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Je to jedna z komplexních metod, která staví na aktivní 
činnosti žáka, jenž se snaží prozkoumat a odhalit ně-
jaký problém, téma, a to prostřednictvím specifických 
metod dramatické výchovy (např. hra v roli, učitel v roli, 
improvizace atd.).  Účastníci se jednáním v modelových 
situacích učí propojovat emoce a intelekt, odhalovat širší 
souvislosti. Díky prožitku, který žák zažívá především 
vstupem do role, je jedinec nucen o tématu přemýšlet, což 
vede ke snadnějšímu zapamatování látky. Strukturované 
drama může také propojovat a zkoumat různá hlediska 
daného tématu z pohledu výukových předmětů. Také si 
žáci osvojují divadelní dovednosti, jako je práce s pros-
torem, kostýmem či rekvizitou.

Eva Machková charakterizuje strukturované drama takto: 
„Stejně jako každé jiné drama i drama strukturované je 
vybudováno na krocích. V tvořivém dramatu se kroky řídí 
výstavbou příběhu a postupuje se bud’ od jednotlivých 
elementů, které ho tvoří, nebo se na něm jinak podstatně 
podílejí, anebo po jednotlivých scénách. Ve strukturova-
ném dramatu je osou těchto kroků téma, a to znamená, že 
některé sekvence příběhu mohou být vypuštěny, odvyprá-
věny učitelem apod., jiné se naopak probírají opakovaně, 
s použitím různých technik, aby jejich smysl a význam 
byly prozkoumány a pochopeny do hloubky.“1 

Práce s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP) 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bývají často 
více izolováni, proto jsou jejich sociální zkušenosti ome-
zenější a odlišnější. Nezískávají pouze roli tradiční (dív-
ka, chlapec, sourozenec apod.), ale také roli odlišného,  

nenormálního člověka, což má za následek i jiná oče-
kávání vůči nim. Pro zdravé děti jsou děti se SVP méně 
žádoucími partnery jak při hře, tak i v ostatních oblas-
tech. Tempu společné hry většinou nestačí a hra je ani 
nenaplňuje.

Práce s dětmi se SVP je proto náročnější, pedagog vyu-
čující dramatickou výchovu nebo využívající metod dra-
matické výchovy ve vyučování musí brát ohled na mnoho 
faktorů. Je nutné, aby kompenzoval dopad jednotlivých 
odlišností, přihlížel ke zvláštnostem přidružených projevů 
postižení a snažil se je eliminovat. Musí také pracovat na 
tom, aby si dítě o sobě utvořilo lepší sebeobraz a sebepo-
jetí. Snaží se ho do práce a do her co nejvíce zapojovat, 
avšak nenásilně, ať si neutvoří negativní obraz, ale ať má 
možnost bezpečně rozvíjet své vztahy k okolí a vytvořit 
si citové základny. K tomu dramatická výchova výbor-
ně slouží, protože se nejedná o vyučovací předmět čistě 
teoretický, ale je to také předmět, kde děti mohou získat 
cenné životní zkušenosti.

Nejčastěji se učitelé dramatické výchovy na ZUŠ a ZŠ 
setkávají se žáky s lehčími zdravotními poruchami ve-
doucími k poruchám učení a chování. Tyto zdravotní pro-
blémy způsobují mnoho potíží, my se teď ale zaměříme 
na problémy se žáky se SVP, se kterými se nejčastěji se-
tkají učitelé dramatické výchovy. Jsou to problémy s řečí, 
se čtením, psaním, soustředěním, motorikou, rytmem 
a častou změnou nálad. Kromě popisu obtíží, které žáci 
mohou mít, se pokusíme nabídnout možné postupy ve-
doucí ke zlepšení dopadu těchto poruch. Na základě 
těchto informací pak mohou pedagogové vhodně zvolit 
metody a techniky dramatické výchovy, které využijí při 
tvorbě strukturovaného dramatu.

Strukturované drama

Strukturované drama bývá také označováno jako školní drama,  
drama ve vyučování, dětské drama nebo strukturovaná dramatická hra. 

Jedná se o způsob sociálního učení založený na prožitku, 
který účastníkovi dramatu pomáhá porozumět lidskému jednání, 
mezilidským vztahům, sobě samému a světu, ve kterém žijeme.

1 MACHKOVÁ, E. lmprovizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: KVD DAMU, 1995, s. 27.
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1.1 Projevy2: 

•  často opožděný vývoj řeči, špatná artikulace (zvl. rota-
cismus, špatné sykavky, potíže s delšími souhláskovými 
shluky), nesrozumitelná mluva;

•  může být omezena i schopnost pohotově se vyjádřit, 
malá slovní zásoba, nedostatečně rozvinutý jazykový 
cit – špatné koncovky při časování a skloňování, řečový 
projev může být chaotický, překotný, stejně tak může 
i řeč druhých být pro děti obsahově nejasná;

•  hůře chápou signály podle tónu hlasu, časté jsou poru-
chy vnímání (sluchového i zrakového) – jde o poruchu 
funkce, ne orgánu.

1.2 Možné postupy:

•  individuální cvičení / společné aktivity věnované nácviku 
správné artikulace;

•  jazykolamy, rytmizace říkanek doplněná o pohyb, gesta, 
vytleskávání;

•  prostor pro volné vyprávění, vyprávění podle obrázků, 
převyprávění příběhu, pohádky v kruhu na pokračování, 
hry se slovy, pokládat neuzavřené otázky;

• dechová cvičení;
•  zpomalení, uklidnění jemným připomínáním typu 

mluvme pomaleji, máme dost času, nic nám neuteče.

