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PEDAGOGICKÁ POEMA 2015

ZADÁNÍ IMPROVIZACE: 

Výstup v této kategorii je improvizovaným vyprávěním příběhu, které žák tvoří bezprostředně, 
okamžitě, spontánně, na jevišti před diváky, na základě zadaného podnětu divákem. 
Jednu ze tří FOREM PODNĚTU (viz níže FORMA PODNĚTU) si volí žák. 
Samotný podnět mu zadávají diváci přímo na vystoupení. 
Podnět z publika slouží žákovi jako inspirace, motto, vstupní informace, na které staví své vyprávění.

Postupně během 5 minut žák naplňuje podstatu příběhů - odkrývá a buduje děj příběhu (začátek, střed
(konflikt), konec) a s ním spojené odpovědi na podnětné otázky1 (Kdo, co? Kdy?; Kde? Proč? Jak?), tak
aby divák - posluchač dostával přesnější představu o obsahu interpretova vyprávění. 

FORMA IMPROVIZACE – POPIS VÝSTUPU: 

a) Žák stojí na jevišti před diváky.  Moderátor/lektor při představování žáka prozradí divákům, co si žák,
v rámci improvizační dílny - případně již na škole, vybral jako svou část podnětu (viz níže FORMA 
PODNĚTU) a v čem spočívá improvizace.

b) Moderátor vyzve někoho z publika, aby dal žákovi podnět k vyprávění – čím má být jeho vyprávění 
INSPIROVÁNO.

FORMA PODNĚTU bude mít v celostátním kole tři podoby. 
(Ve školních kolech doporučujeme pracovat s prvními dvěma formami podnětu.) 

1) reálný předmět (který má divák po ruce či je v sále (židle, bota, tužka, svetr ap.)
2) 1 slovo – 2 slova (škola, podzimní prázdniny, temný les ap.)
3) v tuto chvíli nespecifikovaný podnět, na kterém se domluvíme s žáky až na semináři a bude-li si ji 
někdo chtít zkusit, může (může jim být např.: kniha, píseň, reálný příběh z publika ap.)

1 K. S. Stanislavskij (1863 – 1938) – ruský divadelní režisér, herec a pedagog popisuje podnětné otázky ve své metodě 
herecké práce. V anglických materiálech 5 W (Who? When? Where? Why? What?)



c) Žák přijme podnět od publika, má cca 10 vteřin, aby se připravil (zamyslel se nad podnětem, 
vzpomněl si na vše, co se o vyprávění naučil, upravil si scénu, sebe (tělo – roli, vlasy, oblečení) tak, aby 
podpořil příběh, který bude chtít vyprávět

d) Žák začíná Vyprávět improvizovaný příběh, na základě inspirace podnětu Z PUBLIKA. 
Cílem je, aby žák maximálně využil vše, co má v tuto chvíli k dispozici k tomu, aby publiku odvyprávěl 
příběh, který má začátek, prostředek (konflikt) a konec, a do kterého funkčně začlenil podnět od diváků. 

Příklad:

 Vybral-li si žák jako formu podnětu např. 1) Reálný předmět, dostává od diváků na výzvu moderátora 
svůj první a poslední podnět, v tuto chvíli např. svetr diváka. Žák má po té 10 vteřin, aby se připravil 
(jeviště, sebe, prohlédl si předmět). 

A začíná vyprávět, tak, aby svetr inspiroval jeho vyprávění, což znamená, že SVETR je v podstatě něco 
jako nadpis a inspiruje příběh („Jednoho dne se Jirka rozhodl, že už nebude déle snášet šikanu svých 
spolužáků. Toto rozhodnutí vůbec nepřišlo náhle, Jiří na něj myslel celou dobu, co si uvědomil, že si 
z něj jeho starší spolužáci dělají srandu a jemu to dost vadí. A dnes je ten den. Dnes jim konečně 
ukáže, že ….) 

Žák vypráví a např. Drží v ruce ten svetr, který teď hraje s ním – aniž by ho musel pojmenovávat, bere 
ho do hry tím, jak ho drží a co říká, vzniká napětí, kdy se svetr objeví v příběhu, a bude-li on tím 
zdrojem šikany? Možná ne. Možná bude hrát jinou roli. Stačí náznak  - a divák vše pochopí. Vůbec není 
nutné vše polopaticky vysvětlovat, ale naopak hrát si s představivostí diváka – věřit divákovi, že hru s 
předmětem pochopí.

