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ANOTACE 

Diplomová práce s názvem Výtvarná výchova a umění ve městě Štětí mapuje výuku 

a pojetí Výtvarné výchovy ve městě Štětí, za pomoci kvalitativního výzkumného 

popisu,kdy na základě kvalitativního pozorování pedagogů v praxi, rozhovorů 

s pedagogy a výpovědí žáků je směřováno k odpovědi na výzkumnou otázku. Dále se 

práce zaměřuje na vzdělávací a kulturní instituce, které jsou pomocí výzkumné sondy 

též popsané. V praktické části je navržen a realizován výtvarný projekt zaměřený na 

konkrétní prostor a situaci. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT 

The diploma thesis called Visual arts education and artistic creation in Štětí describes 

the teaching and the conception of Visual arts in Štětí. The methods of qualitative 

research were implemented, namely the observations of the art teachers in practice, the 

interviews with the teachers and the statements of the pupils. All these methods were 

used in order to answer the research question. Another aim of the diploma thesis is to 

describe the educational and cultural institutions. In the practical part, the Visual arts 

project focusing on a particular space and situation is introduced. 
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1 ÚVOD 

,,No Štětí, to znám, je to známé město.“ (ředitel divadla) 

Ať jsem se kdekoliv zmínila či odpověděla na otázku odkud pocházím, téměř vždy jsem 

zaznamenala zpětnou vazbu, že je Štětí známé. Jelikož ze Štětí pocházím, vytěsnila 

jsem pojetí města nebo čím je charakteristické. Až na střední škole, která byla v Praze 

jsem začala město vnímat, a to na základě výpovědí osob plus s položenou otázkou: Oni 

znají Štětí? Reakce, které se často opakují, charakterizují město širší veřejnosti a to 

lokace směrem k Praze, továrna a zápach ovzduší nebo přízvisko tovární město. Nejvíce 

mě zaujala výpověď muže ze Švédska, kde jsem byla v rámci pedagogické praxe, ,,Štětí, 

tam jsem byl na stáži, ale znám jen papírnu a hotel. Jak to tam dnes vypadá?“ Kdo by 

čekal, že v této zemi budou znát Štětí. Jelikož se jedná o specifické město, které je 

periférií Prahy, ale i Ústí nad Labem, vzniká moment jenž nabízí prostor pro výzkum.  

,,Nato, jaké jste město, tak máte hodně škol.“ Načež vznikla výzkumná otázka: Jaké je 

pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na základní umělecké škole ve městě 

Štětí? Za cílem zmapovat předmět výtvarnou výchovu a k němu vztahující se oblasti. 

Jelikož studuji výtvarnou výchovu v programu Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy, pro oblast 

výzkumu jsem primárně zvolila základní školy a základní uměleckou školu, kdy 

klíčovými účastníky se stali pedagogové, kteří vyučují výtvarnou výchovu plus žáci 8. 

ročníků.  

Teoretická část je koncipována pro kvalitativní sdělení informací týkající se města Štětí 

a jeho charakteristiku, která vykresluje jeho specifický prostor. Teoretická část se dále 

zabývá výtvarnou výchovou jako současnou tendencí plus výtvarnou výchovou jako 

předmětem zakotveném v Rámcovém vzdělávacím programu.  

Výzkumná část je těžištěm diplomové práce, kdy se na základě výzkumné otázky 

dozvídáme současné pojetí pro výtvarnou výchovu při současných školách ve všech 

základních školách ve specifickém městě. Výzkumná část umožňuje prostor se širokým 

rozptylem k odpovědi pro výzkumnou otázku, kde na základě principu triangulace 

vyvstává kvalitativní popis: Jaké je pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na 

základní umělecké škole ve městě Štětí? 

Praktická část je navržena pro konkrétní situaci a prostor. Hledá inpiraci v daném městě 

a je navržena pro konkrétní školy, kdy za pomoci metodické přílohy je zkoumáno 

učitelovo pojetí výtvarné výchovy.  

K pojetí předmětu či pojetí učitele vznikla již řada výzkumů, proto je mou motivací 

kvalitativní popis situací, které vypovídají a souhrnně ukazují výtvarnou výchovu ve 

městě Štětí. Koncepce diplomové práce je sice rozdělena na teoretickou část, 

výzkumnou část a praktickou, ale dalším mým cílem bylo tyto části propojit, jako tomu 
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je při případové studii, kdy vzniká další těžiště v propojení s dalšími již vzniklými 

výzkumy, jelikož se má diplomová práce odvíjí od daného a specifického prostoru. 

Tímto však nastává moment, kdy následkem množství informací, které nastiňují daný 

prostor, vzniká přesah v počtu stran při diplomové práci, nicméně touto skutečností 

vznikl další pilíř textu a tím jsou přílohy, kde jsou uskupeny dokreslující informace 

kvalitativní práce.  

,,No Štětí, to znám, je to známé město.“ (ředitel divadla) Tento způsob označení je cílen 

k výpovědím veřejnosti, které utvářejí jistý způsob pohled na město Štětí.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část se zabývá současnou kulturní sférou města Štětí, školami, které se zde 

nacházejí a dokumenty, které se k nim váží. Věnuji se zejména výuce výtvarné výchovy 

ve všech sférách vzdělávacího systému.  

2.1 Ve Štětí městě papíru 

,,Vy jste ze Štětí?“ ,,Ano.“ ,,Tam jsem učil angličtinu ve fabrice.“  

(učitel anglického jazyka na střední škole) 

,,Odkud jsi?“ ,,Ze Štětí.“ ,,Jó, to znám, to je u Mělníka, žejo?“  

(kamarádka ze školy) 

,,Štětí, tam to strašně smrdí.“ 

(kolegyně z práce) 

,,Znám Štětí, jezdím okolo a byla jsem jednou na náměstí. Takové město jsem ještě 

neviděla.“ 

(kamarádka ze školy) 

,,Štětí, řekl jsem si, že už se sem nevrátím. Šíleně to tu smrdí.“ 

(kamarád ze školy) 

,,Ve Štětí jsem nebyla, ale jezdím do Račic.“ 

(spolužačka ze střední) 

,,Štětí, no,tam je ta velká fabrika, skoro větší než město.“  

(kamarád z Moravy) 

,,To je předměstí Prahy, ne?“  

(z doslechu) 

,,Jo Štětí …“  

(učitelé ze školy) 

,,Na to, jaké jste město, tak máte hodně škol.“  

(kamarádka ze školy) 

,,Štětí, tam jsem byl na stáži, ale znám jen papírnu a hotel. Jak to tam dnes vypadá?“ 

(muž ze Švédska) 

,,No Štětí, to znám, je to známé město.“ 

(ředitel divadla) 

  



14 
 

Vítejte ve Štětí městě papíru.1 ,,Štětí je moderním […] sídlem s vysokým stupněm 

občanské vybavenosti. Jeho místní části poskytují kombinaci venkovského bydlení 

a snadné dostupnosti služeb.“2 Výčet vybavenosti uvedu Městský úřad, Policii ČR 

a Městskou policii, požární stanici rozvětvenou na Sbor dobrovolných hasičů Štětí 

a Hasičský záchranný sbor, spadající pod Litoměřice. Dále zdravotní střediska 

a lékařské ordinace, též je zajištěn prostor pro seniory s pečovatelskou službou, rovněž 

je zřízena řada podpůrných organizací pro osoby3, které se nacházejí v obtížné situaci. 

