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Anotace 

Tato práce pojednává o možnosti využít některé z technik a postupů dramatické 

výchovy při osobnostním a sociálním rozvoji dítěte s mentální retardací. Zabývám se jedním 

konkrétním dítětem - chlapcem, o kterého jako jeho asistent již tři roky pečuji. Během této 

doby udělal veliký pokrok ve svém vývoji i díky využití některých her a průpravných cvičení, 

které nám slouží jako prostředek k získávání a rozvoji určitých dovedností potřebných 

při výuce čtení, psaní a počítání. 
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Klíčová slova 
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1. Uvedení do tématu 

Vzhledem k tomu, že se zabývám výukou žáka s kombinovaným postižením na 

prvním stupni základní školy, jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Využití technik 

a postupů dramatické výchovy při osobnostním a sociálním rozvoji dítěte s mentální 

retardací". Teoretické poznatky z literatury mohu tedy doplnit o praktické zkušenosti z mé 

každodenní praxe, kdy narážím na úskalí výuky a výchovy dítěte s tělesným a mentálním 

postižením a jeho integrace do kolektivu žáků na základní škole. 

Osobnost postiženého dítěte je individuální jako osobnost kteréhokoli jiného člověka. 

Máme-li dosáhnout s různými lidmi téhož cíle (v našem případě co nejlepšího duševního 

stavu), musíme s nimi zacházet individuálně. Vývoj osobnosti dětí se zdravotním postižením 

se řídí stejnými psychologickými zákonitostmi jako vývoj dětí zdravých - jenom s tím 

rozdílem, že u dětí akutně nemocných či se zdravotním postižením se navíc uplatňuje 

specifický vliv několika činitelů, které mohou zdravému vývoji osobnosti vytvářet překážky 

nebo nebezpečí. Hrozí nedostatek podnětů nebo jejich nerovnoměrný přívod, čímž může 

docházet k opožďování mentálního vývoje dítěte. Případně dochází k nevhodnému 

výchovnému vedení ze strany citově angažovaných vychovatelů, zejména rodičů, kteří k tomu 

mají větší příležitost. Avšak i dítě zdravotně postižené je třeba vychovávat. V našem případě 

je péče rodiny výborná, někdy trochu úzkostná, což je ale přirozené, vzhledem ktypu 

postižení, které dítě má. 

Marcel je chlapec s kombinovanou vadou - po operaci tumoru mozku v raném dětství 

se objevila zraková vada (funkčnost zraku se pohybuje v pásmu slabozrakosti). Před nástupem 

do školy po mozkové příhodě došlo k levostranné hemiparéze, ke vzniku sekundární epilepsie 

a následně k regresi psychomotorického vývoje. 

Postižení Marcela je značně komplikované, a proto i při rozvoji jeho osobnosti a 

začlenění do kolektivu většinou nelze použít standardní postupy. Spolu s rodiči, konzultanty 

z Jedličkova a Ježkova ústavu a pedagogy neustále hledáme možnosti, jak zlepšit výuku a 

dále rozvíjet jeho osobnost. Mým zájmem je dosáhnout u Marcela co největšího rozvoje 

v oblasti verbálního projevu a tím i lepší sociální adaptability, hrubé a jemné motoriky, 

pozornosti, rozvoje smyslů, rytmu a paměti. Cílem této práce tedy je zjistit, zda lze při 

osobnostním rozvoji dítěte (zde zcela konkrétního) využít i techniky a postupy dramatické 

výchovy. 
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2. Zdravotní postižení 

Pro pochopení problematiky rozvoje mentálně retardovaného jedince je nutné nejdříve 

se seznámit s definicí zdravotního postižení, s vlivem a způsobem postižení mozku, 

s klasifikací mentální retardace a možnostmi osobnostního a sociálního rozvoje při určitém 

stupni postižení. Tématem dětí postižených tělesně nebo mentálně, případně s postižením 

kombinovaným, se zabýval ve svých dílech především prof. Zdeněk Matějček. Z jeho práce 

„Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí" lze odvodit definici zdravotního 

postižení: 

„Zdravotním postižením rozumíme nejen újmu na zdraví jako následek vrozené nebo 

získané poruchy struktury a funkce organizmu, ale všechna postižení vedoucí k omezení 

pohybové zdatnosti, funkce smyslových orgánů a mentálních funkcí, které vyústí v handicap 

ztěžující postavení takovéhoto jedince ve společnosti. Tělesné postižení nebo nemoc 

nevytvářejí samy o sobě nové zvláštní vlastnosti člověka, ale způsobují zvýšené nároky na 

přizpůsobení situaci a přináší určitá specifická nebezpečí pro psychický vývoj postiženého 

jedince." (Matějček, 2001) 

2.1. Poškození centrální nervové soustavy 

Jakákoli porucha nebo větší psychické zatížení složitého organizmu člověka se musí 

nutně projevit na funkci celku. Čím je postižení těžší a dlouhodobější, tím dochází k větší 

deprivaci osobnosti jedince. U dětí se můžeme setkat s následujícími psychickými následky 

somatických poruch: 

1) přímé poškození centrální nervové soustavy 

- opožďování a nápadná nevyrovnanost celého duševního vývoje dítěte, 

- ráz trvaly - poškození mozku v časných vývojových stádiích, 

- ráz postupně zmírňující se a upravující se - po encefalitidě a meningitidě, po 

úrazech s poškozením mozku, 

- ráz postupně postupující a mohutnící - degenerativní procesy v mozku -

mozkový nádor, progresivní svalová atrofie..., 
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2) nepřímé ovlivnění centrální nervové soustavy 

- jakákoli nemoc, zvláště náročné jsou nemoci provázené bolestivými a 

svědivými podněty, záchvatovité a dlouhodobé, 

- ovlivnění léky v průběhu terapie (epilepsie), 

3) mimořádné společenské situace 

vrozené nebo získané tělesné či smyslové defekty, které zbavují dítě 

normálního styku s okolím. 

Objektivní míra omezujícího vlivu postižení není jediným určujícím činitelem, který 

působí na psychiku daného jedince. Dalšími činiteli jsou: 

subjektivní hodnocení jeho sociálního dopadu, které pomáhá určovat, jak 

pacient toto své postižení zařadí do struktury své osobnosti, 

pocity méněcennosti se všemi svými komplikacemi, jenž provázejí především 

děti se znatelnými odchylkami tělesného zjevu, 

časová progrese rozsahu nemoci nebo postižení, 

- míra vlivu společensky vysoce exponované tělesné funkce - přijímání potravy, 

vyměšování, funkce sexuálních orgánů. 

K poškození mozku, a tím i ke snížení jeho funkce, může dojít v prenatálním období 

vlivem špatné genetické výbavy, nebo mutací genu. Při porodu je mozek plodu nejčastěji 

ohrožen nedostatkem kyslíku, možností poranění (porodní trauma) a infekcí. Nedostatek 

kyslíku (hypoxie) je nejčastější komplikací porodu a bývá způsoben: 

- vleklým nedostatkem kyslíku při disfunkci placenty, cukrovce nebo EPH -

gestóze matky..., 

akutním nedostatkem při protrahovaném porodu či těsně otočeném pupečníku 

kolem krku plodu, 

- porodními traumaty při váznoucím porodu - vybavení plodu porodnickými 

kleštěmi. 

K poškození mozku může dojít kdykoli během dalšího života při úrazech s poraněním 

hlavy nebo při onemocněních s přímým či nepřímým ovlivněním centrální nervové soustavy. 
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V případě Marcela došlo k poškození mozku vlivem onemocnění s přímým ovlivněním 

centrální nervové soustavy (benigní tumor mozku, mozková příhoda) a posléze i k nepřímému 

díky medikaci (léčba epilepsie). 

2.2. Epilepsie 

Epilepsie je poškození mozku různého původu, charakterizované opakujícími se 

záchvaty s velmi rozmanitými klinickými příznaky, podmíněnými excesivními výboji 

mozkových neuronů. Ráz záchvatů závisí na stupni postižení obou hemisfér mozku. Záchvaty 

mohou být různě dlouhé a mohou se projevit v oblasti motorické, senzitivní a vegetativní. 
Při záchvatu je nutné zajistit dítěti bezpečnost, avšak záchvat nechat přirozeně odeznít. 

Dítě je po záchvatu obvykle vyčerpané, a proto je třeba umožnit mu odpočinek. 

Marcel, jak jsem již výše uvedla, má epilepsii získanou sekundárně po mozkové 

příhodě. Podávané léky bohužel ovlivňují do jisté míry osobnost léčeného jedince a mají 

rozhodující vliv na jeho kondici - psychickou i fyzickou. Marcel mívá epileptické záchvaty 

různé síly i několikrát denně v závislosti na medikaci, počasí a dalších blíže 

ne specifiko vatelných vl ivech. 