1 / Řeč 

2.1 Projevy:

•  žák často zaměňuje či vynechává písmena, obtížně 
skládá slabiky, nápadně pomalu slabikuje, domýšlí si 
text, nejisté, těžkopádné, pomalé čtení, vynechávání 
diakritických znamének;

•  přeskakuje řádky – neudrží vedení očních pohybů na 
řádce;

• problémy s intonací;
• problémy s porozuměním čtenému textu;
•  má problémy sledovat čtení spolužáků.

2.2 Možné postupy:

•  respektovat aktuální úroveň čtenářských dovedností 
(např. nechat dítě slabikovat);

•  v případě hlasitého čtení dávat žákovi kratší, méně ná-
ročné či předem připravené texty;

•  nenechat ostatní negativně reagovat na žáka, nesrov-
návat s jinými žáky;

•  respektovat pomalejší tempo;
•  při opisování textu průběžně kontrolovat, zda dítě 

správně přečte předlohu, pomoci s přečtením instrukcí, 
ověřit, zda jim žák rozumí; 

•  citlivě upozorňovat na chyby (ne: máš to špatně, ale: 
oprav si …); 

•  multisenzorický přístup – zapojení co nejvíce smyslů 
v kombinaci se slovem, pohybem, rytmizací, dítě si tak 
lépe zapamatuje, uchová a vybavuje; 

•  pomáhat dítěti přijímat omezení, která porucha přináší; 
•  podporovat nejen výkon, ale i  snahu, drobné dílčí 

úspěchy;
•  vyjádřit podporu, nabídnout pomoc, mít přehled 

o zvládnuté úrovni čtení; 
•  při čtení či recitaci respektovat aktuální úroveň – volit 

texty dle toho, krátké texty, obtížnější slova procvičit, 
text by měl být členitý, pro žáka srozumitelný;

•  umožnit používání pomůcek (čtecí okénko, záložka 
s výřezem); 

•  k domácí přípravě zadávat pouze přiměřený text;
•  hry a cvičení na vyhledávání konkrétních slov v textu, 

čtení v rolích, čtení s předvídáním;
•  vést k porozumění textu – po přečtení obsah krátce 

převyprávět, nakreslit k  němu ilustraci, dokončit 
započatý příběh, vymýšlet vhodné nadpisy, udělat 
nákres hrdinovy cesty, vytvořit komiks.

2 / Čtení

3.1 Projevy:

•  zvýšené svalové napětí v oblasti ruky, křečovité ne-
správné držení psacího náčiní;

•  obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen, ne- 
urovnaná, kostrbatá, nestejně velká písmena, problém 
s udržením písmena na řádku;

3 / Psaní

2  FOŘTOVÁ, K. Metodika pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Základní škola 
Kunratice, 2013, s. 19‒33. 
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•  tempo psaní bývá většinou výrazně pomalé nebo na-
opak překotné, zbrklé; 

•  písmo je hůře čitelné až nečitelné, časté přepisy, škrtání, 
gumování; 

•  zvýšená chybovost při psaní tvarově podobných slov 
(m-n, o-a, r-z, l-k-h, j-p), vyskytují se i záměny podob-
ných číslic (7-4, 3-8, 3-5, 6-9);

•  vynechání či přidání písmen, záměna diakritických  
znamének; 

•  vlastní psaní vyžaduje zvýšené úsilí.

3.2 Možné postupy:

•  nenutit přepisovat, nesnižovat kvalitu písemného pro-
jevu výzvami typu: „piš lépe“, „zlepši úpravu“, „více se 
snaž“, „přepiš“, „příště pečlivěji“;

•  nenutit psát dlouhé texty či přepisovat texty navíc; 
•  využívat uvolňovací cvičení před psaním (v případě 

potřeby i v jeho průběhu);
•  umožnit dítěti změnu pracovní polohy, krátký odpočinek;
•  umožnit dítěti využívat potřebné pomůcky – podložku 

pro sklon písma, trojhranné pero, speciální násadky; 
•  respektovat pomalejší tempo psaní – dát více času 

na psaní textu; co nestihne, nehodnotit – žáka o této 
možnosti předem informovat, umožnit psát pouze 
přiměřenou část (bez nutnosti dopsání doma).

Pilotní hodina v ZŠ Staňkov, duben 2019.
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5 / Rytmus

5.1  Projevy:

•  velkým problémem je rytmus, často nepřekonatelné 
problémy s nejjednoduššími rytmickými cvičeními a hra-
mi – nežádoucí svalové napětí má negativní dopad na 
rytmicitu.

5.2 Možné postupy:

•  cvičení na rozvíjení rytmického cítění;
•  cvičení na udržování jednoduchého dvoudobého rytmu, 

předávání rytmických figur, práce s refrénem.

6.1 Projevy:

• obtíže v jemné i hrubé motorice;
• porucha automatizace pohybů;
•  špatná motorická a senzorická koordinace – neohra-

banost, nešikovnost, nekoordinované pohyby, špatná 
orientace v prostoru;

• nežádoucí svalové napětí;
• problémy s očním kontaktem.

6.2 Možné postupy:

• využívat uvolňovací cvičení, pohybové uvolnění;
• věnovat více pozornosti nácviku samoobsluhy;
• cvičení na koordinaci pohybu – pohybové hry;
•  cvičení na jemnou motoriku – stříhání, lepení, vytváření 

plastik z papíru, modelování atd.;
•  cvičení na orientaci v prostoru; 
•  cvičení na kontakt a komunikaci očním pohledem.

