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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce řeší, zdali vhodně vytvořené lekce dramatické výchovy 

pomohou zlepšit sociální problém ve skupině dětí navštěvujících mateřskou školu. Jedná se 

o nepřijetí problematického chlapce skupinou.  Jeho chování v ostatních dětech vyvolávalo 

strach. Cílem práce je zlepšit vzniklou situaci v kolektivu a to prostřednictvím lekcí 

dramatické výchovy se skupinou nejstarších dětí. K vyhodnocení cíle jsem použila reflexe 

z lekcí, pozorování, ale také dotazníkové šetření, jehož respondenti byli učitelé. Z dotazníků 

vyplynulo, že ke zlepšení situace a odbourání strachu došlo u většiny dětí ze skupiny. Ačkoli 

zde hrálo roli více faktorů jako dlouhá doba od adaptace chlapce a pedagogické intervence, 

osobní asistent chlapce a jiné. Výsledky této práce jsou důkazem toho, že dramatická 

výchova nejen rozvíjí osobnost a spojuje skupinu, ale její dopad je mnohem větší, než kam 

učitel dohlédne.  

  



ABSTRACT 

 

This bachelor thesis is focusing on whether carefully planned drama lessons can improve a 

social problem in a group of children attending kindergarten. It describes a problem of non-

acceptance of a problematic boy by his peers. His behaviour evokes fear in other children. 

The subject of this thesis is to improve the situation by means of drama lessons with a group 

of older children. To evaluate the goal, I used reflection from lessons, observations and also 

a questionnaire surveys in which teachers were the respondents. The outcome from the 

questionnaires were positive, the situation improved and the majority of children in the group 

lost their sense of fear towards the problematic child. Of course several additional factors 

played a role in his behaviour such as the total duration of the boy’s adaptation, pedagogical 

intervention, personal assistant to the boy, as well as others. The results of this work are clear 

evidence that dramatic education not only develops personality that helps bring together the 

group, but its impact is also much larger than teachers could imagine. 



ANOTACE  

V bakalářské práci zjišťuji, zdali vhodně vytvořené lekce dramatické výchovy, 

pomohou zlepšit sociální problém ve skupině dětí navštěvujících mateřskou školu. 

V teoretické části se snažím objasnit a vysvětlit pojmy, které se daného tématu týkají pomocí 

odborné literatury, v praktické části vyhodnocuji odučený celek a jeho následky za pomoci 

pozorování a vyhodnocením dotazníkového šetření.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dramatická výchova, osobnostně-sociální rozvoj, jejich metody a techniky používané v 

MŠ, sociální a emoční zralost dítěte ve věku 5 – 7 let  

ANNOTATION 

 

In the bachelor thesis I am investigating whether carefully planned drama lessons 

help with improving socials problems within a group of children attending kindergarten. 

In the theoretical part, I shall try to explain and clarify the terminology concerning this 

subject through a means of professional literature. In the practical part I shall evaluate the 

whole unit taught and its outcome by a means of observation and also a questionnaire survey 

evaluation. 

 

KEYWORDS 

Drama Education, Personal-social Development, Children of age 5 -7,  

Social and Emotional Maturity Children aged 5 – 7 years



Obsah 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 2 

 Dramatická výchova ...................................................................................................... 3 

1.1 Vymezení pojmu dramatická výchova ................................................................... 3 

1.2 Cíle dramatické výchovy u dětí ve věku 5 – 7 let ................................................... 6 

 Osobnostně-sociální rozvoj ........................................................................................... 8 

2.1 Vymezení pojmu osobnostně-sociální rozvoj ......................................................... 8 

2.2 Cíle osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let .................................. 9 

 Metody a techniky dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje vhodné pro 

děti ve věku 5 – 7 let ............................................................................................................ 11 

3.1 Metody .................................................................................................................. 11 

3.2 Techniky ............................................................................................................... 14 

 Dítě ve věku 5 – 7 let ................................................................................................... 18 

4.1 Psychická zralost ................................................................................................... 18 

4.2 Tělesná zralost ...................................................................................................... 20 

4.3 Pracovní zralost ..................................................................................................... 20 

4.4 Emoční zralost ...................................................................................................... 21 

4.5 Sociální zralost ...................................................................................................... 23 

PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 26 

 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY ........................................................... 28 

 POPIS SOCIÁLNÍHO PROBLÉMU .......................................................................... 30 

6.1 Kazuistika chlapec A ............................................................................................ 30 

6.2 Kazuistika skupiny ................................................................................................ 31 

 CÍL VÝZKUMU ......................................................................................................... 33 

7.1 Cíle výzkumu ........................................................................................................ 33 



7.2 Metody výzkumu .................................................................................................. 34 

 PŘEDSTAVENÍ LEKCÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY ............................................ 35 

15 36 

 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ............................................................................................. 64 

9.1 Celkové vyhodnocení dotazníku ........................................................................... 64 

9.2 Vyhodnocení dotazníku vzhledem ke stanoveným hypotézám ............................ 67 

9.3 Závěrem k výzkumné části ................................................................................... 69 

 Závěr ............................................................................................................................ 70 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 74 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................ 75 



1 

 

Úvod 

Mateřská škola by měla splňovat několik funkcí. Měla by dětem nabídnout bezpečné, 

podnětné, prostorové a materiální zázemí, kvalitně odvedenou vzdělávací činnost, 

empatický, vzdělaný a milující personál a bezprostředně i pocit skupinového soužití. Pro 

zdravý rozvoj jedince je důležité vše, ale tato práce se zabývá především posledně 

uvedeným, a to skupinovým soužitím.   

K výzkumu mě přivedla vlastní zkušenost s těžkou adaptací chlapce a následné 

reakce všech dětí ze skupiny. Cílem výzkumu bylo zlepšit situaci v mateřské škole 

pomocí lekcí dramatické výchovy, tedy reagovat na sociální problém „pedagogickou 

intervencí“. 

 Tato práce se skládá ze dvou částí teoretické, kde jsou vysvětleny pojmy spojené 

s celým konceptem, a praktické, kde je představen výzkum a realizované lekce.  

 V první části je uvedena a blíže popsána dramatická výchova, pomocí které se 

problém řešil. Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální problém, který dopadá i na 

dětskou osobnost jak dětí ve skupině, tak i zmiňovaného chlapce, rozhodla jsem se v této 

části blíže specifikovat i osobnostně-sociální rozvoj. Dále jejich cíle a společně 

využívané metody a techniky používané v odučených lekcích.  

Další kapitola je věnována specifickému věku skupiny, tedy dětem ve věku 5 – 7 let. 

Zde se zaměřuji především na úroveň zralosti specifickou pro daný věk, detailněji je zde 

rozpracována sociální zralost, která je pro celý výzkum klíčová.   

V praktické části prostřednictvím stručných kazuistik chlapce A a skupiny nastiňuji 

sociální problém, seznamuji s mateřskou školou, představuji své cíle a prostředky, 

pomocí nichž se k cílům dostávám. Dále uvádím lekce dramatické výchovy, které jsou 

realizované dle pohádkového příběhu Ošklivé káčátko od Hanse Christiana Andersena, 

kde se objevuje téma nepřátelského přijetí a hanlivého chování a zkrátka vůbec přijetí 

jedince skupinou, které je podobné a přínosné pro danou sociální skupinu mého projektu.    
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TEORETICKÁ ČÁST 
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 Dramatická výchova 

V této kapitole je vysvětlen pojem dramatická výchova pomocí definic od známých 

autorů. První definici jsem zformulovala sama, další jsou již z odborných publikací 

vztahujících se k tomuto tématu.  

1.1 Vymezení pojmu dramatická výchova 

Podle mého názoru je dramatická výchova esteticko-výchovná disciplína, která 

pomáhá rozvíjet osobnost člověka metodami a technikami, které využívají především rolové 

hry, jejíchž prostřednictvím se daná situace prožívá tzv. na vlastní kůži. Může a nemusí vést 

k divadelnímu tvaru.  

Dramatickou výchovu lze definovat několika způsoby. Pro větší představu jich 

několik uvedu. Snad každý by pochopil představení dramatické výchovy v podání 

zakladatele tvořivé dramatiky ve Velké Británii Briana Waye (2014), který takto složitou 

věc popsal jednoduše, a to pomocí otázky  - „Kdo je slepec?“ odpověď může být 

informačního rázu „Člověk, který nevidí.“ Anebo přímé zkušenosti a to když odpověď zní 

„Zavři si oči a najdi východ z místnosti.“  Dle jeho slov „Druhá odpověď vede tazatele 

k přímé zkušenosti, překračující pouhou vědomost a obohacující jeho obrazotvornost. Může 

se dotknout srdce a duše, stejně jako mysli. Přesně toto je – velmi zjednodušeně řečeno – 

funkcí dramatické výchovy.“ (Way, 2014, str. 10)  

Britský autor tuto definici zveřejnil ve své knize Rozvoj osobnosti dramatickou hrou 

roku 1967. Přesuneme-li se o zhruba 20 let později na naše území, Josef Mlejnek (2011) 

dramatické výchově připisuje název tvořivá hra a definuje ji jako rozvoj nejrůznějších 

schopností prostřednictvím hry. Ve hře vidí prostředek, který lákavou formou pomáhá 

odstranit dětské negativní vlastnosti, ale i objevovat vlohy a cvičit je. Učitelova role spočívá 

především v pomoci najít správné přirovnání k současnému prožívání dětí. Děti si 

prostřednictvím tvořivé hry plní přání, vciťují se do cizích postav, pomocí nich poznávají 

svůj myšlenkový svět, vztahy, ale i meze a úskalí. Dále autor pokračuje následovně „… Ve 

hře může dítě prožít dobrodružství, naplnit svá přání po určité činnosti, „odreagovat“ si 
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agresivní sklony. Vhodně motivovaná hra zcitlivuje nitro ohrožené některými vlivy dnešní 

přetechnizované civilizace a rozvíjí tvořivé schopnosti dítěte. (Mlejnek, str. 14, 2011) Ačkoli 

se nejedná o definici současnou, můžeme pozorovat, že se od stávajících zásadně neliší a 

vyjadřuje to, co dramatická výchova stále je. Poznámka o přetechnizované civilizaci byla i 

v době vydání knihy zřejmě na místě, ale dnes nabírá ještě mnohem aktuálnějších rozměrů.  

Další ukázku a vysvětlení dramatické výchovy uvádím také od významné osobnosti 

tvořivé dramatiky u nás, a tou je Eva Machková (2007), ačkoli kniha byla poprvé vydána 

roku 1998. „Dramatická výchova je učení zkušeností, jednáním, osobním, 

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou 

praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání 

mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií 

vytvořených. (Machková, str. 32, 2007)  

K tomu ještě autorka dodává, že se jedná o fiktivní situaci, do které vstupujeme 

prostřednictvím hry v roli a dramatického jednání v situaci. Nazýváme to procesem, který 

může a nemusí vyústit v produkt. „Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky 

dramatické.“  (Machková, str. 32, 2007) 

Nadcházející vysvětlení je dle Provazníka (1998), který dramatickou výchovu 

definuje jako jeden z šesti oborů estetické výchovy, tedy jako výchovnou disciplínu, která 

využívá prostředků a postupů divadelního umění, učení především přímým prožitkem a 

vlastní zkušeností v jednání; nabývání životní zkušenosti tím, že hledáme řešení nastoleného 

problému (situace) nejen intelektem, ale i intuicí se zapojením těla a emocí. (In Koťátková   

a kolektiv, 1998) 

Svobodová, Švejdová (2011) ve své knize Metody dramatické výchovy v mateřské 

škole uvádějí definici složitější a přesto náplňově srovnatelnou s předešlými. „Dramatickou 

výchovu lze definovat jako tvořivý proces, při němž dochází ke zkoumání a prověřování 

tématu a vytváření vlastních postojů v konfrontaci s postoji ostatních zúčastněných, a to 

skrze vlastní prožitek a na základě vlastní činnosti. V rámci tohoto procesu se aktivní cestou 

rozvíjejí nejen intelektuální složky, ale i intuice, tvořivost, rozhodnost, samostatnost, 
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odpovědnost, tolerance, empatie, komunikativnost a autentičnost osobnosti.“ (Švejdová, 

Svobodová, str. 9., 2011) 

Celá tato část je uzavřena definicí od člověka spjatého s dramatickou výchovou, a to 

Josefa Valenty (2008), který vidí a popisuje dramatickou výchovu jako systém, který 

zprostředkovává řízené, činné, umělecké, sociální a antropologické učení nejen dětí, ale i 

dospělých, které je postaveno na využívání základních principů a postupů dramatu a divadla, 

se zřetelem jak na kreativně-umělecké požadavky – tím se myslí především divadelní a 

dramatické, tak i na pedagogické potřeby – tím se myslí výchovné a formativní i na bio-

psycho-sociální podmínky, tím jsou myšleny především individuální i společné možnosti 

dalšího rozvoje zúčastněných osobností.  

Valenta (1999) také popisuje dramatickou výchovu jako dynamický proces, kterým 

skupina prozkoumává sebe sama, rozvíjí se, vyjadřuje své představy, ideje, pojmy a pocity 

především dramatickým jednáním. (In Valenta, 2008) 

Podoby dramatické výchovy 

S pojmem dramatická výchova se můžeme setkat v několika podobách. Může to být 

školní předmět, nebo jen metoda, kterou je předmět ve škole vyučován (například hodina 

dějepisu vyučována metodami a technikami dramatické výchovy), či zájmová aktivita, která 

může být spjata s pravidelným vystupováním na jevišti (Machková, 2007), Koťátková a kol. 

(1998) připojuje ještě dramatickou výchovu jako styl práce, který se využívá právě 

v mateřských školách či na prvním stupni základních škol. Dalším způsobem může být vyžití 

tvořivé dramatiky jako metody práce s dětmi handicapovanými zvl. sociálně, částečně i 

zdravotně, kde jde především o socializaci jedinců do kolektivu aj. Vzhledem k těmto 

okolnostem bývá těžké vysvětlit lidem bez zkušeností, o co se jedná.  

Principy dramatické výchovy 

Na závěr kapitoly zmíním několik principů, na kterých tato výchova stojí. Principy 

můžeme přirovnat k „základním kamenům“ dramatické výchovy. Těmi jsou především 

princip aktivity, prožitku a zkušenosti, princip hry, princip hry v roli, princip tvořivost a 

fikce, princip partnerství, princip objevů, princip zkoumání, princip experimentace a 
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improvizace a princip psychosomatické jednoty a empatie (Svobodová, Švejdová, 2011), 

Valenta (2008) zmiňuje ještě divadelnost a dramatičnost, učení na základě zkušeností, 

smysluplnosti aj.  

1.2 Cíle dramatické výchovy u dětí ve věku 5 – 7 let 

Dramatická výchova, jako každá jiná výchova, má své směřování a svůj cíl, který nyní 

přiblížím. Machková (2007) sdružuje jednotlivé cíle do několika skupin. První a zásadní 

skupinou cílů je sociální rozvo,j a to ve smyslu porozumění chování a jednání druhých lidí, 

ale i spolupráce ve skupině a pocit sounáležitosti se skupinou.  

Převedeme-li cíle z této skupiny k danému věku, mohly by znít následovně: Posilovat 

vztahy ve skupině a celkovou skupinovou soudržnost. Vytvářet prosociální chování ve vztahu 

k jiným osobám. Vzbuzovat zájem o druhé a posilovat přátelské vztahy. 

Další soubor cílů tvoří rozvíjení komunikativních dovedností, a to jak verbálních, tak  

i neverbálních. Patří sem nejen vyjádření svých vlastních projevů, pocitů, myšlenek a 

postojů, ale i porozumění ostatním a další řečové a vyjadřovací dovednosti (plynulost řeči, 

slovní zásoba, artikulace, dech a hlas ale i mimika obličeje, těla, gestikulace a výraz 

postojem). (Machková, 2007) V předškolním věku uvádím příklady cílů zde: Rozvoj 

řečových a komunikačních dovedností. Umět vyjádřit své nápady, myšlenky, pocity, dojmy, 

aj. 

Následuje skupina, která obsahuje rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti neboli rozvoj 

fantazie. Jak ve formě tvorby, tak i chápání umění. (Machková, 2007) V této skupině by 

nepochybně byl cílem Rozvoj tvořivého myšlení (fantazie, představivost), Osvojování si 

estetických uměleckých hodnot, aj. 

Dramatická výchova také často rozvíjí i schopnost kritického myšlení, která tvoří 

další skupinu. Dramatickými situacemi vzniká nějaký problém, na který je potřeba najít 

řešení, což vyžaduje myšlení, kladení otázek, posuzování různých variant, následné 

ověřování, třídění a volba optimální varianty. (Machková, 2007) Cíle pro takovou skupinu 
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ve věku 5 – 7 let by mohly vypadat takto: Dokáže si ze dvou variant vybrat nejvhodnější, 

Umí hledat více variant řešení, Jedná zodpovědně, Umí klást otázky, aj.  

Další důležitou skupinou, kterou tvořivá dramatika rozvíjí, je emocionální rozvoj. Pod 

ní můžeme zařadit vlastní zkušenosti s danými emocemi, pochopení, že city jsou součástí 

člověka a že se očekává je mít pod kontrolou, ale také že souvisí s různými událostmi a že 

je potřeba vhodně emoce ovládat dle situace. (Machková, 2007) V této oblasti bychom cíle 

mohli formulovat podobně: Vnímá emoce jako ovlivnitelný jev, Rozpozná základní emoce a 

své umí vyjádřit, Chápe vznik, příčinu emocí, aj. 

Vedle stávajících skupin nelze zapomenout ani na sebepoznání a sebekontrolu, kterou 

dramatická výchova učí a rozvíjí. Umožňuje získat pozitivní sebepojetí. Každý žák získává 

prostor k vyjádření a učí se vyhodnocovat jednání své i druhých a podle toho objevovat své 

kvality či nedostatky. (Machková, 2007) Doplňuji i zde cíle k danému věku, které znějí 

následovně: Vyjádří svůj názor na věc; Rozezná, zdali je jednání dobré, špatné, vhodné, 

nevhodné. 

Do poslední skupiny zařazujeme estetický rozvoj, umění a kulturu. Jako každá estetická 

výchova je právě i ta dramatická spojená s uměním, a to především tím divadelním. 

Konkrétně v této skupině máme na mysli hru v roli, pochopení konfliktu, jednání, 

dramatický děj, dialog aj.  (Machková, 2007) Do této skupiny zařazujeme cíle znějící takto 

Osvojování estetických hodnot v umělecké sféře, Umět zhodnotit výkon svůj, ale i ostatních. 
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 Osobnostně-sociální rozvoj 

V této kapitole přiblížím, co osobnostně-sociální rozvoj znamená, jakým způsobem se 

odlišuje od dramatické výchovy a jak se s ním v mateřské škole setkáváme. 

Osobnostně-sociální rozvoj bych charakterizovala jako přístup k osvojení určitých dějů, 

situací, zvláštností ve skupině v souladu s technikami a metodami dramatické výchovy, 

ovšem s tím rozdílem, že upřednostňuje sociální oblast před esteticko-výchovnou.  

2.1  Vymezení pojmu osobnostně-sociální rozvoj 

Valenta (1999) ve své knize oba tyto systémy popisuje vzájemným porovnáváním. 

Osobnostně-sociální rozvoj nazývá sociálně psychologickým výcvikem. Pro vysvětlení 

významu tohoto systému použiji starší název, který je uváděn v knize. 

Dle Křivohlavého je celý obsah vystižen již v názvu. První slovo z něj     

sociální – „socius“ (druh, společník) udává jeho základní vlastnosti. Systém se tedy 

uplatňuje ve skupině, jde o skupinové procesy, skupinovou dynamiku, která se bere jako 

měnivý a ovlivnitelný systém vztahů, jejich parametrů a charakteristik ve skupině, role a 

pozice, skupinovou kohezi, tezi, komunikaci, kooperaci, atd. (In Valenta 1999)  

Další slovo - psychologický v sobě už tak skrývá několik hledisek. Již víme, co vše 

přináší první slovo, a když se obě spojí, hned se ocitneme u sociální psychologie, která je 

v tomto systému zcela jistě na místě. Tím se myslí – zkoumání sociálních vztahů obecně, ale 

i sociálních dovedností jedince, oblast sociálního učení a jeho řízení atd. V obecné rovině 

nesmíme zapomenout na psychologii osobnosti, osobní rozvoj jedince ve skupině, zejména 

k jeho zážitkům z role, pozice akceptace, i jeho zážitek z působení a existence ve skupině. 

Posledním slovem je výcvik, který především ukazuje, že nejde o získávání znalostí a 

informací, ale jde o naučení se něco dělat, nejen znát a vědět. (In Valenta, 1999)  

Koťátková (2014) uvádí osobní a sociální rozvoj jako podněcování a stimulování 

dětské osobnosti a jejich vrozených dispozic v různých oblastech – hudebních, výtvarných 

a tvořivých, pohybových, ale i dramatických. Přesněji ho zařazuje u dětí v předškolním věku 

takto „Osobní a sociální rozvoj jako výchozí princip moderního pedocentrického přístupu 

k výchově a vzdělávání dítěte.“ (Koťátková, str. 193, 2014)  
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 Zdůrazňuje také, že tyto disciplíny nejsou oddělené, právě naopak. Mateřské školy 

se snaží o jejich co nejvhodnější propojování. Dále zmiňuje, že jde o skupinové soužití a je 

důležité vytvářet kvalitní vztahové klima mezi všemi členy skupiny, což se pozitivně 

zapisuje do základu každé dětské osobnosti. (Koťátková, 2014) 

2.2 Cíle osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let 

Pokud bychom měli použít definici z předchozí kapitoly a stanovit k ní cíle, zněly by 

následovně. V sociální oblasti je naším cílem dosáhnout, co nejlepšího soužití skupiny   

– od prosociálního chování k přátelským vazbám mezi všemi členy skupiny. Jak sám 

Valenta (1999, str. 19) uvádí „Žít v dynamice skupin a tím se učit všemu, co je k takovému 

životu potřebné.“   

U psychologické části usilujeme o to, aby každé dítě dosáhlo dobré sociální úrovně 

– aby bylo otevřené, cítilo se dobře ve skupině, umělo vyjadřovat své pocity, názory, 

myšlenky, aby došlo i k sebehodnocení, mělo přiměřené sebevědomí. V poslední části se 

snažíme dosáhnout aktivního zájmu, dodržování pravidel, maximálního přínosu pro jedince.   

