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1) Předpoklady pro studium


spolupráce s partnerem,



tvořivost, základní řečové dovednosti,



smysl pro rytmus,



schopnost fixace,



touha, zájem, snaha.

Při výběru nových žáků možnost zvolit cvičení: variace her s předmětem, jednoduché rytmické
cvičení, společná hra-nebo etuda s učitelem v roli s využitím jednoduché říkanky

2) Co je důležité na počátku výuky


Prostor jeviště se musí stát pro dítě přirozeným prostorem.



Naučit žáka respektovat ostatní.



Žák musí vědět a cítit, že smí udělat chybu, ale zároveň musí mít touhu chybám předejít.



Naučit vidět chyby v projevu jiných interpretů.



Naučit, že hledání je základní kámen tvorby.

3) Postupy při výuce – specifické techniky oboru
Základními postupy jsou DRAMATICKÁ HRA a TVORBA INSCENACE.
Jako je divadlo uměním syntetickým, tak i cesta k němu je cestou syntetickou, a jako dílčí postupy lze
aplikovat snad všechny metodické postupy a činnosti, které uvolňují fantazii a sebevyjádření. Při
získávání dílčích dovedností (např. správná výslovnost, přesnost gesta atd.) není možné vyhnout se
ani drilu, ale i zde není důvod, proč by cvičení neměla být hrou či zábavou.
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4) Nejčastější chyby


Vyučovací hodina se omezí na směs dramatických cvičení bez stanovení cíle hodiny a bez
tematické provázanosti.



Využívají se cvičení, která nevedou k dramatické tvořivosti /Městečko Palermo apod./



Výuka se omezí na nacvičování vystoupení režijním přístupem, přehlíží se vybavenost žáků
základními dovednostmi /výslovnost, okruh veřejné samoty, práce s těžištěm, vnímání
partnera apod./, žák je pouhou loutkou k naplňování režijních ambicí.



Nacvičí se vystoupení bez dodržování základních divadelních pravidel



Vybírají se témata nevhodná pro daný věk



Vnášení pseudopsychologických a pseudopsychoterapeutických tendencí do výuky.



Zasahování tam, kde věci fungují přirozeně samy. Např. V zájmu o technickou dokonalost
(výslovnost, hlasitost, požadovanou stylizaci projevu) je potlačena dětská přirozená
a upřímná sdělnost.



Neschopnost vzdávat se svých, byť geniálních nápadů, když nefungují (např. témat práce,
režijních nápadů).



Pro mnoho dílčích cílů se ztrácí hlavní smysl práce (cílem se stane např. inscenace, soutěž,
vystoupení, řešení úzce vymezeného problému, a přitom se opomene, že tento dílčí cíl byl
původně jen cestou k něčemu mnohem důležitějšímu. Dílčí cíle jsou motivací a metou pro
žáky, učitel se nesmí ztratit ve ctižádosti režiséra).



Podceňování sólového vystupování - přednesů, řečnických cvičení, dramatických výstupů
(interpret se musí umět spolehnout pouze na své vlastní síly, vystupovat sám za sebe nebo
sám za postavu).



Mechanické přejímání cizích zkušeností, her a námětů, bez jejich začlenění do vlastního
výukového systému.

5) Jaké způsoby výuky, používané metody a formy práce, jejich výhody
i nevýhody


POSTUPY DRAMATICKÉ VÝCHOVY - formou cvičení a her zasazené do jednotného námětu
/v rámci jedné hodiny/ učíme jednotlivé výstupy. Tato cesta vede k tvořivosti, k osobitému

4

vyjádření, pro žáky je velmi aktivizující. Nevýhody a úskalí: získání nové dovednosti je velmi
zdlouhavé


VÝUKA PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM TVORBY INSCENACE tvořivou činností /přes přípravnou
fázi, formu cvičení a her směřující k tématu a ke sdělení/. Velmi přínosná pro žáky /jak pro
získání nových dovedností, tak též pro výrazný rozvoj osobnosti/. Nevýhody a úskalí:
problematicky se drží dramaturgický a režijní koncept.

