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Motto: „ Učitelé, kteří přemýšlejí o svých vyučovacích metodách a postupech,
jsou lepšími odborníky než ti, kteří tak nečiní."
Marvin Pasch, 1995

1. Úvod

Téma jsem si zvolila proto, že téměř denně se zneklidněním sleduji zprávy o
rostoucí agresivitě, brutalitě, bezohlednosti a stoupajícím počtu trestných činů u dětí.
V pozadí těchto problémů je nedostatek sebedůvěry, sebeúcty a komunikativních
dovedností. Mnohým dnešním dětem chybí dobré rodinné zázemí, v němž vládnou
takové hodnoty, jako jsou laskavost, věrnost, trpělivost, spolupráce. Děti v rodině
nemají z různých důvodů dobrou citovou výchovu. Rodiče mají málo času na to, aby si
s dětmi povídali o jejich problémech nebo si s nimi hráli. Děti většinu času tráví
sledováním televize a hraním počítačových her, které je zahlcují násilím. Není to
problém pouze český, ale celoevropský, celosvětový.

Průzkumy z posledních let ( Rodina a škola č.8, říjen 2006, s.8) ukazují, že 40%
žáků bylo ve školách šikanováno. Nejčastější formou šikany, kterou zažívají více než
dvě třetiny šikanovaných dětí je posmívání, pomluvy, urážky, ponižování a omezování
osobní svobody. Fyzickou šikanou ( fackování, kopání, či rány pěstí ), trpí nejméně
každý desátý šikanovaný. Svědkem šikany bylo 44% žáků, 21% šikanovaných zažívá
šikanu každý den, 25% šikanovaných pomohla třídní učitelka nebo kamarádi, pomoc
rodičů přišla ve 12%, ale bohužel 21 % šikanovaných nepomohl nikdo. Šikanovaní žáci
se nejčastěji svěřují kamarádům ( 45% ) a rodičům ( 39% ). Z průzkumu uveřejněného
v časopise Rodina a škola ( č.8, říjen 2006, s.8) tedy vyplývá, že mnozí rodiče a
pedagogové nejsou ještě na šikanu dostatečně připraveni a nedokáží poznat počáteční
stadia. Je známo, že nejvíce pozornosti začne veřejnost ( včetně té učitelské ) věnovat
šikaně až ve chvíli, kdy se z médií dozvíme o případu, v němž jde téměř o život. Jenže
tak rozvinuté formě šikanování předcházejí měsíce, mnohdy roky, v nichž ubližování,
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manipulace a agrese postupně narůstají od nenápadných šťouchanců, nemluvení,
ztracených přezůvek, poškozených pomůcek ...
V roce 2005 byl nastartován projekt MIŠ - minimalizace šikany, který si klade za cíl
hledat systémový a celorepublikově použitelný lék na boj proti šikaně ve školách.Jeho
iniciátorem a finančním garantem je Nadace společnosti Telefonica 0 2 CZ, která si
vzala

za cíl

pomoci

v případech

komunikačních

problémů

dětí

a

mládeže.

Koordinátorem projektu je občanské sdružení AISIS a odborným garantem projektu
etoped a psychoterapeut Michal Kolář, který se tímto tématem systematicky zabývá
přes dvacet let. Projektu se účastní 18 pilotních škol z celé republiky - velké i malé,
vesnické i velkoměstské. Po třech letech, na které je pilotní program naplánován , by
mělo být jasné, co funguje, kde to v praxi „drhne", budou se testovat různé metody a
vylaďovat jejich účinnost. Na základě těchto zkušeností možná vznikne obecně
použitelný návod, jak školit učitele a jak připravit školu na minimalizaci šikany.
Úkolem proškolených pedagogů je zapojit všechny ostatní kolegy, seznámit je
s nejdůležitějšími zásadami minimalizace šikany, zahájit spolupráci s rodiči a především
zpracovat krizový scénář. Díky projektu získává stále větší počet učitelů možnost naučit
se rozlišovat poměrně jemné rozdíly mezi nevinným dětským škádlením a počínající
šikanou - chvíli, kdy lze zasáhnout nejsnáze a zabránit hlubokým šrámům na dětské
duši. Naučí se zároveň případy šikany správným, citlivým způsobem řešit, aby ochránili
oběť, získali přiměřené informace, důležitá svědectví a mohli situaci účinným
způsobem zvládnout, ať už sami, nebo s pomocí externích odborníků.

Já sama jsem se se šikanou, jak je popisována v odborné literatuře zatím nesetkala,
ale pokud by se stalo, chci být informovaná a chci vědět, jak postupovat, jak případ
řešit.Často jsem svědkem toho, jak si děti třeba nevědomě ubližují a jak vůči sobě
dokáží být někdy kruté. Proto bychom různé „kanadské žertíky", osamocenost dítěte,
ponižující přezdívky a různé méně nápadné signály neměli podceňovat. Existuje totiž
mnoho typů útoků, kdy se agresor oběti ani nedotkne a nezkřiví jí ani vlásek. Tato
zvláštní a v dnešní době velmi rozšířená podoba útoku nezasahuje tělo, ale psychiku dochází při ní k psychickému nátlaku a zastrašování. I když se jedná o pouhá slova,
mohou přesto ublížit a způsobit zranění, která sice nenajdeme na těle, avšak pro
psychiku jsou stejně bolestivá.
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Při studiu na vysoké škole jsem se setkala s předmětem dramatická výchova. Jsem
přesvědčena, že pomocí metod a technik dramatické výchovy by se mohlo zmírnit
agresivní a zlomyslné chování u dětí, jelikož nejtypičtější metodou dramatické výchovy
je rolová hra, která je většinou založená na prožitku. Je známo, že činnosti/aktivity
založené na hře děti baví, rády na ni přistoupí a odnesou si z ní daleko více ponaučení
než z pouhého poučování. Naše škola vyučuje zatím podle programu Obecná škola, ve
kterém se dramatická výchova vyučuje jako samostatný předmět a často jsou metody
dramatické výchovy využívány i v ostatních vyučovacích předmětech v 1. - 9.
postupném ročníku. Proto jsem se rozhodla v letošním školním roce více spolupracovat
s učiteli dramatické výchovy

a zavádět metody dramatické výchovy i do školní

družiny. Dramatická výchova patří mezi výchovy estetické a jejím úkolem je mimo
jiné i výchova citová , proto může účinně pomáhat v prevenci poruch sociálního
chování.

Mým cílem je pomocí metod dramatické výchovy naučit děti:
-

respektovat to, že jsme každý jiný a nevadí nám to

-

že odlišnost není nic špatného, ale že je normální
vážit si sama sebe, mít svým způsobem sebe rád

-

nebát se ozvat, když je mi ubližováno

-

umět hovořit o nepříjemných věcech

-

učit děti naslouchání druhým

-

neskákat si do řeči
umět se vcítit do problému druhého
umět mu ze své pozice poradit

-

odbourávat lhostejnost
dokázat hodnotit svoje chování, svoje počínání

-

naučit děti, že každý problém je řešitelný.
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2. Teoretická část
2.1 Obecné pojednání o šikaně

2.1.1 Pojem šikana, šikanování

Slovo šikana, je odvozeno z francouzského „chicane", což znamená „zlomyslné
týrání, obtěžování, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů, a to
například ve vztahu k podřízeným nebo vůči občanům, na nichž šikanující úředníci
zbytečně požadují další a další nová potvrzení a razítka, nechávají je pro nic za nic čekat
apod." (Říčan, P„ 1995, s. 25).
Slovník cizích slov definuje pojem šikanování jako „hovorový

výraz pro

pronásledování, záměrné, zbytečné obtěžování, nespravedlivé obviňování, trestání,
týrání" (Klimeš, L., 2002, s. 766).
Stejně tak Akademický slovník cizích slov definuje pojem šikanování jako
„hovorový výraz pro pronásledování, záměrné, zbytečné obtěžování, nespravedlivé
obviňování, trestání, týrání" (Petráčková, V., Kraus, J., a kol., 1995, s. 732).
V právní praxi bývá pojem šikana používán jako synonymum pro „úmyslné
jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou
důstojnost" ( Kolář, M., 2001, s.213). Z hlediska výkladu pojmu šikanování není
důležité, zda k němu dochází verbálními útoky či fyzickým násilím nebo hrozbou násilí.
Rozhodující je, že se tak děje úmyslně.
Šikanu řadíme mezi patologické formy mezilidského soužití. Jedná se o agresivní
jednání, pomocí kterého si šikanista způsobováním fyzických nebo psychických útrap
zjednává či udržuje převahu nad svou obětí. Cílem agresora je získat nad druhými
osobami pocit převahy, moci, určité výhody.
„Ministerská", a tedy svým způsobem nejoficiálnější definice, resp. charakteristika
školního šikanování, je obsažena v Metodickém pokynu MŠMTČR Čj.:28 275/2000-22
k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. V ministerském
materiálu se doslova praví: „ Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit
jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a
obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků,
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kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky
v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní
v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního
obtěžování až zneužívání.. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou žáků.Nebezpečnost
působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních
následcích na duševním a tělesném zdraví" (časopis Prevence č.6, červen 2006, s. 10).

2.1.2

Co je a co není šikanování

Neexistuje nějaká přesná, jednoznačná, hranice mezi tím, jaké chování je už šikanou
a jaké ještě ne. Šikana je ve své podstatě obtěžováním druhého člověka. To nám však
rozhodování o tom, co šikana je a co není, nijak neusnadní. Šikana je projevem zneužití
vlastního postavení nebo určitých osobních, zejména fyzických dispozic. Pro šikanu je
typický nepoměr sil mezi jejími aktéry, tzn. převaha agresora nad obětí - asymetrická
agrese. Jejím důsledkem je poškození druhé osoby.
Podstata šikany spočívá v tom, že agrese je zde cílem jednání, nikoli prostředkem
k dosažení nějakého konkrétního zisku. Záměrem agresora není např. odcizení věcí pro
jejich hodnotu nebo pro pomstu, nýbrž pro radost z uspokojení potřeby ponižovat
lidskou důstojnost.
K podstatným rysům šikany bývají řazeny:
-

nepoměr sil mezi agresorem a obětí
skutečnost, že agrese je cílem jednání
opakování agrese.