Pokud se přesuneme do předškolního věku, mohli bychom si klást cíle v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem určeným pro předškolní věk (RVP/PV) a osobnostně 

sociální rovinou, která se celým RVP/PV prolíná. Vybrala jsem k tomu účelu dvě skupiny 

cílů, které se osobnostně sociálního rozvoje týkají nejvíce a to - Dítě a ten druhý a Dítě a 

jeho psychika (část sebepojetí a vůle).  

Ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika jsou to právě tyto cíle, kterých se snažíme 

dosáhnout i pomocí osobnostně sociálního rozvoje. Ve sféře sebepojetí a vůle, jak říká 

RVP/PV (2012), se jedná především o to, aby dítě poznávalo sebe samo, aby rozvíjelo 

pozitivní city ve vztahu k sobě – uvědomovalo si vlastní identitu, získalo sebevědomí, 

sebedůvěru, osobní spokojenost. Konkrétní cíle vytyčené v Rámcovém vzdělávacím 

programu znějí následovně – získání relativní citové samostatnosti; rozvoj schopnosti 

sebeovládání; rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat; rozvoj 

poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit; 

rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění prožívání; získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 
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Vzdělávací oblast, která se také zaměřuje na osobnostní a sociální sféru, se nazývá Dítě 

a ten druhý a mezi společné cíle lze jmenovat – seznamování s pravidly chování ve vztahu 

k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem; posilování prosociálního chování ve 

vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské skupině apod.); vytváření 

prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.); 

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních; rozvoj 

kooperativních dovedností; ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi i dospělými. (RVP/PV, 2016)  
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 Metody a techniky dramatické výchovy a osobnostně-sociálního 

rozvoje vhodné pro děti ve věku 5 – 7 let 

V této části nejdříve definuji, co si pod termíny metoda a technika představit a jak je od 

sebe odlišit, ačkoli v dramatické výchově i v osobnostně-sociálním rozvoji se často prolínají. 

Dokonce jejich rozdělení dle autorů nemusí být jednotné. Pro tuto práci byly vybrány pouze 

základní metody a techniky, které se běžně v mateřské škole používají a u kterých 

k rozdílnému zařazení většinou nedochází.   

3.1 Metody 

Metoda v souvislosti s dramatickou výchovou je vnímána jako „ …širší zastřešující 

proces vedení dětí k určitému cíli, která je naplněna vybranými pro daný obor specifickými 

technikami a cvičeními. Pro děti předškolního věku je vhodné pracovat s daným tématem 

dramatickými metodami po delší časový úsek.“ (Koťátková 2014, str. 202)  

V nejširším slova smyslu můžeme dle Machkové vnímat metodu jako dlouhou a 

širokou mnohdy velice variabilní cestu, která nás vede k určitému cíli. Je to činnost učitele 

a dětí a umožňuje ji prozkoumat a prožít tak, abychom se posunuli blíže k cíli.      

(In Svobodová, Švejdová, 2011)   

Na závěr nastíním vztah mezi metodou a technikou. Metodu chápeme obecně jako 

způsob, jak dosáhnout praktického nebo teoretického cíle. Prostředkem, jak se k cíli dostat 

je právě technika, která už ukazuje konkrétní postup. Metoda tedy může mít nejrůznější 

počet technik a záleží pouze na tom, kterou si zvolíme. Metoda, ale však může existovat i 

bez přispění jakékoli techniky. (Koťátková a kol. 1998, str. 91) 

Hra v roli  

Právě tuto metodu pokládám za charakteristickou a velice klíčovou pro dramatickou 

výchovu. Kromě obecného výkladu se zaměřím i na předškolní věk a hru v roli právě v tomto 

období.  
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Valenta vykládá hru v roli jako „výchovnou a vzdělávací metodu, která vede k plnění 

esteticko-výchovných osobnostně a sociálně rozvojových a věcně vzdělávacích cílů na 

základě většinou spíše improvizovaného rozehrání a následné reflexe fiktivní situace  

…s výchovně hodnotným obsahem.“ (Valenta, 2008, str. 53) Ještě k tomu dodává, že se to 

uskutečňuje skrze hru a hráče, kteří prostřednictvím hry zastupují svým chováním a 

jednáním fiktivní objekty, včetně možnosti hrát v různé míře autenticity sebe samého.  

(Valenta 2008)  

Vztáhneme-li tuto definici k předškolnímu období, kterou například vhodně 

přizpůsobili Svobodová, Švejdová (2011), tak je důležité si uvědomit, že dítě může takto 

nastolenou hru, přijmout jako svou, vychází tedy ze spontánní hry dětí v předškolním věku, 

ale jejich chování se nachází na úrovni, kdy je v roli, současně však i samo sebou. Je třeba 

takovou roli rozdělit do třech základních typů právě podle míry pohroužení hráčů do role. 

(Svobodová, Švejdová 2011, str. 77) 

a) Simulace  

Děti hrají samy sebe v určité specifické roli. (Jsou káčátko, ale názory, které říkají, 

jsou jejich skutečné.) Tento způsob hry je spontánní dětské hře velice blízký a děti ho často 

využívají v námětových hrách. (Svobodová, Švejdová, 2011) Podle Valenty (2008) hráč 

jedná sám ze sebe, ale v jiných fiktivních okolnostech – „já“ ve více či méně pravděpodobné 

sociální roli a v situaci.  

b) Alternace 

Alternace je typ rolového hraní, ve kterém hráč přijímá jinou roli ve fiktivních 

okolnostech, ale jedná stále za sebe – já v (herní) roli. (Valenta, 2008) Svobodová, Švejdová 

(2011) k tomu dodávají, že pro dítě je to námětová hra ve fiktivní situaci. Dítě již je jako 

daná osoba, ale jak se rozhodne a jak bude reagovat, je čistě na něm. (Ošklivé káčátko, 

rozhovor se slepicí – učitel v roli).  

Koťátková (2014) ještě zmiňuje, že jednání vzniká na základě zkušeností a představ, 

jak bychom jednali podle vlastního uvážení v situaci. Dále také zmiňuje, že „dítě mezi třetím 
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a pátým rokem obtížně dokáže nahlížet vlastní možnosti chování ve větší rozmanitosti a 

rozhodnout se, jak by v dané situaci jednalo samo za sebe. Proto by měly mít situace 

vybírané pro alteraci jednoduchý rámec, nejlépe z okruhu pro děti dobře známého nebo 

právě prožitého“. (Koťátková 2014, str. 203)  

c) Charakterizace 

Charakterizace „je vlastně nadstavbou na alternaci, jde hlouběji do vnitřních 

motivací a postojových nuancí postavy, do hledání jejich psychických charakteristik a 

zkoumání a vytváření jejího vnitřního života.“  (Valenta 2008, str. 58) Dle autorek 

Svobodové a Švejdové (2011) to v předškolním věku znamená, že se děti přenesou do nálady 

a emocí jiného člověka a jednají tak za ně. Je to tedy nejtěžší stupeň hry v roli. Koťátková 

(2014) k tomu ještě přidává, že jde o vědomé ztvárnění dané postavy s vystihnutými 

vnitřními vlastnostmi. 

Pantomima 

V dramatické výchově nalezneme mnoho druhů pantomimy, které ale spíše řadíme 

do technik. Já zde však obecně popíšu pantomimu jako metodu, která se i v předškolním 

věku s dětmi běžně používá.  

Dle Valenty (2008) je tato metoda zařazena do speciální kategorie – pantomimicko-

pohybové, která od hráčů nevyžaduje zvuk a řeč, ale naopak je vše vyjádřeno pohybem. 

Pohyb v tomto případě chápe v širším slova smyslu (od svalstva obličeje až po svalstvo 

dolních končetin), patří sem také ale „nepohyb“ – tedy nehýbání svalů a sdělování výrazem, 

či právě zastavením. Machková (2007) pantomimu specifikuje jako projev pohybem, při 

kterém člověk zapojuje psychosomatiku s výjimkou řeči, vstupuje do role – stává se něčím 

jiným než on sám. Nutno poznamenat, že v dramatické výchově umožňuje projev i těm 

hráčům, kteří mají obtíže s verbální komunikací. Na počátku práce zejména u malých dětí je 

projev málo určitý – spíše znakový, založený na charakteristickém gestu, s praxí se pohyb 

často přibližuje realitě. 
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Improvizace 

Nejjednodušší charakteristika této metody – volně vzato dle Valenty -  by zněla asi 

následovně – „Improvizace je jednání v určité situaci bez předchozí domluvy a přípravy.  

(In Svobodová, Švejdová 2011, str. 82) Oproti tomu Koťátková (2014) doplňuje a upřesňuje, 

co vše je nutné zapojit a uplatnit při improvizaci – zmiňuje, že je to individuálně vnímaný 

jev vznikající na základě představy, využívající zkušenosti a představivosti, schopností se 

pohybově, neverbálně, hlasově i mluvně vyjádřit nebo k tomu použít rekvizitu, loutku apod. 

Nezapomíná ani specifikovat námi sledovaný věk. „U dětí předškolního věku jsou 

bezprostřednost, spontaneita a nízká autocenzura dobrými předpoklady pro okamžité 

přirozené sebevyjádření. Přesto je na učiteli, aby vytvořil přirozené, bezpečné a nehodnotící 

klima, aby se děti dokázaly s uspokojujícím prožitkem takto realizovat.“ (Koťátková,  

2011, str. 203) 

Učitelovo vedení 

Tato metoda nám umožňuje výběr ze dvou technik, a to bočního vedení a učitele 

v roli. Je na pedagogovi, jeho cíli a uspořádání lekce, která z těchto možností bude pro 

vytyčený cíl efektivnější. Více o možnostech této metody v podkapitolách níže. 

Reflexe 

Na otázku co znamená reflexe, nalezneme odpověď od Machkové (2008), která ji 

popisuje jako hodnocení toho, co se ve hře událo, o jaké téma se jednalo, koho se téma týkalo 

(vztahy, situace, děje). Má vést k pochopení podstaty. V neposlední řadě vede reflexe i ke 

kultivovanosti projevu myšlenek, který dramatická výchova bezesporu podporuje a rozvíjí. 

K této metodě se hodí připojit i jiné vyjádření než slovní. Například – kreslíme obrázek, 

který nám připomíná téma, improvizujeme – co by se stalo, kdyby, aj. (Svobodová, 

Švejdová, 2011) 

3.2 Techniky 

Pokud jsme si metodu vysvětlili jako cestu, musíme zde uvést, že technika je mnohem 

konkrétnější způsob, jak již bylo řečeno v kapitole 4.1. Valenta (2008) popisuje techniky 

jako konkretizace metody. Jelikož jsme si ve zmiňované kapitole vyjasnili teoretický vztah 
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mezi těmito pojmy, ukážu nyní vše na příkladu. Pantomimu uvádím jako metodu, jelikož 

existuje několik verzí a možností, jak pantomimu využít, pokud však jednotlivé možnosti 

vyberu – tedy je konkretizuji – vzniká mi technika a to například narativní pantomima. Jako 

potvrzení a zároveň shrnutí bych použila větu Pelikána (1998) „ …můžeme ji tedy považovat 

za dílčí, přesně limitované, konkretizované použití odpovídající metody“ Pelikán 1998, (In 

Valenta 2008, str. 48)  

Boční vedení 

Dle Machkové (2007) se jedná o způsob verbálního vedení aktivity učitelem. Pokyny 

a informace však nejsou zadávány předem, ale v průběhu činností. Machková přirovnává 

učitelovo vedení k vnitřnímu hlasu, které probíhá vyprávěním, popisováním a líčením toho, 

jaká situace a průběh činnosti je, také proto záleží na hlasitosti a stylizaci řeči učitele.  

Valenta (2008) ještě boční vedení rozděluje do různých typů, které mohou nastat. Zmínila 

bych ty používané pro předškolní věk, a to – instrukce – sdělení, co má být uděláno, 

deskripce – popis činnosti, výzva – povzbuzení. Dle jiného dělení se může jednat například 

o vyprávění.  

V mateřské škole tento způsob využíváme především při narativních pantomimách a 

simultánních improvizacích. 

Učitel v roli  

Valenta (2008) této technice přikládá veliký význam, dokonce zmiňuje, že jde o 

nejspecifičtější techniku dramatické výchovy. Její podstatou je, že učitel na sebe bere určitý 

typ role a stává se součástí hry jako jeden z hráčů, v roli obvykle nezůstává po celou dobu, 

ale vystupuje z ní, aby mohl plnit další učitelské funkce.  

Jak a co přesně znamená tato technika pro předškolní věk, nalezneme ve výkladu od 

Koťátkové (2014). Podle ní plní funkci usnadnění přijetí příběhu, zvyšuje aktivitu i ochotu 

přijmout roli a jednat v souladu s postavou. Dle jejích slov- „ …Pro předškolní a mladší 

školní věk je tento způsob vstupu učitele do vnitřku děje nesmírně přitažlivý a dokáže 

motivovat, posouvat děj, proměňovat jej, porozumět zápletce, stimulovat děti a odbourávat 

jejich zábrany pro tvořivé a svobodné jednání.“ (Koťátková 2014, str. 203) ¨ 
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Asociační kruh 

Dle autorek Svobodové, Švejdové (2011) můžeme tuto techniku popsat jako 

myšlenkové spojení, jehož souvislost je známá pouze dítěti. Také uvádí, že tato technika 

není typickou dramatickou metodou, protože postrádá prvky divadla, jedná se o metodu 

verbální, provokující myšlení, představivost a fantazii, pro tyto vlastnosti bývá však v 

dramatické výchově hojně využívána.  

Narativní pantomima 

Obecná charakteristika nám říká, že je tato technika založena na souběhu paralelní 

činnosti učitele a hráčů. Učitel vypravuje a podle narace hráči hrají pantomimu. Vyprávění 

musí být vymyšleno, postaveno akčně, aby to bylo možné. (Valenta, 2008)  

Pokud máme vtáhnout techniku do mateřské školy, nesmí zde chybět i výklad pojmu 

od Svobodové a Švejdové (2011), které nezapomínají na to, že spojuje vyprávění 

s pantomimickým zobrazováním, je podle nich také vhodná pro práci s předškolními dětmi, 

protože vychází ze spontánní dětské hry. Narativní pantomima dětem umožňuje se hlouběji 

dostat do děje, prožít, pochopit a zapamatovat si ho. Navíc účast celé skupiny dětí najednou 

odbourává bariéry a umožňuje jim sledovat různé možnosti zobrazení.  

Simultánní pantomima 

Dle Machkové (2007) si můžeme představit tuto techniku jako pohybovou hru, kde 

každý hráč představuje činnost, postavu, aj. dle zadání. Všichni hráči přitom vycházejí ze 

stejného námětu, ale každý ji ztvární sám podle své představy. Zadání může být rámcové, 

anebo konkrétní. Slovo simultánní nám přináší do pantomimy ten fakt, že všichni hrají 

současně, ale bez vzájemného kontaktu. Vědí o sobě, v prostoru se respektují, nepozorují 

jeden druhého, proto má dítě větší jistotu a soukromí ztvárnit a vyzkoušet si hraní určitých 

rolí, postav, činnosti aj. Při volbě námětu je důležité u dětí ve věku 5 – 7 let vycházet z jejich 

skutečného světa – hry venku, aktivity spojené s pobytem v přírodě, domácí a hospodářská 

zvířata, různá povolání aj. Svobodová, Švejdová (2011) ještě zmiňují, že by tato technika 

mohla spadat pod narativní pantomimu, ale vzhledem k tomu, jaké přínosy a význam má 

v předškolním vzdělávání ji i ony rozdělují zvlášť.(simultánní ilustrace jako běžný výukový 

prostředek v mateřské škole – pohybová ilustrace říkadel, rituálů, písniček.)  
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Živý obraz / Štronzo  

Machková (2007) řadí živé obrazy do kategorie technik spojené s pantomimou a 

jednáním v roli, popisuje ho tak, že hráči zobrazí ve „štronzu“ svými těly nejdůležitější 

moment vybrané situace, z jejich pozic musí vyplývat činnost, role či vzájemné vztahy. Lze 

také obraz rozdělit do třech částí - klíčový moment, co předcházelo, co následovalo.  

Svobodová, Švejdová (2011) popisují techniku jako – zastavení v čase aneb 

pantomimické zobrazení bez pohybu. Jmenují také možnosti, jak k němu může dojít    

a to – zastavením pantomimy (pomocí slova stop / „štronzo“ apod.) nebo může vzniknout 

na základě zadání, či podle obrazu, fotografie, což ale vyžaduje určitou zkušenost dětí.  

Horká židle 

Obecná charakteristika této techniky by mohla znít slovy Valenty následovně:    

„ …technika založená na zpovídání určité postavy dramatu (hrané učitelem či žákem) Hráči 

se dotazují jako postavy v rolích nebo ze sebe, v rovině alternace i simulace podle 

konkrétních podmínek té které hry. (Valenta 2008, str. 173) K tomu ještě dodává, že je možné 

dotazovat se postavy zastoupené předmětem, tudíž se děti v roli střídají.  Svobodová, 

Švejdová (2008) dodávají, že je to pro dítě v předškolním věku i lepší způsob, jelikož 

nesetrvává dlouho v negativní roli. U dětí se využíváním horké židle rozvíjí schopnost 

pochopení jednání druhé osoby, podporuje empatii a učí hráče klást smysluplné otázky.  

 Vyprávění a předčítání 

Nejspíše si pod těmito pojmy dovedeme všichni představit, co znamenají. 

V hodinách dramatické výchovy je však tento prvek důležitý, a to nejen z dramatických 

důvodů. Pokud používáme v lekcích předlohu v literárním díle, je více než vhodné užít část 

i z něj. Nejenže tím motivujeme dítě ke kladnému vztahu ke knihám a ke čtení celkově, ale 

zároveň předáváme nějaké literární a estetické vlastnosti knihy, což nám mnohdy může i 

velice pomoci. 

 Valenta (2008) vyprávění a přečítání charakterizuje jako úsek hry, kdy učitel vede 

monolog a vypravuje něco, co je podstatné vzhledem ke hře. Může mít funkce – posouvání 

děje, krácení času, přinášení napětí, vytváření atmosféry aj.  
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 Dítě ve věku 5 – 7 let 

V této kapitole považuji za důležité přiblížit alespoň základní poznatky o dítěti 

v rozmezí 5 – 7 let, protože jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dramatická 

výchova a osobnostně-sociální rozvoj lze praktikovat ve všech věkových kategoriích a každá 

z nich má svá specifika. Vzhledem k zaměření práce na dramatickou výchovu, rozvedu jen 

ty oblasti, které se jí nejvíce týkají, berme tento přehled proto za stručný výpis z vývojové 

psychologie.  

4.1 Psychická zralost 

Toto období je zaměřeno na to, co dítě zná, poznává, s čím je v kontaktu – jeho 

nejbližší svět a pravidla, která v něm platí. Piaget (1997) označuje tuto fázi kognitivního 

vývoje jako období názorného, intuitivního myšlení, dle typického způsobu uvažování 

předškolních dětí. Myšlení stále nerespektuje zákony logiky a je tudíž nepřesné. (In 

Vágnerová, 2014)  

Předškolní děti nedovedou uvažovat celistvě, vzít v úvahu více než jeden aspekt 

situace. To vede k upínání na jednom pro ně podstatném znaku a přehlížení ostatních. 

(CENTRACE, EGOCENTRISMUS). Pro dítě v tomto věku je svět takový, jak vypadá. 

Z toho důvodu např. odmítá, že velryba není ryba. (FENOMENISMUS). Stále také 

přetrvává vázanost na přítomnost. (PREZENTISMUS).  

Je několik způsobů, jak dítě tyto informace zpracovává a interpretuje. Pro děti je tenká 

hranice mezi skutečností a fantazijní produkcí, příliš je nerozlišují. Můžou tedy reálnou 

situaci řešit skrze fantazii. (MAGIČNOST). Také jsou přesvědčeny o tom, že fyzikální 

prohyb a proměny jsou někým zprostředkovány. Často dochází i k připisování vlastností 

živých neživým předmětům. (ANIMISMUS) I okolní svět si vykládají tak, že se o to někdo 

zapříčinil, někdo to udělal, člověk. (ARFECIALISMUS) Proměnlivost názorů dospělých je 

pro dítě v tomto věku nepochopitelná, každé poznání v jejich podání musí mít definitivní 

platnost. (ABSOLUTISMUS) (Vágnerová, 2014) 

V souvislosti s dramatickou výchovou bych ráda zmínila vývojový stupeň vnímání 

podstaty a vzhledu. Dítě v mladším předškolním věku je schopné si myslet, že když si na 
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sebe například učitel vezme masku medvěda – stal se z něho medvěd, oproti tomu děti starší 

(zhruba od 5. let) vědí, že podstata člověka se nezměnila.  

Pěti až šestileté děti již disponují vyrovnaností a rozumovostí, která se začíná 

prohlubovat v některých zájmech. Tím se prodlužuje i soustředěnost a spolu s ní i zájem o 

poznávání. (Koťátková, 2014)  

Předškolní doba je charakteristická intenzivním rozvojem myšlení, především 

zdokonalováním všech myšlenkových operací, jako jsou analýza, syntéza, srovnávání, 

třídění, zobecňování, dále pak kladení otázek a hledání příčin a souvislostí se zkoumaným 

objektem, činností, situací. (Koťátková, 2014)  

Hra  

Vágnerová (2008) řadí hru k neverbální symbolické funkci, obdobně jako kresbu, 

chápe ji jako způsob vyjádření reality. Symbolická hra slouží jako prostředek k vyrovnávání 

s realitou, děti si v ní mohou vyzkoušet to, co nemohou zažít reálně, ať už jde o pozitivní či 

negativní zkušenosti.  