2.3. Klasifikace mentální retardace 

Inteligenční schopnosti každého jedince mají osobitou strukturu. K jejich 

charakteristice je nutný popis vývojové úrovně, kterou dítě dosahuje v jednotlivých 

mentálních funkcích. V minulých letech se používalo jako jediného popisu jednotlivých 

stupňů vývojové úrovně mentálních funkcí inteligenčního kvocientu IQ. Dnes se IQ používá 

jako pomocná charakteristika mentálních schopností v rámci celkového popisu. Rozlišujeme 

čtyři stupně mentální retardace: 

hluboká mentální retardace (10 pod 20) 

- tento stupeň je vzácný a postižení jedinci se dožívají pouze velmi krátké doby, 

proto není obvykle v literatuře popisován, 
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těžká mentální retardace (IQ 20 - 34) 

poměrně vzácné, vzhledem k malé odolnosti organizmu se postižení jedinci 

nedožívají vysokého věku, 

- pokud se dožijí dospělého věku, nejsou schopni samostatnějšího života, 

pracovně se nemohou uplatnit, vyžadují trvalé ošetřování, dohled a pomoc 

okolí, nechápou nebezpečí, 

- jsou na vývojové úrovni kojenců, max. batolat, obvykle nejsou schopni 

samostatné chůze, nenaučí se kousat a polykat tuhou stravu, 

zřídka se naučí mluvit tak, aby byli schopni se s okolím dorozumět, 

obvykle se nenaučí sebeobsluze a návykům potřebným k dodržování čistoty, 

středně těžká mentální retardace (IQ 35 - 49) 

kolem dvaceti let, kdy vývoj většiny mentálních funkcí dostupuje vrcholu, jsou 

zhruba na úrovni dětí předškolního věku, příp. školních začátečníků, 

- nedokonale artikulují, obsah a skladba řeči je jednoduchá, 

- při dobré výchově udržují čistotu, oblékají se, dobře jí, osvojí si základní 

hygienické návyky, mají základní formy společenského chování, mají jistou 

formu samostatnosti, 

- jsou nespolehliví v úsudku a pro nízkou kritičnost potřebují stálý dohled a 

vedení, 

v dospělosti jsou schopni jednoduché mechanické práce, mnohdy jsou velice 

pečliví a spolehliví, 

- je-li jejich IQ v horním pásmu, mohou se vzdělávat v pomocné škole, někdy 

zvláštní, pokusně i v normální, 

při kombinaci s poruchou motoriky je nutný osobní asistent. 

lehká mentální retardace ( IQ 5 0 - 69) 

- jejich vývoj je opožděný, v pozdní adolescenci dosahují úrovně zhruba dětí 

středního školního věku (cca 11 let), 

- v předškolním věku je opoždění málo nápadné, obvykle začínají později mluvit 

a osvojovat si hygienické a společenské návyky, 

- zvládají zvláštní školu, za příznivých okolností jsou integrovatelní do normální 

školy, 
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v dospělosti jsou schopni vykonávat méně náročné zaměstnání a jsou poměrně 

sociálně nezávislí, 

- pro nedostatek kritického usuzování potřebují pomoc a radu v náročných 

životních okolnostech po celý život. 

Marcel se nachází pravděpodobně v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace, 

je tedy částečně vzdělavatelný, a proto byl experimentálně zařazen do základní školy, kde se 

učí podle individuálního učebního plánu nejdříve zvláštní a posléze pomocné školy. 

Vzdělávání Marcela nelze pojímat jen v úzkém rozsahu školních osnov, ale především v celé 

šíři možného rozvoje jeho osobnosti. 

2.4. Osobnostní a sociální rozvoj 

Integrace postižených dětí do společnosti nepostižených přináší prokazatelně 

blahodárné důsledky pro jedny i pro druhé. Každá integrace musí být ku prospěchu dítěti, ne 

jen k tomu, aby se vyhovělo nějakému ideálu. Vždy se jedná o individuální řešení. Podstatnou 

podmínkou úspěšné integrace je, aby dítě mohlo komunikovat s ostatními dětmi na úrovni své 

mentální vyspělosti. 

Výuka, osobnostní a sociální rozvoj dětí se zdravotním postižením se musí řídit 

speciálními pravidly, které zohledňují rozsah jejich tělesného postižení a pomáhají maximálně 

rozvíjet mentální schopnosti a osobnost vzdělávaného. Deset základních pravidel shrnul 

prof. Zdeněk Matějček ve své práci „Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí". 

1) soustředění vyčerpává - aby se tyto děti mohly lépe učit, musí se učit méně, a to ještě 

za zvláště příhodných podmínek, které je třeba jim vytvořit. Podstatně lépe se 

soustředí v klidném a známém prostředí bez rušivých podnětů, které rozptylují 

pozornost. 

Podle aktuální duševní pohody se s Marcelem učíme buď ve třídě, nebo nyní již častěji 

v oddělené místnosti, kde máme větší klid. Kolektiv dětí je mu velmi prospěšný, ale 

zároveň i vyčerpávající, vzhledem k mnoha podnětům. 

13 



2) nervový systém těchto dětí vyžaduje vydatnější odpočinek 

Osvědčuje se mi krátké bloky práce, na kterou je nutné se více soustředit (psaní a 

čtení), prokládat hrami na uvolnění, rozvoj rytmu, pozornost a různé uvolňovací cviky 

s masážním míčkem pro zlepšení motoriky rukou, krátkou procházkou, nebo 

odpočinkem na lehátku. Při odpočinku na lehátku si obvykle čteme pohádky, básničky, 

nebo zpíváme písničky a následně si o nich vypravujeme. 

3) požadovaná práce nemá být úkolem, ale spoluprácí 

Veškeré práce a hry děláme společně, protože zatím Marcel není schopen smysluplně 

pracovat sám. Společná práce je i pro něj podstatně zajímavější, a tím lépe 

zvládnutelná. 

4) při výuce je nutné dbát na to, aby se dítě něčemu nenaučilo špatně - přeučování je 

těžké. 

Vždy se snažím mu dokázat jeho vědomosti, čímž je i zároveň upevníme. Všechno 

opakujeme spolu a nebo Marcel např. básničku říká loutce či hračce. 

5) zájem vede pozornost - vnucování budí odpor 

Větší díl práce lépe zvládneme, jakoby mimoděk, při hře, která více upoutá a zaujme. 

Velmi dobře se dá využít velké fantazie a vžívání se do postav z pohádek (rytíř), z filmů 

(detektiv) i z běžného života (lékař, zdravotní sestra). 

6) trest zastavuje - odměna buduje 

Každý pokrok, byť i malý, a snahu oceňuji povzbuzujícím slovem, velkou jedničkou 

nebo obrázkem, a hlavně velkou pochvalou před maminkou, paní učitelkou a třídou. 

Děti velmi pozitivně vnímají veškeré změny, kterých jejich spolužák během školního 

roku dosahuje. Pochvala od dětí je velmi motivující. 
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7) pozor na pocity méněcennosti - je třeba budovat a chránit zdravé sebevědomí, 

vyhledat pro dítě činnost, kterou zvládne a je v dětském kolektivu vysoce ceněna -

např. hudba, divadlo, ruční práce, řemeslné dovednosti.... 

Vzhledem k typu a rozsahu postižení Marcelka je velmi obtížné takovouto činnost najít, 

přesto je schopen velmi zaujmout a překvapit ostatní děti svými znalostmi výzbroje 

středověkých rytířů. Tyto vědomosti jsou až nečekané. 

8) dbát na dobrou zdravotní kondici a zásady duševní hygieny - jakýkoli zdravotní 

problém má vliv na snížení mentální výkonnosti. Každá práce má svůj čas, místo, klid 

a pohodu. 

Marcelovu duševní pohodu zásadně ovlivňuje medikace, ale i dění v rodině, ve třídě. 

Kvůli velmi rychlé unavitelnosti, zejména v prvním roce naší spolupráce, bylo nutné 

často střídat činnosti a obměňovat pomůcky, se kterými pracujeme. Postupně se nám 

daří prodlužovat dobu pozornosti a díky tomu řešit i složitější úlohy. (Od schopnosti 

soustředit se cca 3-4 minuty můžeme nyní, po třech letech, pracovat někdy i 20 až 

30 minut na jednom typu činnosti.) 

9) dobré zařazení v dětském kolektivu je důležitější než dobré známky na vysvědčení -

dětská společnost je významnou „školou života", kde se děti „učí" důležitým 

společenským postojům: spolupráce, přátelství, solidarita, věrnost, obětavost, radost 

z radosti druhých.... 