Nepoměr sil mezi agresorem a obětí
Většinou je agresor fyzicky vyspělejší a této své převahy zneužívá vůči méně fyzicky
vybaveným jedincům. Existují však případy, kdy agresor nutně nemusí disponovat
fyzickou převahou nad obětí. Tento svůj handicap může agresor vykompenzovat
spolčením se s jinými agresory a útokem vůči osamocené, a tudíž bezbranné oběti.
Převaha se také může odehrávat v rovině psychické, kdy si agresor vyhlédne po
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psychické stránce méně odolného jedince, tzv. snadnou kořist. Obětí se stává
přecitlivělý žák, který není zvyklý na život v kolektivu.
Agrese jako cíl jednání
Dalším markantním rysem šikanování je samoúěelnost jeho původního cíle, tj.
dominance ( převaha ) agresora nad obětí, která je realizována právě agresí. V případě
šikany není agrese prostředkem k dosažení nějakého konkrétního zisku, nýbrž
samotným cílem jednání.
Opakovaná agrese
Šikana se někdy definuje jako opakované úmyslné ubližování druhému člověku
(druhým lidem ), popř. jako opakovaná agrese jednotlivce nebo skupiny agresorů vůči
jednotlivci nebo skupině obětí. Jednorázové akce se většinou za šikanování nepovažují.

2.1.3 Vývoj šikanování

V rámci tzv. trojrozměrného praktického pohledu na šikanování nahlíží Kolář na
šikanování jako na poruchu vztahů ve skupině, vnímání šikanování jako nemocného
chování a šikanování jako závislosti. Pro pochopení fenoménu šikanování je důležité si
uvědomit, že se jedná o onemocnění celé skupiny. Šikanování nikdy není pouze
záležitostí agresora a oběti. Neodehrává se kdesi ve vzduchoprázdnu, nýbrž v kontextu
vztahů nějaké konkrétní skupiny osob. V tomto smyslu je šikanování vždy poruchou
vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci ( Kolář, M., 2001, s. 27-35).
Kolář (2001, s.35 ) hovoří o šikaně jako o chorobě a strukturuje vývoj tohoto
onemocnění celé skupiny do pěti stadií. Vztahy, ke kterým dochází při šikaně, mají
svou vnitřní dynamiku a svůj zákonitý vývoj.
Pět stadií onemocnění ( Kolář, M., 2001, s. 36-43).

První stadium: zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře - je
neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním,
pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „ drobné " legrácky.
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Druhé stadium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace
Ve skupině stoupá napětí a ostrakizovaní žáci slouží jako ventil. Manipulace
přitvrzuje a objeví se první příznaky agrese.

Třetí stadium: klíčový moment - vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů „ úderné jádro ". Ta začíná spolupracovat a přechází do
fáze systematického a stupňujícího násilí vůči oběti. Klíčový moment přehoupnutí
šikany ze stadia mírného do pokročilého, může zastavit pouze zformovaná silná
pozitivní podskupina.

Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů
Ve skupině se nedokázal prosadit vliv silné pozitivní podskupiny a činnost jádra
agresorů bez odporu pokračuje. Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se
nepsaným zákonem. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě a aktivně se zapojují
do týrání oběti.

Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana
Agresoři ztrácejí poslední zbytky zábran a smysl pro realitu. Nutkání k násilnostem a
uspokojení z výsledku jsou ideologií skupiny. Zbytky lidskosti jsou vytěsněny a oběti
jsou ochotny udělat cokoli. Brutalita je považována za normální a ve skupině chybí
soucit s obětí i pocit viny.

2.1.4 Příčiny a podmínky šikanování

Šikana se vyskytuje v nejrůznějších typech kolektivů - ve škole, v rodině, ve
výchovných ústavech, ve věznicích atd. Společným rysem těchto zařízení je, že tvoří
jakési uzavřené celky, z nichž, alespoň po určitou dobu, není úniku ( bez sankce ).
Většinu z nich charakterizuje nedobrovolný či nutný pobyt. Výše zmíněné rysy lze
v určitém smyslu považovat za „ příčiny " resp. „ napomahače "jevu zvaného šikana.
Šikana představuje poruchu chování. Je odchylkou ( deviací ) v oblasti socializace.
Nemá jedinou příčinu, ani jednu hlavní příčinu. Na jejím vzniku se podílí celá řada
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faktorů, ať už se jedná o biologické ( genetické ) předpoklady agresorů ( ale i obětí),
nebo o vliv faktorů psychických a sociálních. Z tohoto důvodu můžeme hovořit o
multifaktoriální podmíněnosti šikany. Příčin šikany může být celá řada, popř. se může
jednat o komplex příčin. Nejčastěji se k nim řadí sklon k agresivnímu jednání, často
podporovaný vznětlivostí a nevhodným způsobem výchovy v rodině ( citový chlad,
nedostatek zájmu, bití a kruté tresty, ponižování, tolerance k násilí).
Dospělí, když jednoznačně svalují veškerou vinu na dnešní mládež, zapomínají na
špatný příklad, který jim často sami svým chováním v rodině dávají. Zapomínají na svůj
podíl na agresivním a násilném chování mládeže.
Uvítala jsem článek Jana Martínka v Lidových novinách (27.12.2006, s.IV.) o
obětech takzvaného domácího násilí. Jim svitne od Nového roku alespoň nějaká naděje:
Podle novely policejního zákona, která začne platit od 1. ledna 2007, budou příslušníci
Policie ČR oprávněni vykázat útočníka na deset dní ze společné domácnosti. Nový
návrh zákona iniciovalo občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a prosadila ho skupina 55
poslanců v čele s Janem Kasalem. Smyslem vykázání agresora není jeho trestní postih,
nýbrž prevence. Oběť i pachatel mají deset dní na vypořádání se se situací - o oběť se
postarají pracovníci místních intervenčních center, kteří musejí být do dvou dnů po
vykázání informováni o situaci. Ti nabídnou postižené osobě psychologickou a právní
pomoc. Vznik a provoz těchto center upravuje nový zákon o sociálních službách platný
od ledna 2007. Budou zřizována v jednotlivých krajích a jejich provoz bude financován
státem.
Kapitolou samou pro sebe je násilí prezentované v médiích, zejména v televizi.
Dnešní dítě zhlédne v televizi či na videu spoustu vražd a násilí. Lidé, a pro děti to platí
dvojnásob, kteří denně sledují násilné scény, postupně ztrácejí soucit, schopnost
empatie. Četné výzkumy ( Langmeier, J., Krejčířová, D., 1998, s. 289) ukazují, že děti,
které se často dívají na násilné scény, se poté chovají agresivněji. Televizní obrazovka
jim slouží jako podnět a návod, aby si zhlédnuté scény vyzkoušely v praxi. Pořady,
které jsou plné násilí, jsou vysílány často v dopoledních a odpoledních hodinách, a
proto rodiče nemohou, i kdyby chtěli, zabránit dětem v jejich sledování.
Dalšími zdroji nevyrovnanosti a agresivity jsou nedostatek pohybu, nesprávná
výživa, přemíra podnětů z okolního prostředí, uspěchanost dnešního života, neustálá
honba za něčím.
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K nejčastějším příčinám šikany se řadí snaha vypadat mužně, touha po moci, přání
ovládat druhého, motiv krutosti, zvědavost ( k čemu všemu se dá člověk přinutit, jak se
oběť bude chovat v situaci strachu, bolesti a ponížení ), frajeřina, nuda a s ní spojená
touha po senzaci a stále silnějších vzrušujících zážitcích.
Šikana často vzniká v důsledku neuspokojení nebo deformování základních potřeb
dítěte. Svůj podíl na vzniku šikany má také malá stimulace k vytvoření pozitivních
životních cílů, nedostatečně rozvinutá schopnost dětí žít zdravým způsobem ve skupině,
ve společenství s hodnotnými mezilidskými vztahy.
Jedním z faktorů, který má svůj podíl na šikanování, ba dokonce na jeho vzestupu,
je nárůst sociálních rozdílů mezi lidmi, a tudíž i mezi žáky škol, který u nás nastal po
roce 1989 a dosud se stále zvyšuje. Tento jev má na svědomí vznik nového, resp.
staronového označení „ ekonomická šikana ".

2.1.5 Následky šikanování

Nebezpečnost působení šikany spočívá zejména v její závažnosti a dlouhodobosti.
Nezřídka jedinec nese následky na duševním a tělesném zdraví po celý svůj život.
Nejsou zcela ojedinělé případy, kdy oběť již není schopná snášet další nátlak a
ponižování a sahá k sebevraždě.
Nej větší nebezpečí, pokud se týká dopadů šikanování ( aktuálních i do budoucna ),
se týká pochopitelně oběti, u které dochází k ohrožení jak somatického, tak psychického
zdraví. Šikana způsobuje oběti silný sociální stres. K psychickým důsledkům šikany
patří zvýšený sklon k úzkosti, depresivní ladění, intenzivní strach, pocit bezmocnosti.
Somatické projevy zahrnují poruchy spánku, snížení imunity, větší sklon k prožívání
bolesti a celkové nepohody.

