
DIVADELNÍM ZÁŽITKEM 
K DEMOKRACII
1. NÁVŠTĚVA diVAdlA

METODICKÝ LIST 
K INSCENACI 1984 

1984 (George Orwell)
Vstupte do světa, kde vládne Velký Bratr, a doufejte, že v něm 
nezmizíte. 

Studenti se v roli diváků během představení ocitnou uprostřed 
tvrdé totalitní společnosti, odosobněné šedé doby, plné strachu 
z Velkého bratra. V adaptaci legendárního románu, který přinesl světu 
pojem „Velký bratr“, hlavní hrdina Winston Smith ví, jaké to je žít bez 
soukromí a svobodné volby. Ale co kdyby šlo aspoň na malou chvíli uniknout od všudypřítomné 
kontroly? A co když existuje naděje vymanit se navždy? Winston získává možnost ověřit si sílu 
lásky, své vlastní limity strachu a konečně si také uvědomit, jak křehké je plně se oddat svým citům 
a někomu důvěřovat.  

Režie / Pavel Khek, Peter Chmela / Premiéra / 29. října 2009 / Věkové doporučení / 1.-4. ročník SŠ / délka / 85 minut

INSPIRACE PRO PRÁCI SE STUDENTY PŘED PŘEDSTAVENÍM
divadelní ztvárnění Orwellova díla v divadle d21 nese hned několik témat: omezování svobody, 
cenzura, víra v lepší budoucnost, naděje v podobě zakázané lásky, manipulace, moc, strach, totalitní 
společnost.

Pobavte se se studenty o tom, co pro ně samotné znamená svoboda?
Jestli se někdy cítili omezovaní v rámci svobody?
Z čeho mají strach?
O jaké hodnoty by nikdy nechtěli přijít?
Jak si představují společnost, ve které je nesvoboda a strach všudypřítomná? 
Existují v dnešním světě takové státy, ve kterých se občané nemohou chovat svobodně?

Můžete využít formu jednoslovných asociací, debaty v kruhu, písemnou formu, diskuzi ve skupině 
nebo ve dvojici.

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ
Téma dílny: TOTALITA / demokratická společnost a její ohrožení totalitarismy

V následné tvůrčí dílně studenti v roli účastníků workshopu zakusí, jaké to je ocitnout se ve společnosti naprosto netolerantní k jedinečnosti 
každého z nás. Ve společnosti, která vyžaduje od jednotlivce plné sympatizování s názory vedení – lektorů. Avšak v bezpečí, s odstupem, 
s možností kdykoli z takového světa vystoupit. Navíc se společně podíváme na principy demokracie a porovnáme je s principy totalitního 
systému. Ukážeme si, jak by asi tak probíhala tvůrčí dílna uprostřed totality – do jaké míry by byl dovolen svobodný projev a jaké by to bylo, 
kdyby nám někdo určoval, co si máme myslet. 
Jako odměnu dostanou studenti na konci dílny možnost hlasovat, jaké představení zhlédnou příště.

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením, jehož cílem je pozitivně naladit diváka a nastolit demokraticko-svobodomyslné prostředí. 
Cílem startéru rozhodně není diváka zkoušet nebo se snažit nachytat na faktické nevědomosti, nýbrž vytvořit co nejlepší atmosféru pro 
divadelní představení.
REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení v kruhu s cílem sdílet bezprostřední dojmy a zážitky.
EVOKACE – lektor společně s žáky pojmenuje hlavní téma zhlédnuté inscenace, které je zároveň tématem dílny. 
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, diskusí, neverbálního 
jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe, která bude na konci každé dílny lektorem archivována a v závěru projektu poslouží studentům 
jako materiál k zpětnému ohlédnutí za třemi návštěvami divadla, popřípadě při přípravě společného závěrečnému happeningu třídy.

délka tvůrčí dílny / 60 minut

Projekt divadelním zážitkem k demokracii vznikl díky Evropským strukturálním 
a investičním fondům.

DIVADLO D21 
www.divadlod21.cz



DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII
2. NÁVŠTĚVA diVAdlA

METODICKÝ LIST 
K INSCENACI KRÁL UBU 

KRÁL UBU (A. Jarry)
Nezadržitelný společenský vzestup jednoho 
zbabělého negramotného primitiva.

Nestoudná groteska o prasáckosti života vezdejšího. 
Jedna z nejskandálnějších her v dějinách světového 
divadla, ve které se nesmysl proměňuje na smysl 
v proudu fantazie, humoru, perzifláže, lyriky 
a drastické grotesky.
Režie / Jakub Šmíd / Premiéra / 26. března 2019 / Věkové doporučení / SŠ / 
délka / 80 minut

INSPIRACE PRO PRÁCI SE STUDENTY 
PŘED PŘEDSTAVENÍM
Při první návštěvě studenti zhlédli představení 1984 a v následné tvůrčí dílně se hlouběji zabývali 
tématem TOTAliTY.