V našem případě přítomnost postiženého spolužáka ve třídě, v širší souvislosti i ve 

škole, velmi obohacuje ostatní žáky a umožňuje lepší pochopení složitého života lidí 

s nějakým postižením. Sám navazuje přátelské vztahy s dětmi i s dospělými, je vděčný 

za pozornost a pozitivně na ni reaguje. Nyní je ochoten i méně známým lidem vyprávět 

nějaký svůj zážitek. 

10) příklady táhnou a povzbuzují - statečnost není jen něco mimořádného udělat, ale i 

něco mimořádného vydržet a pozitivně zpracovat. 
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Marcel rád sleduje filmy o rytířích a často si o nich povídá se svým otcem, mohu mu 

hrdiny těchto filmů předkládat jako postavu následováníhodnou. 

Vzdělávání, osobnostní a sociální rozvoj mentálně a tělesně postižených dětí se řeší 

několika způsoby. V případě těžkého postižení, kdy nejbližší rodina není schopna se o dítě 

postarat, je možná ústavní péče. Ta nastupuje také v situacích naprostého selhání rodiny, tam 

kde je psychická zátěž tak velká, že nejbližší péči nezvládnou. Další možností je vzdělávání 

v denním stacionáři, který je specializovaný na daná postižení dítěte. Pokud stupeň postižení 

dovolí, je možné vzdělávání v pomocné, zvláštní a někdy i normální škole. V závislosti na 

typu postižení může mít dítě přiděleného asistenta. Ve všech uvedených případech 

spolupracuje pedagog s pedagogicko - psychologickou poradnou. 

Výchova postiženého dítěte je velmi složitá a psychicky velice náročná. Záleží na 

kvalitě vzájemných vztahů v rodině, nejen vnejužším, ale i širším okruhu. Mnohdy je 

potřebná i významná pomoc psychologické poradny, která napomáhá především rodičům 

vyrovnat se s postižením vlastního dítěte a může i poradit s nejrůznějšími výchovnými 

problémy. 

Na výchově a hlavně vzdělávání je nej důležitější vzájemná spolupráce rodiny, lékařů a 

všech pedagogických a výchovných pracovníků. Díky ní můžeme dosáhnout rozvoje 

nejrůznějších dovedností postiženého dítěte na maximální úroveň a tím i lepší začlenění do 

společnosti. 

Při práci s Marcelem pečlivě dbáme na to, aby se (pokud jeho zdravotní stav dovolí) 

účastnil nejrůznějších třídních i celoškolních aktivit: 

karnevaly a diskotéky, 

sportovní a branné dny, atd. 

Marcel se velmi rád převléká za své oblíbené hrdiny - rytíře a mušketýry a s dopomocí tančí. 

Na sportovních dnech buď přihlíží a fandí svým spolužákům, a nebo si vyzkouší i některé 

disciplíny - hod raketou nebo míčkem. Dokonce překvapil děti ze své třídy tím, že si s nimi 

„zahrál" fotbal (kluci mu přihrají míč a Marcel ho odkopne). Zejména při této činnosti je 

vidět, jak dobře Marcela děti přijímají a jak jsou ochotny kvůli němu přizpůsobit svou 

oblíbenou hru. Dá se tedy říci, že tímto přispíváme k obohacování a osobnostnímu rozvoji 

všech žáků školy. 
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Zapojení Marcelka do celoškolní akce Sportovní den 22.6.2006 - fotbal 
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3. Dramatická vvchova 

Dramatická výchova je výchovná disciplína, která využívá některých prostředků a 

postupů divadelního umění. Je učením přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání. 

V dramatické výchově máme příležitost využívat prostředků dalších estetických výchov 

(literární, výtvarné, taneční i hudební). 

„Dramatická výchova s dětmi s tělesným nebo mentálním postižením vychází 

ze stejných zásad jako práce v dramatické výchově s dětmi bez postižení. Díky svým 

možnostem může pomoci při motivaci v jednotlivých výchovách či terapiích a stát se tak 

pojítkem, které přináší do činnosti smysl jak pro pedagoga, tak pro dítě. I z tohoto důvodu 

mohou být některé dramaticko výchovné metody neocenitelným prostředkem při práci s dětmi 

s tělesným nebo mentálním postižením. Přinášejí dítěti nové podněty a tím působí na jeho 

celkový duševní i fyzický rozvoj, podněcují aktivitu a vytvářejí příjemnou tvůrčí atmosféru." 

(Tvořivá dramatika 1/2006:10 - DP H. Simonová) 

3.1. Techniky a postupy dramatické výchovy 

Pro přiblížení technik a postupů dramatické výchovy vycházím z knihy Uvedení do 

systému školní dramatiky od Kristy Bláhové, která definuje dramatickou výchovu jako: 

„Obor zabývající se osobnostně sociálním učením. V obsahu a metodách se prolínají 

poznatky a principy především z oborů dramatických umění, pedagogiky a psychologie. 

Základním stavebním kamenem, s nímž dramatická výchova pracuje, je fiktivně navozená 

dramatická situace založená na mezilidské interakci a využívající simulačních a rolových her 

k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti a sama sebe." (Bláhová, 1996:22). 

Obsah dramatické výchovy Bláhová dělí do dvou vzájemně se doplňujících oblastí -

osobnostní rozvoj a sociální rozvoj. 

„K osobnostnímu rozvoji slouží především systém průpravných her a cvičení: 

- hry a cvičení rozvíjejících uvolnění a schopnost koncentrace a přenášení 

pozornosti, 
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- hry a cvičení rozvíjející rytmické cítění a dynamiku, 

- hry a cvičení, v nichž se zcitlivuje smyslové vnímání, včetně prostorového 

cítění, a všestranně rozvíjí schopnost objevovat sama sebe i okolní svět, 

- hry a cvičení uvolňující představivost, obrazotvornost a fantazii, 

- hry a cvičení prohlubující a obohacující pohybové dovednosti (správné 

držení těla, orientace v prostoru, koordinace pohybů a jemné motoriky, 

schopnost pohybového vyjádření), 

- hry a cvičení rozvíjející řečové dovednosti (kultura a technika mluvy), a 

především schopnosti a dovednosti komunikovat slovem, 

- hry a cvičení rozvíjející jazykové cítění a barvitost mluveného projevu, 

- hry a cvičení na rozvoj paměti, 

- hry a cvičení na rozvoj logického myšlení a strategie myšlení." 

(Bláhová, 1996:23) 

„Pro oblast sociálního rozvoje, která je vlastním jádrem dramatické výchovy, jsou 

nejdůležitější dramatické hry a improvizace: 

- dramatické hry a improvizace se situacemi, v nichž jde především o řešení 

konfliktu, 

- dramatické hry a improvizace, v nichž účastníci vstupují do rolí a jednají 

v nich, 

- dramatické hry a improvizace, rozvíjející schopnost charakterizace, 

- dramatické hry a improvizace s ději (příběhy), k nimž lze čerpat náměty jak 

z reality, tak z uměleckých (zvláště literárních) děl." 

(Bláhová, 1996:24) 

„K základním metodám dramatické výchovy patří: 

- improvizace - v uměle vytvořené situaci získává účastník autentický 

prožitek při ověřování a hledání nejvhodnějšího způsobu jednání a řešení -

formou simulace nebo vstupem do rolí 

- interpretace - vychází z literární předlohy a prostřednictvím dramatické hry, 

které se v praxi velice často prolínají a vzájemně doplňují. Jejich klíčovým 

prostředkem je dramatická hra. 

Obě tyto metody se v praxi velice často prolínají a vzájemně doplňují." (Bláhová, 1996:24) 
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3.2. Hra jako prvek rozvíjející osobnost dítěte 

Velice důležitou součástí osobnostního rozvoje každého jedince je hra. Hra vytváří 

prostor, v němž se děti, mladiství, ale i dospělí mohou svobodně pohybovat, uplatňovat 

především spontánní aktivitu, a který jim dovoluje samostatně zkoumat, improvizovat, živelně 

získávat zkušenosti, učit se v přirozených situacích, relaxovat a pobavit se. 

„Hra dává příležitost rozvíjet schopnosti, které jsou důležité pro socializaci a 

komunikaci, jako jsou jazykové schopnosti, mezilidské vztahy a volní jednání. Prostor pro 

herní činnosti je zároveň prostorem, kde se dá zkoušet zážitek úspěchu i prohry a těch druhů 

chování, které jsou nezbytné pro rozvoj osobnosti. Hra má v sobě prvky nápodoby a 

imaginace při řešení modelových situací, které lze i záměrně navozovat tak, aby vedly 

k překonávání životních stresů. 

Hra dítěti pomáhá ve vlastní identifikaci. Přijímáním rolí a vzorců chování, které 

k těmto rolím náleží, se učí dítě ztotožňovat i odlišovat. Hra je aréna pro sociální interakci, 

přijímání pravidel i důsledků pro vzájemné vztahy, pokud je dítě nepřijme. 