O specifičnosti hry u dětí ve věku 5 – 7 let mluví také Koťátková (2014), podle ní hra 

v tomto věku dosahuje vrcholového stupně, především proto, že dítě přijalo více informací, 

získalo nespočet dovedností a i motorické dovednosti se stále zlepšují. Také se dovede lépe 

a hlouběji soustředit a překonávat nezdary. I v tomto věku je hra pro dítě velice důležitá. 

Typická pro daný věk je souhra s ostatními dětmi, začíná také přijímat i vytvářet svá herní 

pravidla. Je vynalézavé, tvořivé, obohacuje své nápady a zkouší nejrůznější role z běžného 

života.  Pokud mám shrnout význam hry v nejstarším věkovém období ve školce, zněla by 

takto „Tvůrčí, obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevnickými partnery je základ 

pro tvořivé originální myšlení a jednání, a v tom je ničím nenahraditelná.“ (Koťátková 

2014. str. 54)  

Řeč 

Mezi pátým a šestým rokem by řeč měla být ve všech rovinách dobře vybudovaná. 

Dítě používá všechny slovní druhy, mluví gramaticky správně, jeho slovní zásoba je na 

takové úrovni, že mu umožňuje srozumitelně, souvisle a smysluplně vyjádřit, co vnímá, 
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prožívá a myslí. Výslovnost by měla být taktéž správná. Dítě by mělo spontánně navazovat 

verbální kontakt i dodržovat základní pravidla konverzace.  (Bednářová, Šmardová, 2011) 

4.2 Tělesná zralost 

Jako úvod k této části použiji dle Mertina a Gillernová (2015) stručné, ale výstižné 

tvrzení, které připisuje pohybu základní potřebu, rozvíjí se jím jak tělo, tak i orgány, pomocí 

pohybu dítě komunikuje, seznamuje se s okolím, experimentuje s předměty a je pro ně tedy 

zdrojem poznatků.  

Tato oblast disponuje jednou zásadní změnou, a to je první růstový spurt, ke kterému 

dochází mezi čtvrtým až šestým rokem. Spočívá v prodloužení končetin a ztráty kulatosti 

trupu typické pro dětský věk. Celkově se proporce dětské postavy začínají přibližovat 

k dospělému. V tomto období se více vyvíjejí větší svalové skupiny, což zapříčiňuje spíše 

rozvoj hrubé motoriky. Dále se rozvíjí řízení pohybu jako takového a to i rovnováha, 

rytmičnost a jiné obratnostní schopnosti. Od třetího roku, kdy je dítě již schopno základních 

pohybových dovedností, se rozvíjí, zkvalitňují a začínají ovládat i jejich kombinace 

například jízda na tříkolce, koloběžce, kolečkových bruslích, lyžích atd. (Dvořáková, 2011) 

Jemná motorika je značně determinována osifikací (přeměnou chrupavky v kost) ruky. 

Dítě rádo využívá hry s plastelínou, knoflíky, kostkami, kamínky, látkou. Pěti až sedmi leté 

děti začínají lépe ovládat jemnou motoriku oproti těm mladším. Vyhledávají činnosti jako 

házení na cíl, různé rukodělné aktivity, aj. (Dvořáková, 2011) 

4.3 Pracovní zralost 

Rozumíme tím, jak je dítě schopné pracovat, udržet se u plnění úkolu a následně ho i 

dokončit. Nyní shrnu obsah a stručné vyjádření pomocí autorů Mertin, Gillrnová (2015), 

kteří říkají, že při kladení důrazu na pracovní zralost lpíme na tom, aby děti pracovaly na 

vyzvání, bez ohledu na atraktivnost úlohy, samostatně, v maximálním výkonu a zajisté aby 

daný úkol dokončily, i když pro ně bude spíše nepřitažlivý. To je také jedno z kritérií pro 

vstup do základní školy.  

Podle Zähme (2005) jsou schopnosti, které by dítě mělo ovládat v tomto věku, 

rozděleny do těchto seskupení  



21 

 

a) ochota namáhat se, což znamená vybrat si z možností náročnější úkol 

b)  pochopení úkolu, zdali žákovi stačí jednou říct zadání a hned je schopné úkol 

plnit či potřebuje dopomoc, vedení, zopakovat zadání aj. 

c) soustředění, především to, jestli dítě dovede upnout svou pozornost i na úkol, 

který ho příliš nebaví,  

d) výdrž, aby dětem zůstala pozornost, ochota namáhat se, pečlivost, a pokud jde 

o tělesnou výdrž, tam je důležité, aby CNS byla zralá a dítě bylo těchto bodů 

schopno.  

Ve školce se s pracovními činnostmi, které sem patří, setkáváme také poměrně často. 

Můžeme sem zařadit běžné věci jako úklid, samoobsluhu, ale i starání se o zvířata třídy, 

zahradu, či úklid ve třídě. Důležité je rozlišit mezi pracovní povinností a hrou. Tomu 

můžeme napomoci tím, že ve třídě budeme mít i reálné nástroje místo napodobenin (např. 

úklidové pomůcky), aby byl vidět výsledek a dítě mohlo mít radost z toho, že je už čisto a 

neskončilo to pouze u hry. (Opravilová, 2016)  

4.4 Emoční zralost 

Vzhledem k tomu, že chceme, aby dramatická výchova nějakým způsobem pozitivně 

působila na jedince či skupinu, ať už v kooperaci, či v individuálním směru, potřebujeme 

k tomu znát a zaznamenávat si jejich emoční úroveň.  

U dětí v předškolním věku si emocí opravdu nejde nevšimnout, jelikož dítě prožívá 

vše organicky, celou bytostí, pocity doprovodí vždy fyziologické projevy jako pláč, bušení 

srdce, skákání, ale můžou to být i bolesti břicha, teplota aj. (Svobodová, Hovjacká, 

Kubecová, Kukačková 2015) 

Jako úvodní a zároveň vystihující definici či obsah emoční zralosti použiji definici 

z publikace - Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí, která zní následovně. 

„Předškolní období je velmi důležité pro formování základních citových projevů. 

Prožívání dítěte tohoto věku je velmi intenzivní, ale zároveň krátkodobé a proměnlivé. Děti 

již začínají ovládat své citové projevy, dokážou už být kritické samy k sobě, hodnotí své 

chování, umějí se litovat, zlobit se za něco samy na sebe. Vytváří sebecit, který souvisí 
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s pocitem vlastní identity a sebevědomím. V tomto období převažuje dobrá, veselá nálada, 

postupně ustupuje strach z neznáma. (Gillernová, Mertin 2015, str. 18)  

Ve vývojové psychologii dle Vágnerové (2007) se dozvíme, že děti v tomto věku a 

v oblasti emocí již disponují větší stabilitou a vyrovnaností oproti batolecímu věku. Důležitý 

znak je také, že převažují pozitivní projevy a nálady a negativních ubývá. Tato proměna je 

závislá na zrání CNS, ale i na úrovni uvažování. 

Dětem v tomto období je již zřejmý význam emocí. Vědí, že vyjadřují negativní či 

pozitivní hodnocení. Emoce jako vztek a zlost mizí, jelikož děti už většinou lépe znají své 

vlastní pocity a začínají poznávat i pocity druhých a jsou schopny o nich mluvit.  

Emoce strachu bývají v předškolním období vázané na představivost. Typická 

vlastnost pro toto období je veselost, rozvíjí se smysl pro humor. Dítě se také dovede na něco 

těšit, pokud chápe dimenzi nejbližší budoucnosti. Částečně dovede, když je to po něm 

vyžadováno, regulovat své citové projevy v souvislosti s negativními emocemi jako zlost, 

vztek, rozmrzelost, podrážděnost. (Vágnerová, 2007)  

V předškolním věku se rozvíjí orientace v emocích jiných lidí i schopnost empatie, 

která je považována za součást emoční inteligence. Mladší děti posuzují emoční projevy 

jiných lidí subjektivně a situačně až v 5 – 6 letech dokážou děti lépe rozeznat skutečné 

emoční prožitky, už neulpívají na jejich vnějších projevech. Chápou, že vnější výraz nemusí 

mít vždycky jednoznačný význam a že lidé svoje emoce nemusí vždy dávat najevo.  

Vágnerová (2014) v jiné publikaci rozděluje vnímání emocí konkrétněji dle věku. Na konci 

předškolního období děti lépe zvládají odlišovat negativní emoce a jejich příčiny, zatímco 

veškeré pozitivní prožitky shrnou do stejné kategorie radosti. Okolo šesti let si začínají 

uvědomovat, že určitá situace může vyvolat směs pozitivních a negativních pocitů – dítě má 

radost, že jde s rodiči do zoologické zahrady, ale zároveň je smutné, že s nimi nemůže jít 

babička. V tomto období dochází k posunu v chápání příčiny emočních reakcí od 

jednoznačné vazby na aktuální situaci k většímu důrazu na trvalejší aspekty, jako jsou 

osobnostní vlastnosti, interpersonální vztahy či výkon. (Vágnerová, 2014) 
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Následující emoce je také běžná a ve třídách mateřské školy se jí nedá vyhnout. Ve 

všech věkových kategoriích se také můžeme setkat se žárlivostí, která se projevuje 

majetnickým pudem k tomu, s kým chce být jedinec v nejužším kontaktu.  

Je to také období, kdy se projevují první vztahové emoce jako láska, sympatie, 

nesympatie, sounáležitost. Matějček uvádí, že v kontaktu s vrstevníky si děti začínají 

navzájem sdílet pozitivní zážitky, čím jsou podle něj položeny základy pozdějších přátelství. 

(In Koťátková, 2014)   

4.5 Sociální zralost 

Předškolní dítě je přirozeně aktivní a touží po samostatnosti, v tom smyslu, že chce 

dělat činnosti, které vidí u dospělých. Má ale také zájem o spolupodílení se na životě skupiny 

a řešení problémů z něj vyplývajících. Pokud ho v této aktivitě podpoříme, směřujeme, aby 

se z dítěte stala autonomní osobnost disponující sebeúctou a zdravým sebevědomím. Učíme 

ho tak rozhodovat o svých činnostech, také o míře jejich provedení jak ve volné hře, tak i 

v řízených aktivitách. Učí se projevit a obhájit svůj vlastní názor, sdělit ostatním své přání. 

Je schopné požádat o pomoc. (Svobodová, Hovjacká, Kubecová, Kukačková, 2015) 

Je zapotřebí si ale uvědomit, že aktivita a činorodost předškolního dítěte je závislá na 

vzoru dospělých a míře tolerance, se kterou přijímají úspěchy i nezdary dětí. (Svobodová, 

Hovjacká, Kubecová, Kukačková, 2015) Uvedu proto výstižnou větu, která navazuje na 

předchozí výrok. „Různé hodnotící vyjádření pomáhá dítěti utvářet sebehodnocení.“ 

(Koťátková 2014, str. 58)  

Dítě je tedy schopné se nějakým způsobem charakterizovat / ohodnotit, ale do jeho 

popisu, zařazuje i vlastnosti, které slýchá od dospělých týkající se jeho osoby.     

Např. – „Maminka mi říká, že jsem pomalý. Tak jsem asi pomalý.“ Dramatická výchova je 

v tom směru pro děti otevřená v tom, že každá odpověď je vítána, nic není špatně a vede děti 

k tomu, aby ony samy zhodnotily svůj přínos, vyjadřování a působení v rámci skupiny.  

K soužití ve skupině patří i vztahy mezi členy, můžou být jak kladné, tak i záporné, 

konkrétněji se jedná o lásku, sympatii, nesympatii, ale rozvíjí se i soucit či pocity 

sounáležitosti. Jejich rozvoj závisí na několika okolnostech a to od emočního naladění dítěte, 
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po vztahy v rodině, ale i na zkušenostech s danou emocí a míře jistoty a bezpečí v rodině i 

v prostředí skupiny. (Vágnerová, 2014)  

 Blíže popíšu sociální hru, která se odehrává ve spolupráci všech zúčastněných. Děti 

sdílejí stejný prostor a čas, mají určený jeden společný tvůrčí záměr, který dodržují. 

Rozdělujeme dvě stádia sociální hry, a to buď sdružující, nebo kooperativní. Sdružující je 

na pomyslné škále o stupeň níže, a to mezi hrou paralelní a spolupracující. Takovou hru si 

lze představit tak, že děti sdílejí určité téma, ale každé si v něm hraje samo za sebe. Postupně 

tento typ přechází v hru kooperativní, kde již děti spolupracují na dělení sociálních rolí, 

dodržují vzájemně stanovená pravidla, řeší situace, tolerují se navzájem. Tento stupeň se 

považuje jako vrcholový stupeň dětské hry. (Suchánková, 2014) 

V mateřské škole jsou sociální vztahy řešeny a používány každý den i bez realizace 

řízené činnosti. Každým soužitím ve skupině získáváme určité dovednosti, které nám 

fungování v ní usnadňují, jelikož žijeme ve světě, který je tvořen z veliké skupiny lidí. Nejde 

nám jen o to umět se chovat v kolektivu mateřské školy, ale vžít se do celé společnosti. Tento 

proces začlenění do společnosti nazýváme socializací.  

Je potřeba si uvědomit, že socializace a individualizace, tj. rozvoj osobnosti jedince, 

probíhá v interakci s jinými lidmi, dítě tímto způsobem rozvíjí i svou individualitu. 

(Vágnerová, 2014, str. 223) Dítě se učí způsobem pokusu a omylu, tím získává zkušenosti, 

osvojuje si hranice, co je přijatelné chování a co naopak není. Získává nějaké vědomí o tom, 

na čem jsou založena pravidla chování aj.   

„Většina dětí by již měla mít osvojená pravidla slušného chování, a to nejen ke své 

osobě, ale poznají i u druhých, pokud se někdo odchyluje od stanovených pravidel. Zakládají 

se dovednosti autoregulace vlastního chování.“ (Koťátková 2014, str. 59)   

Ve skupině se prostřednictvím sociálního učení, děti učí sociálním dovednostem. 

Sociální učení využívá následující formy – ZPEVŇOVÁNÍ – (patří sem tresty, odměny, 

slovní ohodnocení, upevňování, pohrůžky aj.) – ODEZÍRÁNÍ – (dítě pomocí správného 

modelu chování reaguje obdobně, např. paní učitelka pochválí Janičku za to, že poděkovala, 

ostatní chtějí také pochvalu, a také děkují) – OČEKÁVÁNÍ – (podpora – dokážeš to – vede 

k pozitivnímu očekávání) – NÁPODOBY – (vzor u rodičů i učitelek, aj.). 
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Jak již bylo řečeno, na základě sociálního učení si dítě osvojuje sociální dovednosti, 

kterými jsou – KOMUNIKACE (verbální i neverbální) – PŘÍMĚŘENÉ REAGOVÁNÍ na 

nové situace – ADAPTOVÁNÍ - na nové prostředí  - POROZUMĚNÍ vlastním pocitům a 

SEBEOVLÁDÁNÍ – POROZUMĚNÍ EMOCÍM A CHOVÁNÍ druhých lidí – 

OBJEKTIVNÍ SEBEPOJETÍ, SEBEHODNOCENÍ.  

Zvládnutí a osvojení si sociálních dovedností později určuje, jak ho ostatní přijímají, 

jak se k němu chovají. Většinou je to tak, že dítě s dobrými sociálními dovednostmi, je 

oblíbenější, dostává od svého okolí více pozitivních zpětných vazeb – přinášejí pocity 

spokojenosti, uvolnění zakotvenosti – funguje také zároveň jako prevence pozdějších 

problémů – šikany, asociálního chování, záškoláctví, ale také depresí aj.)  (Bednářová, 

Šmardová, 2011)  

Z daného textu tedy vyplývá, že socializace dítěte probíhá ve třech rovinách, a to    

- vývoje sociální reaktivity – procvičování a zlepšování sociální aktivity a pro něj důležitý 

kontakt s vrstevníky, s rodiči, prarodiči, sourozenci i cizími dospělými. Dalším je vývoj 

sociálních kontrol – přijímání společensky vhodného chování a jako poslední, avšak důležitý 

– vývoj osvojování sociálních rolí. (Mertin, Gillernová, 2015)  

Na závěr jen upozorním na to, že dramatická výchova i osobnostně-sociální rozvoj 

zasahují taktéž do všech třech sfér.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

V této části své bakalářské práce bych ráda ověřila, zda mnou vytvořené lekce 

dramatické výchovy pomohou ke zlepšení sociálního problému v dané skupině dětí. 

Vzhledem k tomu, že jsem do mateřské školy docházela rok a půl na výpomoc, mohu říci, 

že ji znám velmi dobře, a právě proto jsem si ji vybrala pro svou práci. Při této příležitosti 

jsem vnímala dětskou skupinu, zažila několik adaptačních období ve školce a také si hned 

všimla sociálního problému, který nastal ve skupině. Okamžitě jsem začala přemýšlet, jak 

situaci napravit či zlepšit a zároveň jsem si tento problém vybrala k realizaci své bakalářské 

práce.  

Výzkum se uskutečnil jen s nejstarší věkovou skupinou v průběhu měsíce března 

roku 2017. K cíli výzkumu jsem zvolila metody hodící se k typu a účelu výzkumu jako jsou 

- pozorování, dotazníkové šetření a vyhodnocení mého vytvořeného programu. Detailněji 

bude vše popsáno v jednotlivých částech pro to určených.  

Abychom si lépe představili situaci ve školce i mé lekce, budeme postupovat podle 

jednotlivých odpovědí na otázky. Otázky a názvy kapitol, kde na ně najdeme odpověď, 

uvádím zde: 

 Kde se výzkum odehrával?  

o CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 S kým se výzkum odehrával? 

o POPIS SOCIÁLNÍHO PROBLÉMU  

 Jaké cíle a hypotézy výzkum má a jakými metodami se hodnotí? 

o CÍL VÝZKUMU 

 Jakými lekcemi dramatické výchovy?  

o PŘEDSTAVENÍ LEKCÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

 K jakým výsledkům výzkum dospěl?  

o SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 
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 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Mateřská škola, kde byl realizován výzkum, je soukromá, avšak zaregistrovaná pod 

MŠMT. Provozní doba je od 7:30 do 18:00. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Můžeme 

zde ale najít i třídu jesliček, kam mohou nastoupit děti už od šesti týdnů, většinou jsou tam 

nejmladší děti od šesti měsíců. Mateřská škola se nachází v Praze na Vinohradech 

v prostorách prvorepublikové vily, kde je mnoho místností, ale jsou menšího rozměru. Proto 

má každá skupina časový harmonogram, kdy a jakou místnosti může využít.  

Na obědy se střídají zhruba po pěti skupinách po 20 dětech. Dětí navštěvujících 

mateřskou školu je kolem sta. Ve školce jsou tři skupiny po dvaceti dětech, ačkoli jsou takhle 

rozděleny jen na vzdělávací činnosti a oběd, jinak si většinu času hrají ve větších skupinkách. 

Na dvacet dětí jsou vždy minimálně dva pedagogové, z čehož jeden je rodilý mluvčí a druhý 

český učitel, který ale ovládá anglický jazyk. Školka je totiž mezinárodní, většina dětí je 

z českých rodin, ale najdeme tu i děti cizinců anebo z bilingvních rodin.  

 Jak již bylo řečeno výše, harmonogram dne je rozdělen dle skupin 

kvůli  prostorovému omezení. Já popíši režim dne skupiny dětí, s kterými jsem v rámci 

výzkumu pracovala. Tyto děti chodí na ranní svačinu, až jako poslední, zhruba v 9:30, dále 

následuje vzdělávací činnost, která trvá 45 – 90 minut. Ta je vedena buď rodilým mluvčím 

v anglickém jazyce anebo českým učitelem v českém jazyce. Zbytek času tráví děti volnou 

hrou, když počasí dovolí na zahradě, či nedalekém hřišti, občas chodí na procházku. Po té 

jdou na oběd, který skupinka nejstarších dětí mívá až v 12:30. Po obědě přichází na řadu 

relaxace, kde děti mají k dispozici polštářky, sedací pytle, knihy, relaxační muziku, či 

pohádku k poslechu. 

Od 13:30 nebo od 14:15 mají děti vždy nějaký kroužek, či přípravku s učitelem pro 

předškoláky. Po dobu mého docházení do mateřské školy za účelem výzkumu k bakalářské 

práci jsem si děti brala po kroužku, a to od 14:15 do 15:30. Jiný čas pro realizaci jsme kvůli 

mým časovým možnostem a odpoledního programu školky, který je pokrytý různorodými 

kroužky, nenašli. Po té se jde většinou na svačinu a podle počasí se tráví čas venku nebo 

uvnitř. Některé děti mají ještě odpolední kroužky od 16:00 do 16:45, ale pouze 2x týdně.   
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 Učitelů v mateřské škole najdeme celkem sedm, z čehož jsou tři rodilí mluvčí. V 

mateřské škole jsou dva učitelé, oba dva rodilí mluvčí, zbytek jsou učitelky s tím, že pouze 

jedna z nich je učitelka anglického jazyka. Dalším pomocným pedagogem je muž, který 

v odpoledních hodinách vede přípravku pro předškoláky a v dopoledních hodinách je ve 

školce jako asistent chlapečka A od prosince roku 2016.  
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 POPIS SOCIÁLNÍHO PROBLÉMU 

Ve výše popsané mateřské škole se běžně potkávají děti z různých etnických skupin. 

Pro děti to není žádná neobvyklá situace, berou jako samozřejmost, že každý mluví jiným 

jazykem a pochází z jiné země. Co ale nepřijímají jako takto zřetelnou věc, je chápání lidí    

– dětí jinak vypadajících či se jinak chovajících. To je podle mého názoru problém, na který 

je třeba se v mateřské škole soustředit. Tímto se dostáváme k jádru a počátku nápadu 

výzkumu, který teď přiblížím detailněji. Popíši skupinu, s kterou jsem lekce dramatické 

výchovy realizovala, pokusím se charakterizovat i chlapce A a především vztahy mezi nimi.  