6 / Motorika

4.1 Projevy:

•  neklidné, nevydrží sedět, vybíhají, vyskakují, jsou ne-
soustředěné;

•  na druhé straně mohou být hypoaktivní – velmi pomalé, 
utlumené;

•  dlouhodobá pozornost je stojí značné úsilí, proto se 
brzy unaví, ale u některých dětí se únava projeví vyšší 
aktivitou;

•  výkyvy ve výkonnosti, kvalita pozornosti kolísá – chvíli 
vnímá, chvíli vypne;

•  pokyny často nevyslechnou do konce, provedou jen část, 
skáčou do řeči, těžko se soustředí, když mluví ostatní, 
je pro ně těžké počkat, až druhý domluví, jeví se jako 
nevychované;

•  nedokončují činnosti, při práci často zmatkují, v průběhu 
jim často uniká cíl;

•  snadno se vyruší ze soustředění – neodliší, co je důležité 
a co ne;

•  netrpělivost;
•  porucha krátkodobé paměti – zapomínají pokyny, své 

věci.

4.2 Možné postupy:

•  nenutit násilně ke klidu (tolerovat psychomotorický 
neklid), drobného neklidu si nevšímat, hned nenapomí-
nat, neklid řešit očním kontaktem, zklidňujícím dotykem, 
nedávat mu za příklad klidnější děti, za zklidnění vždy 
pochválit;

•  umožnit dostatek pohybového uvolnění – pohybové hry;
•  časté střídání činností, měnit aktivity pohybové a klidné, 

ale vždy trvat na dokončení každé činnosti;
•  umožnit změny polohy;
•  pravidelný režim – rituály, pravidelné aktivity, jasná 

struktura hodiny, přesná pravidla;
•  multisenzorický přístup – zapojení co nejvíce smyslů;
•  snažit se vypozorovat, která cesta je pro něj nejpřínos-

nější (sluchová, zraková nebo kombinace);
•  zadávání instrukcí by mělo být vždy jasné, stručné, zo-

pakovat po několika minutách, nechat dítě zopakovat 
nejdůležitější údaje;

•  k upoutání pozornosti použít změnu intonace hlasu 
(ztišovat, zrychlovat, zpomalovat, dramatizovat – ne 
zvyšovat hlas);

•  pozornost lze zlepšovat rozfázováním na jednotlivé kro-
ky – dítě si pak dopomáhá slovním doprovodem, hlasi-
tým komentováním;

•  relaxační hry; 
•  hry na paměť a soustředění – Kimovy hry. 

4 / Soustředění
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7 / Agrese, rychlá změna nálad

7.1 Projevy

•  emoční labilita, výkyvy nálad, rychlé přechody od pláče 
ke smíchu;

•  výkyvy ve výkonnosti, impulzivita;
•  netrpělivost – na úkoly, které trvají dlouho a vyžadují 

trpělivost, mohou reagovat afektem;
•  těžko snášejí, když se okamžitě nesplní jejich přání, když 

se jim nevěnuje pozornost, když chtějí;
•  cítí se ohrožené reakcemi okolí – smích, šeptání, uka-

zování si často hned vztahují na sebe, na první pohled 
na nich není nic vidět, pak ale stačí malý podnět a dojde 
k výbuchu, k agresi;

•  deficit behaviorální inhibice – neschopnost zdržet se 
okamžité reakce na podnět bez předchozího zhodnocení 
situace a zvážení možností řešení;

•  snížená schopnost empatie – často nechápou a ne-
dokážou rozlišit, jaké chování se od nich očekává;

•  snížená sociální inteligence – neumějí své emoce vy-
jádřit, pojmenovat, je pro ně obtížné se v nich orien-
tovat, rozumně s nimi naložit, hůře čtou ve výrazech 
druhých, mají snížené chápání potřeb, pocitů a názorů 
druhých a sníženou schopnost zhodnotit sociální situaci 
z pohledu druhých;

•  děti se SVP jsou daleko častěji napomínány a touží 
po uznání, ale vzhledem ke snížené empatii a zvýšené 
afektivitě to dávají najevo špatným způsobem.

7.2 Možné postupy:

•  chválit;
•  při konfliktu nestačí říct, co je špatně, ale předvést, jak 

to vyřešit správně;
•  správné řešení při konfliktních situacích názorně před-

vádět, např. využít modelových situací, hraní rolí – tyto 
činnosti zapojit do běžných hodin a ne pouze v situaci, 
kdy nastane problém;

•  impulzivní, agresivní reakce ignorovat, poukazovat na 
správná jednání; 

•  dítěti je nutné věnovat pozornost, když je v klidu, nejen 
když zlobí; 

•  dát jasně najevo svá očekávání;
•  někdy dítě neví, proč zlobí – potřeba stanovení jasných 

pravidel, mělo by přesně vědět, co se stane, když hra-
nice poruší;

•  společné nastavení pravidel;
•  pozor na ironii a nálepkování; 
•  pokyny říkat klidně, důsledně, s dotykem a očním kon-

taktem;
•  nespěchat na dítě, nestresovat ho;
•  věnovat prostor emocím dítěte, mluvit o tom, co cítí 

a prožívá, jak se cítí po konfliktu/afektu – pokud bude 
dítě umět vyjadřovat své vlastní emoce, lépe pak  
rozezná emoce u ostatních; 

•  upevňovat přijatelné chování, nechat vyhasnout nepři-
jatelné;

•  vzniklý afekt nechat proběhnout, řešit jej, až se dítě 
zklidní, pokud ale agresivní chování ohrožuje druhé, 
zasáhnout a dítě izolovat;

•  vzniklé konflikty neřešit před ostatními, ale individuál-
ně, pokud jsou spolužáci přítomni konfliktu, seznámit je 
později s výsledky řešení vzniklé situace.

