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I. Úvod 

Člověk se zrakovým postižením má za určitých předpokladů velkou šanci stát se v dospělosti 

plnohodnotným členem společnosti. Je-li mu nabídnut komplexní systém služeb, který máme 

v současné době k dispozici, jsou tak vytvářeny ideální podmínky a možnosti k jeho 

seberealizaci a socializaci – střediska rané péče, činnost speciálně pedagogických center pro 

zrakově postižené, vhodná volba základní školy (speciální či integrace), akceptovatelný 

vzdělávací program, speciální školy, střediska volnočasových aktivit (občanská sdružení), 

speciální organizace (SONS) apod.  

Je třeba si neustále uvědomovat, že žáci se zrakovým postižením představují velmi 

různorodou skupinu, v níž je potřeba se dobře orientovat, neboť pouze individuální přístup 

a uplatňování speciálních metod mohou vést k pozitivním výsledkům ve výchovně-

vzdělávacím procesu. Řada zrakových vad je bohužel progresivního charakteru, tedy takové 

dítě skutečně potřebuje různé lékařské, pedagogické i psychologické přístupy.   

 

V současnosti přistupujeme k následujícímu dělení zrakově postižených: 

1. osoby nevidomé 

2. osoby se zbytky zraku 

3. osoby slabozraké 

4. osoby s poruchami binokulárního vidění (Finková, 2007, s. 41) 

 

Dramatická výchova poskytuje aktivní prostor pro reflexe aktuálních potřeb žáků se 

zrakovým postižením s ohledem na druh a formu postižení a následně působí na inkluzi 

(přijetí a začlenění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami). 
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II. Cíle práce 

Dramatická výchova aspiruje na komplexní rozvoj osobnosti žáka. Vysoké nároky klade na 

multidisciplinaritu, usiluje tedy především o to, aby byl žák schopen myslet v souvislostech 

a dovedl aplikovat rozličné poznatky v různých oblastech svého života. Snaží se aktivně 

podporovat komprehensivní rehabilitaci (zejména pedagogickou a sociální, případně 

pracovní) zrakově postiženého. 

Jedním z hlavních úkolů činností v rámci dramatického souboru školy je zkvalitňování 

procesu socializace zrakově postižených v jejich osobním a profesním životě. Podpora 

a zdokonalování sociální komunikace se ukazuje jako nezbytný předpoklad pro úspěšné 

fungování člověka se sníženými vizuálními schopnostmi, proto usilujeme o výrazný rozvoj 

této oblasti nejenom ve středoškolském vzdělávání. Sociální rehabilitace zrakově 

postiženého je dlouhodobým procesem, který se z velké části naplňuje ve škole, v rodině 

nebo ve společenském styku. Dramatická výchova se snaží podpořit a rozvíjet mnohé 

aspekty tohoto procesu (pohybová orientace, vystupování na veřejnosti, sebeobsluha, rozvoj 

zrakových funkcí), proto aktivně spolupracuje s občanskými sdruženími, organizacemi pro 

zrakově postižené nebo s jinými spřátelenými organizacemi.  

Druhým, neméně důležitým cílem, je zlepšení studijního prostředí zrakově postiženého, 

které je předpokladem k úspěšnému vzdělávacímu procesu. Žáci se během dramatické 

výchovy chovají jinak než při výuce, jsou spontánní, méně ostýchaví, aktivní, tvůrčí, více 

komunikativní, předmět jednoznačně přináší výhody oběma stranám - tedy i pedagogům. 

Díky znalostem problematických stránek zrakově postiženého mohou předcházet konfliktním 

situacím ve vyučovacím procesu a to tak, že citlivěji a s hlubším porozuměním nastaví 

individuální přístup. 

Dramatická výchova dále vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, k chápání umění a kultury 

v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Žáci 

prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání 
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a představy, rozvíjejí svůj tvůrčí potenciál, kultivují své projevy a potřeby a utvářejí si 

hierarchii hodnot.  

Nutno ještě říci, že dramatická výchova je ve svém pojetí chápána především jako prostředek 

k podpoře socializačního procesu žáka se zrakovým postižením, nikoliv jako prostředek 

k výchově mladého herce. To si předmět za cíl neklade, usiluje především o výsledky v oblasti 

výchovně vzdělávací. 
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III. Dramatická výchova u žáků se zrakovým postižením 

1 Charakteristika dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu 

Dramatická výchova částečně vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, úzce 

spolupracuje s předměty český jazyk a literatura, estetická výchova a tělesná výchova. Ve 

svém pojetí rozvíjí především komunikativní, sociální a kulturní kompetence žáka. 

Samostatná orientace v prostoru, slovní obratnost, navozování komunikačních situací – to 

jsou časté problémy v životě zrakově postiženého, který bez zrakové informace může ztrácet 

sebedůvěru v neznámém prostředí a při prvním kontaktu se stává verbálně pasivním. Proto 

učitel výrazně podporuje skupinovou práci, kdy vytváří modelové situace, v nichž si studenti 

osvojují nejenom pravidla správného užívání jazyka v konkrétní řečové situaci (rozhovory, 

scénky apod.), ale také základní pravidla chování a fungování ve skupině. Žáci se tak učí být 

zodpovědní k sobě i k druhým (propojenost rolí), spolupracovat (příprava projektu, 

představení), respektovat potřeby své i ostatních. 

Výuka je situována do různě vhodných prostor školy (multifunkční místnost, internátní 

klubovna, třída, tělocvična, sál, kulturní sál, zahrada, prostor jídelny apod.), ale vzhledem 

k povaze předmětu se výuka často realizuje i mimo školu.  

Dramatická výchova je svou organizační formou poměrně netradičním předmětem. V první 

etapě si studenti osvojují základní dovednosti především v oblasti komunikace (zejména 

sociální komunikace), prostorové orientace, získávají základní informace ohledně dramatické 

činnosti. Druhá část předmětu je koncipována jako projekt, v němž musí studenti aplikovat 

osvojené i získané poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných oborů. Základní metodou 

práce je dramaterapie, i když terapeutické složky této metody jsme schopni plně naplňovat 

pouze ve spolupráci s psychologem školy. Jednotlivé aktivity podporují reedukaci 

a kompenzaci zrakové vady, umožňují studentům poznat lépe své spolužáky i prostředí školy, 

podporují socializaci studenta. 
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2 Podmínky a pomůcky 

2.1 Vhodné podmínky 

Samotný výkon zrakově postiženého neovlivňuje pouze stupeň zrakového postižení, ale 

působí na něj mnoho vnitřních a vnějších podmínek, které je potřeba při práci v dramatickém 

souboru neustále zohledňovat. Mezi ty nejdůležitější, na které bychom neměli rozhodně 

zapomínat, jsou osvětlení, prostředí, ale také čas. Na střední škole si zpravidla žáci dokáží 

přesně říci, co jim vyhovuje, nicméně situace se mění v momentě, kdy mají spolupracovat 

v rámci určité skupiny, jež zahrnuje řadu různě zrakově znevýhodněných žáků, z nichž každý 

má jiné nároky na vnější podmínky. 

 
Seznamování s prostorem pro vystoupení mimo obvyklé školní prostředí 
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2.1.1 Prostředí 

Činnost v dramatickém souboru klade vysoké nároky zejména na pohyb, který mnohdy 

zrakově postiženým činí problémy, zejména ocitnou-li se v neznámém prostředí bez znalosti 

překážek v prostoru. Nejčastěji volíme prostor školní třídy, kdy vyklidíme lavice, stolky a jiný 

nábytek, a tím vytvoříme volný prostor. V takto vytvořeném prostoru je třeba postupně 

cvičit samostatnou orientaci. Dále využíváme prostor multifunkční místnosti, která splňuje 

základní předpoklady na vhodné prostředí pro zrakově postiženého – např. kontrastní 

podlaha, nebezpečná místa označena kontrastní páskou apod. Pro práci v dramatické 

skupině se zrakově postiženými není vhodné volit prostory s vyvýšenými místy (např. klasické 

jeviště), neboť je pohyb žáka značně znepříjemňován neustálým překonáváním schůdku či 

schůdků vedoucím na jeviště nebo stupínek. v takovém případě vystavujeme žáky 

i nebezpečí úrazu, neboť se může snadno stát, že zakopne, spadne apod. Navíc takové 

zdolávání překážek oslabuje i jeho herecký výkon, neboť je neustále nucen myslet „na to 

místo, kde by mohl upadnout“. 

2.1.2 Osvětlení 

Dramatické činnosti s žáky se zrakovým postižením vyžadují speciální osvětlení, které 

umožňuje individuální nastavení osvětlovacího tělesa. Potom lze bez potíží respektovat 

hlavní zásady, které ovlivňují pohyb či pozornost zrakově postiženého, a protože usilujeme 

o rozvoj prostorové orientace, musíme vždy nastavit takové podmínky, aby všem ve skupině 

plně vyhovovaly. Skupina v souboru bývá zpravidla zrakově různorodá, většinou převažuje 

potřeba dostatku světla – u žáků se zbytky zraku a u slabozrakých. Nevidomí (totální slepota) 

nemívají speciální požadavky na osvětlení, výjimkou mohou být žáci se zachovaným 

světlocitem (praktická slepota). Mnozí studenti jsou ale světloplaší (albinismus), ti pak 

vyžadují spíše nižší intenzitu světla, stejný problém nastává u žáků barvoslepých 

(daltonismus), kterým ostré světlo může činit problémy. Lepší orientaci napomáhá také 

vytváření výrazných kontrastů (kostýmy černé a bílé) apod. 
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Manon Lescaut (2009) – volba kontrastního oblečení pro lepší prostorovou orientaci 

2.2 Speciální kompenzační pomůcky 

Ani činnost v dramatickém souboru se neobejde bez kompenzačních pomůcek, navíc jejich 

používání intenzivně podporujeme. Mnohé vady mohou být progresivní, proto se 

v nekonfliktním prostředí souboru snažíme žáky motivovat k intenzivnímu seznamování 

a práci s pomůckami, které často negují, neboť si odmítají přiznat pravý stav zrakové vady.  