2.1.6 Diagnostika šikanování

Prvním krokem k řešení šikany ve škole je připuštění si možnost její existence.
Pokud tuto alternativu připustíme, nastupuje „ detektivní práce ", která spočívá ve snaze
odhalit šikanu a její projevy.
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K objevení a diagnostikování šikany slouží řada nástrojů, jejichž škála sahá od
metod pozorování, přes rozhovory, až po dotazníky, depistážní dotazníky a jim blízké
techniky, tj. schránky důvěry a sociometrická šetření.
Odhalit šikanu znamená v prvé řadě více se dívat kolem sebe, více si všímat dění ve
třídě, přestávkách a chování jednotlivých žáků. V rámci pozorování je třeba se zaměřit
jak na přímé, tak na nepřímé znaky šikanování. Mezi přímé patří častý posměch,
kterému je dítě vystavováno, hrubé žerty na jeho účet, pokořující přezdívky,
ponižování, pohrdavý tón, vydírání, kruté příkazy. Nepřímo můžeme usuzovat na
šikanu z toho, že dítě nemá žádné kamarády, o přestávkách je samo, neustále se drží
učitele, při vystupování před třídou je nejisté a ustrašené. Dítě je smutné, má často
poničené pomůcky, rozházené věci, poškozený oděv, odmítá vysvětlit poškození a
ztráty věcí či používá nevěrohodné výmluvy. Při týmových sportech bývá vybráno do
mužstva mezi posledními. Mezi nepřímé znaky šikany patří dále náhle zhoršený
prospěch, různé modřiny, škrábance, jejichž původ nechce nebo neumí věrohodně
vysvětlit.
Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že přímé a nepřímé znaky šikanování mohou být
jak povahy verbální, tak fyzické. Kromě toho je možno rozlišovat aktivní a pasivní
podobu šikanování.
Další metodou pro odhalení šikany je rozhovor. Prvním krokem vyšetřování je
rozhovor s informátory a oběťmi o vnějším obrazu šikanování. V případě, že nejdříve
hovoříme s informátorem, například s odvážným kamarádem nebo rodičem jednoho
z týraných žáků, následují ihned rozhovory s oběťmi (ne s podezřelými pachateli !).
Metodou, která je na pomezí pozorování a rozhovoru je tzv. naslouchání. Učitel
v roli „vrby" se stává diagnostickým a terapeutický prostředek zároveň. Důležité je,
aby se měl žák ve škole komu svěřit, aby měl možnost za někým dospělým zajít a
popovídat si a ním o svých problémech. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci by měli
mj. plnit úlohu tzv. vrby, tj. naslouchat žákům a být jim k dispozici při řešení jejich
osobních problémů.
Abychom se dozvěděli o existenci šikany ve škole, velice nám usnadní práci, pokud
se nám podaří vést šikanované, ale i ostatní žáky k tomu, aby neváhali oznámit učitelům
a ostatním pedagogickým pracovníkům případy šikany na škole. To se přirozeně může
dít jak ústním ( rozhovor, interview ), tak písemným dotazováním, popř. výzvou
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v podobě schránky důvěry či zavedením jakési oznamovací povinnosti žáků. Je až
zarážející kolik obětí šikany, ale i ostatních žáků, se zdráhá věc oznámit dospělým.Žáky
musíme přesvědčit o tom, že když do věci zasvětí dospělé, nestávají se tím žádnými
zrádci a zbabělci. Naopak, oznámení šikany je projevem jejich odvahy, síly a zralosti.
Ke zmapování situace ve skupině slouží zejména sociometrie, která měří sociální vztahy
uvnitř malé skupiny, kde se členové bezprostředně znají. Nejpoužívanější

resp.

nejznámější standardizovaný dotazník je SO-RA-D. Autorem testu je duchovní otec
pražského poradenství doc. dr. Vladimír Hrabal starší,CSc. Každý žák ohodnotí své
spolužáky ve třídě ze dvou hledisek: 1. za jak vlivné je považuje a
2. jak jsou mu sympatičtí.
Udělá to prostřednictvím pětibodové škály. Známka 1 označuje největší míru vlivu a
obliby a naopak známka 5 míru nejmenší. Škálové posouzení sympatií je současně
doplněno krátkým zdůvodněním.

2.1.7 Program proti šikanování

Úkolem programu je co nejdřív detektovat a účinně léčit případné onemocnění. Na
vypracování a schválení programu se podílejí všichni pracovníci školy. Za významné
součásti takového programu, jenž má charakter sekundární prevence, považuje Kolář
(2001, s. 190):
-

přítomnost specialisty pro prevenci šikanování

-

domluvu pedagogů, jak postupovat při řešení šikanování
depistážní šetření výskytu šikanování

-

režim proti šikanování ( zahrnuje mimo jiné účinné dozory učitelů o
přestávkách, na obědě,školní schránku, apod.)

-

vhodný způsob seznámení rodičů s nekompromisním bojem školy proti šikaně

Chybou školy je, když o šikaně s rodiči nemluví. Naprostým debaklem však je, když
rodiče sami žádají o společné řešení šikany, ale škola to odmítne.
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2.1.8 Druhy prevence šikany

Mezi řešení šikany, resp. možnosti, jak předcházet a čelit šikanování patří pestrá
paleta opatření, přístupů, zásad, metod a prostředků. Automaticky sem patří
povědomost o příčinách a stádiích šikanování, porozumění situaci, ze které k šikaně
dochází. Samozřejmou součástí preventivních opatření je informování žáků o linkách
důvěry, včetně sdělení kontaktních adres a telefonních čísel, na které se mohou
v případě potřeby obrátit.
Alfou a omegou prevence šikanování je hledání cest, jak ovlivnit specifické rizikové
faktory jak u šikanovaného, tak u šikanujícího a vytváření zdravého veřejného mínění
skupiny (třídy, školy ), ve které dochází či může docházet k šikaně.
Podobně jako v případě jiných kázeňských, resp. výchovných problémů, rovněž u
šikany platí, že účinnější a zároveň také jednodušší a levnější, je zlu předcházet, než ho
následně vykořeňovat, odstraňovat. V oblasti šikanování se rozlišuje prevence primární
a sekundární.

Primární prevence se uplatňuje v případech, kdy k šikaně dosud nedošlo. Spočívá ve
výchově harmonické osobnosti dítěte, v informovanosti

dětí, rodičů a veřejnosti o

šikaně, preventivních aktivitách ve školách ( pěstování zdravého

sebevědomí,

samostatnosti ) či v tom, co Pavel Říčan označuje jako „výchovu k násilí" ( metoda
nácviku k překonání únavy a nepohodlí, výchova k nebojácnosti, otužilosti a tělesné
zdatnosti ). Účinnými prostředky primární prevence jsou přirozené součásti komunity
jako např. celoškolní setkání, školní parlament, třídní samosprávy. Nejlepší ochranou
proti šikanování je budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi
členy školního společenství, školní komunity.

Sekundární prevence se uplatňuje v situacích, kdy k šikaně už došlo a kde musí být
použita taková opatření k nápravě, aby se problémy už znovu neobjevily. Radíme sem
včasnou diagnostiku, bezodkladné vyšetření šikany, pedagogická opatření

(ochrana

oběti před dalším násilím, rozhovor s rodiči obětí, jednání s rodiči agresorů,
komunikace s ostatními rodiči, jednání s kolektivem třídy ), včetně výchovné práce
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s agresory ( postihy, monitorování, tlumení agresivních sklonů, pochvala za zvládnutí
impulzivity v provokující situaci, nácvik sociálních dovedností, zaměstnání vhodnou
činností).

2.1.9 Schéma prevence školních šikan (Kolář, M., 2001, s. 198)
Model ucelení pomoci má sedm vrstev:
1. Pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol
proti onemocnění šikanováním.
2. Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, který
dokáže případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit.
3. Odborné služby resortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými centry,
diagnostickými ústavy apod., jejichž úkolem je umět řešit pokročilé šikany a
vůbec poskytnout servis v oblasti prevence šikanování.
4. Spolupráce škol s odborníky z jiných resortů a nestátními

organizacemi

zabývajícími se prevencí šikanování. Patří sem např. spolupráce s kriminalisty
pro mládež, sociálními kurátory, dětskými psychiatry ( zejména při brutálních a
kriminálních šikanách).
5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence
šikanování.
6. Kontrola škol ze strany České školní inspekce, ministerstva školství a krajských
úřadů, jak jsou připraveny ochránit žáky před šikanováním.
7. Monitorování

situace

a

zabezpečování

ochrany

práv

dětí

nevládními

organizacemi, jako např. Amnesty International v ČR, Občanské sdružení proti
šikanování apod.

Na první pohled je jasné, že načrtnutý model pomoci se zaměřuje na přístupné roviny
školních příčin a podmínek. Hlubších zdrojů šikanování se dotýká velmi omezeně, např.
prostřednictvím mravní výchovy. Zde musíme přijmout pravý stav věcí. Škola nemůže
bezprostředně odstraňovat destruktivní vlivy zvenčí, může knim pouze přihlížet při
hledání účinné ochrany žáků na své půdě.
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2.2 Dramatická výchova
2.2.1 Výchovná dramatika jako systém

„Výchovná dramatika

(též dramatická výchova, tvořivá dramatika, výchovné

drama apod.) je systém sociálně uměleckého učení zacílený jednak k rozvoji osobnosti a
prosociálního chování a jednak k uměleckému rozvoji. Existuje jako specifická
výchovná koncepce opírající se o využití prvků a prostředků dramatu a divadla. Proces
práce může přerůst do podoby divadelního produktu (představení), ale stěžejní je právě
proces sám." ( Valenta, J., 1995, s.28)
Dramatická výchova jako esteticko výchovný obor nabízí některé metody, které lze
využít pro práci nejen s dětmi, ale i s dospělými. Může být činností zájmovou,
samostatným školním předmětem, některé dramatickovýchovné metody mohou být
využity při výuce různých předmětů. Je zaměřena na osobnostní, sociální, etický a
estetický rozvoj jedince. Využívá především dramatické improvizace, která je založena
na lidské schopnosti jednat v navozených situacích tak, jako by byly skutečné. Staví na
vlastní zkušenosti a prožitku, proto je její účinek hluboký a trvalý.
Dramatická výchova v procesu výuky rozvíjí aktivitu, sociabilitu, vnímavost, imaginaci
a tvořivost.
Dramatická výchova má čtyři základní vrstvy, které se v praxi prostupují a nelze je od
sebe oddělovat:

1. Osobnostní rozvoj:

pomocí her a cvičení se rozvíjí uvolnění a soustředěnost,

odstraňují se zábrany, zcitlivuje se vnímání a schopnost objevování sebe sama a
okolního světa. Dále se rozvíjí obrazotvornost, tvořivost, kreativita a rytmické cítění.
Prohlubují se pohybové dovednosti, neverbální komunikace, plynulost a barvitost
mluveného projevu.

