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EXPOZICE
Herci-instruktoři se rovnají do se-
cvičené formace, nejdříve se všich-
ni společně a pak jeden po druhém 
klaní divoce tleskajícímu publiku. 
Diváci-frekventanti jásají, zvedají 
se jako mexická vlna, herci si uží-
vají své standing ovation, ze sálu se 
ozývá bravo! Zjitřené emoce všech 
otřásají divadelním sálem-hangá-
rem. Hercům se tak dostává zaslou-
žené odměny za přípravu dalšího 
Gemini představení – scénického 
čtení, vystupují ze svých rolí a mění 
se opět ve všem známé instrukto-
ry, kteří další den začnou zkoušet 
budoucí vůdce. 

Divadlo nemusí patřit jen pro í-
kům, své místo má i v programech 
skautských kurzů či schůzek. Je 
důležitým dramaturgickým prvkem 
odpočinku, rozvíjí vztah k umění 
a přináší podněty k zamyšlení.

KOLIZE
Mezi důvody pro zařazení dramatic-
ké výchovy do roverského progra-
mu nalezneme tři zásadní. Začněme 
rozvojem sebe sama dle jednoho 
ze tří základních pilířů skautingu – 

povinnosti k sobě. Prostřednictvím 
dramatické výchovy se ocitáme 
v různých typech rolí a situací, které 
jsou nám průpravou pro pozdější 
obdobné situace v reálném životě. 
Aniž bychom si to uvědomovali, 
provádíme tak známé učení děláním 
neboli learning by doing. 

Druhým argumentem pro práci 
s technikami dramatické výchovy 

je Maslowovo de inování lidských 
potřeb znázorněné známou pyra-
midou. Do špičky zařadil potřeby 
seberealizace značící lidskou touhu 
po vzdělávání, rozvíjení, tvoření 
a duševním uspokojení. Právě 

pro naplnění těchto neuchopi-
telných potřeb vytvořilo lidstvo 
umění jako hodnotu krásy, jež nás 
přesahuje. 

Třetím důvodem je jeden z hlav-
ních cílů dramatické výchovy 
–  sociální poznání. Dramati-
ka je  založena na poznávání 
a  chápání mezilidských vztahů 
a lidského jednání. Jde o koncept 
učení se hrou.

KRIZE
Stejně jako při přípravě tradiční-
ho roverského programu pracu-
jeme v dramatice se specifickou 
skupinou. Program je potřeba 
připravit na míru velikosti sku-
pinky, jejímu průměrnému věku, 
pohlaví atp. Budeme-li s pěti 

Baví vás hrát si? Rádi si představujete co by kdyby? Jak byste jednali v kůži nebo situaci někoho 
jiného? Nebo je to pro vás naopak těžké? Uvolněte se a nechte rozlétnout oponu. Vítejte v divadle!

AUTORKA ANNA DOUPOVCOVÁ – TLAMPA

ROVERING DIDAKTIKA, METODIKA

KOUSEK HERCE 
V KAŽDÉM Z NÁS

 WARNING

 dramatická hra ovlivňuje a může měnit vztahy ve skupině
 vždy je nutné vystoupit z role
 špatně moderovaná hra může ovlivnit psychiku účastníků
 nezapomínejte každou hru jasně uzavřít a zrekapitulovat
 připomínejte, že jde o nápodobu

Divadlo je důležitým dramaturgickým prvkem odpočinku, 
rozvíjí vztah k umění a přináší podněty k zamyšlení.
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rovery připravovat scénické čtení, 
které zařadíme například do pro-
gramu roverské vánoční schůzky, 
neuchýlíme se pravděpodobně 
k dramatizaci hororu Kruh nebo 
k pohádce O dvanácti měsíčkách. 
Hledáme text i formu vhodnou 
pro danou věkovou skupinu 
diváků, stejně tak ale také pro 
věkovou skupinu protagonistů 
a jejich počet. 

Stejně jako každá jiná hra i ta dra-
matická má svá pravidla. Stěžejní 
je určení iktivního prostoru, kde 
se hra odehrává, a předmětu, o čem 
se hraje. Hráči se musí navzá-
jem respektovat a musí vědět, že 
mohou ze hry kdykoli vystoupit. Je 
nutné, aby se všichni členové sku-
pinky na hře podíleli dobrovolně 
a s úmyslem setkávat se a vzájem-
ně rozvíjet hru. Hrajeme si pro 
potěšení ze spontánního prožívání 
a tvoření.

