po návštěvě 

dramatické výchovy v jedné třídě, jsem viděla zcela odlišnou práci. Učitelčino 

pojetí DV jako hraní rýmovaných pohádek. Každý den nacvičuje s homogenní 

skupinou určitou pohádku, ve které se střídají děti, aby si vyzkoušely všechny 

role.  Využívají  k tomu  i  převleky  pro  děti,  nejčastěji  různé  pokrývky  hlavy 

v podobě daného zvířete. Učitelka nejdříve dětem přečte text, a pak zkoušejí ho 

odříkávat. Dramatická výchova zde trvala čtyřicet pět minut,  za kterých jsem 

viděla tři „divadla“. Poslední divadélko děti ještě nacvičovaly, tak jsem mohla 

sledovat i  přípravu. Styl  vedení měl  prvky direktivity a manipulace, častokrát 

učitelka použila větu „ty jdi sem a řekni“. Z hlediska metod se jednalo o hru v roli 

v rovině  alterace.  Tato  učitelka  nedokázala  pojmenovat  žádné  metody  v 

dotazníku. 

9.3.2. Odpolední kroužek

Nebylo  snadné  najít  odpolední  kroužky  dramatické  výchovy,  které  bych 

mohla navštívit a také pozorovat. Některé školy mají zřejmě špatné zkušenosti 

se studenty, a proto jsem se setkávala i s negativním přístupem a odmítnutím. 

Nakonec  se  mi  podařilo  nalézt  mateřskou  školu  na  Praze  8  a  soukromou 

mateřskou školu na Praze 2. Dvě pozorování probíhaly rovněž v Centru tvořivé 

dramatiky,  kde  vedou  odpolední  kroužky  učitelé  z mateřské  školy  Arabská. 

V zápisu jsem postupovala stejně jako při pozorování mateřských škol. Uvedu 

opět nejdříve základní informace o skupině, popis hodiny a použité metody.
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VI. Odpolední kroužek soukromé mateřské školy na Praze 2

Kroužek sedmi dětí v heterogenní skupině vedla absolventka Pedagogické 

fakulty  v Praze,  obor  učitelství  pro  MŠ.  Tématem  šedesáti  minutového 

odpoledního  kroužku  byla  pohádka  O  Sněhurce.  V této  hodině  jsem  viděla 

největší počet užitých metod. Hodina začala v kroužku u svíčky, kde učitelka 

uvedla svoji přípravu vyndáním pěti předmětů z košíku. Děti měly hádat, do jaké 

pohádky se podívají.  Využila uvedení dramatu věcmi vztahující se k příběhu, 

což je metoda a technika expozice uvedená od K. Bláhové (1998). Při vytváření 

kontextu použila asociaci. Děti začarovala do dveří od pohádky, které měly říci, 

co z pohádky otvírají. Při této činnosti hrála na flétnu a děti se pohybovaly podle 

rytmu, když přestala, staly se dveřmi. Propojila tak vytváření kontextu asociací 

s průpravným  cvičením,  zejména  na  rytmus  a  představivost.  Učitelka 

pokračovala čteným textem, z kterého vyplynula otázka pro děti „co se všechno 

dělá v království“. Děti měly vymýšlet činnosti nebo povolání. Námětovou  hrou 

Král je a není doma, představila metodu improvizaci bez dramatického děje. 

Děti  představovaly  činnost  nebo  povolání,  které  v království  mohou  dělat. 

Učitelka v roli krále chodila mezi nimi, a když poklepala holí, zeptala se dítěte, 

koho předvádí. Po této hře pokračovala opět čteným textem až po situaci, kdy 

se  královna  ptá  zrcadla,  kdo  je  na  světe  nejkrásnější  a  zrcadlo  odpoví,  že 

Sněhurka.  Děti  vytvořily  les  a  říkaly,  co  všechno v takovém lese  může  být. 

Metodou  improvizace  bez  dramatického  děje  zkoušely  les  a  vše,  co  v něm 

může být, předvádět. Poté každé dítě mělo říci skrze zrcadlo - rám od obrazu, 

co Sněhurka cítila nebo vyjádřit pomocí výrazu v obličeji. Poprvé jsem viděla 

techniku „vnitřní hlasy“ u dětí předškolního věku. Učitelka opět přečetla další 

část  pohádky,  kdy  královna  uvidí  v zrcadle  živou  Sněhurku.  Učitel  v roli 

Královny se vydá za Sněhurkou a nabízí jí otrávené jablko. Dvě děti si kously a 

usnuly,  zachránit  je  mohl  někdo,  když  je  pohladil.  Závěrem  hodiny  děti  

oslavovaly na zámku, tančily na hudbu flétny. Když se pak jedno dítě zeptalo,  

co je s královnou, učitelka jim řekla, že se nafoukla a praskla. Děti s učitelkou 

nafoukly  balónky,  nakreslily  na  ně  královnu,  a  pak  je  postupně  propíchly 
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špendlíkem.  Pro  krizový  okamžik  využila  zástupnou  rekvizitu.  Učitelka  byla 

velice sympatická, přátelská a tolerantní.