Pilotní hodina v ZŠ Staňkov, duben 2019. Pilotní hodina v ZŠ Staňkov, duben 2019.
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Warwick Dobson rozděluje výstavbu strukturované dra-
matické hry na pět fází.  Práce učitele pak vyžaduje, aby 
pro každou fázi dramatu nalezl správné techniky, které 
nejlépe poslouží zvolenému tématu. 

Není ale úplně možné zprostředkovat komplikovaný pro-
ces tvorby strukturovaného dramatu formou zjednoduše-
ného postupu. Navrhovaná výstavba je pouze inspirací, 
jak strukturované drama tvořit. Strukturované drama 
není jen o předchozí přípravě, odehrává se v daném 
čase a v daném prostoru s konkrétními účastníky. Jsou 
to totiž především zkušenosti, nápady, podněty, postoje 
a problémy hráčů, které strukturované drama naplňují. 
Úspěšnost dramatu také velmi záleží na osobnosti učitele 
a jeho schopnostech. I velmi dobře vystavěné strukturo-
vané drama bez správného vedení může být ve výsledku 
zklamáním. Při tvorbě strukturovaného dramatu je tedy 
potřeba kromě jiného brát v úvahu potřeby skupiny, po-
třeby konkrétních dětí se SVP, ale i možnosti učitele.
 
Warwick Dobson rozděluje strukturované drama na 
tyto fáze3: 

•  Návnada, lákadlo – cílem úvodních aktivit je nalákat 
žáky na zvolené téma, vzbudit v nich zájem, pocit účasti 
a angažovanosti. Je důležité upoutat pozornost a vzbu-
dit v nich pocit, že se daným tématem chtějí zabývat, 
což je bude motivovat k většímu zapojení do lekce, 
k volnějšímu vyjadřování svých myšlenek, pocitů a emo-
cí. Vhodným lákadlem je vzbudit zvědavost, nabídnout 
jisté tajemství, které budou chtít žáci odhalit, a proto 
budou chtít pokračovat dál.

•  Budování víry – cílem dalších aktivit by mělo být za-
hození zábran a ochota vstoupit do světa fikce. Žáci 
získávají konkrétnější informace a materiály o tématu, 
zažívají první osobní zkušenosti, o kterých mohou ve 
skupině mluvit a diskutovat. Děje se to především vstu-
pem do rolí, protože tehdy se účastníci stávají součástí 
fiktivního světa a skrze sebe samé se dozvídají více 
o postavách a příběhu.

•  Akce – v této části dramatu přichází postupné odha-
lování dalších souvislostí a problémů, hledání otázek 
a odpovědí. Sérií dobře zvolených technik se tak více 
rozvíjí zvolený příběh a téma. Žáci pátrají po okolnos-
tech a příčinách děje, zkoumají vztahy mezi postavami. 
Lze zde pracovat s chronologickým časovým sledem 
či s dějovou montáží, kontrastem a mozaikou. Je zde 
vhodné zastavovat hru, vracet ji, variovat a opakovat. 
Žáci mají v této části tendenci spěchat dopředu, chtějí 
prožít vzrušující příběh, zajímá je, co se bude dít dál. 
Učitel se je ale snaží vhodnými prostředky zpomalit, aby 
se zdrželi u jednotlivostí, prozkoumávali významy akcí 
do větší hloubky a přemýšleli o nich.

•  Prohloubení porozumění (vývoj) – v této fázi dramatu 
je cílem vybraných aktivit soustředit se na prohloubení 
porozumění zvolenému tématu spíše než na rozvoj 
děje. Díky tomu žáci mohou pochopit souvislost mezi 
příběhem a jejich vlastním životem, učí se porozumět 
a pochopit jednání lidí. Vhodné je k tomu využít např. 
pohled z různých perspektiv.

•  Reflexe – probíhá během lekce nebo na závěr.  Cílem je 
navést účastníky k tomu, aby si dokázali propojit zís-
kanou zkušenost s vlastním životem. Další možnost je 
otevřít otázky, kterými se budou zabývat v následujících 
hodinách. Strukturované drama také často otevře otáz-
ky, na které neexistuje jediná správná odpověď, a cílem 
reflexe je, aby si každý žák udělal na věc svůj názor, 
svůj výklad, a propojil ho se svým životem a vlastními 
zkušenostmi.