2.2.1 Bílá hůl 

Bílá hůl je nezbytnou pomůckou pro samostatný pohyb zrakově postiženého. Vytváříme-li při 

zkouškách souboru jednotlivé obrazy, kde se různě rozmisťují rekvizity, je naprosto nutné, 

aby se nevidomý žák podrobně s prostory seznámil. Pomocí hole prostor dobře pozná, takže 
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se následně dokáže samostatně a docela suverénně pohybovat po jevišti bez ní. Obvykle 

není vůbec problém, pokud je žák naopak na hůl zvyklý, zakomponovat ji do scénáře. 

2.2.2 Pichtův stroj, notebook s hlasovým výstupem, audiovizuální technika 

Tato široká škála kompenzačních pomůcek podporující zejména čtení a psaní je hojně 

využívána při přípravě scénářů, textů, výrobě plakátku apod. Pro zrakově postižené je 

nejvhodnější počítačové tzv. bezpatkové písmo Arial ve velikosti odpovídající individuálním 

zrakovým potřebám. Každý žák musí dostat text (scénář), v kterém se bude dobře a bez 

problémů orientovat. S braillským tiskem středoškolští studenti pracují spíše minimálně, 

mnohem více využívají elektronický zápis, který lze v textovém editoru libovolně upravit do 

žádoucích parametrů. Nicméně Pichtův stroj stále dobře poslouží v tvůrčích hodinách, kdy 

nevidomí operativně pořizují zápis, označují si předměty, popisují si rekvizity, vytváří si 

nápovědy apod. Diktafony či magnetofony slouží nejenom k aktuálnímu záznamu, ale mimo 

jiné také ke zpětné vazbě, žák může zhodnotit svůj verbální projev.  

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Apollinaire (2011): reliéfní úprava textů s důrazem na vizuální podobu 
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2.2.3 Ozvučené předměty 

Je-li potřeba využít nějaký speciální předmět, který se na jevišti v průběhu hry pohybuje, 

snažíme se ho různě ozvučit (např. vložit dovnitř rolničky), aby nevidomí členové souboru 

dobře věděli, kde se předmět v danou chvíli nachází, a tomu například přizpůsobili polohu 

těla, výraz v obličeji apod. Pracovali jsme s ozvučeným míčem, aktovkou, kufříkem apod.  

2.2.4 Další kompenzační pomůcky 

Škála kompenzačních pomůcek je velmi široká, čili běžně s ohledem na danou dramatickou 

aktivitu využíváme i individuální pomůcky žáků (zvukový indikátor hladiny tekutin) či školy 

(reliéfní mapa). Je to zase příležitost pro seznámení s pomůckou, kterou by mohli žáci 

v budoucnu využít.  

3 Přístupy a techniky 

3.1 Dramatizace 

Dramatizace, tedy zpřítomnění tématu, je hlavní činností našeho souboru. V podstatě 

odpovídáme na otázku, proč hrajeme divadlo. Podporujeme rozvoj tvořivého mluveného 

slova, mimoslovních prostředků, rozvíjíme schopnost lépe vnímat druhé, ukazujeme vzorce 

řešení konfliktních situací v praktickém životě, navozujeme možné situace, vedeme 

k respektování druhých. Na počátku dramatizací stojí společná diskuze o volbě námětu, na 

konci zpravidla veřejné vystoupení, kdy zažíváme úspěch, reagujeme na publikum, 

poznáváme nová prostředí. Jiným druhem dramatizací jsou ty, jež se odehrávají pouze 

v rámci našich setkávání bez závěrečného výstupu před veřejností, dále relaxační 

dramatizace (improvizační cvičení, práce s maskou, práce s loutkou aj.) – viz níže. Ty mají 

především uvolňující a lehce terapeutický účinek, ale zároveň slouží jako trénink pro přípravu 

veřejných vystoupení. Naším hlavním cílem však není veřejné vystoupení či představení, ale 

tvořivá, podnětná a hlavně společná cesta k němu. 
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3.1.1 Volba tématu 

Největším problémem a zároveň prvním krokem je volba vhodného scénáře. V rámci setkání 

dramatického souboru mluvíme o tom, co by nás bavilo, komu bychom mohli představení 

předvést, co je aktuální apod. Tato burza nápadů, případně sharing (sdílení), vykrystalizuje 

v zúžení okruhu a na další schůzce všichni členové přednesou své stanovisko. Na základě 

společné dohody vybereme scénář. Většinou zvítězí již zpracovaný scénář od literárních 

tvůrců, jindy studenti sestaví vlastní hru. Pokud jde o vybrané téma, často vítězí humorný 

text a my se snažíme podněcovat studenty k tomu, aby nic nebrali lehkovážně a povrchně, 

nebo naopak, aby vždy pečlivě zvažovali míru vážnosti a legrace.  

3.1.2 Rozdělení rolí 

Po prostudování scénáře přistoupíme k rozdělení jednotlivých rolí. Studenti navrhují, kdo by 

měl co hrát, koho by chtěli hrát oni. V daném ohledu musí situaci vždy korigovat učitel, ne 

každá role je vhodná pro zrakově postiženého, ztvárňování některých úloh by pro něj mohlo 

představovat spíše stresovou a zátěžovou situaci (např. scéna, kdy herec v rychlém sledu 

bere do rukou různou předměty a přemisťuje je). Jistě se dá vše nacvičit, ale není nutné 

zrakově postiženému tímto znepříjemňovat práci v souboru, stačí prostě jen dobrá volba. 

Ovšem není na závadu, když jsou na scéně dva (či více) zcela nevidomí studenti, je-li vše 

dobře nacvičeno a odborně připraveno z hlediska pohybu v prostoru, mohou se plně 

realizovat. Volba rolí skutečně vede k tomu, že si studenti otevřeně přiznají své hranice, svá 

omezení, zváží vlastní možnosti, a to není na závadu pro jejich další život. Takováto 

sebereflexe je zdravá a pozitivní.  

3.1.3 Rozbor situací a základního konfliktu hry 

V rámci tvůrčí diskuse hovoříme o scénáři a snažíme se vystihnout hlavní dějové složky hry. 

Interpretujeme smysl hry a pokusíme se pojmenovat ústřední konflikt. Během takových 

diskusí panuje velmi uvolněná atmosféra, studenti bezprostředně navrhují vlastní změny, 

oživení daných scén, aktualizují scény ve vztahu ke svým prožitkům či generaci. Učitel vše 

zaznamenává, sleduje, co studenty ze scénáře nejvíce zajímá a baví, a posléze vše může 
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zakomponovat do scénáře. Celý scénář s poznámkami učitel připraví s ohledem 

k individuálním potřebám studentů – zvětšený text, braillský zápis, elektronický zápis apod. 

Až do skončení nácviku bereme scénář jako pracovní, otevřený nápadům a změnám. 

Všechny, byť malé změny ve scénáři, musíme ale s ohledem na zrakové vady pečlivě 

zaznamenávat. 

3.1.4 Nácvik 

Při jednotlivých schůzkách souboru postupně sestavujeme hru. Vše se postupně rýsuje – 

kulisy, rekvizity, jevištní pohyb, jevištní tvar, zvuková složka, hudební složka, kostýmy apod. 

Délka představení je různá, zpravidla 20 – 25 minut, doba nácviku je individuální, často ve 

vztahu k časovým možnostem školy. Součástí těchto schůzek je také sestavování programu, 

pozvánek apod. Hlavním úkolem pro učitele v této části je udržet pozornost studentů 

a snažit se, aby je práce bavila a inspirovala k novým podnětům. To se ale zpravidla děje 

i zapojením učitele. 

 
Práce s textem, rozdělení rolí s ohledem na zrakovou vadu,  

prostorové uspořádání
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3.1.5 Představení 

Na konci našich dramatizací je představení, které většinou sehrajeme několikrát. Tradičním 

termínem je poslední den před vánočními prázdninami, účastníme se různých festivalů 

dramatických souborů (Festival Slunce – tradičně dvakrát do roka -březen – červen) určených 

nejenom postiženým, ale rovněž „zdravým“ vrstevníkům. Přijímáme různá pozvání na 

vystoupení, často vystupujeme v rámci adventních programů nebo v nemocnici Motol. 

Vánoční setkání je ale zpravidla největším svátkem, neboť jsou pozváni rodiče a přátelé 

školy, také spřátelené organizace. Je to ten správný čas pro vyslechnutí připomínek a slov 

podpory. 

 

 
Český rok (2011): folklórní pěvecké pásmo pro LDN Motol;  

výroba sukní svépomocí 
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3.2 Relaxační dramatizace 

3.2.1 Improvizační cvičení 

Improvizace a dramatizace (viz níže) jsou základním pilířem práce v dramatické skupině. 

Ztvárňování různých rolí bez předem daného scénáře obecně podporuje rozvoj fantazie, 

představivosti a tvůrčí invence. Hrát role, tedy stávat se někým jiným, zároveň umožňuje 

„herci“ stát se tvůrcem, sestavovat vlastní svět, vynalézat, dotvářet, naznačovat. Opustit 

„svou životní roli“, která někdy tíží, a chtít být někým jiným. Zároveň si ale „herci“ hledají 

místo mezi druhými partnery, tedy většinou posilují sociální vazby a učí se být více 

samostatní a průbojní. Improvizační cvičení lze cíleně plánovat (ze strany učitele) s ohledem 

k nějakému vytyčenému cíli (např. posílení pozitivních vztahů v rámci třídy), volně 

improvizovat s přihlédnutím k rozvoji kreativity nebo improvizovat na základě nějakého losu 

(učit se jednat a reagovat rychle).  Naším hlavním cílem při verbálních improvizacích je 

zkvalitňování řečových dovedností a posílení sebevědomí při inkluzi zrakově postiženého. 

