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Anotace : 

Téma mé bakalářské práce se týká využití dramatické výchovy jako 

prostředku pro získání zkušeností dětí mladšího školního věku 

s rozmanitými druhy povolání, což by jim v budoucnu mělo usnadnit 

volbu vhodného oboru pro své pracovní zařazení. 
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1. Úvod 

Vysokoškolské studium oboru vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze jsem objevila v létě v roce 2004 a byla jsem nadšena tím, že tato 

možnost konečně existuje. Vrátila jsem se po mateřské dovolené do zaměstnání a 

nastoupila jako zcela neaprobovaná vychovatelka k dětem do školní družiny. I když 

jsem ve svém okolí měla možnost získat konkrétní informace k svému oboru, šlo jen o 

rady zkušenějších kolegyň či o možnosti různých nárazových kurzů a školení. Už po 

prvním roce práce s dětmi jsem si byla vědoma toho, jak moc mi odborné vzdělání 

chybí. Věděla jsem, že tento handicap nemám možnost samostudiem během krátké 

doby dohnat a chtěla s dětmi pracovat nejenom s láskou, ale i správně. Rozhodla jsem 

se proto ke studiu na vysoké škole, abych se i přes časové vytížení zaměstnáním a 

rodinou pokusila doplnit své nedostatky. Studium mi dalo nejen velký zdroj informací, 

ale i kontakty na podobně smýšlející kolegyně, se kterými jsme si v průběhu studia 
o 

pomáhaly radami při řešení konkrétních problému s našimi svěřenci. Doufám, že 

získané poznatky v průběhu let nezapomenu a kontakty se svými kolegyněmi se budu 

snažit udržovat stále, neboť jsou mi jejich rady, díky jejich zkušenostem vždy cenné. 

Ve chvíli, kdy jsme si měli zvolit naši specializaci/jsem se pro změnu obrátila 

pro radu ke svým kolegyním ve škole, abychom společně vybraly ten obor, který nikdo 

z nás lépe nezná a mohly tak moje poznatky využít v praxi všechny. Dramatická 

výchova se nám zdála pro naši školu největším přínosem, protože i když jsme používaly 

dramatické hry při vymýšlení náplně hodin pro děti, neměl nikdo z nás o tomto oboru 

hlubší znalosti a zároveň jsme ho všechny považovali za velmi důležitý. Doufám tedy, 

že jsem studiem dramatické výchovy rozšířila znalosti nejen sobě, ale i svým 

současným a budoucím kolegyním v praxi.. 
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2. Tématická literatura 

K přípravě her a vůbec k uchopení celé dramatické výchovy jsem nejvíce 

inspirace po stránce teoretické nalezla v knize Briana Waye „Rozvoj osobnosti", která 

pomáhá pochopit dramatickou výchovu v její podstatě, upozorní na detaily při práci 

s dětmi, které si vychovatel mnohdy vůbec neuvědomí. A následně pak díky této knize 

přijde na to, proč to tedy takhle funguje. Díky této knize jsem mnohem lépe a siřeji 

pochopila různé zákonitosti dramatické výchovy a jsem schopná při vysvětlování her 

svým svěřencům a také svým kolegyním lépe pojmenovávat věci, či používat lepší 

techniku. Také jsem si konečně naplno uvědomila, jak málo souvisí dramatická výchova 

s inteligencí dětí. Začala jsem ji proto mnohem více používat i při práci s nejmladšími 

školáky, u kterých jsem se dříve bála toho, že hry nepochopí. Lépe jsem teď schopná 

oddělovat fyzickou náročnost her a intelektuální a díky tomu se mi mnohem lépe 

pracuje s dětmi, které jsou na tom se studijními výsledky velmi špatně a ve výuce velmi 

často selhávají. Bylo pro mně velkým překvapením, když jsem zjistila, jak moc je tahle 

knížka vlastně stará. Tcf že její vydání v Americe se datuje do šedesátých let/mě velmi 

zaskočilo, protože fakta jkterá jsou v ní uvedená^mi připadají velmi objevná, nová a 

zcela zásadní a nechápu proč už se tedy dávno nějak přirozeně a plně nevyužívají 

v praxi. Vždyť vzhledem ke stáří jejich prvního vydání a k jejich zásadnosti bych 

očekávala, že budou součástí i mé vlastní výchovy na základní škole a že je tudíž budu 

znát od svého dětství. Pro teoretickou přípravu také velmi doporučuji také knihy 

„Základy dramatické výchovy" a „Úvod od studia dramatické výchovy" zásadní 

osobnosti české dramatické výchovy Evy Machkové, kde je často v jedné jediné větě 

řečen princip vnímání a chápaní různých činností souvisejících s dramatickou 

výchovou. A kde jsem objevila mnoho inspirativních frází, nutících k zamyšlení. 

Kasuistická teorie je také v knize „Vyučování dramatu" dvou zahraničních autorek 

N.Morganové a J.Saxtonové, u nichž jsem velmi ocenila teoretickou průpravu 

závěrečných reflexí jednotlivých hodin a také způsoby podchycení možných rizik. 

Po stránce praktické pak velmi doporučuji knížku „Dětská tvořivá hra" od Josefa 

Mlejnka, kde je velmi mnoho nápadů na jednotlivé hry a kde se dají neustále vybírat 

nové hry i těsně před hodinou či v jejím průběhu v případě neplánovaných situací, 

protože hry jsou velmi dobře vysvětlené a popsané a dají hned hrát. Zajímavé nápady 
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jsou i v kartotéce her od Hany Budínské „Hry pro šest smyslů", které je ale nutné si pro 

využití ve školní družině lehce poupravit. Při přípravě hodin mi pomáhají i sborníky 

her od Miloše Zapletala, kde je spousta nápadů na pohybové a aktivizační hry v různých 

prostředích. Závěrem bych ještě doporučila tenkou knížku od Josefa Valenty Učit se 

být, obsahující zajímavý systém uspořádání her, protože ke konkrétním hrám je i 

uveden jejich skrytý smysl pro rozvoj dítěte. 

Ráda bych zmínila ještě jednu stěžejní knihu a to je kniha Cesta životem od 

Pavla Říčana, protože díky ní si člověk může občas znovu ujasnit své hodnoty a své 

přesvědčení a přistupovat tak ke své další činnosti s čistou hlavou bez zbytečných 

trápení.Psychohygiena je velmi důležitá v každém povolání a tak tato kniha není určena 

jen pro pedagogy, ale pro všechny, kteří jsou ochotni přes naslouchání někomu jinému 

zlepšit sami sebe. 
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3. Dramatická výchova a volba povolání 

Hlavním smyslem a cílem dramatické výchovy ve školní družině je snaha po 

společensky vhodném utváření osobnosti všech zúčastněných dětí. Dramatická výchova 

ve škole má obecně napomoci rozvoji těch vlastností a schopností dítěte, které 

považujeme za žádoucí. A to nenásilnou formou, založenou na hře v roli. Při ní dítě 

získává vlastní kladné či záporné prožitky a zkušenosti, místo toho, abychom je 

direktivně poučovali a nenechali dítě, aby samo, díky vlastním zkušenostem, bylo 

schopno rozlišovat, hodnotit a reagovat na své životní situace společensky vhodným a 

žádoucím postojem. Pokud totiž kdokoliv z nás ví nejenom jak, ale i proč se má v dané 

situaci zachovat, je pravděpodobnější, že se zachová správně a bez paniky. Vlastně je 

vůbec důležité, že se nějak zachová. I dospělý člověk v neočekávané situaci může 

propadnout panice a jednat zkratově, natož pak dítě. Pokud však situace není pro dítě 

úplně nová, je spíše schopno správně reagovat. Mohli bychom sice teď namítnout, že 

společensky správného jednání se dá u člověka dosáhnout i direktivním a poučovacím 

přístupem, ale sami si přece ze školy dobře pamatujeme, jak hluboký zážitek v nás, 

v době, kdy dramatická výchova ve školství neměla své místo, zanechávaly i krátké 

exkurze do míst, kde jsme věci také viděli a cítili, a to nemohl nahradit obrázek 

v učebnici či výklad učitele. I v současnosti si můžeme na dětech dobře demonstrovat, 

jakou odezvu v nich nechává naše vysvětlování, proč nemají dělat to či ono a jaká 

odezva nastane v případě, že je v rámci hry necháme vyzkoušet co se může stát, pokud 

by to vážně udělaly. Velmi jednoduchý je příklad, v družině nepoužitelné, formy trestu 

pro provinilce v dětské šarvátce, kdy postižený dostane právo vrátit ránu, aby provinilec 

poznat intenzitu jeho negativního prožitku. 

Do osobnosti dítěte patří různé potenciality, které je vhodné rozvíjet, ale nejprve 

je jako vychovatelé vůbec musíme objevit a forma dramatické hry nám v tomto směru 

dává velké možnosti, pracujeme se spontaneitou dítěte a dáváme mu prostor, aby se pod 

maskou a za použití i neobvyklých prostředků mohlo projevit zcela a úplně a nemuselo 

se bát, že je tak mnohem zranitelnější, než když se obrní a schová svému okolí do 

všednosti a stane součástí davu. V dramatické výchově se může tvářit, že to nebyl on, 

kdo je tak citlivý, že to byla jen jeho role. U menších dětí je spontaneita součástí jejich 

osobnosti, ale s pokračujícím věkem ji bohužel ztrácí a mívají problém se svými postoji, 
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které se bojí opustit, aby se neznemožnily před svými vrstevníky, na kterých jim v té 

době nejvíce záleží. Pokud s nimi ale pracujeme od útlého věku a ony vnímají 

dramatickou výchovu jako možnost opustit bez obav své společensko-adolescentní 

omezení a zkoušet, jak budou ony samy a jejich okolí reagovat na věci, které je 

zajímají, ale kterých se zatím trochu obávají. Mají zde totiž možnost zkusit si vše 

nanečisto s tím, že je díky dramatické výchově dané, že to není doopravdy. Že to 

vlastně jsou a nejsou oni. Tuto jistotu ale nezískají náhle jen tím, že je v rozvrhu 

napsáno, že druhou vyučovací hodinu je Dramatická/Výchova. Tuto jistotu získají díky 

našemu dlouhodobému působení, kdy postupně dostávají jistotu, že si opravdu jen 

hrajeme a tedy se nemusí za cokoliv stydět a čehokoliv bát. Práce s dětmi staršího 

školního věku a s dospívajícími je velmi složitá a má svůj potenciální úspěch či 

neúspěch je velkou měrou založen na přístupu učitelů a vychovatelů, se kterými se dítě 

setkává v útlém dětském věku a v období mladšího školního věku. Je tedy velmi 

důležité, aby do základní odborné vybavenosti každého pedagoga, pracujícího s touto 

věkovou skupinou, patřilo i kvalitní vzdělání v oboru dramatické výchovy. Jen díky 

tomu je pak schopen pomáhat dítěti ve vývoji jeho osobnosti tak, aby to mělo smysl. 

Z vlastní praxe vím, že velké množství pedagogů zařazuje výuku formou dramatické 

výchovy i bez odborného vzdělání spontánně, protože intuitivně chápou význam vlastní 

zkušenosti a vlastního prožitku. 

Dramatická výchova ve školní družině se jako pojem někdy rodičům obtížně 

vysvětluje, protože její působení a klady většinou vnímáme nehmatatelně, bez jasných 

výsledků těsně po konkrétních činnostech. Zejména pokud touto činností není nějaká 

forma představení pro rodiče či ostatní děti. Samozřejmě zde záleží i na tom, co rodiče 

vnímají jako pozitivum návštěvy školní družiny. Pokud si váží toho, že dítě přijde 

spokojené, má o čem vyprávět a je na něm vidět, že si ten den hezky díky družině užilo, 

nepotřebují ani vědět, že jsme ten den měli v družině dramatickou výchovu a šťastné 

dítě j e pro ně hlavní hmatatelný výsledek. Je tedy na nás, vychovatelích školní družiny, 

aby dítě z naší družiny odcházelo spokojené a abychom jim vybrali dramatickou 

výchovu v takové formě, která jim přinese pozitivní impulsy do jejich života. 