O důležitosti reflexe Gavin Bolton řekl, že „teprve reflexe 
dodá zážitku hodnotu“. V honbě za zajímavým strukturo-
vaným dramatem plným zážitků, dojmů a překvapení by 
se mohlo stát, že žáci odcházejí z lekce nadšeni, protože 
byla plná zajímavých expresivních aktivit. Avšak bez re-
flexe těchto aktivit – tedy bez zastavení, ohlédnutí, hle-
dání významu a smyslu v podobě různých reflektivních 
metod – se z lekce vytratí onen důležitý edukační cíl. Re-
flexe je proto ve strukturovaném dramatu velmi důležitá, 
a to z těchto důvodů (uvádíme vybrané body podle Radka 
Marušáka z knihy Literatura v akci4):

•  reflexe pomáhá udržet tematickou linii lekce, ukotvovat, 
potvrzovat, zpřesňovat motivy a významy;

•  pomáhá hledat souvislosti jak v  příběhu, tak i  ve 
skutečnostech mimo tento příběh;

•  potvrzuje edukační potenciál činností, jejich významnost 
pro hráče;

•  učí žáky argumentovat, pojmenovávat, hledat vztahy, 
souvislosti, analyzovat, generalizovat, hledat podstat-
né, obecné či zvláštní, třídit a strukturovat, vyvozovat 
závěry;

•  umožňuje korekci;
• umožňuje sdělovat a sdílet;
•  pomáhá naladit hráče na další aktivity;
•  pomáhá hráčům i pedagogovi zpřesnit a akcentovat 

významy;
•  pomáhá hráčům pojmenovat emoční stavy, pojmenovat 

pocity, může zmírnit emočně náročné aktivity;
•  pomáhá odstoupit od příběhu, nahlédnout na něj 

z pozice sebe sama, vrátit se k proběhlé činnosti v jiném 
kontextu, z jiného úhlu pohledu;

•  napomáhá interpretovat jednání a chování ve hře.

Výstavba strukturovaného dramatu

3 Síť dramatu Warwicka Dobsona. Tvořivá dramatika, 1990, IX(1).
4  MARUŠÁK, R. Literatura v akci: metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: Akademie múzických 
umění, s. 20.
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V  dubnu a  květnu 2019 proběhlo na ZŠ Staňkov 
v 5. a 6. třídách osm lekcí strukturovaného dramatu. 
V  každé skupině se nacházely přibližně tři děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třídách proběhlo 
strukturované drama s názvem Tři kamarádi, které je 
inspirováno prvním celosvětově známým případem 
kyberšikany.  

Na lekci strukturovaného dramatu Tři kamarádi budou 
popsány použité aktivity, které je možné při tvorbě dra-
matu využít. Drama bude rozděleno dle výše zmiňova-
né výstavby strukturovaného dramatu podle Warwicka  
Dobsona.

Strukturované drama Tři kamarádi

Témata: 

•  odpovědnost za nahrávání věcí na internet a jejich 
sdílení;

• kyberšikana;
•  neúmyslná kyberšikana – jak snadno lze někomu ublížit, 

když něco sdílíme;
• snadno můžeme být obětí kyberšikany, ale i útočníkem;
•  z nevinné legrace může být kyberšikana, kterou už 

nemůžeme zastavit.

Popis aktivit z lekce strukturovaného dramatu

Pilotní hodina v ZŠ Staňkov, květen 2019.
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Aktivita jako separátor od předchozí
činnosti

Rozehřívací hry – nejlépe pohybové hry, slouží k odre-
agování a rozhýbání, odpoutávají od školního prostředí 
a přeorientují děti na jiný typ práce. Pohybové hry jsou 
vhodné z toho důvodu, že pohyb dovoluje propojit tělo 
a mysl, odplavit únavu a negativní naladění. Někdy je ale 
vzhledem k okolnostem (po hodině tělocviku, dynamické 
přestávce apod.) potřeba naopak zklidňující aktivita. Dů-
sledkem vynechání rozehřívací aktivity může být menší 
spontaneita a pasivita dětí. Aktivita může svým tématem 
již lehce naladit skupinu na téma lekce.

Použitá aktivita:

Kolíčkovaná

Každý dostane tři kolíčky. Úkolem hráče je zbavit se 
všech svých kolíčků tak, že je někomu připne na oblečení. 
Současně se brání před ostatními hráči, kteří mu chtějí na 
oblečení přicvaknout zase svoje kolíčky. Cílem hry je mít 
na sobě co nejméně připnutých cizích kolíčků a zároveň 
se zbavit kolíčků svých.

Aktivita umožňující tematické
nasměrování, navození tématu

Před samotným vstupem do příběhu je možné uvést ak-
tivitu, která žákům přiblíží zvolené téma, k oblasti, o níž 
bude řeč. Je zde možnost vysvětlit důležité pojmy, které 
se v příběhu vyskytnou, ukázat dobový nebo prostoro-
vý kontext příběhu a zeptat se žáků, jaký mají na téma 
názor. Na závěr je možné názory reflektovat, zda se po 
lekci nějak proměnily. Učitel může zvolit aktivity, během 
kterých je možnost se k tématu vyjádřit prostřednictvím 

brainstormingu, asociačního kruhu, řízeného rozhovoru 
atd. Další možností je navození tématu dobovými fotogra-
fiemi, předměty evokujícími určitou dobu či místo, hudbou, 
zvuky apod.

Použitá aktivita:

Rozhovor – Kanadský žertík

Řízený rozhovor v kruhu na téma: Co je to kanadský žert?  
Jaký kanadský žertík jste někomu provedli?

Aktivita na nastolení příběhu

Důležitou úvodní aktivitou je vhodné nastolení příběhu. 
Takovou aktivitou může být vstup učitele do role, čtení 
zajímavého úryvku, deník, dopis, nahraný rozhovor, 
seznámení s postavou prostřednictvím jejích věcí (fo-
tografie, co má postava v kapse atd.).

