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Výchova ke zdraví formou dramatické výchovy 

VDN DIFA JAMU – Výchovná dramatika neslyšících, Divadelní fakulta, Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně 

Přednášející: BcA. Aneta Hegyiová 

 absolventkou bakalářského studia Výchovné dramatiky neslyšících, teď v navazujícím 

magisterském studiu 

 v letošním roce ateliér slaví 25 let 

 bakalářské a navazující magisterské studiu je zaměřené na pohybové disciplíny 

 pohybové divadlo, kde se propojují všechny dovednosti, které se vyučují za studium 

 dále studium nabízí balík pedagogických předmětů a studium speciální pedagogiky a 

surdopedii, aby mohl student získat pedagogické minimum a dále se věnovat vzdělávání 

dětí 

 v magisterském studiu se pokračuje, ale zaměřuje se i na samotnou tvůrci 

 letos se otevírá magisterské studium studiu, otevírá se ob rok a příští rok se otevírá 

bakalářské studium 

 loutka Tom kiks – zpřístupněna pro neslyšící – má „ruce“, které znakují – člověk do něj 

může dát ruce a znakovat skrz tu loutku, je vidět i mimika znakujícího 

 13.12 – premiéra představení Srdce prachu, oči planoucí   

o www.studiomarta.cz  

o Další představení jsou14.12 a 17.12 a poté jednou měsíčně až do května 

o kombinuje život Janáčka a básníka Thákury – přeložené Janáčkovy tance 

 

Pan doktor aneb výchova ke zdraví – projekt dramatické výchovy zaměřený ke zdravé 

výchově 

 vznikl jako projekt v rámci bakalářské práce 

 Pan doktor – vytvořil tlumočník pan Gottwald, podle návrhu Anety Hegyiové – sama si 

vytvořila návrh loutky 

 nemá žádný jmenný znak, jen znak DOKTOR a děti ho i jako Pana doktora berou 

 Pan doktor si s dětmi hraje, motivuje je 

 učí je, co je zdravé, co je nezdravé 

 využití loutky jako komunikačního partnera a zároveň edukačního prostředku 

 zprostředkování výuky prožitkem – fotografie, výuku si děti prožijí, aby si uvědomily 

sami, co je zdravé, a nezdravé, aniž by jim to Pan doktor říkal, děti si na to přijdou samy 

 rozvíjení komunikace a kooperace ve skupině – aby si nalezly komunikaci děti, které se 

předtím spolu moc nepovídaly, nebo si jen tu společnou komunikaci předtím nemohly 

najít 

 prevence syndromu „bílého pláště“ - důležité je říct dětem, kdo je Pan doktor, proto se 

i loutce může sundat bílý plášť, aby si děti uvědomily, že i Pan doktor je jen člověk a 

zvlášť u neslyšících dětí, které se seznamují s doktorem častěji 

http://www.studiomarta.cz/
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 lekce jsou pro děti se sluchovým postižením a pro inkludované děti ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu, s dětmi v MŠ a ZŠ a jedna lekce je uzpůsobena i pro děti diabetiky 

Pomůcky 

 plyšová zelenina, dortíky… – při psychomotorických hrách, u mladších dětí  

 vizuální karty – sada zdravého, nezdravého jídla, postup mytí rukou a čištění zubů 

 pexeso – které podporuje globální čtení – nejdříve obrázek/obrázek, poté obrázek a 

slovo a nakonec už dítě dokáže spojovat slovo/slovo 

 pracovní sešity – také provázané s globálním čtení 

 

Lekce 

 Ostrov zdravé výživy – jen o zdravé výživě, témata hygieny, vznikl jako projekt 

v bakalářském studiu – v návaznosti na tuhle lekci, se začali tvořit další části projektu 

 knižní představení Pan doktor a případ na ostrově zdraví – každý student 2. ročníku 

připraví příběh jednoho herce, pro neslyšící, většinou s následujícími workshopy – kdy 

pomáhají př. čistit zuby (v knížce je obrázek zubů a na zubech jsou „nečistoty“, tak je 

děti musí vyčisti) 

 Výlety s panem doktorem – měsíc výuky prvouky, propojením všech lekcí a zároveň, 

co by tam sám vyučující chtěl mít 

o čtyři na sebe navazující lekce 

o pracuje se zde s pracovním sešitem 

 

Rámec lekcí 

 seznámení s dětmi 

 Odlet na ostrov – letíme společně s Panem doktorem na daný ostrov, Pan doktor totiž 

umí i létat 

 hlavní náplň lekce – vytváří se podle místa (kde lekce je, počet žáků ve třídě, specifické 

potřeby žáků, jestli je ve třídě asistent (na školách pro SP, je většinou neslyšící – 

konzultace jaké znaky se používají), konzultace s vyučujícím, jaký komunikační kód 

má s dětmi) 

o 40–50 aktivit, které se podle situace použijí 

 reflexe a uzavření – př. skrz výtvarnou činnost – mají př. namalovat cokoliv, co je 

zdravé, nebo co je zaujalo 

 

