
Modul 10 
Pedagogické teorie 
a inkluze 

Studenti maji v tomto modulu možnost studovat přístupy k podpoře sociální 
inkluze lidi s postižením, s odlišnostmi a speciálními vzdělávacími potřebami 
v procesu jejich vzděláváni, a to s ohledem na individuálni i společenské 
zájmy v historickém kontextu. Kritický pohled na pedagogické myšleni, které 
ovlivňovalo pedagogické teorie v různých evropských zemích, je pro porozuměni 
konceptu evropské inkluze nezbytné. Myšleni, které se nerozvíjelo v izolaci, ale 
v historických, politických a sociálních souvislostech. 

Modul 11 
Evropský projekt 

Modul nablzi studentům příležitost vést kooperativní studii jako aplikovanou 
výzkumnou práci v evropském kontextu. Zájmem bude vést projekt ve vlce 
zúčastněných vysokých školách současně ke společnému tématu. 

Modul 12 
Bakalářská práce 

Důležitý předpoklad pro profesionální jednáni ve smyslu sociální inkluze 
představuje i schopnost samostatné vědecké práce orientované na praxi. 

Poslední týden v únoru probíhalo pra-
covní setkání na Masarykově univerzitě 
v Brně. V roce 2006 by měl být pro-

gram uzavřen jako projekt a od šk. roku 
2006/2007 jej mohou začít studovat první 
zájemci. 

Vera Vojtová 

I. dramaterapeutická konference 
V polovině měsíce března tohoto roku 

se uskutečnila I. dramaterapeutická kon-
ference jako součást VI. mezinárodní 
konference k problematice osob se spe-
cifickými potřebami, kterou uspořádala 
katedra speciální pedagogiky Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Konference byla zaměřena na problema-
tiku zaměstnávání těchto osob a kromě 
dramaterapeutické konference měli účast-
níci možnost vyslechnout příspěvky v šesti 
speciálně zaměřených sekcích: 
1. Rekvalifikace zrakově postižených. 
2. Možnosti uplatnění osob s mentálním 

postižením - chráněné dílny, podporo-
vané zaměstnávání atd. 

3. Komunikační schopnost a její narušení 
z pohledu profesního uplatnění. 

4. Pracovní uplatnění osob se sluchovým 
postižením a možnosti pracovních 
aktivit hluchoslepých. 

5. Děti migrantů v českých školách - mož-
nosti a meze školního poradenství. 

6. Sociální a technické bariéry osob s po-
hybovým znevýhodněním na t rhu 
práce. 

Již z názvů sekcí je patrno, že konference 
se snažila obsáhnout v co nejširší míře 
speciálně pedagogickou problematiku. Je 
možno doufat, že příspěvky odborníků 
z praxe i příspěvky vědeckých pracovníků 
pomohou následně zlepšit situaci v otázce 



zaměstnávání osob se specifickými po-
třebami. 

I. dramaterapeutická konference si vyty-
čila za cíl zmapování dramaterapeutických 
aktivit v oblasti výcviku i praxe v České 
a Slovenské republice. Zároveň je tímto 
založena tradice každoročních konfe-
rencí věnovaných nejrůznějším tématům 
z oblasti dramaterapie a jí příbuzných 
disciplín. K myšlence uspořádat konfe-
renci zaměřenou na dramaterapii vedla 
organizátory skutečnost, že dramaterapie 
jako obor doznala v posledních letech 
u nás výrazného vzrůstu. Její metody jsou 
stále častěji využívány v nejrůznějších 
typech pracovišť v terénu a také mnohé 
vysoké školy zahrnují dramaterapii do 
svého kurikula a zabývají se výcvikem 
i dramaterapeutickou intervencí v praxi, 
což I. dramaterapeutická konference po-
tvrdila. 

Dramaterapii se zabývají mimo jiné tato 
pracoviště: 
- katedra speciální pedagogiky při PdF 

Univerzity Palackého v Olomouci (viz 
níže), 

- JAMU v Brně (ateliér neslyšících), 
- Pedagogická fakulta Masarykovy uni-

verzity v Brně, 
- Pedagogická fakulta Univerzity Komen-

ského v Bratislavě (katedra liečebnej 
pedagogiky), 

- Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích aj. 
Konferenci se podařilo zmapovat celou 

plejádu nejrůznějších zařízení, ve kterých 

jsou dramaterapeutické metody více či 
méně uplatňovány na velmi odborné 
úrovni. Jsou to například: 
- Atelier Extraart - FOKUS Praha, 
- Terapeutická komunita Podcestný mlýn, 
- Podané ruce, Brno, 
- Notabene Praha, 
- Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 
- Denní centrum pro duševně nemocné 

Horizont Zlín, 
- SPI SPOLU Olomouc, 
- Divadlo z pasáže, Banská Bystrica, 
- Institut prevence a vzdělávání Zlín, 
- USP Nezamyslice aj. 