VII. Odpolední kroužek Centrum tvořivé dramatiky

Heterogenní skupinu sedmi dětí jsem pozorovala v Centru tvořivé dramatiky. 

Ve skupině byla pouze jedna dívka a věk dětí byl od šesti do devíti let. Lekce 

trvala šedesát minut na téma pohádky o zvířatech. Hodina začala rozehřívací 

hrou na Mrazíka, tato hra uvolnila z dětí napětí a zároveň byla průpravnou hrou. 

Povídáním v kroužku učitel připomněl téma minulé hodiny, na které navazoval. 

Hlavní částí lekce bylo zadání, aby se děti rozdělily po dvou do skupinek. V nich 

pak měly  vymyslet  dvě věty:  první,  kterou mohla  říct  nějaká role  z příběhu, 

druhou  vypravěč.  Potom  skupinka  vybrala  jednotlivce,  který  si  stoupnul  do 

kruhu a čekal, až mu vypravěč ze skupinky sdělí o koho jde a druhý mu řekne 

větu, na kterou on improvizací bude reagovat. Jako metodu bych zde označila 

improvizaci s dramatickým dějem, protože děti  měly při  improvizaci  zachovat 

obecné charakteristiky postavy.

Zadání se mi zdálo velice složité a z jejich chování se dalo usuzovat, že 

některé  děti  ho  pochopily  pouze  z části.  Učitel  s  dětmi  po  každém výstupu 

udělal metodu hodnocení a reflexe, čímž jim dal příležitost vyjádřit se, ale také 

porozumět dané improvizaci.

VIII. Odpolední kroužek Centrum tvořivé dramatiky

Homogenní skupinu dětí od čtyř do pěti let jsem navštívila od půl čtvrté do 

půl  páté.  Lekce byla  na téma knihy Medvídek Larsí.  I  při  této lekci  učitelka 

začala průpravnou hrou na rytmus a prostorové cítění. V kroužku si povídali, jak 

vypadá severní pól a ten také ztvárnili do „živých obrazů“. Pokračovali čtením 

z knížky, na které navázali  rozdělením rolí  na maminku, tatínka a medvídka 

Larsího.  Učitelka  použila  metodu  improvizace  bez  dramatického  děje. 

Z pozorování jsem si zaznamenala 70% úspěšnosti vžívání dětí do rolí rodičů a 
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medvídka. Zbývající  procento dětí  pouze sledovalo vzniklou situaci  a nebylo 

v daném okamžiku schopno reagovat. 

IX. Odpolední kroužek MŠ Praha 8

Zde jsem pozorovala skupinu jedenácti dětí ve věku pěti a šesti let. Téma 

vycházelo z knížky  Jacíček a veverka.  Lekce začala zavoláním Krtonožky z 

knížky,  což  předváděly  čtyři  děti.  Ty  musely  vydávat  rytmické  zvuky,  jako 

Krtonožka.  Po čteném textu učitelka navázala pojmem z knížky,  ve které se 

objevilo  slovo  pufodédr.  Děti  nejdříve  povídaly,  co  by  to  mohlo  být  a  poté 

pufodédr postavily. Každé dítě, které chtělo něco přinést na stavbu pufodédru, 

mělo předvádět nesoucí materiál např. kámen, větev, houbu apod. U některých 

dětí byly vidět prvky pantomimy. Kolem postaveného pufodédru vytvořily děti 

kruh  a  zpívaly  písničku  z knížky.  Lekci  zakončilo  rozloučení  s  veverkou  a 

Jacíčkem, které děti pohybem ruky a říkankou uložily ke spánku. Převážná část 

lekce  byla  postavena  na  průpravných  hrách  a  cvičeních,  které  učitelka 

doplňovala o říkanky a písničky.

X. Odpolední kroužek MŠ Praha 8

Poslední  pozorování  bylo  v homogenní  skupině  čtyř  a  pětiletých  dětí  na 

Praze  8.  Téma  kroužku  vycházelo  z knížky  o  Terezce,  které  se  ztratily 

bačkůrky.  Učitelka  hned  na  začátku  schovala  dětem  jejich  bačkory,  a  tím 

navázala na téma z minulé lekce. Když všechny děti našly své bačkory, sedly si 

do kroužku a naučily se novou říkanku o Lichožroutovi, který jí liché bačkory. 