Pro tento školní rok jsem si jako hlavní téma dramatické výchovy ve své družině 

zvolila povolání. Jsem přesvědčena, že pro dítě j e toto téma zakomponované do 
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dramatické výchovy, díky získaným zážitkům pro další volbu povolání velmi důležité, 

hlavně proto, že i když na druhém stupni píší různé profesní testy a povídají si 

s výchovným poradcem o svém povolání, vlastní prožitek na papíře nezískají. I když je 

to prožitek jen z dramatické hry která povolání často trochu zkreslí, ale přece jen si děti 

mohou zkusit, jak se v této roli cítí a alespoň trochu se realitě přiblížit. A pokud někdo 

má pro konkrétní povolání výrazný talent, měl toho vychovatel všimnout. Ale už jen to, 

že dítě v sobě objeví něco nového a zajímavého je pro ně velmi důležité. Proto někdy 

vidíme kladný vliv dramatické výchovy a její výsledky až zpětně po delší době, kdy už 

dítě vůbec nemusí chodit do školy, ale pokračuje někde dál a při zpětné reflexi popíše 

právě naší hodinu jako prvotní impuls pro svá další rozhodnutí. Předvídat klady 

dramatické výchovy pro dlouhodobý duševní vývoj konkrétní osobnosti není tedy pro 

vychovatele úplně jednoduché, velmi zde záleží na délce jejich praxe a konkrétních 

zpětných reflexí. V žádné jiné součásti výuky a výchovy není tak důležitá intuice a 

schopnost porozumět dítěti beze slov. Musíme reagovat okamžitě a správně na 

konkrétní situace, musíme dokázat dát dětem pocit neustále improvizace, kdy je 

výsledek jen v jejich rukou a zároveň mít hodinu či blok dramatické výchovy dokonale 

promyšlený a připravený včetně náhradních a nouzových řešení. A přitom se vždy 

nemůžeme opřít o jasná fakta, o jasné a dané postupy, o hmatatelné jsoucno, musíme 

cítit možnosti dětí někde uvnitř sebe samého a dokázat, aby díky tomu pro ně měla 

dramatická výchova smysl a zároveň je i bavila. A také se musíme smířit s tím, že na 

opravdový výsledek, spokojenou a rozvinutou osobnost dítěte, si musíme počkat. 

Můžeme se jen snažit vhodně vybírat takové podněty pro děti, o kterých jsme 

přesvědčeni, že jsou pro dětský duševní vývoj důležité. 

Mezi důležitá téma podnětů právě patří volba povolání a u dětí v mladším 

školním věku máme jedinečnou možnost, jak využít období, ve kterém z pohledu dětí a 

rodičů ještě téměř o nic nejde, k získávání osobních prožitků s jednotlivými možnostmi 

jejich kariérního směřování a dáváme jim tak možnost, aby se pro něco pevně rozhodly 

na základě svých prožitků a měly tak v budoucnosti lepší představu a lepší důvod proč 

si za svým snem jít, i když je jejich okolí v tomto oboru nebude podporovat. 

Povolání j e téma pro děti obecně velmi vhodné. Je to něco, co znají a také toto 

téma bývá častým námětem jejich přirozených her. Je zde mnoho námětů na konkrétní 
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činnosti jednotlivých bloků dramatické výchovy. Je velmi vhodné zjistit povolání, která 

jsou dětem blízká, u kterých dobře chápou náplň reálného zaměstnání a která jsou pro 

ně atraktivní. Protože jsem chtěla, aby moje práce měla nějaký význam i v budoucnosti, 

nezařazovala jsem do svého výběru nereálná či historická povolání, aby celý blok 

zbytečně nevyzněl příliš pohádkově a neskutečně. Chtěla jsem, aby děti chápaly hry na 

povolání jako hry na opravdová zaměstnání a dokázaly si spojit jednotlivé činnosti, 

které si zkoušely v rámci her s jejich využitím v konkrétním povolání, jenž bylo vždy 

vrcholem celého bloku. Bloky jsem tedy koncipovala tak, aby se děti nejprve zaměřily 

na některé konkrétní dovednosti a pak je využily v hlavní hře celého bloku. Díky tomu 

si většinou i druhý den pamatovali, na co jsme si hráli. Někdy totiž nedokáží ani 

pojmenovat celý blok dramatických her nějakým spojujícím názvem a já jsem u těchto 

konkrétních činností chtěla, aby jim můj záměr byl na konci každého bloku jasný. 

Různá zaměstnání jsme reflektovaly nejen v dramatických hrách, ale navazovala jsem 

na ně i výtvarnou a pracovní výchovou. Děti tak měly možnost promítnout do svých 

obrázků ještě jednou své získané zážitky a uvědomit si tak skutečnosti, které je při 

bezprostřední reflexi na závěr každého bloku nenapadly. Také mi připadá, že se o 

povolání obecně začali více zajímat. Poměrně často, když mi vypráví o víkendu a o 

lidech se kterými ho strávili, akcentují v hovoru i zaměstnání jednotlivých osob, což 

dříve nedělali. Prostě si teď i v hovoru dospělých spíše všimnou debat o zaměstnání. 

Nemyslím si, že jsem díky svojí činnosti probudila v některém ze svých svěřenců 

výrazný talent na některou z možných činností, jen doufám, že se mi podařilo ukázat 

jim na světě něco nového, co by rozhodně stálo za povšimnutí, protože nejspíš všichni 

z nich budou nějaký čas ze svého života vykonávat nějaké povolání a je jen na nich, aby 

si uměli dobře vybrat a jejich práce je bavila a naplňovala. Otázka na spokojenost 

z vyzkoušené profese ostatně následovala po každém bloku a já jsem dávala prostor 

každému dítěti, aby se k tomu vyjádřil. Jeho názor jsem nijak nezpochybňovala nebo 

nekritizovala. Naopak jsem je chválila i za negativní reakci, protože jsem se snažila, aby 

pochopili, že nekritizují mně a mnou připravenou hodinu, ale hodnotí své pocity 

ohledně daného povolání. To bylo jedno z úskalí^? celé mé činnosti, až při praktické 

Práci jsem zjistila, že právě tohle mají děti někdy problém oddělovat. Nechtějí se mně 

dotknout tím, že by řekli, že se jim něco nelíbilo či je nebavilo, protože jsem jim to 

Připravila já. Naučit je oddělovat pocit ze hry od pocitu z konkrétního povolání bylo 



docela těžké. Pokud by se mi ale nepodařilo je to naučit, veškerá moje práce by byla 

téměř zbytečná, protože jsem chtěla, aby si děti nanečisto zkusily život dospělých 

v práci. A dokázali si udělat na danou činnost vlastní úsudek, který by neovlivňoval 

výhra ve hře, která je součástí daného bloku. Než jsem ale mohla připravit konkrétní 

bloky, musela jsem si alespoň rámcově ujasnit svůj pohled na použití dramatické 

výchovy na základní škole, abych mohla svoje téma využít i v případných výukových 

hodinách. V teoretické přípravě nelze opomenout přípravu na možná úskalí a rizika 

vzhledem k věku dětí a také jsou nutné znalosti sociální psychologie abychom mohli 

pracovat s celou skupinou. Proto zde nepopisuji jen konkrétní praktickou činnost 

s dětmi, ale nastiňuji jakýsi teoretický základ mé práce a občas vkládám i akcenty 

vzhledem k mému tématu či k mé profesi vychovatelky ve školní družině. 
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4. Vychovatel školní družiny 

4.1. Zaměření osobnosti vychovatele školní družiny 

Záměrně se věnuji osobnosti vychovatele a ne osobnosti učitele či 

pedagogických pracovníků obecně. Mou profesí je vychovatelka, a to vychovatelka ve 

školní družině. Obor vychovatelství také studuji a nechci a ani vlastně nemohu se 

vyjadřovat k osobnostním rysům a předpokladům učitele. U vychovatele je velmi 

důležitá jeho zaměřenost na dítě a na výchovu dítěte. Tak jako učitel má své hlavní 

působení rozdělené mezi vzděláváním dítěte a dítě samotné, i každý vychovatel má dvě 

hlavní ohniska svého zájmu, jedním je samo dítě a druhým je výchova, tudíž touha dítě 

posunout v jeho vývoji, během společně strávené doby, žádoucím směrem. Každý 

vychovatel je tedy zaměřen na obě dvě tyto oblasti, ale zároveň může sám osobně jednu 

z nich považovat za důležitější. Pokud je více zaměřen na výchovu a trvá především na 

vhodném chování za každé situace může to mít vliv kladný i záporný. Kladným vlivem 

je dozajista to, že dítě se učí udržet si společenské chování i v krizových situacím-a 

chápat to jako normu, díky tomu se tedy tím cvičí v sebeovládání|. Záporem je pak 

fakt, že zde může chybět citová složka chování a dítě je tak přesvědčováno, že jeho 

pocity nejsou důležité, že empatie a citlivost nepatří k vhodným rysům osobnosti. 

Pokud na druhou stranu upřednostňujeme dítě nad jeho výchovu, hrozí zde riziko, že 

dítě se bude považovat za nedotknutelné a bude mít pocit, že jen ono samo je 

nejdůležitější na světě, že vše se děje jen kvůli němu a podle něj, kladem zde ovšem je, 

že dítě cítí, že se o něj někdo zajímá, že je zde někdo, kdo ho má rád a kdo je tu pro něj 

a ono pak časem bude tento přístup uplatňovat i samo vůči svému okolí a bude tedy 

vstřícné a empatické. Je tedy nutno si uvědomit, co považujeme v naší práci pro nás 

důležitější a snažit se o objektivitu ve vlastním náhledu na svou činnost. Musíme si 

vědomě dávat si pozor, aby obě složky našeho zájmu o dítě byly vnejvětší možné 

rovnováze, které jsme schopni a vychylovala se jedním nebo druhým směrem, jen proto, 

aby využila z obou přístupů to lepší. Vždy je rozdíl mezi ideální teorií a praxí, ale 

pokud alespoň ideální teorii známe, můžeme si lépe uvědomit, o co se máme snažit. 
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4.2. Činnost vychovatele při dramatické výchově 

Musíme mít vždy jasné, jakou funkci budeme v dané hře vykonávat. Mohlo by 

se nám totiž stát, že ten, kdo bude hru neustále narušovat,budeme my sami. Musíme si 

tedy být dopředu jistí, co je naše konkrétní role či funkce a dodržovat je stejně pečlivě, 

jako to vyžadujeme po dětech. 

4.2.1. Pedagog vede hru 

Velmi časté je, že vychovatel vede hru a zůstává sám sebou. Bývá to u her 

s velkou mírou mluveného slova, které udržuje pravidla či je nutné pro uvedení do děje. 

Z vychovatele se tak stává vypravěč, děti jsou okolo něho většinou v kruhu či polokruhu 

a on je středem jejich zájmu. Jestliže je celá hra hrána v tomto uskupení, mělo by být 

součástí přípravy na hru i pohodlné usazení dětí a pedagoga. Pedagog by si měl být 

vědom kvality svého mluveného projevu. Podle svých hlasových schopností a možností 

by měl také eventuelně eliminovat tento způsob dramatických her, protože někdy je 

právě hlas pedagoga stěžejní pro celou dramatickou hru (s hlasem uspávače hadů třídu 

do hry prostě nezapojíme). 

4.2.2. Pedagog dodává vizuální podněty 

Také můžeme zůstat vychovatelem v okamžiku, kdy děti stimulujeme různými 

vizuálními podněty, které napomáhají jejich lepšímu soustředění a vcítění se do role 

v okamžiku, kdy hru již znají a ona probíhá. Posouváme je pak za pomocí dalších 

stimulů k novým nápadům a zážitkům. 

4.2.3. Pedagog jako arbiter 

Některé hry vyžadují arbitra, který hodnotí nejen výsledek, ale i průběh hry a to 

nejlépe formou otázek. Ptá se pro hlubší pochopení kontextu, přibližuje ostatním dětem 

Pocity tázaného, ale protože se ptá, místo toho aby udílel direktivní rady, dává dítěti 

prostor k jeho vlastnímu přemýšlení, pomáhá mu tak lépe proniknout do situace a dívat 

se na hru z více úhlů. Dítě pak nevnímá otázky dospělého jako kritiku své činnosti, ale 

jako odrazový můstek pro hlubší ponoření se do aktivity. 
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4.2.4. Boční vedení 

Někdy vychovatel dítě přímo vede v celém průběhu hry. Dítě vlastně nedostane 

většinu podnětů na začátku hry, ale v jejím průběhu a reaguje tak svou činností na 

pedagogovo vedení. Zde je nutné najít příznivý konsenzus mezi mírou absolutnosti 

vedení a mírou volnosti řešení dítětem. Také nesmíme podcenit individualitu každého 

dítěte a nezadávat mu v průběhu hry úkoly, které by pro něj byly příliš komplikované či 

fyzicky nezvladatelné. 

4.2.5. Pedagog v roli 

Mezi malými dětmi je velice oblíbený pedagog v roli. V družině vychovatel 

hraje současně s dětmi v nějaké roli, je konkrétní postava v dramatické hře. Dětem tím 

usnadňuje pochopení a uchopení hry svou vlastní činností i když si musí dávat pozor, 

aby jeho forma nebyla příliš dominantní a dětem tak nezabraňovala ve spontánním 

projevu. Pokud pedagog pracuje s dětmi v roli, musí svou roli stoprocentně dodržovat, 

nesmí svévolně a bez upozornění z ní vystupovat a musí dodržovat všechna pravidla, 

která jeho postava má. Pro lepší a rychlejší orientaci dětí je vhodné, aby měl pedagog 

nějaký atribut své role. Když ho používá, dává tím najevo, že hraje. On sám pak může 

z role mnohem lépe a rychleji vystoupit z role pouze tím, že atribut odloží. 