Obchody, školy, koupaliště, sportovní stadion, autobusové nádraží, restaurace, obchodní 

dům, hotely, městská prádelna, pěší zóna, nové náměstí, kino a městská knihovna, 

kulturní středisko aj.  

,,Plochá pobřežní nížina je na východě lemována obloukem svahů, které jsou nejnižším 

stupněm Dokenské pahorkatiny.“ (Miloš Bílek, 2010, s. 18) Zatímco na levém břehu 

v částečně zalesněné vyvýšené tabuli se naskýtá pohled na osamělou horu, je jím bájný 

Říp4. Ve Štětí a jeho okolí převažuje zemědělská půda s nízkou hustotou lesů, které jsou 

listnatého či smíšeného charakteru. Celou krajinou protéká mohutný labský tok, který 

dosahuje šířky 250 metrů, jedná se tedy o jeho nejširší průtok, a v oblasti Štětska je 

nejvýznamnější přírodní skutečností. Pokud bychom se vydali směrem na Mělník 

spatříme soutok dvou řek, již zmíněné Labe a Vltavy. Též část východního území, které  

je ve správě Štětí, spadá do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. S polohou města 

zmíním jeho integraci k dalším obcím. Pod správu Městského úřadu ve Štětí náleží 

 
1Uvítací věta, kterou spatříte u zastávky na břehu Labe. 
2Štětí a okolí. Štětí: oficiální portál města Štětí a Štětska [online]. Štětí: Město Štětí, 11. 8. 2016 

[cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.steti.cz/content/view/24/46/ 
3Sociální začleňování je projekt, který vznikl v roce 2013 ve spolupráci s vládní Agenturou pro 

sociální začleňování. Hlavním cílem se myslí nalezení progresivního způsobu integrace osob 

a rodin, které jsou ohroženy a souciálně vyloučeny či zlepšit situaci v sociálně vyloučených 

lokalitách, které se podle výpovědi města mohou stát nebezpěčnými ghetty, což nebude 

chválihodnou vizitkou města. Jako témata strategie, která vychází ze situační analýzy, jsou: 

zaměstnanost, vzdělávání a volný čas, bydlení, bezpečí a prevence kriminality. (Miroslav Andrt, 

místostarosta města Štětí) 
4Říp je čedičová hora, neboli pozůstatek sopky, obnažený zbytek sopouchu třetihorního 

vulkánu. Jedná se o dominantu Polabí, která převyšuje krajinu a tak se z něj stává orientační 

bod. Na samém vrcholu se nachází rotunda, která se skládá ze tří částí. Dominantní část je 

kruhového půdorysu, na východní straně je k lodi připojena polokruhová apsida a na severní 

straně valcovitá věž. Uvnitř je umístěn Pomník českého státu - socha svatého Jiří s drakem od 

Bernarda Otto Seelinga. Hora Říp se stala symbolem naší kultury a poutním místem, kdy se na 

místo sjížděli studenti z Prahy a v roce 1868 byl vyzdvižen první kámen pro základy Národního 

divadla. I v období německé okupace se stal Říp výrazným místem, jelikož tato oblast patří do 

Sudet. Z vrcholu lze pozorovat až jednu třetinu Čech, i Prahu. Též se stala hora inspirací pro 

umělce, například Josef Mánes, Mikoláš Aleš či Max Švabinský z literatury se jedná o Jana 

Nerudu a Svatopluka Čecha. (Josef Zezulka) 
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devět obcí a vesnic, čímž vzniká spádová oblast pod názvem Štětsko, zároveň se Štětí 

řadí k druhému většímu městu v okrese.  

2.1.1 Centra a periferie města 

Charakteristickým momentem města je jeho poloha v kraji, kdy jsme na hranici 

Ústeckého kraje a Středočeského kraje (Obr. 1). Štětí leží 50 kilometrů od Prahy a 16 

kilometrů od Mělníka, zatímco do Litoměřic je vzdálenost 23 kilometrů a směrem do 

Ústí nad Labem 60 kilometrů. Štětí tedy leží mezi městy Litoměřice a Mělník, do 

kterých vede přímá komunikační cesta. Přes řeku Labe, která protéká městem, je 

postavena dominanta města. Most (Obr. 2), který je součástí města ,,teprve“ od roku 

1973, který vznikl při výstavbě nového pojetí města při nástupu minulého režimu, který 

zapříčinil architektonický panelový ráz města (Obr. 3). Přes ,,náš“ most vede kolmo 

komunikační cesta do Roudnice nad Labem. ,,Důležitou dopravní tepnou je také 

železniční trať, směřující z Mělníka do Litoměřic a dále do Ústí nad Labem. Na levém 

labském břehu […] je položen železniční koridor Praha - Ústí nad Labem.“ (Miloš 

Bílek, 2010, s. 6) Pod Štětí spadají dvě železniční tratě Štětí a Hněvice, nádraží přes 

řeku.  

 

  

Obr. 3 - Ráz města 

 

V současné5 době spadáme pod Ústecký kraj, v historii to však tak nebývalo, naopak 

jsme spadali pod Prahu. Při novém vzniku kraje se město ocitlo na samé hranici dvou 

 
5Z vlastního pohledu a zkušenosti je ve Štětí stále vazba do středu Čech. Převážná část 

obyvatelstva dojíždí do práce na Mělník či do Prahy, též i já. Dopravní spoje jsou více 

směřovány směrem k Praze, ať se jedná o autobus, který jezdí trasu Štětí - Praha Ládví nebo 

vlaková doprava. Praha a její okolí je rozděleno na pásma, kde dopravu zašťiťuje Pražská 

integrovaná doprava, neboli PID, s vazbou na hlavní město se v rámci pásem dopravíte až do 

Štětí, kde pásmo končí. Štětí se stalo dopravní hranicí mezi Prahou (PID) a Ústím nad Labem 

(DÚK). I když jedu nakoupit do ,,většího“ města, vždy volím Mělník. Jelikož bylo město 

spojeno s Mělníkem, vede tímto směrem přímá komunikační cesta, zatímco do jiných měst se 

jezdí přes řeku a s dělší objížďkou. Štětí od Mělníka leží ve vzdálenosti 16 kilometrů, zatímco 

Štětí od Litoměřic je ve vzdálenosti 23 kilometrů, byť se jedná též o komunikační cestu z dob 

království. 
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krajů a dvou okresů. Považuji za vhodné zmínit data týkající se obou krajů, kdy je Štětí 

na periférii6 centra7 Ústí nad Labem a na periférii centra Prahy. 

2.1.1.1 Ústecký kraj a litoměřický okres 

,,Ústecký kraj má staletou tradici průmyslové a zemědělské výroby, obchodních aktivit 

a s tím související bohatou síť dopravních cest. Mnohé z toho však neodpovídá 

potřebám moderního rozvoje regionu a života jeho obyvatel, a proto modifikace tradice 

na úroveň potřeb 21. století je hlavním cílem Zastupitelstva Ústeckého kraje.“8 

Současnost kraje se cíleně věnuje vytváření podmínek, které pomohou obohatit 

a výrazně snížit nezaměstnanost9, která přetrvává z historie10 dodnes. Z průmyslového 

pojetí kraje se v současnosti cílí i na ochranu životního prostředí, které bylo výrazným 

způsobem poškozeno, například veškeré uhelné elektrárny jsou odsířeny, dále jsou 

vystavěny čističky odpadních vod, díky kterým je řeka Labe čistší, též je omezena 

výroba využívající chemii, která se podílela na znečištění.  