3.2.2 Pantomima 

Mimické napodobování sebou nese nejenom vyjadřování bez pomoci řeči, ale také nutnost 

znázornit určitou činnost a sdělit tváří nějaký pocit. Těžce zrakově postižený má často tyto 

dovednosti limitované, chybí mu zraková informace z běžného komunikačního styku. V praxi 

se setkáváme s tím, že je problém třeba jen naznačit rukou beze slov „mám tě rád/a“, učitel 

musí tyto pohyby s herci drilovat, ale stejně mnohdy nepůsobí přirozeně, protože zrakově 

postiženému zkrátka přirozené nejsou. S pomocí různých technik, cvičení či her se snažíme 

o překonávání tohoto handicapu, který se nejvíce projevuje v podobě téměř totální 

strnulosti. Text herec zvládá bravurně, ovšem jeho dramatický projev je strnulý až pasivní.  

 

3.2.2.1 Napodobování osob a činností 

V rámci dramatických dílen provádíme často pantomimická cvičení, v nichž se studenti snaží 

napodobit jinou všem známou osobu či přímo nějakou činnost. Pracujeme v malé skupince, 
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kdy jeden předvádí nějakou osobu/činnost všem dobře známou (učitel, ředitel, herec, 

výrazná politická osobnost, vynálezce/ návštěva lékaře, jízda dopravním prostředkem, 

uklouznutí, opaření apod.) a druhý ze studentů jeho pohyby slovně komentuje, aby nevidomí 

měli přesnou informaci o projevech svého partnera a zároveň si tím uvědomovali své tělo. 

Posléze vyzveme nevidomého, aby se pokusil pantomimicky ztvárnit tutéž osobu/činnost. 

Nakonec by se měl pokusit o pantomimické ztvárnění „jím vybrané osoby/činnosti“.  Vyšší 

úroveň tohoto cvičení spočívá v pantomimické práci v páru, dále pak ve skupině. Oblíbeným 

cvičením je tvorba tzv. živých obrazů.  

3.2.2.2  Krátké pantomimické etudy 

Při dalším procvičování neverbální komunikace je možné sehrát menší scénku v páru či 

skupině, nemělo by však už jít o napodobování nějaké činnosti, nýbrž o krátký příběh. Vždy je 

nutné nezapomenout přiblížit situaci zrakově postiženému, který pak může dále pracovat. 

Pantomimické hraní ve skupině je pro zrakově postižené skutečně velmi náročné a vyžaduje 

trpělivý přístup učitele. Ztvárnění takové etudy bez alespoň částečně domluveného scénáře 

je pro nevidomého téměř nemožné, je totiž zcela odkázán na vidoucího partnera a není mu 

schopen spontánně „odpovídat“. 

 

           
Pantomimická cvičení, hra Jak se cítím (výcvik v sociální komunikaci) 
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3.2.2.3 Výcvik v neverbální komunikaci 

Zrakově postižený má potíže s přirozenou mimikou a gestikou, ale v rámci našich setkávání 

se snažíme naučit se ho zohledňovat i další druhy neverbální komunikace – kineziku 

(komunikace pomocí pohybu těla – rukou, nohou a trupu), haptiku (sdělování pomocí 

dotyku při vzájemné interakci), posturiku (sdělování prostřednictvím tělesného postoje) či 

proxemiku (fyzická vzdálenost mezi účastníky komunikace). Praktickým procvičováním 

základních pravidel neverbální komunikace lze pozitivně přispět k lepšímu vystupování 

zrakově postiženého při jeho socializaci, při zapojení do pracovního procesu. Vstoupí-li 

vidoucí do kanceláře nebo bytu, hned si udělá základní obrázek o prostředí a člověku, který 

kancelář nebo byt užívá. Zrakově postižený tento „luxus“ nemá, proto je naprosto přirozené, 

že se necítí v takovém prostředí a v takové situaci právě nejlépe. Snažíme se ho alespoň 

částečně učit hledat jistotu i tam, kde není zvyklý se pohybovat.  

Všichni se setkáváme občas s problémy, které nám komplikují komunikaci. Bariérou mohou 

být různé problémy osobního rázu, které se následně promítají do emočního stavu. Samotné 

emoce jako například zlost vedou ke snížené sebekontrole. Bariérou může být povýšenectví, 

neúcta, skákání do řeči, čtení myšlenek, fyzické nepohodlí, nepřipravenost na komunikaci, 

nevhodné uspořádání prostředí, vyrušování někým třetím, hluk, vizuální rozptylování apod. 

Postavení zrakově postiženého je v tomto ohledu velmi problematické, nevidomí často 

odmítají návštěvu zcela neznámého prostředí, mají takové obavy, že třeba ani nevycházejí. 

Pokud je budeme alespoň učit být v komunikaci sebejistí, rozhodně jim tím pomůžeme, ale 

v praxi musíme vždy spoléhat na každého člověka v interakci s nevidomým a věřit, že se mu 

pokusí vyjít vstříc a bude se snažit vytvořit mu příjemnější prostředí, které v něm vyvolává 

pocit pohody, klidu, harmonie, vyrovnanosti.  

3.2.3 Práce s maskou 

Základním principem práce s maskou je anonymita. V rámci dílčích dramatických dílen 

členové souboru vytváří skutečnou „masku“ rozmanitých podob od jednobarevných po 

detailně obličejové masky. Při hodinách si pak vytvořenou masku nasadí, pokusí se 

o vytvoření pocitu, že jsou někým jiným, a živě improvizují, hovoří o vážných i nevážných 
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tématech. Dalším krokem je postupné zapojování další „masek“ – dvou, tří, všech najednou. 

Nakonec lze sehrát i nějaký zcela improvizovaný příběh, který se rozvine postupným 

zapojováním jednotlivých masek, tedy za předpokladu, že jsou ochotny vzájemné 

komunikace a spolupráce.  

Zcela nevidomí žáci v rámci těchto cvičení s maskou zdokonalují orientaci pomocí hmatu, 

neboť si musí samozřejmě jednotlivé „maskované partnery osahat“. 

3.2.4 Práce s loutkou; práce s materiály 

Práce s loutkou je zážitková a tvořivá aktivita, která má při edukaci zrakově postižených své 

důležité místo. Na počátku této aktivity zpravidla stojí dvouhodinová tvůrčí dílna, kdy 

vyrábíme loutku, látkovou postavičku, v případě časové nedostatečnosti využijeme loutku 

zapůjčenou či koupenou – o přípravě kulis viz níže. Učitel zadává krátké úkoly, co nebo koho 

loutkou ztvárnit, postupně se zapojují další loutky, případně studenti volně improvizují. 

Zajímavou aktivitou je také dialog mezi loutkou a „loutkohercem“. Nevidomí studenti 

nezvládnout vodit klasickou marionetu, v jejich případě volíme loutky prstové. Hlavním cílem 

práce s loutkou je rozvoj psychosomatiky nenásilnou formou, podpora sociálních vztahů, 

rozvoj tvořivosti a jazykových dovedností. U tohoto typu aktivity neusilujeme o tvorbu 

divadelního představení před veřejností, jde o fyzické a psychické uvolnění, zapojení do 

aktivity, relaxaci a zábavu.  

3.3 Pohybová a prostorová průprava  

Pohybovou průpravu je nutno chápat při práci se zrakově postiženými jako stěžejní záležitost 

a věnovat jí dostatečnou pozornost. Při všech pohybových činnostech musíme dbát na 

vytváření správných návyků a neustále opravovat chybné držení těla v klidu a zejména při 

pohybu. Zrakově postižený má přirozeně potíže zejména s pohybem po jevišti, jakýkoli 

přesun kulis nebo pohyb partnerů si musí pečlivě zapamatovat. Největším problémem se ale 

v praxi ukazuje uvolněný pohyb, přirozená gestikulace a výrazové změny v tváři v součinnosti 

s pohybem. Achillovou patou potíží jsou kyvadlové pohyby těla, stereotypní či 

zautomatizované pohyby paží, jimž těžce zrakově postižení velmi často navyknou již v útlém 
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dětství. Dílčími pohybovými aktivitami se tedy snažíme usnadnit pohyb po jevišti a napodobit 

přirozený pohyb při gestikulaci. Lze využít následující techniky: 

 
Tolštejn (2010) – Nevidomý žák s nacvičenou gestikulací během představení 

3.3.1 Tleskání 

Zrakově postižený se velice dobře orientuje v prostoru podle zvukových signálů. Mezi ty 

nejčastější patří tleskání nebo louskání prsty, případně ťukání na předměty. Pokud tyto 

orientační zvukové body vhodně zakomponujeme do scénáře, zrakově postižený se bez 

potíží v prostoru zorientuje a bude-li se hra často zkoušet, lze tyto navádějící pomůcky třeba 

i odstranit. 

3.3.2 Dynamika 

Dobrým orientačním signálem pro zrakově postiženého může být také práce s dynamikou. 

Podle domluvy lze v určitých místech zesílit či zeslabit hudební doprovod, případně pověřit 

vidoucího partnera k práci s hlasem. Tedy například při tiché hudbě se bude nevidomý 

pohybovat malými kroky, při hlasité rychlými či během. 
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3.3.3 Krokování 

Při náročnějších scénách je možné také jednotlivé přesuny krokovat. Tato technika je sice 

velmi spolehlivá, nicméně zatěžuje samotného „herce“ soustředěním se na počet kroků 

a lehce se může stát, že díky tomu poplete text, znejistí a celý dojem ze svého vystoupení 

bude mít zkažený. Proto přistupujeme k této technice jen v menší míře. Při trémě navíc lehce 

může dojít k dezorientaci nevidomého „herce“. 

3.3.4 Pevný orientační bod 

Dobrou zkušenost máme se zakomponováním jakéhosi orientačního bodu, který během 

celého představení slouží zrakově postiženým ke kontrolovanému pohybu po jevišti. 

Takovým bodem bývá zpravidla kulisa, která je na jevišti po celou dobu – nejčastěji židle, 

stolek, květináč, velká krabice apod. Orientačním bodem může být samozřejmě také herecký 

partner. 