Specifický výzkum na divadelní fakultě JAMU v Brně 

 programy pro nižší třídy prvního stupně 

 měsíční program 

 výjezdní program 
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 řešení projektu v rámci kalendářního roku 2018 

 GDPR – některé školy již mají problém s natáčením výuky 

 výzkum byl ukončen 13.11.2018, ale kontinuálně Aneta Hegyiová jezdí na další lekce 

s Panem doktorem, ale už ne v rámci výzkumu, byli ukončeny i finanční záležitosti a 

jen se bude sepisovat výzkum jako diplomová práce, videozáznamy – vždy sledovala 

až po měsíčním odstupu, reflexe dotazník, výsledky pracovních sešitů 

 původní záměr v rámci výzkumu bylo, aby všechny lekce byly stejné, ale ne úplně to 

šlo 

o pohádka byla třeba vždycky stejná, vycházelo to z toho, co funguje a co 

nefunguje 

 předmětem zkoumání bylo i zjistit, jak to vypadá ve školách pro SP a ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu 

 školy pro slyšící a neslyšící – rozdíl v úpravách lekce 

 

Měsíční program 

 1. realizace byla v přípravná třídě ve škole pro neslyšící  

o neslyšící asistent – pomohla vykomunikovat nejlepší formu komunikace pro děti 

o spolupráce lektor – loutka – pedagog/asistent – děti měli problém pochopit, roli 

loutky 

o přijetí loutky – podle toho jaký mají vybudovaný komunikační kód, ty co ho 

mají, tak přijmou doktora jako kolegu, přítele a chápou tu nadsázku, že vede 

loutku živá osoba, ty co nemají komunikační kód, tak berou loutku jako hračku 

 2. realizace byla v 2. třídě na ZŠ – kde byl inkludovaný žák 

o vyučující chtěl, aby se do lekce zapojily i znaky, aby se i spolužáci naučili i 

třeba, jak s inkludovaným spolužákem mají komunikovat, že na něj mají 

zaklepat, že mají přijít do jeho zorného pole 

o tady teda Aneta Hegyiová přiznala, že sama špatně slyší, aby děti pochopily, že 

tohle říká kvůli tomu, aby se dorozuměly s Panem doktorem a ne že tam je jen 

kvůli tomu inkludovanému žákovi 

o ve třídě byli dva pedagogové 

 3. realizace – ve třídě hl. vzdělávacího proudu 

o ve třídě byli děti s hyperaktivitou 

o používané znaky v lekci, ale postupně během druhé/třetí lekce znaky vymizely, 

ale přirozeně 

o přijali Pana doktora velmi dobře, při poslední lekci mu dali vzkazy 

 

Výjezdní programy 

o v Ostravě a v Olomouci pro děti s SP – v každé škole je jiný komunikační kód 

o výjezdní program je jen jedna lekce – pedagog by neměl zasahovat do lekce, ale 

spolupracuje se s ním, aby třeba dal najevo, že tohle je na dítě už moc 
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o 45–60 minut – není prostor moc, kdy konzultovat s vyučujícím, jak má s dětmi 

komunikovat, takže je dobré, když při těchto lekcích je vyučující nápomocný 

o u menších dětí je někdy problém, že se loutky bojí, protože je někdy stejně velká jako 

samo dítě 

o GDPR – od každého dítěte (jeho rodičů) musí být souhlas, že se dítě může natáčet 

 

Odkazy 

o akce Slyšíme se – Spálený sušenky – bubenická skupina – akce pro slyšící neslyšící děti 

a rodiče – pořádá se v Labyrintu Brno – koncem září 

o Cmsps – Cyrilometodějská střední škola 

o Článek v časopisu Můžeš 

o Sukus – festival integrace slunce 

 

Pracovní sešit 

o propojeno, aby byl pro děti zábavný – po měsíční lekci ještě další měsíc zůstává ve 

škole, aby měli čas ještě s vyučujícím si to dodělat 

o z praxe – děti si opravdu chtějí sešit doplnit z vlastní iniciativy 

o fotky znaků jsou nafocené s neslyšící spolužačkou jako figurantkou 

 

Kniha Filipova dobrodružství 

o inspirace pro dané lekce spojeno i s diagnostikou diabetes, tak začal vznikat tento 

projekt 

o od Bratrů Breuilových – kde pan doktor jezdí po různých ostrovech 

 

Kontakt 

o Aneta.hegyiova@gmail.com 

 

V budoucnu bude Aneta Hegyiová jezdit s Panem doktorem a rozšiřovat lekce 