Mojí zkušeností z družiny je, že děti na pedagoga v rol&reagují vstřícněji, než 

když jen stojí v pozadí a ochotněji dodržují pravidla hry, která jim zadává fantazijní 

postava. Ani největší drzoun přece nebude odmlouvat černokněžníkovi. Toto pravidlo 

platí téměř stoprocentně u menších dětí, ale i velké děti v družině jsou rády, že si 

vychovatel hraje s nimi. Zpočátku někdy s trochou překvapení a odstupu, ale podle 
\ 

mně se jedná jen o jakousi masku, protože pak se chovají stejně nadšeně jako mladší 

děti. Nevím, jak by na toto reagovaly starší děti na druhém stupni a asi bych se bála 

takovou hru zařadit do jedné z prvních hodin, které bych s nimi měla. Moje zkušenost j e 

totiž taková, že starší děti ze začátku testují každého pedagoga nakolik je autoritativní a 

společná hra na začátku procesu poznávání by tedy nemusela být vhodnou volbou. 

Někdy je rozhraní mezi hrou a realitou velmi tenké a v tomto okamžiku by to pro ně 

mohlo být příliš svůdné zkusit tuto hranici porušovat nevhodným chováním. Je možné, 

že takto to vnímám díky své malé zkušenosti se staršími dětmi s přílišnými obavami. 
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Ale mé teoretické poznatky ze sociální psychologie mně v tom utvrzují. Je ale možné že 

jejich zápal pro hru byl ještě větší než u menších, ale já osobně nemám odvahu a ani 

prostor v naší škole si to vyzkoušet v praxi. 

4.2.6 Závěr 

Obecně se dá doporučit, aby všude tam, kde to lze, pedagog odložil svou přísnou 

a nezúčastněnou masku a hrát společně s dětmi. Použije-li ke lepší ilustraci své postavy 

i nějaký předmět, získá tím jeho postava na opravdosti. Prvky z dramatické výchovy se 

dají používat ve školní družině i v jiných aktivitách a vychovatelovo hraní v roli k nim 

rozhodně patří. 
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5. Dítě a jeho věk ve vztahu k dramatické výchově 

Každý, kdo pracuje s dětmi, ale i s dospělými ví, že každý člověk je jedinečný a 

že každý člověk také neustále prochází vývojem. Pro nás jako vychovatele je nutností 

dobře znát zákonitosti vývoje dětí a to vývoje fyzického a hlavně vývoje duševního. 

Vývoj každého jedince je individuální a ovlivnitelný prostředím v němž se děje. Pro nás 

je nejdůležitější vývoj duševní a tím se teď budeme zaobírat.Ujasněme si nejprve co 

přesně myslíme slovem vývoj, neboť časté užívání tohoto slova mu přisoudilo více 

možností výkladů : „Vývoj je řada zákonitých změn, které nastávají v zákonitém pořadí: 

tak a nejinak."(Ríčan, 2004). Zákonitou změnou musíme rozumět ty změny které 

přicházejí v průběhu našeho vývoje a nelze se jim vyhnout, vznikají na buď základě 

nahodilé události, nebo jako důsledek našeho vývoje. 

Vývoj se obecně dá rozdělit na stadium vzestupné (někdy se dokonce za vývoj 

označuje jen toto vzestupné stadium), stadium stacionární (nazývané vývojové plató) a 

sestupné stadium(Říčan, 2004). Pro nás je u dětí nejmarkantnější vývojový vzestup, dítě 

se zdokonaluje ve všech oblastech své působnosti , získává ve svém duševním vývoji 

další funkce a nové činnosti jako například logické uvažování, svědomí, jeho činnosti se 

zrychlují, zpřesňují a zjemňují. Ale bylo mylné se domnívat, že dítě ve všech svých 

oblastech jen vzestupuje. Některé jeho činnosti a smysly se musí naopak dostat do 

sestupné fáze, aby jiné mohly vzestoupit. Pokud by děti neztratily něco ze svého 

spontánního projevu, ze živé fantazie a bezprostřednosti, stěží by se na vyšší úroveň 

mohla dostat například schopnost soustředit se, brát na sebe odpovědnost, uznávat a 

chovat se podle společenských norem. „Vyvíjet se, jít kupředu znamená vždycky také 

něco ztrácet. Pokračující vzestup ale kompenzuje ztráty způsobené sestupem." (Říčan, 

2004). 

Duševní vývoj má dvě hlavní složky - diferenciaci a integraci. V průběhu 

diferenciace se duševní rozvoj rozrůzňuje, dítě j e schopné stále většího množství 

duševních činností (např. citových reakcí, intelektuálních výkonů...) a zároveň u dítěte 

Probíhá integrace jeho nových činností v rámci zkvalitnění jejich souhry. Integrace 

dodává našemu jednání a prožívání také kontinuitu v čase a dítě se tak dokáže již těšit 
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na nějakou vzdálenější radost, plánovat si činnosti a my jim tyto schopnosti můžeme 

vhodnými podněty pomáhat lépe rozvíjet. 

5.1. Periodizace psychického vývoje u dětí mladšího školního věku 

5.1.1 První třída 

Dítě vstupuje do první třídy v období kolem šestého až sedmého roku života, 

vstupu do školy předchází zápis, což je určitá forma iniciačního rituálu, při kterém dítě 

předvádí své schopnosti a svou školní zralost či nezralost. První den ve škole pak bývá 

rodinnou událostí, kde se objevují vedle rodičů i prarodiče a dítě intuitivně cítí, že se 

děje něco, co bude mít dlouhodobý a dalekosáhlý vliv na jeho osobnost ( Helus 2003). 

Po dítěti j e požadováno, aby se již dovedlo po patřičnou dobu koncentrovat, používat 

své schopnosti, brát na sebe odpovědnost za své výsledky, pracovat samostatně pod 

vedením pedagoga, stát se součástí třídy. V tomto období je pro nás velmi důležité 

vědět, jak moc jsme pro děti důležití, že dítě se neorientuje na své vrstevníky, ale hlavně 

na pedagoga. Jsou ve věku, kdy se s nimi dobře pracuje, mají velmi inspirativní 

spontánní reakce, dávají okamžitě najevo své pocity a své problémy mezi sebou řeší 

přes pedagoga. Motivovat děti v tomto věku je velmi snadné, hrají si rády a na cokoliv, 

příliš j e nezajímá reakce vrstevníků, důležitější je pro ně reakce dospělého. Snaží se 

dokonce někdy udělat radost dospělým i za cenu vlastního přemáhání. Musíme si ale 

také uvědomit, že nároky kladené na ně v tomto období jsou značné, děti jsou mnohem 

unavenější než byly třeba ve školce a je tedy nutné přizpůsobovat tempo a vůbec výběr 

her momentální situaci. Děti v tomto věku také nemají téměř vůbec žádný nadhled, řeší 

věci impulsivně a okamžitě, je proto nutná zvýšená pozornost a extrémní předvídavost 

při činnostech, kde může dojít ke konfliktům mezi dětmi. V tomto období bychom se 

tedy nejvíce měli snažit pomoci dětem při duševním odpočinku od namáhavých výkonů 

ve škole, rozvíjet jejich smysly hrou, pomáhat jim začlenit se do chodu a společenských 

norem školy a školských zařízeních a hlavně pomáhat jim vyrovnat se a zvládnout 

novou skutečnost, že mají odpovědnost za své rozhodování , že j e "nikdo nevodí za 

ručičku". Také by děti v tomto období měly být přiměřenou formou začít se 

seznamováním se sociálně patologickými jevy a s žádoucím chováním vůči nim. I když 

ještě neuvidíme výsledky, učíme děti nepanikařit ve stresových situacích. 
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5.1.2 Druhá třída 

Podstatný je pro nás v tomto období fakt, že děti jsou ještě stále orientované více 

na pedagogy než na vrstevníky. Proto se nám stále ještě snadno a dobře motivují, 

pochvala je pro ně velice důležitá a spolehlivou formou trestu je i to, že se na dítě 

zamračíme a řekneme, že se nám jeho chování nelíbí. Vazby mezi dítětem a pedagogem 

vzniklé v tomto období mají dlouhé trvaní a jsou poměrně silné. Dítě také už není tak 

vyčerpané dopolední výukou a můžeme tedy volit i složitější a náročnější hry. Stále 

ještě dokáže být živelně spontánní, ale už se začíná i slušně ovládat. Je na něj už i 

poměrně spolehnutí, že vykoná zadaný úkol či činnost s rozmyslem a ne zbrkle. Má 

většinou velký smysl pro spravedlnost, který často používá při drobných vrstevnických 

kolizích. Bohužel tento smysl je velmi zaměřen směrem k chování vrstevníků a méně k 

vlastnímu chování. Ke konci druhé třídy se již dítě dokáže vyrovnávat se stresovými 

situacei bez přílišné paniky. 

5.1.3 Třetí třída 

Většina dětí o prázdninách mezi dnihou a třetí třídou hodně povyroste, ztrácí 

vzhled malých dětí v obličeji, jejich grafomotorický projev je velmi dokonalý. V této 

třídě se orientace na pedagoga začíná vytrácet a v druhém pololetí jsou děti více zaujatí/ 

svými vrstevníky než kdy předtím. Pokud jsme si s nimi do této doby nenavázali 

kvalitní mezilidský vztah, už nemáme příliš šancí v této oblasti uspět. Pro dramatickou 

výchovu je důležité, že se děti začínají stydět a zároveň někteří exhibovat nevhodným 

chováním. Pokud bychom tedy s dramatickou výchovou začínali až ve třetí tříd^T 

musíme být opatrní při volbě námětů a postupů a velmi si dát záležet na motivaci dětí. 

Naštěstí se přeci jen v tomto věku dají ještě strhnout ke hře, ve které zapomínají na 

nutnost udržení si tváře před okolím. Tomu napomáhá i fakt, že se ke hře dají většinou 

strhnout všichni. Jinak již působí dojmem soběstačnosti, příliš nevyhledávají pomoc 

dospělých a pokud dostanou samostatný úkol spočívající ve vyhledávání informací, 

dokáží překvapit tím, co dokáží zjistit. Navíc takové úkoly berou jako výzvu a pracují 

na nich rádi. 
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5.1.4 Čtvrtá třída 

Po prázdninách se nám místo dětí vracejí do lavic puberťáci. Většina jejich 

hovorů se točí kolem druhého pohlaví, ale jejich konkrétní znalosti jsou velmi povrchní 

a úrovní spadají ještě mezi mladší děti. Zde máme velkou šanci zaujmout je takovým 

typem her, kde je silný akcent na vztahy mezi lidmi. I když už mají silnou orientaci na 

své vrstevníky, dají se vhodným vedením naučit žádoucímu chování vůči druhému 

pohlaví a budou si tyto zásady pamatovat až do dospělosti i když to z počátku tak 

vypadat nebude. Jsou rádi, když jim dáváme najevo, že je na ně spolehnutí, 

umožňujeme jim v rámci školy či školského zařízení mít prostor pro předvedení 

spolehlivosti a tváříme se, že s nimi jednáme úplně na rovinu. Je pro ně důležitý máš 

zájem o jejich problémy a my při tom nesmíme zapomenout, že ještě stále mají málo 

životních zkušeností, aby měli nad svými problémy alespoň částečný nadhled a každé 

jejich malé a v podstatě komické trápení je pro ně fatálním problémem. Stále ještě ve 

svém rozhodování dají i na náš názor. 

5.1.5 Pátá třída 

Pokud s dětmi pracuje od první třídy, máme teď před sebou bezvadnou partu 

dětí, které jsou šikovné, kreativní, zvládají náročné úkoly, umí hrát v různých rolích 

aniž by se toho obávaly a je na ně i spolehnutí v rámci jejich omezené svobody pohybu 

po škole a školském zařízení. Nemělo by nás ale překvapit, že mají vlastní názory a 

vlastní řešení situací, obtížně se jim s našimi postoji dostáváme pod kůži a celá třída či 

skupina je díky své kohezi mnohem uzavřenější vůči vlivům pedagoga a dospělých 

vůbec. Umí sice dobře spolupracovat a odvádět kvalitní práci ve všech směrech, ale 

dokáží si již zachovávat vnější tvář a skrývat své opravdové pocity. Získávání jejich 

důvěry je dlouhodobý proces a pokud ji získáme, musíme š i j í být dobře vědomi a stále 

pracovat na jejím udržení. Dramatická výchova u těchto dětí v průběhu výuky je jedna 

z mála možností jak do proniknout do vztahů a chování ve třídě a je nutno tak činit 

velmi obezřetně a odborně. 

Pokud se tyto děti v rámci třídy do této doby s dramatickou výchovou ještě 

nesetkaly, nemáme na co navazovat a práce s nimi je velmi obtížná. Většinou je nutné 
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začít zapojovat dramatickou výchovu do jejich programu pomalu a spíše v propojení 

s dalšími předměty a výchovami. 