Hraje prostor pro vyjádření emocí. Závislost na dospělém je větší než schopnost dítěte 

vyjádřit se a porozumět. Dospělý většinou předjímá a řeší situace ze své pozice a dítě se 

k tomu slovně vyjádřit neumí, zatímco ve hře to dokáže. 

Hra je pro dítě alternativním modelem komunikace v němž vyjadřuje své emoce, 

zkouší vztahy a ověřuje si své vlastní pocity. Hraje důležitou součástí slovníku dítěte, protože 

mu dává možnost vyjádřit své city, problémy a zkušenosti způsobem, který by jinak nebyl 

možný. Hra tvoří vstupní bránu do světa dítěte a cestu kjeho osobnosti, proto může sloužit 

jako nepřímý prostředek pro domluvení se a poznání tam, kde ostatní prostředky selhávají." 

(Opravilová, 2004:23) 

Hry, při kterých se získávají zkušenosti a dovednosti tělesné, duševní i sociální a které 

se dostávají do popředí aktivit batolat, předškolních dětí a dětí mladšího školního věku, 

můžeme rozlišit např. takto: 

- hry dětí s mluvidly - říkanky, básničky, popěvky 

- předmětné manipulační hry se stavebnicemi, loutkami, nástroji ..., 

- hry na sociální role - tedy hry na někoho, kdy se dítě vciťováním stává 

jinou osobou a nahlíží na události z její perspektivy, 
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- kolektivní hry dětí podle určitých pravidel, 

- procvičovací hry pohybové - s míčem, švihadlem ..., 

- hry tvořivé, případně umělecky tvořivé, kdy dítě modeluje, maluje, vyrábí. 

Důležitou součástí života všech dětí, 

zdravých i tělesně či mentálně postižených, 

jsou nejrůznější hry, které významným 

způsobem napomáhají k jejich osobnostnímu 

rozvoji. 

Vzhledem ke specifickému postižení 

Marcela nelze zatím uvažovat o jeho zapojení 

do jakékoli skupiny dětí pracujících v kroužku 

dramatické výchovy. 

Během vzdělávání Marcelka lze však 

některé výchovně dramatické principy uplatnit 

(zejména přizpůsobené průpravné hry a 

cvičení) pro rozvoji v oblasti verbálního 

projevu, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, 

rozvoje rytmu a paměti. 

„Průpravné hry a cvičení slouží k rozvoji osobnosti, jsou důležitou součástí 

dramatické výchovy, ale nikoli její podstatou. Svůj význam mohou splnit pouze tehdy, jsou-li 

skutečně průpravou pro cestu k vlastnímu jádru dramatické výchovy - k sociálnímu rozvoji 

prostřednictvím dramatických her a improvizací." (Bláhová, 1996:28) 
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4. Marcel 

Pro pochopení složitosti výchovné práce tohoto dítěte předkládám průřez jeho 

zdravotních komplikací: 

prenatální vývoj bez komplikací 

- porod v 39. týdnu císařským řezem 

raný psychomotorický vývoj bez pozoruhodností 

v 7. měsíci zjištěn benigní tumor mozku 

- po 1. roce hydrocefalus 

- ve 2. roce - 1. operace mozku, po níž se objevuje zraková vada 

ve 3. roce - 2. operace mozku - zaveden zkrat do srdce 

komplikace - časté malfunkce zkratu 

- v 6. roce - mozková příhoda - následně levostranná hemiparéza, sekundární 

epilepsie, regres v psychomotorickém vývoji 

- v posledních čtyřech letech - pouze krátké hospitalizace při změně medikace 

Pro Marcela je vždy problematický přechod na nové léky, protože si jeho organismus 

těžce a dlouze přivyká. Každá výměna je obvykle doprovázena několika negativními 

následky: 

- díky nepravidelnosti výuky zapomíná již osvojené vědomosti a dovednosti a 

místo získávání nových přistupujeme k rozsáhlému opakování i naprostých 

základů, 

- protože nemůže pravidelně probíhat rehabilitace, obvykle se zhorší hrubá 

motorika - Marcelova chůze je velmi špatná i s dopomocí (někdy je nutné 

Marcela nosit), 

- špatná kondice ovlivňuje i jemnou motoriku 

- podle aktuálního zdravotního stavu se odvíjí i kvalita verbálního projevu. Při 

dobré kondici se Marcel vyjadřuje celými větami se složitější větnou stavbou. 

Snaží se hovořit srozumitelně, případně ochotně větu zopakuje. Při zhoršeném 

stavu se i řeč mění, Marcelovi je hůře rozumět, odpovídá větou s jednoduchou 

stavbou, jednoslovně nebo odmítá komunikovat vůbec. 

- je-li Marcel v dobré kondici, je schopen soustředit se poměrně dlouhou dobu 

(až 30 minut), pokud ho činnost dostatečně zaujme. Je-li však kondice horší, je 
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i pozornost pouze krátkodobá (do 5 minut) a Marcel se velmi rychle unaví. 

Únava se projevuje pasivitou a nezájmem o okolí. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, veškerá práce s Marcelem se zcela odvíjí od jeho 

momentální kondice. Některé dny se můžeme pustit do složitějších činností, ale jindy je 

rychle unaven a není schopen splnit ani jednoduché úkoly. 

Přesto mohu s radostí zkonstatovat, že za poslední tři roky udělal Marcel značné 

pokroky, a to zejména během tohoto školního roku. 

Marcel na Maškarní diskotéce 24.2.2006 
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5. Hry a cvičení používané při práci s Marcelem 

Při vzdělávání, osobnostním a sociálním rozvoji Marcela se snažím používat některé 

z technik dramatické výchovy. Jedná se zejména o průpravné hry a cvičení pro rozvoj 

v oblasti verbálního projevu a komunikace, hrubé a jemné motoriky, soustředění, rozvoje 

rytmu a paměti. Hry a cvičení, která při práci s Marcelem používáme, je potřeba modifikovat 

pro dva hráče - učitel (já nebo matka) a Marcel. 

5.1. Hry a cvičení na rozvoj soustředění 

„Soustředění pozornosti je důležité nejen v dramatické výchově, ale je základním 

předpokladem pro jakoukoliv práci." (Bláhová, 1996:32) 

Schopnost soustředit se je u Marcela základním kamenem pro jeho další rozvoj, proto 

se na tuto oblast zvláště zaměřujeme. 

Zpočátku naší spolupráce byl Marcel schopen se soustředit na úkoly, které nespadají 

do oblasti jeho momentálního zájmu - na čtení, psaní a nebo počítání, i když jsou zajímavě 

předkládány, asi 3 až 4 minuty a jeho pozornost se zaměřila jiným směrem. Bylo obtížné 

zkoncentrovat jeho pozornost, aby zadaný úkol dodělal. Vypracovali jsme sice malou část 

dané úlohy - např. jeden příklad z matematiky, ale na procvičení a upevnění určité vědomosti 

to nestačilo. To byl závažný problém, protože nebyl schopen se soustředit dostatečně dlouho 

na výuku. Zejména při práci ve třídě si více všímal toho, co děti dělají, než zadaného úkolu. 

V prvních dvou letech naší spolupráce jsme některé úkoly řešili jakoby mimoděk. 

Hodně jsme se procházeli (pokud momentální kondice dovolovala) nebo častěji projížděli 

(na vozíku) školou a vyprávěli si o jednotlivých obrázcích zdobících chodby naší ZŠ, 

případně se je snažili spočítat. V tomto období se Marcel velmi rychle unavil, takže zhruba 

polovinu dopoledne odpočíval na lehátku, kdy velmi rád poslouchal čtení. Osvědčily se nám 

krátké pohádky (F. Hrubín - Špalíček pohádek), které jsem Marcelovi četla nebo vyprávěla a 

poté pomocí jednoduchých otázek jsme spolu příběh převyprávěli. Postupně jsem zařazovala i 

delší pohádky, např. z dílny W. Disneye (Sněhurka a sedm trpaslíků, Aladinova lampa, Princ 

a chuďas...), ve kterých je spousta obrázků a hodně málo textu - příběh je velmi zjednodušen. 

Po kratších úsecích - dlouhá věta nebo odstavec - Marcel vypráví obsah přečteného 

maňáskovi (opička Linda), oblíbenému plyšovému zvířátku nebo loutkám nejdříve za pomoci 
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otázek (ptám se jako Linda, plyšák nebo jedna z loutek) a v současné době někdy i sám. 

Tímto způsobem jsem sice docílila, že se Marcel soustředil i na delší pohádku, ale jeho 

soustředěnost na učení se stále pohybovala v řádu minut. 

Hledala jsem tedy způsob, jak Marcelovu pozornost zkoncentrovat na delší dobu. 

