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Literárně-dramatický obor 

distanční výuka 22.1.2021 
(5. email s informacemi) 

Choceň 

Skupina A 
Skupina A – Skupina A – „Herecké výrazové prostředky (slovo a pohyb)“- směřující 

k divadelní činnosti 

 → 5.10. – Rozvoj řeči a pohybových dovedností - žákům byl v úvodu distanční 

výuky zaslán email, ve kterém našli zadání, aby využili své znalosti z hodiny a 

vymysleli si vlastní básně, kterou by doplnili pohybovým jednání, které by 

napodobovalo význam textu. V rámci našeho oboru jde o uvědomění si 

společného využívání slova a pohybu. Herec využívá jako své herecké 

výrazové prostředky právě slovo a pohyb. Těmto dvěma prvkům se nyní žáci 

budou nadále věnovat a rozvíjet je. 

 → 19.10. - Využití slova a pohybu v dané roli – žáci poté obdrželi příběh 

Aloise Mikulky „Portrét koně“. S příběhem se měli blíže seznámit a pozorně se 

podívat na ilustrace příběhu. Na nich se nacházelo vyobrazení postav, o 

kterých příběh vypráví. Jednalo se o Pana Pacičku a koně. Žáci si na jeho 

základě měli natočit a zaslat krátké videa, na kterých by představovali tyto 

postavy. Žáci měli předvést např. promluvy postav (k nim sloužil podtržený 

text), chůzi, chování, způsob jednání…atd.  

  V tomto případě už pracujeme s konkrétní rolí a snažíme tuto roli 

jakýmkoli způsobem zpracovat. Žáci mohli vycházet pro inspiraci z daných 

ilustrací. 

 → 10.11.- „Tvorba s literárními předlohami – spontánní dětská hra se 

zaměřením na  představivost v určitých rolích“ 

 Nyní se zaměřujeme na různé typy rolí. Žáci jako herci mohou představovat 

nejenom postavy a zvířata, ale také různé fiktivní postavy, předměty a objekty. 

Proto jsme nyní četli příběh „Myšáček a tužka“ Vladimíra Sutějeva, ve kterém 

se nachází opět dvě postavy. Myš a tužka. V rámci příběhu pracujeme s jeho 

vizualizací. Žáci kreslili předlohu tužky a k ní obrázky, které popisovali různé 

části (výjevy) z příběhu. Dále dostali obrys nedokončené tužky a tu mají za 

úkol jakkoli dokreslit dle své představivosti. Jak by mohla vypadat taková 

oživlá tužka. Těmito aktivitami se snažím o rozvoj dětské představivosti a 

fantazie. Snažím se o to, aby neztráceli tvůrčí myšlení a aby nad věcmi 

přemýšleli z pozice herce. 

 → 18.11. DÚ – „Obrázek podnětem umělecké tvorby se zaměřením na 

vyprávění“ – žáci dostali zadání vytvořit si krátký příběh (bodový scénář), ve 

kterém se objeví jejich vytvořená (dokreslená) tužka. Pracují s tím, jak tužka 

vypadá. (Např. Amálčina tužka měla křídla – jak je využije ve svém příběhu?) 

K ní jsme připojili další slovní podnět, který bude tvořit název příběhu. Od 

něho se bude odvíjet příběh.  

Tužka a…kolo – Amálka 

Tužka a…špendlík – Izy 

Tužka a…rukavice – Pepa 

 Tužka a…bonbonek - Barča   

 V průběhu výuky jsme také pracovali s různými typy obrázků a ilustracemi 

jednotlivých příběhů a pohádek. Obrázek se v tom momentě stal podnětem 

pro herecké jednání, motivoval žáky k tvůrčímu myšlení a k tvoření.  
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Obrázek 4 Vyprávění pohádky na základě 
obrázků. 