Připomeňte si se studenty minulou návštěvu divadla: jednoslovnou asociací na téma totalita. Co se 
jim jako první vybaví, řekne-li se 1984? Jaký nejsilnější zážitek v nich představení vyvolalo?

Jevištní ztvárnění Jarryho díla, které napsal ve svých 23 letech, nese v divadle d21 hned několik 
témat: mocichtivost, manipulace, touha po moci, zneužití moci, nevzdělanost, zbabělost.

Pobavte se se studenty o tom, co pro ně znamená smysl pro humor?
Vnímají humor jako důležitou součást ve svém životě?
Co je naposledy nejvíce rozesmálo?
Co se jim vybaví, když se řekne groteska? 
Jak by grotesku popsali?
A co taková nadsázka? Kdy naposledy viděli, zažili či využili nadsázky?
Může nám humor, nadsázka, groteska pomáhat? Například v těžké životní nebo společenské situaci?
Vyzvěte studenty, aby nakreslili svou vlastní karikaturu.

Můžete využít formu jednoslovných asociací, debaty v kruhu, písemnou - výtvarnou metodu, 
diskuzi ve skupině nebo ve dvojici, nebo využijte aktivity, které jste si vyzkoušeli na workshopu pro 
pedagogy.

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ
Téma dílny: MOC / moc a její moc, moc pozitivní a negativní, zneužití a využití moci
V rámci druhé návštěvy divadla d21 se od totalitního systému přesuneme k respektujícímu přístupu. Budeme stavět na nabytých 
dovednostech a informacích z první návštěvy a tvůrčí dílny. V dílně s názvem MOC budeme zkoumat hranice mezi využitím moci k dosažení 
šlechetného cíle a zneužitím moci ve svůj prospěch. Budeme hledat odpovědi na otázky, co nás negativně či pozitivně ovlivňuje v dnešní 
demokratické době. Jak se dá politická moc ve svobodné společnosti zneužít? Kam až zneužití moci může vést? Studenti si vyzkouší jakou 
moc mají jejich slova a zda mají moc ovlivnit a snad i napravit samotného zabedněného krále Ubu.

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením. / REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení. / EVOKACE – hlavního tématu. 
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, diskusí, neverbálního 
jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe, která bude na konci každé dílny lektorem archivována a v závěru projektu poslouží žákům / 
studentům jako materiál k zpětnému ohlédnutí za třemi návštěvami divadla, popřípadě při přípravě společného závěrečnému happeningu 
třídy. 

délka tvůrčí dílny / 60 minut

Projekt divadelním zážitkem k demokracii vznikl díky Evropským strukturálním 
a investičním fondům.

DIVADLO D21 
www.divadlod21.cz



DIVADELNÍM ZÁŽITKEM 
K DEMOKRACII 
2. NÁVŠTĚVA diVAdlA

METODICKÝ LIST  
K INSCENACI KRYL 

KRYL – ZMRDTVÝCHVSTÁNÍ ZAŽÍT (Jiří Ondra)
Každý máme svého Kryla. 

Vaši studenti pravděpodobně písničky Karla Kryla znají. Chápou však pravý 
význam jeho textů? A umí si představit, v jaké době, atmosféře a společnosti 
tvořil? Režisér Jiří Ondra dokázal neotřelým způsobem představit jednotlivé 
osobnosti pohnuté doby života a tvorby Karla Kryla. Skrze tyto osobnosti 
poznáváme, kdo vlastně tento talentovaný skladatel a písničkář byl. i když… 
známe Karla Kryla, nebo si každý vytváříme jeho soukromý obraz? 
Režie / Jiří Ondra / Premiéra / 13. května 2014 / Věkové doporučení / 4. ročník SŠ / délka / 60 minut

INSPIRACE PRO PRÁCI SE STUDENTY 
PŘED PŘEDSTAVENÍM
Připomeňte si se studenty minulou návštěvu divadla: jednoslovnou asociací na téma totalita. Co se 
jim jako první vybaví, řekne-li se 1984? Jaký nejsilnější zážitek v nich představení vyvolalo?

Autorská inscenace Jiřího Ondry nese hned několik témat: jedinec vs. společnost, rozhodnutí žít 
v nesvobodě, nebo v odloučení od rodiny ve svobodné zemi, emigrace, kořeny, domov, láska k vlasti, 
obětování, fenomén osobnosti, hrdinství.