Děti měly nechat jednu svou botu ve třídě a počkat za dveřmi. Učitelka zatím 

bačkory schovala. Poté jednotlivě hledaly chybějící  bačkory, když je objevily, 

měly  mluvit  za  ně.  Učitelka  propojila  průpravné  hry  a  cvičení  s malou 

improvizací bez dramatického děje. Celá skupina si pak vyzkoušela projít lesem 

jako hlavní hrdinka z knížky. Závěr lekce ukončila učitelka relaxací, při které si 

děti vyklepávaly nohy a ruce. I tato hodina byla především složena z říkanek a z 
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průpravných her a cvičení. V obou lekcích učitelka byla přátelská, komunikativní 

i zábavná.

9.3.3 Shrnutí pozorování

Pozorování prokázalo, že nejužívanějšími metodami v předškolním období 

jsou průpravné hry a cvičení a improvizace bez dramatického děje. Tyto metody 

se však záměrně prolínají v lekcích dramatické výchovy a neměli bychom je od 

sebe  oddělovat.  Za  méně  frekventované  bych  označila  metody  a  techniky 

dramatu. Tyto metody využívá pedagog pouze některé, zejména učitele v roli, 

kterou praktikuje při vedení a řízení dramatu, dále různé rekvizity pro metody a 

techniky  expozice,  popř.  při  řešení  dramatického konfliktu  techniku  vnitřních 

hlasů.  Je  ale  nutno  uvést,  že  výsledky  průzkumu  odpovídají  provedenému 

počtu  pozorování  a  tomu  je  tedy  odpovídající  i  míra  objektivity  a  validita 

praktické části.

Prostřednictvím pozorování  jsem zjistila  i  jiné  pojetí  dramatické  výchovy, 

které  jsem  viděla  v mateřské  škole  Jahůdce.  Jeden  z mých  cílů  bylo  určit 

metody, které nelze vzhledem k vývojovým specifikám dítěte v mateřské škole 

praktikovat.  Tato  myšlenka  se  mi  v pozorování  nenaplnila,  ale  šlo  by  jí 

modifikovat  na  způsob,  který  není  vhodný  pro  děti  v mateřské  škole.  Tato 

učitelka  pojala  dramatickou  výchovu  jako  prosté  přehrávání  postav 

z rýmovaných  pohádek,  při  kterých  chybí  proces  spoluvytváření,  prožitku  a 

posléze pochopení, zaujetí, který je pro děti v tomto věku důležitý.

Porovnáním výsledků z dotazování a z pozorování mohu uvést,  že došlo 

v mém  průzkumu  ke  stejným  výsledkům  z obou  těchto  metod.  Nejčastěji 

užívané  metody  DV  jsou  tedy  průpravné  hry  a  cvičení  a  improvizace  bez 

dramatického děje.

 

9.4  Rozdíly dramatické výchovy v MŠ a odpoledním kroužku

Posledním  mým  úkolem  bylo  uvést,  v čem  se  liší  dramatická  výchova 

v mateřské škole  a v odpoledním kroužku.  Tento cíl  jsem se snažila  naplnit 
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pozorováním  a  průběžnými  poznámkami  z lekce.  Z malého  průzkumu  jsem 

zjistila několik patrných rozdílů, kladla jsem však důraz na aplikované metody.

Při  vyhodnocení používaných metod jsem zjistila,  že v mateřské škole se 

věnují především průpravným hrám a cvičením a improvizaci bez dramatického 

děje. Metod a technik dramatu využívají jen zřídka (nebo pouze určité techniky). 

Nenaplňují celý proces podle Kristy Bláhové (1998), který začíná od metod a 

technik  expozice  po  metody  reflexe  a  hodnocení.  Dramatická  výchova 

v mateřské škole se prolíná různými tématy, ale také ji lze propojovat s dalšími 

estetickými výchovami. Proto si myslím, že se pedagog snaží do dramatické 

výchovy začlenit i hudební, tělesné a výtvarné prvky výchov, aby jednak naplnil 

stanovené cíle dle třídního vzdělávací programu, ale také měl možnost většího 

časového rozsahu dramatické výchovy, protože není nijak časově limitován.

Dramatická výchova v odpoledním kroužku je činnost  dobrovolná,  a také 

časově  omezená.  Zvolené  téma  může  pedagog  využít  pouze  pro  metody 

dramatické výchovy. Je vázán pouze na cíle, které si on sám stanoví, jenž chce 

naplnit. Má tedy větší možnost využít metody dramatické výchovy do hloubky, 

projít např. celým procesem metod a technik dramatu podle K. Bláhové (1998). 