3.3.5 Spolupráce s vidoucími 

Pozitivním momentem je situace, kdy jsou v souboru také vidoucí studenti, případně 

studenti s lehčí formou zrakové vady nebo s jiným smyslovým postižením. Ti pak samozřejmě 

pomáhají s orientací těžce zrakově postiženému, usnadňují mu příchod na scénu a odchod 

z ní, kdy se scénář připraví tak, aby přicházeli či odcházeli spolu. Prohlubuje se zcela 

přirozeně integrační aspekt. 

3.4 Rozvoj komunikačních dovedností 

Aktivity a činnost dramatické skupiny silně podporuje rozvoj vyjadřování a komunikačních 

dovedností. Vycházíme z předpokladu, že každý jedinec je schopen koncipovat komunikačně 

sdělný projev. Směřuje k němu však celá středoškolská výuka, takže v tomto pojetí 

dramatická výchova spolupracuje s českým jazykem a literaturou, estetickou výchovou, 

cizími jazyky a dalšími předměty, v nichž je na studenty kladen zvýšený nárok na kultivovaný 

řečový výstup. Dramatická výchova navíc výrazně aspiruje na posílení tvůrčího vnímání 
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a prožívání jazyka, které by mohlo směrovat studenty k lepšímu vyjadřování v příjemných 

i vypjatých situacích, ale zároveň lépe rozumět obsahu sdělení komunikačního partnera.  

3.4.1 Řečová cvičení, jazykové hry 

V rámci těchto cvičení jsou studenti nuceni v krátkém časovém sledu formulovat promluvu 

na konkrétní téma nebo pohotově reagovat na promluvu druhého komunikačního partnera 

či partnerů, často diskutují nad literárními ukázkami, scénáři apod. Analýza projevů 

jednotlivých členů skupiny posiluje úvahový slohový postup. Oblíbenou jazykovou hrou je 

dramatizace jednoduchého příběhu, kdy se postupně mění role vzhledem k objektivním (věk, 

pohlaví, vzdělání aj.) a subjektivním (nálada, temperament, situace aj.) slohotvorným 

činitelům. Komunikační partneři musí adekvátně měnit řečové prostředky, tlumit či zesilovat 

emoce, vnímat vzniklou situaci, respektovat partnery a modifikovat svůj komunikační záměr 

vzhledem k aktuálním změnám a s asertivním přístupem apod. Automaticky a nenásilnou 

formou vzniká jazykový vtip, ostatně jazyková hra středoškoláky baví, s oblibou parodují 

charakteristickou mluvu jednotlivých učitelů a spolužáků, tedy není potřeba je nutit, naopak 

je možné využít zájmu a na něm stavět.  

3.4.2 Recitace 

Recitace, tedy umělecká interpretace básnických sdělení bývá na střední škole opomíjena 

a existuje výrazně mylná představa, že se jedná o záležitost prvního stupně základních škol. 

Interpretační technika nabízí otevřený prostor pro zdokonalování komunikačně sdělného 

projevu. Takovýto projev musí být výstižný, vytříbený, funkční a v jistých situacích 

samozřejmě spisovný, je tedy ideálním stylizačním cvičením. Od výběru textu, přes 

interpretaci smyslu básně a uchopení subjektivního záměru až k interpretaci v propojení 

například s dramatickým ztvárněním. Respektovat autora, sebe, posluchače, umět zaujmout, 

nenudit. Faktem ale zůstává, že s věkem narůstá ostych vzhledem k recitaci, zlehčování dané 

aktivity ze strany spolužáků, to jsou prostě přirozené aspekty adolescenčního období, které 

lze ale překonat facilitujícím přístupem učitelů a školy, která by měla plně podporovat 

příležitosti k citové a řečové výchově.  
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Naše škola organizuje pravidelně recitační soutěže, na jejich přípravě se plně podílí studenti 

dramatického souboru. Nejenom že připravují svá vystoupení, ale také plně zajišťují průběh 

soutěže, tj. pozvánky, letáčky, propagaci, technické zázemí, tvorbu diplomů, zajištění cen, 

moderování apod. 

3.5 Hudba a zvuk 

Při dramatizacích často využíváme hudebního talentu jednotlivých členů souboru. Obecně 

nutno říci, že rozhodně neplatí představa o lepším hudebním nadání žáků se zrakovým 

postižením, nicméně řada studentů ovládá hru na nějaký hudební nástroj – nejčastěji kytara, 

klavír a flétna, mnozí pěkně zpívají. Těmito dovednostmi samozřejmě výrazně obohacují 

konečný výsledek dramatizací, v relaxačních, cvičných dramatizacích mohou použít hudební 

nástroj k vyjadřování pocitů, emocí, prožitků, nálad, přímé řeči, dokonce sehrát etudu bez 

použití slov apod. I méně nadaní studenti se mohou zapojit při práci s Orffovými nástroji.  

 

 
Hra na flétnu u dívky s těžkou zrakovou vadou 

3.5.1 Poslechová cvičení – interpretace 

Sluch je pro zrakově postiženého jeden z nejdůležitějších kompenzačních aspektů. Umět 

dobře poslouchat během dialogu, výkladu, setkání s neznámými či známými lidmi je 

naprosto nezbytné. Opakováním různých sluchových vjemů se zrakově postižený učí 
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poznávat blížící se osobu, podle způsobu kroků poznat přicházející známou osobu, rozpoznat 

vzdalující se a přibližující se předmět, zvuky nástrojů, pád předmětu na podlahu, náladu 

komunikačního partnera apod. Jakékoli takové cvičení, které podporuje kompenzaci zrakové 

vady sluchem, je žádoucí i ve vyšším věku. Vzhledem k věku našich studentů posilujeme 

zejména interpretační dovednosti, přehráváme různě emočně vypjaté skladby a následně 

hovoříme o jejich pocitech z poslechu, případně se snaží interpretovat pocity skladatele. 

Někdy je možné tato cvičení propojit s improvizační či dramatickou hrou. 

3.5.2 Orffovy nástroje 

Využíváme řadu rytmických i melodických Orffových nástrojů. Z rytmických zejména ozvučná 

dřívka, triangl, bubínek, tamburínu, prstové činely; z melodických například zvonkohru.  

3.5.3 Práce s hlasem 

V rámci hudební a zvukové přípravy zohledňujeme ortofonická pravidla, správně 

artikulujeme, dýcháme, frázujeme. Zrakově postižený nejraději interpretuje svou roli 

změnami v dynamice hlasu, ale jak je uvedeno výše, to nestačí, neboť bez zapojení 

mimoslovních projevů působí velmi staticky až strnule.  

3.5.4 Zvuková a hudební složka pro představení 

Když chystáme nějaké větší představení, je pochopitelné, že ho musíme doprovodit a oživit 

zvukovými efekty. Buď studenti hrají sami na hudební nástroje, nebo pořizují různé zvukové 

efekty zejména z internetu. Počítač, základní a nezbytná kompenzační pomůcka zrakově 

postižených, slouží jako bezbřehá základna těmto potřebám. Studenti si vytvářejí něco jako 

„zvukovou banku“, v níž najdeme například zvukové ztvárnění jízdy na koni, jízdu vláčkem, 

zvuk šermování, zvuk pití z lahve, rozbití skla či nádobí, pád předmětu na zem, výbuch, 

výkřiky radosti, vrzání stolu, zvuky zvěře a tak dále. Vhodným zakomponováním do výsledné 

podoby hry lze celé vystoupení opravdu výrazně oživit. Zpravidla určíme dvojici studentů, 

kteří jsou pasováni do pozice zvukařů a nesou za celé zvukové aranžmá zodpovědnost. 
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3.6 Výtvarná složka 

Výtvarné ztvárnění se uplatňuje zejména při přípravě kulis, kostýmů, rekvizit či osvětlení. 

Připravujeme-li nějaké dramatické vystoupení pro veřejnost, zhotovujeme si samostatně 

drobné kulisy (kresba na plátno, dveře a okna z papírových krabic, papírové a látkové 

dekorace apod.) v rámci tvůrčích dílen. Pracujeme s různými materiály, s kterými se zároveň 

zrakově postižený může dobře seznámit – molitan, látky, papír, guma, tvrdý papír, igelit, 

prstové barvy, přírodniny apod. Některé materiály mohou být i zvukově výrazné, s tím lze 

pak dobře pracovat při prostorové orientaci zrakově postižených po jevišti (př. igelit, kámen). 

Pokud jde o kostýmy a další rekvizity, většinou vycházíme z vlastních domácích zásob 

s ohledem na invenci všech zúčastněných. Drobné předměty opět vyrábíme, př. královská 

koruna, drobné loutky a masky; lehčí kostýmy šijeme svépomocí, př. sukně; mnohé 

doneseme, př. noviny, nádobí apod. Někdy přistoupíme také k volbě tzv. imaginárních 

rekvizit, které existují pouze „jako“ a studenti je ztvárňují pantomimicky.  

Nesnažíme se být ale v přípravě kulis a rekvizit zbytečně precizní, v konečném důsledku nám 

jde zejména o to, co prožíváme při přípravě hry a na jevišti, a o to, co sdělujeme ostatním. 

Ostatně čím méně rekvizit, tím větší prostor pro imaginaci a vlastní fantazii. 

 

 

 

 

 

I žáci se středně těžkou zrakovou vadou dokáží téměř bez pomoci vytvořit 
krásné kulisy.      (Malá vánoční povídka, 2003) 
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3.7 Videoprojekce 

Pořizování videozáznamu je vynikající pomůckou pro poskytnutí zpětné vazby. Během 

relaxačních dramatizací v rámci dramatického kroužku využíváme kameru pouze se 

souhlasem studentů, dle jejich souhlasu také následně záznam přehrajeme a citlivě ho 

analyzujeme. Není výjimkou, že si studenti vezmou videozáznam domů a zhlédnou ho sami, 

případně pouze s učitelem. Pokud jde o veřejné vystoupení, zpravidla pořizujeme celý 

záznam, s kterým pak pracujeme při vzájemných setkání. Nejenom zhodnocujeme, ale také 

vzpomínáme na jednotlivé etapy příprav, relaxujeme a plánujeme věci příští. Při sledování 

videa je nutné žákům se zrakovou vadou verbalizovat a slovně komentovat dění, jinak práce 

s nahrávkou není efektivní. 