Pobavte se se studenty o tom, co pro ně znamená domov?
Mají domov spojený s lidmi nebo spíše s prostředím?
Mají domov spojený s bezpečím?
Znají osobně někoho, kdo nemá domov?
Znají někoho, kdo nemůže žít ve své vlasti?
Co nebo koho by si s sebou potřebovali vzít, kdyby museli opustit svou zemi a nevěděli, kdy se 
budou moci vrátit?
Jakou roli v životě studentů hraje hudba? 
Co by dělali, kdyby nemohli poslouchat svého oblíbeného zpěváka, skladatele?

Můžete využít formu jednoslovných asociací, debaty v kruhu, písemnou - výtvarnou metodu, 
diskuzi ve skupině nebo ve dvojici, nebo některou z technik dramatické výchovy – hra v roli, 
improvizované jednání, živý obraz, se kterými jste se seznámili na workshopu pro pedagogy.

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ
Téma dílny: HRDINSTVÍ / očekávání a jejich nenaplnění; emigrace – hrdinství či zbabělý únik. Co je člověk schopen obětovat za svobodu?

V rámci druhé návštěvy divadla d21 se od totalitního systému přesuneme k respektujícímu přístupu. Budeme stavět na nabytých 
dovednostech a informacích z první  návštěvy a tvůrčí dílny. V dílně s názvem Hrdinství se budeme ptát, kdo všechno se může stát hrdinou? 
Zda je hrdinství jen o velkých činech? Jakou roli hraje statečnost a odvaha v nesvobodné době?

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením.
REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení.
EVOKACE – hlavního tématu.
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, diskusí, neverbálního 
jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe, která bude na konci každé dílny lektorem archivována a v závěru projektu poslouží studentům 
jako materiál k zpětnému ohlédnutí za třemi návštěvami divadla, popřípadě při přípravě společného závěrečnému happeningu třídy.

délka tvůrčí dílny / 60 minut

Projekt divadelním zážitkem k demokracii vznikl díky Evropským strukturálním 
a investičním fondům.

DIVADLO D21 
www.divadlod21.cz



DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII 
2. NÁVŠTĚVA diVAdlA

METODICKÝ LIST 
K INSCENACI PANNA ORLEÁNSKÁ 

PANNA ORLEÁNSKÁ (Jiří Ondra)
Intimní inscenace oživovacího obřadu na motivy 
pramenů a děl o Janě z Arku. 

Přirozenost, upřímnost, pravda, láska, lež, odhodlání, 
síla, moc, vykonstruovaný proces, manipulace, 
nátlak, křivé obvinění. Ožívají tato témata pouze 
v naší inscenaci s Janou z Arku, nebo tu s námi 
koexistují pořád?
Režie / Jiří Ondra / Premiéra / 8. června 2017 / 
Věkové doporučení / 9. třída ZŠ a SŠ / délka / 70 minut

INSPIRACE PRO PRÁCI SE STUDENTY 
PŘED PŘEDSTAVENÍM
Připomeňte si se studenty minulou návštěvu divadla: jednoslovnou asociací na téma totalita. Co se
jim jako první vybaví, řekne-li se 1984? Jaký nejsilnější zážitek v nich představení vyvolalo?

Autorská inscenace Jiřího Ondry nese hned několik témat: jedinec vs. společnost, láska k vlasti, 
láska k Bohu, obětování, fenomén osobnosti, hrdinství, přesvědčení, přesvědčování, víra v sebe, víra 
v Boha, schopnost manipulace, pravda vs. lež.

Pobavte se se studenty o tom, co pro ně znamená pravda?
Co pro ně znamená lež?
Co si vybaví pod pojmem lež milosrdná?
Byli někdy v situaci, že museli hájit pravdu?
Byli někdy z něčeho neprávem obviněni?
Byli někdy v situaci, že museli lhát?
Byli někdy v situaci, že bylo výhodnější lhát, než říct pravdu?
Jaké to pro ně bylo?
Znají někoho ve svém okolí, kdo je upřímný, pravdivý?

Můžete využít formu jednoslovných asociací, debaty v kruhu, písemnou - výtvarnou metodu, 
diskuzi ve skupině nebo ve dvojici, nebo některou z technik dramatické výchovy – hra v roli, 
improvizované jednání, živý obraz, se kterými jste se seznámili na workshopu pro pedagogy.

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ 
Téma dílny: MANIPULACE / klady a zápory, odvaha jednotlivce se manipulaci vzepřít, šíření strachu, šíření lživých zpráv – fakenews
V rámci druhé návštěvy divadla d21 se od totalitního systému přesuneme k respektujícímu přístupu. Budeme stavět na nabytých 
zkušenostech a informacích z první  návštěvy a tvůrčí dílny. V dílně s názvem MANiPUlACE se budeme zabývat klady a zápory ovlivňování 
druhých. Jak tenká je hranice mezi manipulací a touhou docílit svého. Jaké prostředky se využívají dnes k šíření lží a k manipulaci jedince či 
společnosti. Studenti si vyzkouší jaké to je, zorientovat se v záplavě lživých zpráv. Budou hájit pravdu na základě svých vlastních zkušeností 
v oblíbené aktivitě pravda x lež.