Celé pojetí dramatické výchovy však záleží na osobnosti učitele. Byla jsem 

svědkem prostého přehrávání postav z pohádky, ale také naprosto záměrnému 

propojení a účelnému jednání v DV.

10. Závěr

Dramatická  výchova  může  být  pojímána  jako  prostředek,  který  dítěti 

umožňuje něco si  prožít,  zkusit  si  určitou situaci,  napomáhá k zapamatování 

informací,  slouží  také k uvolnění,  soustředění,  relaxaci.  Neměla by být proto 

podceňována a tím praktikována k pouhému přehrávání bez prožitku, protože 

právě  jím  můžeme  naplnit  některé  kompetence.  Pedagogové  praktikující 

dramatickou výchovu by si měli být vědomi možností, které DV nabízí. Často je 

bohužel kladen větší důraz na produkt než na proces. Může to být ovlivněno 

neznalostí pedagoga této výchovy, protože dramatická výchova patří mezi obor 

nový  a  nemá  v našem  školství  dlouholetou  tradici  jako  ostatní  estetické 
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výchovy. Zhoršuje to fakt, že není dostatek odborné literatury zaměřující se na 

dramatickou výchovu v mateřské škole. V žádné literatuře nejsou rozpracovány 

metody,  které  lze  uplatňovat  v předškolním  věku,  a  proto  učitelky  musejí 

vycházet  ze zkušeností  a  intuice.  Myslím, že pokud by učitelka chtěla  začít 

pracovat  s dramatickou  výchovou,  měla  by  určitě  projít  nějakým  odborným 

kurzem. Zajímavá myšlenka by byla scházení učitelek praktikující dramatickou 

výchovu a navštěvování ukázkových dopoledních aktivit - „jak s DV pracujeme 

my“, kde by se učitelky mohly podívat na jiný způsob práce. 

V průzkumu  jsem  se  nejvíce  obávala  právě  zmiňovaných  problémů  o 

pouhém  přehrávání  a  o  větším  důrazu  na  produkt  než  proces.  Ze  všech 

pozorování  prokázala  pouze  jedna  mateřská  škola  tento  způsob  realizace 

dramatické  výchovy.  Znovu musím ale  uvést,  že díky  odmítavosti  některých 

mateřských škol se jednalo o malý počet pozorování a nelze proto dělat větší 

závěry.

Neubránila jsem se také pocitu, po všech navštívených mateřských školách 

a zabýváním se této problematiky, že dramatická výchova se stává současným 

trendem  a  nespočet  mateřských  škol  nabízí  DV  alespoň  jako  odpolední 

kroužek.  Proto  si  myslím,  že  k začlenění  dramatické  výchovy  do  celostního 

programu školy je už kousek. Přispívá tomu také začlenění dramatické výchovy 

do specializací na pedagogických školách a její stálé rozvíjení. 

Nyní  nezbývá doufat,  že vymizí  z mateřských škol  pojetí  DV přes pouhé 

nacvičování produktu a naopak se podpoří a zvýší prožitkové pojetí dramatické 

výchovy.
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Přílohy

DOTAZNÍK

1. Kolikrát týdně uplatňujete v práci s dětmi dramatickou výchovu?

2. S jakou věkovou skupinou dětí praktikujete dramatickou výchovu?

3. Mohl(a) byste uvést, které metody a techniky v dv, používáte s dětmi 

nejvíce?

4. Jsou nějaké metody, které jste nemohl(a) pro jejich nepřiměřenost dále 

uplatňovat, zkuste uvést příklad?

5. Kterou metodu považujete za „náročnou“ a kterou naopak „snadnou až 

velmi snadnou“ (stačí jeden příklad)?



POZOROVACÍ ARCH

Počet dětí:
Věk dětí ve skupině/heterogenní skupina:
Délka dramatické výchovy:
Název hodiny:

Průpravné hry a cvičení:

Seznámení soustředění rytmus smyslové vnímání 

prostorové cítění představivost partnerské vztahy/skupin.citlivost

Improvizace bez dramatického děje:

Improvizace bez kontaktu Improvizace s kontaktem

Metody a techniky dramatu; (A/P):

Metoda a techniky expozice:

text výtvar.prostředky reálnými prostř. Uč.v roli

Metoda a techniky vytváření kontextu:

asociace domýšlení děje domýšlení postav vyt.prostředí

Metoda a techniky hry v     roli/simulace:  

vlast. - rozdělení rolí loutka/rekvizita pantomima

Metoda techniky řešení krizového okamžik:

převyprávění přečtení zvukový záznam zást.rekvizita

Metoda a techniky dramatického konfliktu:

přímka vnitřní hlasy

Metoda a techniky vedení a řízení dramatu:

boční vedení učitel v roli

Metoda a techniky reflexe a hodnocení:

řízená reflexe