2. Sociální rozvoj: hry a cvičení, které rozvíjejí verbální i neverbální komunikaci,
schopnost kontaktu, umění naslouchat si, vnímat kolem sebe druhé, umění ustoupit,
spolupracovat, pomáhat si, řešit problémové situace ...
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Výsledkem procesu v dramatické výchově může být v některých případech i
divadelní představení. Často jde o představení neformální, určené vymezenému
blízkému okruhu diváků. „Divadelní představení s dětmi nelze jenom nacvičit. Má-li
mít práce na něm význam, je potřeba, aby vznikalo za spoluúčasti dětí." (Machková, E.,
2005, s. 16)
3. Etický rozvoj: učí řešit mravní dilemata, etickým zásadám, jejich hodnocení.

4. Estetický rozvoj: dramatická výchova pomocí smyslových cvičení a her pomáhá
objevovat a chápat věci, lidi i svět, rozvíjí vlastní individualitu a tvořivost.

2.2.2 Hraní rolí ve výchově a vzdělávání

Hlavní metodou dramatické výchovy je hra v roli.
„Hraní rolí je výchovná a vzdělávací metoda, která vede k plnění osobnostně
rozvojových i věcně vzdělávacích cílů prostřednictvím navození a přípravy, rozehrání a
reflexe fiktivní situace s výchovně hodnotným obsahem. Tato situace se uskutečňuje
prostřednictvím hry hráčů (aktérů, herců) zastupujících svým chováním a jednáním více
či méně fiktivní objekty (zejm. osoby, ale i jiné bytosti, jevy apod.) včetně možnosti
hrát v různé míře autenticky sebe samého" ( Valenta, J., 1995, s. 31-32).
Podle J. Valenty můžeme rozlišit tři základní úrovně dramatické hry:
simulace: dítě hraje sebe samo, ale reaguje v rámci fiktivní situace nebo samo
sebe v jiné sociální roli
alterace: dítě hraje roli někoho či něčeho jiného
-

charakterizace: dítě s určitou rolí přijímá i zpřesňující charakteristiku.
(Valenta, J„ 1997, s.34-37)

Hra v roli vychází z přirozené dětské hry a je hlavně užívána ve volných aktivitách dětí.
Hra v roli přináší dítěti určité výhody, např. když dítě nevystupuje samo za sebe, role
funguje jako obranný mechanismus zbavující ostychu, nervozity a sebepozorování.
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že hraní rolí je velmi oblíbenou činností, zejména
hrát si na někoho ,jako". Mezi nejčastější hry patří na maminku, tatínka a dítě, které
vodí do školky a řeší všechny situace, jako by byly skuteční rodiče.Toto zvládají
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opravdu velmi dobře a pokud jejich rodiče znám, přesně j e v dětech vidím a vím, že by
se chovali úplně stejně. V loňském školním roce jsem měla ve školní družině skupinu
dívek, které si nejraději hrály na psy a jejich pány. O psy se staraly, obstarávaly jim
různé druhy granulí, česaly je, vozily na výstavy. Dokázaly s rolí pána i psa přijmout i
zpřesňující charakteristiku.Např. když pán zapomněl jít se psem na procházku, dítě
v roli psa okamžitě začalo být zlým psem. Děti také rády hrají role někoho jiného a to
většinou, když se vrátí do školy po nemoci, nebo den před tím byly u kadeřnice, na
nákupu oblečení. To si potom hrají na lékaře a zdravotní sestry, na kadeřnice,
prodavačky, učitelky.
„ Role je učební úkol vyžadující od hráče zpravidla vnější (chováním a jednáním
uskutečněné) zobrazení určitého jevu, založené na vnitřní představě a prožitku tohoto
jevu" (Valenta, J., 1995, s. 33).

Mezi další základní metody dramatické výchovy patří improvizace a interpretace.
-

improvizace: dítě jedná ve fiktivní situaci, kterou samostatně a aktivně řeší
podle svých představ

-

interpretace: tato metoda vychází nejčastěji z literární předlohy, která
umožňuje vlastním prožitkem pochopit jeho podstatu.

Ve školní družině využívám jak improvizace, tak i interpretace. Při improvizaci se
snažím děti motivovat tím, že sama vstupuji do role a vymýšlím takové situace, např.
co bych dělala, kdybych se ztratila v lese, ve městě, kdybych byla doma sama a někdo
zazvonil, kdybych byla na pustém ostrově. K interpretaci využívám hlavně pohádky:
Mrázková, D., Neplač, muchomůrko.

2.2.3

Cíle dramatické výchovy

Cíl je rozhodující kategorií, která určuje charakter všeho, co ve vyučování probíhá.
Cíle vymezují učební plány a osnovy příslušného ročníkujsou ovlivněny specifikou
vyučovacího předmětu a potřebami dětí.
Mezi nejdůležitější cíle dramatické výchovy patří: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a
estetický rozvoj. Mezi dlouhodobé cíle dramatické výchovy patří: respektovat druhé lidi
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a jejich názory, umění naslouchat, učit děti nebát se vyjadřovat svoje myšlenky, učit
děti plně vnímat své okolí, soucítit s druhými lidmi, spolupracovat s druhými, rozvoj
logického myšlení, tvořivě řešit praktické problémy. Cílem je to,na co se chceme v dané
hodině, v období přednostně soustředit. Cíl znamená rozhodnout se, co je prioritou a co
lze odložit nebo úplně vynechat.
Naplňování cílů dramatické výchovy mohu sama dokázat na příkladu své rodiny. Já ani
můj manžel jsme se s metodami dramatické výchovy na základní škole nesetkali. Naše
děti měly dramatickou výchovu od 1 .třídy. Domnívám se, že rozdíl mezi námi a našimi
dětmi je veliký, a to jak ve vystupování, tak i v odhodlání se pro řešení nějaké situace.
Dokáží velmi rychle pojmenovat a vyřešit daný problém, umí se dobře vyjadřovat, mají
bohatou slovní zásobu a dokáží si vyřídit bez naší pomoci své věci např. na úřadech, ve
škole, samy si nakupují, cestují. Pokud se jim něco nelíbí, a to jak doma, tak i ve škole,
dokáží se ozvat, na veřejnosti vystupují bez trémy a dokonce velmi rády. Když
porovnám sebe v jejich věku, tak musím přiznat, že jsou na život daleko lépe
připravené, jsou mnohem odvážnější a věřím, že by si dokázaly poradit i s problémy
složitějšími, které život přináší.

2.2.4 Dramatická výchova a morální rozvoj

Morálka znamená souhrn mravních zásad. Můžeme ji

též charakterizovat jako

společenský jev, který odráží mezilidské vztahy a lidskou činnost z pohledu dobra a zla.
Morálka je nezbytnou a přirozenou součástí světa lidí. Mírou morálky ve společnosti je
mravnost. Mravní zásady si lidé vytvářejí odedávna takové, aby sloužily k vytvoření
dobrého, spokojeného života. Kdo se neřídí mravními zásadami, dalo by se říci, že mu
na jeho osobnosti a pověsti nezáleží. Takový člověk je lhostejný, nemá úctu k sobě ani
k jiným.
Poslední dobou se stále častěji hovoří o krizi mravního vývoje našich dětí. Proto je
nutné již od útlého věku učit děti např. pomáhat druhým, mít o ně zájem, pečovat o ně,
tolerovat názory druhých lidí a zachovávat společenská pravidla. Mezi hlavní pozitivní
emoce, které utvářejí mravní vývoj dítěte, patří vcítění se a schopnost mít někoho i sebe
rád. Mezi důležité prvky pro utváření charakteru dítěte
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patří

i negativní emoce,

zejména stud a vina. Abychom vychovali dítě, které bude mít zájem a starost o druhé,
musíme především sami dětem dávat dobrý příklad. Úroveň morálního rozvoje je
posuzována z pohledu rozvinutosti mravního cítění, mravního usuzování a mravního
jednání.
Dramatická výchova může pomocí her a cvičení značně přispět k mravnímu rozvoji
dětí, jelikož nabízí možnost navodit

takovou situaci, která je pro výchovný záměr

optimální. Dramatická výchova dává příležitost k ventilování citů, v hravých situacích
učí děti, že i negativní city jsou přirozené. Některé činnosti v tvořivé dramatice
probíhají v rovině ,jako", jiné odpovídají reálnému životu. Ve všech případech však
pracuje dramatická výchova cíleně s prožitkem, a sice s prožitkem rozvíjejícím
mravnost. Dále nabízí jedinci zážitky spoluprožívání, pospolitosti, spolupráce a lidské
blízkosti.
Ve školní družině se snažím o rozvoj mravního vývoje dětí pomocí různých her
zaměřených na spolupráci, na budování přátelských vztahů a skupinové cítění.

2.2.5 Podněty pro rozvoj některých mravních kvalit v mladším
školním věku (Bláhová, K., 1996, s.19)
Decentrace - cvičení a činnosti zaměřené na rozvoj schopnosti vidět věci z jiného úhlu.
Příklad hry: „Na pozorovatele" - nejlepším místem pro tuto hru je nějaký kopec, odkud
je dobrý výhled do kraje. Hráči se postaví zády k sobě. Po dobu 3 minut si pozorně
prohlížejí krajinu, potom následuje výměna místa. Hráči si vzájemně dávají otázky a
ptají se na některou charakteristickou vlastnost v krajině.

Empatie (vcítění) - popisování citů podle obrázků veselých, smutných atd.
Příklad hry: „Kulíšci" - na ruce si navlékneme dva zimní kulichy s bambulkami. Rázem
se z nich stanou dva maňásci, kteří spolu promlouvají. Ptají se jeden druhého, jak se
jmenují, jakou mají náladu, na co se těší, čeho se bojí. S maňásky sehrajeme pár
krátkých jednoduchých situací daných prostředím - u zubního lékaře, v knihovně, na
výletě, v obchodě.
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Darování - umět obdarovat a přijímat dar.
Příklad hry: výroba dárkových krabiček a tašek, modelové situace - dávání a přijímání
dárků, překvapení, danajské dary.