Totéž platí pro 2) slovní divákovy podněty či pro zatím 3) nespecifikované podněty, které vzejdou 
pravděpodobně ze semináře.

DOVEDNOSTI:

V průběhu vyprávění žák postupně ODKRÝVÁ odpovědi na podnětné otázky: 

 KDO, CO? (postava, předmět)

 KDY? (doba, čas)

 KDE? (místo dění)

 PROČ? (důvody, motivace)

 JAK? (jak se věci odehrály, jakým způsobem, aktivitou)

Žák též VYUŽÍVÁ, BERE DO HRY a REAGUJE na: 

 PROSTOR (vím, kde se nacházím, co mi scéna umožňuje, rohy, střed, 3D prostor – dozadu 
dopředu, odkud na mě vidět je a není, chci-li to)
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 PUBLIKUM (mluvím zřetelně, čelem k publiku, vnímám jejich reakce a vědomě volím svou 
formu vyprávění ve zpětné vazbě k publiku (zvýším hlas, snížím hlas, zpomalím, zrychlím, atp.)

 SVÉ TĚLO (jsem vědomý a vím, co mi dělají mé ruce, nohy, hlas, všímám si toho a beru to 
do hry, moje tělo je mým partnerem, který mi pomáhá vyprávět příběh

 HLAS (jsem si vědom svých hlasových možností, slyším se a reaguji na sebe, jak potřebuji, 
abych podpořil své vyprávění příběh

HODNOCENÍ:

Lektoři, žáci vystupující ve stejné kategorii, spolužáci z ostatních kategorií, i diváci, jsou vyzváni k 
tomu, aby si všímali, jak se daří žákovi improvizovat, tedy:

a) Budovat před zraky diváků PŮVODNÍ příběh (začátek . střed - konflikt . konec)
b) Zakomponovat vstupní podnět od diváků
c) Využívat prostor v souvislosti s tématem příběhu
d) Pracovat s podněty od diváků během vyprávění 
e) Zapojovat a vnímat své tělo – HRÁT SE SVÝM TĚLEM
f) Pracovat se svým vlastním hlasem

Lektory vždy zajímá především VĚDOMÁ práce se všemi těmito vstupy kritérii HODNOCENÍ 
a SCHOPNOST BRÁT CHYBU DO HRY (vědět o ní, přijmout ji jako součást práce, ne ji popírat ani se
jí vyhýbat, či se za ni stydět), pracovat s tím, že Improvizace je o PŘÍTOMNÉM VĚDOMÉM 
OKAMŽIKU a přípravě, která spočívá v trénování výše zmíněných dovedností a schopnosti 
ORIENTOVAT SE sám v sobě, ve svém vyprávění a v SITUACI, kde se nacházím (před publikem!).

Lektorské hodnocení po představení zahrne celý proces přípravné dílny zakončený vystoupením.

Finální hodnocení bude obsahovat tzv. 3D zpětnou vazbu (lektorskou, kolegů/žáků, osobní) na základě 
konkrétních příkladů z práce v dílnách a na jevišti před diváky a na tom, jak si žáci vedli v jednotlivých 
dovednostech. 

Každý žák bude pravděpodobně moct být zařazen do jedné z kategorií:

1) MISTR inspiruje ostatní, a ví, že mistrovství spočívá v neustálé práci na sobě
2) UČENEC má co předávat, ví o tom a ví, že se také potřebuje a chce se dál učit
3) POUTNÍK rozumí tomu, kam jde a jak tam dojít, sejde-li z cesty, ví, jak se na ni vrátit a vrací se

______________________________________________________________________________

Pokud budete své žáky chtít na tuto disciplínu co nejlépe připravit, doporučujeme je vést k

: k důkladnému prozkoumání stavby vyprávění a příběhu
: k odvaze chybovat a hledat cesty vyprávění příběhu, ve kterém bude žákovi dobře
: k tvorbě a k neustálému vyprávění příběhů publiku (doma, ve třídě, vám)
: k umění všímat si, co se mi děje s tělem, hlasem, co se děje s příběhem
: ke schopnosti být během vyprávění vědomý, přítomný (odpověď “Já nevím” nebereme , ale „Vím, 
proč mi to tady šlo a tady ne“, „Vím co s tím a jdu to trénovat“)
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PŘÍKLADY AKTIVIT K PROCVIČENÍ:

Úvodní, rozehřívací:
 ve dvojicích

LŽĚŠ – Jeden vypráví historku (například o dni, který právě zažívá), může říkat pravdu i si vymýšlet.
Druhý jej pozorně poslouchá a kdykoliv chce, přeruší jeho vyprávění větou: „Lžeš“. Vypravěč je tak
bezprostředně nucen své vyprávění upravit tak, aby bylo pro posluchače víc přesvědčivé. Posluchač tak
společně s vypravěčem vytváří nový příběh.

 ve skupině
SUPERHRDINOVÉ – Lektor nebo někdo ze skupiny vyprávěním popíše jednoduchou situaci, která ústí
v nějaký těžko řešitelný problém („Včera jsem si vařil večeři. Když už jsem jí měl skoro hotovou, zjistil
jsem, že nemám sůl.“, „Šel jsem na procházku a když jsem začal stoupat do kopce, klouzaly mě boty.“
atd.).  Když  je  tento  problém odhalen,  hledá  vypravěč  na  pomoc  „superhrdinu“  (někoho dalšího  ze
skupiny), může mu dát i nějaké originální jméno (např.: Doktor Osolsobě, Dekluzátor atp.), který umí
vzniklý problém vyřešit. Ten přebírá štafetu vyprávění, situaci zlepšuje vyřešením problému, ale pokazí
se přitom něco jiného. To řeší další zvolený vypravěč - superhrdina.

Pro práci na postavě, charakteru hlavního hrdiny:
ŽIVOTOPIS – Vytvoření životopisu hlavní postavy příběhu od narození až do smrti.
JEDEN DEN ŽIVOTA – Popis obyčejného dne života hlavní postavy příběhu.
POPIS MÍSTA – Popis pokoje, bytu, domu, krajiny kde žije hlavní postava příběhu.

Pro budování (stavbu) příběhu:
KOMIKS – V jednoduchém náčrtku několika nejdůležitějších momentů zachytit děj příběhu a pak je 
představit a popsat.
OSNOVA – Shrnout si děj příběhů do několika stěžejních bodů – bodový scénář.
GRAF – Křivkou zachycující stoupající a klesající napětí zaznamenat vývoj děje příběhu. 

Přípravná vypravěčská cvičení:
 před publikem

Vypravěč  před ostatními  vypráví  svůj  příběh.  Lektor  nebo někdo jiný ze skupiny ho jednoduchými
pokyny vede k tomu, aby cíleně budoval svůj příběh. V průběhu vyprávění dává slovní pokyn, na který
vypravěč reaguje zpřesněním svého vyprávění
POPIS, DĚJ, PŘÍMÁ ŘEČ
Popis – vykreslení atmosféry, děj – obsah a vývoj příběhu, přímá řeč – rozhovory postav, rozehrání role
ŽÁNRY
Vypravěč během svého vyprávění na pokyn lektora mění žánr svého vyprávění (např.: pohádka, western,
horor, sci-fi, detektivka) ctí přitom formální požadavky těchto žánrů.
EMOCE, BARVA, RYCHLOST
Podobně jak u popisu,  děje  a  přímé  řeči.  Emoce  – vztahy postav, jejich prožitky… Barva  – popis
prostředí barev, tvarů, vůní… Rychlost – děj, tempo, návaznost…

Literatura a zdroje:
Článek Romana Mandy, kde jsou jednoduchá vypravěčská improvizační cvičení pro skupinu i 
jednotlivce: http://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td2002-3.pdf

LUKAVSKÝ, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. Praha. SPN – Statní pedagogické 
nakladatelství. 1978
http://www.story-telling.cz/ 
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PODPORA a KONTAKTY

Vážení učitelé, pokud budete mít jakékoliv dotazy, či by Vám nebylo něco jasné, zde jsou naše 
e-mailové adresy. Prosím, napište nám svůj dotaz a my Vám s Tomášem co nejdříve odpovíme. 
Chceme udělat vše pro to, aby se z disciplíny IMPROVIZACE na Poemě stala jasná, jednotná, 
srozumitelná kategorie.

Děkujeme za Vaši podporu.

Michaela Puchalková michaela.puchalka@gmail.com
Tomáš Doležal tom@luzanky.cz
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