Velmi významným počinem konference 
bylo založení České asociace dramatera-
peutů, jejímž cílem je rozvoj využívání 
dramaterapeutických prostředků v tera-
peuticko-formativní intervenci, usiluje 
o vytvoření dramaterapeutické mapy na 
území České republiky a svým působe-
ním o zkvalitňování dramaterapeutické 
intervence v celé její šíři. V čele asociace 
stanul doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., 
a byl ustanoven přípravný výbor, který 
vytvoří podklady pro valnou hromadu, 
která je plánována na březen příštího roku. 
Úkoly, jež si asociace předběžné vytyčila, 
jsou následující: 

- vytvoření mapy dramaterapie v České 
a Slovenské republice, 

- výcvik, 
- garance, 
- supervize, 
- metodizace aj. 

Konference potvrdila univerzálnost 
d ramate rap ie , k terou chápeme jako 



léčebně-výchovnou (nápravnou) metodu 
využívající prostředky divadla, vhodnou 
pro všechny věkové kategorie klientů 
s nejrůznějšími specifickými potřebami. 
Příspěvky, které zazněly, bychom mohli 
rozdělit do několika kategorií: 
1. dramaterapie na vysokých školách; 
2. praktické uplatňování dramaterapie 

v praxi; 
3. dramaterapie a teatroterapie v praxi; 
4. teoretická a praktická specifika drama-

terapie v teorii a praxi; 
V první kategorii stojí za zmínku pří-

spěvek doc. PaedDr. Milana Valenty, 
Ph.D., který ozřejmil s trukturu studia 
dramaterapie na katedře speciální peda-
gogiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci (viz. níže), dále 
pak příspěvek doc. PaedDr. Kataríny 
Majzlanové, CSc., z Pedagogické fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě, 
která účastníkům konference představila 
koncepci studia dramaterapie na Sloven-
sku. Z aplikovaného využití dramaterapie 
ve výuce na vysokých školách stojí za 
zmínku příspěvky prof. Mgr. Zoji Mi-
kotové z JAMU v Brně, která promluvila 
o dramaterapeutické práci v rámci ate-
liéru neslyšících, a Mgr. Jiřího Pokorného 
z Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích, jenž se zmínil o dramaterapii 
v hodinách osobnostní výchovy na tamní 
Teologické fakultě. 

Druhá kategorie, zaměřená na prak-
tickou dramaterapeutickou intervenci, 
byla zastoupena následujícími odborníky, 
z nichž mnozí jsou absolventi studia dra-

materapie na katedře speciální pedagogiky 
v Olomouci: 
- Bc. Viktor Dočkal přednášel o dramate-

rapeutickém přístupu vývojových pro-
měn, který praktikuje v rámci Atelieru 
extraart - FOKUS Praha. 

- Ing. Jan Bartošek hovořil o využívání 
dramaterapie pro klienty s drogovou 
závislostí. 

- Mgr. Stanislav Suda představil dramate-
rapeutickou práci v Dětské psychiatric-
ké léčebné Opařany. 

- Bc. Marcela Voždová přiblížila dramate-
rapii v Ústavu sociální péče v Nezamys-
licích. 
Třetí kategorie poukázala na interdis-

ciplinárnost dramaterapie, na její využití 
v rámci dalších expresivních terapií, pře-
devším teatroterapie, jejíž terapeutický 
proces spočívá v přípravě a prezentaci 
konkrétního divadelního představení. 
Příspěvky i v této oblasti dokázaly oprav-
du široké rozpětí, co se jednotlivých typů 
klientů i zařízení týče: 
- MgA. Blanka Kolínová hovořila mimo 

jiné o fenoménu tzv. kliniklauna, který 
vychází z dramaterapie a z profese 
herního specialisty a uplatňuje se při 
zkvalitnění psychického stavu pacientů 
v nemocničních zařízeních. 

- Mgr. Jan Veselý představil svou práci 
drama- a teatroterapeuta v mužské 
věznici. 

- Marie Schneiderová promluvila o zku-
šenostech s uplatňováním teatroterapie 
v Denním centru pro duševně nemocné 
Horizont ve Zlíně. 



- Mgr. Iveta Grořková, Ph.D., představila 
dlouhodobý teatroterapeutický projekt 
pro klienty s mentálním postižením 
v rámci občanského sdružení SPI SPO-
LU v Olomouci. 

- Velmi přínosným byl také příspěvek 
Vierky Dubacové, režisérky Divadla 
z pasáže v Banské Bystrici, jehož soubor 
tvoří herci s mentálním postižením. 
Další příspěvky se pozastavily nad 

nejrůznějšími aspekty dramaterapie jak 
v teoretické, tak i praktické rovině: 
- Mgr. Oldřich Muller, Ph.D., z kated-

ry speciální pedagogiky v Olomouci 
promluvil o některých možnostech 
současné české dramaterapie. 

- Mgr. Martin Dominik Polínek z Insti-
tutu prevence a vzdělávání se ve svém 
příspěvku zamyslel nad spolupůsobe-
ním expresivních a verbálních psycho-
terapií. 