6.1 Kazuistika chlapec A 

V rámci své letní praxe v mateřské škole jsem byla svědkem několika adaptačních 

období nových dětí. U chlapce A však docházelo k extrémním situacím a jeho nástup do 

mateřské školy byl náročný pro chlapce, učitele i děti.  

V září roku 2016 nastoupil do školky dvouapůlletý chlapeček, jehož rodiče avizovali, 

že péče o něj je a bude náročná. Vzhledem k tomu, že v kojeneckém období strávil dlouhou 

dobu v nemocnici v péči doktorů kvůli zdravotním problémům, včetně vrozené vady 

(rozštěp rtu). Poté se u něj v péči vystřídalo několik chův. Chlapec nemluvil, což se u dětí 

s narozeným rozštěpem rtu předpokládá, (opožděný vývoj řeči). Všeho, co chtěl, si 

dožadoval křikem, záchvaty vzteku a násilím. Ve dvou a půl letech stále nosil plenu, 

vzrůstově ale vypadal na 4 letého chlapce.  

Popis chlapce a jeho chování před realizací výzkumu – výstup z pozorování 

V prvním měsíci, kdy chlapec nastoupil do školky, nebyl domluvený žádný asistent 

ani speciální pedagog, ale už první den bylo jasné, že chlapec není zvyklý na kolektiv dětí, 

neustále utíkal z místnosti, choval se agresivně k dětem, nevydržel na jednom místě a 

nepřetržitě se vztekem dožadoval všeho, co chtěl.  
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Nebyl zvyklý na jakýkoli kontakt s dětmi, pokud někdo držel hračku, vytrhl mu ji 

z ruky, dané dítě či učitele uhodil a smál se mu. Pokud mu někdo řekl ne, utíkal před ním a 

bral to jako hru. Takových situací bylo každý den nespočet. Mateřská škola řešila situaci tak, 

že z jednoho pedagoga se stal asistent a ten měl celý den chlapce na starost a většinu času 

ve školce s ním trávil mimo kolektiv dětí – na zahradě, ve zrovna nevyužívaných 

místnostech a individuální činností.  

Reakce dětí na chlapečka, byla pochopitelně v negativní. Kdykoli se k nim přiblížil, 

děti měly vystrašené výrazy a snažily se před ním utéct. Na zahradě slézaly z prolézačky, 

když se nahoru dostal on. Nemohla jsem se zúčastnit vzdělávací činnosti, a tak nevím, jak 

přesně o tom učitelé s dětmi mluvili. Nicméně celý měsíc, kdy jsem byla přítomna ve školce, 

se chování chlapce nezlepšovalo a děti problémového chlapce ignorovaly.  

Tento problém se ale v průběhu času zmírňoval, ale strach v očích dětí byl stále vidět 

a chlapec nebyl plnohodnotnou součástí kolektivu. Po půlroce přetrvávajícího problému 

jsem začala realizovat dramatické lekce ve vztahu ke skupině nejstarších dětí.  

6.2 Kazuistika skupiny  

Jedná se o nejstarší děti, které po prázdninách půjdou do základní školy. Těch bylo 

sedm, jinak jsem skupinu měla doplněnou o děti pětileté. Maximální počet dětí byl 15, vždy 

se ale stabilně sešlo 10 dětí, proto i v mém dotazníku, počítám s 10 dětmi, které absolvovaly 

většinu lekcí. Děti jsou zvyklé být spolu ve skupině, odděleny od ostatního kolektivu jsou 

pouze na přípravné hodině, místo které jsem odučila lekce dramatické výchovy.  

Skupina se skládá z dětí, které jsou dostatečně pozorné, hodné, zvídavé a poslušné. 

Jedná se především o děvčata a jednoho chlapce, ale zbylá část chlapců mě často vyrušovala 

svým nesoustředěným chováním. Nutno ale říci, že skupina by rozhodně reagovala jinak, 

kdybych měla možnost vést lekce samostatně bez žádného doprovodného kroužku předtím. 

Bylo vidět, jak jsou děti roztěkané, neutišitelné s potřebou volné hry, nejlépe pohybové. 

Nicméně jinak to nešlo realizovat. Také je třeba podotknout, že zejména u skupiny chlapců, 

bylo jednoduché ztratit získanou pozornost, jelikož v místnosti, kde jsem lekce realizovala, 
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se nacházela za slabou příčkou kuchyně, kam si chodili učitelé hřát oběd apod. Každé 

otevření dveří bylo tedy rušivým momentem, který nebylo možno eliminovat, protože jiná 

místnost nebyla k dispozici. Bylo vysvětleno tedy několik okolností, které ovlivňovaly jak 

chování dětí ve skupině, tak chování jednotlivců. Přesto jsem se vždy snažila o to, aby si děti 

z lekce vzaly maximum toho, co mohou.  

Popis chlapce a jeho chování po realizací výzkumu – výstup z pozorování 

Nutno říci, že od první návštěvy MŠ a odučení mých lekcí uteklo více jak půl roku. 

V průběhu lekcí se mateřská škola s rodiči problémového dítěte domluvili na docházce 

chlapce s osobním asistentem. K mému překvapení se ale nepracovalo na začlenění chlapce 

do skupiny, ale spíše se prostory mateřské školy využívaly k individuální práci s ním. Proto 

si myslím, že mé lekce, byly oprávněné i po tak dlouhé době a za přítomnosti asistenta a 

plánu pedagogů.  

Při pozorování chlapečka v době, kdy jsem odpoledne chodila učit lekce, většinou 

při volné hře dětí, což byl většinou pobyt venku na zahradě v dopoledním čase, již bylo 

patrné, že se děti nebojí a neutíkají před chlapcem, ale stále se nechtěly aktivně zapojit do 

hry. Naučily se nerušit si jejich hru a byly zvyklé, že když dělá něco, co nemá, pan učitel 

/paní učitelka to vyřeší.  

Co se týká samotného chlapce, ten zajisté pokroky udělal. Delší dobu se soustředil 

na aktivity pro něj vytvořené, dovedl přivítat osoby, které už znal, projevil více nadšení a 

kladných emocí nežli vzteku. Rád stavěl dráhy pro vlaky, ale i tobogány pro kuličky, 

konstruktivní hry apod. Při jedné skupinové řízené činnosti, kde byl na mou žádost i zmíněný 

chlapec s dětmi, musel vždy být u dospělé osoby, ale když se děti chytily za ruku a zapojily 

i jeho, byl vidět spokojený úsměv na jeho tváři, který doprovázel poskoky a radostí. Dokonce 

i ostatní děti si toho všimly.  
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 CÍL VÝZKUMU  

7.1 Cíle výzkumu 

Cílem celé této práce je ověřit si, zdali je možné během krátkodobého působení na 

děti pomocí metod a technik dramatické výchovy v mnou vytvořených lekcích zlepšit 

sociální problém ve skupině, či změnit chování a přístup dětí k danému chlapci a do jaké 

míry. Kladu si tedy tyto výzkumné otázky:  

VO1: Je vůbec možné dosáhnout metodami a technikami dramatické výchovy zlepšení 

takové situace? 

VO2: Do jaké míry je možné zlepšit situaci v sociální skupině, ovlivní to celou skupinu, 

či jednotlivce, kolik dětí? 

VO3: Zaznamená chlapec jiné chování dětí z kolektivu, a jak na ně bude reagovat?   

Z výzkumných otázek můžeme formulovat následující hypotézy:  

H1: Situace ve skupině se zlepší na základě mnou vytvořených lekcí. 

H2a: U všech dětí se na základě prožitků z lekcí změní odmítavý přístup k chlapci, ale 

nebudou si s ním hrát a na dále s ním vyhledávat kontakt 

H2b: U více jak poloviny dětí se na základě prožitků změní přístup k chlapci 

H2c: Méně než polovina dětí se bude snažit chlapce aktivně zapojit do hry a do 

kolektivu. 

H2d: U žádného z dětí nedojde ke změně 

H3:  Chlapec zaznamená pozitivní přístup ostatních dětí a bude si s nimi chtít hrát.   
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7.2 Metody výzkumu 

Ke stanoveným hypotézám je zapotřebí přiřadit správné metody výzkumu. Hlavní 

problém se řeší pomocí lekcí dramatické výchovy, a proto je důležitá reflexe a sebereflexe, 

která byla, co nejpřesněji popsána po odučené lekcí.  

 Potvrzení, či vyvrácení hypotézy 2a-d a také hypotézu č. 1 bude ověřováno 

především dle dotazníku (Příloha 2), který vyplňují učitelé. Ačkoli dotazník se většinou hodí 

na výzkumy kvantitativního charakteru, tady mi přišel více než vhodný. U rozhovoru by 

mohlo dojít k velice odlišným odpovědím, které by nebylo možné vyhodnotit. Dotazník jsem 

poskytla všem českým učitelům, kteří se s dětmi setkávají každý den a jsou kompetentní 

odpovědět na dané otázky, a tudíž i mohou vyhodnotit mé snažení.  

  Na hypotézu č. 3 jsem zvolila metodu pozorování chlapce a reakce dané skupiny. 

Pozorování proběhlo ve dvou fázích, před realizací mých her, v prvních měsících docházky 

chlapce do mateřské školy a po odučení mých lekcích po zhruba šesti měsících navštěvování 

mateřské školy.  
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 PŘEDSTAVENÍ LEKCÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

K tomuto sociálnímu problému jsem hledala literaturu, která v sobě sociální problém 

podobného či stejného charakteru obsahuje. Nakonec jsem zvolila světoznámou pohádku od 

Hanse Christiana Andersena – Ošklivé káčátko. Jsem si vědoma, že v pohádce se káčátku 

ubližuje, ale v naší realitě tomu bylo spíše naopak, ale v příběhu je káčátko jiné, a proto je 

odmítáno, což bylo přesně to, co jsem chtěla, aby si z příběhu děti odnesly. Lekce se 

uskutečňovaly jedenkrát za týden po dobu jednoho měsíce intenzivně. Od listopadu jsem 

zhruba jednou za 14 dní se skupinou pracovala, abych poznala její charakter a prohloubila 

dramatické schopnosti dětí.  

Představení lekcí  

Téma:  kladné přijetí každého jedince do skupiny, akceptování, že každý je jiný 

Námět:  Literární – Hans Christian Andersen – Ošklivé káčátko  

Cíl lekce:  Dramatický - osvojit si pocity utlačování ve skupině, prožít si špatné 

přijetí skupiny a naopak i vhodné, umět zhodnotit, které je správné, získat 

zkušenost 

Výchovný - předpoklad ke spokojenému žití ve společnosti, umět přijmout 

jedince takové, jaké jsou 

Sociální - umět žít ve skupině 

Počet lekcí:  Pět; označené I., II., III, IV., V 
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I. LEKCE – SEZNÁMENÍ 

1) ÚVOD – PANTOMIMA 

Prostor: Kruh 

Obsah: Každý půjde doprostřed a předvede pantomimicky, co dělá rád na jaře. Krátké 

povídání, že na jaře se také rodí mláďata a že my si zrovna o jednom líhnutí 

vajíček budeme dnes povídat. 

Cíl: Navodit atmosféru, přiblížit téma 

Reflexe: V kruhu se vystřídaly skoro všechny děti. Na cvičení takového rázu jsou 

zvyklé, proto vše probíhalo podle plánu. 

2) HRA – navození atmosféry 

Prostor: Kruh 

Obsah:  Příprava – pantomima 

Děti dostanou obálky, ve kterých jsou kartičky s obrázky (Příloha 2, část B), 

a začnou se po prostoru pohybovat pantomimicky jako dané zvíře. Cílem je 

poznat stejná zvířata podle stylu chůze bez vydávání hlasů. Zvuk přidáváme 

Cíl: seznámení s prostředím, dějem, s hlavní postavou, zažít pocit být jiný 

Pomůcky: obálky a v nich dané zalaminované karty, kde jsou obrázky zvířat 

s mláďaty (labuť, husa, kachna, slepice) viz Příloha 1, část C, 

zalaminované obrázky (Příloha 1, obr. č. 1 – 4), deka nebo šátek na 

přikrytí dětí, drobné hudební nástroje 

Časový rozsah: 60 minut 

Počet dětí: 15 
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až jako nápovědu.  Kartičky zobrazují labuť a mláďata, kachna divoká a její 

mláďata, husa a housata, slepice a kuřata 

 HRA ve skupinách 

Děti, co se najdou dříve, si stoupnou na předem určené místo, ukážou si 

kartičky jako důkaz, že se poznaly. Kartičku připevníme na oděv. Až je budou 

mít všichni, úkolem dětí bude domluvit se tak, aby vedle sebe nestály dvě děti 

se stejnými obrázky. Pokud zbyde čas, je možné ještě zrealizovat hru kompot, 

ovoce nahradíme zvířaty dle kartiček. 

Cíl: Navození tématu, skupinové cítění, spolupráce, postřeh 

Reflexe: V tomto cvičení jsem přecenila zkušenosti skupiny a zvolila těžší úkol. 

Rozlišení takto podobných zvířat při pantomimě vyžaduje větší zkušenosti, 

než skupina měla. Při vysvětlení děti vše chápaly, po rozbalení obálek, ale 

přicházely za mnou, že nevědí, jak to udělat. I přes mé snahy a rady dětem 

(zaměřením se na detaily - dlouhý krk, velká křídla, aj.) i výměně obálek, nic 

nezabíralo a opadla i pozornost dětí, které se snažily daný úkol splnit. 

Hru jsem tedy zrušila, svolala jsem děti do kruhu, vzala jim obálky s obrázky 

a postupně jsme si je nejprve všechny představily. Jednotlivě jsem se u 

každého zvířete ptala, zdali by někdo věděl, jak by ho ztvárnil. Některé děti se 

odvážily a předvedly ho uprostřed kruhu. Po té jsem opustila z původního 

záměru a nechala děti, ať si vyberou jedno zvíře, které bylo na obrázku a zkusí 

se po prostoru pohybovat jako ono. Já jsem pak chodila a hádala, čím by děti 

mohly být. Koho jsem vyvolala, ten zkusil uhodnout dalšího. Následující hru, 

jsem poté vynechala z časových důvodů a také nebylo nutné se k tomu opět 

vracet. Nevydařené cvičení mě sice trochu vyvedlo z míry, ale povedlo se mi 

i přesto děti nalákat do děje a v lekci pokračovat dále. 

3) ČTENÍ PŘÍBĚHU – NAVOZENÍ SITUACE 

Prostor Rozmístění po třídě 
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Obsah: Děti si lehnou, kde jim to bude příjemné, zavřou oči a pozorně poslouchají 

příběh. Viz Příloha 1, část A, text č. 1 

Cíl: vtažení do děje, klidová aktivity, soustředění 

Reflexe: Při realizaci nedošlo k odchylce od přípravy. Děti pozorně poslouchaly, ačkoli 

k upoutání do děje bylo potřeba používat důrazné čtení. 

4) UČITEL V ROLI 

Prostor: Děti sedí tak, aby viděly na učitele, učitel ve středu místnosti 

Obsah: Učitel v roli kachny – kostýmní znak (obrázek kachny připnutý na oblečení) 

– nejprve sedí na vajíčkách a stěžuje si, po té uslyší puknutí, na každého se 

usměje a pohladí ho. Viz Příloha 1, část A, text č. 2  

Cíl: Navození atmosféry, vtažení do děje, zkušenost – kladné přijetí 

Reflexe Pří pohlazení, byla vidět radost káčátek, usmívala se a líbilo se jim to. 

5) HRA 

Prostor: Děti jsou schoulené u kachny. 

Obsah: Situace – kachna hlídá svá vajíčka. Z dětí se určí jedna kachna, ostatní jsou u 

ní v klubíčku vajíčka, když jedno vajíčko praskne, vydá zvuk – křup – a 

kvočna musí přijít na to, které vajíčko to bylo. Pokud se dotkne vajíčka, které 

vydalo zvuk, kachna se ho snaží dohonit. Pokud ne, střídá se kvočna a křupne 

jiné vajíčko. 

Cíl: sluchové vnímání, skupinové cítění, pohybová aktivita 

Reflexe: Při realizaci nedošlo k odchylce od přípravy. Tato hra se velice osvědčila, děti 

zaujatě poslouchaly, pozorovaly a střídaly se. 
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6) NARATIVNÍ PANTOMIMA 

Prostor: Všichni jsou ve středu u maminky, postupně se všichni rozchází po místnosti 

Obsah: Všechny děti jsou v roli vajíčka. Učitel slovně motivuje. Text k naraci viz 

Příloha 1, část A, text č. 3. Po této části obejde děti, a koho se dotknu, ten mi 

řekne, jak se ve vajíčku cítí. Poté pokračuje ve vyprávění. Viz Příloha 1, část 

A, text č. 4 

Cíl: představivost, osvojit si techniku dramatické výchovy 

Reflexe: Vzhledem k tomu, že podobné aktivity děti vykonávají vždy jen se mnou, 

pozorovala jsem, že byly nejisté, dívaly se po druhých. Když jsem však 

pochválila ty, co se snažily, všechny se snažily znázornit růst ve vajíčku. 

V momentě, kdy jsem se ptala na pocity, některé z dětí odpověděly „Dobře.“ 

Zkusila jsem tedy ještě víc motivovat a detailněji popisovat, jak je ve vajíčku 

těsno. Po té už jsem se setkala se zápornými odpověďmi, ale většinou 

jednoslovnými „Špatně; nehezky; nepříjemně.“ Po vylezení ven z vajíčka děti 

již byly schopné (většina) říct, jak se cítí vzhledem k celému ději. 

7) IMPROVIZACE 

Prostor: Rozmístěné po prostoru v pohybu 

Obsah: Všichni si představí, že jsou káčátka a zkusí dělat to, co si myslí, že by právě 

káčátko dělalo. Na domluvený signál se zastaví a já se zeptám, některých 

káčátek, co právě dělají. Při tomto cvičení budu chodit s připnutým 

kostýmním znakem kachny za dětmi a radostně je vítat. 

Cíl: Opětovné zažití pocitu hezkého přijetí 

Reflexe: Nejprve jsem nechala děti povědět mi některé nápady, které by mohla káčátka 

dělat. Poté si buď něco vybraly anebo vymyslely vlastní. Interakcí jsem děti 
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vždy zaskočila, ale poté ve stručné závěrečné reflexi, se většina vyjádřila, že 

je to potěšilo. 

8) ČTENÍ 

Prostor: Pohodlné místo v prostoru 

Obsah: Čtení textu viz Příloha 1, část A, text č. 5. Po dočtení dětem položím otázky 

ověřující si jejich pozornost. 

Cíl: Pozornost, poslech děje, klidná aktivita 

Reflexe: Děti příběh zaujal a pozorně poslouchaly, co se stane dál. 

9) SIMULTÁNNÍ IMPROVIZACE, UČITEL V ROLI 

Prostor: V prostoru u učitele 

Obsah: Děti ztvárňují poslední zbývající vajíčko. Můžeme skupinu přikrýt šátkem či 

dekou pro lepší pocit bytí ve skořápce. Učitel v roli kachny vypravuje text, viz 

Příloha 1, část A, text č. 6a. Až kachna udělá – křup, děti by měly z vajíčka 

pomalu vylézat. Učitel dále pokračuje. Viz Příloha 1, část A, text č. 6b. Poté 

vystoupí z role, a koho se dotkne, poví, jak se cítil při takovém přivítání. 

Cíl: Zažití si pocitu nepříjemného přijetí, nemilého uvítání 

Reflexe: Tady měl být patrný kontrast daného rozdílu. (přijetí vítané a odmítavé). Děti 

bohužel uměly tyto dvě situace zatím rozlišit pouze – bylo to hezké, když mě 

maminka přivítala, anebo cítím se špatně, nevím, proč jsem jiné. Nepřidávaly 

k tomu jiné pocity, situace, prožitky. 

10) HRA – POZNEJ JINÉ KÁČÁTKO 

Prostor: Děti rozmístěné po prostoru, jedno za dveřmi 
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Obsah: Určí se jeden a ten půjde za dveře, mezitím se zbytek dětí domluví, kdo bude 

ošklivé káčátko. Ten na sobě něco změní. Děti budou plavat po hladině jako 

káčátka a ten, co je za dveřmi, musí najít ošklivé káčátko. 

Cíl: Rozvoj zrakového vnímání, prožít si být jiný ve skupině pomocí hry 

Reflexe: Při realizaci nedošlo k odchylce od přípravy. Děti hra zaujala, snažily se, 

pozorovaly a vždy našly ošklivé káčátko. 

11) ČTENÍ + NARATIVNÍ PANTOMIMA + REFLEXE 

Prostor: Sed v kruhu, pohyb po prostoru 

Obsah: Čtení viz Příloha 1, část A, text č. 7a. Učitel je kachna a děti jako káčátka jdou 

za ním. Můžeme vystřídat kachnu a nechat vést někoho jiného. Až dojdeme 

k vodě, děti dle instrukcí vyprávění skočí do vody, nejdříve se potopí a pak 

začnou plavat. Na dotaz, zda káčátko bude umět plavat? Dočteme - text viz 

Příloha 1, část A, text č. 7b -  a děti mi předvedou, jak krásně vznešeně plavalo. 

Závěrečné povídání o tom, jaké to bylo být jiný než ostatní, závěrečná reflexe, 

jak byste se zachovali vy? 

Cíl: soustředění, vytvoření předpokladu bude plavat - nebude umět plavat, v roli 

prožít vznešené plavání, vyjádření vlastních projevů pocitů z prožitého, 

vyjádření vlastního názoru 

Reflexe: Čtení děti zaujatě poslouchaly, zkusily si vést vláček, snažily se plavat 

vznešeně. Na otázku před dočtením kapitoly – jak asi reagovala kachna, když 

viděla káčátko plavat? – jedna holčička v roli kachny zareagovala tak, že se 

postavila a začala skákat a křičet „Hurá, není to krůta!“, což mě mile 

překvapilo 

12) REKAPITULACE POMOCÍ OBRÁZKŮ 

Prostor: Sed v kruhu 
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Obsah: Dle obrázků (Příloha 1, část B, obr č. 1 - 6) shrnout děj, zafixovat obrázek 

k situaci pro lepší navázání na příští hodinu. 