S restrukturalizací výroby a odborností obyvatel je cíleno na odborná učiliště a střední 

školy, primárně však na vysokou školu Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem a na České vysoké učení technického v Děčíně a též Vysoká škola finančně 

správní v Mostě. ,,Jejich kontakty s partnery v sousedním Sasku mohou otevřít nové 

cesty hospodářské a kulturní spolupráce budoucích generací obou regionů.“11 Kraj, jak 

vyplývá výše, leží na severu Čech s hraničí vazbou na Německo, která se stala prioritou 

pro hospodářský a sociální rozvoj. Což znamená, že kraj modernizuje a realizuje 

 
6Periferie je územní oblast, která je podřízená autoritě centra. Na vzdálenosti od něho nezáleží, 

ale pokud neznáme vlastnosti centra, nemůžeme chápat ani struktury a funkce periférie. 
7Centrum, neboli jádro je privilegovaným místem v určitém teritoriu. Řídí, kontroluje, ale samo 

je závislé na zdrojích z periférie. 
8JANDA, Petr. Historie a současnost Ústeckého kraje. Ústecký kraj: oficiální web [online]. Ústí 

nad Labem, 2009, 16. 1. 2014 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/historie-a-soucasnost/d-850435/p1=204829 
9Podle statistik k roku 2020 patří Ústecký kraj k nejhorší pozici nezaměstnanosti ve srovnání 

s ostatními kraji. Konkrétně bylo evidováno 29 191 osob bez zaměstání. Co se týče průměrné 

hrubé mzdy na dosáhla hodnotu 31 530 Kč. Počet obyvatel činí 821 080 osob. 
10K Ústeckému kraji uvedu historickou vsuvku, která dokresluje současnou situaci kraje. 

V osmnáctém století byl omezen rozvoj oblasti v následku válek, zrušilo se nevolnictví a nastal 

intenzivní rozvoj průmyslu. Kraj, který se vyznačoval s potenciálem dělnictva, byl před druhou 

světovou válkou odtržen od vnitrozemí a připojen k Německu, jelikož zde žilo německé 

obyvatelstvo. Největší vliv ve vývoji území byl konec druhé světové války, po odchodu 

německého obyvatelstva, začalo nové osidlování a to Čechy, Slováky, volyňskými Čechy 

a hlavně Rómy. K podtřžení problému uvedu citaci, kdy obyvatelé neměli k území žádné 

kulturní vazby, tudíž jejich vztah k oblasti vedl k otupění a lhostejnosti, který zapříčinil až 

devastaci území. (Petr Janda, Ústecký kraj) 
11JANDA, Petr. Historie a současnost Ústeckého kraje. Ústecký kraj: oficiální web [online]. Ústí 

nad Labem, 2009, 16. 1. 2014 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/historie-a-soucasnost/d-850435/p1=204829 
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dopravní spojení se sousedním Německem, který považuje na vstupní bránou do dalších 

zemí Evropy. Německá republika se stala jedním ze zahraničních partnerů Ústeckého 

kraje.  

Litoměřický okres leží na jihovýchodní straně kraje, počítá se jako druhý největší okres 

v Ústeckém kraji. Litoměřický okres se váže na Liberecký kraj s okresem Česká Lípa, 

dále sousedí s okresem Kladno a s okresem Mělník, který náleží Středočeskému kraji. 

Podle Českého statistického úřadu k roku 2020 je v okrese 119 668 počet obyvatel, dále 

okres sčítá na 105 obcí, z toho 11 měst a 2 městyse. 

2.1.1.2 Středočeský kraj a okres Mělník 

Středočeský kraj, který leží v těsné blízkosti Prahy a uprostřed Čech ,,velikostí, počtem 

obcí i obyvatel je největším krajem České republiky.“12 Zároveň kraj nese nejlidnatější 

rys v rámci celé republiky. Kraj nemá své krajské město, jako tomu je u jiných krajů, 

tudíž krajský úřad sídlí v Praze, tím vzniká sociálně ekonomická vazba na hlavní město, 

za jistých okolností tvoří metropolitní zázemí pro Prahu. ,,Úzká vazba s hlavním městem 

a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu 

významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu 

potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.“13 Pokud se kraj vyznačuje jako 

nejlidnatější a s vazbou na Prahu, lze očekávat, že se zároveň kraj stává přetížený 

v oblasti dopravy v měřítku celé republiky, přes území je radikálně vedena hlavní 

železniční síť.  

Pokud se Ústecký kraj vyznačuje primárně průmyslem, Středočeský kraj naopak rozvíjí 

zemědělskou výrobu, která těží z rostlinné výroby, pěstování obilnin, řepy cukrovky, 

a dále i ovoce se zeleninou a dokonce pěstování květin. Avšak stěžejní je strojní 

a potravinářský průmysl. ,,Ekonomická aktivita a zaměstnanost obyvatel, jejich 

průměrné mzdy14 a příjmy domácností Středočeského kraje se dlouhodobě zvyšují 

a v rámci ČR patří k druhým nejvyšším po Praze.“15 Nezaměstnanost je výrazně nižší 

v republikovém porovnání. 

Okres Mělník leží v severní části středních Čech, který souměrnou polohou kopíruje 

soutok Labe a Vltavy. Zatímco Litoměřický okres se vyznačuje jako druhý největší,  

 
12Základní informace o kraji. Středočeský kraj [online]. Praha: Středočeský kraj, 2017 [cit. 

2020-09-29]. Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/kraj 
13Základní informace o kraji. Středočeský kraj [online]. Praha: Středočeský kraj, 2017 [cit. 

2020-09-29]. Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/kraj 
14Podle Českého statistického úřadu k roku 2020 je průměrná hrubá mzda 34 224 Kč. Počet 

nezaměstnaných je v současné době na 3,18 % a počet obyvatel činí 1 385 141 osob. Praha sčítá 

1 324 277 obyvatel. 
15Základní informace o kraji. Středočeský kraj [online]. Praha: Středočeský kraj, 2017 [cit. 

2020-09-29]. Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/kraj 
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okres Mělník je naopak druhým nejmenším z hlediska krajů, ač hustota zalidnění okres 

řadí do vyšších příček. V současné době sčítá okres 69 obcí, z toho 7 města 1 městys.  

Obecně lze říci, že Ústecký kraj mezi kraji České republiky je výrazně orientován na 

hospodářství a na oblast těžkého průmyslu. I okres Mělník z hlediska životního 

prostředí spadá k velice postiženým oblastem, až k nejhorším v republice. ,,Hlavní 

příčinou je chemický průmysl a výroba energie.“16 Na periferii města stojí elektrárna17 

Mělník a ve vzdálenosti šestnácti kilometrů severozápadně se nachází papírna Mondi 

Štětí.  