5.1.6 Závěr 

Je tedy jasné, že při výběru her musíme neustále přihlížet nejen k věku dětí, se 

kterými pracujeme a i k ročníku, který navštěvují, protože ten lépe zobrazuje úroveň 

jejich vývoje. U skupiny je také velmi důležité kdy s dramatickou výchovou začali a 

v jakém rozsahu, abychom mohli navázat na předchozí zkušenosti a chuť dětí si takto 

hrát. Dramatická výchova je pro nesmírně důležitá možnost jak si vyzkoušet různé 

životní situace nanečisto a zároveň při nich prohloubit a zlepšit své vztahy s ostatními 

dětmi a najít k sobě cestu i s pedagogy. 
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6. Rozdíly mezi dramatickou výchovou v průběhu vyučování a 

dramatickou výchovou ve školní družině 

6.1 Složení skupiny dětí 

Rozdíl mezi výukou dramatické výchovy ve třídě a ve školní družině je 

nejzásadnější v skladbě dětí a ve vyhrazeném čase. Výhodou třídy je věkově homogenní 

skupina, která je v oblasti fyzických a intelektuálních možností na zhruba stejné úrovni. 

V družině jsou děti málokdy na stejné nebo podobné úrovni. Z vlastní zkušenosti vím, 

že základním kriteriem pro sestavení oddělení školní družiny není věk dětí, ale nutnost 

naplnit požadovaný počet dětí ve skupiny-,a to počtem třiceti kousků. Jediné, o co se 

vedoucí vychovatelky při sestavování většinou snaží, je netrhat třídy. Samozřejmě, že 

v oblastech s menším počtem dětí navštěvujících školní družinu se možná dá sestavovat 

oddělení školních družin podle ročníků, ale zatím jsem o takové škole ještě neslyšela a 

navíc je zde nutnost pokrýt úvazky vychovatelek a naplnit třídu. Takže je běžnou praxí, 

že vychovatelky s celým úvazkem dostávají jednu třídu prvního ročníku, protože končí 

po čtvrté vyučovací hodině a ony tak začínají hned po této hodině a jejich přímá 

pedagogická činnost v průběhu týdne dá požadovaný počet hodin. A tuto jednu třídu 

prvňáčků pak doplní starší děti, převážně čtvrtého a třetího ročníky, aby i vychovatelky 

s částečnými úvazky začínaly a končily v rozumné hodiny, protože zkrácené úvazky 

vzhledem k finančnímu ohodnocení berou většinou matky těsně po mateřské dovolené, 

které potřebují vyzvedávat v rozumnou hodinu děti z mateřské školky. Tohle všechno 

dohromady jsou faktory, které způsobují občas bizarní složení jednotlivých oddělení 

školní družiny, kde vedle prvňáků, učících se zavázat si tkaničku, řeší páťáci milostné 

trable. A najít pak vhodné společné hry pro všechny je dost obtížné. 

6.2 Pracovitost a motivace dětí 

Během výuky jsou děti ve třídě zvyklé pracovat, nemají zde příliš prostoru pro 

odmítnutí zadané činnosti a vlastně je to ani nepadne.Také nejsou ještě tolik unavené 

jako odpoledne. Nutnost děti motivovat j e zde podstatně menší než ve školní družině, 

kde je dopředu dáno, že pokud nechtějí, nemusí se společných činností účastnit a pro 

vychovatele je velmi důležité, aby včas rozpoznal kdy je za nechutí dítěte něco dělat 

únava a kdy obava z nové činnosti. Této obavě se nejlépe předchází výraznou motivací 
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k dané činnosti. A tedy mnohem pečlivější přípravou na danou, mnohdy krátkodobou 

činnost. 

v 
6.3 Cas 

Nevýhodou dramatické výchovy v průběhu vyučování je doba trvání hodiny, 

protože ne všude je dramatické výchově věnován prostor dvou navazujících hodin a je 

tedy nutné znát dobře dopředu nutnou časovou dotaci na jednotlivé činnosti a pečlivě ji 

v průběhu práce hlídat. Navíc během 45 minut je obtížné vytvořit a dohrát celý 

tématický blok, obzvláště jsou-li v něm zařazeny i prostředky z nějaké další výchovy 

jako například kresba. A i pokud máme dramatické výchově věnován dostatek času díky 

dvouhodinovému bloku, většinou nás ruší zvonění a potřeba přestávky. Oproti tomu si v 

družině můžeme na akci vyčlenit čas o něco snadněji a pokud máme v Řádu školní 

družiny pevně stanoven čas na zájmovou činnost, neruší nás výrazněji ani rodiče ani 

odchody dětí na zájmové kroužky. 

6.4 Prostor 

Také prostor ve školní družině většinou lépe odpovídá požadavkům na hru, je 

zde možnost jít s dětmi ven, pokud nemáme vlastní hernu a jsme nuceni trávit 

odpoledne ve třídě, kde se přes den vyučuje a také máme možnost posunout lavice a 

zvětšit si tak herní plochu na celé odpoledne. Třída svým prostorem výuku dramatické 

výchovy dost svazuje, a pokud posuneme lavice, jsme napomínáni za vyvolaný hluk a 

ztrácíme drahocenný čas přípravou třídy a jejím úklidem. 

6.5 Dramatická výchova jako školní předmět 

V současné době je dramatická výchova i samostatným předmětem. Bývá také 

přirozeně zapojena v nějaké své formě i do českého jazyk^ prvouky, čtení a podobně, 

Ale existuje již i jako samostatný předmět. V současnosti jsou tři vzdělávací programy 

pro základní školy : Obecná škola, Základní škola a Národní škola. Každý z těchto 

Programů přistupuje k dramatické výuce jinak. V Základní škole není dramatická 

výchova zařazena na prvním stupni ani jako nepovinný předmět. Národní škola ji má 

zařazenou do nepovinných předmětů, které může či nemusí škola zařadit na prvním i na 

druhém stupni. Je zde také dán hrubý rámec výuky. Mně se nejvíce líbilo rozpracování 

dramatické výchovy v Obecné škole, která má velmi podrobně zpracovanou povinnou 
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dramatickou výchovu na prvním stupni a nepovinnou na stupni druhém. Jsou zde 

stanoveny cíle za jednotlivé ročníky a způsoby jak se k nim dopracovat. Celý pětiletý 

blok je připraven tak, aby jednotlivé ročníky na sebe navazovala/a práce s dětmi se tak 

posouvala dál i po jejich odborné stránce. Je zde zdůrazněno i slovní hodnocení a jeho 

možná kritéria. Také je zde zpracován krátký profd jejich ideálního vyučujícího, kde je 

zdůrazněna jeho odborná způsobilost a jeho přístup. Bohužel se mi ani dotazem na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nepodařilo zjistit kolik základních škol 

podle kterého programu pracuje, abych měla lepší představu o rozšíření dramatické 

výchovy jako předmětu na prvním stupni. Podle starších údajů ještě v roce 2004 

výrazně převažovala výuky podle vzdělávacího programu Základní škola, který v sobě 

dramatickou výchovu vůbec nezahrnuje. 

Dramatická výchova je vždy velmi ovlivněna konkrétním vyučujícím a tím, jaký 

program dětem na školní rok připraví. Pokud škola pracuje podle Obecné školy, je tu 

sice velmi nápaditý a podle mně i dobře zpracovaný program, ale i zde je osobnost 
\ 

pedagoga dominantní. V dramatické výchově se nemůžeme opřít o vyjmenovaná slova 

či logaritmy, kterými bychom nutili děti k větší kázni, v dramatické výchově je určující 
^ ~ "" — „ ' 

naše přirozená autorita a charisma, protože po zlém to v tomto předmětu prostě nejde. 

Můžeme dát dítěti pochvalu za aktivní přístup ke hře, můžeme menší děti motivovat i 

sladkostmi, ale nikdy se nám nepovede donutit dítě k dramatické hře pokud samo 

nechce. Tedy děti ve školní družině ke hře naštěstí nutit nemusím, zde jsou všechny 

aktivity založeny na dobrovolnosti a stačí, abych dítě, které nechce hrát, nechala jen se 

dívat a ono stejně za chvíli přijde, že hrát vlastně chce. To ale někdy trvá i poměrně 

dlouho a v průběhu výuky by na tento přístup asi nebylo dostatek času. V obou 

vzdělávacích programech kde se s dramatickou výchovou pracuje, jsou zařazeny dvě 

hlavní složky dramatické výchovy: dramatické hry (a improvizace) a divadlo. 

6.5.1 Divadelní představení 

Pro některé vyučující j e lákavá představa secvičit s dětmi v rámci hodin 

dramatické výchovy divadelní představení, protože se díky němu mohou i dobře 

prezentovat rodičům a potažmo vedení školy nějakou akcí. Zjednodušují si pojem 

divadlo na pojem dětské představení. Přitom Obecná škola, která má svou koncepci 

dramatické výchovy rozpracovanou z mého pohledu opravdu moc vstřícně vůči dětem, 
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zde hovoří spíše o pěstování vztahu k divadlu a o seznamování se sjeho základy 

podobně, jak si představuji například práci v dramatickém kroužku. Děti zde mají získat 

zkušenosti s divadlem, aby se v nich vypěstovat vstřícný vztah k tomuto druhu kultury a 

aby si osvojily některé herecké dovednosti a umy, jako například pravidla divadelní 

mluvy. Pokud tento předmět vede učitel, který se pro něj hodí všemi požadovanými 

předpoklady, děti si odnáší spoustu cenných zkušeností a názorů. Pokud předmět učí 

někdo, kdo se pro něj nehodí, může i v dobré víře výuky dramatické výchovy úplně 

zničit. Třeba právě tím, že pojme dramatickou výchovu jen jako divadlo, nebo ho 

použije u příliš malých dětí. Divadlo se totiž nerovná pouhá improvizace, divadlo je 

představení náročné na soustředění, vyžadující už určité zkušenosti, třeba právě 

z improvizací. Divadlo vyžaduje celkový aktivní přístup dětí. To je u menších dětí, 

myslím tím děti mladšího školního věku, ještě problém a je podle mne vhodnější 

zařazovat jim tedy spíše divadelní improvizace než divadelní představení. Může se 

samozřejmě stát, že improvizace budou tak zdařilé a děti je budou chtít tak často ve 

stejné či podobné formě opakovat, až z nich nějaké představení samovolně vznikne. 

Pokud má mít pokus o divadlo pro ně pozitivní účinek, potřebují k tomu zkušenosti, 

trpělivost a i chuť. Pokud jim ve vhodný okamžik i na prvním stupni nějakou formu 

divadelního představení nabídneme, je možné, že se pro něj rozhodnou. Je na nás' 

abychom u dětí, které již mají zkušenosti s dramatickou výchovou , vhodný okamžik 

postřehli a vybrali jim námět, který bude odpovídat jejich zralosti a schopnostem. 

Zařadit divadelní představení do dramatické výchovy je vhodnější v rámci výuky než ve 

Školní družině, protože se zde může divadlo prolínat více předměty a je zde větší prostor 

Pro individuální práci. Prolínáním ve více předmětech dáváme pedagogovi šanci, aby 

Podpořil úspěšnost i slabších žáků, protože v dramatické výchově není pro úspěch 

stěžejní inteligence, ale hloubka prožitku a soustředění na danou aktivitu. 

6.5.2 Dramatické hry 

Vhodnější náplní hodin dramatické výchovy pro menší děti je dramatická hra. 

Hra na kohokoliv a cokoliv, hra, která pomůže dětem vyzkoušet si typy reakcí, jednání, 

Prožít si různé postoje k situacím, získat nové zkušenosti, a to vše i s reakcemi okolí, 

které mu pomáhají objevit věci v mnohem větší šíři, než která by ho napadla. Také 

dávají dětem možnost odpoutat se na chvíli od náročnosti vyučování a lépe si uvědomit 
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sebe sama. Zde je naším hlavním cílem rozvíjet dětskou osobnost. Pomáháme dětem 

získávat nové kompetence vlastními zážitky a zkušenostmi. Pro nás je zde navíc je zde 

jedinečná možnost lépe proniknout do vztahů ve třídě. Máme dokonce možnost 

promyšleným výběrem dramatických her třídu stmelovat a pomáhat dětem, aby k sobě 

lépe našli cestu a staly se ze spolužáků kamarády. Hraním v roli pomůžeme dětem 

setřást strach z neznámého a naučit je, formou vlastní zkušenosti,jak neznámému čelit. I 

zde je samozřejmě nutno děti nějak na konci roku ohodnotit, ale neměl by zde vznikat 

prostor pro vypořádání se s problémovými žáky, ale naopak prostor pro pochvalu i těch, 

kteří příliš úspěšní ve škole nejsou. Vyučující by měl mít možnost s dětmi pracovat 

dlouhodobě, znát celou třídu, aby jeho hodiny měly přesah i do jejich vlastního života a 

být i dobrým dětským psychologem, aby v rámci své výuky rozpoznal možná rizika 

sociálně patologických jevů a mohl jim vhodnými aktivitami předcházet či o nich 

alespoň referovat školnímu metodikovi primární prevence. V dramatické výchově se 

tyto věci dají objevit mnohem snáz a dříve než například v matematice a svou roli tu 

výrazně hraje opět postava pedagoga. Je vhodné, aby dramatickou výchovu učil třídní 

učitel, který tak má více možností pracovat se třídním kolektivem a třídu lépe poznat. 