Pomoc druhému - navozená situace vyžadující
a) spontánní pomoc,
b) pomoc vyžádanou a následně poskytnutou.
Příklad hry: „ Na kouzelníka" - kouzelník (učitel) přenese do svého zámku na jednom
konci místnosti od každého dítěte jednu věc a tam ji hlídá. Děti postupují z druhého
konce místnosti ke kouzelníkovi a snaží se získat zpět věci tak, aby nebyly při
náhodném otočení kouzelníka spatřeny v pohybu. Jinak by je „začaroval" a musely by
na tom místě, kde byly viděny ulehnout na zem. Začarované může kdokoliv z ostatních
zachránit tím, že je za ruce odtáhne zpět na jejich území. Tím je kouzlo zlomeno a
všichni mohou pokračovat ve hře tak, aby každé dítě získalo zpět svoji věc.

Kooperace - navozená situace, která se opírá o nutnost spolupráce.
Příklad hry: „ Na slepce" - jednomu z hráčů zavážeme oči a druhý mu dělá průvodce.
Jde s ním zvolna a beze spěchu. Když pak nevidomý opět vidí, vypráví druhému, co
zažil a role si vymění.

Modelování prosociálních postojů a jednání „dobrých a špatných"
Příklad hry: vyprávění příběhu zaměřeného na společenské chování, rozhovor s dětmi o
tom, co slyšely a jak by se zachovaly . Děti mohou příběh improvizovat.
Ve všech případech uplatňuji metodu hraní rolí s daným, navozeným nebo dětmi
vytvořeným obsahem.
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3. Praktická část
3.1 Diagnostika skupiny

Pracuji jako vychovatelka školní družiny na Základní a Mateřské škole v Herálci.
Místnost, ve které činnost školní družiny probíhá, je dostatečně prostorná, světlá,
s dobrými klimatickými podmínkami, snadno větratelná. Je rozdělena na tři části.
Odpočinkovou s válendou a knihovnou, kde mají děti uložené vlastnoručně ušité
polštářky a mazlíky. Další část tvoří pracovní stolky se židlemi a ve třetí části je velký
pohodlný koberec pro společná setkání a hry na zemi. Výzdoba místnosti se často mění,
protože jejím základem jsou dětské výrobky a obrázky.
Ve skupině mám 20 dětí, 8 děvčat a 12 chlapců ve věku od 8 - 11 let. Setkáváme se
každý den v době od 12.00 - 14.00 hodin. Jedná se o heterogenní složení dětí, nejen ve
smyslu věku, ale i různých fyzických či duševních zvláštností. Všechny děti jsou sice
z úplných rodin, ale u některých se projevuje nedostatečná citová výchova v rodině. Pro
zjištění vztahů uvnitř skupiny a pozic jednotlivých členů v ní jsem si zvolila intogram ,
jehož základem je pohybová hra. Při této hře

se děti volně pohybují prostorem a

vedoucí dává čas od času pokyn, aby děti šly k tomu, kdo odpovídá jejich hledisku.
Příklady otázek:
Jdi k tomu,
-jehož vlasy (oči) se ti nejvíce líbí,
- který má na sobě něco modrého (červeného, žlutého...),
- koho si nejraději pozveš domů,
- kdo má ve škole nejvíc kamarádů,
- s kým si nejraději hraješ,
- kdo je nejhlučnější - nejtišší,
- koho máš nejvíce rád,
- kdo ti neubližuje.
V této hře se potvrdily moje domněnky, že ne všechny děti dokáží přijmout nějaké
odlišnosti ostatních.
Další skutečnosti jsem zjistila formou dotazníků (viz. příloha č.l),

ze kterých

vyplynulo, že ve skupině jsou výraznými vůdcovskými typy tři děti, které rády
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organizují, předvádějí se, někdy i poroučí a často chtějí, aby je ostatní poslouchali. Další
tři děti rády ostatní pošťuchují, posmívají se a občas i fyzicky ublíží. Čtyři děti, které se
od ostatních něčím odlišují, se uzavírají do sebe, jsou málomluvné a dobrovolně se
nezapojují do žádných společných činností.
K činnostem nevyužívám pouze prostor školní družiny, ale i nově zrekonstruovanou
tělocvičnu a za příznivého počasí v každém ročním období chodíme na školní dvůr,
zahradu nebo na tematické vycházky. Okolí naší školy je krásné a podnětné, na dosah
máme pole, louky, les, rybníky.

3.2 Letošní školní rok ve školní družině

V letošním školním roce jsem se rozhodla prostřednictvím aktivit ve školní družině
především prohloubit dětskou empatii, která je velmi prospěšná pro prevenci zjištěných
nežádoucích projevů dětí. V činnostech se snažím rozvíjet oblast smyslového vnímání,
učení vzájemné spolupráce, kontaktu a rozvoj verbální i neverbální komunikace.
Přemýšlela jsem, jaké metody dramatické výchovy by se nejlépe hodily pro prevenci
šikany a zvolila jsem práci s literárním textem, který jsem našla v knize Daisy
Mrázkové „Neplač, muchomůrko". Tématem jednotlivých kapitol je fantaskní prožívání
příběhů hlavní hrdinky Kateřiny, které je vázáno na prostředí myslivny a lesa, kde
Kateřina žije se svými rodiči. V příbězích, zasazených do autentických, autorkou knihy
důvěrně známých reálií tohoto prostředí, vystupují jako Kateřinini partneři oživení
jedinci z živočišné i rostlinné říše, kteří si však zachovávají svébytné znaky svého druhu
a v kontaktu s hrdinkou odkrývají mnohá tajemství své existence. Daisy Mrázková
ukryla v příbězích řadu přirozených mravních apelů, bez falešných moralizujících tónů
a dokázala i v těchto krátkých pohádkách ponechat pro čtenáře prostor pro jeho fantazii
a zamyšlení nad příběhem.
Děti jsem s touto knihou seznamovala již od září, byly nadšené příběhy z prostředí,
které je jim velmi blízké. V souvislosti s četbou jsme často na podzim navštěvovali les,
kde jsme pozorovali živou i neživou přírodu. Vycházky měly tyto názvy:
1. Houbařská vycházka
2. Poklady lesa
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3. Za živou přírodou
4. Sbírání přírodních materiálů
5. Štědrý den pro zvířátka

1. Houbařská vycházka

K této vycházce mě inspiroval letošní nádherný podzim, dlouho bylo krásné slunečné
počasí, v lese bylo velmi příjemně a navíc stále rostly různé druhy hub.

Věk dětí: 8 - 11 let

Počet dětí: 16

Cíl: - spolupráce, sbírání a poznávání hub
- chování v lese
- rozvíjení představivosti

Čas: 2 hodiny

Pomůcky: košíky, nůž, atlasy hub

Prostor: místnost ŠD, les

1. Motivace: četba příběhu Uplakaná muchomůrka

2. Hra v roli: improvizace
Na otázku vychovatelky „ Koho bychom mohli v lese potkat?" děti pantomimicky
předvádějí zvířata, ale i lidi, kteří se v lese neumějí chovat.

3. Reflexe: závěrečný rozhovor, jak se máme v lese chovat
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Po rozhovoru jsme se vydali do lesa. V lese jsem byla potěšena tím, jak starší děti i
bez mého upozornění pomáhaly mladším při přecházení potůčku, v houštinách dávaly
velký pozor, aby někoho nezranily větví. Při hledání hub jsme objevili palouk, na
kterém bylo v mechu dvacet různě velkých muchomůrek červených, což byl ten největší
zážitek. Ještě větším překvapením pro ně bylo, když vedle nich našly pět pravých hřibů.
Z lesa jsme odcházeli nejen s košíkem hub, ale i s objevem, že málokdy najdeme
nějakou houbu osamocenou. Děti přirovnaly houby k sobě, že jsou také nerady samy,
protože je jim smutno.Cestou z lesa jsme si vyprávěli o houbových pokrmech. Dětem
jsem dávala hádanky: „Uhodnete, jaké jídlo uvařím z hub?" (např. do vody dám houby,
kmín, brambory, kopr, smetanu a ocet)
Ve škole jsem dětem oznámila, že pro ně na zítřek uchystám překvapení. Jelikož
jsme houby sbírali společně, tak jim z nich na zítřek připravím hostinu.
Druhý den jsme se sešli ve cvičné kuchyni, děti se posadily k prostřenému stolu,
zavázaly si oči a podle chuti poznávaly připravená jídla. Uvařila jsem jim kulajdu,
rizoto s houbami, houbovec a smaženici. Jak rády umyly nádobí!

2. Poklady lesa
Věk dětí: 8 - 11 let

Počet dětí: 2 0

Cíl: - spolupráce, práce ve skupině
- procvičení smyslového vnímání
- pozornost, naslouchání druhým
Čas: 2 hodiny

Pomůcky: košík

Prostor: místnost ŠD, les
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Motivace: četba z knihy

Asociační kruh: Co bychom mohli všechno najít v lese?

Na vycházce v lese měly děti za úkol najít takové věci, které jsou něčím zvláštní a
zajímavé. Našly samorost, mezi množstvím borových šišek jednu opravdu „obří",
křemen a sojčí pírko. Na zpáteční cestě našly děti podkovu, ze které měly opravdu
velkou radost, ale i starost o koně, který ji ztratil. Přemýšlely, jak asi došel domů, zda
ho nebolela noha a jestli si neublížil. Když už jsme byli na kraji lesa, našel Viktor
opravdovou vzácnost, srnčí parůžek. Velikou radost jsem měla i já, jelikož Viktorovi se
děti občas posmívají a moc s ním nekamarádí. Od této chvíle si ho začaly více vážit,
byl středem pozornosti a jen zářil radostí.
Druhý den jsme se posadili do kruhu, všechny nalezené věci jsme si položili
doprostřed, abychom je dobře viděli. Potom postupně děti říkaly,která věc se jim
nejvíce líbí, která je pro ně zvláštní. Na základě toho jsem děti rozdělila do skupin:
skupina samorostu, borové šišky, křemene, sojčího pírka a srnčího parůžku. Po poradě
ve skupině zvolený mluvčí vyprávěl ostatním, proč je daný předmět pro jeho kamarády
výjimečný, co jim připomíná. Na závěr jsme z věcí udělali výstavku, na kterou jsme
pozvali děti z prvního oddělení (viz.příloha č. 2).