Použitá aktivita:

Fotografie tří přátel

Společná fotografie dvou chlapců a jednoho děvčete – žáci 
se na základě fotografie snaží o postavách co nejvíce zjis-
tit – jejich záliby, věk, jak by se mohly jmenovat, jejich vz-
tah mezi sebou, jaké mají asi vlastnosti a schopnosti atd.

Poté učitel zrekapituluje, co o postavách víme, a pokud 
v diskusi nezazněly informace, které jsou pro příběh 
důležité, doplní je – postavy jsou kamarádi (např. Jonáš, 
Vilém a Silva), mají rádi sci-fi tematiku, Jonáš je oproti 
Vilémovi a Silvě trochu nemotora, kvůli tomu se občas cítí 
dost nejistě a podceňuje se.

1 / Návnada, lákadlo

2 / Budování víry

Živé obrazy

Skupina vytvoří ze svých vlastních těl nehybný obraz 
vyjadřující určitý okamžik, situaci, myšlenku nebo téma. 
Pozice hráčů vyjadřují činnost, role a vzájemné vztahy. 
Tato metoda práce umožňuje zaměřit se na precizování 
představ a myšlenek a jejich předvádění do konkrétní 
podoby. Skupina je schopná formou živých obrazů předat 
více než pouhým slovem a zároveň je tato forma vhodná 
pro předvedení komplikovaných nebo náročných situací –  
boj, zamilované vztahy atd. 

Použitá aktivita:

Živé obrazy ze života postav

Rozdělení do tří skupin, každá skupina vytvoří živý 
obraz ze života přidělené postavy z příběhu. Obrazy 
se postupně prezentují a ostatní hádají, co může obraz 
znázorňovat. Hráči v obraze nevyjadřují souhlas či ne-
souhlas s nápady ostatních, jsou stále nehybní. Hráči tak 
sdělují více možností, proč si myslí, že je to právě tato 
situace. Učitel pak nápady koriguje podle vývoje příběhu 



12/

(připomíná, co už o chlapcích víme, upravuje, co by bylo 
v rozporu s příběhem, bere do hry věci, které jsou v soula-
du s příběhem). Z jednoho živého obrazu se tak můžeme 
o postavě dozvědět mnoho informací.

Hra v roli

Hra v roli je základní princip, kterým se jako svou vlastní 
primární specifikou odlišuje dramatická výchova od jiných 
výchovných koncepcí.5 Ve hře v roli aktéři zastupují různé 
osoby a jevy – reálné či vymyšlené – a mají možnost hrát 
v různé míře autenticky. Eva Machková hru v roli definu-
je takto: „Hru v roli provádí hráč svou vlastní osobou, 
celým svým reálným psychosomatickým aparátem, 
tedy nikoli jen tělem ani jen myšlením nebo slovem. Je 
to jednání reálně uskutečněné, ne pouze myšlené nebo 
slovně popsané, je v něm přítomen prožitek a utváří se 
jím zkušenost. Psychologicky je základem hry v roli vnitřní 
představa. Hodnotná (výchovně i umělecky) hra v roli je 
založena na vnitřních charakteristikách a motivacích zo-
brazované osoby, tvora nebo jevu.“6

Hra v roli by se neměla stát možností exhibice a před-
vádění se. Učitel by měl hru v roli hodnotit z pohledu pří-
nosu nápadů pro rozebírané téma a ne z pohledu herecky 
zvládnuté role.

Při uvažování nad rolovou hrou musí učitel počítat s mož-
ností potíží u dětí ve věku puberty. Zatímco mladší děti do 
rolové hry naskočí bez větších obtíží, děti v pubertě jsou 
nejisté ve vztahu k sobě i k ostatním, více se ostýchají  

a sebekontrolují.  Děti v období puberty jsou daleko citli-
vější na klima, které se ve skupině objevuje, a tak z důvo-
du možného nepřijetí ve skupině můžou vstup do role od-
mítnout. Proto je dobré některým skupinám vstup do role 
usnadnit – zvolit nejprve pouze živé obrazy; vybrat formu 
simultánně hrané rolové hry (např. na tlesknutí všichni 
začnou hrát svou roli, tím opadne strach z diváků); pou-
ze krátké rozehrání živého obrazu, které je doprovázeno 
počátečním a závěrečným slovem učitele; skupinová role, 
kdy postavu hraje naráz více hráčů, jako by byli jedním 
člověkem.

Použitá aktivita:

Tvorba etud ve skupině

Tvorba krátkých etud v  tříčlenných skupinách, které 
ukazují, jaké kanadské žertíky kamarádi prováděli.  
Etuda je krátký improvizovaný útvar, zpravidla o jedné  
či dvou situacích, s malým počtem rolí, s jasným začátkem  
a koncem.

Etudy hráči začínají a končí ve štronzu, živém obrazu. Jed-
notlivé skupiny se rozestaví do prostoru tak, aby na sebe 
navzájem viděly. Učitel se před začátkem každé skupiny 
zeptá, kde se daná situace odehrává, a skupiny uspořádá 
tak, aby na sebe místa navazovala. Učitel skupiny předem 
upozorní na to, kdy budou začínat, aby na sebe jednotlivé 
etudy navazovaly a vytvářely tak společný příběh o naší 
trojici přátel. Učitel pak svým vyprávěním utváří mezi etu-
dami most. 

Nyní přicházejí na řadu aktivity, které se soustředí na 
důležité události, situace nebo konflikty, které budou 
rozhodující pro vývoj příběhu nebo rozvinutí zápletky. 
Cílem je umožnit vlastní účast jedince v dramatu. Akti-
vity se snaží vtáhnout skupinu do akce a uvádět příběh 
do pohybu.