Hodnocení dramatických her je vhodné zařazovat na ukončení činnosti jako závěrečnou 

reflexi a děti při ní hlavně chválit. 

6.5.3 Závěr 

Je tedy zřejmé, že pokud je naším cílem děti vychovávat v harmonické 

osobnosti, které mají spoustu sociálních zkušeností a dovedností, j e vhodné zvolit náplň 

dramatické výchovy jako hodiny, kde si budou děti především hrát a nové dovednosti 

Přijdou jako vedlejší produkt, jako něco co si osvojí, aniž by si to příliš uvědomovaly a 

výsledky naší práce nebudou zřejmé na první pohled. Ale je téměř jisté, že díky této 

Činnosti budeme mít i dobře zmapovanou hierarchii třídy, předejdeme šikaně a dalším 

sociálně patologickým jevům a i když jim nezabráníme, tak je zcela určitě omezíme. 

Děti ukážeme možnost nadhledu na určité chování a situace, protože měly možnost si j e 

Předem nanečisto prožít. Také můžeme najít prostor pro úspěch i těch dětí, které ve 

škole nejsou příliš úspěšné, protože zde nám půjde hlavně o schopnost hloubky prožitku 

a to s vrozenou inteligencí příliš nesouvisí. Celkově tímto přístupem stmelujeme dětský 

kolektiv a dáváme novou šanci vyniknout všem jeho členům. U starších dětí i na 
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1.stupni můžeme na základě jejich dobrovolnosti zařadit do dramatické výchovy také 

divadlo, dáváme jim tak možnost lepší prezentace, ukážeme dětem novou věc - divadlo, 

která je pro většinu z nich velmi atraktivní a dokáže je vést k pocitu odpovědnosti za 

výsledek jejich práce. I zde je samozřejmě vhodnější, když s dětmi v dramatické 

výchově pracujeme dlouhodobě a pravidelně, nejlépe z pozice třídního učitele. 

6.6. Dramatická výchova v rámci školní družiny 

Ve školní družině je tedy pro dramatickou výchovu téměř ideální prostor. Děti si 

mohou hrát dobrovolně a svobodně, bez výrazného omezení pohybu. Důležitá je pro ně 

i možnost si hrát ve větší skupině dětí, ne jen se sourozencem či sourozenci v malé 

rodinné skupině. Kompetentní vychovatel j e schopen jim nabídnout jednoduché náměty 

a nekomplikované hry, dohlíží na udržování pravidel a určuje časové omezení hry, 

protože i ta nejzajímavější hra se nedá hrát nekonečně dlouho. Vychovatel také občas 

vnáší do hry prvky soutěžení, které je pro děti většinou příjemné a zároveň by měl uměl 

vybrat taková hodnotící kritéria, aby všechny děti měly někdy možnost uspět. Zařazení 

dramatické výchovy může mít v rámci školní družiny různé podoby podle toho, jak ho 

vychovatel koncipuje. Dalo by říci, že jakýmsi základním měřítkem je pravidelnost 

jejího zařazování a doba, která je jí v družině věnována. 

6.6.1 Koncept jako činnost občasná a nepravidelná 

Vychovatel školní družiny má použití jednotlivých dramatických her řešeno tak, 

že nejsou zakomponovány do tématického celku a nefungují jako připravená hodina. 

Takto je lépe používat dramatické hry v případě, že jsou na ně již děti zvyklé a v zásadě 

chápou, co se po nich chce. Pokud je použijeme u nepřipravených žáků, výsledek je 

spíše slabší a rozpačitý, děti si hru neužijí tak, jak by mohly a může se stát, že příště 

budou již dopředu odmítat hry, které jim budou připadat podobné. Je tedy vhodné 

Používat dramatické hry bez kontextu tehdy, kdy děti hru již znají, když j í vyžadují, 

nebo když je nekomplikovaná a jednoduchá a děti j i snadno pochopí a zahrají ši j i . 

6.6.2 Koncept jako činnost námětová 

Hry, které s dětmi hrajeme v rámci dramatické výchovy je vhodné sestavovat do 

tématických celků, u kterých dbáme na celkovou stavbu hodiny tak, abychom zapojily 
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do celého bloku i hry na zlepšení koncentrace, na protažení a aby celá hodina měla svou 

gradaci, svůj vrchol a svou závěrečnou reflexi. Je třeba znát dopředu cíl hodiny, vědět 

co by tento celek měl dětem přinést, co j e jeho hlavním poselstvím a také vědět jaké 

jsou vedlejší pozitivní vjemy a zkušenosti, které si děti z této hodiny odnesou, abychom 

na ně mohly dále navázat. 

6.6.3 Koncept činnosti pravidelné 

Zjistila jsem, že zvyknou-li si děti na pravidelné zařazování dramatických her, 

vyžadují j e san^i a velmi často Prakticky každý den chtějí zařadit nějakou známou hru i 

když je vytržena z kontextu a vítají i opětovné zařazení celého tématického bloku, který 

svými nápady a postřehy často posunují dále. Posléze jsou schopni jednodušší 

dramatické hry i sami vést a udržet si u nich kázeň a pravidla. A to není u dětí mladšího 

školního věku tak úplně obvyklé. 1 když se jim daří jen kratší dobu. V případě 

sportovních her, kde j e důležitý základní tvar či meta, musí vychovatel u takto starých 

dětí vždy dělat rozhodčího a hlídat pravidla, protože j e děti samy v zápalu hry neudrží. 

Oproti tomu bývají dramatické hry v pomalejším tempu a dětem začíná více záležet i na 

kvalitě hry, což j e pak následně přiměje k dodržení pravidel. Pravidelností získávají děti 

dobrou znalost dramatické hry a daří se jim uspět i v situacích, které jim předtím 

nevycházely. 

6.6.4 Závěr 

Pokud zařadíme do náplně družiny pravidelně dramatické hry v tématických 

celcích, za krátkou dobu zjistíme, že jednotlivé hry děti hrají i sami bez vedení a že j e 

nemusíme před takovýmito dramatickými hrami ani příliš motivovat, neboť j e pro ně 

dostatečnou motivací dobrá zkušenost z minula. Dokáží hry sami obohacovat svými 

nápady a hrají j e i ve svém volném čase mimo školní družinu. A díky získaným 

zkušenostem se do jim známých dramatických her ponořují při každém opakování 

s větším nasazením. 
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7. Dramatická hra a divadlo ve školní družině 

„Dramatická výchova je učení zkušeností, to jest jednáním, osobním, 

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujícím 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. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní 

situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Cíle dramatické 

výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické ."(Machková, 1998). 

Ve školní družině bychom měli upřednostňovat dramatické hry a improvizace 

před nácvikem divadla, neboť družinu navštěvují děti povinně, jsou-li do ní přihlášeny a 

hlavním důvodem jejich přihlášení není konkrétní činnost školní družiny, ale potřeba 

rodičů nalézt někoho, kdo se během odpoledne o jejich dítě postará. Děti se tak 

nerozhodují předem jaký druh kroužku chtějí navštěvovat a pro většinu z nich nemusí 

být divadlo lákavé. Dramatická hra v jejich očích nemá s divadlem příliš společného, 

připomíná jim jejich vlastní spontánní námětové hry a jako pokračování svých her také 

dramatickou výchovu berou. Samozřejmě můžeme zařadit do programu v průběhu roku 

kratší divadelní představení, ale nesmíme do něho v družině děti nutit. Zároveň by zde 

měla být příležitost pro každé dítě, pokud se rozhodne hrát a také pokud jich několik 

hrát nebude chtít, musíme mít pro ně připravenou vhodnou náhradní činnost. Nejsem si 

jista, zda tohle jde dát nenásilně s ostatní činností školní družiny dohromady. Při počtu 

třiceti dětí přihlášených do školní družiny, kdy denně jich chodí nejméně dvacet pět a 

Počet se neustále mění, j e občas problémem dohrát i hodinový blok dramatických her, 

které mají navazovat. Navíc potřebujeme, aby u nich děti udržely pozornost, což bývá 

°bčas problém. U divadla bychom pozornosti potřebovali ještě více. Zároveň divadelní 

zkoušky nejsou úplně hromadná záležitost, někdy je nutná i individuální práce a pro tu 

J e ve školní družině časově vyčleněno poměrně málo místa. A je vhodné tyto okamžiky 

využívat pro řešení konkrétních problémů, které jednotlivé děti trápí a i tak mám n x , - J " 

Pocit, že je na ně málo času. Nedovedu si tedy představit, že bych dokázala s nmji 

skupinou v současné situaci zahrát divadlo. A to díky objektivnímu zhodnocení situace 

a nikoliv, že by se mně jako vychovatelce nechtělo. Myslím si, že pro tuto činnost j e 

lePší prostředí dramatického kroužku, kam chodí děti, které tuto činnost více očekávají, 
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většinou mají pro divadlo i dispozice a hlavně mají chuť divadlo hrát, což je motivace, 

která většině dětí v družině chybí. Ty, které ji mají, chodí do dramatického kroužku. 

Také vedoucí těchto kroužků jsou schopni lépe a snáze než já vybrat hru pro daný počet 

dětí. Snáze už proto, že u nich je počet hrajících předem dán počtem dětí, které zájmový 

kroužek navštěvují. 

Děti mladšího školního věku milují možnost používání fantazie a imaginace ve 

svých hrách a nestydí se za to. To bývá problém u starších dětí, které by si také rády 

hrály na draky, jen si zrovna vzhledem k svému věku nejsou jisty vhodností takových 

her. Proto bývá někdy problémem nevhodně věkově promíchaná skupina. Někdy je 

nutné si chování skupiny v průběhu hry alespoň trochu zmapovat a postupovat pak 

systémem kroků (Machková, 1998), od her, které jsou téměř nedramatické až po hry, 

kde je hraní v roli opravdu výrazné a to celé nerozložit do jedné hodiny, ale do celého 

roku. Je tedy nutné si udělat určitý časový nástin jak budeme postupovat a co by mělo 

být naším cílem v konkrétních obdobích. Já jsem měla letos velké štěstí, že i když se 

moje skupina skládá z žáků první a čtvrté třídy, starší děti jsem měla už loňský rok a tak 

jsou zvyklé na dramatické hry. I tak ale občas narážím na to, že některé hry jim úplně 

nevyhovují, protože se stydí. Je tedy nutno je motivovat k plnému zaujetí více než 

mladší děti, pro které jsou dramatické hry v tomto věku přirozenější a motivaci téměř 

nepotřebují. Jakékoliv hry je zajímají téměř vždy a jejich zaujetí bývá velmi silné i bez 

našeho ovlivňování. Dramatické hry na různá zaměstnání jsou pak pro ně zcela 

samozřejmé, protože jsou často součástí jejich spontánních aktivit Já jim vlastně 

Pomáhám jen rozšířit jejich rejstřík možností výběru, protože jim ukážu další možná 

Povolání, která jsou pro ně zajímavá a zajistím, že si na ně zahrajeme všichni i když se 

Jedná o povolání, které lépe zná třeba jen jedno z dětí a tak by se jemu samotnému do 

hry hůře vnášelo. Díky dramatické hře mohu dětem připravit zkušenosti a zážitky 

2 Povolání nanečisto, které by nikdy nezískaly, kdybychom profesní přípravu pojali 

direktivním výchovným způsobem pouček, zákazů a příkazů. 
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8. Moje příprava a tvorba hodiny či dramatické výchovy 

Na hodiny dramatické výchovy musíme chodit připraveni bez ohledu na to, zda 

jde o hodinu výukovou či hodinu ve školní družině. Můžeme si dopředu připravit více 

bloků či hodin a konkrétní náplň odpoledne vybrat až podle situace a nálady mezi 

dětmi. Podle dětí a jejich momentální únavy můžeme třeba obměnit pořadí některých 

her, ale vždy bychom měli mít připravenou celou hodinu alespoň bodově a znát její cíl. 

Pokud s dětmi dramatickou výchovu děláme pravidelně, stačí nám znát cíl bloku, čas 

který na něj máme vyhrazen a mít připravenou jakousi základní osnovu hodiny, kde je 

máme více rozvedenou konkrétně jen hlavní hru a k tomu mít jen krátkou 

charakteristikou připravenou činnost okolo. Pokud však pracuji sdětmiipro které není 

dramatická výchova příliš známou aktivitou, musím začínat zlehka a opatrně a hodiny 

přizpůsobovat jejich pokroku. Osobně využívám v přípravě hodin dramatické výchovy 

v družině hlavně dva typy, dvě formy hodin. To proto, že děti chodí odpoledne do 

družiny poměrně unavené, jejich pozornost a tvůrčí elán jsou otupělé a pokud se jim 

něco chce dělat, tak je to hlavně "zlobení", nejlépe spojené s divokými výboji do 

prostoru. Proto je pro ně přirozené začít hry nějakou aktivitou pohybovou, ve které se 

tedy mohou důkladně rozhýbat a jejich pohyb je přitom dán rámcem hry, nebo jim od 

myšlenek na školu pomáhají i hry zaměřené na soustředění ,které odvedou jejich 

Pozornost žádoucím směrem. Navíc j e při této činnosti zabavena i jejich hlava a tak se 

snižuje možnost hloupého nápadu v průběhu nekontrolovaného běhání po třídě. Díky 

hře si děti duševně odpočinou a další aktivity pak pro ně mají smysl, protože je chtějí 

hrát společně. 