3. Za živou přírodou

Věk dětí: 8-11 let

Počet dětí: 15

Cíl: - spolupráce
- rozvoj smyslového vnímání
- rozvíjení představivosti
- pozornost
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Čas: 2 hodiny

Pomůcky: papíry, pastelky

Prostor: místnost ŠD, les

Motivace: četba z knihy

Asociační kruh: Jaké rostliny a zvířata bychom mohli vidět v lese?
Na této vycházce měly děti pozorovat živou přírodu. Na louce před lesem
pozorovaly

poštolky

a

káně,

v lese

pilné

mravence

a

v lesním

potůčku

pstruhy.Poznávali jsme i stromy a lesní rostliny. Jelikož byl u potůčku krásný mech,
všichni jsme se posadili, zavřeli oči a poslouchali zvuky lesa. Asi po 5 minutách si děti
navzájem sdělovaly, jaké zvuky slyšely a co jim připomínají. Na cestě zpět jsme se
pokoušeli slyšené zvuky tiše napodobovat.
Druhý den děti malovaly les a v něm všechno živé, co viděly.

4. Sbírání přírodních materiálů

Věk dětí: 8 - 11 let

Počet dětí: 19

Cíl: - rozvoj fantazie a představivosti

Pomůcky: igelitové tašky

Prostor: les, louka

Motivace: budeme vyrábět oblíbené „Podzimníčky" z přírodnin
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Pilně jsme sbírali kamínky, větvičky, listy, šišky, bodláky, šípky, kaštany, bukvice,
žaludy a jeřabiny. Z velkého množství nasbíraného materiálu jsme další dny vyráběli
„Podzimníčky", které zdobily nejen školní družinu, ale i prostory chodeb ve škole
(viz.příloha č.3).
v

5. Štědrý den pro zvířátka
Věk dětí: 8 - 11 let

Počet dětí: 15
Cíl: - rozvoj empatie
- schopnost umět obdarovat
- chovat se tiše
Pomůcky: jablka, mrkve, kaštany, žaludy, kukuřice, obilí, seno, sušené staré pečivo
(chléb)
Prostor: místnost ŠD, les

Motivace: udělat radost zvířátkům
Těsně před vánočními

prázdninami jsme

si ve školní družině

připravili

z přinesených surovin hostinu pro zvířátka. Šli jsme ke krmelci, kde děti

ozdobily

těmito dobrotami stromky. Velkým zážitkem z této vycházky bylo pro děti pozorování
lesních dělníků, jak s koňmi přibližovali dřevo. Vzpomněly si na nalezenou podkovu a
zajímalo je, jestli ji neztratil některý z těchto koní. Bez ostychu se lesních dělníků
vyptávaly.

Všechny vycházky byly motivovány příběhy z knihy „Neplač, muchomůrko". Velmi
mě překvapilo, jak tato kniha děti zaujala a největším potěšením pro mě bylo, že o ní
vyprávěly doma rodičům, kteří se chodili do školy na knihu ptát. Chtěli dětem udělat
radost a koupit jim ji k Vánocům.
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Pro zvolené téma bakalářské práce se mi zdál nejvhodnější příběh Zvláštnosti, který
jsem si nechala až na závěr, aby se děti měly po Vánocích na co těšit.

3.3 Příběh Zvláštnosti
3.3.1 Reflexe zážitků z vycházek do lesa -1. lekce

Věk dětí: 8 - 11 let
Cíl: rozvíjení paměti a komunikačních schopností, procvičování a rozvoj představivosti,
cvičení pozornosti, pokus o hru v roli

Námět: Zvířata v lese

Prostor: místnost ŠD

Pomůcky: obrázky zvířat,

myslivecký klobouk, zelená látka (mech), modrá látka

(potok), kostky (stromy), voskovky, přírodní papír, bezpečný spínací špendlík

Úvodní motivace: uvedení do děje
Vychovatelka připomene dětem podzimní a předvánoční vycházky do lesa a ptá se:
„Vzpomínáte si, jaké to v lese bylo?" Děti vzpomínají a vychovatelka postupně ukazuje
připravené pomůcky (co by mohlo být to zelené - mech) a následně děti vyzve, aby jí
pomohly vytvořit les.

Vytváření lesa: částečné rozehřátí

Hra v roli: individuální improvizace
Vychovatelka pochválí děti za krásný les a má radost z toho, že si všechno tak dobře
pamatují. Ptá se dětí: „Co bychom mohli v lese ještě vidět za různá zvířata, kdybychom
tam chodili častěji?"
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Děti mají za úkol znázornit lesní zvíře tak, že ze sebe vytvoří jeho sochu, ze které bude
vidět nejen to, co je to za zvíře, ale i to co zrovna dělá. Děti vzájemně hádají, koho
představují, následně povídají o svém zvířeti a vybírají příslušný obrázek zvířete, který
si připínají na oblečení.

Učitel v roli: posunutí děje
Po rušné hře se děti (zvířátka) posadí na koberci do kruhu, vychovatelka si nasazuje
klobouk a stává se myslivcem. Posadí se mezi problémové děti a ptá se: „Povězte, co si
představíte, když se řekne například les, srnka, zajíc, hájovna, potok, vlk, mech, liška,
sojka, kůň, šiška, podkova..."
Děti po kruhu sdělují své představy, které v nich toto slovo vyvolalo. Po kruhu se
mohou vystřídat i několikrát, je vhodné realizovat několik kol, dětem chvíli trvá, než se
uvolní a po více slovech se začnou objevovat zajímavá spojení.

Výstup z role: pokračování
Děti si odepnou obrázky zvířat z oblečení, vezmou si přírodní čtvrtky papíru a
voskovkami kreslí svoje vybrané představy.

Honička „Zajíc a liška": rozehřátí, kontakt
Děti utvoří dvojice a společně udělají nory. Jedno dítě je zajíc, druhé liška. Následuje
honička, při které liška pronásleduje zajíce. Děti vydávají i příslušné zvuky (zajíce,
lišky). Zajíc má možnost se před liškou zachránit tím, že vleze do nory. Ke komu se
v noře postaví zády, ten vybíhá a stává se zajícem. Pokud liška zajíce chytí, role si
vymění.

Učitel v roli: posunutí děje
Vychovatelka připomene dětem knihu „Neplač, muchomůrko" a zeptá se, které z dětí
dostalo tuto knihu pod vánoční stromeček. Děti mlčí, ale vyjadřují přání, že by tuto
knihu chtěly. To vůbec nevadí, my v družině tuto knihu máme a právě teď si společně
zahrajeme na Kateřinu a jejího tatínka. Vychovatelka si nasazuje myslivecký klobouk a
stává se Kateřininým tatínkem, děti jsou v roli Kateřiny. Tatínek vchází do dveří a říká
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Kateřině: „ Kateřino, pospíchám z lesa, protože ti musím sdělit velkou novinu. Dneska
jsem viděl v lese opravdu zvláštní a vzácné zvíře. Uhodneš jaké?"
Děti v roli Kateřiny se snaží uhodnout, co mohl tatínek v lese vidět za zvláštní zvíře.
Děti sedí na koberci a každé dítě, které chce odpovědět, se postaví a začne větou: „Já si
myslím, že jsi v lese viděl..." Hra je ukončena, až žádné z dětí neví, jaké zvíře by
tatínek mohl v lese vidět.
Učitel v roli tatínka ukončí tuto lekci větou: „ Nej lepší bude, Kateřino, když si zítra
zajdeš na kopec a možná ho tam také uvidíš."

3.3.2 Příběh bílé srny - 2. lekce

Věk dětí: 8 - 11 let

Cíl: rozvíjet empatii a komunikační schopnosti, umění naslouchat, udržet pozornost,
cvičit dovednost pracovat ve skupině

Prostor: tělocvična

Pomůcky: kniha „Neplač, muchomůrko", obrazový materiál srnců, papírové koule,
kšiltovka, bílý pruh látky

Úvodní motivace: děti se posadí pohodlně do kruhu, četba příběhu
Včera jsme skončili tím, jak tatínek - myslivec poslal Kateřinu, aby se podívala do lesa,
uvidí-li také vzácné zvíře jako on. Vychovatelka přečte dětem začátek příběhu
„Zvláštnosti" z knihy „Neplač, muchomůrko."
Kateřina se toulala lesem. Šla se jen tak trošku podívat kolem, jak říkával myslivec.
Dostala se na vzdálený kopec. Proti ní malé údolíčko. Lehla si do trávy a dívala se.
Copak je to tam naproti za zvíře? Protřela si oči, jestli nespí. Byla to bílá srna. Kateřina
natáhla ruku: - Pojď sem!
Srna se pomalounku blížila. Byla ještě malá.
- Neboj se! Jak se jmenuješ?
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- Albínka.
- Já Kateřina.
Chvíli se na sebe dívaly. Kateřina byla unesena Albínčinou krásou.
- Jak to, že jsi bílá, Albínko?
- Moje máma měla ráda bílou barvu, vysvětlila Albínka.
- A proč máš růžové oči?
- Moje babička měla ráda růžovou.
- Ach tak. A proč ses mi neukázala dřív?
- Protože se bojím. Jsem moc vidět.
- Buď ráda! Jsi taková zvláštní...
- Já nejsem moc ráda zvláštní, přiznala se Albínka. Radši bych byla hnědá. Mohla bych
všude chodit s ostatními, nikdo by si mě nevšímal...nemusela bych dávat pořád takový
pozor.. .vždyť já nemám chvilku pokoje!

Asociační kruh
Vychovatelka se obrací na děti v kruhu: „Už jste někdy viděly srnu", většina dětí
odpovídá, že ano, ale jen hnědou. Vychovatelka má připravené obrázky a následuje
rozdělení do skupinek, kde mají děti za úkol napsat, co všechno o srnách vědí.
Následuje povídání, jak je možné, že byla srna bílá, povídání o lidech albínech. Dvě
děvčata si vzpomněla, jak v létě na prázdninách u babičky ve Velké Losenici viděla
bílou vlaštovku.
Dále se vychovatelka dětí v kruhu ptá : „Proč si, děti, myslíte, že se bílá srna bála? Proč
jí vadilo, že je moc vidět?"