Cíl: Shrnutí prožitých věcí, příprava na příští týden a reflexe pomocí otázek 

„Myslíte si, že kachna správně reagovala na poslední vajíčko?“ „Jak se 

chováme k ostatním?“ „Zažili jste už někdy něco podobného?“ 

Reflexe: Tato reflexe přinesla spoustu krásných věcí, kdy děti povídaly, že se takto 

jedné kamarádce smály a říkaly jí ošklivé věci. Na otázku, co s tím teď udělají, 

když vědí, jak se asi cítila, děti samy navrhly, že se jí omluví. 

II. LEKCE 

Cíl: Zažít si pocit ubližovaného káčátka, umět sdělit, co přesně cítím v dané 

roli, podílet se na budování vědomí toho, že to není správné. 

Pomůcky: Zalaminované obrázky k rekapitulaci, kostýmní znak – ošklivé káčátko 

(šedivý šátek), staré kachny (červený šátek) 

Časový rozsah: 60 minut 

Počet dětí: 12 

1) REKAPITULACE 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Pomocí obrázků (Příloha 1, část B, obr. č. 1– 6) zrekapitulujeme děj z minulé 

hodiny. Možné otázky pokládané v úvodním kruhu (Těšila se kachna na 

kachňátka?; Vyklubala se všechna vajíčka najednou?; Jak je všechny 

přivítala?; Čeho se bála?; Jak to dopadlo?) 

Cíl: Vybavit si, co nejvíce detailů z minulé hodiny, navodit atmosféru, 

připomenout pocity vyklubaného káčátka 
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Reflexe: Domnívala jsem se, že cvičení povedu já, že děti mě budou pouze doplňovat. 

Byla jsem překvapena, kolik detailů si zapamatovaly, dokonce seřadily 

obrázky správně za sebou. (Jsem si vědoma, že obrázky nejsou zcela 

vypovídající o dynamičnosti děje.) První větu jsem dětem zopakovala já, 

potom už se o obrázky dělily a na opakování podílely samy. Střídaly se, také 

jsem se snažila zapojit děti, které se minulé hodiny nezúčastnily. 

2) HRA 

Prostor: Stojíme v kruhu 

Obsah: Jedno dítě půjde za dveře, mezitím se ostatní domluví, jaký zvuk budou 

vydávat, ten vydávají všichni, jen jeden bude ošklivé káčátko, které bude 

vydávat jiný zvuk, ten, kdo je za dveřmi, musí najít ošklivé káčátko. 

Cíl: Zažít si pocit být jiný, sluchové vnímání, soustředění, hlasové rozcvičení, 

dobré naladění 

Reflexe: Skupina mě překvapila, na daném zvuku se uměla hezky domluvit, musela 

jsem jen pomoc s opakováním pravidel a s udržováním organizačních zásad 

při hře. Hru jsme opakovali třikrát, vždy se podařilo najít káčátko. 

3) NARATIVNÍ PANTOMIMA + UČITEL V ROLI 

Prostor: Pohyb po prostoru 

Obsah: Děti v roli káčátek se pohybují po prostoru podle výkladu učitele – viz Příloha 

1, část A, text č. 8a. Poté přichází učitel v roli, kdy kachňátkům pomůže na 

břeh. Následuje Příloha 1, část A, text č. 8b 

Cíl: Ztotožnění, přijetí role káčátka, vžití se do role, navození atmosféry dvora, 

dodržování pravidel, rozvoj představivosti 

Reflexe: U prvního textu se děti snažily, poslouchaly a dokonce si i některé z dětí pro 

sebe povídaly v roli. U druhého textu jsem viděla, že úkolů, které si musí 

představit, je mnoho a to bylo pro děti těžké. Proto jsme se nejprve vrátily 
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k textu v knize, tak již věděly, co je čeká, a zpětně jsme si to prošly v roli 

káčátek. Kde už děti byly v roli, dokonce zazněly komentáře - že se bojí kočky, 

či že rybí hlava je pěkně ošklivá apod. 

4) HRA – KACHNA učí své děti 

Prostor: Kachna před ostatními 

Obsah: Jedna kachna matka, která učí své děti, stojí před nimi, může předvádět něco, 

jak mají dělat. Jak mají chodit, jak mají stát, jak mají jíst, klanět se, zdravit, 

káčátka poslušně opakují. V roli matky střídáme děti. 

Cíl: Respektování pravidel, vymýšlení pravidel, základy etiky, vystoupení před 

skupinou 

Reflexe: Já jsem začala a pak se připojily ostatní děti, učili jsme se tak plavat, uklánět 

se, zdravit, potápět se, chodit, stát, mávat křídly apod. K mému překvapení se 

zapojovaly i děti, které jsou stydlivé, ty sice potřebovaly podpořit více, co se 

týče ukázky a učení, ale zvládly to. 

5) REFLEXE 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Otázka na děti, zdali si pamatují, jestli jim maminka říká nebo někdy také 

ukazuje, co a kdy se sluší a patří. Zdali i ve školce mají nějaké pravidla 

k dodržování, a jaká pravidla platí u nás v kroužku. 

Cíl: Zprostředkovat svou vlastní myšlenku, vzpomínku, zážitek, spojení 

prožívaného s osobní zkušenosti, opakování pravidel v kroužku 

Reflexe: Děti si vybavily pravidla, která musí dodržovat ve školce, dlouho jsme zůstaly 

u pravidla, že se nemá chodit po klouzačce nahoru, ale pouze sjíždět ji dolů. 

Dále si děti vzpomněly na pravidlo, když jdou do divadla, nebo do parku, či 

do lesa, že se tam nemá křičet apod. Také jsme si zopakovali pravidla 

v kroužku. 
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6) SIMULTÁNNÍ IMPROVIZACE 

Prostor: Pohyb po prostoru, úklona před kachnou, sed kolem ní 

Obsah: Děti se postupně dojdou uklonit kachně jako káčátka, po té sedí na místě a 

pozorně poslouchají. Všechny představují ošklivé káčátko. Učitel v roli za 

říkání, jak je káčátko odlišné a nepatří sem, každého obejde a štípne ho do zad. 

Koho se dotknu, ten mi poví, jak se cítí. 

Cíl: Zažít pocit útoku ostatních na káčátko 

Reflexe: Děti si všimly, že na obrázku, jak se kloní kachně, není ošklivé káčátko, a tak 

jsme zařadily speciální cvičení, kdy jsme ze židle udělaly kachnu, která měla 

červený kruh na noze, jako je psáno v knize, a té se šla káčátka poklonit 

samostatně.  Děti později reflektovaly, že to pro ně bylo nepříjemné, že se 

bály, že jim poví něco ošklivého. Když utvořily chumel, a když učitel 

procházel v roli ostatních zvířat ze dvora, strnul jim výraz na tváří, jen seděly 

ani nedutaly a bylo vidět, že jim to není příjemné. Při doteku a reflektování 

děti oproti první lekci již reagovaly mnohem lépe. Např. „Je mi smutno; chci 

vypadat jako ostatní; je mi líto, že se ke mně takhle chovají; já jsem jim nic 

neudělalo; mám strach, že mi ublíží; nechci tady být.“ Jen menšina dětí (3) 

nedovedly pocity specifikovat. 

7) REFLEXE 

Prostor: Kruh 

Obsah: Převyprávění, co se stalo v příběhu, následující rozbor, reflexe, kladení otázek 

typu. „Je to správné? Co myslíte a proč? Může za to ošklivé káčátko? Stalo se 

Vám to někdy, že jste slyšely takové ošklivé věci? Co jste s tím udělaly?“ 

Cíl: Vyjádření svých pocitů, dojmů, zážitků, reflexe dané prožité, slyšené situace, 

stimulování k lepšímu chování 
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Reflexe: Děti si vzpomněly na situaci, kdy kluci takto ošklivé věci říkali jedné holčičce, 

tak jsme si povídali o tom, jak se musela cítit a že by bylo dobré se jí omluvit. 

Zopakovali jsme tedy pravidla, která fungují ve školce. Jako další situaci 

uváděly děti sourozenecké rozepře, které jsme si vysvětlili. 

8) HRA 

Prostor kruh, jedno, ošklivé káčátko uprostřed 

Obsah: Ošklivé káčátko bylo na dvorku tak sužováno, že nemohlo nikam utéci, ani 

se nikam schovat. Takže ti, kteří stojí po obvodu kruhu, budou představovat 

zlá zvířata ze dvora. Ošklivé káčátko bude uprostřed kruhu a bude se snažit 

dostat ven. Měníme káčátka. Káčátka se poté ptáme, jak se cítilo. Děti stojící 

po obvodu kruhu mohou i pokřikovat ošklivé věci na káčátko. 

Cíl: Zažití si pocitu utlačovaného 

Reflexe: Cvičení se velice osvědčilo, děti si zažily na vlastní kůži jaké to je být jiný. 

Všichni, kdo ztvárnili ošklivé káčátko (5 dětí), říkali, že to bylo velice 

nepříjemné. Po skončení hry, jsme toho, kdo byl uprostřed, pohladili. 

Posmívající věty, které děti pokřikovaly, zněly například: „Máš ošklivé peří; 

Nelíbí se mi tvůj zobák a krk; Máš divnou barvu; Jsi jiné a nepatříš  

k nám; Kazíš nám celou zahradu aj. U cvičení jsem vystřídala asi 5 dětí, 

nechala jsem je ve hře vždy jen chvíli, aby to pro děti nebylo příliš stresující. 

9) HRA 

Prostor: Chůze po prostoru 

Obsah: Tomu, kdo bude představovat ošklivé káčátko, zavážeme oči, ostatní se budou 

pohybovat po prostoru a vždy, když budou procházet kolem ošklivého 

káčátku, musí mu říct něco nepěkného „Vypadáš, jako kdybys nebyl náš.“ 

Nehodíš se k nám.“ Jdi pryč“ Měníme ošklivá káčátka a ptáme se na jejich 

pocity – za odměnu vždy pak říkáme opak – hezké věci. 
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Cíl: Zažití si pocitu utlačovaného, formulace ošklivé věty - překonání studu 

Reflexe: Pokud některé děti v předešlém cvičení věty neříkaly, teď se o to snažily 

opravdu všechny. Zaznívaly i nové věty. Například „Nemáš vůbec načechrané 

peří; Jsi takové divné celé; Nechci Tě na dvoře; Nelíbíš se mi. “Káčátka jsme 

vystřídali pouze 3x z časových důvodů. 

10) REFLEXE – HORKÁ ŽIDLE 

Prostor: Židle uprostřed s kostýmním znakem káčátka 

Obsah: Kdo se posadí na židli s kostýmním znakem, řekne, jak se asi káčátko na 

dvorku cítí. 

Cíl: Popis pocitu, prožitých pocitů 

Reflexe: Toto cvičení jsem zařadila poprvé, takže pro děti bylo složitější. Na židli 

chtěly všechny děti, ale většinou nevěděly, co mají říct. Naposledy jsem si 

sedla já s větou „Proč  zrovna já?; chtělo bych vypadat normálně jako všichni 

ostatní!“ pronesených vět, udaných na židli bylo víc například. „Je mi smutno; 

Proč mě nikdo nemá rád; Chci být jen s maminkou, ta mi neřekla nic 

ošklivého, aj.“ 

11) NARATIVNÍ PANTOMIMA + UČITEL V ROLI 

Prostor rozmístění po prostoru 

Obsah: Děti se opět promění v ošklivá káčátka, já si vezmu kostýmní znak kachny. 

Děti leží různě po prostoru a poslouchají vyprávění. Po té sundám kostýmní 

znak, znova obejdu děti, zeptám se jich, jak se cítí. Následuje ztvárnění toho, 

co vyprávím v kostýmním znaku kachny říkám káčátkům, aby raději uteklo a 

žilo někde spokojeně, hladím je. Poté sundám znak a vedu vyprávění, jak bylo 

smutné a rozhodlo se utéct. Tam také následuje možný rozhovor s kachnami, 

kde děti musí odpovědět na to – odkud přichází, co hledá, ukončím to větou“ 

Jsi odporně ošklivé, ale nám to nevadí. Můžeš tu zůstat, jen když se nepřiženíš 
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do naší rodiny. (Případný rozhovor s divokými kachnami za dvorem. Možný 

Po rozhovoru objedu děti, koho se dotku, poví mi, jak se cítí.)  

Cíl: Hra v roli ve skupině, vžít se do role káčátka prožít útěk pryč, přijetí jiných 

Reflexe: Cvičení jsem upravila vzhledem k časovým možnostem. Text jsem z velké 

části četla a kdo chtěl, mohl to znázornit. Nechala jsem prostor. Dvě holčičky 

se snažily, postupně se přidali ještě jeden chlapc a jedna dívka. Při rozhovoru 

jsem nechala reagovat všechny, nejen 4 děti v roli, ale především reagovala 

jedna holčička, která domluvila svolení zůstat v bažině. Při doteku a sdělení 

pocitů většinou odpovídaly, že je jim smutno, že nevědí, proč jsou tak ošklivé, 

že by chtěly být u maminky, ale také že jsou rády, že je divoké kachny přijaly. 

12) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Znáte někoho, komu se takto podobně ublížilo? Zažili jste to někdy snad vy?  

Jste někdy ošklivý na kamarády? Co když se cítí jako to ošklivé káčátko? 

Následná rekapitulace pomocí obrázků. (Příloha 1, část B, obr č. 1 – 7) 

Cíl: výchovné ponaučení, chováme se ke všem hezky, přijímáme je, neposmíváme 

se jim, prožitek přenést do reality 

Reflexe: Na otázky odpovídaly, každodenními situacemi – nedělí se o hračky, říkání si 

ošklivých věcí, praní se aj. Rekapitulaci jsem vedla já, ale děti poslouchaly a 

dopomáhaly. 

III. LEKCE 

Cíl: Přiblížit skupině, že každý je jedinečný – každý je jiný a není na tom 

nic špatného, vzít si z těchto zkušeností ponaučení do reálného světa 

Pomůcky Zalaminované obrázky viz Příloha 1, část B, obr. č. 1 – 8), kostýmní 

znak – ošklivé káčátko, divoká husa, slepice, pomocné hudební 

nástroje (triangl) 
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Časový rozsah: 90 minut 

Počet dětí: 10 

1) OPAKOVÁNÍ DĚJE Z MINULÝCH LEKCÍ 

Prostor: sezení v kruhu 

Obsah: Pomocí obrázků příloha 1, část B, obr. č. 1 – 8 zrekapitulujeme, co se 

stalo v předchozích lekcích a to tak, že dětem zadám úkol, seřadit 

obrázky (celkem 8) tak, jak šly za sebou. Až to bude seřazené, začneme 

si vyprávět, co už káčátko všechno zažilo, po určité době střídáme děti. 

Cíl: vybavení si děje za pomocí obrázkového materiálu, vyjadřovací 

schopnosti 

Reflexe: Děti společně zařadily většinu obrázků správně, jen u některých to 

vyžadovalo mou pomoc, v podobě druhé otázky „Souhlasí s tím 

všichni, že to bylo takhle? Ve vypravování se vystřídaly čtyři děti. 

2) IMPROVIZACE 

Prostor: rozmístění po prostoru 

Obsah: Děti jsou v roli káčátek, na zvukový signál (triangl) rozehrají situaci, 

kterou jím povím. Např. Jak vypadalo ráno / poledne / večer u káčátka 

v bažině. Pokud uslyší znovu cinknutí, zastaví se a poví mi, co kdo 

z nich právě dělá. 

Cíl: vcítění se do role káčátka v jiném prostředí – hra v roli, navození 

atmosféry života v bažině, představivost, tvůrčí iniciativa 

Reflexe: Cvičení děti zvládly, až na chlapeckou skupinu nebyl problém vžít se 

do role káčátka. Jednoho z kluků jsem vyloučila, jelikož rozesmával 

ostatní, po té se všichni soustředili. Krom typických rituálů pro dané 

části dne se také káčátku stýskalo, plavalo pro radost, hledalo 

kamarády apod. 
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3) UČITEL V ROLI 

Prostor rozmístěné po prostoru z předchozího cvičení 

Obsah: Přiletím jako divoká husa (kostýmní znak – připnutý obrázek divoké 

husy na viditelném místě) a začnu mluvit na káčátka - viz Příloha 1, 

část B, text č. 9. Sotva to dořeknu, hlasitě tlesknu, napodobuji rány a 

mluvení, štěkání psů. Jako divoká husa se skácím k zemi. Vyzvu děti, 

aby přemýšlely, co se asi může předtím káčátkem stát. Po té se 

proměním v psa a začnu všechny očuchávat a vrčet na ně. Následuje 

reflexe dotekem. 

Cíl: Vyvolat pocit napětí, vyjádřit daný pocit 

Reflexe: Děti hned poznaly, že se jedná o hon a že divoká kachna je zastřelená. 

Při nabídce od kachny byl vidět na obličejích dětí i úsměv, ale po té už 

jen strach a lítost. To také reflektovaly po té, co jsem se jich dotkla a 

tázala na pocity. Vyjádřily lítost, strach a stesk po bezpečí na dvoře. 

4) HRA 

Prostor: Děti utvoří kruh, ošklivé káčátko je uprostřed, pes stojí venku z kruhu 

Obsah: Kruh dětí představuje křoví, pod kterým se schovává káčátko před 

psem. Toho hraje dítě, které je mimo kruh. Křoví se snaží chránit 

káčátko, aby bylo schované. Pes se naopak snaží káčátko chytit. Pokud 

chytí, střídají se role. 

Cíl: Prožít si pocit nebezpečí pomocí hry 

Reflexe: Hra fungovala, děti se vystřídaly v rolích, zažily si nepříjemný pocit 

strachu a bezmoci. 
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5) HORKÁ ŽIDLE 

Prostor: Veprostřed místnosti je židle s kostýmním znakem ošklivého káčátka, 

ostatní okolo ní, tak aby na ni všechny děti viděly 

Obsah: Kdo chce, může si sednout na židli a říct, jak se cítí ošklivé káčátko, já 

jsem začala větou z knihy „Jsem tak ošklivé, že do mě ani pes nechce 

kousnout.“ 

Cíl: Vyjádření svých pocitů 

Reflexe: Jeden chlapec neustále říkal věci pro pobavení ostatních, vyhodnotila 

jsem, že chlapec neumí být v roli (on má obecně se soustředěním 

problém), a tak jsem ho z hry vyloučila. Ostatní reflexe již byly věcné, 

podařené. Např. „Mám strach; chci domů za maminkou; bojím se, že 

se mi něco stane; nechci dopadnout jako ta kachna; mám hrozný hlad.“ 

6) NARATIVNÍ PANTOMIMA 

Prostor: Rozmístění po prostoru 

Obsah: Děti v roli káčátek dělají to, co slyší z učitelova vyprávění Text č. 10. 

Cíl: Budování napětí, vžití do role 

Reflexe: Neměli jsme k dispozici velký prostor ani žádné pomůcky na sestavení 

dráhy pro přiblížení dlouhé složité cesty, i přesto se děti dokázaly do 

role vžít a z jejich výrazů bylo vidět, jak náročná to pro ně byla cesta. 

Když uviděly chaloupku, naopak se usmály a v jejich očích byla vidět 

naděje. 

7) ČTENÍ TEXTU + PANTOMIMA 

Prostor: Děti kolem mě, tak, aby všechny viděly a slyšely, kruh 
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Obsah: Čtení textu z knihy  - Příloha 1, část B, text č. 11, pantomimické 

ztvárnění toho, jak bude vypadat setkání s babičkou, kocourem a 

slepicí. 

Cíl: pozornost, změna činnosti, navodit zájem o pokračování děje, 

předvídavost, udržování touhy potom, jak to dopadne, tvořivost 

Reflexe: Děti naslouchaly, byly zvědavé, jak to dopadne. Na otázku, jak si 

myslí, že to dopadne, se začaly radovat, že konečně najde kamarády a 

domov. Pantomimou to znázornily dvě holčičky. Jeden chlapec začal 

v kruhu předvádět zvíře (jelikož my jsme tento typ cvičení 

v přípravných lekcích, používali převážně na zvířecí ztvárnění), po 

mém upozornění nakonec vymyslel, že v domě nikdo nebude a káčátko 

tam zůstane samo, ačkoli to kromě pantomimického ztvárnění, musel 

dovysvětlit slovně. 

8) UČITEL V ROLI 

Prostor: Učitel v roli sedí na židli, před ním je daná nějaká překážka (stůl, židle, 

paraván), která, symbolizuje dveře do chaloupky. 

Obsah: Až děti zdolají překážku, učitel v roli hraje viz příloha 1, část B, text 

č. 12, reflexe dotykem 

Cíl: nové seznámení, nová reakce na něj, nový pocit, umět ho vyjádřit 

Reflexe: Pozornost dětí byla zajištěna, schovávaly se za židlí a s napětím 

očekávaly, co se bude dít. Reakce dětí byly spíše pozitivní např. „Kéž 

bych tady mohlo zůstat; Snad si se mnou budou hrát, aj. 

9) ČTENÍ TEXTU 

Prostor děti sedí v kruhu 

Obsah: Děti poslouchají učitele, jak čte text Příloha 1, část B, text č. 11 
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Cíl: ublížení slovně – nadřazenost, aktivizace do děje, napětí 

Reflexe: Děti zaujatě poslouchaly, jedna holčička po dočtení řekla, že si myslí, 

že tam najde zvířata, která se k němu budou hezky chovat. 

10) UČITEL V ROLI A REFLEXE DOTYKEM 

Prostor: Děti různě po prostoru 

Obsah: Děti jsou v roli ošklivého káčátka, do toho přijde kočka a začne mluvit 

s káčátkem. Příloha 1, část B, text. č.13, následuje reflexe dotykem 

Cíl: prožitek pocitu nepochopení, podřazenosti, odmítání 

Reflexe: Cvičení fungovalo, děti v roli káčátka byly smutné, hezky se snažily 

reagovat. Po té u zpětné vazby zaznívaly věty jako například „Stýská 

se mi po mamince a po domově; nelíbí se mi tahle chaloupka; chtělo 

bych; aby si se mnou hrály, aby si se mnou povídaly.“ 

11) HRA 

Prostor: Kruh kolem jednoho ošklivého káčátka 

Obsah: Uprostřed kruhu je jedno ošklivé káčátko, které má zavázané oči, 

ostatní sedí, či stojí kolem něj. Mohou na něj pokřikovat různé ošklivé 

věci, hru zahájí učitel větou „Že si myslíš, že nejsme my + já celý svět? 