2.2 Štětí nyní 

Podle Českého statistického úřadu zde žije trvale zhruba 8 700 (2018) obyvatel. V roce 

2008 byla zveřejněna informace, že k datu ve Štětí žije přibližně 600 cizinců, kteří se 

ale nezapočítávají k výpočtu určení daní, tudíž se neobjevují v Českém statistickém 

úřadu. Sídelní aglomerace je rozprostřena při ploše 240 hektarů, ale obytná plocha je 

okolo 110 hektarů, s tím, že průmyslová zóna zabírá plochu 130 hektarů, s dodatkem, že 

se průmyslová zóna velmi rychle rozrůstá o nová odvětví. Naposledy se tak stalo v roce 

2020, kdy vznikla pila LABE WOOD. Je tedy zjevné, že obytné území města je výrazně 

menší, jak továrna. ,,Štětí, no, tam je ta velká fabrika, skoro větší než město.“ (kamarád 

z Moravy) (Obr. 4) 

 

 
 

Obr. 4 – Mapa města Štětí 

 

Výrazným prvkem města je jednoznačně firma Mondi Štětí zabývající se primárně 

výrobou papíru (Obr. 5). Firma se prezentuje, jako přední světový výrobce papíru 

a obalových materiálů. ,,Naše výrobky denně přinášejí užitek milionům lidí, kteří je 

 
16Charakteristika okresu Mělník: Okres Mělník. Český statistický úřad [online]. Praha: Český 

statistický úřad, 2020 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_okresu_melnik 
17Elektrárna Mělník je z výroben ČEZ nejblíže k Praze. Organizace zajišťuje eletřinu a dodávku 

tepla cileně do hlavního města Prahy. Jedná se o komplex kondenzační elektrárny, která spaluje 

hnědé uhlí, které je dováženo vlaky z dolů. (Skupina ČEZ) 
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využívají ve svém pracovním životě i volném čase.“18 Mondi Štětí je významným 

evropským dodavatelem lepenky, buničiny a předním výrobcem vysoce kvalitních 

papírů. Kvůli velkým investicím na zvyšuje kapacita a zlepšuje se kvalita produktů, 

aktuálně se ročně produkuje více než 500 000 metrických tun buničiny, papíru 

a lepenky světové kvality, které se prodávají na všech kontinentech, dále se specializují 

na výrobu průmyslových pytlů a ochranných balících materiálů potažených 

extrudovaným polymerem. Hlavním cílem se míní především kvalita produktů a péče 

o životní prostředí a bezpečnost práce. Mondi Štětí a průmyslová zóna se dělí na tři 

výrobny, a za pomoci komplexnímu vybavení areálu je zajištěn celkový proces při 

výrobě papíru, jednoduše řečeno od přejímky dřeva k výrobě až po samotný konečný 

produkt. ,,Podílí se na němi řada technologicky vyspělých provozů jako například 

energetika, která zásobuje teplem i město Štětí, čistírna odpadních vod, v níž se 

zpracovávají i městské odpadní vody, vysoce specializovaná údržba.“19 

Strategií společnosti Mondi je dosáhnout udržitelného růstu hodnot za pomoci čtyř 

strategických hodnotových faktorů, jsou jimi: řízení výkonu v hodnotovém řetězci, 

investovat do aktiv s nákladovou předností, inspirace lidí, partnerství se zákazníky 

v oblasti inovací. Na základě těchto předností vzniká jádro firmy, udržitelné 

poskytování hodnotového růstu. Strategický přístup, se kterým pracuje Mondi 

zapříčinil, že se firma stala přední světovou skupinou obalů a papíru, profilují se silnou 

platformou růstu, která staví na vlastních konkurenčních výhodách.  

V kontextu oblasti je svou velikostí zařazena k nejvýznamnějšímu zaměstnavateli 

v regionu, kdy si kladou jako prioritu bezpečnost a spokojenost zaměstnanců. 

,,Podporujeme místní neziskové organizace, sportovní kluby a vzdělávací instituce, 

někteří přednášíme na odborných školách. Vytváříme příležitosti pro letní brigády 

a praxi studentům. Stále jsme v kontaktu s bývalými kolegy v důchodu a zveme je na 

všechny pořádané akce.“20 Veškeré projektové akce se konají pod záštitou Program 

Patriot, který cílí pro veřejnost, kdy celková podpora regionu v Programu Patriot 

společnosti Mondi k roku 2020 činí 6 367 872 Kč. Jedná se o programy navržené 

Mondi Štětí, ale zároveň občané mohou navrhnout projekt, který v souladu s komisí 

může být firmou schválen a podpořen21. Mondi Štětí dále realizuje projekt Mondi pro 

život, kdy se realizují a nabízí široké spektrum dotovaných aktivit pro rodiny. 

 
18O nás. Mondijobs Czech Republic [online]. Czech Republic: Mondi [cit. 2020-09-29]. 

Dostupné z: https://www.mondijobs.cz/cz/ 
19Výrobní závody: Mondi v České Republice. Mondijobs Czech Republic: Mondi [online]. 

Czech Republic: Mondi [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: 

https://www.mondijobs.cz/cz/v%C3%BDrobn%C3%AD-z%C3%A1vody/ 
20Mondi Czechia: Proč Mondi. Mondijobs Czech Republic: Mondi [online]. Czech Republic: 

Mondi [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.mondijobs.cz/cz/pro%C4%8D-mondi/ 
21Například Nadace pro Dřevo (jarní zalesňování), Interaktivní tabule pro děti v mateřské škole, 

dále projekty vztahující se ke sportu.  
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Vyznačuje se to tím, že jsou založené klubovny s konkrétní aktivitou22, kterou si široká 

veřejnost vybere. Podle Litoměřického deníku ,,při pravidelném setkání představitelů 

města Štětí s ředitelem společnosti Mondi Štětí Romanem Seneckým byla v úterý 30. 

července podepsána darovací smlouvana 4,5 milionu korun. Tato částka bude Městu 

Štětí poskytnuta v rámci plnění Memoranda o spolupráci a jedná se o podporu na rok 

2019. […] Díky tomu můžeme realizovat rekonstrukci školní družiny na Základní škole 

ve Školní ulici. Bez tohoto příspěvku firmy by byla tato dlouho plánovaná investice pro 

nás nedosažitelná.“23 

2.2.1 Kulturní oblast města 

Podle slovníku výtvarného umění je umělecká kultura tvořivá činnost, jejímž výsledkem 

jsou kulturní hodnoty, které přispívají k obohacenému poznání a vnímání člověka. 

Jedná se o širší pojem než umění, protože zahrnuje tvorbu uměleckých děl, ale také je to 

proces jejich šíření a přijímání umělecké činnosti a kritiky. Zatímco kultura je oblast 

vzdělání a vzdělanosti. V obecné smyslu je to souhrn všech materiálních  duchovních 

hodnot, které jsou cílem společenskéa historické činnosti lidstva. (Paul Trojan 

a Bohumír Mráz)  

Podle profesora Zdeňka R. Nešpora24 lze kulturu zkoumat ze tří oblastí. První oblast se 

věnuje výzkumu kultury v atributivním smyslu a jako lidského fenoménu, který 

zajišťuje lidskou činnost. Obecněji je na kulturu pohlíženo jako na nejvýznamnější 

znak, kdy se člověk odlišuje od subhumánních25 bytostí. Druhá oblast je 

v distributivním smyslu, úrovně jednotlivých kultur a subkultur, které jsou 

identifikovatelné v čase a prostoru. Kulturní pluralismus. Kultura představuje 

konfigurace artefaktů, idejí, norem, institucí a kulturních vzorů. ,,Předmětem studia jsou 

explicitní kulturní vzory zahrnující typické a výrazné vnější projevy kultury a implicitní 

kulturní vzory postavené na systému hodnot, norem, názorů.“26 Třetí je vztažena na 

úroveň jedince, na základě osobnostní kultury a její analýza vztahů, jazyka a myšlení 

v konkrétním sociokulturním kontextu. Jedinec je tvůrce a zároveň produkt své kultury.  