8.1 Varianta A : 

1 • Začneme povídkou či pohádkou na úvod, která uvede v klidu děti do děje a 

zároveň je tak zaujme, že se koncentrují. Ke koncentraci můžeme používat i 

některé metody projektového vyučování jako je třeba brainstorming pro lepší 

zapojení do děje 

2. Pohybová aktivita na rozehřátí 

3. Hra na koncentraci a soustředění 
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4. Hlavní hra celého bloku 

5. Společné zhodnocení celé hry vhodnou formou 

Tato varianta se dá zařadit, když děti nejsou příliš unavené duševně a je vhodnější 

zejména pokud nám rámec bloku tvoří pohádka či povídka, která má děti hned na 

počátku motivovat k další činnosti. 

8.2 Varianta B : 

1. Hra či hry na zahřátí, pohybová aktivita 

2. Hra či hry na koncentraci a soustředění 

3. Hlavní hra celého bloku 

4. Hra či hry na uvolnění 

5. Závěrečné zhodnocení 

Tato varianta je vhodná i v případě, že naším cílem není nějaký konkrétní nový 

poznatek pro děti, ale rozvoj nějakého z jejich smyslů. Závěrečné zhodnocení pak může 

být pojato jen jako pochvala dětí. 

8.3 Závěr 

Toto jsou moje dvě základní varianty stavby hodiny či bloku. Podle momentální 

stavu dětí pak zařazuji či vyřazuji hry na uvolnění, zahřátí a koncentraci. Někdy je 

hlavní hra rozložena do více částí, které právě tyto hry vhodně doplňují. Vždy přihlížím 

k momentálnímu stavu dětí a akcentuji i aktuální období roku s jeho zvyklostmi. 

Každou hodinu či blok dramatické výchovy je nutno mít předem připravený, i 

když je možno zde cíleně ponechat prostor pro improvizaci dětí. Základem stavby každé 

hodiny by měl být také zřetel na její dynamiku, hodina musí mít svou gradaci a svůj 

vrchol. Nemůžeme ale vždy na svém programu trvat, musíme vnímat potřeby a přání 

dětí a v případě nutnosti celou hodinu klidně odložit a nechat její náplň na vhodnější 

dobu. 

Vždy bychom měli na konci hodiny spolu s dětmi hodinu nějak zhodnotit a to 

třeba formou debaty nebo i další dramatické hry. Reflexe dětí by pro nás měly být 
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důležité a pokud si vedeme průběžný záznam o činnosti dětí, jejich názory by se v něm 

měly objevit. 
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9. Výběr vhodných námětů 

Náměty k celkovému rámci dramatických her musíme vybírat přiměřená k věku 

dětí a k jejich zálibám a také vzhledem k cílům jaké sledujeme. Pokud chceme pomocí 

dramatické výchovy přiblížit dětem mladšího školního věku různá povolání tak, 

abychom jim usnadnili a také obohatili výběr jejich povolání na druhém stupni základní 

školy, musíme si nejprve ujasnit jaká povolání jim chceme přiblížit a proč. Vzhledem 

k široké škále nabídek a možností se ani náhodou nemůžeme domnívat, že bychom tuto 

škálu vyčerpali téměř celou. Musíme si tedy zvolit kritéria podle kterých budeme 

vhodná povolání vybírat. Nesmíme zapomenout přihlédnout k dispozicím dětí. Jiná 

povolání budeme volit na prestižní jazykové škole v centru Prahy a jiná na střední 

Moravě, ve spádové škole pro dvacet vesnic. Nikdy však dispozice dětí nepodceňujme a 

ani nepřeceňujme. 

Mezi vhodné faktory pro výběr témat patří faktor blízkosti a zkušenosti dítěte. 

Uvědomme si, co všechno je v jeho bezprostředním okolí, s čím se každý den setkává a 

považuje za důležité. Dalším je faktor atraktivity pro dítě, což znamená vědět, co zrovna 

mezi dětmi "letí", jaká témata jsou teď zrovna pro ně aktuální. Významný je i faktor 

tradice, protože některé hry a jejich zaměření je u dětí tradiční, často se stává, že 

z atraktivního a nového tématu se časem vyvine konstanta dětských her. To jsou tedy 

základní okruhy, ze kterých když budeme vybírat, neriskujeme, že zvolíme téma, které 

děti již předem kvůli jeho podstatě odvrhnou. 

Zvolit si k dalšímu rozpracování povolání rodičů, ať již jako téma celoroční 

nebo měsíční, j e téměř naší povinností. Posilují se tak vazby mezi dětmi a rodiči a 

nenápadnou formou přimějeme i malé děti, aby se zajímaly o práci svých rodičů a 

dokázaly o ní mluvit. Obecně bychom při hlediscích výběru měli důkladněji přihlížet 

k rodinným poměrům dětí. U malých dětí, myslím tím první a druhou třídu, je vhodnou 

metodou k zjištění potřebných informací volná kresba a následná debata o obrázcích. 

Vyzkoušíme si tak zvolené téma nanečisto, protože kdyby děti nezaujalo už v tomto 

°kamžiku, nemá zřejmě cenu ho ani dále rozpracovávat. 
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10. Úprava prostředí 

10.1 Příprava před celkovou hodinou či blokem 

Před zahájením nějaké konkrétní činnosti či bloku považuji za základní 

podmínku uklizený prostor ke hře. Pokud děti jen pustí hračky na zem a jdou se věnovat 

další činnosti mají tendenci zůstávat myšlenkami ještě u původní hry, nepodporují se 

tak základní společenské a hygienické návyky a navíc se zvyšuje riziko zranění díky 

věcem na zemi. To jsou všechno velmi dobré důvody proč si nezvyšovat popularitu u 

dětí tím, že je nebudu nutit k uklízení. Pravidlo úklidu hraček a úklidu celého herního 

prostoru považuji za velmi důležité a je nutná minimální tolerance na jeho porušování. 

Děti se tak naprosto oprostí duševně od předchozích činností. Úklid je pro ně jakousi 

katarzí od předchozích her spojených a problémů, svárů a jiných záležitostí a jsou 

připraveny pro další nové zážitky. Navíc některé děti mají silný smysl pro pořádek a i 

když jim hračky roztahané v průběhu hry různě na zemi nevadí, pokud hru ukončí, 

začnou na ně pohlížet jako na nepořádek a ten jim vadí někdy natolik, že nejsou 

v takovém prostředí schopné se na další činnost plně soustředit. Úklidem hraček a 

prostředí si tedy pomyslně uklízíme i v našem myšlení. 

10.2 Úprava v průběhu hry 

Je vhodné i v průběhu celého bloku stále udržovat jakýsi řád a lad tím, že 

pomůcky po jejich použití odkládáme najedno konkrétní místo, či pokud nám to funkce 

učitele v roli dovolí, rovnou nepotřebné vyhazujeme do koše či uklidíme do skříňky. 

Uzavíráme tak jednotlivé hry i vizuálně, jen tím ale nesmíme přerušit soustředění dětí 

na hru a úklidem je vlastně rušit. Neměli bychom podcenit funkci některých věcí jako 

Pomůcek pro podporu celého tématického celku a nesmíme se jich takto zbavovat dříve 

než je žádoucí. 

Při úklidu místnosti také platí že všeho s mírou, jen bychom měli používat míru 

Přísnější než u jiných činností a vyžadovat vždy její naplnění. 
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11. Moje konkrétní praktická činnost 

Rozhodla jsem se pro celoroční tématický blok "Povolání", jehož cílem je 

poskytnout dětem možnost získat formou dramatické hry cenné zkušenosti o různých 

profesích, aby se rozšířila jejich představa o možné volbě povolání a oni z těchto 

prožitků mohly vycházet ve své budoucnosti. Volba povolání j e stěžejní životní 

záležitostí každého z nás a děti by tak měly dostat maximum informací, zkušeností a 

prožitků, aby jejich volba byla správná. Dramatická výchova nám ideálně pomáhá tento 

cíl u dětí mladšího školního věku naplnit a poskytuje dětem velmi cenný zdroj prožitků 

pro jejich další život. Vzhledem k tomu, že s touto věkovou skupinou dětí nikdo 

oficiálně v rámci naší školy v tomto směru cíleně nepracuje a děti tedy mají zkušenosti 

získané jen v nejbližším okolí, je žádoucí, aby se na toto téma výchovy zaměřila 

pozornost vychovatelek školní družiny. V našem rámcově vzdělávacím plánu pro příští 

roky je toto téma zohledněno jako jedna z činností provázející družinové děti po celých 

pět let prvního stupně základní školy. Při využití dramatické výchovy by měly být 

výstupy z tohoto tématu efektivnější a pro děti přínosnější < 

Moje skupina dětí ve školní družině tento směr dramatické výchovy přivítala 

s velkou chutí a je vidět, že je tato oblast vědomě i podvědomě zajímá. Téma povolání 

je tedy zřejmě pro všechny děti velmi atraktivní. Dětem je téma blízké, chápou svou 

budoucí povinnost zařadit se mezi pracující dospělé. I proto je možná tento námět zaujal 

bez velkých obtíží. Mám pocit, že i naše společné individuální rozhovory se více točí 

kolem povolání. Zde uvádím jednotlivé možné náměty, které jsem s dětmi letos již 

realizovala. 

11.1 Kuchaři 

Dvě z dětí mají rodiče zaměstnaného na pozici kuchaře v restauraci a všechny 

děti v družině tuto profesi znají ze školní jídelny. Navíc všichni mají určité povědomí o 

tom jak se vaří. Jako podklad jsem využila velmi pěkný pohádkový tématický blok mé 

kolegyně a jen jsem modifikovala jeho závěr tak, aby odpovídal mým záměrům. 

Celý blok je určen pro děti prvního stupně, nejlépe pro věkově smíšenou 

skupinu. Děti kromě seznámení se s konkrétní profesí, si také procvičí smyslové 

vnímání a zahrají si v roli. Vychovatel j e zde převážně v roli. 
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Název: Králova poslední vůle 

Prostor :Místnost školní družin, její kuchyňka 

Pomůcky : Kostky, černá látka, závěť a šál se sponou pro roli královského rádce, trůn, 

koruna, 7 předem ukrytých předmětů pro volbu krále, 5 druhů 

aromatického koření v neprůhledném obalu,vařečka, papíry, tužky 

Úvodní motivace a uvedení do děje : posadíme se s dětmi v kroužku, vychovatel 

je zde v roli vypravěče, měl by se tvářit slavnostně, používat více knižní výrazy. "Dnes 

bych vám chtěla vyprávět příběh z dob dávno minulých, z dob kdy na našem území 

vládli králové a kdy se ještě bydlelo na hradech. A co kdybychom si takový hrad teď 

z kostek postavili." Vychovatel se postaví a tleskne a děti si ani neuvědomí, že by mohli 

nehrát, protože jsou zvědavé na celý příběh. 

Hrad je dostaven a vychovatel si mezitím oblékl propriety převlékající ho za 

králova rádce. Postaví se k hradu a přehodí přes něj černou látku. Děti ztuhnou a dívají 

se, co se bude dít dál. Rádce se postaví a nahlas řekne „na vědomost se dává, že náš 

velevážený a hodný král dnes zemřel. Protože neměl dědice, mají všichni občané jeho 

země možnost stát se novým králem. Podle královi poslední vůle jeho korunu získá ten, 

kdo je nejvšímavější a kdo tedy dokáže najít jeho sedm královských předmětů. Jsou to 

jeho prsten, jeho jablko, jeho kouzelný hřeb, jeho královské počítadlo, jeho královské 

pero, jeho královská kniha a jeho oblíbený královský polštářek. Kdo se chce stát novým 

králem však musí ukázat i svou disciplinovanost a dobrou paměť a tak královské 

předměty musí nalézt v prostoru pouze očima, a až si je jist, že nalezl všechny, přijde mi 

to oznámit a spolu pak předměty vyjmeme z jejich skrýší. Můžete začít hledat. Teď!" 