3.8 Projekty 

Jak bylo uvedeno v úvodu, druhá část předmětu je koncipována jako projekt, v němž musí 

studenti aplikovat osvojené i získané poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných oborů. 

Studenti jsou podněcováni k řešení konfliktních situací, učí se sebehodnocení a sebekritice, 

rozvíjí se cit pro tvůrčí práci ve skupině. Výsledkem projektu je společná projektová práce, 

která jen podtrhuje hlavní zásadu projektového vyučování, tedy spolupráci. Na cestě 

k výsledku musí studenti splnit určitá kritéria vzhledem k povaze projektu, být účastni na 

projektových dnech apod.  

● ukázka uskutečněného projektu Jak se dělá divadlo – viz příloha 
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4 Metody práce 

Metody práce v dramatické výchově přímo závisí na estetickovýchovném obsahu a úkolech 

předmětu, a proto je jejich výběr jiný než v naukových předmětech. Opírají se o přirozené 

estetické vnímání a estetický vztah ke skutečnosti – k přírodě, prostředí, umění, životu apod. 

Při takovém vnímání světa vystupuje do popředí subjekt žáka, tento fakt musíme 

respektovat při výběru metod, v nichž plně upřednostňujeme tvořivé postupy.   

Při práci se zrakově či jinak postiženými samozřejmě využíváme celou škálu základních 

speciálních metod, které se často uplatňují ve výchovně vzdělávacím procesu a usilují 

o nejvšestrannější rozvoj žáků s handicapem. Jedná se o metody reedukační (náprava nebo 

rozvoj poškozeného orgánu), kompenzační metody (zdokonalování nepostižených smyslů) 

a metody rehabilitační.  

 

Při výběru metod uplatňujeme tři základní hlediska: 

a) estetické vnímání, poznání, prožívání a hodnocení života a světa, 

b) estetické osvojování skutečnosti a interpretační tvůrčí činnosti, 

c) pedagogicko-didaktické vedení učitele zohledňující individuální schopnosti. 

 

V dramatické výchově tedy nejvíce využíváme: 

a) slovní metody (monologické, dialogické, výkladové; metoda výkladového čtení, 

metoda práce s textem, metoda komentovaného čtení) 

b) názorné metody (demonstrační metody, pozorování) 

c) aplikační metody (samostatná dramatická činnost, experiment, metoda řešení 

problému jako samostatná tvůrčí aktivita) 
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Výše uvedené metody většinou neužíváme izolovaně, naopak vzájemně se prolínají 

a doplňují dle aktuálních podmínek a potřeb situace, jejich výběr a modifikace jsou v plné 

závislosti na konkrétním úkolu, námětu či technice práce. Vzhledem k povaze předmětu je 

běžné kombinovat zvolené metody s audiovizuální technikou, s divadelními exkurzemi, 

s návštěvou kina či zajímavou diskusí apod. 

4.1 Kompenzace v dramatické výchově 

Celková příprava studentů na dramatizaci posiluje komplexně jeho rozvoj. Příprava kostýmů 

a kulis je důležitá především pro rozvoj hmatu. Náslechy a čtené zkoušky, navazování 

komunikačního, ale především tělesného kontaktu v průběhu nácviků, to jsou jen některé 

z aspektů sloužící k rozvoji sluchového vnímání. Nedílnou součástí práce je komponování 

vlastního hudebního doprovodu.  

Zlepšení orientace v prostoru je dalším důležitým momentem naší práce. Řada studentů 

i přesto, že jsou zrakově postižení od narození, mají velké problémy s prostorovou orientací. 

Potřebuje doprovod matky či jiného rodinného příslušníka. To je pro ně další zatěžující 

handicap. V průběhu dramatizací jsou nuceni studenti pohotově reagovat na hlas kolegy – 

herce, musí si umět představit improvizační prostředí a co víc, musí se naučit v tomto 

prostředí, které prakticky neexistuje, orientovat, pohybovat a být jeho nedílnou a přirozenou 

součástí. 

4.2 Reedukace v dramatické výchově 

Posilování postiženého zrakového orgánu považujeme za důležitou složku naší dramatizační 

práce. Funkce zraku se procvičují zejména při studiu textů. Na žáky se zbytky zraku klademe 

větší požadavky ohledně textu, takový žák není nikdy pouze statickým vypravěčem. Pracuje 

s textem upraveným podle jeho zrakových potřeb. Tedy při jednotlivých zkouškách sleduje 

své kolegy v komunikačních situacích, reflektuje repliky všech postav, orientuje se a sleduje 

texty. Chceme, aby pohotově reagoval na vzniklé komunikační situace. Nevidomý student 

dostává text v Brailleově písmu a vždy volíme takovou roli, kdy je kladen vysoký nárok na 



28 

 

jeho samostatnou pohybovou orientaci. Snažíme se tak napomáhat zlepšování jeho 

prostorové orientace ve známém prostředí, a to bez bílé hole. 

4.3 Rehabilitace a socializace v dramatické výchově 

Hlavním posláním naší práce je vytvářet stále nové podmínky pro včleňování 

handicapovaného studenta do společnosti, kde bude platným a plnohodnotným členem. 

Upřednostňujeme přirozenou cestu, žádný nátlak či donucování. „Je třeba mít stále na 

paměti, že žáci nehrají jen s ostatními, ale také pro ostatní“ (Baudisová, 1997, s. 16), tedy 

jsou součástí širšího sociálního prostředí. 

Středoškolští studenti (15 – 20 let), jejichž oční vady jsou někdy závažné a progresivní, se 

často nacházejí v komplikované životní situaci. Střední škola je časem pro navazování prvních 

partnerských vztahů, poznávání druhého pohlaví, ale také touhy po zařazení se do nějaké 

skupiny vrstevníků apod. Zrakově postižený má samozřejmě v této životní etapě potíže 

a problémy. Nezdary v této sféře těžce nese. Je pro něho obtížné vůbec se s někým seznámit, 

natož s ním nezávazně komunikovat.  

Dramatická setkání jsou pro studenty možností poznat nové lidi, již známé lidi poznat 

důkladněji, je to příležitost pro navázání nových sociálních vztahů. Upřímně je to zpravidla 

také jeden z prvních důvodů, proč se studenti rozhodnou vstoupit do kroužku. V našich 

setkáních usilujeme o to, aby se zrakově postižený stal sebevědomější a aby se stal platným 

a rovným zdravým. Může vystoupit před větší skupinou lidí, může zažít potlesk za něco, co 

sám dokázal, může pomáhat jiným, stává se plnohodnotnou součástí skupiny vrstevníků, ale 

hlavně tráví snad plnohodnotným způsobem svůj volný čas. Učí se být zodpovědný k sobě, 

ale i k druhým. 
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5 Ukázka praktických improvizačních a dramatických her 

 

Živé obrazy – vymyslíme nějaký obraz, filmovou či dramatickou ukázku. Každému studentovi 

zadáváme nějakou roli a on ji musí beze slov ztvárnit a tvořivě se připojit k obrazu v nějaké 

grimase. Studenti se zapojují postupně. Když se připojí poslední student, zadáváme 

studentům úkoly řečové. Buď zvolají jeden výkřik a uvědomují si sílu tohoto projevu, nebo 

každá postava má svoji repliku a mluví najednou jeden přes druhého. S živým obrazem se dá 

dále různě pracovat. Například uvolnit statiku obrazu a měnit pozice nebo jednotlivé postavy 

dostanou další dílčí úkol ke ztvárnění. Série úkolů se zaměřuje na práci s obličejovou 

mimikou apod. Cílem je uvědomit si, že žijeme jako součást nějakého celku. 

Z různých témat: obraz Radost z vítězství na barikádě, Poslední večeře Páně, svatba zvolené 

celebrity, Don Quijote narozen, Don Quijote poražen apod. 

 

Spojené sochy – studenti vytvoří dvojice a mají za úkol být neustále spojeni. Učitel zadává 

různé úkoly, co se má ztvárnit, ale podmínkou je, že se nemohou od sebe odtrhnout. 

Kamkoliv jdou, běží apod., mají s sebou druhého člověka. Cílem je uvědomit si zodpovědnost 

za druhého člověka, učit se ohleduplnosti a lidské solidaritě. 

 

Hledáme hlasy -  studenti si vytahují lístečky, kde jsou různé postavy. Musí je zvukově 

ztvárnit a podle identifikace zvuků najít své partnery. Toto je klasické cvičení, které ale 

modifikujeme. Snažíme se, aby se musely hledat větší skupiny a aby si byly co nejdále 

obsahově. Cílem je rozvoj prostorové orientace pomocí sluchového vnímání. 

Př.: Othello, Desdemona, Jago; skupina různých zvířat aj. 
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Řečová cvičení – v krátkém časovém sledu formulují promluvu na konkrétní téma a ostatní 

reagují. Cílem je učit se být pohotovým komunikačním partnerem, zkvalitňovat komunikačně 

sdělný projev. 