Hra v roli „Zachraňme Albínku": skupinová improvizace
Zahrajeme si na bílou srnu. Vychovatelka si nasadí kšiltovku a stává se střelcem, děti
jsou v roli stromů, jedno dítě v roli bílé srny. Stromy jsou k srně milosrdné, chrání ji
před střelcem. Mohou se různě naklánět, aby srnu schovaly. Střelec se snaží papírovou
koulí srnu trefit. Děti se v roli bílé srny střídají.

Reflexe
Vyjádření pocitů dětí, když byly v roli bílé srny.
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Dočtení příběhu
- Nenaříkej si, Albínko, nikdo ti nic neudělá! Podívej se, upletu ti věneček z jetele a
dám ti ho na hlavu.
- Proč mám mít jídlo na hlavě?
- Cože, jídlo? Aha... vlastně...no...no přece pro ozdobu! (Se zvířaty je někdy těžká řeč.)
- A co já bych, fňukala Albínka, - co já bych zase měla mít nějaké zvláštnosti...
-Žádné zvláštnosti! Já to budu mít taky.
A opravdu holčička upletla pěkné růžové věnečky z jetele a nasadila jeden sobě, druhý
Albínce za ouška. Albínku to rozesmálo a Kateřina byla ráda. A skotačily a tancovaly si
takový taneček:
- Ó jak zvláštní
strašně zvláštní je ta obyčejná zem
O jak zvláštní
že tu na té
obyčejné zemi jsem

Albínce se to líbilo. Když se zastavily, zeptala se trochu udýchaně:
- Poslyš, Kateřino, jak to, že se tě nebojím?
- Já mám zelenou krev, pošeptala jí holčička.
A tak si hrály až do večera. Večer se Kateřina loučila:
- Buď klidná a nic se neboj, domlouvala srně. Můj táta tě nikdy nezastřelí, to ti slibuju!
- A přijdeš zase?
- Přijdu, řekla holčička. To se ví, že přijdu!
- A zase bude jídlo na hlavě?
- Bude, slíbila Kateřina slavnostně.
A večer, když se ukládala ke spánku, zeptala se nenápadně táty:
- Tatínku, viď, že bys nezastřelil bílou srnu?
- Nikdy! Zvolal myslivec, - nikdy, ani já, ani můj táta, ani můj dědeček, ani můj
pradědeček, ani dědeček mého pradědečka, zkrátka žádný myslivec na světě od věků do
věků by NIKDY nezastřelil bílou srnu!
A holčička v posteli se blaženě schoulila do polštáře (Mrázková, D., 1969, s.66 - 68).
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3.3.3 Lidé na planetě Zemi - 3. lekce

Věk dětí: 8 - 11 let

Cíl: přispívat k pochopení odlišností, ke zvýšení tolerance a ke zlepšení vztahů mezi
dětmi, rozvíjet v dětech empatii

Prostor: místnost ŠD

Pomůcky: velká mapa světa, CD s písničkami, klobouky, čepice, šátky

Úvodní motivace: děti se posadí do kruhu a společně s vychovatelkou si vypráví, že
lidé, kteří se dobře znají a žijí v jedné vesnici, tak jako např. my, se od sebe odlišují.
Pojďme se o tom přesvědčit.

Rozehřátí, kontakt
Děti se volně pohybují prostorem, nemluví spolu a vzájemně se pozorují. Po chvíli
vychovatelka tleskne a vyzve děti: porovnejte si vzájemně velikost své ruky a vytvořte
skupiny stejně velkých rukou. Na další tlesknutí vychovatelky se skupiny rozejdou a hra
pokračuje: pozorně pozorujte barvu očí kamarádů a opět vytvořte skupiny

(velikost

chodidla, výška postavy, barva vlasů, délka vlasů).

Asociační kruh
Děti se přesvědčily, že se odlišují, zjistily, že pouze tři mají stejně velkou ruku a pouze
dvě děvčata mají modré oči. Vychovatelka připomene dětem příběh Albínky a vypráví
jim, že na zeměkouli žijí lidé odlišné barvy pleti, s různými kulturními zvyky a
s odlišným způsobem života. Má připravené klobouky, čepice a šátky, které rozloží
doprostřed kruhu. Ptá se dětí: „ Co byste si vzaly na hlavu, kdybyste byly např. čínským
zemědělcem, kovbojem v Americe, Eskymákem v Grónsku, Indem, který jezdí na
slonu, muslimskou ženou, africkým černochem.... Děti si vyberou čepici, klobouk nebo
šátek, nasadí si ho na hlavu a ukazují na mapě světadíl.
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Honička „Epidemie se šíří"
Vychovatelka motivuje děti, připomíná pojem epidemie, bacil. Ten, kdo honí, je bacil.
Než začne honit musí oznámit, odkud se šíří ( z Afriky, Ameriky, Indie...). Při honění
vydává libovolný zvuk a může si zvolit nějaký pohyb. Jakmile se někoho dotkne,
nakazil ho, a ten musí po něm zvuk i pohyb opakovat. K výměně bacila při honičce
dochází, když jsou nakaženi všichni.
Relaxace
Po rušné a veselé hře se děti posadí na koberec a relaxují při hudbě. Vychovatelka jim
pouští hudbu typickou pro některé části světa. Děti se podle rytmu hudby a použitých
hudebních nástrojů snaží uhodnout, ze které části světa hudba pochází.

Improvizace
Děti si mohou vybrat takovou pokrývku hlavy, která se jim líbí a na základě hudby
improvizují, koho představují ( černochy, indiány, kovboje....).

Asociační kruh
Dneska jsme si ukázali, že na světě žijí lidé, kteří se od sebe v mnohém odlišují.
Zkusíme si tyto odlišnosti pojmenovat. Děti správně konstatují: „lidé se liší barvou
pleti, velikostí postavy, barvou a tvarem očí, oblékáním, jídelníčkem, zvyklostmi,
hudbou a tancem. Při hrách jsme se přesvědčili, že každý z nás se něčím od ostatních
odlišuje, to ale neznamená, že je špatný a že by měl zůstat osamocený. Naopak když má
někdo nějakou zvláštnost, tak je výjimečný, nikdo jiný to nemá.

3.3.4 Kdo jsem? - 4 lekce
Věk dětí: 8 - 1 1 let

Cíl: poznání sebe samého, uvědomování si shod a rozdílů mezi lidmi, schopnost tvořit a
klást otázky, rozvíjet pozorování

Prostor: místnost ŠD
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Pomůcky: krabička, ve které je na dně zrcátko

Rozehřátí, kontakt
Děti se v rytmu bubínku pohybují volně po určeném prostoru. Jakmile zvuk ustane,
snaží se co nejrychleji najít si očima nějakého kamaráda, jakmile se jejich pohledy
setkají, vytvoří dvojici. Hra očí se opakuje.
Interview
Děti zůstávají ve dvojicích z předešlé hry a během deseti minut se o tom druhém snaží
dovědět co nejvíc. Potom jeden po druhém vypráví o svém kamarádovi a na závěr dodá,
co si pěkného o něm myslí.

Hra se jmény
Každé dítě řekne svoje jméno a nějakou vlastnost, která začíná stejným písmenem jako
jeho jméno ( Vendula veselá, Nikola náladová, Simona smutná ...). Tato hraje pro děti
velmi zábavná, jelikož si své vlastnosti mohou vymýšlet.

Improvizace
Jedno dítě jde za dveře, ostatní se domluví, jaké sochy ze sebe udělají ( smutné, veselé,
hladové, rozzlobené, ubrečené...).

Kruh přátelství:
Všichni si sednou do kruhu na židličky, jednaje volná. Dítě, které ji má po své pravé
ruce, pozve k sobě toho, koho má v oddělení nejraději a řekne proč. Každé dítě začíná
stejně: „Já si přeji, aby si vedle mě sedl

protože

Např.: Já si přeji, aby si vedle mě sedl Viktor, protože umí chytat ryby.
Já si přeji, aby si vedle mě sedla Nikola, protože má hezké modré oči.
Já si přeji, aby si vedle mě sedla Kristýna, protože je s ní legrace.
Po této hře si vychovatelka s dětmi povídá o tom, proč někoho mají děti tak moc rády a
jiného ne, co pro to může každý z nás udělat a co on sám. Vychovatelka při diskusi o
neoblíbenosti motivuje děti tím, že upozorňuje na kladné stránky daného jedince.
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Diskuse končí tím, že každý má povědět svému kamarádovi po své pravé ruce něco
hezkého, co ho potěší.

Kouzelná krabička
Děti se posadí na koberci do kruhu a vychovatelka se ptá: „Znáte někoho, kdo je velmi
zvláštní? Kdo je zajímavý? Jaký člověk to asi je?
Přinesla jsem vám kouzelnou krabičku. Každý z vás se do ní může podívat a vidět
zvláštního, pro vás moc důležitého člověka. Neprozrazujte nikomu, koho jste tam viděli.
To je tajemství.

Vyhodnocení
Jak se mi cvičení líbilo?
Čím to je, že každý z nás je něčím zvláštní?
Co mne činí jedinečným?
Co mne spojuje s ostatními, čím jsme si všichni podobni?
Jak se teď cítím?

4. Závěr

Bakalářskou práci z dramatické výchovy jsem si zvolila proto, že mě velmi zaujaly
semináře z tohoto předmětu. Již od začátku jsem věděla, že takovéto aktivity a cvičení
potřebuji ve svém oddělení školní družiny. Chodí tam děti sebejisté se zdravým
sebevědomím, které nemají problém zapojit se do her a činností a najít si kamarády. Na
druhou stranu mám ve školní družině několik dětí, které se od těch výše jmenovaných
odlišovaly. Některé byly zakřiknuté, neuměly se prosadit, styděly se. Jiné byly zase
vynalézavé ve vyhledávání posměšků, dělalo jim radost příležitostně jiným mírně
uškodit. Tyto děti si velmi obtížně hledaly kamarády, málokdy je děti ochotně přijímaly
do skupin.
Díky bakalářské práci jsem prostudovala některou literaturu, ze které jsem čerpala
poznatky pro teoretickou část, dále pak různé metodické příručky a literaturu osahující
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zásobníky her. Všechny tyto nové poznatky jsou pro mne velice cenné a většinu z nich
jsem využila a určitě ještě využiji při činnostech a hrách s dětmi ve školní družině.
Jsem velmi ráda, že mohu v závěru své práce konstatovat, že děti všechny činnosti a
hry, kde jsem využila metod dramatické výchovy, velmi bavily a ochotně se do nich
zapojovaly. Rozhodně se zlepšily vztahy mezi dětmi, osamocené a něčím výjimečné
děti zjistily, že mají kamarády, o kterých dříve nevěděly, zlepšila se vzájemná
komunikace a empatické cítění. Sebevědomější děti, které se dříve rády poslouchaly,
dnes umějí i aktivně naslouchat.
Na základě všech těchto zjištěných skutečností se budu rozhodně o dramatickou
výchovu dále zajímat, budu se snažit prostřednictvím seminářů získávat nové poznatky
a zkušenosti. Ve své práci vychovatelky školní družiny budu dále metody dramatické
výchovy využívat.