Co to povídáš za nesmysly, to je z toho, že nic pořádně neděláš a myslíš 

tak na hlouposti, snášej vejce a přeď a budeš mít po starostech!“ 

Cíl: Prožitek nemoci vyjádření vlastního názoru, podřazenost aj 

Reflexe: Po mé větě nastalo chvíli ticho, po té jsem řekla, že mohou  děti říkat 

přesně to, co jsme se dozvěděly v knize, tak  přemýšlely a pak 

holčička povídá „Neumíš snášet vejce,  to tě naše paní nebude 

mít ráda. Po té to byly věty jako „Jsi divné, nepatříš k nám, opět jako 

v předchozích situacích. Káčátko jsem několikrát vystřídala. 
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12) REFLEXE 

Prostor Sed v kruhu 

Obsah: Otázka „Stalo se vám někdy, že jste s někým mluvili a on to nechtěl 

poslouchat a povídal jen sám pro sebe?“ 

Cíl: vyjádření vlastních zkušeností, zážitků, prožitků 

Reflexe: Děti si vzpomněly na každé větší či menší neshody mezi kamarády. 

Dokonce zde zmínili i chlapečka, kvůli kterému realizuji tento 

výzkum, že on častokrát děti neposlouchá a děti, že mají problém mu 

rozumět. 

13) ČTENÍ TEXTU, HRA V ROLI, UČITEL V ROLI, HORKÁ ŽIDLE 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Čtení textu č. 14 příloha Po dočtení se posadím jako slepice 

s kostýmním znakem doprostřed, kdo se bude chtít svěřit, přijde za 

mnou, sedne si na židli s kostýmním znakem káčátka a svěří se mi. Já 

vždy odpovím odměřeně podobně jako je odpověď slepice v knize. 

Následuje dočtení úryvku z knihy test č. 14 b. Po té s dětmi zkusím 

navázat rozhovor - viz text č 14. c. Kdo bude chtít, sedne na židli a 

bude říkat, jak se káčátko cítí, co si asi myslí. 

Cíl: Rozvoj vyjadřovacích schopností, zažít urážlivý odmítavý rozhovor, 

pocit odmítnutí a umět se s tím vyrovnat 

Reflexe: Při čtení děti aktivně poslouchaly, po vyzkoušení rozhovoru byly ve 

tvářích zmatené a smutné. Po prvním rozhovoru přemýšlely dlouho 

nad odpovědí, při druhém už věděly, že mohou použít text z knihy a 

říkaly hezké věci, např. „Neumím jiskřit, ani snášet vajíčka, za to 

krásně plavu!“ Na židli si sedly jen tři děti říkaly, že jim je smutno, že 

by chtěly být zas samy na jezeře. 
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14) PANTOMIMA + ČETBA 

Prostor Stojíme v kruhu, jeden je uprostřed 

Obsah: Ten, co je veprostřed pantomimicky ztvární, co káčátko udělá. Jak to 

bude pokračovat. Po té si přečteme, jak to bylo v knize. Viz příloha 

text č. 15. Po přečtení jsem děti nechala zaplavat na hladině a 

následovala reflexe dotekem. 

Cíl: Fantazie, ztvárnit svůj nápad 

Reflexe: Děti se dlouho rozmýšlely, jedna holčička ztvárnila, že je smutná a 

utíká pryč, většina dětí byla jen smutná, vyzkoušely si to tři děti (z 

časových důvodů). Při sdělení pocitů někomu bylo smutno, někomu se 

stýskalo, někdo byl rád, že může plavat. 

IV. LEKCE 

Cíl: Příprava na poslední lekci, ověřit si, zdali jsou všechny děti v rolích 

káčátek a zdali si pamatují děj, začít úvod poslední lekce 

Pomůcky Zalaminované obrázky Příloha 1, část B, obr., kostýmní znaky – ošklivé 

káčátko 

Časový rozsah: 45 min 

Počet dětí: 12 

1) ZOPAKOVÁNÍ DĚJE 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Děti si vylosují jednotlivé obrázky a jejich úkolem bude seřadit se podle 

toho, jak jdou obrázky za sebou. 

Cíl: navození tématu, spolupráce, paměť, naladění skupiny na dané téma, 

zopakování příběhu 
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Reflexe: V momentě, kdy se děti rozčleňovaly, nastal trochu chaos, někdo 

nevěděl, kam obrázek patří, a tak čekal, až mu ostatní poradí. Když jsem 

zaregistrovala, že se nepodílí všichni dostatečně, změnila jsem zadání. 

Udělali jsme větší kruh, kde jsme seděli a řadili obrázky před sebe do 

řady. Vzhledem k tomu, že příběh je obsáhlý a lekce jsem učila jednou 

za týden, cvičení nám zabralo delší dobu, kterou jsem tomu obětovala, 

protože bylo důležité si vše připomenout i pro blížící se ukončení lekcí. 

 

2) NARATIVNÍ PANTOMIMA 

Prostor Děti rozmístěné po prostoru 

Obsah: Všichni jsou v roli ošklivého káčátka a ztvárňují činnosti, které jim 

učitel říká. Příloha 1, text č. 16 V momentě, kdy čtu o tom, že zašustí 

křoví, zašustím igelitovým sáčkem a vyletí obrázek z knihy příloha č. 

obrázek č. 14, na kterém jsou labutě. 

Cíl: vcítění role káčátka, prožívání smutného pocitu 

Reflexe: Děti ke konci poslouchaly zaujatě a byly naprosto vtaženy do děje, po 

ukázání obrázku, vykřikovaly, že to jsou labutě, tak jsem zdůraznila, že 

to naše káčátko, ale ještě nevědělo, protože je nikdy  nevidělo. 

3) HORKÁ ŽIDLE + ČTENÍ 

Prostor půlkruh, uprostřed půlkruhu židle 

Obsah: Kdo bude chtít, může se posadit na židli, stane se z něj káčátko a může 

říct, co si to káčátko myslelo, když uvidělo, vzlétat velké bílé labutě?  

Po té následuje dočtení textu příloha č. text. číslo 17 

Cíl: vyjádření prožitých pocitů, zbavení ostychu před ostatními – 
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Reflexe: O židli byl zájem, pocity vyjadřovaly děti například takové „Taky bych 

chtěl mít taková křídla; chci taky umět letět jako oni; stýská se mi po 

rodině; já jsem pořád sám a nikdo mě nemá rád. 

4) HRA + REFLEXE 

Prostor kruh ve stoje, jeden je uprostřed 

Obsah: Jeden bude ošklivé káčátko na rybníku, který ale postupně zamrzá. 

Nejprve se chytneme za ruce a uděláme velké kolo, ale postupně se 

budeme zmenšovat a zužovat. Káčátko se bude muset neustále 

pohybovat, i když nebude mít místo, musí aspoň na místě hýbat nohama, 

rukama, jinak zamrzne. Po ukončení se dětí v roli ošklivého káčátka 

vždy zeptám, jaký to byl pocit. V roli káčátka se dětí střídají. 

Cíl: Prožitek v roli káčátka 

Reflexe: Jelikož jsem dost času věnovala opakování, věděla jsem, že příběh se 

nestihne dokončit nyní, ale až za týden, a tak se v tomhle cvičení 

vystřídaly všechny děti. 

5) ZÁVĚREČNÉ SEŘAZENÍ OBRÁZKŮ 

Prostor Sed v půlkruhu 

Obsah: Každý si vylosuje kartu a postupně je všechny seřadí podle děje. 

Ověřovací metoda – kniha. V tuhle chvíli už se budu snažit nenapovídat. 

Cíl: ověření si, že si děti pamatují, jak co šlo za sebou a za obrázkem si 

představí více, než je tam zobrazeno 

Reflexe: Vzhledem k tomu, že jsem věnovala opakování poměrnou část lekce, 

děti věděly, jak obrázky seřadit a povedlo se jim přidat i nové obrázky 

z dnešní hodiny. 
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V. LEKCE 

Cíl: prožitek opačného přístupu ke káčátku, pochopení rozdílu způsobu 

přijetí, osvojit si prožité fiktivní situace do reality 

Pomůcky Zalaminované obrázky příloha 1, část B, obr č. 1 – 16), kostýmní znaky 

(ošklivé káčátko, labuť) 

Časový rozsah: 90 min 

Počet dětí: 14 

1) OPAKOVÁNÍ DĚJE 

Prostor Sed v kruhu 

Obsah: Nejprve po dětech zkusíme opět seřadit obrázky, jak jdou po sobě, tentokrát 

sedíme v kruhu a seřazené obrázky umisťujeme doprostřed. Učitel pak začíná 

vzpomínat v roli káčátka dle obrázků jako by to byly fotografie a káčátko mělo 

čas si je prohlížet. Příklad uvádím v příloze 1. č .text č. 18. Pokud bude z dětí 

někdo chtít, může mě vystřídat. 

Cíl: zrekapitulování děje, vzpomínky, navození smutné atmosféry, vzpomenout si, 

kde jsme minule skončili, zájem dětí 

Reflexe: Dětské výrazy při mém povídání byly až neuvěřitelné, tak  smutné, skleslé, 

lítostivé. Ačkoli převyprávění děje trvalo poměrně dlouho, celou dobu 

soustředění zvládly, dokonce se i na třech obrázkách chtěly zapojit samy děti. 

2) HRA ZAMRZÁVAJÍCÍ RYBNÍK z minulé lekce viz cvičení z minulé lekce 

Reflexe: Zapojila jsem děti, které se minulou hodinu nemohly zúčastnit. 

3) NARATIVNÍ PANTOMIMA + REFLEXE + ČTENÍ 

Prostor rozmístěné po prostoru 
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Obsah: Děti se stanou káčátkem a reagují na má slova. Příloha 1. text č. 19 Následuje 

reflexe dotekem 

Cíl: zažít pocity káčátka, vcítit se do situace, vyjádřit své pocity 

Reflexe: Vše správně fungovalo. Dokonce byl znát i pokrok, který děti za měsíc práce 

se mnou udělaly. Ve cvičeních se neostýchaly, zužovaly prostor znatelně, 

klepaly se zimou, byly smutný. Při vyjádření pocitů, mluvily v roli káčátka 

důvěryhodně. Slyšela jsem názory jako „Je mi hrozná zima; stýská se mi po 

rodině, mamince; mám hrozný hlad; přálo bych si být v teple; nevím, co se 

mnou bude;“ 

4) UČITEL V ROLI 

Prostor Rozmístěné po prostoru 

Obsah: Učitel pokračuje po reflexivní části dál v naraci. Příloha 1, text. č. 20 

Po té si beru kostýmní znak – zimní čepici a jsem přicházející sedlák, který 

najde káčátko. „Co to tady je? To je, no ne, nějaký pták zamrzl k ledu, co 

s ním? Doběhnu si pro sekeru a zkusím ho zachránit, snad není ještě pozdě. 

Cíl: hra v roli káčátka, prožitek příběhu 

Reflexe: Když jsem řekla, že káčátko zamrzlo k ledu, ozvalo se zděšení a objevil se 

smutný výraz v dětských tvářích. Když jsem přišla jako sedlák, děti už 

nevydržely být v roli a dívaly se, co dělám. Nicméně pak se usmály, když 

věděly, že je zachrání. 

5) PANTOMIMA VE SKUPINÁCH 

Prostor kruh, veprostřed jeden předvádí 

Obsah: Děti mohou ve dvojicích či jednotlivě předvést, kdo si myslí, že tam bude a co 

se bude u sedláka dít. 

Cíl: předvídavost, dramatické schopnosti, spolupráce, kreativita, fantazie 
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Reflexe: Dvě holčičky ztvárnily starého pána, který se o ně bude starat. Krmil ho, 

povídal mu, hladil ho. Ostatní děti se nechtěly zapojit. 

6) UČITEL V ROLI + ČTENÍ + HRA 

Prostor rozmístění po prostoru 

Obsah: Nejprve dětem popíšeme situaci, že jsou zmrzlé a hladové, jako na rybníku. 

Ale když se někoho dotknu, ucítí teplo a může pomalu otevřít oči a začít se 

pohybovat. Až budou všechna káčátka probuzená, zahájím hru v roli větou „A 

co to káčátko u sedláka všechno zažilo.“ Příloha 1 Text č. 21 Po té rozehraji 

akci, kdy děti honím po místnosti, chytám je. Hned připojím i reflexní kolečko, 

kde se ptám, jaké to pro děti bylo. Zdali se jim to někdy povedlo. A zdali se 

takto někdy chovali ke zvířatům. 

Cíl: výchovné ponaučení 

Reflexe: Děti hezky reagovaly, utíkaly, křičely, schovávaly se. Po mém krátkém 

monologu, hned vykřikovaly holčička – chlapeček, což byl pro mě signál, že 

ví, kdo jsem a mohla jsem začít s honěnou, či běháním za káčátky. 

V reflektivním kruhu nezapomněly zmínit, kdy se jim stalo, že si nechtěly hrát 

a jiné děti to nerespektovaly a honily je. Také jsme si povídali o tom, že ke 

zvířatům se máme chovat ohleduplně. 

7) NARATIVNÍ PANTOMIMA 

Prostor Rozmístěné po prostoru 

Obsah: Děti reagují na učitelovo vyprávění příloha 1 text č. 22. Po té nahlas zakřičím 

„TAK DÓÓST!“ a provedu reflexi dotekem. 

Cíl: opět zažití pocitu ne přijmutí, strach 

Reflexe: Děti se hezky snažily dělat vše podle instrukcí. Ačkoli některé děti jen seděly 

a poslouchaly. Když jsem jako hospodyně zakřičela a dost, všichni se lekli. 



61 

 

V reflexní části děti říkaly, že chtějí pryč, že je jim špatně, že chtějí zase plavat 

na vodě, že se jim stýská po mamince aj. 

8) ČTENÍ 

Prostor Sed v kruhu 

Obsah: Krátce se dětí zeptám, co by oni jako káčátko udělaly. Potom čtu příloha 1, 

text 23. Po dočtení si každý sedne, kam je mu příjemné, stane se z něj káčátko, 

zavřete oči, představte si, jak jste přeskočily plot a ocitly se mimo dvůr, co 

všechno jste za tuto zimu zažily. Koho se dotknu, poví mi, na co si vzpomněl. 

Cíl: představivost, ověření si zapamatování všech nepřátelských situací, vyvolat 

smutek 

Reflexe: Děti dohromady vzpomněly na každou část z příběhu, nejčastěji však 

zaznívalo, jak jim bylo ubližováno na dvoře, jak se k nim ošklivě chovala 

kočka, či jak umrzly na jezeru. 

9) ČTENÍ + SIMULTÁNNÍ PANTOMIMA 

Prostor: Sed v kruhu 

Obsah: Nejprve přečtu text z přílohy č. text č. 23, po té si vše vyzkoušíme. Poprvé 

vzletět a jaký je to asi pocit, co všechno vidí se shora. Kdo bude chtít, může 

říct, jak se cítí. 

Cíl: fantazie, zažít si hezký pocit (na rozdíl od utlačovaného) 

Reflexe: Děti zaujatě poslouchaly celý příběh, krásně ztvárnily první začátky letu, 

v reflexi podávaly skoro všechny děti, že se cítí krásně, že konečně letí. 

10) SOCHY 

Prostor rozmístěné po prostoru 

Obsah: Každý si představí, do jakého sadu doletěl a co tam vidí. Může si z toho vybrat 

jednu věc a jako ta se postaví v prostoru. 
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Cíl: Představivost, fantazie, ztvárnit danou věc 

Reflexe: Nejčastěji děti byly květiny, různé druhy a barvy, velikosti, také strom na 

stromě jablko, potok aj. 

11) ČTENÍ (vyprávění) + SIMULTÁNNÍ PANTOMIMA 

Prostor Rozmístěné po prostoru 

Obsah: Popisuji dětem, kam káčátko letí a co vidí. Viz text v příloze č. tex t číslo 23 

Nakonec přistávají na jezírku. Najednou se objevím v roli labutě – 

s kostýmním znakem bílý šátek, obrázek z knihy. Ladnými pohyby pluji. Po 

té se jako labuť shovám za paravan a řeknu dětem, ať udělají řadu, pokud se 

rozhodnou plout za labutí, ať si rozmyslí, co jí poví. Předpokládaný rozvohor 

v příloze 1, text č. 25 

Cíl: slovní vyjádření v roli, pocit, že někam zapadá, zažít si, že vypadá stejně jako 

ony, užít si kladné přijetí 

Reflexe: 

 

Cvičení mělo své velké kouzlo. Děti přišly s krásnými větami jako „Taky bych 

chtěl vypadat jako ty;  jste tak krásné a vznešené; mně se všichni smějí; chtěl 

jsem vám to říct, můžu se s vámi kamarádit?; Každému, když jsme ukázala 

obrázek, tak se usmál a bylo vidět, že ho pocit velmi těší. 

12) UČITEL V ROLI 

Prostor děti rozmístěné po prostoru 

Obsah: Děti ladně plavou po jezeru jako labutě, když v tom já si stoupnu na břeh a 

zakřičím „Jééé, koukejte všichni, přiletěla nová labuť, Ta nová labuť je ze 

všech nejkrásnější, je taková mladá a vznešená!!“ 

Cíl: zažít si pocit, když si někoho vážím, obdiv oproti strachu a nedocenění 

Reflexe: Opět bylo vidět, jak se děti usmívají a cítí radost, ve zpětných reflexích říkaly, 

že je to moc potěšilo, že se musely usmát, jak to bylo hezké aj. 
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13) ZÁVĚREČNÉ DOČTENÍ TEXTU A REFLEXE 

Prostor Sed v kruhu 

Obsah: Dočtení textu příloha č. text č. 26. Po té rozprostřu obrázky z knihy doprostřed 

a děti si vyberou ten, který znázorňuje. Kdy se v příběhu cítily nejhůře, pokud 

odpoví, zeptám se i na kontrastní otázku a to kdy nejlépe. Na úplný závěr 

nechám proběhnout diskuzi, jak se chováme k ostatním, i když jsou něčím 

trochu jiní. 

Cíl: ukončení, uzavření, vybavení nejhorší situace a nejlepší situace z příběhu, 

vyjádření dětí, reflexe pro mě, co si z toho odnesly 

Reflexe: 

 

Děti si často volily jako nejlepší situaci právě tu konečnou a jako nejhorší 

domeček a jak procházeli bouří, častokrát to pro ně bylo i pošklebování na 

dvoře, několikrát si vzpomněly na zamrzání v rybníku, když byla zima. Na 

závěrečnou otázku všechny děti odpověděly, že by se měly určitě přijímat jako 

labutě, že se k sobě musíme chovat hezky. A tak jsme se nakonec všichni 

pohladili, objali a ukončili náš příběh. 
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 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

9.1 Celkové vyhodnocení dotazníku 

Než začnu potvrzovat či vyvracet hypotézy, ráda bych ještě vyhodnotila část A mého 

dotazníku, která byla zaměřena na vnímání skupiny z pohledu učitelů. Je důležité vědět, do 

jaké míry mohou a jsou děti empatické a sociálně založené, aby lekce dramatické výchovy 

mohly řešit takový problém. Proto jsem tuto první část v dotazníku volila a teď ji také 

vyhodnocuji.  

Část dotazníku A a C jsem zpracovávala tak, že za ideální a nejpříznivější stav jsem 

udělila 5 bodů a za nejnepříznivější možnou situaci jsem udělila pouze jeden bod. Odpovědi 

mezi těmito stupni byly v tomto rozmezí rozděleny. V části A, která byla zaměřena na 

charakteristické chování skupiny, (soudržnost, empatické cítění ve skupině, vyjádření svých 

pocitů a poslední otázka se týkala, zdali je u dětí vidět, že chodí na kroužek dramatické 

výchovy pravidelně v činnostech pedagogů) bylo po vyplnění všech dotazníků možné splnit 

až 125 bodů (5 bodů x 5 otázek x 5 dotazníků). Skupina ale dosáhla 76 bodů viz níže graficky 

znázorněné. To se projevilo i v lekcích dramatické výchovy viz reflexe lekcí dramatické 

výchovy. 

Graf. č. 1 

Grafické znázornění dosaženého 

počtu bodů v dotazníku a jeho 

části A 

Část C, kterou vyhodnocuji 

stejnou metodou jako část A, je 

zaměřena především na 

sledovaného chlapečka A a jeho 

vztah a postavení ve skupině. 

Vzhledem k tomu, že otázka č. 12. je zaměřena na reakci dětí na chlapce v jeho adaptační 
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fázi, nemohu ji počítat celkově do grafu jako v části A. Tudíž porovnám samostatně otázku 

č. 12 a č. 13, kde je vidět určitý posun.  

Otázka č. 12 - Jak reagovaly děti při příchodu – v první adaptační fázi – na chlapečka? – viz 

graf č. 2 níže 

Graf č. 2 

Grafické zobrazení četnosti 

odpovědi na otázku č. 12 

Jak lze vyčíst z grafu tak 

kromě jediného respondenta 

se všichni učitelé shodli na 

odpovědi E), která zněla 

„Snažily se od chlapce držet co nejdál, snažily se vyhýbat konfliktu, kontaktu s ním.“ 

Odpověď D, která je zastoupena jen jedenkrát, zněla takto „Reagovaly zdrženlivě až 

s nezájmem.“   

Oproti tomu v otázce č. 13 se ptám na zlepšení situace. Otázka zní: „Je nyní situace 

lepší? Vzhledem ve vztahu všech dětí a jejich chování k chlapečkovi A? Opět znázorňuji 

využitím grafu.  