- Mgr. Michal Růžička z katedry speciální 
pedagogiky v Olomouci poukázal na vý-
znam osobnosti C. G. Junga v současné 
dramaterapeutické intervenci.* 
Z tohoto zběžného výčtu je patrno, že 

konference nejen naznačila široké mož-
nosti dramaterapeutické intervence, ale 
také dokázala, že dramaterapie má u nás 
i na Slovensku velmi kvalitní teoretickou 
základnu. 

Na druhou stranu se konference sna-
žila též demonstrovat úzkou spjatost 
s praxí nejen na úrovni teoretických 

příspěvků. Součástí konference byl i pro-
jekt Toximoralitatour, který připravila 
Terapeutická komunita Podcestný mlýn. 
Účastníci konference tak měli možnost 
„vniknout" do práce s drogově závislými 
klienty a shlédnout v jejich provedení 
d ivadelní p ředs tavení pod veden ím 
Ing. J. Bartoška a Mgr. J. Veselého. Na 
samý závěr konference proběhly též dva 
dramaterapeutické workshopy, kde měli 
účastníci konference možnost si zažít 
dramaterapeutickou lekci pod vedením 
zkušených dramaterapeutů působících na 
katedře speciální pedagogiky Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Dr. O. Muller vedl workshop zaměřený na 
práci s tělem a pohybem v rámci drama-
terapie; Mgr. M. Růžička a Mgr. M. D. Po-
línek vedli dramaterapeutický projekt 
orientovaný na prevenci šikany a násilí 
ve školách. 

Vzhledem k tomu, že katedra speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci jako jediná vyso-
ká škola vyučuje dramaterapii přímo jako 
obor, nebude od věci zmínit se o struktuře 
tohoto studia podrobněji. 

Již sedmým rokem je na katedře reali-
zováno specializační studium dramatera-
pie a herního specialisty. Bylo původně 
strukturováno jako dvojoborové, poslední 
tři léta se studuje jednooborově herní 
specialista a jednooborově dramatera-

* Úplné znění všech příspěvků konference bude publikováno v připravovaném sborníku, který 
bude vydán Univerzitou Palackého v Olomouci. 



peut. Absolventi studia často pracují jako 
dramaterapeuté, příp. herní specialisté 
v nejrůznéjších zařízeních a se širokou 
škálou klientely. Mnozí jsou s katedrou 
v kontaktu nadále, ať už prostřednictvím 
konferencí, či nejrůznéjších workshopů 
a seminářů, katedrou často pořádanými 
ve spolupráci s evropskými univerzitami 
a pracovišti, které se dramaterapií, příp. 
teatroterapií zabývají (např. holandská 
vysoká škola v Leeuwardenu, divadlo 
mentálně postižených herců Maatverk 
z Rotterdamu). 

Druhým rokem probíhá jednooborové, 
neučitelské, bakalářské studium speciální 
pedagogika se zaměřením na dramatera-
pii, na které navazuje studium magisterské. 
V rámci kurikula tohoto studia studenti 
mimo jiné vytvořili vlastní divadelní sou-
bor „Drát" a připravili divadelní projekt 
na námět tří povídek, které po odborné 
dramaturgické průpravě sami zdramati-
zovali a zrežírovali. Toto představení pak 
bylo hráno v divadelním sále Univerzity 
Palackého a ještě v dalších městech pro 
veřejnost. Velký důraz je kladen kromě 
odborné teoretické přípravy studentů na 
sepětí s praxí. Katedra spolupracuje s nej-
různějšími pracovišti, kam posílá studenty 
na náslechové i dlouhodobé praxe. Tento 
kontakt by měla v budoucnu též zkvalitnit 
činnost České asociace dramaterapeutů. 

Dramaterapie je také již sedmým rokem 
součástí kurikula přípravy všech speciál-
ních pedagogů. Výuku dramaterapie 
zajišťují odborníci z katedry speciální 
pedagogiky nejen na Pedagogické fakultě, 
ale i na Lékařské fakultě Univerzity Pa-
lackého a v rámci mezinárodních dohod 
i v zahraničí (Polytechnic Institution Ha-
meelinaa ve Finsku, University of Helsinky 
ve Finsku; v Holandsku pak University 
of Groningen a Christelijke Hogeschool 
Leeuwarden). Dále je připravována spolu-
práce s VOŠ pedagogickou v Kroměříži. 

Mimo dramaterapií jsou na katedře 
vyučovány další expresivní terapie (artete-
rapie, muzikoterapie, poetoterapie). 

Na katedře bylo zřízeno terapeuticko-
-edukační centrum, které je uzpůsobeno 
pro výuku dramaterapie, muzikoterapie, 
arteterapie. Toto centrum slouží též stu-
dentům pro přípravu divadelních her, 
probíhají zde rozmanité workshopy a je 
také využíváno přímo pro práci s nejrůz-
nějšími klienty. 

Na závěr tedy můžeme konstatovat, že 
dramaterapie jako obor má velmi dobrou 
jak teoretickou, tak i praktickou základ-
nu a perspektiva rozvíjení této ve světě 
běžně využívané terapeutické metody je 
uspokojivá. 

Martin Dominik Polínek 