PERIPETIE
Je rozdíl mezi dramatickou hrou 
a divadlem samotným. Jde o kon-
cept procesu a výsledku, přičemž 
proces může stát sám o sobě, ale 
výsledku bez něj nedosáhneme. Je 
potřeba jen vědět, jestli je cílem 
naší práce výsledek, tedy nějaké 
divadelní představení, anebo právě 
samotný proces, tedy ono hraní si. 

Nejpřirozenější dramatickou hrou 
je hra v roli, kdy účastníci vstoupí 
do určité postavy. V prostoru a čase 
jednají vcítěni do hraných cha-
rakterů. Tato technika se nejvíce 
podobá tradiční formě divadelního 
herectví. 

Nabízejí se však náročnější metody, 
jako jsou například pantomimic-
ké hraní, omezení jazykových 
prostředků na určitá slova či 
fráze anebo scénické čtení. Nejde 

o jednoduché všem známé čtení 
textu nahlas, nýbrž o intonační 
a mimické cvičení. Při scénickém 
čtení herci vykonávají minimum 
pohybu, většinu času jsou statičtí. 
Pravý význam textu, který čtou, 
tak musejí vyjádřit hlavně tónem 
hlasu, rytmem mluvy a výrazem 
obličeje. Vzhledem k omezenému 

pohybu nemohou příliš pracovat 
s velkým množstvím rekvizit ani se 
samotnou stavbou těla, úspěch hry 
stojí na preciznosti ryzích herec-
kých výkonů.

Během dramatických her může 
docházet k emočně vypjatým 
situacím, které je nutné vyjasnit. 

TIPY

MACHKOVÁ Eva: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: Nipos, 2007.
PAVLOVSKÁ Marie: Dramatická výchova. Brno: ITEM, 1998.
VALENTA Josef: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008.

AKTIVITA
Scénické čtení 

Cíl aktivity: vyzkoušet si divadelní tech-
niky spojené se scénickým čtením; učit se 
systematicky pracovat; rozvíjet kreativní 
myšlení; učit se vzájemné spolupráci; vy-
tvářet společný projekt, navracet se k němu 
a rozvíjet jej

Náročnost: Psychická: střední / Fyzická: střední
Počet hráčů: libovolný
Počet organizátorů: 1 až 2
Místo: kdekoli
Doba přípravy: příprava je dlouhodobá
Doba samotné aktivity: ideálně 30 až 60 minut

Průběh: Vyberte si dílo (próza, poezie, dramatický text, rozhlasová hra), 
sepište scénář a ten pak upravte pro vaše potřeby. Se scénářem vyberte 
herce, které obsadíte, a začněte nacvičovat. Nezapomínejte před každou 
zkouškou procvičit těla rozcvičkou. Po čtených zkouškách začněte trénovat 
„na jevišti“ s reálným rozmístěním postav. Nakonec vyrobte kulisy, vymyslete 
kostýmy (je podstatné mít předem rámcovou představu o obojím) a zvedně-
te oponu! Herci v kostýmech čtou na jevišti své repliky, mnohdy by je už měli 
znát zpaměti, o text se ale stále opírají. Takovéto představení můžete zařadit 
do oddílových nebo střediskových akcí, mohou zároveň spadat do programu 
rádcovských a jiných kurzů apod. Jejich prostřednictvím se také dá divákům 
přiblížit určité téma a následně na něj navázat diskuzí či jiným programem.

Aktivita je převzata z programu ILŠ a VLK Gemini.

DIDAKTIKA, METODIKA ROVERING
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Proto patří dramatické hry k tomu 
druhu her, které vyžadují bez-
prostřední review, a díky diskuzi 
mohou zaznít motivy jednotlivých 
aktérů i moderátora.