Použitá aktivita:

Boj s mečem

Jonáš doma zkouší boj s mečem, jak to zná ze svých ob-
líbených sci-fi filmů. Skupina, která v předešlých etudách 
hrála Jonáše, se stává postavou Jonáše a simultánně 
hraje boj s mečem. Učitel připomene, že Jonáš není tak 
dobře pohybově nadaný jako jeho kamarádi, a tak mu 
cvičení s mečem příliš nejde. Učitel skupinu upozorní, že 

za chvíli budou všichni najednou simultánně hrát postavu 
Jonáše před druhou skupinou a učitel je bude několikrát 
stopovat.

Tvorba hudby

Ostatní hráči v roli Viléma a Silvy si připraví za pomoci 
Orffových nástrojů, hlasu či jiných zvuků hudbu, která by 
se mohla objevit v nějakém sci-fi filmu. 

Boj s mečem a hudba

Obě skupiny se připraví tak, aby na sebe viděly. Na pokyn 
učitele obě skupiny začnou hrát a bojovat. Na dohodnuté 
gesto hraje chvíli jen hudba, chvíli vidíme jen boj, pak se 
opět rozezní hudba i boj. 

3 / Akce

5 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, 1997, s. 33.
6 MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: Didaktika dramatické výchovy. Praha: Nakladatelství AMU, 2004, s. 96.
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Boj s mečem – komentáře

Protože Jonáš se chtěl podívat, jak mu to jde, natočil se na 
mobil. Shodou okolností další den svůj mobil s otevřeným 
videem nechal ležet na lavici a Vilém se Silvou mu z leg-
race mobil vzali, aby se podívali, na co to koukal. 

Skupina hrající Jonáše opět zahraje boj s mečem. Skupiny 
hrající Viléma a Silvu video volně komentují. 

Diskuse – co s videem?

Po zhlédnutí videa Viléma se Silvou napadlo, že by se 
dalo video využít ke skvělému kanadskému žertíku. Co 
myslíte, že je napadlo? Společná diskuse o tom, jaké ná-
pady mohli mít. Učitel řídí diskusi, nehodnotí jednotlivé 
nápady, spíše se pokouší hráče povzbudit k tomu, aby 
si situaci co nejvíce představili. Diskusi uzavře tím, že 
ačkoliv měli mnoho nápadů, nejlepší se jim nakonec zdál 
ten, umístit video anonymně na internet.

4 / Vývoj

Použitá aktivita:

Vytváření prostředí

Jonáš zjišťuje, že jeho video koluje po internetu. Skupina, 
která dosud hrála Jonáše, vytvoří prostředí, kde si myslí, 
že právě Jonáš je (např. doma u počítače, leží na posteli 
s mobilem v ruce atd.). Jeden z hráčů se stane Jonášem, 
ostatní ze skupiny si pak stoupnou do půlkruhu kolem něj 
a stanou se jeho myšlenkami. Vyslovují Jonášovy myš-
lenky, pocity, vnitřní rozpory, přání, záměry. Mohou to být 
jen slova, výkřiky, vzdechy, ale i celé věty.

V ten samý moment Vilém se Silvou sledují, jakou úspěš-
nost má video na internetu. Část skupiny hraje Viléma, 
druhá část skupiny hraje Silvu. Jde o skupinovou roli, kdy 
hráči hrají společně jednu postavu. Za postavu tedy může 
mluvit kdokoli ze skupiny, hráči si ale nesmějí protiřečit, 
protože jsou jakoby jedním člověkem. 

Montáž 

Nejprve ožívá obraz Jonáše, pak obraz Viléma se Silvou, 
chvílemi ožívají obrazy současně, chvílemi na přeskáčku. 
Vše koordinuje učitel.

Štronzo

Všichni se najednou dozvídají novou informaci. Video má 
v tuto chvíli 500 000 zhlédnutí – učitel ukáže žákům ceduli 
s počtem zhlédnutí.

Montáž – pokračování

Obrazy opět ožívají a reagují na novou informaci.

Psaní příspěvků

Pod Jonášovým videem se objevuje také celá řada ko-
mentářů. Na papírky hráči píší komentáře, které by se 
mohly objevit pod videem. Komentáře se pak pomalu 
vyskládají pod ceduli 500 000 zhlédnutí a společně se 
přečtou.

Reflexe – jak se Jonáš cítí

Reflexe s hráči o tom, jak se Jonáš teď cítí. Učitel nechává 
prostor volné diskusi, popřípadě pomáhá vhodnými otáz-
kami hráčům k přemýšlení. Jak se asi teď Jonáš cítí? Přijde 
mu to vtipné? Chce se mu do školy? Ví, kdo to na internet 
umístil? Je možné, aby to během jednoho dne vidělo tolik 
lidí? Jak by ses cítil ty? Bylo by ti příjemné, že tě vidělo 
tolik lidí? Bylo by ti příjemné číst o sobě urážlivé a sprosté 
komentáře?

Škola – společná improvizace

Společná improvizace situace před školou. Dva hráči hrají 
Viléma a Silvu, ostatní hrají spolužáky. 

Učitel před samotnou improvizací zrekapituluje proběhlé 
události a připomene některé body:
•  Dosud nikdo neví, kdo video na internet umístil, Vilém 

se Silvou to zatím chtějí držet v tajnosti. Přesto ostatní 
(možná i Jonáš) tuší, kdo za tímto vtípkem stojí.

