
WORKSHOP 
DRAMATICKÉ VÝCHOVY  

Dne 17. 2. 2018 se uskutečnil druhý workshop Dramatické výchovy, který vedly studentky Janáčkovy 

akademie múzických umění, oboru Divadlo a výchova Ivana Klimešová a Denisa Daňková. V prvé řadě je 

nutné vysvětlit, co je pojmem dramatická výchova myšleno. Eva Machková, významná pedagožka o 

dramatické výchově píše takto…  

 „Dramatická výchova 

může být zájmovou činností, 

vedoucí většinou k veřejné 

produkci /divadelní, loutkářské, 

přednesové/, nebo samostatným 

školním předmětem 

s estetickovýchovným a 

uměleckým akcentem. Může 

však také být metodou výuky 

různých předmětů, metodou 

rozvíjení osobnosti dětí a 

mladých lidí a osvojování 

obecně lidských 

/komunikativních, kontaktových/ 

dovedností. Může fungovat jako 

princip i obsah rozvíjení 

osobnosti v profesionální 



přípravě na ta povolání, která jsou založena na kontaktu s druhými/ učitelé, lékaři, politici, manažeři, 

prodavači aj./. Může být i socioterapií, event. psychoterapií.
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Ještě přesnější specifikaci dramatické výchovy přináší ve své knize Vybrané kapitoly z dramatické výchovy 

Soňa Koťátková. 

 „…obor 

nabízející některé 

obsahy, metody a 

prostředky 

specifické, svébytné, 

které v žádném jiném 

oboru (potažmo 

školním předmětu) 

nenajdeme: zaměření 

na osobnost a její 

vztahy ke světu, a 

především ke 

společnosti (a ve 

společnosti), na 

komunikaci, na 

etické hodnoty, 

používání metod a 

technik založených především na improvizaci, které vyžadují osobní účast v akci, zaujímání stanovisek, 

formulování vlastních názorů. Z perspektivy účastníka (žáka) lze tedy dramatickou výchovu charakterizovat 

jako učení především přímým prožitkem, vlastní zkušeností při (v) jednání.“
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 Proto i samotný workshop dramatické výchovy byl tentokrát cíleně zaměřen na učení především 

přímým prožitkem. Dramatickou výchovu jsme v tomto případě chápali jako metodu výuky, metodu 

rozvíjení jejich osobností s osvojením obecně komunikativních dovedností. To vše se zaměřením na 

literaturu.  

Předmětem dílny byla lekce dramatické výchovy prostřednictvím strukturované dramatické hry inspirované 

předlohou knihy Daisy Mrázkové - Co by se stalo, kdyby…Děti se ocitly na autorském čtení fiktivní 

spisovatelky Pavly Pisálkové, ale zjistily, že ta ještě nenapsala ani slovo a to měla ten den uzávěrku 

v nakladatelství. Proto se rozhodly autorce pomoct s vymýšlením příběhů. Pomocí divadelních technik, her 

a cvičení vytvářely příběhy, které se mohly stát třeba pytlákovi v Africe nebo živočichům na samém 

mořském dně. V závěru dílny si vyrobily plošné loutky, se kterými se naučily základní pravidla 

loutkovodičství a sehrály krátké situace. Autorka díky nim nasbírala spoustu inspirace a děti ji zachránily. 

Podepsaly se jí do deníku svými pseudonymy, které si vymyslely a budou uvedeny jako autoři knihy 

s názvem Co by se stalo kdyby. Kniha je však jen fantazijním výsledkem, který zůstane uvězněn v čase a 

prostoru proběhlého workshopu. 
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