Graf č. 3 

Grafické znázornění četnosti 

odpovědí na otázku č.. 13 

Tři respondenti se shodli na 

otázce C, která zní takto 

„Situace se zlepšila v tom 

smyslu, že vědí, že chlapeček 
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je takový, od dětí ale snaha zapojit chlapečka nepřichází.“ 

Odpověď B zněla takto: „Ano, situace se zlepšila, děti s chlapečkem běžně 

komunikují, nevyhýbají se mu, hrají si s ním, ale nemá v kolektivu stále kamarády“ 

Odpověděli na ni shodně dva učitelé. Určitě je ale dobrá zpráva, že pokrok tam je, ačkoli 

není patrné čí zásluhou. K dalšímu hodnocení oddílu C se dostaneme v části ve vztahu 

k hypotézám.  

Dotazníková část B, která byla zaměřená na pozorování témat z lekcí dramatické 

výchovy u dětí ve volné hře či řešení konfliktů dopadla takto. Maximálního počtu bodů, 

kdyby si z hodin vše přenesly do volné hry, témat a řešení konfliktů, které by vypozorovali 

učitelé, bylo by možné dosáhnout až rovných 100 bodů, výsledek je však jen lehce nad 

průměrem 63 bodů. Dotazníky v této části byly také nejvíc rozdílné.  

Podle mě záleží totiž do velké míry na vnímání učitelů a také jsem dotazníky 

rozdávala učitelům až po nějakém čase od skončení lekcí, a tak mi i do jedné otevřené 

otázky, napsali, že už si nepamatují, a tak jsem jí ani nezapočítávala do hodnocení. Opět 

graficky znázorním níže následovně. 

Graf č. 4 

Grafické znázornění získaných bodů 

dle jednotlivých dotazníků. 
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9.2 Vyhodnocení dotazníku vzhledem ke stanoveným hypotézám 

Nyní už přejdu na vyhodnocování jednotlivých hypotéz. H1a, která zněla takto – 

Situace ve skupině se zlepšila na základě mnou vytvořených lekcí. Jednoznačně z dotazníku 

od učitelů vyplynulo, že se situace u starších dětí ze skupiny zlepšila. Liší se v poměrech 

dětí, ale ani jeden učitel neodpověděl, že je situace stále stejná, ale vidí znatelný pokrok 

především u skupinky předškolních dětí. Tudíž H1a byla potvrzena.  

Hypotéze H2a: U všech dětí se na základě prožitků z lekcí změní odmítavý přístup 

k chlapci, ale nebudou si s ním hrát a nadále s ním vyhledávat kontakt. Tento předpoklad 

posuzuji především z pozorování, kde jsem si všimla, že po vybídnutí učitele už děti nemají 

problém se s chlapcem A chytit za ruce, či ho samy od sebe pozdravit, nebo poprosit o 

hračku. Děti ze starší skupiny se k němu chovají jako k jiným kamarádům, ale samy chlapce 

do hry nezapojují. Nebojí se ho však. Nicméně nemůžu jednoznačně říct, že je to způsobeno 

lekcemi dramatické výchovy. Tudíž bych v tomto případě dávala spíše, že tato hypotéza 

nelze potvrdit, ačkoli to mohlo přispět k takovému výsledku, ale nevím do jaké míry ji zcela 

ovlivnit. 

Další hypotéza a to tedy H2b zní – U více jak poloviny dětí se na základě prožitků 

změní přístup k chlapci. Opět jsem plně věřila pedagogům a jejich neustálé přítomnosti u 

dětí, jejich hry, situací při ní vznikajících apod. V dotazníku odpověděli na otázku - zdali se 

situace zlepšila u více jak poloviny dětí, čtyři učitelé kladně. Pouze jeden si myslí, že ke 

zlepšení aktivnímu došlo jen u poloviny dětí ze skupiny. Můžeme tedy považovat hypotézu 

H2b za potvrzenou. 
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Přikládám graf k hypotéze č. 1 A hypotéze označené H2b.  

Graf č. 5 

Graf znázorňující četnost 

odpovědí na otázku č. 14. 

Nejvíce učitelů odpovědělo na 

otázku, která zněla - Zlepšilo se 

chování k chlapečkovi 

v průběhu či skončení mých 

lekcí u straší skupiny předškolních dětí? – odpovědí za B), která zněla – Zlepšilo se u většiny 

dětí, které chodily na lekce po mým vedením. (6 – 9 dětí). Dva respondenti odpověděli za C) 

a to takto Zlepšilo se u poloviny dětí, které chodily na lekce pod mým vedením. (5 dětí).  

S tím souvisí i hypotéza, která zní - Méně než polovina dětí se budou snažit chlapce 

aktivně zapojit do hry a do kolektivu. Nikdo z pedagogů si nevšiml takové aktivní snahy 

zapojení chlapce do kolektivu. Vyplývá to z poslední otázky, jejíž první možnost nikdo 

nezakroužkoval. I z mého pozorování žádná snaha o aktivní zapojení chlapečka iniciovaná 

dětmi, nepřišla. Tenhle předpoklad tedy není potvrzen.  

Předposlední stanovenou hypotézou bylo - U žádného z dětí nedojde ke změně – což 

jsme si vyvrátily už v bodě a – kdy vyplynulo, že učitelé změnu od starších dětí zaznamenali. 

Předpoklad tedy nepotvrzen.  

Poslední hypotéza zní takhle -  Chlapeček zaznamená pozitivní přístup ostatních dětí 

a bude si s nimi chtít hrát. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně a lepšímu přístupu dětí 

k chlapečkovi, i on by měl cítit změnu a umět na ni reagovat. Tato hypotéza vyplývá 

především z pozorování, kde bylo vidět, že když děti vzaly chlapečka A za ruku, spatřili 

jsme na jeho tváři úsměv, který doprovázel skákáním a hlasitým projevem, kterým on emoce 

vyjadřoval. Tentokrát se ale jednalo o emoce kladného rázu. Jsem si tedy jista, že i chlapce 

pozitivní přístup dětí evokuje ke hře a spolupráci s nimi.  
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9.3 Závěrem k výzkumné části  

Tento výzkum, ačkoli vím, že kdybych ho mohla realizovat v kuse, blíže k adaptační 

fázi a prvním chlapečkovým návštěvám mateřské školy, mohl by dopadnout úplně jinak a 

mnohem lépe. Mohla bych také lépe vidět reakce dětí a praktikování jejich získaných 

zkušeností ve hře a jiných situacích. Nicméně vzhledem k mým časovým studijním 

možnostem a možnostem mateřské školy, jsem i za tuto variantu velice vděčná. Přínos pro 

mě má ohromný. Nejen tím, že se děti lekci od lekce zlepšovaly v jednotlivých technikách a 

cvičeních dramatické výchovy, ale také výsledkem celé činnosti.  

 Sama se musím přiznat, že jsem nečekala potvrzení hypotézy, že ze všech dětí opadne 

strach před chlapcem a vyhýbání se kontaktu s ním. Tomu, že dojde nakonec ke zlepšení 

chování většiny skupiny, jsem věřit nechtěla. Ačkoli musím říct, že to nemusí být jen mými 

lekcemi, i přes to, že učitelé v dotazníku zaškrtli, že ano. Věřím, že je to i díky práci ostatních 

pedagogů a chlapcova asistenta. Nicméně, odučit tento blok a vyhodnotit ho, pro mě 

znamenalo získat několik poznatků zkušeností a také je to pro mě velikou zpětnou vazbou a 

motivací do mých dalších projektů.  
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 Závěr 

Při zpracovávání teoretické kapitoly jsem se přesvědčila, kolik knih, publikací a 

osobností se dramatickou výchovou zabývají a spatřuje v ní velký potenciál pro sociální a 

osobnostní rozvoj dítěte. V poslední kapitole docházím k názoru, že všechny zralosti je 

možno rozvíjet dramatickou výchovou.  

V praktické části jsem se toho ale také mnoho naučila. Obzvláště sestavit lekce 

dramatické výchovy tak, aby nejen rozvíjely dané dovednosti aosobnost dětí, ale zlepšily i 

soužití ve známé skupině. Nýbrž aby překročily tuto hranici třídy a měly dopad na jejich 

rozhodování a vnímání širší skupiny jako jednotného kolektivu. Vést děti k chápání, že i ten, 

kdo je jiný, může zapadnout do skupiny, že záleží jen na jejich přijetí, považuji za vysoko 

stanovený cíl.  

Právě proto jsem si v mé práci stanovila i negativní hypotézy. Aby nebyl výzkum 

postavený jen na mém pozorování, zvolila jsem jako další metodu i dotazníkové šetření.  

Tento dotazník jsem rozdělila na tři části, přičemž první A je zaměřena na soudržné 

cítění skupiny. Druhá B na přenesení tématu z lekcí do volné hry dětí a poslední C na vztah 

skupina a chlapec A. Všechny jsem také vyhodnotila, protože pokud si mají děti z lekcí, 

které jsem s nimi jednou za týden po dobu jednoho měsíce praktikovala, něco přenést do 

reálného prožívání potřebovala jsem zjistit, jak je skupina empatická, soudržná, jaké má 

propozice na to, uvědomit si a změnit situaci v širším kolektivu. Část B – jsem potřebovala 

k vyhodnocení, do jaké míry na tom mají podíl mé lekce. A část C – zastřešuje celou práci 

a celé mé snažení, vztah chlapce A a skupiny.  

Po vyhodnocení mé pozorování, dotazníkového šetření a reflexe z dramatických lekcí. 

Z mého výzkumu jsem dospěla k názoru, že dramatickou výchovou a mými lekcemi došlo 

ke zlepšení situace ve třídě. Učitelé ohodnotili skupinu jako převážně empatickou, bodově 

zůstali lehce nad polovinou. V části B skončil výsledek také něco málo nad polovinou. 

Mohlo to být ale také z důvodu pozdějšího rozdání dotazníků učitelům. Část C – dopadla 

pozitivně i ve vztahu k většině hypotézám. A ke zlepšení chování došlo více jak u poloviny 

dětí. 
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Nutno ale podotknout, že ačkoli učitelé v dotazníku vyplnili, že na zlepšení situace ve 

skupině mají mé lekce podíl, nemůžeme s tím jednoznačně souhlasit, jelikož zásluhu na tom 

mají dle mého názoru i učitelé a osobní asistent chlapce. I pokud však tuto skutečnost vím, 

jsem přesvědčena o pokroku dětí při průběhu lekcí a o smyslu této práce. Pokud jsem 

dramatickou výchovu vnímala předtím jako důležitou, tak po realizaci mého výzkumu 

stoupá ještě o několik stupínků výše. 



72 

 

Seznam použitých informačních zdrojů 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by 

dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. Dětská naučná edice. 

ISBN •978-80-251-1829-0. 

DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. 2. vydání. Praha: Dr. 

Josef Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-88-6. 

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a 

rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-

247-4435-3. 

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 

ISBN 80-7184-756-9. 

KUKAČKOVÁ. Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí: dítě a jeho psychika - 

sebepojetí, city, vůle : dítě a ten druhý. Praha: Raabe, 2015. Rozvíjíme dítě v jednotlivých 

oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-189-2. 

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a 

improvizací. 12. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. 

ISBN 978-80-7068-250-0. 

MERTIN, Václav a Ilona GILLERNOVÁ, ed. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Třetí vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0977-5. 

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 3. vyd. Praha: Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. ISBN 978-80-7068-001-8. 

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). 

ISBN 978-80-247-5107-8. 

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 

Výzkumný ústav pedagogický, 2004. ISBN 80-87000-00-5. 



73 

 

SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. 

ISBN 978-80-262-0698-9. 

SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. 

Praha: Portál, 2011. ISBN 9788026200208. 

SVOBODOVÁ, Eva, Miroslava HOVJACKÁ, Markéta KUBECOVÁ a Michaela  

SVOBODOVÁ, Eva, Miroslava HOVJACKÁ, Markéta KUBECOVÁ a Michaela 

KUKAČKOVÁ. Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí: dítě a jeho psychika - 

sebepojetí, city, vůle : dítě a ten druhý. Praha: Raabe, 2015. Rozvíjíme dítě v jednotlivých 

oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-189-2. 

SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie pro obor Speciální pedagogika předškolního 

věku. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-213-5. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. 

Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. 

VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání 

systémů). Praha: ISV, 1999. Pedagogika (ISV). ISBN 80-85866-40-4. 

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 2., rozšířené. Praha: 

Agentura Strom, 1998. ISBN 9788086106021 

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. 2., rev. a aktualiz. vyd. Praha: Sdružení 

pro tvořivou dramatiku, 2014. ISBN 978-80-7068-286-9. 

ZÄHME, V. Co by děti měly znát. Praha: Rebo Productions CZ, 2005. 253 s. ISBN 80-

7234-420-X 

  



74 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Čtený text k souboru lekcím + obrázkový materiál 

Příloha 2 – Vytvořený dotazník k vyhodnocení výzkumu 

  



75 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Čtený text k souboru lekcím + obrázkový materiál 

 Část A – text používaný k lekcím  

Text č. 1 Lekce I. Cv. 3.  

„Na venkově bylo překrásně. Byl letní čas, žito žloutlo, ale oves zůstával ještě zelený. Dole 

na loukách bylo seno shrabáno do kupek, mezi nimi si vykračoval čáp na dlouhých červených 

nohách a klapal egyptsky zobákem, neboť se tuto řeč naučil od své matky. Kolem polí a luk 

se prostíraly velké černé lesy, které ukrývaly hluboká jezera. Ó, jak překrásně bylo na 

venkově! V mírném slunečním jasu stál starý pánský dvůr, obklíčený hlubokými strouhami. 

Podél zdí rostly tak veliké a vysoké lopuchy, že pod nejvyššími mohly vzpřímeně stát malé 

děti. Rostliny bujely stejně divoce, jako v hlubokém lese. A právě tam seděla na svém hnízdě 

kachna, aby vyseděla mláďata…“ 

Text č. 2 Lekce I, cv. 4  

„Tak dlouho tady už sedím, ani už si se mnou nechodí nikdo povídat, všechny ostatní kachny 

už jsou dávno ve vodě s kachňaty a já pořád jen sedím a sedím. Káč káč káč. To je mi 

nadělení. Ááá, já něco slyšela, už asi puklo! Jooo! Tak jen pojďte na svět, moje dětičky.“ 

Text. č. 3 Lekce I, cv. 6  

„Všichni jsme vajíčko, nad námi je kvočna, ale zatím jenom chvilku a vůbec to zatím nehřeje. 

Nejdřív jsme tedy studené a úplně maličké. Úplně scvrklé vajíčko, najednou začne cítit, jak 

se k němu pomalu dostává teplo z maminčiných ptačích per. Už cítíme, jak peříčka hřejí a 

prohřívají vajíčko tak moc, že začínáme růst, pomaličku se zvětšujeme. Tak rosteme, 

rosteme, ještě se hřejeme, až vykoukne jedno očko, druhé očko, a rosteme a rosteme, že už 

nám prostor vajíčka nestačí a úplně se v něm mačkáme, nemůžeme ani na jednu stranu, ani 

na druhou, chtěli bychom zvednout hlavičku, ale nejde to, je tam skořápka.“ 

Text č. 4 Lekce I. Cv. 6  

„Do vajíčka už se opravdu nevejdeme, tak zatlačíme i nohami, i křidýlky i zobáčkem na stěny 

vajíčka, až se ozve „křup“ a my odlupujeme kousek po kousku skořápky, abychom viděli 
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maminku a celý svět.“ Ukončíme větou kachny – „Jen pojďte milé kachničky, pojďte 

k mamince!“  

 

Text č. 5 Lekce I, cv. 8  

„Káč! Káč! Pospěšte, pospěšte! Volala stará kachna a mláďata se drala ven. Cupala a 

spěchala, co mohla a vykukovala zpod zelených listů na všechny strany. Matka je nechala, 

ať se rozhlížejí po okolí, jak chtějí, protože zelená barva svědčí očím. „Ten svět je ale 

veliký!“ divila se káčátka, která teď měla kolem sebe daleko víc místa, než pokud vězela 

v těsné skořápce. „Myslíte si, že tohle kolem je celý, celičký svět?“ pravila matka. „To si 

nemyslete, holenkové! Ten se prostírá daleko na druhou stranu zahrady až k farářovu poli. 

Ale tam jsem ani já ještě nikdy nebyla!“ „Už jste všechny?“ dodala a povstala. „Ne, nejste! 

Největší vejce zde dosud leží. Jak dlouho to ještě potrvá? Už toho mám věru dost!“ 

S povzdechem usedla zase zpátky na poslední vejce, když vtom přišla jiná stará kachna na 

návštěvu. „Nu, jak se daří?“ zeptala se. „Jednomu vejci to trvá trochu dlouho!“ odpověděla 

kachna, sedící na hnízdě. „Ani dírka se v něm dosud neobjevila. Ale podívej se na ostatní! 

Jsou to nejhezčí káčata, jaká jsem kdy vyseděla! Všecka jako by tátovi z oka vypadla. A ten 

tulák se na nás nepřijde ani podívat!“ „Ukaž, podívám se na to vejce, které nechce puknout.“ 

Zajímala se stará kachna. „Věř mi, že to bude krůtí vejce. I mne jednou napálil a měla jsem 

pěknou potíž s mláďaty – bála se vody. Nemohla jsem je tam dostat, ať jsem dělala, co dělala. 

Nic naplat! Hm, počkej, ještě se na to vejce jednou podívám. Ano, je to krůtí vejce! Nech ho 

být a uč raději ostatní děti plavat!“ „Budu na něm přece jen ještě chvilku sedět!“ odpověděla 

kachna.  

Text č. 6 lekce I cv. 9 a) 

„Tak já se tady usadím a ještě počkám, ještě jedno vajíčko, jen jedno vajíčko. …. A.. co to 

bylo? I poslední vajíčko křuplo.“  Tak pojď na svět ty, loudale.“ 

b) 

„No pojď – No ty jsi nějaké veliké káčátko, Jestli ty skutečně nepatříš krůtě. Musíš do vody, 

i kdybych Tě tam měla sama shodit. Tak pojď.“  

Text č. 7 Lekce I, cv. Č. 11 
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Text a)  

„Po delší chvíli zahřívání konečně i velké vejce puklo. „Píp, píp! Ozvalo se mládě a vylezlo 

ze skořápky. Kachna si jej se zájmem prohlížela. Bylo veliké a nápadně ošklivé. Hm, je to 

nějaké veliké káčátko!“ pomyslela si. „Žádné jiné tak mohutně nevypadá. Což, jestli je to 

skutečně krůtě? Musí do vody, i kdybych je tam sama měla shodit!“ 

b)  

„Kachní matka šla s celou rodinou ke strouze. A tam – plesk! Skočila do vody. „Káč, káč!“ 

volala, káčátko za káčátkem skákalo do vody za ní. Voda se jim sice zavřela nad hlavami, 

ale káčátka se sama vynořovala a pyšně plula po hladině. Byla ve svém živlu, nožky se jim 

samy od sebe pohybovaly a dokonce i velké nevzhledné mládě plavalo s nimi. „Ne, není to 

krůta!“ řekla kachna. „Jenom ať se každý podívá, jak hezky užívá nožek a jak se drží zpříma. 

Je to mé vlastní káčátko ! A vlastně je docela roztomilé, jen je zapotřebí pořádně se dívat!“ 

„Káč, káč! Zavolala na děti. „Vylezte a pojďte trochu poznat svět! Představím vás na 

kachním dvoře.“  

Text č. 8 A) lekce č. II, cv. Č. 3  

„Ještě je noc, káčátka spinkají, hřejí se peříčky jeden o druhého, spinkají ve velikém chumlu 

u maminky kačenky. Najednou se jim něco ošklivého promítne ve spánku, tak se polekají a 

cuknou s sebou, některé i pípne, ale byl to jenom sen, a tak znovu klidně vydechují a spinkají. 

Najednou už pomaličku vykukuje sluníčko, cítí, jak je hřeje do peříček, a začíná jim být teplo 

a mají žízeň. Tak vstanou, maličko si proklepají nohy, protáhnou křídla, zakroutí krkem, 

klapnou zobákem a už utíkají k misce s vodou, aby se napila. Po té už matka kachna 

vypravuje kachňátka na ranní plavbu po řece. Hop, skáčou jedno po druhém do vody, až to 

žbluňkne a ponoří se do vody celé. Pak si otřepají hlavičku a plavou za kachnou. Plavou do 

zatáček, teď i do křoví, a tak se musí sklonit před větvemi. A teď se lekla, protože vedle nich 

přistával pták na větvi a pěkně to zašustilo, málem se zase potopila.  

TEXT. č. 8 b Lekce .č. II. Cv. Č. 3  

„Vylezte a pojďte trochu poznat svět! Představím vás na kachním dvoře. Držte se hezky 

pohromadě poblíž mne, aby vás nikdo nezašlápl, a mějte se na pozoru před kočkou!“ 

Text. č. 9 Lekce čí. III cv. Č. 3  
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Poslyš, kamaráde, ty jsi tak ošklivý, až si vlastně hezký a nám se líbíš! Nechceš letět s námi 

a stát se tažným ptákem? Jsou tam i husy, ty znají jazyky a budou s Tebou štěbetat, o čem 

jen budeš chtít!“ 

Text č. 10 lekce III. Cv. Č. 6  

„Káčátko, už dlouho neslyšelo žádný štěkot, ani rány, utichlo vše, ono se stejně bálo vylézt, 

ale muselo, dokud se to nebude celé zase opakovat. I tak vyšlo z bažiny, ale foukal silný vítr, 

cupitalo, co to šlo, ale vítr foukal proti a připadalo mu, že utíká úplně na místě. Najednou 

začalo i pršet, když vyšlo z lesa, šlo po louce, kde byly výmoly, těm se muselo vyhýbat a vítr 

zesílil a na louce se nemohlo schovat za strum či kládu, muselo utíkat ze všech sil, muselo 

být přikrčené k zemi, aby ho kapky ani vítr nesmetli. Běželo, co to šlo, aby doběhlo někam, 

kde bude ukryto. Už nemůže skoro vůbec chodit, jak je vysílené a unavené, a tak se rozhlédne 

a najednou spatří chaloupku. 