 
22Například Žít mě baví (příměstské tábory), Inspiration for Women (cílené na inspiraci žen 

a jejich růst), Cestování za poznáním, Free styl club, Papírový drak (vodní sporty) a jiné, avšak 

často se programy a kluby směřují ke sportu a jeho aktivitám. 
23Mondi podpořilo Štětí dalšími 4,5 miliony korun. Pomohou k opravě družiny. Litoměřický 

deník.cz [online]. Litoměřice: VLTAVA LABE MEDIA, 2005, 2019 [cit. 2020-09-29]. 

Dostupné z: https://litomericky.denik.cz/podnikani/mondi-podporilo-steti-dalsimi-4-5-miliony-

korun-pomohou-k-oprave-druziny-20190802.html 
24Doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. je český vysokoškolský pedagog se zájmem 

o religionistiku, sociologii náboženství a antropologii. Nyní působí na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy. 
25Znamená to bytost, která zaujímá ve vývoji nižší postavení než člověk. 
26R. NEŠPOR, Zdeněk, Martin MATĚJŮ a Václav SOUKUP. Kultura. Sociologická 

encyklopedie: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 

2017, 2020 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kultura 
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,,V současném antropologickém myšlení je kultura obvykle definována prostřednictvím 

sedmi základních charakteristik, a sice jako integrovaná, adaptivní, negenetická, 

naučitelná, sdílená, symbolická a specificky lidská.“27 Lidské vnímání a rozumění je 

zprostředkováno kulturou. Kultura a její pojetí je velmi široká vědní disciplína, do které 

spadá vše co lidé dělají, jak o ní komunikují a co si o ní myslí, jedná se tedy o široký 

rozptyl komplexních jevů.  

,,Současná kultura v nejširším slova smyslu je kulturou vizuální.“ (Marie Fulková) 

,,Hybnou silou kultury je jednak idea hodnoty a za druhé idea uchování.“ (Jean 

Dubuffet) 

 

Pozdně barokní a klasicistní zástavby údajně neměly kulturně historickou hodnotu, 

proto je čekal osud demolice (Obr. 6). Stavba, která se zachovala z doby před papírnou 

je farní kostel (Obr. 7) svatého Šimona a Judy, jehož doložení o existenci spadá k roku 

1352 v papežských registrech. Jelikož kostel leží v oblasti u řeky Labe, často docházelo 

k záplavám a poničení kostela. V roce 1784 došlo k jeho nové obnově do pozdně 

barokní podoby, která převážně zůstala do 20. století, jelikož v roce 1930 byl kostel 

zrestaurován architektem Jaroslavem Majorem28 z Prahy, do současné podoby a v roce 

2000 byla obnovena jeho krytina. Z architektonické oblasti se jedná o jednolodní 

podélnou stavbu s odsazeným presbytářem, kde je použita placková klenba, zatímco 

v lodi je trámový strop. ,,V ose vstupního průčelí na západní straně je vysoká čtyřboká 

věž se vstupní předsíní v přízemí.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 85) Okna mají rys 

segmentových oblouků, kdy okolo nich a u dveří jsou lezény. Zajímavostí jsou na 

jižním průčelí sluneční hodiny, které se objevují na fotografiích až v průběhu 20. století. 

Informace týkající se interiéru jsou známé okolo roku 1785, kdy se započala jeho 

výzdoba. Fresková výmalba interiéru kostela byla od Josefa Kramolína29, kdy hlavní 

 
27Co je kultura? In: Projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. [online]. Praha: 

Člověk v tísni, 2002 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b01obecnatemata/02.pdf 
28Jaroslav Pantaleon Major byl český malíř a freskař, který působil převážně v Praze, například 

se stal tvůrcem výzdoby kaple u svatého Gabriela při pražském Smíchově. Po studuiích v Itálii 

a po návratu do Čech konkrétně do Pražských Emauz, kde byl přijat do řádu, tvořil například 

v kostele svatého Václava ve Starých Dejvicích, kostel svatého Antonína v pražských 

Holešovicích a po první světové válce se stal restaurátorem sgrafit při kostele svatého Mikuláše 

na Staroměstském náměstí.  
29Dílo Josefa Kramolína je eklektizující, kdy podle povahy objednané práce malíř přizpůsobuje 

způsob jeho podání. V kostele svatého Mikuláše na Malé Straně a Klementinu dostal příležitost 

tvořit vedle tehdejších umělců. Kostelní interiéry v Praze byly vyzdobeny, a proto začal 

dostávat zakázky na venkově, kde doznívalo baroko a nastupoval nový sloh. Čímž působí 

Kramolínovy oltáře a fresky jako anachronismus (prežitek), přesto jsou kostely značně 

obohacené. (Markéta Doležalová)  
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oltář představuje svaté apoštoly, kterým je kostel zasvěcen, Šimona a Judu. Stropní 

freska pojímá dramatickou scénu zachycující příběh kostela, tedy kdy starý dřevěný 

kostelík pohltá rozvodněná řeka. Do současné doby se tyto fresky nezachovaly, 

přemaloval je již zmíněný Jaroslav Major. S vazbou na Prahu byl do kostela dovezen 

hlavní oltář, který kdysi pocházel z kostela svatého Václava, dále byla z Prahy dovezena 

kazatelna a též soubor šestnácti lavic, který byl dříve v Praze. Zbytek výzdoby kostela 

vytvořili místní a okolní tvůrci. Ke kostelu náleží i jeho fara ,,je to jednopatrová budova 

s pozdně barokním dekorem lizénovými rámy.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 87) V roce 2002 

v srpnu město zasáhla ničivá povodeň, která zapříčinila opětovné škody v prostoru 

kostela a fary, zničeny byly původní kostelní dveře, oltář a jeho výmalba. V roce 2004 

se kostel znovu otevřel do současné podoby. P. Anselm Pavel Kříž O. Praem je místní 

kněz, který do Štětí přišel v roce 2008, a je zde do současnosti. Ten na přelomu roku 

2012/2013 zrealizoval dětský tábor (Obr. 8), s týdenní časovou dotací a v prostorách 

fary. V době konání akce je přítomno Kněžské bratrstvo svatého Petra, které podporuje 

křesťanskou zbožnost, dále vytvořilo kněžské semináře za cílem poskytování katecheze, 

organizace poutí, vést mládež k plnosti svátostného a kulturního života. Dětský tábor, 

který se koná v době letních prázdnin, se věnuje oblasti výtvarné výchovy, kdy vznikla 

týdenní hra s vytvořením ostrova. ,,Téma hry se promítalo do výletů i tvorby dětí. Každý 

den začínaly děti mší svatou ve starém ritu [...] děti podle P. Kříže mají zálibu 

v tajemství a velmi dobře chápou, že ne vše je pochopitelné rozumem či ne vše je možné 

spatřit vlastníma očima. P. Kříž je toho názoru, že dnes se snažíme dětem vše 

zjednodušovat a přibližovat a zapomínáme přitom, že samým zjednodušováním 

ochuzujeme jejich duchovní život.“ (P. Anselm Pavel Kříž O. Praem, 2015) Pod záštitou 

kostela se koná Štětský podzim, kdy při třech pátcích před svátkem svatých Šimona 

a Judy, vznikají varhanní koncerty od různých interpretů, dalším programem v rámci 

kostela je jarní setkání s duchovní hudbou s programem pro děti, ,,které přicházejí do 

kostela, aby vyslechly výklad o jeho historii a poslechli si několik nejznámějších skladeb 

starých Mistrů.“ (Zuzana Adamová, 2015) 

Kaplička u papírny (Obr. 9), kdysi při cestě do Hoštky, je též v pozdně barokním slohu. 