 Obrázek je nenahraditelným nositelem informace. Obrazové podněty vnímají 

děti na rozdíl od slov celistvě, jsou tedy univerzálnější, lépe zapamatovatelné a 

snadněji se jim později vybaví. K neocenitelným výhodám obrazového 

vnímání patří právě jeho celistvost. Díky němu jsou děti schopni vnímat více 

věcí najednou a přitom je pro ně obraz většinou ihned pochopitelný, na rozdíl 

od slov. (Např. jsme tvořili pohádky dle tří charakteristických obrázků – podle 

jakých výjevů dokážeme pohádku ihned poznat? Dále žáci vyprávěli pohádky 

pouze dle obrázků – měli na výběr z několika pohádek. Jednu z nich si vybrali 

a vyprávěli ji podle toho, co na obrázku viděli. Měli pracovat i s detaily, které 

na obrázku viděli, viz obrázek pohádky „Hrnečku vař.“). 

 V neposlední řadě jsme se zabývali textem Jiřího Žáčka „Levá nebo pravá“. 

Podle příběhu poté zpracovávali vizualizaci obou nohou. Mohli využít zaslané 

šablony. Úkolem tentokrát oproti příběhu „Myšáček a tužka“ bylo nakreslit 

nejen svoji vlastní představu nohy a návrhu kostýmu. Žáci měli v rámci kresby 

myslet i na výraz, který plynul ze situace příběhu. (Hádka levé a pravé nohy o 

to, která z nich je pro člověka důležitější). Všechny zadání a jejich plnění vždy 

na hodině kontrolujeme a společně hodnotíme.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → 1.12. – „Základní pravidla 

dramatické hry – pravdivé a 

spontánní herecké jednání na 

základě jednoduchých rolích (např. 

zvířata) – Nyní se zabýváme 

základními dramatickými pravidly. 

Ačkoli bychom se následujícími 

činnostmi potřebovali zabývat 

v prezenční výuce, budeme si 

alespoň některé věci připravovat pro 

návrat k běžné výuce. Žáci se nyní 

učí základním dramatickým 

pravidlům na jednoduchých rolích. 

Postačí nám k tomu role zvířat, která 

jsou pro menší žáky lépe 

uchopitelná. Také existuje spousta 

literárních (dramatických) příběhů a 

různých textů, ve kterých se zvířata 

Obrázek 1 - Tužka 
připravená k dokreslení 

Obrázek 2 - Dokreslená tužka 
dle představivosti dítěte 

Obrázek 3 Návrh pastelky, vytvořený 
po přečtení příběhu. 
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nachází. (Nyní jsme si např. kreslili obrázky zvířat pouze za pomoci přímek, 

rovných čar. Žáci nesměli využít u obrázků žádné obloučky, či oválné tvary. 

Hledali různé možnosti jejich ztvárnění. Příkladem 

připojuji obrázek „tučňáka“.) Poté jsme si četli 

nonsensové
1
 básně Emanuela Frynty ze sbírky 

„Písničky bez muziky“. Básničky jsme si postupně 

četli a doplňovali názvy zvířat, která jsem z nich 

vymazal. Nechal jsem žáky, aby podle vtipného 

popisu a činností zvířat poznali, o která zvířátka 

v básních jde. Žáci poté zkoušeli čtení podle zvířat, o 

kterých básně vyprávěli. Lehce jsme se tímto dotkli i 

verbální interpretace daných rolí. Žáci by měli 

v tomto případě pochopit, že i zvuk zvířete je 

nezbytný pro jeho ztvárnění. S rolemi zvířat se 

budeme následně zabývat i v prezenční výuce.       

 

 

4. 1. 2021 Distanční výuka  

„Základní dramatická pravidla – vysvětlení za pomocí 

loutek (typy loutek, příběhy s loutkami, vedení loutek a práce s loutkami na jevišti)“ 

 

Hra – „Nalezení detailů na jednom obrázku“ – cvičení paměti 

Na hodinách dále pokračujeme ve výuce základních dramatických pravidel. Protože 

nás čeká práce s loutkou, bavili jsme se na prvním setkání po Vánocích o podobě 

loutek, podle čeho můžeme jednotlivé postavy rozeznat. (Samozřejmě dle podoby 

postavy - kostým a rekvizita). Využil jsem na hodině několik cvičení na rozpoznání 

pohádkových postav a bytostí.  