Př.: co mě trápí, co trápí mého kamaráda, já a svět apod. 
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6 Přehled realizovaných scénářů 

Malý školní kabaret GOA 

Manon Lescaut – Vítězslav Nezval 

Cesta za hvězdou – Jiří Sluka 

Malá vánoční povídka – L. Aškenazy 

Hajzlíci – autorské představení dramatické skupiny 

Tolštejn aneb Veselé krveprolívání tamtéž – bývalý kastelán hradu Tolštejn 

Štědrý den – Karel Jaromír Erben 

Werichiáda – volné pásmo připomínající éru Osvobozeného divadla 

Skleróza – Felix Holzmann 

Psanci - Richmal Cromptonová - Marie Husinecká 

Český rok – autorské představení, folklorní pásmo se zpěvem a tancem 

Líná pohádka – Jan Werich 

Střípky radosti –  autorské hudebně recitační představení 

Televarieté – výběr scének 

Vendelín a upíři – Brian Jacquese 
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7 Závěrem 

Činnost v dramatické výchově vede žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného 

jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních 

stereotypů a překážek a k obohacování emocionálního života. Snaží se podpořit zrakově 

postiženého při jeho začleňování do společnosti, pomáhá mu nalézt adekvátní místo v ní, 

a zamezit tak pocitům méněcennosti a izolace. Hra porušuje všední jednotvárnost, poskytuje 

zábavu, radost a uvolnění, umožňuje „být v kůži“ někoho jiného, a tím posilovat vlastní 

osobnost. Je to výzva, kterou stojí za to využít. 
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V. Přílohy 

Příloha 1 

PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 

Téma projektu:  „Jak se dělá divadlo?“    

Části projektu: 

I.  Kdo je nejdůležitější?  

II. Ekonomika divadla 

III. Po pražských divadelních scénách 

IV. Hudební a výtvarné zajištění divadla 

V. Diváci x herci 

VI. Vlastní představení  

 

Výstupy: 

1. Projektová práce  

2. Účast na projektových dnech a tvůrčích dílnách 

3. Návštěva interaktivního divadelního představení 

4. Návštěva libovolného pražského představení 

5. Účast a podíl na představení dramatického souboru 
 

Plán realizace: 

I. Část projektu – Kdo je nejdůležitější? 

Hlavní cíle:  

• sociální rehabilitace 

• rozvoj řečových dovedností 

• podpora individuálního přístupu ve vyučování 

• zmírňování handicapu v oblasti zrakové informace 

• podpora samostatného rozhodování 

• řešení konfliktních situací 

• sebehodnocení (sebekritika) 
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Prostředky: 

Práce na projektu, diskuse, dramatizace, videoprojekce, sociální komunikace, slohová 
kreativita, práce s jazykem aj. 

 

1. hodina 

Brainstorming „Co všechno je potřeba při tvorbě samostatného divadelního představení?“  

Sharing: Jakou hrou zahájíme činnost našeho divadla? 

Závěry: ujasnění cílů, stanovení postupu, každý do příště přinese návrh na divadelní 
představení. 

 

2. hodina 

Téma: Režisér - úvodní diskuse o povinnostech a úkolech režiséra – výběr režiséra 

Vybraný režisér sdělí své představy, rozdělí divadelní role, stanoví realizační tým, zadá úkoly 
apod. 

 

3. hodina 

Téma: Divadelní zkoušky – vybraný režisér řídí zkoušku představení 

Společné diskusi si uvědomují, co nemohou zvládnout, co by se mohlo líbit divákům, co by 
mohlo nudit – přizpůsobují text.  

Učitel celou zkoušku natáčí na videokameru 

 

4. hodina 

Režisér pouští záznam divadelní zkoušky z minulé hodiny + hodnotí výkony, diskuse   

Další hraná zkouška, kde se „herci“ snaží odstranit své nedostatky zjištěné z videozáznamu 
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II. Část projektu - Ekonomika divadla  

Hlavní cíle: 

• sociální rehabilitace 

• syntéza poznatků a zkušeností  

• aplikace poznatků z jiných vzdělávacích oborů 

• podpora výukového procesu – ekonomická oblast, humanitní oblast 

• řešení konfliktních situací 

• zdokonalování verbální a neverbální komunikace 

• podpora kritického a samostatného úsudku 

 

Prostředky: práce na projektu, sociální komunikace, dramatizace aj. 

 

1. hodina  

Téma: Reklama 

Dramatická skupina řeší otázku, jak přilákat diváky na neznámé divadelní představení. 

Burza nápadů, dramatizace vhodných reklamních sloganů 

 

2. hodina 

Téma: Reklama – bulvár 

Jednotliví herci dramatizují své životní osudy ve snaze upoutat bulvární časopisy 

Poslechová cvičení – pouštíme různé reklamní spoty 

Diskuse na téma „Kultura a síla reklamy“  

 

3. hodina 

Téma: Finance - „Kolik to divadlo vlastně stojí?“ 

Burza nápadů (co všechno se musí pořídit a zaplatit) - sestavení rozpočtu 
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4. hodina 

Téma: Divadelní představení zrušeno!!! 

Simulujeme situaci, kdy je představení z nedostatku finančních prostředků zrušeno. 

Jednotlivé bezprostřední dramatizace – jak tuto informaci přijímají jednotliví aktéři. 

Režisér x herci: rozzlobení herci požadují výplatu, režisér hledá adekvátní řešení. 

 

Průběžně: 

- nácvik druhé dramatizace a nácvik autorského představení v rámci projektu 

 

III. Část projektu – Po pražských divadelních scénách 

Hlavní cíle: 

• rozvoj prostorové orientace 

• sociální rehabilitace 

• podpora samostatného úsudku 

• seberealizace 

 

Prostředky:  

Návštěvy divadel a divadelních představení, videoprojekce, samostatné divadelní 
vystoupení, videoprojekce aj. 

 

1. hodina: 

Videoprojekce:  Pražské divadelní scény; popis tras 

Diskuse k tématu 

Dramatizace: „Vlastnosti, pro které mám rád lidi“ 

 

2. hodina: 

Návštěva zákulisí některé pražské divadelní scény (dle dohody) 
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3. hodina 

Burza nápadů – postřehy z návštěvy divadelní scény (dle dohody) 

Dramatizace: „Jak se chovat v divadle?“  

 

4. hodina 

Návštěva vybraného divadelního představení 

 

Průběžně: 

- probíhá nácvik představení pod vedením režiséra 

 

IV. Část projektu – Hudební a divadelní zajištění projektu 

Hlavní cíle:  

• kompenzace zrakové vady – rozvoj sluchu a hmatu 

• rozvoj verbální a nonverbální komunikace 

• rozvoj prostorové orientace 

• rozvoj jemné motoriky 

• podpora samostatného úsudku a sebehodnocení 

• reedukace zrakové vady 

 

Prostředky:  

Pohybová cvičení, herní aktivity, hudební interpretace, poslechová cvičení, videoprojekce, 
dramatizace, rétorická cvičení aj. 

 

1. hodina: 

Téma: Recitace a přednes jako základ dramatických výkonů 

Dramatizace lyrických či epických básnických textů 

Cvičíme intonaci, barvu hlasu, melodii řeči, účinnost projevu apod. 
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2. hodina: 

Téma: Hudební doprovod - studenti hledají vhodný doprovod pro své představení, popř. 
začnou secvičovat vlastní hudební realizaci 

Videoprojekce + diskuse 

3. hodina 

Cvičení: „Mluvíme pohybem“ - taneční etudy, pohybová cvičení 

Nácvik krátké hudební scénky 

4. hodina: 

Kamerový záznam z recitací a pohybových cvičení 

Cvičení „Hledáme chyby“ 

+ diskuse a závěrečné zhodnocení cyklu 

 

Průběžně: 

- nácvik autorského představení, čtené a hrané zkoušky 

 

V. Část projektu – Diváci x herci 

Hlavní cíle: 

• vystoupení s autorským představením dramatické skupiny 

• sociální rehabilitace 

• seberealizace 

• odevzdání projektového úkolu 

• řešení konfliktních situací 

• podpora kritického sebehodnocení 

 

Prostředky: dramatizace, slohová kreativita, projekt, diskuse aj. 

 

1. hodina: 

Téma: Publikum 

Dramatizace na téma „Spokojený a nespokojený divák“ 
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Diskuse: „Co se na našem představení bude a nebude líbit?“ 

Řešení konfliktních situací (různá řešení v různých dramatizacích) 

2. hodina: 

Téma: Herec – ochotník: volné dramatizační téma (dle výběru studentů) 

Dramatizace běžných životních situací (rodina se chystá do divadla aj.) 

Zhodnocení celého projektu 

3. hodina: 

Studenti odevzdají svou společnou projektovou práci 

Každý práci individuálně představí dramatické skupině, zhodnotí svůj přínos 

4. hodina: 

Společné hodnocení projektové práce + diskuse s učitelem 

Závěrečné zhodnocení projektové práce, návrhy na témata příštího roku 

 

Předvedení autorského představení dramatické skupiny před publikem. 
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Příloha 2 

Ukázka konečné podoby scénáře k jedné z realizovaných her v elektronické podobě. 

 

Putování za hvězdou 

(volně podle Jiřího Slouky) 

 

Herci nastupují v pořadí:  Marie, Josef, Baltazar, Kašpar, Gabriel, Michael, Melichar 

     Veronika, Radek, Mamed, Jirka, Jitka, Anička, Tomáš 

 

Herci společně recitují: 

    Poslyšte příběh často vyprávěný (Tomáš) 

    Obvykle mívá stejnou osnovu (Anička) 

    Promiňte, že dnes bude trochu jiný (Jitka) 

    Chceme ho vyprávět po novu (Jirka) 

 

    My hrajem s betlémskými kulisami (Mamed) 

    s postavou Josefa i Marie (Radek) 

    Jak nám to vyjde, posuďte sami (Veronika) 

    Chcete mít příběh – nuž, tady je! (všichni) 

 

Před publikum vystoupí Gabriel a Michael. Ostatní odejdou do zákulisí, Tomáš nalevo, Jirka, 
Mamed, Radek a Veronika napravo. 

Gabriel: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom se představili, i když někteří nás asi 
znáte alespoň z doslechu. Jmenuji se Gabriel a tohle je kolega Michael. 

Michael: Povoláním andělé.  

Gabriel: Kdybychom si potrpěli na tituly – někteří nás označují jako archanděly.  

Michael: Ale to je opravdu váš lidský výmysl; my si nehrajeme na funkce a na postavení. 

Gabriel:  Je tedy pravda, že fungujeme, řekněme, jako andělé pro zvláštní úkoly.  

Michael: Zejména tady kolega Gabriel, ten má na starosti lidi. Náročný úkol. 
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Gabriel: Kolega Michael, ten zas bojuje proti zlu. Ještě náročnější úkol. 

Michael: A co z toho pro nás plyne? Čest to je, to ano. Ale hlavně velká zodpovědnost, víte! 