KATASTROFA
Jak vést program zaměřený 
na divadlo? Nejprve je nutné určit 
si, co bude vaším cílem. Chcete 
si vyzkoušet herecké techniky 
různého typu? Chcete uvolnit 
atmosféru ve skupince a pobavit 
se? Přejete si, aby z vašeho snažení 
vznikl divadelní počin? Jedná se 
o jednorázovou akci, nebo je to 
běh na dlouhou trať? Podle těchto 
kritérií pak určete, jak a jakým 
směrem se se svou skupinkou bu-
dete ubírat, a připravte si program 
podle jednoduchých zásad:

 Každá divadelní lekce musí 
začínat rozcvičením. Protáhněte 
se, rozpohybujte tělo jednoduchým 
cvičením, tančete. 

 Je nutné rozcvičit také mimické 
svaly a mluvidla. Masírujte obličej, 
pitvořte se na své spoluhráče, odří-
kávejte jazykolamy, zpívejte.

 K rozpohybování celého těla, 
mimiky i mluvidel zároveň slouží 
pohybové hry s charakterem elek-
triky. K nim lze jednoduše přidat 
prvek řetězového předávání emocí 
(dělám mechanicky stále stejný 
pohyb, ale stylem mluvy, mimikou, 
provedením gesta vyjadřuji pocit).

 Začněte s programem, který jste 
si připravili. Postupujte od nejjed-
nodušších aktivit ke složitějším. 
Pamatujte, že je rozdíl mezi proce-
sem a výsledkem. Můžete hodinu 

přecházet z role 
v roli, můžete zkoušet 
pantomimu, můžete si 
hrát a improvizovat. 
Zároveň můžete hodi-
nu intenzivně zkoušet 
a pracovat na sku-
tečném divadelním 
představení, jehož 
plné verze se dočkáte 
až za delší čas. (Tipy 
na aktivity naleznete 
na RoverNetu .)

Mějte na zřeteli, že 
dramatická hra může 
mít vliv na osobnost 
každého účastníka. 
Pracujte s prožitkem 
jednotlivých účastníků 
citlivě a tak, aby v něm 
viděli smysl. Divadlem 
napodobujeme, co by 
se nám jednou mohlo 
stát, a zkoušíme, jak 
bychom v takových si-
tuacích jednali. Učíme 
se jednáním. 

ROVERING DIDAKTIKA, METODIKA

 Více informací:
http://skautskestoleti.cz/divadelnifestival

PROJEKT – Divadelní festival Skautského století

Oblast: Rover jsi v kultuře, Rover je skaut
Náročnost: velká
Věk: Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Typ R&R: Putující R&R, Zkušený R&R

Vytvořit divadelní inscenaci na základě jednoho z dramatických příběhů 
skautů z dob totalit. Zapojte se do Divadelního festivalu Skautské století, 
poznejte blíže historii a realizujte své vlastní divadelní představení. Festi-
val se koná 23. 11. 2013, uzávěrka přihlášek je však již 13. října!

Divadlem napodobujeme, co by se nám jednou mohlo stát, a zkoušíme, 
jak bychom v takových situacích jednali. Učíme se jednáním.

FO
TO

 R
AD

EK
 P

RO
CY

K 
– 

M
AV

ER
IC

K


	PRÁZDNÝ LIST
	PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI KMENE ANEB MAPA CESTY K CÍLI
	SLOUŽÍM
	RUKOVĚŤ POVODŇOVÉHO POMOCNÍKA
	ROVERING NA VYSOKÉ? JASNÁ VOLBA
	MOZAIKA ROVERSKÉHO PROGRAMU
	KOUSEK HERCE V KAŽDÉM Z NÁS
	PLASTOVÁ KRABIČKA NA DROBNOSTI
	JAK ZAČÍT
	TIME MANAGEMENT
	TIPY (NEJEN) NA LITERATURU
	POZNÁNÍ JE PLÁTEK EMENTÁLU
	PROŽITÝ ČAS
	CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
	SEZÓNA SNĚMŮ ZAČÍNÁ
	JAKÝ BYL OBROK 2013
	HAPPY TIME IN HOLLAND, INTERCAMP 2013
	SLOVENSKO CESTOU HRDINŮ
	SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ A VZDĚLÁNÍ
	DOSTAT SE Z BUBLINY
	BĚHAT A VYTRVAT
	TANČÍCÍ BUNKR HOTEL PRAHA
	KULTURA PODLE… KL
	DOBA, KDY NĚCO ZAČÍNÁ… JE ZAČÁTEK
	KOMENTY
	POZVÁNKY