Dítě, které první nalezlo všechny předměty je tedy posazeno na trůn a rádce 

pokračuje „Nového krále tedy máme, ale jaká by to byla korunovace bez hostiny, 

dokážete děti připravit na královu počest hostinu? Ale musíme si zvolit hlavního 

kuchaře a toho vybere král tak, že mu dá přivonět ke koření a on ho jako správný kuchař 

samozřejmě pozná. Postavte se tedy do řady, král vám dá přivonět a mně, jeho rádci 

Zašeptáte název koření. Kdo uhodne, zúčastní se druhého kola a tak dále, až zbude ten 

nejlepší z vás kuchařů." Děti jsou nenápadně vmanévrované do role kuchařů, nemají 

příliš mnoho prostoru zkoušku odmítnout a tak se řadí do fronty a čichají. Když je 

41 



zvolen hlavní kuchař, sedneme si s dětmi do kruhu, protože se musíme poradit co 

vlastně chceme uvařit. Učitel v této chvíli vystupuje z role rádce a stává se moderátorem 

diskuse na téma Nejoblíbenější jídlo. Ptá se dětí také na to jak už v kuchyni pomáhají a 

kolik asi kuchařů musí tak vařit na zámku a kolik kuchařů vaří ve školní jídelně a 

podobně. Ke konci debaty se vrátí k volbě vhodného pokrmu a vysvětlí dětem, jaké 

suroviny mají k dispozice. Pak se společně s králem přesunou do kuchyňky a začnou 

chystat hostinu. Když je hostina nachystána, všichni se společně posadí ke stolena připijí 

si šťávou na nového krále. Potom si při jídle povídají o tom jak je bavilo připravovat 

jídlo, jaké je to asi být kuchařem a podobně. 

11.2 Redakce, novináři 

Jedno z dětí má maminku šéfredaktorku oblastních inzertních novin a já si toto 

povolání vybrala pro jeho společenskou prestiž, atraktivitu, použitelnost získaných 

zkušeností i v průběhu školní docházky a také pro možnost rozvíjení vztahu k českému 

jazyku. 

Název bloku : Školní noviny 

Prostor: třída 

Pomůcky : papíry, nůžky, lepidla, staré časopisy či noviny jako dekorace (není nutné), 

kopírka, dlouhá sešívačka 

Na začátku hodiny se děti rozhýbaly a zahřály při rychlých honičkách, pak jsem 

Přidala pohybovou hru na koncentraci, aby při běhu a zároveň chytání míčku nejen 

zahřály, ale i trochu zkoncentrovaly. Potom jsme se posadili do kruhu a hráli jsme 

Pantomimu na řemesla. Po chvíli jsem dětem ukázala jako řemeslo novináře a když to 

uhodly, začala jsem jim něco o této profesi vyprávět. Debata pokračovala otázkami na 

chod redakce a závěrem jsme se rozhodli, že si na redakci zkusíme zahrát. Posadili jsme 

S e k velkému stolu a rozdělovali si funkce. Já jsem byla tiskař, protože ten zadává 

noviny do tisku a ručí za rozložení stránek a jejich gramatiku. Protože jsem byla starý 

hskař a šéfredaktor je nový a mladý, mohla jsem se účastnit redakční porady a trošku 

pomáhat. Prvním úkolem pro děti bylo vymyslet jméno novin, zvítězil u nich velmi 
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podivný název XL, což mně trochu zarazilo a doporučuji proto využít jako pomůcku 

také starší noviny či časopisy s vhodnými názvy. 

Děti tedy pracovaly podle mně až moc hromadně, nebyly příliš schopné dodržet 

konkrétnější pozice v redakci, ale podařilo se mi najít dobrou funkci pro malá děvčátka, 

která se stala grafičkami a kreslila obrázky. V průběhu hodiny děti sepsaly několik 

článků s obrázkem a jako tiskaři mi je odevzdaly. Protože noviny se tisknou přes noc, 

musely si děti na výsledek počkat do druhého dne. Tento den jsme ukončily opět 

pohybovou aktivitou na zahřátí. Po pracovní době jsem vytvořené texty nalepila na čisté 

papíry a na kopírce podle počtu dětí nakopírovala, sešila dlouhou sešívačkou a druhý 

den po obědě jsem děti posadila ke stolu jako že jsme v kavárně a chceme si po dobrém 

bědě sednout, jako vypít kávu a přečíst noviny. Děti si tedy musely sednout a já jim 

jako číšník nosila imaginární kávy a skutečné noviny. Závěrečná reflexe tedy proběhla 

formou kavárenské debaty a děti to moc bavilo. Starší děti se pak pokusili napsat další 

číslo, ale bohužel se rozhodly pro formu bulváru a na stránkách svých novin se začaly 

vzájemně pomlouvat, takže jsem sice dvěma skupinám čtvrťáků vydala ještě jeden 

výtisk novin, ale ten si obě strany po nahlédnutí promptně roztrhaly a pohádaly se. 

11.3 Knihovníci 

Návštěva městské knihovny je každoroční „povinnou" akcí školní družiny. 

Propojila jsem tedy exkurzi a dramatickou výchovu, aby zážitek dětí byl intenzivnější a 

dlouhodobější. 

Název: Knížky 

Prostor: třída, Dětské oddělení městské knihovny 

Pomůcky : tužky, papíry. Knížky 

Abychom si opravdu mohli zkusit jaké to být knihovnicí, udělali jsme si výlet do 

městské knihovny, do oddělení pro děti, neboť místní paní knihovnice jsou k dětem 

velmi vstřícné a rády jim v knihovně dělají různě zaměřené povídání a besedy. My jsme 

*li letos do knihovny poprvé a tak bylo pro děti připravené povídání o tom, co to vlastně 

knihovna je a jak získat možnost si zde něco vypůjčit. Paní knihovnice si s dětmi 
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povídala o tom, co rády čtou a dokázala jim hned nabídnout knihu, která by se jim 

líbila. Druhý den jsem dětem oznámila, že si také zahrajeme na knihovnu a každý bude 

jeden den knihovníkem. Ale co to znamená? Děti si udělaly skupinky , dostaly tužku a 

papír a měly si vzpomenout na co nejvíce činností, které má takový knihovník na 

starosti. Když byli hotovi, každá skupinka dostala za úkol neprozrazovat co napsala, ale 

předvést nám to jako pantomimu a my měli hádat, co to je. Zde upozorňuji, že šlo o 

poměrně malé děti, které byly schopny dát dohromady seznam dvou až čtyř činností, 

pokud bych to dělala se staršími dětmi, bylo by zde riziko, že jejich seznamy budou 

velmi dlouhé a hra se neúměrně protáhne a bude děti nudit. Každou uhodnutou činnost 

jsme si napsali na magnetickou tabuli, pokud se opakovala, již jsme ji nezapisovali. Po 

skončení pantomimy jsme si nápisy přečetli a já jsem je ještě po souhlasu dětí doplnila. 

Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny, první byla knížky a druhá knihovníci, kteří měli za 

úkol na můj povel předvádět mnou danou činnost ohledně knížek. Velmi vydařený byl 

pokyn k rovnání do regálů. Knihovníci se spojili a nacpali knížky na zeď a k sobě. Pak 

si děti role vyměnily a zkusily si druhou stranu. Tato aktivita byla hodně pohybová, 

protože knížky "zlobily" a knihovníkům utíkaly, takže děti po skončení této hry byly 

poměrně čilé a neunavené a závěrečná reflexe se tedy konala v kroužku jako debata na 

téma kdo by chtěl být knihovníkem. Domluvili jsme se, že každý týden bude jedno dítě 

družinovým knihovníkem a vybere nám knížku vhodnou pro ten týden ke společné 

četbě a bude se ten týden o knížky v družině starat. Děti tato činnost stále ještě baví a 

knihovníci občas nosí i knížky ke čtení z domova. 

11.4 Dabér 

Nechtěla jsem si s dětmi hrát na herce a herečky, i když je to povolání pro děti 

JJstě atraktivní, ale j e hodně obsáhlý pojem a zkušenosti děti získají nejlépe 

Ozkoušením představení, a pro to je moje skupina dětí svým věkovým rozložením 

Nevhodná, většina dětí j e příliš malá a nároky kladené na ně ve škole jim má družina 

Pomoci kompenzovat a ne j e zahlcovat dalšími. Také si myslím, že už si na nich letošní 

r°k zkouším ledacos a tohle už by na ně bylo moc. Vybrala jsem si tedy kariéru dabéra, 

1 to je vlastně herec, aby si děti vyzkoušely, co tohle slovo vůbec znamená a jaké to asi 

J e mluvit za někoho jiného.představovat někoho jiného by pro ně bylo ještě složitější. 
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Název : Dva jsou jeden 

Prostor: třída 

Pomůcky : sladká odměna pro děti 

Začaly jsme povídavou honičkou a pak si zahráli hru na vzájemné sledování a po 

těchto hrách by děti měly být přiměřeně koncentrované a také rozmluvené, takže jsme 

přikročili k hlavní hře v kruhu , děti hrály jednotlivě, aby se ostatní mohly soustředit na 

jejich a pak i na svůj projev.. Po této hře jsme si společně zahráli na uvolnění hru na 

stíny, která ale stále obsahuje prvek jedné činnosti spojené s dvěma osobami. Závěrem 

jsme si řekli, co nám připadalo těžké a jak se nám to líbilo. Je nutné si zde uvědomit, že 

se jedná o poměrně náročné hry, které vyžadují přesnou motoriku celého těla a velké 

soustředění a j e tedy vhodné s dětmi tyto hry hrát častěji, protože jednak se tím zlepšují 

jejich funkce a smysly a jednak tyto hry podporují i empatii vůči ostatním dětem. Také 

je zde nutné všechny děti pořádně pochválit a vyzdvihnout některé konkrétní podařené 

akce a všechny odměnit sladkostí, aby dostaly trochu nové energie. Je vhodné po 

závěrečné reflexi vzít děti ven na hřiště nebo jim dopřát nějakou nenáročnou pohybovou 

aktivitu ve třídě, aby se uvolnily a odpočinuly si. 

U . 5 Řidič 

Povolání řidiče ve své podstatě vykonává každý z nás kdo řídí osobní vůz, ale i 

kolo. Chtěla jsem v dětech probudit pocit řidiče, který je odpovědný za své pasažéry a 

také za osoby kolem sebe. 

Název: Mašinka 

Prostor:třída, venkovní hřiště 

Pomůcky :šátky (není nezbytně nutné),kužely, 

Pro prvotní zahřání a pobavení si děti zahrály na Améby, to znamená, že se 

Pohybují neobvykle pomalu a roztaženě po místnosti a pak si daly honičku stále v roli 

améb. Tyto hry děti probudí a rozveselí, takže j e pak vhodné zařadit nějakou hru na 

klidnění a zbystření pozornosti, j á v tuto chvíli zvolila Slepého rybáře. Děti jsou po 

této hře nejen zklidnění, ale probudí se v nich většinou i trocha empatie. Navíc si už 
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zvykají na pocit zavřených očí. Hlavní hrou j e pak hra na vláček, kdy jeden z dvojice je 

mašinka a druhý vagónek. Vagónek samozřejmě nevidí kam s ním mašinka jede a 

mašinka nesmí svůj vláček ztratit. Celou hru jsme rozjeli pomaleji tak, že nejprve se 

děti dívaly najeden pár, který jel, a když si akci po dvojicích vyzkoušely, hrály všichni 

najednou. Pak se role vyměnily a nakonec se mašinky postupně spojily do jednoho 

velkého vlaku, kde je mašinkou jen jedno dítě. Zde je velmi důležitá závěrečná reflexe, 

děti se potřebují ze zážitků vypovídat a j e dobré jim hned na jejich vlastních pocitech 

ilustrovat pocity řidičů opravdových vozidel. Je vhodné ktéto činnosti připojit i 

dopravní výchovu tak, aby navazovala vhodnou praktickou činností. V nejlepším 

možném případě vzít hned druhý den děti na dopravní hřiště, kde si zkusí řídit kolo 

v prostoru, nebo pokud nám to podmínky neumožňují, postavit jim venku třeba dráhu 

z kuželů a zopakovat si hru na vláček a zase s nimi v závěru hovořit o jejich pocitech. 

11.6 Spisovatelé 

Povolání spisovatele je pro děti zajímavé, j e velmi ceněné společensky a pokud 

si ho dítě nikdy nezkusí, může neobjevit svoje vlohy a svůj talent pro tuto činnost. 

S malými dětmi si však musíme dát pozor, aby tato činnost byla adekvátní jejich 

chápání a jejich možnost, abychom v nich naopak vlohy k této činnosti nepotlačily. 