Mým cílem je dokázat, aby se Marcel alespoň 20 minut soustředil na určité zadání, aby jeho 

práce častou ztrátou pozornosti neztrácela kontinuitu. 

Jako první krok jsem v letošním školním roce (dříve se nám nedařilo vůbec nějakou 

hru zařadit) začala s Marcelem hrát dvě hry, které jsem přizpůsobila pro naše potřeby, tzn. 

modifikace pro dva hráče - učitel a žák. 

- Král není doma, dle E. Dworaka (Machková, 1992:57) 

Od opice k člověku, dle S. Pavelkové (Machková, 1992:57) 

Cílem těchto her je naučit děti rozdílu mezi činností s živým pohybem a možností hlasitého 

projevu a činností klidovou s koncentrací na určitou věc, tedy uvolnění a soustředění se. 

S Marcelem využíváme těchto her následujícím způsobem: 

KRÁL NENÍ DOMA 

- Při pokynu „Král není doma" se může Marcel libovolně pohybovat - popojet 

s vozíkem, vstát nebo pokřikovat, 

v okamžiku, kdy řeknu „Král je doma a ty jsi písař" se Marcel vrací ke stolku 

(s mojí pomocí), bere si fix a věnuje se zadané práci - uvolňovací cviky 

v písance, nácvik číslic..., 

druhou variantou je pokyn „Král je doma a ty jsi strážce pokladu", kdy opět 

u stolku řeší zadaný příklad, 

když vidím, že Marcelova soustředěnost klesá, dávám pokyn „Král není 

doma". 

Postupně se snažím prodlužovat období, kdy „král je doma", aby se nám podařilo zadaný úkol 

splnit celý. V posledních týdnech se nám daří zejména býti písařem. 

OD OPICE K ČLOVĚKU 

Marcel velmi rád dělá nejrůznější směšné grimasy, čímž se snaží odlákat pozornost 

od zadaného úkolu. Takže si říkáme - teď jsi opička a můžeš si dělat, co chceš a teď udělám 

kouzlo - jsi kluk a budeme hledat slabiky, písmenka nebo slova. 
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V současné době, pokud je Marcel v dobré kondici, je schopen se soustředit na jeden typ 

úkolu 20 až 25 minut. 

5.2. Hry a cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky 

Po mozkové příhodě Marcel ochrnul na levou polovinu těla. Na rozvoj hrubé, ale i 

jemné motoriky má zásadní vliv rehabilitace. Od její úspěšnosti se odvíjí Marcelova 

schopnost vůbec zvládnout určitou činnost. Díky pravidelnosti cvičení se částečně podařilo 

obnovit funkčnost zvláště nohy a částečně i ruky - i zde však záleží na jeho okamžité kondici 

a vlivu medikace. 

Marcel velmi špatně chodí. Střídají se období, kdy potřebuje při chůzi 100% podporu, 

někdy ho stačí držet za ruku a dávat záchranu (kvůli možnosti epileptického záchvatu), a 

v posledních týdnech se odvažuje udělat sám dva až tři kroky třeba od stolu ke skříni, aby se 

na něco podíval či si něco podal. 

U levé paže rehabilitace postupuje velmi pomalu nebo stagnuje. Marcel procházel 

různými stavy od naprosté ignorace celé paže přes její přijetí, ale nepoužívání, po částečnou 

snahu zapojit ruku do nějaké činnosti. Nyní je schopen paži předpažit, částečně upažit, 

částečně vzpažit za pomoci pravé ruky, úchop ruky je však velmi omezen. 

Cílem průpravných her a cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky a tím i pohybové 

dovednosti a prostorové orientace je naučit se vědomě pracovat se svým svalstvem. Vzhledem 

k Marcelovu postižení všechny činnosti provádíme v sedě, protože při stoji potřebuje oporu 

např. u stolu, nebo ho musím držet. Naše hry jsou tedy Marcelovu stavu přizpůsobeny a 

hrajeme je obvykle, když Marcelova pozornost při učení ochabuje, aby se protáhl a učí se při 

nich orientaci vlevo - vpravo, dole - nahoře, vepředu - vzadu. 

MÁVÁNÍ SLUNÍČKU 

po vzpažení rukama zamávat (orientace nahoře - dole). 

- Marcel levou ruku vzpaží částečně, nebo si pomáhá pravou rukou a pak se 

snaží zamávat 

ZVONEČKY 

- hrajeme si na zvon, zvonek nebo zvoneček, který se kývá zleva doprava (při 

psaní má Marcel problém s levo - pravou orientací, takže všechny pohyby i 
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činnosti provádíme zleva doprava) a zvoní - zvon hluboko, zvonek středně a 

zvoneček vysoko 

- při znázorňování velkého zvonu Marcel kývá horní polovinou těla (je velkým 

zvonem) a hlubokým hlasem říká bim - bam 

při znázorňování středního zvonku Marcel kývá rukama (je středním zvonkem) 

a vyšším hlasem říká bim - bam 

- při znázorňování malého zvonečku Marcel jako drží v ruce malý zvoneček, 

kterým kývá a vyšším hlasem říká cililink 

- při znázorňování malého zvonečku zkoušíme „držet jako" zvoneček nejen 

v pravé ruce, ale i v levé. Marcel si při zvonění pomáhá pravou rukou -

pozitivní je, že do činnosti už levou ruku poměrně často zapojuje 

LÍSTEČKY nebo PEŘÍČKA 

- hrajeme si na lísteček nebo peříčko, které unáší malý nebo velký vítr 

- podle toho jak a kam fouká, nese lísteček či peříčko 

- tímto trénujeme orientaci v prostoru vpředu - vzadu, nahoře - dole a vlevo -

vpravo 

Pokud je potřeba - Marcel neví, jak určitou činnost při výše uvedených hrách 

předvést, i když mu to ukazuji, vezmu ho za ruce a pohyb děláme spolu. Marcel velmi dobře 

spolupracuje a je rád, když vše předvádím s ním. 

Pro rozvoj jemné motoriky pravé ruky u Marcela využívám hlavně uvolňovacích 

cviků, aby byla rozvinuta schopnost psát. Jsou to klasické cviky z písanky pro 1. třídu nebo 

dle vzorů z knížek a sešitů pro předškoláky. Začínali jsme (v loňském školním roce) 

u klubíček, oválů, vajíček, přes nejrůzněji orientované rovné čáry až po obloučky a vlnky. 

V letošním školním roce se Marcel velmi zlepšil, a proto jsme mohli cvičit jednotlivé číslice. 

Nyní zvládá napsat číslice od nuly do pětky. Nejen že bez problémů číslice obtahuje, ale 

zvládá je psát i sám podle diktátu. Pokud je v dobré kondici, dokáže zapsat a většinou i 

spočítat jednoduchý příklad na sčítání nebo odčítání (v oboru čísel 0 - 5). (viz Příloha 2 - 4 ) 

Dále provádíme nejrůznější úlohy na třídění předmětů (koleček, penízků, kostiček a 

dalších tvarů) podle barev nebo tvarů. Tímto rozvíjíme nejen jemnou motoriku pravé ruky, ale 

zlepšujeme i postřeh - orientace na ploše stolu, zrak a hmat (blíže viz kapitola 5.6.2.). 
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Pozornost věnujeme i ruce levé, aby byl alespoň schopen si přidržet papír, na který 

píše, nebo si s její pomocí otevřít fixu. Zatím jsem nenašla hru, která by mi pomohla zlepšit 

zapojení levé ruky, takže máme pomocný pokyn „písař si musí připravit obě ruce na stůl, aby 

mohl správně psát", případně mu pomáhám dát ruku na potřebné místo. 

5.3. Hry a cvičení na rozvoj verbálního projevu a komunikace 

Když jsem před třemi roky začala s Marcelem pracovat, velmi málo nebo vůbec 

odmítal komunikovat s dospělými lidmi, které neznal (pedagogy ve škole), naopak s dětmi 

ze své třídy by povídal rád, ale jeho projev byl příliš pomalý (těžkopádné holé věty, dlouho 

hledal správné slovo a mluva byla málo srozumitelná) a spolužáci neměli dost trpělivosti ho 

vyslechnout do konce myšlenky. Jak jsem výše uvedla (kapitola 5.1), hodně Marcelovi čtu 

pohádky a básničky. Domnívám se, že tímto jsem mu pomohla rozvinout slovní zásobu a tím i 

zlepšit jeho schopnost komunikovat. 

Každý den mi vypráví své zážitky z předešlého odpoledne či víkendu (filmy, které 

sleduje - Kouzelná školka, Sezname otevři se, ale i některé detektivky a filmy o hrdinných 

bojovnících - gladiátorech, rytířích...). Totéž pak opakuje i plyšovým zvířátkům nebo 

loutkám, které máme v naší učebně. Já jako loutka či zvířátko se ještě ptám na různé 

podrobnosti, nebo se ujišťuji, že vyprávěné správně chápu. 