1. Práce s literární/dramatickou postavu (jaké máme možnosti rolí?).  

a. pojmenování pohádkových postav na základě obrázku → podle jakých prvků, 

můžeme postavu pojmenovat? (žáci mluví o kostýmu, o předmětech, co se 

kolem nich nachází…atd) 

b. Tři postavy spojeny v jednom kostýmu – žáci do jednoho kostýmu začlení 

dle určitých charakteristických rysů tři různé pohádkové postavy, bytosti, 

zvířata, postavy…ad. Ostatní poté na základě ukázky obrázku hádají, o jaké 

postavy se jedná. (Např. Pepa měl loupežníka – znakem byl klobouk a pistole 

v ruce, Karkulku – protože měl červené kalhoty a červenou košili…ad.)  

c. „Propletené pohádky“ Vlasty Malenovské - dle obrázků hádají nejenom 

postavu, ale také situaci, v jaké se postavy nachází. Co v dané chvíli postavy 

řeší, o čem se baví? Žáci si zapisují své poznatky na papír. 

→ v neposlední řadě přiřazení básně k pohádce – přečetl jsem z knihy vždy 

krátkou báseň a žáci museli báseň přiřadit k dané ilustraci. Snaží se naslouchat 

textu a hodnotit ho dle jeho významu. O čem báseň vypráví? 

Z důvodu distanční výuky, jak jsem již zmínil, využívám k výuce různé typy 

předmětů, věcí, plyšáků jako různých typů loutek. Aby žáci věděli, jak s loutkami 

nakládat, při druhém setkání po Vánocích jsme si vysvětlili, jaké mám typy loutek, co 

vše se může stát loutkou a jak s nimi v rámci herecké práce nakládat. Po úvodní hře 

Vytváření vlastních robotů, která je zaměřena na rozvoj představivosti a na tvůrčí 

jednání, jsme se pustili do výuky. Jako příklad nám sloužila pohádka „Myšáček a 

tužka“, se kterou jsme pracovali v první části distanční výuky. Nám se ještě podařilo 

pohádky přehrát na prezenční výuce před Vánocemi. I nyní jsme si na ní mohli 

                                                      
1
 Nonsens - nesmysl, vnitřně sporný výraz 

Obrázek tučňáka vytvořený 
rovnými čarami. 
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vysvětlit několik důležitých prvků divadelního jednání. (Jak mluvit, stát, pohybovat se 

po jevišti, jak vést dialog s druhou postavou atd.) 

   

13.1.2021  

Hra – „Vytváření vlastních robotů“ – každý dostane zadání na vytvoření vlastního 

robota“ – viz cvičení na rozvoj tvořivosti 

 

2. Opakování (Příběh „Tužka a …vybraný předmět“ – vytvoření krátkého loutkového 

příběhu individuálně a ve skupině) 

 

3. Ukázky záznamů:  

https://www.youtube.com/watch?v=WRERX_UjuvY – záznam Typy loutek a jak se 

vodí loutky (z Národního muzea)  

https://www.youtube.com/watch?v=Jnh0hXlpe8g – záznam pohádky Perníková 

chaloupka od Alfa Zíry 

a) Poté jsem žákům pustil další záznam z loutkového workshopu, který se konal 

12. 12. 2015 na půdě ZUŠ Ústí nad Orlicí – na záznamu nás zajímalo 

především, jak se loutky vodí + jak vypadají tzv. alternativní loutky (jedná se o 

loutky, které mohou být vytvořené pouze ze dřeva). 

 

Jakmile jsme si s žáky vysvětlili danou látku, začali jsme společně s praktickými 

cvičeními. Žáci se zaměřují na charakteristiku předmětu. Co vše nám může předmět 

nabídnout a co nám pro hereckou tvorbu umožní.  

