
Základní principy dramatické výchovy 

Vedoucí: Mgr. Aneta Miklová 

Učit umění 

- Práce s lidským tělem; 
- psychosomatické dovednosti (slovní a mimoslovní komunikaci, kultivovaný 

hlasový a tělesný projev jako prostředek sdělování poznatků o světě, o sobě,  
o druhých); 

- herní dovednosti (vytváření jevištní postavy, schopnost přijímat fiktivní situace  
a fiktivní prostor a v nich dramaticky jednat); 

- sociálně komunikační dovednosti- tedy komunikace, kooperace, reflexe  
a sebereflexe). 

Žáci se v dramatické výchově seznamují s postupy tvorby dramatického tvaru, tedy i se 
základy dramaturgie, režie, scénografie, scénické hudby, herecké tvorby. 

Učit uměním 

- Rozvoj a kultivace slovní a mimoslovní komunikace (sdělování, naslouchání); 
- učit se nacházet vhodné způsoby chování a řešení vznikajících problémů  

a konfliktů, 
- práce v kolektivu (komunikace ve skupině, kooperace, práce v tvůrčím procesu, 

týmová spolupráce), 
- nejde o obdobu sociálního výcviku; prostřednictvím vlastní tvorby a výchovy 

diváctví jsou vedeni k úctě k práci druhých i k jejímu poučenému hodnocení  
a kritickému posouzení. 

V dramatickém umění, stejně jako v běžném životě, můžeme sledovat pouze vnější 
chování osob (jednání, řeč a výraz) a z něho pak usuzujeme vnitřní prožívání druhého. 
Práce s tímto principem vede žáky nejen k citlivějšímu vnímání dramatického umění, ale 
především k citlivějšímu vnímání a porozumění lidem kolem sebe, jejich chování  
a prožívání a současně k srozumitelnějšímu sdělování vlastních prožitků prostřednictvím 
svého chování. 

Učit o umění  

- Práce s mediální gramotností (práce s kritickým myšlením – rozeznávání 
uměleckého díla), 

Význam dramatického umění v životě současného člověka narůstá, a to díky médiím. DV 
napomáhá kritickému myšlení – vyzkoušet si roli diváka i aktéra a tím si vyzkoušet různé 
úhly pohledu na situace, se kterými se v životě setká.  

O dramatickému umění se žáci v dramatické výchově učí na "vlastní kůži", při pokusech o 
inscenační tvorbu. Ve vyšších ročnících se seznamují, v návaznosti na praktickou činnost, 
základy teorie a historie divadla a dramatického umění vůbec. Učí se je chápat jako obraz 
určité doby, lidí v ní, jejich postojů, názorů, morálky. 

 