Architektonicky se jedná o čtvercový půdorys, na průčelí jsou lizénové rámy, portál je 

stlačeného oblouku a na štítě jsou volutová křídla, vnitřek kapličky je valená klenba. 

V zahradě Masarykovy školy je situované sousoší prvních dvou československých 

prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka a Edvadra Beneše (Obr. 10). Avšak než mělo 

být sousoší představeno veřejnosti, od akademického sochaře Václava Šáry, došlo 

k situaci, kdy Štětí bylo odtrženo a stalo se součástí Německa, proto sousoší vojáci 

odvezli na Mělník, kde bylo ukryto. Když mělo být sousoší opakovaně odhaleno 

a umístěno před školu, přišel komunistický převrat a sousoší bylo zase ukryto ve skladě 

ve Štětí. Až v roce 1990 bylo definitivní usazení sousoší. ,,Uprostřed pěší zóny, blízko 

obchodního domuje umístěno jediné umělecké dílo ve Štětí z nové doby, které bylo 

nainstalováno roku 1993 jako součást dokončované komplexní bytové výstavby.“ (Miloš 

Bílek, 2002, s. 88) Dívka ležící v kašně (Obr. 11), se čtvercovým půdorysem, je akt 
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nahé dívky, která se ,,vznáší“ v leže nad hladinou. Původní koncept díla byl zamýšlen, 

kdy dívka měla sedět na skalním útvaru, po kterém měla stékat voda. Neuskutečnilo se. 

Město papíru, papír a skládačka z papíru jsou témata, která se objevují v nově vzniklé 

kašně před kinem, které bylo modernizováno a podporováno programem Patriot. 

Papírové origami parníku z kovu a modré vlny (Obr. 12), které doprovázejí parník jsou 

dominantou oné kašny, která vznikla v roce 2019. ,,Projekt se týkal i úpravy plochy 

před vstupem do kina tak, aby se zvýšila bezpečnost a uživatelský komfort celého 

prostoru. Bylo provedeno osazení prostoru kamennou dlažbou, lavičkami a lampami 

veřejného osvětlení.“30 Kovová plastika vznikla od akademického sochaře Martina 

Ceplecha. Avšak tento koncept vznikl u štětského grafika a výtvarníka Františka Hejdy, 

s rozdílem kdy plastika měla být umístěnau městského koupaliště, kde je kruhový 

objezd a to již v roce 2013. ,,Předmětem sporu byl fakt, že se stejný návrh objevil po 

několika letech znovu, jen na jiném místě a od jiného autora.“31 

„Kdo odsouhlasil tu hrůzu v kašně u kina?“(komentář na internetu) 

„Myslím si, že vlnky a loďka v podobě dětské skládanky z papíru patří do mateřských 

škola ne ke kinu. Už jednu „hrůznou kašnu“ máme u Tesca a teď vyrůstá další?“ 

(komentářna internetu) Autor komentáře míní kašnu s mladou ležící dívkou, kterou 

zmiňuji výše.  

„Neměli by se k úpravám veřejných prostorů také vyjadřovat obyvatelé města 

Štětí?“(komentář na internetu) 

Nyní kulturu ve městě zaštiťuje Kulturní a informační zařízení města Štětí, pod které 

spadá Kulturní středisko, Informační středisko32, Městská knihovna a Kino Štětí.  

2.2.1.1 Kulturní středisko 

Toto odvětví zprostředkovává akce týkající se Štětí a jeho spádové oblasti. V rámci 

umění a kultury pořádá a umožňuje lokálním tvůrcům možnost výstav33, které jsou 

 
30KRCH, Martin. Kontroverzní kašna ve Štětí se snad brzy dočká dokončení. Litoměřický 

deník.cz [online]. Litoměřice: VLTAVA LABE MEDIA, 2005, 2019 [cit. 2020-09-29]. 

Dostupné z: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/kontroverzni-kasna-ve-steti-se-snad-

brzy-docka-dokonceni-20190809.html 
31Tamtéž.  
32Naučné putování loupežníka Štetky vzniklo v roce 2012, po sloučení města a jeho spádových 

oblastí (Štětsko). Oné putování má za cíl vzdělávat obyvatelé v oblasti historie, okolní přírodě, 

průmyslu a zemědělství, které je v těsné blízkosti regionu, dále o starých cestách aj. Stezku 

doprovází tabule, vždy na dané téma. Mordloch je pískovcová jeskyně, kde v rámci kulturních 

akcí jsou členové historické skupiny vizuálně zpodobněni loupežníku Štětky a jeho skupině. 
33Uvádím výčet výstav, které se konaly rok zpět: Výstava Rekonstrukce mostu ve Štětí, To 

nejlepší od členů fotoklubu, Konec sezóny, Háčkem, jehlicí a jehlou, Andělé 2, Výlov ryb před 

vánocemi, Turistika blíže k přírodě, lidem i poznání, Slovinsko, Výstava absolventů výtvarného 

oboru ZUŠ aj.  
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realizované v Informačním středisku. V boční místnosti je vyčleněn prostor 

s charakterem white cube galerie34. Avšak jedná se o místnost menších rozměrů 

s oknem po pravé straně. Pokud vystavujete jste propagován na internetových stránkách 

města Štětí, i v oblastním zpravodaji35.  

Dále jsou realizované projekty pro děti, jako jsou divadelní36 představení, též 

divadelní37 představení pro dospělé, které se konají v kině. Dlouhodobou akcí ve 

spojení Kulturního střediska a základních škol, včetně ZUŠ a DDM je Rozsvícení 

vánočního stromu, kde vystavují a prodávají svoji tvorbu školy, které se ve městě 

nacházejí plus DDM. Celou akci doprovází koncert žáků ZUŠ. Akce se koná každý rok 

prvního prosince na Novém náměstí, tedy v centru města. ,,Vánoční výstava, neboli 

projekt Andělské nadělení, vznikla z mé vlastní iniciativy a vedla jsem ji pod záštitou 

Výtvarného oboru ZUŠ Štětí a Kulturního střediska Štětí. Cílem bylo obohatit vánoční 

program města a zároveň ukázat rodičům a spoluobčanům, jak pracují ve školách 

a dalších organizacích. Podařila se mi spolupráce se třemi základními školami 

a družinami, speciální školou a čtyřmi mateřskými školami.“ (pedagog Základní 

umělecké škole Štětí, 2020) Autorka projekt započala v roce 2008 a jeho poslední 

realizaci byla v roce 2018, kdy říká, že důvodem byla ,,únava a neochota některých 

pedagogů dále spolupracovat, též přístup města a vedení škol mě mrzel. Postrádala 

jsem respekta pochvalu, ocenění nás všech. Další motivace pro práci, kdy si nikdo 

neváží jejich práce.“ Každý rok školy pracovaly na určité téma, které téhož roku v září 

bylo vybráno a zveřejněno, například se jednalo o Světlo, Jak čerti slavili Vánoce, 

Hvězda betlémská, Ryby aj. V současné době výstavu ,,převzalo“ DDM se soutěžním 

cílem38.   