4. Spontánní dětská hra s loutkou se zaměřením na základní dramatická pravidla: 

1. děti si najdou doma cokoli, co by mohlo představovat loutku  

2. Situace – předmět hraje v situaci sám sebe - každý herec především pracuje 

se svou osobností (se svým vlastním já). „Hercův hlavní nástroj je jeho tělo.“ 

To znamená, že loutka bude sama sebou. Každý vytvoří situaci na základě 

svých předmětů nebo plyšáků (beruška a králík, postavička pána a paní)…atd. 

3. Vymyšlení společné situace, která by se mohla mezi předměty odehrát – 

žáci budou vymýšlet situace dohromady (musíme pracovat s jednotlivými 

charakteristikami předmětů) – každý ji poté přehraje. 

 

20. 1. 2021 

Hra – „Křížovka – pohádkové bytosti“ (pc hry) 

Další důležitou součástí herecké tvorby je úloha herce. Herec má za úkol ztvárnit konkrétní 

roli. Ta se skládá z pohybového a mluvního jednání. Žáci se hned od prvních krůčků učí, že 

jediným nástroje herce je jeho vlastní tělo. Proto se o něj učí pečovat: uvědomovat si, jak 

s ním zachází. Stejně tak vnímáme loutku, jako jedinečný prostředek herecké tvorby, se 

kterým mohou manipulovat a hrát si i malé děti. Proto jsme si zvolili předmět „vařečku“, se 

kterou vytvářeli situace, ve které musela být vařečka „hlavní postavou“ a ostatní „postavami 

vedlejšími“. Tím si žáci učí uvědomit si, že je hlavní postava hybatelem děje. To co udělá, 

posune příběh dále.     

4. Situace s vařečkou (hlavní a vedlejší postava) – vařečka se v situaci stane 

hlavní postavou – ostatní věci jsou vedlejšími postavami. Zajímá nás, co se 

vařečce může líbit a co se jí nemusí líbit, jaké jsou její sny, potřeby, čemu by 

se chtěla věnovat…atd.     

5. Situace – předměty řeší problém (jednoduché nastínění konfliktu / 

zápletky) – každý vymyslí situaci mezi předměty, kdy budou muset něco 

vyřešit. Budou moci použít i jiné předměty. (Ideální plyšáci + dřevěné 

předměty, pohyblivé) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WRERX_UjuvY
https://www.youtube.com/watch?v=Jnh0hXlpe8g
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Úkoly: Žáci, kteří se nezúčastňují online výuky, mohou z předchozích cvičení vyzkoušet: 

 namalovat jednu postavu, která by nesla prvky kostýmů tří pohádkových postav a 

bytostí. 

 zahrát si situaci s třemi plyšáky na téma „předávání Vánočních dárků“. Jaké dárky by 

mohla postava na základě své charakteristiky dostat. (Např. pejsek – kost, maso, 

pamlsek). 

 zahrát si situaci s vařečkou, ve které bude mít hlavní roli? (Např. téma „vařečka už 

nechce míchat horké polévky, chce jít do světa“)  

Skupina B 
 

Skupina B – „Improvizace a vnímání partnerů + atmosféra a individuální city v aplikaci 

literárních druhů – využití v divadelním zprostředkování“ 

 →9.10. – na prezenční výuce jsme se zabývali různými druhy a žánry 

literárních textů a snažili jsme se o jejich interpretaci. Jednalo se jak o prózu, 

tak o poezii i o různé dramatické texty. Hledali jsme možnosti jejich slovní 

interpretace tak, že jsme si je i nahrávali a tyto nahrávky hned pouštěli a 

hodnotili. Především jsme se v průběhu výuky zaměřili na texty dramatické. 