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením.
REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení.
EVOKACE – hlavního tématu. 
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, diskusí, neverbálního 
jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe, která bude na konci každé dílny lektorem archivována a v závěru projektu poslouží studentům 
jako materiál k zpětnému ohlédnutí za třemi návštěvami divadla, popřípadě při přípravě společného závěrečnému happeningu třídy.

délka tvůrčí dílny / 60 minut

Projekt divadelním zážitkem k demokracii vznikl díky Evropským strukturálním 
a investičním fondům.

DIVADLO D21 
www.divadlod21.cz



DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII
3. NÁVŠTĚVA diVAdlA

METODICKÝ LIST 
K INSCENACI 
RAIN wOMAN 

RAIN wOMAN (David Drábek)
„Po rodičích můžete zdědit mikrovlnku, retrívra nebo chatu. 
Ona zdědila autistickou sestru.“

Příběh autistické ženy Adiny, kterou zdědí její sestra, se skládá 
ze všedních okamžiků jejich nového společného života. Pomalou 
melancholickou atmosférou proplujeme k poznání, že každý 
z nás je jedinečný, že diagnóza je někdy zbytečná hranice mezi lidmi a že v tolerantním přístupu je mnohdy více 
síly nežli v urputném prosazování svého.
Ve velmi křehké autorské inscenaci diváci nejméně pociťují onu pomyslnou hranici mezi jevištěm a hledištěm. 
divák je pozorovatelem až jakéhosi dokumemtárního divadla. inscenaci totiž samotní tvůrci popsali jako: 
sestavenou z vystřižených divadelních záběrů, které se nakonec použily.
Režie / David Drábek / Premiéra / 11. června 2020 / Věkové doporučení / SŠ / délka / 70 minut

INSPIRACE PRO PRÁCI SE STUDENTY PŘED PŘEDSTAVENÍM
Čeká nás poslední společné setkání v divadle d21 v rámci projektu divadelním zážitkem k demokracii. Zhlédli 
jste představení 1984 a při druhé návštěvě Pannu Orleánskou, Kryla nebo Krále Ubu. Během dvou tvůrčích dílen 
se studenti zabývali tématy: totalita, moc, manipulace či hrdinství.

Připomeňte si se studenty minulé návštěvy divadla: jednoslovnou asociací na téma totalita, moc, manipulace, 
hrdinství.
Jaký nejsilnější zážitek v nich představení vyvolala? 

Autorská inscenace dramatika davida drábka v sobě nese hned několik témat: jedinečnost, jinakost, autismus, 
tolerance, sourozenecká láska, vliv minulosti na přítomný život, začlenění, přijetí.

Pobavte se se studenty o tom, co pro ně znamená jedinečnost?
V čem by sami sebe označili za jedinečné?
Proč je každý člověk jedinečný?
Jakou roli v jedinečnosti člověka hraje chování a myšlení?
A jakou roli v naší jedinečnosti hraje rodina?
Zda rádi poznávají nové země a nové lidi?

Můžete využít formu jednoslovných asociací, debaty v kruhu, písemnou - výtvarnou metodu, nebo můžete 
využít jakoukoli dramaticko - výchovnou metodu, kterou jste si osvojili na workshopu pro pedagogy.

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ
Téma dílny: TOLERANCE / Člověk 21. století; kam jsme došli a kde jsou naše hranice?

V poslední dílně se po „velkých tématech“ předchozích návštěv, kterými byly totalita v představení 1984, manipulace, moc a hrdinství v 
inscenacích Panna Orleánská, Král Ubu a Kryl, soustředíme velmi úzce na jedinečnost každého z nás. A právě s vědomím oněch „velkých 
témat“, budeme moci hledat průniky, které naší společnost 21. století činí různorodou, rozmanitou, avšak jednotnou, demokratickou 
a tolerantní.
lektoři v rámci aktivit studentům připomenou zhlédnutá představení a tvůrčí dílny. Na konci dostanou studenti k dispozici veškeré 
materiály, které během všech tvůrčích dílen vytvořili, aby jim mohly posloužit k přípravě závěrečného happeningu třídy.

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením.
REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení.
EVOKACE – hlavního tématu. 
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, diskuzí, neverbálního 
jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe formou „dopisu sobě“. Studenti si po konci tvůrčí dílny odnesou obálku se třemi dopisy, 
které v průběhu tří setkání sami sobě psali. Tato forma reflexe může posloužit i pro přípravu závěrečného happeningu třídy. 

délka tvůrčí dílny / 60 minut
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