Text č. 11, lekce č. III, cv. 7  

„V nouzi nejvyšší káčátko zpozorovalo, že se dveře chaloupky bouří uvolnily a propadly 

z jedné veřeje, takže visí šikmo, a že vzniklou štěrbinou lze vyklouznout do světnice – což 

také hned udělalo. V chaloupce bydlela stařena s kočkou a se slepicí. 

Text č. 12, lekce č. III cv. Č. 8  

„Co je to? Kde mám jen ty mé brýle, už stařičká jsem a se zrakem to je bídné, je to snad 

slepička moje? Či kocourek? Však ty mám obě z druhé strany, tak brýle už jsem našla, Jéé, 

to je kachna, teď budu moc mít i kachní vejce! Ale jen aby to nebyl kačer! O tom se musíme 

přesvědčit!“ 

Text. č. 13 lekce č. III cv. Č. 9  

Káčátko bylo tedy přijato do chaloupky na tři neděle na zkoušku, ale vejce neneslo a neneslo. 

Kočka a slepice byly pány v domě a říkaly: „My a svět“, neboť se domnívaly, že ony jsou 

polovicí světa, a to jeho nejlepší částí.“ 

Text. č. 14 lekce č. III cv. Č. 10 

Kočka: „Dovedeš snášet vejce? Dovedeš se nahrbit a umíš příst a taky sršet jiskry?  

Děti jako káčátka: „Ne“  
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Kočka: „Pak nesmíš mít žádné připomínky, mluví-li rozumní tvorové. Já, slepice nebo naše 

paní!“ 

TEXT č. 15a) lekce č. III cv. Č 13 

a)  

„Káčátko sedělo v koutku a bylo ve špatném rozmaru. Myslilo na svěží vzduch a na sluneční 

jas. Nakonec ho pojala tak mocná touha plavat na vodě, že se neudrželo a svěřilo se s tím 

slepici“ 

b) „Co to povídáš za hlouposti!“ rozčílila se slepice. „To je z toho, že nic pořádného 

neděláš, a proto myslíš jen na samé hlouposti! Snášej vejce a budeš mít po 

starostech!“ 

c) „Ale vždyť je tak krásné plavat na vodě!“ odporovalo jí káčátko. „A ta nádhera, 

smáčet hlavu ve vlnách nebo se ponořit až na dno!“ „To musí být úžasná zábava!“ 

kvokla posměšně slepice. „Zbláznilo se? Zeptej se kočky, která je nejchytřejší ze 

všech, koho znám, zdali ráda pluje na vodě nebo se ponořuje. O sobě ani nemluvím. 

Zeptej se staré paní, moudřejší než ona není nikdo na světě! Myslíš si, že by s chutí 

plavala a potápěla se, až by se jí voda zavírala nad hlavou?“ „Vy mi nerozumíte.“ 

Pravilo smutně káčátko. “Nerozumíme-li ti my, kdo by ti pak měl rozumět?“ opáčila 

se slepice. „Nemůžeš chtít být moudřejší, než je kočka a paní, o sobě nemluvím. 

Nevyvyšuj se a neber si nesmysly do hlavy! Poděkuj Stvořiteli za vše dobré, čím Tě 

obdaroval. Nepřijaly jsme tě snad do teplé světnice? Do společnosti, od níž se můžeš 

lecčemu přiučit? Ale ty jsi poděs! Není vůbec příjemné s tebou bydlet. Mně můžeš 

věřit, já to myslím dobře. Říkám nepříjemné pravdy, ale tak se poznají praví přátelé! 

A teď se snaž, abys snášelo vejce a učilo se příst a sršet jiskrami!“  

d) Po dočtení zkusit s dětmi pokračovat v rozhovoru,  

Slep:   Ty bys chtělo plavat jo? A už umíš snášet vajíčka a jiskřit?  

Káčátko:  Ne, jen bych chtělo plavat, ponořit se do vody, být na jezeru. 

Slep:   My jsme Tě sem přijali, do teplé světnice, do společnosti nejlepší na 

světě a ty  si toho nevážíš a mluvíš nesmysly! Kdybys radši snášelo 

vajíčka! Bydlet s Tebou  je hrozné!  
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Text č. 15 lekce č. III cv. Č. 14  

„To raději půjdu do širého světa!“ prohlásilo odhodlaně káčátko. „Dělej, jak chceš! Otočila 

se nakvašeně slepice a už nepromluvila. Káčátko se tedy sebralo a odešlo z chaloupky. 

Plavalo na vodě, potápělo se, ale pro svou škaredost bylo všemi zvířaty přehlíženo.“  

Text č. 16 lekce č. IV cv. Č. 2  

„Káčátko se těšilo, až bude moct skočit do vody a potopit a zažít zase krásný pocit plavání, 

došlo na molo, skočilo do vody a už plavalo sem a tam, zkoušelo se potápět co nejhlouběji, 

ale když se vynořilo, zjistilo, že voda dole už je hodně studená, tak se oklepalo a najednou 

se z houští ozvalo kráááá, kráááá – havran si stěžoval na zimu. Káčátku byla zima a při 

pomyšlení na to, že nemá, kde být, mu nebylo dobře. Vyskočilo z vody, otřepalo se a dívalo 

se na hladinu vody, najednou, ale zašustilo křoví a z něj vyletělo celé hejno nádherných 

velkých ptáků, jaké káčátko, ještě nikdy nevidělo.“ 

Text č. 17 lekce č. IV, cvičení číslo 3  

„….vyplulo náhle z blízkého křoví celé hejno nádherných velkých ptáků, jaké káčátko ještě 

nikdy nevidělo. Byli oslnivě bílí a měli dlouhé, ohebné krky – byly to labutě. Vydaly zvláštní 

zvuk, potom rozepjaly své skvostné, velké perutě a odletěly ze zimy severu na jih do teplých 

krajin. Vznesly se tak vysoko, až z toho bylo káčátku divně u srdce. Otáčelo se za nimi na 

vodě rybníka dokola, napínalo krk, a když mu zmizely z očí, vykřiklo tak žalostně, až se samo 

sebe polekalo. Káčátko nemohlo na ty nádherné a šťastné ptáky zapomenout. Hořem z jejich 

odletu se potopilo až ke dnu, a když konečně vyplulo, lapalo po dechu a bylo celé bez sebe. 

Nevědělo, jak se ti velcí ptáci jmenují, ani kam táhnou, a přece si je zamilovalo jako nikoho 

jiného předtím. Necítilo závist ve svém srdci, že odletěli, jenom smutek. Vždyť teď by vzalo 

za vděk i to, kdyby ho mezi sebou strpěly kachny. A nastala zima – byla studená a krutá. 

Káčátko muselo neustále plavat sem a tam, aby ve vodě nezmrzlo“ 

Text č. 18  

„Tady na tom dvoře, to bylo vlastně první místo, které jsem poznalo, pamatuji si, jak jsem se 

nelíbilo staré kachně a ani ostatním káčátkům, chtěl jsem utéct a oni mne nepustili a říkali 

mi takové zvláštní věty jako, že mezi ně nepatřím…“ 
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Text č. 19 lekce č. V cv. Č. 3  

„Káčátko plave, ale cítí, že voda je studenější a studenější až ledová, musí neustále být 

v pohybu, aby se led nedostal až k němu a neudělal z něj kus ledu. Když káčátko ale plavalo 

celé dny, nemohla ani pořádně usnout, nebylo, co by pojedlo, bylo už unavené a prochladlé.“ 

Text č. 20 lekce č. V. CV. Č. 4   

Káčátku už opravdu byla zima natolik, že necítilo křídla, nevědělo, jestli s nimi máchá nebo 

ne, pak už neudrželo ani oči otevřené a padalo do spánku. Jakmile se ale nehýbalo, led 

pronikl i do části, kde leželo káčátko. To zamrzlo v ledu.“ 

Text č. 21 lekce č. V cv. Č. 6  

„Jéé, co budu dneska dělat? Na co si budeme hrát? Já chci tuhle panenku, néé, budu si hrát 

s káčátkem, už otevřelo oči!! Jooo, chci si s ním hrát, koukej, vyženu ho z postele, vstávej, 

vstávej, vstávej, a honem utíkej, běž, jé já ho chci chytit a bude to moje nová panenka!“ 

Text č. 22 lekce č. V. cv. Č. 7  

„ Káčátko utíkalo před dětmi, co mu nohy stačily. Občas máchlo křídly, aby se 

rychleji dostalo pryč. Ale jednou popoletělo a protože nebyl čas na přistání, dopadlo do plné 

misky mléka, z mléka rychle vyskočilo na polici, shodilo sůl, máslo a když mu uklouzla noha, 

společně s moukou zahučelo dolů. Do toho už to hospodyně nevydržela a z plna hrdla 

zakřičela.“  

Text č. 23 lekce č. V cv 8  

„... hospodyně křičela a hnala se na káčátko s kleštěmi od krbu. Děti jí ho pomáhaly chytat, 

běhaly kolem, vrážely do ní i do sebe a smály se a křičely radostí nad tou melou, až se 

uprostřed světnice svalily smíchem na hromadu. Toho káčátko využilo. Štěstí, že byly dveře 

otevřené, a mohlo se tak spasit útěkem do čerstvého sněhu mezi keře, kde unavené usedlo. 

Bylo by příliš těžké, vyprávět o vší té nouzi a bídě, kterou káčátko za dlouhé a tuhé zimy 

okusilo.“   

Text č. 23 lekce č. V, cv. Č.  9 

„Jednoho dne však přece přišlo jaro. Káčátko sedělo v rákosí na vodě bažiny, když slunce 

začalo opět hřát, skřivánci zpívali a příroda rozkvétala. Tu jakoby kouzlem, roztáhlo ošklivé 
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káčátko své peruti, které zašuměly mnohem silněji nežli dříve, odrazilo se prudce od vodní 

hladiny a vzlétlo vzhůru. Jeho mocné peruti je nesly rychle vpřed, a než se káčátko nadálo, 

ocitlo se ve velké krásné zahradě, kde byly jabloně v plném květu a omamně voněly šeříkové 

keře, sklánějící své dlouhé zelené ratolesti k volně tekoucím potůčkům.“ 

Text č. 24, lekce č. V cv. Č. 11  

„Ó, jak tu bylo nádherně a svěže! Káčátko se sneslo na hladinu jezírka uprostřed, a vtom, 

právě ze zátočiny před ním vypluly z vrbiny tři překrásné bílé labutě a s načechraným peřím 

se nesly majestátně a lehce po vodě. Ošklivé káčátko hned poznalo ta nádherná zvířata a 

zachvátil ho opět zvláštní smutek. „Popluji rovnou k nim, k těm královským ptákům …..“  

řeklo káčátko.“ 

Text č. 25 lekce č. V, cv. Č. 11 

Ošklivé káčátko (OK): „Ty jsi tak krásné zvíře a já takový ošklivka!“ 

Labutě:   „Já se Ti líbím, děkuji, to je milé, že mi to říkáš, ale i 

ty    jsi moc krásný pták.“ 

OK:    „Já? To asi ne, všichni se mi smějí, anebo mi ubližují.!  

L:    „Však se stačí jen podívat na odraz v hladině, jsi přece 

také    krásné jako my a patříš k nám!“ – v tento 

moment jsem dětem   jako odraz hladiny ukázala obrázek č. 

45 kniha 

Text č. 26 lekce č. V, cv. Č. 13 

„Pak přivedla otce a matku, aby se šli podívat. Nakonec všichni házeli do vody chleba a 

koláče s voláním: „Ta nová labuť je ze všech nejkrásnější! Je taková mladá a vznešená!“ 

Staré labutě se nové labuti uklonily a bývalé káčátko pocítilo takový ostych a stud, že 

schovalo hlavu pod křídlo. Bylo mu nějak divně u srdce, ani samo nevědělo proč – bylo moc 

šťastné, ale ani trochu pyšné, vždyť dobré srdce nikdy nezpychne! Nezapomnělo, že bylo 

kdysi pronásledováno a tupeno, i když právě teď od všech slyšelo, že je nejkrásnějším ze 

všech ptáků. Bezové keře k němu skláněly své větve až do vody a slunce příjemně svítilo a 

hřálo. A tu nová labuť načechrala peří, zdvihla štíhlý krk a z hloubi srdce zajásala: „ O 

takovém štěstí se mi ani nezdálo, když jsem byla ještě ošklivým káčátkem!“ 
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 Část A – obrázkový materiál k lekcím  
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 Část C – kartičky používané jako kostýmní znaky i k jiným aktivitám  
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Příloha 2 – Vytvořený dotazník k vyhodnocení výzkumu 

 

DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Vytvořila Lucie Fučíková 

 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při dotazníkovém šetření, které poslouží jako 

podklad pro Bakalářskou práci na téma „Dramatická výchova a osobnostně-sociální rozvoj 

u dětí ve věku 5 – 7 let“. Již od listopadu do dubna se nepravidelně setkávám se skupinou 

nejstarších dětí z vaší skupiny dětí mateřské školy a ráda bych tímto způsobem zhodnotila 

mou pedagogickou práci a vyhodnotila přínosnost vykonaných lekcí. Prosím Vás tedy o 

vyplnění mého dotazníku, který se vztahuje k dennodenní činnosti pedagoga a to pozorování 

dětí. Dovoluji si Vás rovněž požádat, o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Za 

čas strávený nad ním velice děkuji, pomoc z této strany je velice důležitá pro zhodnocení 

mého vytyčeného cíle. Dotazník je rozdělen do tří částí a to  

 Část A – Informace o skupině, která navštěvovala lekce vedené 

mnou 

 Část B – Přenesení tématu z mých odučených lekcí do dětské 

volné hry 

 Část C – Informace ohledně skupiny a sledovaného chlapečka A  

 

 

 

 

 

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Lucie Fučíková 
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ČÁST A 

INFORMACE O SKUPINĚ, KTERÁ NAVŠTĚVOVALA LEKCE VEDENÉ MNOU 

1. Vnímáte děti /převážně myslím skupinu nejstarších předškoláků / jako  

 

A) velice   soudržnou  

B) spíše  soudržnou 

C) průměrně soudržnou   

D) spíše nesoudržnou 

E) vůbec nesoudržnou 

F)  

2. Do jaké míry, dovedou být děti empatické vzhledem k řešení konfliktů, ubližování 

druhým a podobně jako skupina?  

Vysvětlení  emocionální a empatické vnímání u dětí ve starším předškolním věku 5 – 7 

let 

 

„Dítě je schopné orientovat se v emocích jiných lidí až po zkušenostech s vlastním 

emočním prožíváním a znalosti chování lidí, jejich emočního reagování na podněty, tento 

propojený komplex emočního prožívání se vytváří až na konci předškolního věku. Již se 

dovedou odprostit od vnějších projevů emocí, jsou si vědomy, že vnější výraz nemusí mít 

vždy jednoznačný význam. Starší předškolní děti už chápou, že emoce se dají i skrýt, 

dokonce si umí i odůvodnit proč tomu tak je. Předškolní děti by již měly mít bohatou 

slovní zásobu pro pojmenování emocí. Vcítění do emočního ladění jiného člověka, 

především pokud je dítěti nějak blízký, může vést k indukci stejného prožitku či 

hodnocení. (Vágnerová, 2014) V předškolním věku je dítě schopno běžně mluvit o svých 

emocích, učí se je hlouběji reflektovat, spojovat je s určitými podněty. Při hře je však 

dokáže připisovat i jiným objektům  - lidem, zvířátkům i hračkám, jak je zná samo ze 

svého prožívání. Např. Panenka je smutná, protože se ušpinila, autíčko má radost, když 

si má s kým hrát.“ (Mertin, Gillernová, 2015)  

 

A) velice empatické   

B) spíše více empatické  

C) středová hranice empatičnosti  

D) spíše méně empatické 

E) vůbec neempatické  
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3. Kolik dětí ze skupiny dovede být velice empatických? 

 

A) Všechny děti ze skupiny jsou velice empatické ve vztahu k řešení konfliktů? (10 dětí)  

B) Většina dětí ze skupiny je velice empatických ve vztahu k řešení konflitků? (6 - 9) 

C) Polovina dětí ze skupiny je velice empatická ve vztahu k řešení konfliktů? (5 )  

D) Méně než polovina dětí ze skupiny dovede být velice empatická ve vztahu k řešení 

konfliktů? (1-4) 

E) Žádné dítě ze skupiny nedovede být empatické ve vztahu k řešení konflitků? (0)  

 

4. Do jaké míry dovedou vyjádřit své vlastní pocity?  

A) Všechny děti ze skupiny nemají s vyjádřením vlastních pocitů problém. (10) 

B) Většina dětí ze skupiny nemá s vyjádřením vlastních pocitů problém. (6 – 9) 

C) Polovina dětí ze skupiny nemá s vyjádřením vlastních pocitů problém. (5) 

D) Většina dětí ze skupiny má s vyjádřením vlastních pocitů problém. (6 - 9)  

E) Minimum dětí ze skupiny nemá s vyjádřením vlastních pocitů problém. (1 – 3) 

 

5. Zaznamenáváte, že děti pravidelně chodí na kroužek dramatické výchovy (ne pod 

mým vedením) v osobnostech jedince, či ve vyjadřování, či při práci při řízené 

činnosti dětí?  

 

A) Zaznamenávám skoro u všech situací s těmito dětmi. 

B) Zaznamenávám v lepších vyjadřovacích projevech, či vcítění se do druhých.  

C) Zaznamenávám jen minimálně.  

D) Nezaznamenávám téměř žádný rozdíl oproti dětem, které tam nechodí. 

E) Nezaznamenávám žádný výsledek chození na kroužek dramatické výchovy.  
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ČÁST B  

ZAMĚŘENÁ NA PŘENESENÍ TÉMATU Z MÝCH ODUČENÝCH LEKCÍ DO 

DĚTSKÉ VOLNÉ HRY 

6. Dozvěděla jste se někdy o těchto lekcích vedené mnou z rozhovoru s dětmi?  

a) Ano, každý týden mi hlásily, že tam půjdou.  

b) Ano, někdy mi to sdělily.  

c) Většinou jsem jim to já připomněla. 

d) Ne, dozvěděla jsem se o tom, až po skončení lekce.  

e) Ne, nikdy o tom nemluvily.  

f) Jiná odpověď:  

 

7. Pokud to bylo něco jiného, co Vám děti o tom povídaly?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zaregistroval/a jste v dětských konverzacích informace o tématu, či emotivních 

zážitcích mezi dětmi? (téma ošklivé káčátko)  

A) Ano, každý týden po lekci jsem téma zaslechla v rozhovoru či hře dětí.  

B) Někdy ano, po některých lekcí jsem si toho všimla.  

C) Myslím si, že mezi dětmi rozhovor či taková hra pokračovala, ale nevím o ní.  

D) Většinou jsem nezaznamenala žádnou hru ani téma o ošklivém káčátku. 

E) Žádné takové situace nenastaly.  

 

9. Ocitlo se u Vás někdy v řízené činnosti téma týkající se ošklivého káčátka?  

A) Ano, několikrát za měsíc probíhajících lekcí s vámi, každý týden.  

B) Někdy jsem příběh, téma od dětí zaznamenala. 

C) Nevím, nejsem schopná odpovědět, nevybavuji si to. 

D) Málo kdy jsem o tom od dětí slyšela.  

E) Nikdy se mi nestalo v řízené hře dětí.  
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10. Viděli jste, jak někdo ze skupinky navštěvovaných dětí byl aktivní v rozhodování 

sporu? Vzpomenete si, čím argumentoval? Stručně popište situaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nevzpomenete si, zdali nějaká taková zkušenost byla v souvislosti i s pozorovaným 

chlapečkem A?  

 

A) Ano, situací bylo několik.  

B) Ano, minimálně jednu situaci jsem viděl/a. 

C) Ano, mohla být, ale nevím o ní. 

D) Ne, nemyslím si, že by taková situace nastala. 

E) Ne, žádná taková situace nenastala.  
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ČÁST C 

INFORMACE OHLEDNĚ SLEDOVANÉHO CHLAPEČKA A 

 

12. Jak reagovaly děti při příchodu – v první adaptační fázi – na chlapečka? 

 

A) Přátelsky ho přivítaly a hned si s ním hrály a zapojily ho do kolektivu. 

B) Po chvíli ostychu ho přijaly mezi sebe a snažily se zapojit ho do her.  

C) Nijak nereagovaly na příchod sledovaného chlapečka A.  

D) Reagovaly zdrženlivě až s nezájmem. 

E) Snažily se od chlapce držet co nejdál, snažily se vyhýbat konfliktu, kontaktu s ním.  

 

 

 

13. Je nyní situaci lepší? Vzhledem ve vztahu všech děti a jejich chování k chlapečkovi 

A? 

 

A) Ano, situace se zlepšila, děti jsou schopné si s chlapečkem hrát, půjčovat mu hračky, 

domluvit se, vítají ho ráno při vstupu, chlapeček už v kolektivu má několik stálých 

kamarádů.  

B) Ano, situace se zlepšila, děti s chlapečkem běžně komunikují, nevyhýbají se mu, 

hrají si s ním, ale nemá v kolektivu stále kamarády.  

C) Situace se zlepšila v tom smyslu, že vědí, že chlapeček je takový, od dětí ale snaha 

zapojit ho nepřichází.  

D) Situace se téměř nezlepšila, jen děti před chlapečkem již neutíkají. 

E) Situace je stále stejná, děti se chlapečka bojí a vyhýbají se mu.  

 

14. Zlepšilo se chování k chlapečkovi v průběhu či skončení mých lekcí u starší skupiny 

předškolních dětí?  

A) Zlepšilo se u všech dětí, které chodily na lekce pod mým vedením. ( 10) 

B) Zlepšilo se u většiny dětí, které chodily na lekce pod mým vedením. (6 – 9)  

C) Zlepšílo se u poloviny dětí, které chodily na lekce pod mým vedením. (5 ) 

D) Zlepšilo se u méně než poloviny dětí, které chodily na lekce po mým vedením. (1 -

4)  

E) Nezlepšilo se ani u jednoho z dětí, které chodily na lekce pod mým vedením. (0)  

 

 

 