Byly to různé dialogy a etudy. Většina textů neměla pevné téma, zadané 

prostředí, z jednání postav jsme se o nich moc nedozvěděly. → Žáci si tak 

mohli zkusit zpracovat různé role tím, že společně hledali vhodné mluvní 

prostředky pro jejich interpretaci. Žáci museli při zpracování myslet hlavně na 

význam uměleckého textu, ten odkazuje na konkrétní skutečnost (obraz, 

myšlenku, děj), kterou zachycuje a odráží. Musí přemýšlet nad tím, jaké 

postavy jednotlivé repliky přednáší, musí znát jejich charakteristiku. Tu, i když 

nebyla jasně určena, museli dle své představivosti a významu textu domyslet.  

 V neposlední řadě museli přemýšlet nad posluchačem. Žáci se nesnaží 

umělecky zpracovat tyto texty jenom kvůli sobě, ale také i kvůli posluchači. 

Musí ho svoji interpretací zaujmout, pobavit ho, donutit ho i třeba se nad 

myšlenku zamyslet…atd. Ten nakonec hodnotí jeho výsledek, stejně jako na 

divadle divák.  

 Veškeré tyto informace jsme s některými žáky probrali na online hodině. 

 → Žáci tedy do distanční výuky dostali zadání, aby si zkusili dopsat v pár 

větách úvod a závěr dialogu (dialog Tomáše a Věry), který nám svým 

obsahem nesdělil mnoho informací. Každý z žáků měl tedy možnost dialog 

dopsat podle sebe. Důležité při jeho dopisování bylo myslet na významu 

textu a na charakteristiky postav!  

 → 19.10. – Dále jsme si na hodině říkali, že 

bychom letos hráli jinou inscenaci, než 

kterou jsme loni začali zkoušet. Důležité, 

než na ni začneme pracovat, bude seznámit 

se s příběhem, tedy s knihou, ze které 

divadelní hra vzešla. To je naprostý základ. 

Kniha se jmenuje Pět holek na krku od Ivy 

Hercíkové. Do online setkání si žáci měli 

knihu nastudovat. 

 Publikaci Pět holek na krku jsem 

naskenoval a zaslal všem žákům dne 

12.11.2020přes úschovnu!! Naskenovaná 

kniha slouží pouze pro studijní účely a její 

svévolné šíření je zakázáno.  

Obal knihy 
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 → 10.11. – „1. Formy dramatického textu – způsob jeho tvorby, způsob 

interpretace“ v rámci psaní autorských jednoaktových her se dále snažíme 

v online výuce společně hry hodnotit. Navzájem se snaží řešit vzniklé 

problémy, snaží si radit v postupu a upozorňují se na klady i zápory 

jednotlivých her. 

 → v rámci online výuky se nyní žáci seznamují s různými typy dialogů, které 

jsem pro žáky napsal – každý je psán jiným způsobem a vypráví o rozdílných 

postavách a příbězích (situacích). Žáci tyto dialogy hodnotí a pracují s nimi. 

Nyní se zabýváme Dialogem č. 1 (dialogy jsou schválně bez názvu, aby 

čtenářům neprozrazovali informace o textu). Dialog si vždy přečteme a v druhé 

fázi např. žáci doplní vynechané repliky dle svého uvážení – tímto aplikují své 

poznatky a postřehy, které se naučili při psaní svých autorských her. Nyní 

budeme tedy nadále pracovat s různými dramaty a hodnotit jejich vlastní 

autorské práce. 

 → 18.11. - „Filmový casting na film „Vzteklá krása“. V průběhu výuky se 

někteří žáci přihlásili na casting připravovaného filmu „Vzteklá krása“. Protože 

poměrně hodně žáků postoupilo do druhého kola, začali jsme se na hodině také 

zabývat textem, který byl žákům pro druhé kolo určen. Výhodou bylo, že se 

jednalo o dvě krátké situace a o jednu formu dialogu, takže se nám daný text 

hodil i do výuky. Mohli jsme se také zabývat rozdílem filmové a divadelní 

tvorby. S textem jsme nakládali běžným způsobem – rozborem postav, děje, 

situace, významu a posléze jeho interpretací a hereckého řešení (verbálního i 

neverbálního). Žáci zkoušeli text v různých rolích a proměnách. 