Název : Komiksáci 

Prostor:Třída 

Pomůcky : Papíry na kreslení, balící papír, tužky, pastelky, fixy, sladká odměna, 

dostatečně velký prostor na pověšení výsledků 

Opět jsme začali vhodnou aktivizační honičkou, která měla za úkol děti probrat a 

Pomoci jim překonat únavu. Následně jsme se sesedli do kroužku a začali společně 

vymýšlet příběh na pokračování po větách bez zadání tématu. Pak jsem děti za příběh 

Pochválila a řekla jim, že jsou skoro jako spisovatelé a že si tedy na spisovatele zahraje 

a dáme si spisovatelskou rozcvičku - každý musí na dané téma vymyslet dvě věty. 
T ' . . . . . 

le№ata jsme několikrát obměnili a pak jsme si zvolili nové téma a děti se rozdělily do 

Každá skupina dostala za úkol nakreslit komiks na dané téma, bez určení 

r°Zsahu a na libovolnou plochu(obyčejné papíry, role balicího papíru) a libovolnou 
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technikou. Jediným rizikem při této činnosti je rozdílná doba tvorby jednotlivých 

skupin, takže je vhodné děti do skupiny vybírat podle této schopnosti. Forma reflexe na 

závěr byla, že jsme si zahráli na vydavatelství a každá skupina předvedla svůj komiks a 

my ostatní jsme ho "vydali" tak, že jsme ho pověsili na nástěnku a autoři dostali 

sladkou odměnu. V závěru tedy viseli na nástěnce všechny komiksy. Po této duševně 

náročné aktivitě j e vchodné zařadit nějakou pohybovou činnost nebo jít s dětmi ven. 

11.7 Veterináři 

Cílem této hodiny bylo, aby si děti procvičily svou schopnost empatie a také aby 

si zkusily, jaké to je, když, nemůžeme sdělit své pocity a potřeby. 

Nejprve jsem použila pohybovou hru aby se děti protáhly a probraly z únavy a 

také se již trošku zkoncentrovaly. Pak následovala hra na smutnou kočičku , abychom 

se snáze začali orientovat směrem ke zvířecí říši. Lehce jsme tématicky odbočili ke hře 

Místo po mé pravici j e volné.., abych děti trošku "zapnula" v oblasti vnímaní ostatních a 

také sebe a v empatii a pak jsem je za pomocí hry kde hledaly svou zvířecí dvojici opět 

dostala do role zvířátek i se zvukovou složkou. Děti zůstaly stále ve zvířecí kůži a 

zkoušely na můj pokyn vytvořit zvířecí sousoší, která vyjadřují pocity, které jsem 

zadávala. 

Ujasnili jsme si, že jsme zvířátka a nemůžeme mluvit, můžeme se jen tvářit. Ale 

Jsme maličko kouzelná zvířátka a tak si vytáhneme z klobouku lístek, na kterém je buď 

naše diagnóza nebo sdělení, že j e z nás veterinář. Zvířátka jsou teď venku na pastvě a 

Veterináři se sejdou u stolu a dumají, jak zjistit, co jim je, když neumí mluvit., dostanou 

Papír a obchází zvířecí pacienty a snaží se najít příčinu. Když jsou si jisti, diagnózu si 

na papír zapíšou pokračují dál. Pak si sedneme do kruhu a veterináři přečtou nač přišli, 

^hodnotíme výsledky a vybereme lístky od zvířat a tentokrát nabídneme přednostně 

bývalým lékařům. Situace se tak obrátí a hrajeme druhé kolo. Na konci druhého kola 

Při posezení v kruhu zvolíme nejlepšího veterináře a kritériem nejsou jen správné 

^agnózy, ale i přístup ke zvířátkům. Hra celkově by se měla nést ve veselém duchu, je 

"nožné ji obměnit při nižším počtu dětí, že jedno jde za dveře, ostatní zvolí zvíře a jeho 
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nemoc a zavolají ho a on pak diagnostikuje před všemi v kruhu. Je nutné počítat s tím, 

že se děti budou chtít vystřídat všechny. 
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12. Závěr 

Závěrem bych ráda upozornila na fakt, že děti jsou rády, když se činnosti 

opakují, jsou spokojenější, že jim pak lépe jdou a mají ze sebe lepší pocit, což přispívá 

k posilování jejich sebedůvěry. Také mají možnost vyzkoušet si jinou roli, která je 

předtím zaujala, ale ony si na ní netroufaly nebo ji předtím nezískaly. Opakováním se 

také stává, že se vyznění jednotlivých bloků posouvá novým směrem, děti nově reagují 

podle aktuálních zkušeností a podle svých možností, které se u nich vývojem stále 

zlepšují a zdokonalují. Navíc se jednotlivé hry sami naučí a mohou je použít při 

vlastních hrách s ostatními dětmi tam, kde již žádný vychovatel není, kde je tedy 

teoretický prostor pro vznik dlouhé chvíle a nudy a tedy tím i předpoklad společensky 

nežádoucích nápadů a jejich realizací. Vybavíme-li dítě nejen vhodnými nápady pro 

hry, ale i jejich schopností je hrát, předcházíme tím preventivně vzniku patologického 

chování celých skupin dětí, protože i jedno dítě s dobrou hrou může vhodně zabavit 

celou skupinu ostatních dětí a pokud děti přilnou k akci ve formě her, nebude je bavit 

stýkat se s těmi, kteří jen stojí v parku u lavičky a kouří. Budou takový čas považovat za 

ztracený, protože znají pozitiva času stráveného nějakou akcí, kterou hra bezesporu je. 

A protože díky opakování mají odmala, kdy na ně někdo pedagogicky ještě působil, 

zažito spoustu her, stýkají se s těmi, kteří je chtějí hrát také, neradi se nudí a postupem 

času jsou, už jako dospělí, schopni si hry pro další děti i sami vymýšlet. 
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Posudek vedoucího práce 

Kateřina Gazdová: Dramatická výchova a budoucí volba povolání 
(50 str.) 

K. Gazdová si téma své bakalářské práce zvolila tak, aby mohla vycházet 
zvláštních zkušeností vychovatelky školní družiny. Je třeba ocenit, že při formulování 
tématu se K. Gazdová nespokojila jen s obecně vymezeným tématem (DV a školní 
družina), ale pokusila se svou práci zúžit na problematiku volby povolání. Takto 
stanovený cíl se však diplomantce podařilo naplnit jen zčásti. Projevuje se jen 
v úvodních obecných deklaracích, jak je toto téma důležité a pro děti "vhodné" 
(kapitola 3), a pak už pouze v závěrečné minikapitole (11). Ani ta však není 
v podobě, kterou diplomantka předložila, příliš přesvědčivá. Co se děti skutečně 
dozvědí z jejích lekcí o povolání kuchaře nebo o povolání veterináře či řidiče, mně 
lení jasné. A proč by se měly zabývat "kariérou dabéra" nebo spisovatele? Atd. atp. 
Samostatnou kapitolou je nepříliš promyšlená stavba těchto hodin. 

Na práci K. Gazdové se projevuje, že si na ni autorka nevyhradila tolik času, 
kolik by bylo potřeba. Na textu je vidět, že se rodil dosti hekticky a upřímně řečeno je 

této podobě ne zcela utříděným polotovarem. Navíc je na předložené práci patrné, 
K. Gazdová povážlivě zápasí s formulováním. Ani v poslední verzi se jí nepodařilo 

Potlačit neadekvátní sklon k hovorovému, neodbornému jazyku, založenému často 
sPíše na subjektivním vyprávění nebo dojmologii, a nevyvarovala se ani neobratných 
nebo nepřehledných větných konstrukcí (titulek "Koncept jako činnost občasná a 
^pravidelná", str. 31; "děti mladšího školního věku milují možnost používání fantazie 
a jmaginace ve svých hrách a nestydí se za to...", str. 34 atd.). V textu nacházíme až 
Příliš často krátká spojení (např. str. 14, konec 1. odstavce, str. 19) neadekvátní 
generalizace, floskule nebo konstatování na hranici banality. Pominout nelze ani 
Překlepy a množství gramatických a pravopisných chyb ("podle královi vůle", "děti... 
^ohli"...). 

Bohužel je práce poznamenána ledabylostí i po věcné stránce: Např. kniha B. 
l^aye sice vyšla už v 60. letech, ale není to americká, ale britská publikace (str. 10). 

Iskař nezadává noviny do tisku a už vůbec neručí za jejich rozložení na stránku a za 
^ma t i ku , jak K. Gazdová mylně děti učí ve své lekci (str. 42). Jak to autorka myslí 
JNnri, že "některé hry vyžadují arbitra" (str. 18)? Její charakteristika bočního vedení 

ení uspokojivá, ačkoliv k tomu existuje dostatek literatury, na kterou je možné se 
^olat . V podkapitole 6.2. o motivaci dětí v družině se v 7 řádcích (!) dozvíme, že 

^°tivace je důležitá a že to od vychovatele vyžaduje "mnohem pečlivější [pečlivější 
^srovnání s kým? s učitelem?] přípravu"... To je opravdu velmi málo na to, že to 

Prirrio souvisí s tématem práce. 
V podkapitole 6.5. se autorka odvolává na tři vzdělávací programy, aniž se 

^ n í o tom, že situace je dnes už poněkud jiná - s ohledem na RVP. 
^ Co vede autorku k tvrzení, že "ve školní družině bychom měli upřednostňovat 
M a t i c k é hry a improvizace před nácvikem divadla" (str. 33)? To přeci záleží na 

Q n°ha okolnostech. Osobně jsem se setkal s řadou vychovatelů, kteří s velkým 
^Pechem a pedagogickým efektem připravili s dětmi výborná divadla nebo 

®dnesové inscenace. Na této, sedmé kapitole je ostatně vidět, že autorka 
štským divadlem nemá skoro žádné zkušenosti, 

p Abych však byl spravedlivý, v práci je možné najít také některé trefné praktické 
^ámky (např. o podmínkách dramatickovýchovné práce v družině nebo o stavbě 



lekcí, zejména v kapitole 8), které jsou cenné a je na nich vidět schopnost dílčí 
zkušenosti z praxe zúročit a reflektovat. 

Z práce K. Gazdové jsem bohužel velmi rozpačitý. Ocenit ji lze jako pokus o 
zachycení některých zkušeností z praxe. Ale požadavkům kladeným na bakalářskou 
práci odpovídá jen zčásti. Práci sice doporučuji k obhajobě, ale výsledek bude 
záležet na tom, jak bude diplomantka na obhajobu připravena a jaký průběh bude 
obhajoba mít. 

V Praze dne 30. dubna 2007 

Prozatímní návrh klasifikace: DOBŘE. 
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^ponentský posudek na bakalářskou práci Kateřiny Gazdové: Dramatická výchova a 
budoucí volba povolání 
Oponent: PhBr . Anna Tomková, Ph J>. 

čutorka v rámci základního tématu dramatická výchova našla své dílci téma (využili 
^arnalické výchovy pro volbu povolání). 

velmi podrobný obsah signalizuje jistou roztříštěnost v následujícím uvažováni o 
boleném tématu. Od počátku autorka zapracovává do textu zkušenost z vlastni praxe Kvalitu 
P°střehů z praxe oceňuji, ale např. základní výmezem podstaty dramatické výchovy s oporou 
0 zdroje čteme až na s. 33. Texí je spíše zaznamenanou zkušeností autorky, úvahou, tvrzeními 
*závěry bez argumentů. S literaturou a dalšími zdroji pracuje autorka jen sporadicky, 
^gumentaci a opora o literaturu bych vyžadovala zvi. v případě některých zjednodusujicích 
Cl sporných tvrzeni, jak při představování teoretických východisek, tak při reflektování a 
jerech praktických činností. 
^ekolik tvrzení, která např. potřebuj i argumentaci a oporu o literaturu, vybiram: 

- různý vek dětí ve školní družině (heterogenní skupiny) je pro dramatickou výchovu 
problém s.26 

- nutnost motivovat děti ve výuce je podstatně menší než ve školní družině s.26 
„V dramatické výchově se nemůžeme opřít o vyjmenovaná slova či logaritmy, kterými 
bychom nutili děti k větší kázni."s. 28 

- dramatické výchovy jako hodiny, kde si děti budou především hrát a nové 
dovednosti přijdou jako vedlejší produkt,..." s.30 

~ „... schopnost hloubky prožitku nesouvisí s vrozenou inteligencí..." s.30. 
domnívám se, že řada tvrzení vyznívá sporně také díky nevhodným a kostrbatým 
formulacím. 

důležitou částí piáce, ukazující, jak autorka porozuměla podstatě dramatické výchovy, j e 
Popis a reflexe dlouhodobého tématu Povolání v podmínkách školní družiny. Vzhledem 
^ danému rozsahu prače a vzhledem k množství popisovaných povolám, má tato část 
charaktcr přehledu. Oceňuji snahu o nalezení místa a rámce pro dramatickou výchovu ve 
školní družině. V popisovaných činnostech podle mého názoru převažují infonnalivní cíle 
0 povoláních a hry, rezervy vidím v nastolování a řešení problémových situaci, 
Ovlivňování postojů dětí a vidění souvislostí se školní výukou. 
Celkový závěr práce je velmi stručný. Práce neobsahuje žádné přílohy. 

Otázky a podněty k obhajobě: 
" Jak jste pracovala s informačními zdroji? 
" Vysvětlete a argumentujte výše vybraná tvrzení. 

^ prací nebyla provedena dostatečná korektura. Připomínky mám k volbě jazykových 
Prostředků a zvolenému stylu psaní (např. „počtem třiceti kousků" s.26). 

doporučuji k obhajobě. 
doporučené hodnoceni: , ijjj-rtu p ~ ^ 
V W dne 22.4.2007 ! 