Resumé
Obsahem této bakalářské práce je zmapování mé snahy začátečníka o využívání
postupů a metod dramatické výchovy při práci s dětmi mladšího školního věku ve
školní družině.
V teoretické části uvádím poznatky, které jsem získala studiem odborné literatury a
které jsou pro mě velmi důležité.
V praktické části se pak pokouším zdokumentovat postupy svých činností s dětmi
tak, aby všechny aktivity napomáhaly prevenci šikany. Snažila jsem se vhodně využít i
práci s literárním textem.
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Seznam příloh

č.l Dotazník
č.2 Poklady lesa
č.3 Podzimníčci

Příloha

с.

2

DOTAZNÍK

Do které třídy chodíš:
Jsi dívka nebo chlapec:
Chodíš do školní družiny:

1. Kdo je ve třídě přátelský a kamarádský ?

2. Kdo nejvíc pošťuchuje ?

3. Kdo se zastává slabších ?

4. Kdo se umí ze spolužáků nejlépe prát ?

5. Kdo je ve třídě nejobětavější ?

6. Koho považuješ ve třídě za nej chytřejšího ?

7. Kdo straší a bije spolužáky ?

8. Koho ve třídě má paní učitelka nejraději ?

9. Ubližoval ti někdo ze třídy nebo ze školy ?

10. Kde se to stalo?
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11. Řekl jsi o tom někomu ?

12. S kým je ve třídě největší legrace ?

13. Kdo se zastává slabších ?

Tf
rVy

14. Koho ve třídě nemáš rád ?

15. Cím tě zlobí?

16. Stává se často, že tě někdo trápí ?

17. Kdo ve třídě nejvíce žaluje ?

18. Koho máš ve třídě nejvíc rád ?

19. Kdo má ve třídě dobré nápady ?

20. Kdo se ve třídě nejčastěji posmívá kamarádům ?

Děkuji, že jsi mi vyplnil/a tento dotazník.
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Příloha с. 2
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Příloha č. 3

Posudek vedoucího práce
Romana Štollová: Prevence šikany prostřednictvím dramatické výchovy u dětí
mladšího školního věku
Romana Štollová se pokusila o zpracování zajímavého a aktuálního tématu.
Při přípravě bakalářské práce však diplomantku poněkud handicapovala skutečnost,
že má zatím s dramatickou výchovou malé zkušenosti. Nicméně v průběhu práce
Romana Štollová postupně shromažďovala vlastní materiál (poznatky a zkušenosti
z praxe a připravované lekce) a pokoušela se ho třídit a postupně ho konfrontovala
s odbornou literaturou. Výsledná podoba textu tedy nakonec vcelku odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Její práce je přehledná, má logickou stavbu, opírá se o relevantní odbornou
literaturu a má celkem solidní jazykovou podobu. Jen škoda že neprošla pečlivější
korekturou. Zejména interpunkce není autorčinou silnou stránkou. Také některé
formulace by stálo za to upřesnit a zpřehlednit (např. str. 17: "model ucelení pomoci",
str. 25: "fantaskní prožívání příběhů" atd.).
Teoretická část práce je de facto montáží citátů z literatury, i když je třeba říct,
že umně propojených, což se týká jak pasáží o šikaně, tak o dramatické výchově.
Jen někde diplomantka až příliš zjednodušuje složitější nebo komplexnější jevy
(např. improvizaci a interpretaci není možné označit jen za jedny z metod DV - viz str.
20).

Prózy D. Mrázkové jsou dobře zvoleným materiálem pro lekce, v nichž jde
autorce o rozvíjení citlivosti, empatie a ve svém důsledku o prevenci šikany. Nicméně
lekce samotné mají proměnlivou úroveň. Vedle zajímavých nápadů jsou tu lekce
zcela nedramatické (např. Houbařská vycházka) nebo takové, které vykazují nemalé
problémy ve výstavbě (Lidé na planetě Zemi) nebo které nejsou v některých
momentech zcela domyšlené (např. lekce na str. 31: proč tu má být učitelka v roli
myslivce, když klade otázky, které s postavou myslivce nijak nesouvisejí? nebo
v lekci na str. 38: nekonkrétní zadání improvizací).
V závěrečném seznamu literatury by bylo potřeba rozlišit prameny (D.
Mrázková) od sekundární literatury a tituly seřadit důsledně podle abecedy.
Přes tyto výhrady pokládám práci R. Štollové za solidní - byť jsem, pravda,
očekával, že autorka přesvědčivěji vyargumentuje svou tezi, že dramatickovýchovné
metody mohou být efektivním prostředkem v prevenci šikany.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 30. dubna 2007

Návrh klasifikace: VELMI DOBŘE.

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Prevence šikany prostřednictvím dramatické výchovy u dětí mladšího
školního věku
Autorka: Romana Štollová
Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník
v

Romana Štollová se ve své práci zabývá velmi aktuálním tématem - šikanou na
školách a možnostmi prevence. Toto téma spojila s tématem dramatické výchovy, v níž vidí
vhodnou cestu pro práci s dětmi, cestu, jež může této prevenci napomáhat. V úvodu práce si
autorka stanovila několik cílů (s.7), které se vztahují zejména k praktické části práce.
V teoretické části se autorka zabývá šikanou, jejími příčinami, fázemi i následky,
možnostmi prevence. V těchto kapitolách se opírá zejména o odbornou literaturu, teoretické
kapitoly tak mají povahu výtahu či kompilace. Problematickými se mi však jeví zejména
kapitoly o dramatické výchově. Z textu je zřejmá malá autorčina zkušenost s dramatickou
výchovou. Kurzy absolvované během studia jsou jen nahlédnutím do tohoto oboru, nelze
očekávat, že přinesou hluboký vhled do oboru. Tento fakt se projevuje jak v části teoretické,
tak (a to zejména) v části praktické. Není mi zcela jasné, jak vnímá autorka cíle dramatické
výchovy, jaké místo v nich zaujímá divadlo a divadelnost oboru. Také mi není zcela jasné, jak
chápe autorka hru v roli a improvizaci a interpretaci. Jsou to rozdílné metody?Jaké jsou
hlavní principy dramatické výchovy? Bylo by dobré, kdyby se k těmto otázkám autorka vrátila
při obhajobě práce.
V praktické části popisuje autorka několik lekcí, které mohou podle autorky podpořit
prosociální chování dětí, pozitivní vztahy ve skupině. K některým lekcím byla studentce
inspirací kniha D. Mrázkové Neplač, mochomůrko. Autorka sama mluví o využívání metod
dramatické výchovy, pro většinu lekcí je však typické spíše nahodilé využití jednotlivé
metody či techniky, nežli vědomé využívání strategií dramatické výchovy. Nerozumím zcela
ani úvodním lekcím - Houbařská vycházka, Poklady lesa, Za živou přírodou - nakolik splňují
téma prevence šikany. Samozřejmě, že každé pozitivní, prosociální chování je prevencí
šikany. Ale to je poměrně obecný pohled, od takto nazvané práce bych očekával hlubší
zacílení. Také nevím, jak byly lekce časově uspořádány - zda následovaly bezprostředně po
sobě nebo s časovým odstupem.
Téma odlišnosti se velmi výrazně objevuje v příběhu bílé srnky z výše uvedené knihy.
Výběr tohoto textu pro téma odlišnosti, respektu vůči jinakosti apod. je velmi dobrý. Autorka
však jako by se bála nechat děti výrazně do tohoto příběhu vstoupit. Sama sice vstupuje do
role (někdy však nevím zcela přesně proč - např. v roli myslivce se pouoze dětí ptá, co si
představí ppod slovy sojka, smrk... - co autorka sledovala touto rolovou hrou nevím), děti
však do role vstoupit nenechá, pokud si mají uvědomit pocity bílé srnky, děje se tak
prostřednictvím hry s pravidly, která může být pro děti spíše dobrodružstvím, zábavou, nežli
činností, jež zprostředkuje situaci pronásledovaného odlišného jedince. Bohužel lekce nejsou
příliš reflektovány, jaký byl jejich průběh a co z nich autorka vyvodila se čtenář příliš
nedozví.
I v následujících lekcích je nastoleno téma jinakosti, odlišnosti, ale spíše než o zásadní
mapování a zejména prověřování postojů a hodnot jde o činnosti, jež shrnují již známé a spíše
slovně nežli v akci hledají smysl respektování, tolerance. Jak už jsem uvedl výše, autorka
zůstává při uplatňování metod dramatické výchovy i při odkrývání témat spíše na povrchu.
Ovšem zároveň je třeba říci, že tato jednoduchá cesta je méně nebezpečná, než kdyby se
autorka při neznalosti toho, co dramatická výchova nabízí, pustila do hluboce prožitkových
činností a konfliktních situací. Takto vedené lekce jistě dětem neublíží, naopak je z lekcí cítit,

že Romana Štollová buduje ve své skupině pozitivní klima, klima důvěry a respektu. Ovšem
cíle práce pro mě zůstaly naplněné jen částečně.
Další otázky pro obhajobu: Jak chápe autorka techniku učitele v roli, jak ji využívá?Nakolik jí
nabízené činnosti zaujaly všechny děli (jedná se o věkově heterogenní skupinu)?Jaká specifika
přináší pro uplazňování metod dramatické výchovy práce ve školní družině?
Práci doporučuji k obhajobě.
Doporučené hodnocení: dobře
Radek Marušák
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