 → v rámci hodin jsme se také zabývali dalšími odlišnými dramatickými texty, 

mezi které patřil 6. obraz hry „Bílá nemoc“ Karla Čapka. Stejně jako u 

Dialogu č. 1 došlo k jeho analýze – zde již na jeho interpretaci pracovali žáci 

více samostatně v menších skupinách, protože byl text mezi ně rozdělen do 

menších částí. Jednalo se zhruba o sedm stran textu. Poté jsme ho četli a 

vytvořili si pro následný poslech audio nahrávku, aby žáci mohli zhodnotit svůj 

vlastní umělecký výkon. Následně zhlédli stejný obraz na youtube. 

 https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI&t=1108s  

 (záznam z roku 1937 –dr. Galén + režie – Hugo Hass) 

    V tomto obraze hraje postavu maršála Zdeněk Štěpánek a postavu Dr. Galéna 

Hugo Hass. Tímto mohli porovnat své zpracování se zpracováním 

profesionálních herců. 

 → V další fázi se výuky žáci budou seznamovat s textem Věry Šlechtové 

„Rakvář“. Jedná se o krátký komediální scénář na bázi jednoaktové divadelní 

hry. S textem budeme pracovat především z důvodu jeho jednoduchosti 

(srozumitelné hlavní téma hry + absence vedlejšího tématu, málo postav, 

jednoduchost ve formě a jazyku, délka hry), Žáky čeká výuka psaní podobné 

tvorby textu, tak ho využijeme pro praktickou ukázku a pro základní 

zpracování. Opět budeme vytvářet audio nahrávka pro vlastní poslech a 

hodnocení. Především nás bude zajímat výstavba hry, forma dialogu a 

vypointování příběhu.  

 → 1.12. – „2. Formy dramatického textu – vytvoření dramatické adaptace 

jiného literárního textu se zaměřením na různorodost rolí“ – nyní jsme se 

také začali zabývat dramatickými texty, které budou směřovat k různorodým 

rolím. Rolí se nemusí stát pouze osoba, zvíře, bytost, ale také předmět, věc, 

emoce…ad. V úvodu jsme si na základě dvou textů „Červ“ Jiřího Suchého a 

„Ze života Bankovky“ předvedli možnosti způsobu vyprávění z pozice jiné, 

než lidské bytosti. Na jeho základě si měli žáci vytvořit obdobný text a poté ho 

https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI&t=1108s
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ostatním spolužákům představit. Texty budeme dále zpracovávat dle různých 

lidských vlastností a budeme si je společně nahrávat. 

 → podobně budeme dále pracovat i na dalších textech. 

  

4. 1. 2021 Distanční výuka 

„Formy dramatického textu – vytváření dramatických adaptací na základě jiných literárních 

textů se zaměřením na různorodost rolí. Pojmy osobnost, role a role sociální.“ 

→ protože jsme se věnovali před Vánoci dabováním filmových ukázek, na kterém si měli 

žáci učit propojit verbální interpretaci textu s pohybovým jednáním konkrétní role, pustili 

jsme si na hodině ukázky skupiny B i jiných skupin ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. 

Dabing – filmové ukázky vše skupin 
 

Hra – „Vytváření vlastních robotů“ – každý dostane zadání na vytvoření vlastního robota 

 

1. Opakování – v úvodu si zopakujeme, čemu jsme se v distanční hodině věnovali 

a. Práce s různými formy dramatických textů: Dialog č.1, text z castingu 

Vzteklá krása, 6. obraz ze hry Bílá nemoc, Rakvář – Věra Šlechtová 

 

Poté, co jsme si zopakovali, čemu jsme se v předchozích hodinách věnovali, pokračovali jsme 

s novou látkou, která je zaměřena na osobnost člověka (herce), na jeho roli ve společnosti a na 

konkrétní úlohu herce, tedy zvládnutí role divadelní. To vše směřuje ke správnému uchopení 

dramatického, epického i lyrického textu s důrazem na dramatickou osobu, postavu, 

vypravěče a na způsob interpretace role. Začali jsme tím, kdo jsme vůbec my? Zabývali jsme 

se vlastní osobností a tím, jak sami sebe vidíme ve společnosti.  