•  Vilém se Silvou s Jonášem od umístění videa na internet 
nemluvili.

•  Jonáš ze strachu do školy dnes nepřijde.

Vilém se Silvou přicházejí před školu, ostatní v rolích 
spolužáků mohou na ně jakkoliv reagovat. Učitel nechá 
čas na rozehrání improvizované scénky a ukončí ji v mo-
mentě, kdy už nepřichází nové informace a nápady. 
V případě, že není skupina zvyklá na tento typ aktivity, 
mohou mít hráči s jejím provedením z počátku problém, 
je proto potřeba jim dát více času na rozehrání situace. 

Rozhodování Viléma a Silvy

Skupina se rozdělí do dvojic, které vstupují do rolí Vilé-
ma a Silvy. Dvojice hraje setkání kamarádů o přestávce 
na školním dvoře. Tématem jejich rozhovoru by měla 
být současná situace a jak budou postupovat dál – co 
s videem? Přiznáme se, že jsme to byli my? Bude z toho 
nějaký problém? Co je s Jonášem? 
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Použitá aktivita:

Reflexe rozhovoru Viléma a Silvy

Každá dvojice zmíní, jak jejich rozhovor probíhal, nejdů-
ležitější informace z něj a na čem se společně domluvili. 
Učitel by neměl rozhodnutí dvojic komentovat či hodnotit.

Následující aktivity učitel zařadí podle potřeb hráčů, které 
vyplynou z jejich předchozích rozhodnutí, jak by postu-
povali dál.

Některé skupiny mají potřebu se setkat s Jonášem, omlu-
vit se, vysvětlit, že to byl jen vtip. V tom případě učitel 
zařadí aktivity psaní dopisu a most. 

V jiné skupině se může projevit spíše pocit strachu z po-
trestání ze strany dospělých a skupina trvá na zatajení 
toho, kdo video zveřejnil. V tom případě se může učitel 
rozhodnout pokračovat rovnou k závěrečné diskusi, bě-
hem které se může mluvit o následcích jednání Viléma 
a Silvy, ale i o následcích pro Jonáše. 

Psaní dopisu

Jonáš se nechce s Vilémem a Silvou vidět z důvodu stra-
chu, studu, vzteku atd. Proto se Vilém se Silvou rozhodnou 
Jonášovi napsat dopis.

Žáci chodí po prostoru a společně „píší“ dopis. Každý 
může kdykoliv říci slovo, větu, část věty, která se napíše. 
Co je řečeno nahlas, je již napsáno, nelze to smazat.  Žáci 
se snaží společně vytvořit dopis, od oslovení po závěrečný 
podpis.

Most

Propast mezi přátelstvím Jonáše, Viléma a Silvy je teď 
opravdu veliká. Co by měli udělat, aby se vytvořil mezi 
nimi most, aby bylo opět možné jejich setkání?

Učitel postaví na jednu stranu místnosti židli zastupující 
Jonáše a na druhou stranu židli zastupující Viléma a Silvu. 
První dobrovolník (nebo učitel) přistoupí k židli, která za-
stupuje Viléma a Silvu, dotkne se jí a říká nahlas svou 
radu. Obdobným způsobem se zapojují další žáci, až vy-
tvoří živý řetěz, který původně oddělené postavy propojí.
Učitel lekci končí vyjádřením, že ačkoliv Jonáš v tuto chví-
li ještě není připraven po mostě přejít, v budoucnu se 
k tomu určitě odhodlá.

5 / Reflexe

Pilotní hodina v ZUŠ Štítného, Praha 3. únor 2016. Hodina byla uskutečněna v rámci přípravy projektového záměru.
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Závěrečná reflexe 

Co se asi dělo dál? Jak tato zkušenost ovlivnila Jonáše, 
Viléma a Silvu? Proč tato situace vůbec vznikla? Můžeme 
se i my dostat do takové situace? Jaké věci zveřejňujeme 
na internetu? 

Zmínka o inspiraci lekce – skutečný příběh 

Inspirace skutečným příběhem chlapce, který se natočil, 
jak se nepříliš zdařile pokouší ztvárnit svou oblíbenou 
postavu z Hvězdných válek. Nahrávka nebyla zrovna 
povedená a zdůrazňovala chlapcovu nadváhu a neo-
hrabanost.  Jeho spolužáci nahrávku nalezli a vyvěsili na 
internet v domnění, že to bude jen takový malý kanadský 
žertík. Výsledek ovšem předčil veškerá jejich očekávání.

Během následujících dvou týdnů zaznamenal server 
několik milionů stažení této nahrávky. Přestože byla na-

hrávka opakovaně vymazávána, na internet se neustále 
vracela, protože ji někteří lidé opět nahrávali. K nahrávce 
byly přidávány různé zvukové a světelné efekty, byly tvo-
řeny sestřihy nahrávky a parodie, vzniklo množství webů 
a blogů, na kterých byl chlapec zesměšňován. Objevilo se 
množství urážejících komentářů, a dokonce výzev k sebe-
vraždě. Parodie nahrávky se objevila i v několika seriálech 
a ve videoklipu známého zpěváka.

Když se chlapec dověděl o své nečekané popularitě, utrpěl 
těžký psychický otřes a musel se podrobit dlouhodobému 
léčení na psychiatrii.

Příběh tzv. Star Wars Kid je považován za první celosvě-
tově známý případ kyberšikany se závažnými důsledky.

Pilotní hodiny v ZŠ Staňkov, květen 2019.
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