Gabriel: Zrovna naposledy jsem tady měl takový nepříjemný případ: nějaký Adam.  

Michael: Á, ano! Známá firma! 

Gabriel: První člověk, a hned dělá nepřístojnosti – no dokážete to pochopit?  

Michael: On se vymlouval – prý: „To ne já, to Eva!“ Povídali, že mu hráli!  

Gabriel: A i jestli ano, má ji přece usměrnit! Má hezky říct: „Podívej, Evo, nech toho. Když 
je něco zakázáno, tak je to zakázáno, a basta fidli.“ Ale kdepak on!  

Michael (k publiku): Já opravdu nechápu, co vy lidi vidíte tak atraktivního na tom, dělat něco 
zakázaného.  

Gabriel: Až tak daleko to došlo, že jsem ho musel vyhodit z ráje – nerad to dělám, věřte 
mi.  

Michael: Vyhazovat kohokoli odkudkoli, to my duchovní bytosti vůbec nerady děláme. Jo, 
ono se řekne, andělé pro zvláštní úkoly. Ach jo… 

Gabriel: Ale teď mě Pán pověřil něčím úplně z jiného soudku. Právě naopak, moc a moc 
hezkou věcí mě pověřil. 

Michael: Vážně? 

Gabriel: Inu, nejprve jsem měl jít za jakousi Marií. 

Michael: Jakousi? Tu přece také zná každý! 

Gabriel: Že prý se má stát matkou nějakého zvláštního člověka - že tu ještě nikdo podobný 
nikdy nebyl a nikdo jiný takový už být nemůže…  a víte, jak na to reagovala? 

Michael: Určitě se dmula pýchou.  

Gabriel: Chyba lávky! Ona odpověděla cosi v tom smyslu, jako: „Jsem služebnice Boží, tak 
ať se to stane“. Představte si to!  

Michael: No, tak takového někoho aby jeden hledal ve dne s lucernou! 

Gabriel: Ale abych nevyprávěl dlouze o Marii… Mám teď tady jinou práci. Teď mám tak 
zpovzdálí, nenápadně, sledovat jisté poutníky a držet nad nimi trošku ochrannou 
ruku.  

Michael: My víme, jaký cíl to bude.  
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Gabriel: Vědí to ale i oni? (K publiku) 

David + Jitka:  píseň My tři krále …. 

 

Změna scény: Anička roztáhne kulisu vlakového kupé, sedadla proti sobě –  stylizované 
kupé ve vlaku. 
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Obraz první 

Kašpar promlouvá k divákům: Já jsem Kašpar – jsem z Persie a bádám ve starých spisech. – 
ukloní se a usedá na jedno ze sedadel 

Kašpar: Tak já nevím – cestuji opravdu správným směrem? Něco mi říkalo: to je přece 
jasné, na jinou stranu se vydat nemůžeš… Jo. A pak člověk najednou vidí, co je všude cest… 

 

Přichází Melichar, promlouvá ze strany k divákům: Jsem Melichar - Chaldejec. 

 Astronomie, astrologie, astrofyzika. Exaktní vědy, prosím. – ukloní se a přisedne si 

Melichar: Promiňte, pane, je zde volno? 

Kašpar: Ano, je. 

(Melicharovi stále dělá problémy umístit zavazadla.) 

Kašpar: Počkejte, udělám vám trochu prostor. Já toho taky vezu hodně, tak abychom se 
vůbec vešli… 

Melichar: Děkuji. Vidím, že asi také cestujete daleko, ne? 

Kašpar: Jako vy? 

Melichar: Zřejmě ano. 

(Přichází průvodčí) 

Průvodčí: Dobrý den, vaše jízdenky prosím.    

(Kašpar podává jízdenku) 

Průvodčí: Děkuji. 

(Melichar podává jízdenku) 

Průvodčí: Děkuji. Vy cestujete spolu? 

Kašpar a Melichar současně:   Ne, to… to je náhoda 

Průvodčí:: Prohlíží  jízdenky - Tak to máte oba stejnou cestu. Tak ať se vám to vydaří. 
Šťastnou cestu, pánové. 

Melichar: Takže jedeme společně. 

Kašpar: Dalo by se přímo říct, putujeme společně. 

Melichar: Už to tak bude.  A myslíte, že snad dokonce putujeme za tímtéž? 
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Kašpar (rozpačitě): No, víte, já tedy putuji, abych pravdu řekl, jaksi… Prostě, je to taková 
hodně zvláštní věc… JMELÍ (Jára Cimrman) To by musela být příliš velká náhoda... Nebo 
nějaké vyšší řízení. 

Melichar: Já putuji také za zvláštní věcí. Za hodně zvláštní věcí. (zámlka) Za hvězdou! 

Kašpar: Já také! 

Melichar: Hmm, takže nás cosi svedlo, abychom putovali spolu. To už, pane, těžko bude 
náhoda. To bude opravdu jakési řízení. 

Kašpar: Takže na západ. 

Melichar:  Ano, na západ. Kam jinam? Zpátky na východ? To už by přece ani dál nešlo.  

 

Reklamní vložka 

Vlakem prochází nádražní vyvolávač, všechny překřikuje hlásnou troubou.  

Vyvolávač: Babylón hlavní nádraží, Babylón hlavní nádraží. Zpožděný mezinárodní expres 
číslo 772 Marduk z Persepole a Sumeru, pravidelný příjezd v 11 hodin 48 minut, 
přijel ke druhému nástupišti, kolej čtvrtá. Vlak dále pokračuje ve směru: 
Jeruzalém, Alexandrie, Athény, Řím – Via Appia, Řím hlavní nádraží a Kartágo. 
Zvuková vsuvka – lopatka. 

Na druhém nástupišti, koleji páté, urychleně přestupujte do motorového 
osobního vlaku číslo 331 směr Ninive, pravidelný odjezd ve 12 hodin 22 minut. 
Ukončete prosím nástup, vlak je připraven k odjezdu. 

Melichar: Tady je ale horko. 

Kašpar: Horko a dusno. To víte, Střední Východ. 

 

Vtrhne prodavač vzduchu. Nese reklamní leták s nápisem Vzduch spotřební čistý. 

 

Prodavač: Máte zde dusno? Kupte si vzduch! Čerstvý, nevydýchaný, dostatek pro všechny! 
Pravý babylónský vzduch! Mimořádná nabídka! Zaváděcí ceny, množstevní sleva! 

Kašpar (k Melicharovi): Obávám se, že kvůli tomuhle jsme se na cestu nevydali. 

Melichar: Vždyť také ještě nejsme u cíle! 
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Obraz druhý 

Přistoupí Baltazar, obrátí se k publiku a představí se: Baltazar jméno mé. Já pocházím 
z Médie. Usedá k Melicharovi a Kašparovi 

Baltazar: Promiňte, pánové, je zde ještě jedno místo volné? Vidím, že tu máte taky dost 
plno, ale ono se už těžko hledá místečko. Skoro to dnes vypadá, abych tak řekl, 
jako stěhování národů.  

Kašpar a Melichar téměř současně:  Ale prosím! 

Baltazar: Vidím, že asi všichni cestujeme ještě daleko, ne? 

Melichar: My ještě hodně daleko.  A kam vy, smím-li se zeptat? 

Kašpar: Poslechněte, jak se tak na vás dívám, že vy taky putujete… 

Melichar: Za hvězdou?! 

Baltazar: Za hvězdou? Jak to víte? (Opět rozpačitá odmlka.) Tedy, ono to není tak docela… 
Takhle, když už jsme to, abych tak řekl, nakousli, tak si to řekněme na rovinu, že. 
Nějaká hvězda u toho být má, to ano. Ale asi v tom není, abych tak řekl, úplně 
důležitá. Asi je to jenom jaksi průvodní jev, víte?  

Kašpar: Průvodní jev? 

Baltazar: A já to tedy povím, abych tak řekl, na rovinu a bez okolků: My všichni zkrátka 
putujeme za jedním a tímtéž. My putujeme za spasitelem světa! 

Melichar: A ta hvězda nám má ukázat, kde je? 

Baltazar: Ano, tak je to. 

 

Kašpar: To nám ta cesta utíká. Vidíte, venku je už tma. 

Baltazar: Opravdu, tak temnou noc už jsem, abych tak řekl, dlouho nezažil. Ale tamhle, 
podívejte se! 

(Náhle se všichni zadívají směrem z okna kupé.) 

Kašpar: Že by to byla ona? 

Melichar: Určitě, musí to být ona!  

Baltazar: Ano, to bude ona.  

Vlak zastavuje, všichni 3 si sbírají zavazadla a vystupují.  

 

Změna scény: Anička rozvine kulisu Betléma, Jitka odsune židle. 
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Obraz třetí 

Delegátka: Vítejte v Izraeli, pánové. Gratuluji vám, že jste si pro svoji dovolenou vybrali nás. 
Mírné klima, mírné ceny, historické památky, přírodní krásy, bohatý folklór, 
přívětiví lidé… 

Baltazar: Přívětiví lidé? Vždyť se tu přece pořád bojuje! 

Delegátka: Drobné lokální potyčky, toho si nevšímejte. Přejete si navštívit některé 
středomořské letovisko?  

Kašpar: My bychom se potřebovali dostat do Betléma. 

Delegátka: A proč zrovna do Betléma?  

Baltazar: Máme k tomu, abych tak řekl, speciální důvody. 

Delegátka: A do Haify nechcete? Úchvatné pobřeží, stráně plné pomerančovníků… 

Melichar: Ne, my se potřebujeme dostat do Betléma. 

Delegátka (naštvaně): To by se z toho jeden… Já jim nabízím hory doly a oni mermomocí do 
Betléma. To jsou kšefty, tohle! - vztekle utíká pryč 

 

David + Jitka:  píseň Půjdem spolu do Betléma 

 

Josef přinese na jeviště kolíbku s Ježíškem. 

Kašpar, Melichar a Baltazar kráčejí a za chvíli stojí před chatrčí. 