 Před dalším bodem jsem ukázal dva 

obrázky „Kdo jsem“ – aby se pokusili přijít 

na to, o čem se budeme nyní bavit.!!  

2. Zaměření na „role“ a „osobnost“ – 

životní i divadelní (role v dramatickém 

textu) a já v roli sebe a má osobnost v roli 

herecké: 

a. Vysvětlili jsme si pojmy 

„osobnost“ a „role“ 

b. Vysvětlíme si, co je to „sociální 

role“ a „role divadelní“ 

 

„Každý velký herec hraje sebe.“ —   

František Xaver Šalda český esejista, literární kritik a novinář 1867 - 1937 

Role (pro žáky jsem zvýraznil, co je pro nás důležité) 
Zkuste si někdy sami odpovědět na otázku: „Kdo jsem?“ Není to jednoduchá otázka, a tak 

se spousta lidí alespoň z počátku uchyluje ke slovům jako: něčí bratr či sestra, syn nebo dcera, 

matka nebo otec, učitel, lékař, bankéř, řidič autobusu atd. Zkrátka se snaží zmínit nějakým 

způsobem svoje postavení v této společnosti, ať už se jedná o postavení v mezilidských 

vztazích nebo v pracovním prostředí. Proč k tomu obvykle dochází? Otázka „Kdo jsem“, totiž 

vyžaduje spoustu přemýšlení nad podstatou svojí osoby, chcete-li identity. Navíc je to také 

natolik intimní záležitost, že se člověk, který má na ni odpovědět, raději nejprve pokusí 

obecněji vymezit svoji osobu pomocí sítě vztahů, do kterých je začleněna. Takovýmto 

pozicím ve společnosti se říká sociální role. 

 

Sociální role 

Obrázek - Kdo jsem? 
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Sociální role jsou něčím, co člověku pomáhá se v tomto světě orientovat. Usnadňují lidem 

chování ve společnosti, ale zároveň ho omezují, regulují toto chování do přijatelné a 

prosazované podoby. Každý člověk jich může naplňovat hned několik.  Zároveň tyto role 

vyžadují, aby vůči nim lidé byli poslušní a řídili se pravidly, které jsou v síti rolí ukryta. Jistě 

by nás např. zaskočilo, kdyby se žena plnící roli matky, nestarala o své děti, lékař odmítal 

ošetřit své pacienty nebo dítě namísto školní docházky živilo své rodiče. Můžete namítnout, 

že takové věci se stávají, nicméně si připusťme, že v nás vyvolávají minimálně pocit údivu. 

 

Křížení rolí 

Již bylo řečeno, že každý člověk může mít rolí hned několik. Tyto role mohou mít ale tak 

odlišnou náplň, že je obtížné „hrát“ je věrohodně. Příkladem může být situace, kdy je rodič 

zároveň člověkem s úspěšnou kariérou v oboru, který vyžaduje spoustu času, nebo pracovník, 

který je náhle povýšen do pozice vedoucího, avšak zároveň se snaží být blízkým přítelem 

svých podřízených.  V obou případech nelze dostát ani jedné role věrohodně, což ve spoustě 

lidí může vyvolat negativní pocity.  

 

Kde se role berou?  

S některými rolemi se rodíme, jiným se učíme v průběhu života. Už malé děti sledují, jak se 

k nim rodiče v různých situacích chovají, jak oceňují pro roli žádoucí chování, a kárají je za 

nežádoucí. Samo dítě také lidi kolem sebe sleduje, hodnotí, zda se mu chování dospělých i 

vrstevníků libí, a podle toho sebe samo „tvaruje“, přizpůsobuje se svým přáním. Jak 

poznamenal americký sociolog E. Goffman, sociální role jsou rolemi v jakémsi 

pomyslném divadle společenského života. A aby naše role byla věrohodná, musíme se 

snažit chovat, mluvit, i vypadat určitým způsobem, který je pro danou roli a „hru“ 

typický. 