Postupně začíná používat i složitější souvětí. Snažím se dbát na to, aby Marcel správně 

vyslovoval, pro něj obtížná slova vyslovujeme postupně po slabikách, aby je správně vyslovil 

a v paměti upevnil. 

Marcel je velmi přátelské povahy a postupně, když se seznámil již téměř se všemi 

pracovníky školy, nedělá mu problém s nimi komunikovat - pokud oni mají dost trpělivosti. 

Pokud je to možné, pravidelně se stýkáme s dětmi hlavně z 1. stupně. Rád jim povídá 

o rytířích a jiných válečnících, o kterých mu vypráví otec a hlavně o nich sleduje filmy. 

V této oblasti rozvoje využíváme zejména her a cvičení se slovy, nebo rytmických se 

slovy, opět upravených pro naše potřeby: 

SLOVNÍ FOTBAL (klasická hra - 1. řekne slovo, 2. musí utvořit slovo začínající na poslední 

písmeno slova předešlého; postupně se střídají všichni hráči) 

- v ústní podobě není Marcel schopen tuto hru hrát, proto jsme si ji upravili a 

jednotlivá slova píšu na papír, aby napsané slovo dobře viděl 

28 



- Marcel musí vyhledat poslední písmeno a označit ho (fixem dát do kroužku), 

potom společně hledáme slovo, které tímto písmenem začíná 

- někdy Marcel slovo najde sám, jindy mu musím pomoci (na písmeno R začíná 

ten, kdo chodí ve zbroji s mečem) 

určování prvního a posledního písmene ve slově dělá Marcelovi stále potíže, 

aleje znatelné jisté zlepšení 

MĚL ČÁP ČEPIČKU 

- společně říkáme básničku: „Měl čáp čepičku, měla barvu, barvičku ...", jeden 

z nás (střídáme se) řekne barvu nebo materiál (dřevo, sklo ...) 

Marcel hledá kolem sebe a pojmenovává předměty dané barvy (Marcel si 

někdy vymýšlí, že neví nebo opravdu neví, jak daná barva vypadá. Pravidelně 

tedy barvy musíme opakovat nejlépe podle pastelek) nebo materiálu 

tato hra nám slouží k rozvoji postřehu, slovní zásoby a opakování barev 

5.4. Hry a cvičení na rozvoj fantazie a představivosti 

Marcel má velmi bujnou fantazii a někdy mu dělá problém rozlišit realitu a sny, filmy 

nebo vyprávění. Do jisté míry žije vlastním vnitřním světem. Pro rozvoj fantazie a 

představivosti využíváme povídání nad obrázky Marcelem nebo mnou malovanými, nebo 

z knížek - co by mohl představovat tento tvar. 

MOTÝLI nebo KVĚTINY 

- jedná se o obrázky malované vodovými barvami na jednu polovinu papíru, na 

druhou polovinu se první obtiskne 

vznikne tvar připomínající motýla nebo květinu 

- potom si o těchto tvarech povídáme - co to je, kam může motýl letět, zda je 

květina kouzelná ... 

KRESLENÉ HÁDANKY 

- namaluji na papír černou fíxou kolečko a Marcel hádá, co by to mohlo být -

míč, kolečko, kolo od auta, pomeranč ... 

- takto zkoušíme i jiné tvaiy (čtverec stojící na delší čáře - to je např. klobouk) 

blíže viz Příloha 7 
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CO PATŘÍ DOHROMADY 

- třídění předmětů, které patří k sobě - pes a kost, kotě a klubíčko, kuře a 

slepice, ... 

- obvykle to jsou obrázky ze slabikáře, které Marcel k sobě přiřazuje a pak 

tvoříme věty s A, I, MÁ (Marcel neumí malá tiskací písmena) a „čteme" 

obrázkové věty - Pes A kost. x Pes MÁ kost. ... 

- přes hru se tímto způsobem dostáváme ke čtení 

Tyto hry nám slouží i k rozvoji slovní zásoby a vyjadřování se. Marcel je zvládá 

většinou dobře, ale musíme mít dostatek času. Při výrobě obtisků si musíme činnost rozdělit -

jeden den malovat a druhý si o něm povídat. 

5.5. Hry na rozvoj paměti 

Rozvoj paměti je pro Marcela velmi důležitým úkolem. Nestačí, aby si vědomosti 

v paměti udržel jen krátkodobě po několik minut či hodin, ale aby byly trvalé. Po delší 

nepřítomnosti ve škole se musíme mnohé vědomosti učit znovu. Stejně tak, když se některé 

činnosti nevěnujeme pravidelně každý den, Marcel postupně ztrácí jistotu při jejím použití. 

Bohužel se každý den nezvládneme věnovat všem potřebným oblastem vzdělávání (čtení, 

psaní, počítání). Někdy se projeví únava, jindy u některé činnosti setrváme delší dobu a další 

pak nestihneme. 

Před třemi lety měl Marcel velké potíže zapamatovat si v podstatě i kratičkou básničku 

a letos již zopakuje krátkou básničku nebo písničku. Při učení básničky si pomáháme obrázky 

jednotlivých postav, aby si Marcel dobře zapamatoval text. Využíváme jednoduchých, 

srozumitelných básniček, kde vystupují postavy jemu známé (zvířátka, lidi - babička, 

dědeček, ... a věci) 

BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU 

- při učení této básničky jsme si postupně malovali lišku, ježka, pytel a směrník 

do Tábora 

- Marcel nyní předvádí s obrázky, co kdo dělá a každého i hlasově ztvárňuje 

- dá se říci, že tento text má v oblasti dlouhodobé paměti, protože je schopen 

s malou nápovědou ji zopakovat i po čtyřech měsících 
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POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ 

- obdobně jako předešlou básničku jsme cvičili i tuto pohádku a i zde máme 

podobnou úspěšnost 

- Marcel předvádí, jak ze semínka roste řepa 

- zve jednotlivé postavy (babičku, vnučku, pejska, kočičku a myšku), aby 

dědečkovi pomohli vytáhnout řepu 

- všem velice pečlivě vysvětluje, co mají udělat - kdo koho chytne a pomáhá 

vytahovat řepu 

- na závěr se raduje z toho, že se řepu podařilo vytáhnout a živě se zajímá, co 

bude babička z řepy vařit 

5.6. Hry a cvičení na rozvoj smyslového vnímání 

„Nezbytnou podmínkou jakékoliv tvořivosti je schopnost vnímat svět a věci kolem 

sebe všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. Jedině tak mohou vznikat naše 

představy, rozvíjet se fantazie jako základ tvořivé obrazotvornosti, schopnosti vidět věci nově, 

neotřele a v nových souvislostech. Je to současně i možnost, jak se vyhnout povrchnosti, 

nesoustředěnosti a citové omezenosti. 

I když se v průpravných hrách a cvičeních smyslového vnímání zaměřujeme na rozvoj 

určitého smyslu, většina z nich působí mnohem komplexněji, a to nejen při posilování dalších 

smyslů, ale i soustředění pozornosti, prostorové představivosti, rozvoj fantazie i schopnosti 

empatie." (Bláhová, 1996:36) 

Při práci s Marcelem se nejvíce zaměřuji na rozvoj zrakové paměti a zrakového 

vnímání a rozvoj hmatu. Sluchové paměti a sluchovému vnímání se věnuji v rámci her na 

rozvoj rytmu. Rozvoji čichu a chuti se nevěnuji. 

5JLL_Zrak 

Vzhledem ke stupni postižení Marcelova zraku musíme dodržovat určitá opatření -

vždy dobré světelné podmínky (lampička na stole), jednoduché obrázky se silnějšími 

konturami a dostatek času, aby si Marcel obrázek mohl důkladně prohlédnout. 

Pro rozvoj zrakové paměti a zrakového vnímání využíváme, kromě cvičení na třídění 

Předmětů podle tvarů, barev a velikostí (blíže viz kapitola 5.6.2.), hlavně práci s obrázky -
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jako celek nebo rozstříhané (puzzle). Rozvíjíme opět více dovedností - nejen zrak, ale i 

postřeh, soustředění, orientaci v prostoru (na ploše stolu) a jemnou motoriku. 

OBRÁZKY 

- využíváme obrázky z knížek, omalovánek a časopisů pro předškoláky, obrázky 

malované dětmi a vystavené nebo malované přímo na zdech na chodbách naší 

školy ... 