 

Baltazar: Abych tak řekl, zdá se, že jsme asi u cíle. Tohle je přece Betlém! 

Kašpar: Tohle? Vždyť tu nic není! Pobořená stáj. 

Josef:  Hledáte něco, pánové? 

Kašpar: Hledáme spasitele světa. 

Josef: Ale pánové, já se obávám, že to tu nejste správně. Tady nic neuvidíte! Obyčejné 
mimino v plenkách! Jen se podívejte! Na slámě! Jen jestli jste nevážili dalekou 
cestu zbytečně. 

Kašpar: A vidíte, my si myslíme, že vůbec ne.  

Vchází Marie… 

Josef:  Seznamte se, tohle je Marie. … a já jsem Josef. Ježíšek spí … 

Kašpar: Tady jsem s dovolením tomu malému něco přinesl. Kousek zlata, kdybyste se 
neurazili. (Vyndává ze zavazadel zlatý šperk.) 

Melichar: A já jsem přinesl trochu kadidla. To je naše krajová specialita. (Vyndává 
kadidelnici.) 
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Baltazar: A já myrhu.  

Josef:  Ale to jste vůbec nemuseli. Hlavní je, že jste došli. 

Marie: Že jste se dali za tou hvězdou. Hvězda je světlo. A kdo se nechá vést světlem, ten 
ke spasiteli dojde. 

Josef:  I když to třeba trvá. 

Marie: I když se třeba trochu bloudí. 

 

Archandělé Gabriel a Michael se na stole postaví: 

 

Gabriel: Říkal jsem přece, že to dopadne dobře. Inu, kdo hledá, nalézá.  

Michael: A taky, kdo tluče, tomu bude otevřeno.  

Gabriel: Tak už znáte celý příběh.  A když ne celý, pak to hlavní snad ano.  

Michael: Ono toho hlavního je taky ještě víc. 

Gabriel: Namítnete možná, že ve skutečnosti to takhle třeba nebylo. 

Michael: Máte pravdu, nebylo to tak. Ale, copak je důležité, jak to přesně bylo? Důležité je, 
že to je. 

 

David + Jitka:  píseň Štěstí zdraví, pokoj svatý 

 

KONEC 
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Příloha 3 

Ukázka režijních poznámek k pracovní verzi výše uvedené hry. 

Putování za hvězdou 

 

Kulisy: 

- vlakové kupé – pohled z okna 

- Betlém 

- hvězda 

 

Kostýmy: 

- delegátka + Marie: sukně + halena, šátek 

- průvodčí + Josef: oblek + čepice, bílý hábit 

- andělé: komže + křídla, růžky a svatozář 

- 3 králové: volné hábity, koruny a turbany 

 

Rekvizity: 

- taštička a kleštičky pro průvodčího 

- kufry a bílé hole 

- jízdenky 

- svačina do kufru 

- peněženky 

- hrouda zlata 

- kadidlo 

- myrha 

- jesličky (kolíbka) a miminko (panenka) 

- letáčky na čerstvý vzduch, prospekty pro delegátku 

- jmelí 

- prostěradlo na stůl 

- hlásná trouba 

- mikrofon s reproduktorem 
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Zvuky: 

- hlášení o lopatce 

- příjezd vlaku 

- hlášení na nádraží 
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Příloha 4  

Ukázka pozvánky na vánoční vystoupení 
 

P o z v á n k a  n a  
 

 

 
 

  
dne 21. prosince 2007 

od 9:00 hodin 
v sále STŠ 

 
Program:  

Vánoční zdravice Petry Zelenkové 
Štědrý den na motivy K. J. Erbena 

(dramatický soubor školy) 
Pěvecké vystoupení Anny Čihákové 

Skleróza – humoristický skeč 
(dramatický soubor školy) 

Hudební vystoupení Romana Smékala 
Vánoční soutěž 

(dramatický soubor školy) 
Vánoční zpívání a koledování 
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Příloha 5 

Ukázka letáčku k recitační soutěži 
 

 
Gymnázium a Střední škola pro zrakově postižené pod záštitou 

občanského sdružení „Viděno hmatem“  
vyhlašují školní recitační soutěž: 

 
 

VŠECKY KRÁSY SVĚTA 
 

 
Studenti mohou představit libovolnou skladbu z tvorby českého básníka 
Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, který získal toto 
prestižní ocenění právě před 25 lety. Předpokládáme kultivovaný projev 

v maximální délce 10 minut. 
 
Ceny pro vítěze: finanční odměny a věcné ceny 
 
Soutěžní dopoledne: březen 2011 
 
Přihlásit se můžete v průběhu listopadu u pí. Kučerové nebo Eliáškové 
 
 

Jaroslav Seifert 
(1901 – 1986) 

  
           Studené jaro                                                                                 
 
Je ještě v mlhách, když je časně, 
a v kouřích okno milené, 
miluju, sním a píšu básně. 
A ty ne? 
 
Pro milence to hrozná zkouška, 
krok jara je tak pomalý, 
jen schovej svoje rubínová ouška 
do šály. 
                                    (J. Seifert: Jaro, sbohem) 
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Příloha 6 

Zpracování dramatické výchovy do ŠVP obchodní akademie 
 
Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední 

odborná škola pro zrakově postižené 
Název vyučovacího předmětu: Dramatická výchova 
Celkový počet hodin: 1 Datum platnosti: 1. 9. 2009 
Obecný cíl:  
Obecným cílem předmětu je pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání 
jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, dále pak chápání umění a kultury 
v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. Důležitým 
aspektem předmětu je relaxace a uvolnění, rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu vedoucího 
k poznání sebe samých. 
Charakteristika učiva: 
Vyučovací předmět dramatická výchova vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 
a komunikace a částečně také ze vzdělávacích oblastí Estetické vzdělávání. Učivo je 
rozděleno do dvou částí. v první části si studenti osvojují základní dovednosti především 
v oblasti komunikace (zejména sociální komunikace), prostorové orientace, získávají 
základní informace ohledně dramatické činnosti. Druhá část je koncipována jako projekt, 
v němž musí studenti aplikovat osvojené poznatky a propojovat je se znalostmi z jiných 
oborů (např. vlastní divadlo, autorská vystoupení aj.). Obě části se při své realizaci prolínají. 
Tento nepovinný předmět je otevřen pro všechny ročníky, jeho hodinová dotace je 
1 hodina týdně, ale výuka je organizována do dvouhodinových bloků a probíhá jednou za 
14 dní. 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: 
Dramatická výchova podporuje proces uvědomování si sebe samého jako svobodného 
jedince; podněcuje tvořivý přístup ke světu, možnosti aktivního překonávání životních 
stereotypů a obohacování emocionálního života. Žáci prostřednictvím vlastní tvorby, 
opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, rozvíjejí svůj 
tvůrčí potenciál, podporují rozvoj pracovního potencionálu, kultivují své projevy a potřeby 
a utvářejí si hierarchii hodnot. 
Výukové strategie: 
Základní metodou práce je dramaterapie, z které jsou využívány dílčí metody (dramatizace, 
interpretace), formy (výcvik nonverbální komunikace) a prostředky (např. hudební 
nástroje). Jednotlivé aktivity podporují reedukaci a kompenzaci zrakové vady, umožňují 
studentům poznat lépe své spolužáky i prostředí školy, podporují socializaci studenta. 
Výuka je situována do různě vhodných prostor školy (třída, tělocvična, sál, kulturní 
místnost, zahrada, prostor jídelny apod.), ale vzhledem k povaze předmětu se předpokládá 
možnost výuky i mimo školu. 
Hodnocení výsledků žáků: 
Důležitými podklady pro hodnocení je zejména aktivní účast, realizace projektů a podíl na 
vystoupeních souboru.  
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: 
Dramatická výchova podporuje zejména kompetenci komunikativní (realizace divadelní hry, 
čtené zkoušky, recitace aj.) jako stěžejní dovednost zrakově postiženého v jeho 
společenském uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že učitel a žáci spoluvytvářejí vstřícnou 
a podnětnou atmosféru pro tvorbu, a tím směřují k pochopení a poznání uměleckých 
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 
k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i ke kulturním projevům 
a potřebám různorodých skupin, národů a národností, podporuje dramatická výchova také 
občanskou kompetenci a kulturní povědomí. Svou podstatou a způsobem realizace 
předmět přispívá k rozvoji personální a sociální kompetence (vystoupení mimo školu, 
starost o materiální zajištění projektů apod.)  
Aplikace průřezových témat: 
Dramatická výchova aplikuje dílčí části zejména průřezových témat Občan v demokratické 
společnosti a Informační a komunikační technologie. v případě, kdy se předmět snaží 
podporovat prostorovou orientaci, prosazování ve skupině či schopnost kultivovaného 
řečového projevu, uplatňuje dramatická výchova některé části průřezového tématu Člověk 
a svět práce. 
 

Ročník: 1.                                                                                                  Dramatická výchova 
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Průřezová témata, přesahy, 
poznámky 

Aplikuje dovednosti 
mluveného projevu a základů 
sociální komunikace, 
kooperace apod. 
Zhodnotí umění jako způsob 
poznávání světa.  
Používá prvky nonverbální 
komunikace a jednotlivé 
pojmenovává. 
Procvičuje prostorovou 
orientaci ve vztahu ke 
zrakovému postižení. 

Poznáváme sebe a druhé 
Co všechno dokážu říci – 
i beze slov 
Verbální a nonverbální 
komunikace 

 
Průřezová témata: 
 
Občan v demokratické 
společnosti 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Přesahy:  
 
ČJL, IT  
 Samostatně se podílí na 

tvorbě projektového úkolu, 
aplikuje vlastní a získané 
poznatky a dovednosti, 
přispívá vlastním názorem, 
kooperuje se skupinou. 

Autorská dílna 
Práce na projektu 
Vystoupení souboru 

Tyto výstupy jsou dány, ostatní se průběžně přidávají a pozměňují podle tematického 
obsahu předmětu, který se každý rok mění (s přihlédnutím k druhům postižení 
přihlášených studentů). 
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