 

Role jako maska 

Možná si teď říkáte, že role je vlastně taková maska, kterou ve společnosti nosíme. Do jisté 

míry ano. Jsou to ale masky, které sundat nedokážeme. Vrátíme-li se k otázce z úvodu: Kdo 

jsem, nejspíš bychom naprostým demaskováním ztratili svoji identitu. Co ale udělat 

můžeme, je změna této role, této naší masky, tak abychom se v ní cítili dobře, nemuseli 

čelit zmíněným konfliktům, a „hrálo“ se nám s ní lépe. 

 

→Poté jsme si řekli nějaké praktické příklady a navázali na práci s maskou. Každý v životě 

nosíme pomyslnou masku a každý z nás za ní v životě něco skrývá. Je důležité masku odložit 

a být na jevišti sám sebou, být takový jaký jsme a umět přijmout a uplatnit veškeré 

dovednosti, kterým jsme se v životě a v hereckém řemesle naučili. Žáci tedy tvořili dvě 

masky. V té první odkryli sami sebe a ve druhé odkrývali jednu z postav ze hry Osvald a 

Zinaida mluví stranou. Ke druhé masce domýšleli lidi, situace, okolnosti, které mohli danou 

postavu ovlivnit.    

 

c. Maska 1 – poté jsem žákům ukázal obrázek masky, který si budou muset 

dvakrát překreslit, nebo vytisknout.  

Na 1. masku nakreslí, cokoli je charakterizuje, nebo situace, které je v jejich 

životě nějak ovlivnily. → poté každý představí svoji masku a tím nám pootevře 

vrátka ke své osobnosti. Mohou se prokázat zásadní životní věci, které naši 

osobnost utváří (pozitivní i negativní). Poté masku odprezentují. 

 

13.1.2021 + 20.1.2021 

Hra – „Nadřazené slovo (viz pc hry)“ – hráčům se postupně řeknou čtyři slova, které spojují 

jedno hlavní slovo (nadřazené). Pokud hráč uhádne nadřazené slovo při první nápovědě (první 
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slovo), získá 4 body, u dvou nápověd poté 3 body, u tří nápověd 2 body a u jedné nápovědy 1 

bod.  

 

d. Divadelní hra  J. Tardieu – „Osvald a Zinaida mluví stranou“ 

- přečteme si hru a rozebereme si jednotlivé postavy – zajímavostí je, že 

postavy mluví k sobě a poté stranou promlouvají jejich myšlenky. Můžeme 

text přirovnat k tzv. „křížení rolí“, o kterém jsme se bavili na hodině. Jak 

ovlivní toto chování způsob interpretace textu? A co nám napovídá o roli? 

 

27. 1. 2021 

Hra – „Slova s více významy“ + DÚ – dotvoření masky, aby ji mohli příští hodinu přímo 

představit 

 

e. Maska 2 – na 2. masku nakreslí, co charakterizuje jednu z rolí z předchozí hry 

Osvald a Zinaida, nebo situaci, která ji mohla v životě ovlivnit.  

(Musí nad ní zapřemýšlet a pokusit se domyslet, dle toho co jsme si říkali o 

ovlivňování role, jakými životními situacemi mohla daná postava projít). Poté 

bude každý prezentovat svoji druhou masku.  

 

Úkoly: Žáci, kteří se nezúčastňují online výuky, mohou z předchozích cvičení vyzkoušet: 

 vytvořit vlastní masku osobnosti (odkrýt, jaký jsem). Může to celé skupině 

odprezentovat při návratu do prezenční výuky. 

 na stránkách ZUŠ přečíst hru J. Tardieu – „Osvald a Zinaida mluví stranou“ 

 