Fenomén kulturního39 života ve Štětí je Národní festival dechových orchestrů, dále jen 

FEDO (Obr. 13). Festival40 spadá do Štětského kulturního léta, kdy se jedná zároveň 

 
34V oné galerii jsem též vystavovala a to v roce 2016. 
35Ten v současné době rozšiřuje své příspěvky v oblasti historie, která se k tomu to městu váže.  
36Například Sváťovo loutkové divadlo, Metropolitní divadlo Praha, Divadlo Andromeda 
37Například Penzion Ponorka (Docela velké divadlo), Hrdinové (Divadlo v Rytířské) a beseda 

s hercem Josefem Dvořákem a Janem Burdou. 
38DDM Štětí ve spolupráci s KIZ pořádá výtvarnou soutěž pro děti. Během měsíce listopadu 

budou děti ve školách malovat obrázky na téma "Vánoční čas" libovolnou technikou. Soutěž 

bude rozdělena do 3 kategorií - MŠ, ZŠ 1 stupeň a ZŠ 2. stupeň. Nejkrásnější z nich budete 

moci vidět 1. prosince 2019 od 14.00 hodin v podloubí na Novém náměstí a sami rozhodnout 

o vítězi hlasováním pomocí speciálních samolepek, které obdržíte na místě od pracovnic DDM. 

Výherci budou vyhlášeni na pódiu před rozsvícením stromu a budou jim předány hodnotné 

ceny. Přijďte se zapojit do hlasování a podpořit tím tvůrčí činnost dětí v tomto předvánočním 

čase. Těšíme se na vás. (DDM Štětí, 2019) (Obr. 14-17)  
39Dalšími kulturními akcemi jsou ve městě, například Jarmark, pálení čarodejnic, ohňostroj 

například při Novém roce, Štětská ostrev, kde jsou k vidění techniky historického šermu a bitev, 
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o soutěž mezi orchestry z jiných měst, oblastí a zemí. ,,Během tří festivalových dnů se 

Štětí promění z města papíru v město hudby a stovkám posluchačů a diváků se představí 

na tisíc hudebníků a mažoretek z tuzemska i zahraničí.“41 Svoji tradici má FEDO již od 

roku 1945, kdy místní orchestr zahrál v zahraničních programech, zároveň vystoupil 

v řadě významných42 vystoupení. Ve spolupráci s orchestrem jsou i mažoretky, které 

patříke štětskému festivalu, Mažoretky43 kulturního střediska Štětí poprvé vystupovaly 

v roce 1973 na dožínkách v Praze. FEDO se po uměleckém a diváckém úspěchu konalo 

cyklicky každý rok, jen do roku 1978, od této doby se festival koná každý druhý rok. Po 

celou tradici této akce se ustálilo schéma projektu, které se opakuji dodnes.  

V pátek se sjíždějí účinkující na festivalu, od hudebníků, mažoretek, technickou správu 

až po doplňkové účinkující. Tento den jsou všichni přivítáni na radnici starostou města, 

a následně oni uskuteční krátké představení městu. V sobotu dopoledne se realizují 

koncerty v různých částech města, po doznění hudby začíná hlavní a slavnostní průvod 

městem, kde se v intervalech diváci seznamují s dechovými kapelami a s jejich 

doprovodem. Uvaděč skupiny jde vepředu a nese informační tabuli s názvem a místem, 

odkud daná skupina je. Cíl průvodu je zakončen na Husově náměstí44, kde se odehrává 

zbytek děje festivalu. Večer je program ještě přesunut do rondele u věžových domů, kde 

se koná přehlídka mažoretek a jejich vystoupení. Závěrem celého dne je slavnostní 

ohňostroj. Relativní novinkou v rámci festivaluje Festival rockových dechových 

orchestrů, dále jen FERODO, které vzniklo v roce 2008 pro mladší cílovou skupinu. 

FERODO se koná na prostranství u Labe. Neděle se nese v myšlence ukončení 

a rozloučení se. Odpoledne je ukončeno Monstrkoncertem.  

2.2.1.2 Městská knihovna 

Knihovna poskytuje oddělení pro dospělé a oddělení pro děti, každé sídlí v jiném 

podlaží. Podle statistiky knihovny k roce 2019 je celkem 31 899 registrovaných 

návštěvníků. Dětské oddělení nabízí aktivity a besedy pro základní45 školy, ale i pro 

 
od roku 2008 vznikl Refresh Contest, kdy se jedná o soutež v rámci skateboardu s hudebním 

doprovodem. Ve spádových částech města se konají poutě.  
40Festival pořádá město Štětí s hlavními partnery Mondi, Nadace ČEZ, Rodinné stříbro 

Ústeckého kraje. 
41Historie festivalu FEDO. FEDO: Národní festival dechových orchestrů [online]. Štětí: 

Kulturní a informační zařízení Města Štětí [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: 

https://www.fedo.cz/historie-festivalu-fedo.html 
42Například na Pražském hradě, kde hraje do současnosti.  
43V současné době je ve Štětí několik skupin mažoretek, pod záštitou například DDM, kdy se 

zúčastňují soutěží s pozitivním výsledkem. 
44Na Husově náměstí je k této akci vybudováno podium z roku 1994.  
45Například Karel Čapek a Dášenka, Dobrodružná literatura a nejvýznamnější představitelé, 

Čtyři roční období a dílnička, Božena Němcová, Ondřej Sekora s Ferdou mravencem, Lidová 

pohádka a Autorská pohádka aj. Také knihovna uskutečňuje dílny, například Kluk a pes, 

Prázdniny blbce číslo 13, Bajky z divokých vajec aj.  
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mateřské školy. Cílem besed v knihovně je primárně seznámit žáky se zajímavými 

tématy, informacemi i zábavou. ,,Nejsou pouze posluchači, ale mají možnost ze 

zapojit.“46 Pod knihovnu města spadají výstavy a soutěže.  

Městská knihovna se stala místem, které poskytuje prostor pro výstavy. Věnuje se 

programům se širokou věkovou hranicí, a každá výstava47 trvá jeden měsíc. Každý 

měsíc je vyhlášena výtvarná soutěž48, výtvarná dílnička pro děti49, vědomostní soutěž50, 

které jsou doplněny o místní projekty51, besedy52, přednášky53, fotografické soutěže54, 

mezinárodní akce55, literární soutěže56, autorské čtení57, tvůrčí dílna pro veřejnost58 aj.  

2.2.1.3 Umění z papíru 

Projekt vznikl ve spolupráci Základní umělecké školy Štětí a Městské knihovny Štětí 

pod záštitou Mondi Štětí. Jedná se o projekt, který je naplánován na pět let (2017 až 

2021), v roce 2020 byl realizován již čtvrtý ročník. Umění z papíru je hlavním názvem 

výtvarného projektu, který je každý rok tematicky konkretizován. (Obr. 18) 

První ročník (2017) Umění z papíru nesl téma Člověk součástí planety, kdy byl projekt 

určen pro jedince od 6 do 99 let, kteří trvale bydlí v Litoměřickém okrese. Projekt je 

charakterizován jako výtvarná soutěž, která je rozdělena do čtyř kategorií (6-11 let, 12-

15 let, 16-26 let, 27-99 let) kdy z každé soutěžní kategorie jsou vybrány tři práce. 