- Marcel si obrázek důkladně prohlédne a potom určuje podle pokynů, kde se 

nachází určitý předmět - ukazuje nebo popisuje (vpravo x vlevo, nahoře x 

dole, uprostřed) 

pokoušíme se i porovnávat téměř stejné obrázky (na jednom z nich třeba chybí 

sněhulákovi hrnec na hlavě) - Marcel musí najít chybějící předmět 

zkoušíme hledat dvě stejné postavy na obrázku (dvě postavy mají čepici, jedna 

klobouk a jedna je prostovlasá) 

obrázky Marcel popisuje rád, ale pokud při hledání chybějícího předmětu nebo 

dvou stejných postav není úspěšný dost rychle (do 1 minuty), ztrácí o práci 

zájem. Pak je nutné mu pomoci radou, případně další motivací, aby činnost 

dokončil. 

PUZZLE 

na počátku práce s rozstříhaným obrázkem jsme museli překonat šok z toho, že 

obrázek je rozbitý (začali jsme pracovat s obrázky, které Marcel dobře znal; 

obrázek byl rozstřižen na dvě části) 

- postupně se přesvědčil, že obrázek lze znovu složit - nejlépe slepit, aby byl 

zase celý 

- v průběhu naší práce jsme přešli od dvou částí obrázku po puzzle z 12 dílků 

(dílky musí být dostatečně velké - alespoň 3 x 3 cm - a celkový obrázek 

se silnými konturami) 

- při skládání obrázku z více jak třech dílů musí mít Marcel před sebou celý 

obrázek, aby se mohl kdykoli přesvědčit o jeho podobě 

- pracujeme společně, každý dílek důkladně prohlédneme a hledáme, co na něm 

je, s umístěním Marcelovi pomáhám; poslední dva dílky umísťuje sám 
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5.6.2. Hmat 

Pro rozvoj hmatu využíváme nejrůznějšíeh úloh na třídění předmětů, jak jsem uvedla 

v kapitole 5.2., tyto úkoly Marcelovi napomáhají zlepšovat i jemnou motoriku pravé ruky, 

postřeh a soustředěnost. 

HRY S MÍČKY 

v pytlíku máme uloženo asi deset míčků různých barev, velikostí (do průměru 

cca 10 cm) a z několika materiálů (měkké, tvrdé, hladké, hrubé, těžké, lehké) 

- Marcel vytahuje postupně poslepu - má zavřené oči - míčky a musí určit, jaký 

je právě vytažený míček: malý x velký, měkký x tvrdý, hladký x hrubý, těžký x 

lehký; potom oči otevře a určuje barvu 

podle situace pak Marcel míčky hází do koše vzdáleného asi metr od něho 

tato hra Marcela baví a je zároveň i dobrým odreagováním například od psaní 

GEOMETRICKÉ TVARY 

- využíváme sadu, kde jsou tri velikosti (cca 4, 7 a 10 cm) a čtyři barvy (žlutá, 

červená, modrá a zelená) od každého tvaru (čtverec, obdélník, trojúhelník a 

kolečko) 

Marcel se nejdřív musel s jednotlivými tvary seznámit, důkladně si je 

prohlédnout a osahat 

- nyní již Marcel bez nejmenších problémů ze sady vybírá podle zadání 

jednotlivé tvary, třídí je podle barev a velikostí 

- zde Marcel základní barvy třídí bez zaváhání 

dalším našim krokem bude třídit tvary poslepu, ale zatím nemáme zvládnuté 

zavázání očí šátkem 

HADI nebo NÁHRDELNÍKY 

- Marcelovi zpočátku dělalo problémy uchopit malý předmět (kolečko nebo 

čtvereček z papíru), takže od větších předmětů jsme směřovali k menším - od 

kostek přes předměty ze silného kartonu po tvary z papíru 

- z barevných kostek jsme stavěli různobarevné hady nebo náhrdelníky 

pro maminku a postupně se nám podařilo docílit toho, že nyní na čtvrtku 

Marcel lepí (s mojí nepatrnou pomocí při práci s lepidlem) na namalovanou 
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šňůrku barevné čtverečky jako korálky; barevné pořadí má dané a řadu předem 

sám poskládá 

- tato hra u Marcela rozvíjí hmat, zrak, ale i jemnou motoriku (manipulace 

s malými předměty) - jak již bylo výše uvedeno, většina her pro rozvoj smyslů 

působí komplexně 

skládání a následné lepení se Marcelovi velmi líbí a dokáže u této činnosti 

setrvat i celou hodinu, proto ji zařazuji až na konec dopoledne, neboť je 

dobrou odměnou za pěkné čtení nebo počítání 

5.7. Hry a cvičení na rozvoj rytmu a sluchové paměti 

„Neodmyslitelnou součástí jakéhokoliv našeho jednání je rytmus. Jsme jím 

prostoupeni, provází nás všude a neustále. Každý z nás žije svým osobním rytmem, v němž se 

pohybuje, mluví a jedná. Potíž však může nastat ve chvíli, kdy si ho máme uvědomit jako 

něco, co k nám přichází z vnějšku. Rytmus slova, pohybu, jednání. Naučit se ho vnímat, cítit a 

prožívat je smyslem a cílem některých průpravných her a cvičení." (Bláhová, 1996:33-34) 

Marcel již od malička velmi dobře vnímá rytmus, pokud je v dobrém rozpoložení je 

schopen zopakovat jednoduchý rytmus. Vzhledem k postižení levé ruky nemůže Marcel 

tleskat, tak ťuká do stolu nebo pleská o koleno nebo dupe. Hry ho obvykle rychle zaujmou, 

ale díky neobvyklým pohybům, které dělá, se dost rychle unaví. 

KUKAČKA nebo OZVĚNA 

s Marcelem si vyprávíme, že jsme v lese a posloucháme kukačku, jak kuká 

- já jsem potom kukačkou a zaťukám nějaký rytmus (dlouhá - dlouhá - krátká -

dlouhá) 

Marcel se snaží ťukání zopakovat 

PÍSNIČKY 

- učili jsme se již např. Skákal pes přes oves, Tluče bubeníček, Kalamajka, mik, 

mik, mik ... 

- věnujeme-li písničce prakticky celé dopoledne a pokud je Marcel v dobrém 

rozpoložení, je schopen se písničku jako básničku (neintonuje) naučit 
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v dalších dnech je třeba se k písničce vracet, aby se upevnila v dlouhodobé 

paměti 

- při učení do rytmu písničky ťukáme, tleskáme, dupeme nebo boucháme, což se 

Marcelovi obzvlášť líbí 

písničky je Marcel schopen zopakovat i po dvou až třech měsících 

RYTMUS SLOV 

na rozcvičení vyslovujeme slova po slabikách: pe - ři - na x ko - le - no, ... 

někdy volíme slova najedno téma - vše o vodě, zbraně rytířů, zvířata - a nebo 

od jednoho písmene 

- spolu říkáme krátkou básničku při které ťukáme u první slabiky každého slova 

a potom při každé slabice 

Přes tyto hry se rozvíjí nejen schopnost vnímat rytmus, zopakovat jednoduchou 

rytmickou sekvenci, ale i sluchová paměť a rozšiřujeme slovní zásobu. Postupně si však 

uvědomuje i stavbu věty, její rozdělení na slova a rozdělení slov na jednotlivé slabiky, což 

nám usnadňuje skládání a čtení slabik a jednoduchých slov s uzavřenou slabikou. 

LIDSKÉ TĚLO 

při této hře Marcel opakuje, co mu ukazuji (plesknu do dané části těla rukou) a 

pojmenuji, vše probíhá v určitém tempu, např. ukazuji a říkám: koleno -

koleno - rameno; Marcel opakuje 

- zatím se nám nepodařilo ukázat více jak tři části, protože Marcel ve snaze 

rychle vše zopakovat, něco vynechá nebo špatně ukáže 

přesto se mu hra velmi líbí a hraje ji rád 

Při této hře si Marcel upevňuje svoji znalost částí lidského těla, orientaci, postřeh, 

sluchovou paměť, ale i hrubou motoriku. 
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6. Závěr 

V úvodu této práce jsem si vytyčila za cíl zjistit, zda při osobnostním a sociálním 

rozvoji dítěte s mentální retardací lze využít některé techniky a postupy dramatické výchovy. 

S Marcelem pracuji již tři roky a za tu dobu udělal veliký pokrok vpřed. Během této 

doby se postupně vyvíjel i můj způsob práce s ním. Zpočátku jsme mnohé činnosti vůbec 

nebyli schopni spolu dělat, buď z důvodu mé malé zkušenosti pracovat s takto velmi 

postiženým dítětem nebo proto, že Marcelkovy dovednosti ještě nebyly tak rozvinuty. 

Důležitou roli v jakékoli práci s ním hraje jeho okamžitý zdravotní stav, podle toho jak se cítí 

jsme či nejsme schopni pracovat. 

