
   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis z workshopu s MgA. Ivanou Sobkovou – Metodika divadelní práce s dětmi a 

mládež pro účastnice projektu „Divadelní festival základních škol“, který se konal dne 

3. listopadu 2018 v divadelní zkušebně Gymnázia a SPgŠ, Čáslav od 16:00 do 20:00 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Workshop s paní Sobkovou začal vzájemným představením a poté ihned následovala prezentace 

v Powerpointu. Téma prezentace bylo „Dramaturgie a inscenační proces v dětském a studentském 

divadle“ 

 

1. Kolektivní tvorba – děti se účastní výběru tématu, přípravy scénáře, scény atd, ale poslední 

slovo má vždy učitel 

2. Dramatická postava – charakter x typ  

Charekter musí mít pro hru motivaci – proč se tak chová, proč tak vypadá  

Typ – princezna, drak, čarodějnice – neřeší se psychologie postavy – proč drak žere princezny 

atd.. 

 

3. Dramatické jednání – obsah hry, šetřit slovy, myslet v akci 

• Expozice, zauzlení a dílčí rozuzlení 

• Aristotelovsko – Freytagovský kompoziční  oblouk – expozice, kolize, krize, peripetie a 

kalamita – rytmus představení 

4. Divadlo poezie – může být i práce s prozaickým textem – jevištní metafory 

Montáž – vybrané části hry složené do představení 

 

5. Dramaturg – vybírá téma, postavy – vzájemné vztahy, žánr, druh divadla, provádí 

dramaturgickou úpravu textu. V začátku je lepší si udělat bodový scénář, nikoliv se rovnou 

snažit psát dialogy a přesný popis scény apod. 

 

6. Režisér – musí najít temporytmus (musí to takzvaně odsýpat)  

   Mizantscéna – důležitý prvek na podidu – Klára Friedlerová předvedla ukázku se 

stoličkou  

 

7. Scénograf – prostor, nutná čistota stylu, kostým – stačí náznakový 

         Hrací prostor – pokud není klasický, měl by proto mít důvod 

 

8. Zvuk a pohyb – zvuková složka – je třeba si vytvořit zvukový plán, ruchy, šumy, stylizace řeči, 

hudba je ideální živá nikoliv ze záznamu. S dětmi je třeba dělá rytmická cvičení 

 



   

 

9. Učitel musí být zároveň psycholog – je třeba se orientovat ve vývojové psychologii a dle toho 

přizpůsobit výběr tématu, délku, obtížnost. Rozdíl mezi profesionálním divadlem a tvořivou 

dramatikou je, že u tvořivé dramatiky je nejdůležitější proces 

 

10. Doporučená literatura – časopis Tvořivá dramatika a její příloha dětská scéna které obsahují 

velmi dobře zpracované scénáře 

 

11. Kritéria volby hry - jaká je skupina - zájmy, věk, zkušenosti, pohlaví.. 

                                                  Estetické kvality 

           Dramatičnost 

           Divadelnost 

12. Práce na inscenaci 

• Přípravna fáze – fabule, čas, místo, syžet, kompozice, motivy a situace. Klíčové body a 

postavy, žánr, styl, jazyk, téma a myšlenka 

• Zkoumání a studium – racionální x Improvizace  

• Tvarování – volba kdo co bude hrát 

 

Praktická část workshopu 

Praktická část workshopu obsahovala hry na pozornost, trénování očního kontaktu, umění si říct o 

pozornost, pohyb po prostoru, vnímání ostatních 

Příklad her  

hledání předmětu – účastnice měly najít klíč, ale nesměly dát najevo že ho našly, měly nadále 

předstírat že hledají a pak si sednout. Jednalo se o uvědomění si motivace pro činnost. 

 

Oční kontakt – účastnice chodily po prostoru a když se míjely, sledovaly se očima dokud neprošly 

Hra na získání pro pozornosti – účastnice chodily po prostoru a když jedna z nich řekla své jméno, 

ostatní se zastavily a účastnice která řekla jméno postupně s každou navázala oční kontakt 

Vražedný pohled – hra velmi oblíbená u dětí – všichni koukají do země, vyberou, na koho se budou 

koukat a na signál se na něj podívají. Pokud se na sebe podívají navzájem, umírají. Pokračuje se 

dokud „neumřou“ všichni 

Pojmenování objektů v prostoru – účastnice chodily po prostoru a pojmenovávaly vše co viděly. 

Zkoumaly, jak těžké najednou je si vzpomenout, jak se něco jmenuje 

Bojovka – účastníce se rozdělily na dvojice – jedna byla A druhá B. Společně šly na bojovku. Áčka se 

bála víc, poté se vystřídaly a bála se více béčka – zkoumání emocí, udržení pozornosti (kdo se víc bojí) 



   

 

Vyjádření emoce od neutrálu k velkému štěstí a zpět. Účastnice postupně měnily výraz od 

neutrálního po šťastný. Každá se podívala na obličej před ní a o malinko víc výraz posunula…  

 

Na závěr paní Sobková vyprávěla o nastudování Japonské hry Kočičí palác – o čem příběh je, jaké věci 

bylo potřeba řešit, jak vyřešila hudbu, kostýmy, jestli vynechala některé osoby a podobně 

 

Paní Sobková projevila zájem přijet se podívat na přehlídku představení v rámci divadelního festivalu 

 

Úkol : včas paní Sobkovou pozvat – Denisa Dvořáková 

 

Zapsala: Koordinátorka projektu Denisa Dvořáková 

Kontrolu provedl: manažer projektu Mgr. Norbert Kobela 

 