Metodicko didaktický systém, který by byl spolehlivým a uceleným systémem výuky, a který by byl
bez úskalí neúspěchu, neexistuje. Na to má výuka literárně dramatického oboru příliš mnoho aspektů
a podob.
Lze najít inspiraci, v různých hereckých systémech vytvořených od orientu po evropskou avantgardu
a moderní divadlo. Je však třeba mít na paměti, že vznikaly v jiných uměleckých, kulturních
i společenských podmínkách a byly vytvořeny pro práci s dospělými, nebo téměř dospělými adepty
herectví. V těchto hereckých systémech se můžeme najít mnoho zajímavého, převzít náměty
i jednotlivá cvičení, ale musíme je přizpůsobit věku dětí, současnému způsobu jevištního projevu
a především vlastnímu systému práce.
Nevýhody a úskalí: Mnohé herecké systémy přesahují svými požadavky na přípravu možnosti
základních uměleckých škol. Například systém Grotowského vyžaduje důkladnou průpravu zahrnující
cvičení jógy, taj ji, akrobacie. Aplikace některých cvičení bez řádné základní průpravy a znalosti je
nejen neúčinná, ale i ohrožující zdraví.
Učitel musí při aplikaci cizích postupů důkladně zvážit své vlastní síly a dovednosti, aby v touze po
určitém efektu nesáhl pouze k šabloně, kterou není schopen naplnit, nebo v horším případě ještě
žákovi neublížil. Platí zásada, že přejaté funguje, cítí-li se při práci dobře učitel i žák.

6) Možnosti a zaměření LDO
Vzhledem ke značné šíři oboru je dobré se zaměřit na to, co učitel nejlépe umí a v čem se cítí
nejjistější. V rámci LDO se lze věnovat literární tvorbě, nejrůznějším divadelním formám, filmu,
rozhlasové tvorbě, publicistice atd.
Kromě výše zmíněného hlavního zaměření, by žák měl mít možnost seznámit se během studia
s různými typy dramatického umění a ověřit si tak rozdílnost práce s jednotlivými výrazovými
prostředky, byť i v elementární formě.
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Využití různých způsobů vyjádření ( např. pantomima – pohyb, film – obraz, rozhlasová hra – zvuk,
povídka - slovo), či jiný charakter sdělování příběhu (přednes x dram. výstup) , napomáhá nejen
k vytříbení potřebných výrazových prostředků, ale i k hlubšímu pochopení práce se symbolem,
stylizací a dramatickou zkratkou.

7) Motivace


prostřednictvím témat, které je právě zajímají; přínosné a aktivizující pro žáky je vycházet
z jejich témat a námětů, stejně tak vybírat různé druhy a žánry z oblasti divadla i literatury.
Pomocnou rukou je pro takovouto tvorbu dát žákům prostřednictvím cvičení klíč k uchopení
inscenace, nasměrovat je na druh tvorby. Direktivní výběr pedagogem, vede často
k odmítnutí, a to i během tvorby.

Volba předlohy, tématu, textu musí vyplynout

z přesvědčení učitele i žáků a všichni ji musí přijmout za svou.


použití hudby (reprodukované či hrané).



výsledky práce a z nich vyplývající pocit úspěchu. Dítě na sobě nepozná, jaké dělá pokroky,
pro něj jsou cílem vystoupení, natočené filmy a rozhlasové hry, hmatatelné a viditelné
výsledky jeho práce. Zde hraje důležitou roli odpovědnost učitele za dramaturgii. Je třeba
umožnit i méně talentovaným dětem, aby vynikly díky vhodnému výběru textů i rolí.



existují–li.pevné přátelské vztahy ve skupině, stává se motivací sama společná práce.



důležitým motivačním činitelem je vlastní zaujetí pedagoga a jeho schopnost toto nadšení
pro práci a téma přenést na žáky.
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Časopisy:


Amatérská scéna. Praha, IPOS - dvouměsíčník



Tvořivá dramatika. Praha, Artama a STD - čtvrtletník

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů


Podzimový celostátní seminář pro učitele LDO ZUŠ, organizovaný NIDV Karlovy Vary



Semináře pořádané Nipos Artama Praha
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Soutěže a přehlídky vhodné pro žáky LDO


Celostátní přehlídka LDO ZUŠ v sólovém výstupu a ve slovesném projevu, v kolektivním
projevu dramatickém, loutkářském, přednesovém a v pantomimě (I. i II. stupeň)



Dětská scéna – soubory (I. stupeň)



Dětská scéna – přednes (I. stupeň)



Mladá scéna (II. stupeň)



Wolkrův Prostějov (II. stupeň)



Kandrdásek (soutěž monologů a dialogů, I. i II. stupeň)



Pohárek (soutěž monologů a dialogů, starší 18 let)



Loutkářská Chrudim (I. i II. stupeň)



Soutěž v interpretaci koncertního melodramu pro žáky LDO ZUŠ (I. i II. stupeň)



Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (II. stupeň - pro velmi zkušené
interprety)



Trdlinky (I. a podle volby repertoáru i II. stupeň)



Brnkání (I. stupeň)



Nadělení (II. stupeň)



Nahlížení (II. stupeň)



Soukání (I. i II. stupeň)

Doporučené weby


ÚUR ČR, AZUŠ, http://www.nipos-mk.cz/, MŠMT – vyhlášení soutěží



www.drama.cz ,



www.amaterskascena.cz



Divadelní ústav –www.divadlo.cz, www.idu.cz



pro inspiraci : www.improliga.cz