Mým zájmem je dosáhnout u Marcela co největšího rozvoje v oblasti verbálního 

projevu a tím i lepší sociální adaptability, hrubé a jemné motoriky, soustředěnosti, rozvoje 

smyslů, rytmu a paměti. Při rozvoji těchto oblastí mi napomáhají i průpravné hry a cvičení, 

které jsou důležitou součástí dramatické výchovy. U Marcela však nejsou průpravou pro cestu 

k vlastnímu jádru dramatické výchovy - k sociálnímu rozvoji prostřednictvím dramatických 

her a improvizací. Přesto zaujímají při jeho sociálním a osobnostním rozvoji velmi důležité 

místo. Všechny hry a cvičení jsme si přizpůsobili tak, aby je Marcel zvládl, hrál je s chutí a 

zároveň i rozvíjely některou dovednost a tím i jeho osobnost. 

Pro ilustraci jeho vývoje jsem k bakalářské práci připojila přílohy (1 - 9), kde je jasně 

vidět, jak se u Marcela vyvíjela zejména jemná motorika - v průběhu třech let Marcel dokázal 

zvládnout zapsat číslice podle diktátu, postupně zvládá nakreslit jednoduchý obrázek, ale nyní 

(konec března 2007) již dokáže sám napsat i některá písmena. V příloze 7 je ukázka 

ze cvičení „Kreslené hádanky". 

Neodmyslitelnou součástí výchovy a vzdělávání každého dítěte, a zejména dítěte 

s postižením, je úzká spolupráce s rodinou. Jedině tak je možno docílit komplexního rozvoje 

osobnosti dítěte. 

Jsme na počátku dlouhé cesty, při které nám mohou napomoci i prvky z dramatické 

výchovy, abychom u Marcela docílili všestranného rozvoje. 
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7. Resumé 

Tato práce ukazuje jednu z možností jak využít techniky a postupy dramatické 

výchovy při osobnostním rozvoji dítěte s mentální retardací. Jako pomocná metoda mohou 

posloužit některé modifikované hry a průpravná cvičení, která rozvíjí některé důležité 

dovednosti - soustředěnost, paměť, hrubou i jemnou motoriku, smyslové vnímání (zrak, 

hmat), rytmus a schopnost komunikovat. 
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9. Přílohy 

Příloha 1 - Ukázka práce z konce školního roku 2004/2005 - KYTKA 
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Příloha 2 - Ukázka práce ve školním roce 2005/2006 - nácvik psaní číslice 0 

(nejdříve vedení ruky, později samostatná práce) 
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Příloha 2 - Ukázka práce ve školním roce 2005/2006 - nácvik psaní číslice 0 

(nejdříve vedení ruky, později samostatná práce) 
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Příloha 2 - Ukázka práce ve školním roce 2005/2006 - nácvik psaní číslice 0 

(nejdříve vedení ruky, později samostatná práce) 
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Příloha 5 - Ukázka práce ve školním roce 2005/2006 - KRASLICE 
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Příloha 6 - Ukázka práce ve školním roce 2006/2007 - OVOCE 

(samostatná práce podle pokynů, včetně výběru barev) 

' VYfC 

44 



Příloha 7 - Ukázka práce ve školním roce 2006/2007 - KRESLENÉ HÁDANKY 

i 

i 

I 
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Příloha 8 - Ukázka práce ve školním roce 2006/2007 - DIKTÁT 

(Marcel píše podle diktátu číslice) 
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Příloha 9 - Ukázka práce ve školním roce 2006/2007 - SČÍTÁNÍ 

(Marcel přečte zápis, vypočítá a zapíše výsledek) 
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Posudek vedoucího práce 

Martina Frišová: Využití technik a postupů dramatické výchovy při 
osobnostním a sociálním rozvoji dítěte s mentální retardací 

Bakalářská práce M. Frišové je na první pohled velmi neokázalá. Zpracovává 
zkušenosti z práce s jediným klientem, s chlapcem s mentálním postižením, a 
zkoumá možnosti působení některých dramatickovýchovných metod a technik na 
jeho osobnostní rozvoj a na jeho socializaci. Ve skutečnosti je to však úkol doslova 
olbřími a nesmírně záslužný. Velmi si cením toho, jak citlivě a tvořivě k tomuto úkolu 
autorka přistupuje a jak zodpovědně zvažuje, které z metod a technik může v dané 
situaci a za daných podmínek zvolit. 

Cíl, který si stanovila, ve své práci bohatě naplnila. Text její bakalářské práce 
je logicky vystavěný a utříděný. Mám jen jedinou drobnou poznámku: Pojmenování 
kapitoly 3.1. (Techniky a postupy DV) neodpovídá úplně přesně jejímu obsahu. 
V tomto případě jde spíš o základní charakteristiku oboru a jeho oblasti podle Kristy 
Bláhové. To je však opravdu jen drobnost vzhledem k celku práce. 

Práci M. Frišové pokládám za vynikající a po všech stránkách zdařilou. Navíc 
je napsána velmi čtivě, aniž rezignuje na odpovídající terminologii a odborný styl. 

Autorka dokáže pracovat s literaturou a organicky zařadila do textu také 
funkční ilustrační doprovod a přílohy. 

Osobně bych se přimlouval za to, aby tato ojedinělá a přínosná práce byla 
přístupná dalším zájemcům (především posluchačům speciální pedagogiky) a aby 
byla publikována v odborném tisku. 

Práci velmi rád doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 30. dubna 2007 

Návrh klasifikace: VÝBORNĚ. 



Posudek bakalářské práce 

Martina Frišová: Využití technik a postupů dramatické výchovy při osobnostním a sociálním 
rozvoji dítěte s mentální retardací 

Vedoucí práce:Doc. Jaroslav Provazník 

Bakalářská práce M.Frišové je zajímavá již zvoleným tématem. Oceňuji především její 
přínos pro praxi, neboť, což pokládám za nejcennější, vycházejí získané poznatky z vlastní 
práce s klientem. Dalším kladem této práce je, že zmiňovaná problematika není doposud 
příliš často a v této kvalitě zpracovávána. 

Tato bakalářská práce je velice čtivá a upoutá již od prvních řádků. Je utříděná, velice 
přehledná, má logickou stavbu a je srozumitelná pro širokou veřejnost. Z formálního hlediska 
splňuje práce požadované náležitosti. 

Dále oceňuji dle mého názoru vhodný výběr použité literatury jak z oblasti SPPG, tak 
z oblasti DV. Je vidět široký záběr autorky a přehled, co se týče literatury a zpracovávané 
problematiky obou oborů. Vhodně autorka zařazuje fotodokumentaci, popis činností i 
kazuistiku případu. 

Sama jsem příznivcem využívání technik a postupů DV při práci s jedinci 
s handicapem a tato práce mne jen utvrzuje v mém přesvědčení, že právě DV je velice 
vhodná při osobnostním i sociálním rozvoji handicapovaných jedinců a může nabídnout 
mnoho pro jejich začlenění a zplnohodnotnění ve společnosti. 

Ve většině případů bývá DV prezentována jako práce se skupinou, což je její 
podstatná část.Což je ale velice zajímavé a ne příliš obvyklé v tomto případě, že je zaměřena 
na práci s jedincem.Nedílnou součástí a jedním z cílů DV je totiž osobnostní a sociální rozvoj 
jedince a právě k dosažení tohoto cíle u těžce handicapovaného klienta si autorka vybrala 
prostředky a metody DV. Velice se mi líbí výběr činností a her používaných autorkou při 
vlastní práci, motivace a respektování individuality jedince. Nejen z tohoto důvodu navrhuji 
autorce zamyšlení nad možností publikace svých cenných poznatků z praxe nejen 
v odborných periodikách. 

Dotaz na autorku zní, zda-li využívá prostředků a technik DV i při setkání klienta 
s jeho spolužáky. Jestliže ne, navrhuji zvážit tuto možnost. Domnívám se totiž, že použití již 
zažitých her a činností v rámci setkání s ostatními spolužáky by velice prospělo a prohloubilo 
jeho socializaci. Sám by je mohl, např. seznámit s pravidly her a činností. Kladem DV je, což 
autorka velice dobře vnímá a mohla by v tomto případě využívat, že je hravá a tvořivá a tím 
velice blízká především dětem, a to zdravým i handicapovaným. V zaujetí hry ustupují alespoň 
na chvíli individuální zvláštnosti stranou, všichni jsou na jedné lodi, všichni společně ve hře 
existují a není v tu chvíli podstatné jakým způsobem využijí přírodou daný individuální 
potenciál k dosažení společného cíle. 

Velice si vážím práce autorky a držím palce, co se týče dalšího působení na poli 
speciálně pedagogickém a dramaticko výchovném. 

Práci d o p o r u č u j i k obhajobě. 

V Praze dne 30.4.2007 Mgr.Lenka Novotná 


