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Umět improvizovat, tj. jednat 

bez přípravy a bez textu, bez 

scénáře, je důležité pro život, 

neboť v životě musíme 

neustále improvizovat, 

reagovat na skutečně vzniklé 

situace, překážky, potíže a 

konflikty. Už sám Milan 

Kundera říkal, že člověk žije 

všechno hned na poprvé a bez 

přípravy. Improvizace je 

ovšem velmi účinná i ve 

vztahu k divadlu, k herectví. 

Improvizace ve fiktivní situaci 

je typickým příkladem 

hravosti, neboť je „bez nátlaku 

a sankcí“. Jednoduše můžeme 

o improvizaci říci, že je to 

lidská činnost konaná bez 

náležité přípravy. Většina z nás se raději drží vyzkoušeného postupu, který nám dává jistotu, a tím pocit 

bezpečí, ale na druhou stranu jsou lidé, kteří rádi riskují a občas se pokouší dělat něco bez předem 

připravovaného podkladu či předlohy.  

 Já osobně se řadím mezi lidi, kteří 

rádi ukazují originalitu, bystrost, 

pohotovost, nápad a vtip. Přepadá nás 

jistá nervozita, určité napětí, které nás na 

jednu stranu děsí a na druhou stranu nám 

přináší obrovské vnitřní uspokojení 

s častým nádechem smíchu. Improvizace 

je také cesta hledání něčeho 

nepoznaného. Hledáme cíl, ke kterému 

v rámci improvizace směřujeme, ale 

můžeme i nemusíme ho nalézt. Ať se 

jedná o jakoukoli improvizaci hudební, 

výtvarnou, divadelní, všechny nás baví to 

samotné zkoumání, ne cíl. A užíváme si 

každé chvíle, kdy se vytrácí realita a 

přichází fantazijní svět bez hranic. I v listopadu se několik dětí přihlásilo ke společnému zkoumání 

improvizace s Janou Machalíkovou, která přicestovala z Prahy, aby společně s ústeckými dětmi a žáky 

Improvizace není věda, 

improvizace je umění 



literárně-dramatického oboru 

Základní umělecké školy 

Jaroslava Kociana, zakusila 

onu metodu improvizace. Aby 

účastníkům workshopu 

improher představila několik 

cvičení a metod improvizace. 

Náplní workshopu, jak jsem 

již předestřel, byla cvičení 

k rozvoji osobnosti dítěte se 

zaměřením na koncentraci, 

kooperaci (improvizační hry 

se slovy), kreativitu 

(improvizační hry na rychlou 

reakci) a komunikaci. 

V neposlední řadě se zaměřili 

na limity a omezení 

improvizace (např. omezení 

časem, omezení řeči a 

pohybu). A protože workshop směřoval k herectví, účastníci si i vyzkoušeli vytvářet dramatické situace, 

jednat v rolích a vést je k dramatickému konfliktu. Cvičení a her, kterým se obě skupiny na workshopu 

věnovaly, byla celá řada. Já namátkou vyberu jednu z nich, která se jmenovala TAI CHI
1
; „…v této hře jde 

o opakování pohybů. Žáci stojí pravidelně rozmístěni ve čtverci, jako by stáli na značkách. Počet žáků je 

libovolný. Hra se dá hrát nejméně se čtyřmi žáky, ale je vyzkoušena a funguje i se třiceti žáky. V každém 

vrcholu čtverce stojí jeden žák. Ten, který je nejblíže k divákům, začne dělat pomalé plynulé pohyby, které 

připomínají cvičení čínského bojového umění tai chi. Žáci za ním pohyby opakují. Ten, který předcvičuje, 

za sebou nikoho nevidí a neví, zda jeho pohyby spolužáci stíhají […] Změna přichází v okamžiku, kdy se 

vedoucí žák celým tělem otočí vpravo (nebo vlevo). Ostatní ho následují. Podle toho, kam se otočil, přebírá 

vedoucí roli a předcvičuje žák, který má své spolužáky za zády. Takto se skupina pomalu otočí, až se vrátí 

k původnímu vedoucímu.…“  Mezi další hry například patřily: Orákulum, Diapozitivy nebo Dědečku 

vyprávěj. A pokud byste chtěli tyto hry poznat blíže, nebojte se příště na podobný workshop přihlásit.    
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