 
46Dětské oddělení. Štětí: oficiální portál města Štětí a Štětska [online]. Štětí: Město Štětí, 2008 

[cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.steti.cz/content/view/758/256/ 
47Rok 2020: Turistikou blíže k přírodě, lidem i poznání, Vernisáž ZUŠ, Háčkem, jehlicí nebo 

jehlou, Prezentace MO STP plus výstava výtvarných prací žáků SpZŠ, Životy, které žijeme 

výstava obrazů akademické malířky Jozefiny Garai, Kreativ Anny Stierankové, Výstava prací 

absolventů ZUŠ, Fantasy figurky a busty Davida Kocmana. (Knihovna) 
48Rok 2020: Učitel národa, Z knih pohádkové babičky, Ze starých pověstí českých, Princeznička 

na bále, poztrácela korále,……, Vodnický mužíček, Motýlí křídla, Pan Tau, Obal na knihu. 

(Knihovna) 
49Rok 2020: Valentýnské tvořeníčko, Velikonoční koláž, Srdíčko pro maminku, Vánoční 

(blaho)přání. (Knihovna) 
50Rok 2020: Poláčkovo Bylo nás pět, Božena Němcová život a dílo, Alois Jirásek život a dílo, 

Třídím, třídíš, třídíme, Slovní kvíz, Hledej zvířátka ve větách, František Hrubín život a dílo, 

Chytrá hlavička, K. H. Mácha život a dílo. (Knihovna) 
51UMPA (Umění z papíru)  
52Rok 2020: Jak se dělá rozhlas s moderátorem P. Beranem. (Knihovna) 
53Rok 2020: Telekomunikace v kostce, Staropražská zastavení, Barevné linky, Poštovní služby, 

Pár slov o Labi. (Knihovna) 
54Rok 2020: Architektura Štětska. (Knihovna) 
55Rok 2020: S knížkou do života, Knihobraní, Noc s Andersenem, Den země, Evropský týden 

mobility a Evropský den bez aut, Týden knihoven, Adventní noc v knihovně. (Knihovna) 
56Rok 2020: Můj učitel aneb moje učitelka s velkým U, Máj, byl lásky čas. (Knihovna) 
57Rok 2020: Výletník Jakuba Pokorného. (Knihovna) 
58Rok 2020: Vítání jara, Velikonoční zápich, Vánoční svícen. (Knihovna) 
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S podmínkou, že vítězné práce se autorovi nevrací a ten souhlasí s využitím 

k nekomerčním účelům. Ostatní práce si mohou autoři vyzvednout, ale pokud tak 

neučiní do stanoveného data, práce se stávají vlastnictvím projektu. Cílem projektu je 

,,zapojením veřejnosti regionu dosáhnout lepší  propagace partnerů a jejich vzájemné 

spolupráce. Projektem přispět ke kreativnímu rozvoji osobnosti zúčastněných a pomoci 

k získání povědomí o společenských, kulturních, přírodních a technických hodnotách 

prostředí, které nás obklopuje. Dosáhnout i posunu ve vnímání uměleckých a kulturních 

podnětů členů společnosti.“59 Člověk součástí planety nese okruhy témat k realizaci, 

které se opírají o existenci člověka, například stvoření člověka, člověk a jeho tělo, 

člověk součástí komunity, člověk a jeho činnosti aj. Kritéria pro tvorbu a práci 

s materiálem je primárně využití různých druhů papíru či papírové prefabrikáty, jiný 

materiál je považován pouze jako doplněk. Techniky, které jsou sepsány v dokumentu 

a slouží k uchopení tématu jsou například koláž a dekoláž, komiks, prostorová tvorba, 

muchláž, quilling, decoupage vrstvení, kašírování, origami aj. Časová dotace projektu 

a prostor pro tvorbu je vymezen na deset měsíců, po skončení tvorby jsou vyhlášeny 

nejlepší práce, které hodnotí komise (ZUŠ, Městská knihovna a Mondi Štětí) a které 

jsou prezentovány v ateliéru ZUŠ, v knihovně, v prostorách Mondi Štětí a v rámci 

místní kabelové televize a na internetu či v měsíčním zpravodaji města Štětí. 

Druhý ročník (2018) projektu Umění z papíru na téma Věda a technika obohacující 

lidský život, objevy a vynálezy v lékařství, zemědělství, průmyslu, dopravě, 

v každodenním životě. Projekt zůstal ve stanovení cíle stejný, též nebylo změněno 

věkové rozpětí autorů, ani co se týče časové dotace, prezentace děl ani podmínek 

k vlastnictví. Též zůstal hlavní materiál k tvorbě, tedy papír a jeho prefabrikáty. Změna 

v projektu nastala, kdy se soutěž rozšířila na celou Českou republiku a vznikla nová 

soutěžní kategorie, která hodnotía vybírá kolektivní dílo vzniklé od tří a více jedinců 

bez omezení věku.  

Třetí ročník (2019) projektu byl orientován na téma Architektura s tematickými okruhy 

architektura od pravěku do současnosti v uměleckých směrech, dále například 

architektonické skvosty měst, hrady a zámky, chrámy a kláštery, věže, mrakodrapy, 

zahrady a parky, až po město naší budoucnosti. V rámci kritérií a požadavků se nic 

nezměnilo, pouze přibylo GDPR, kdy za účasti soutěže jedinci souhlasí s pořizováním, 

používáním a zveřejňováním obrazových a zvukových záznamů v rámci projektu 

Umění z papíru.  

Čtvrtý současný ročník (2020) Umění z papíru je pod tématem Příroda kolem nás 

s tematickými okruhy například svět pod našima nohama - jeskyně, podmořský svět, 

skalní formace, fauna a flora, síla, člověk je součástí přírody aj.  

 
59VÝTVARNÝ PROJEKT: UMĚNÍ Z PAPÍRU - ČLOVĚK SOUČÁSTÍ PLANETY. Štětí: 

oficiální portál města Štětí a Štětska [online]. Štětí: Město Štětí, 2017 [cit. 2020-09-29]. 

Dostupné z: https://www.steti.cz/content/view/3959/85/ 
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2.2.2 Ve městě jsou školy 

,,Nato, jaké jste město, tak máte hodně škol.“ (kamarádka ze školy) 

Mateřských škol60je ve městě Štětí pět. 

Základních škol tři, plus jedna speciální základní škola61. 

Základní umělecká škola. 

Střední škola s navazující vyšší školou a odborným učilištěm. 

Dům dětí a mládeže. 

2.2.2.1 Základní škola T. G. Masaryka Štětí 

Základní škola T. G. Masaryka, dále jen Jednička, neboli místní název pro školu, je plně 

organizovanou školou, která poskytuje vzdělání od prvního do devátého ročníku. 

V současné době do školy dochází 204 žáků a 20 zaměstnanců školy. Žáci pocházejí 

z města Štětí a jeho blízkého okolí. 

Koncepce školy pod názvem ,,Duhová škola“ vykazuje společné postupy na úrovni 

školy i mimo ní, za cílem utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Strategií těchto 

postupů je považován a využíván dlouhodobý postup. Škola za velmi důležitý pilíř 

považuje motivaci učitelů a podporu každého žáka, jelikož se Jednička vyznačuje 

školou rodinného typu úzce spolupracuje s rodinou a vzájemnou komunikací mezi 

žákem - pedagogem - rodičem. Jádro pedagogů školy je i systematické rozvíjení 

klíčových kompetencí, kdy využívají vzdělávací strategie, metody a formy výuky. Též 

současnost školy ,,v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální 

přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. 

Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku 

s praktickým životem.“62 Tudíž se ve výuce využívají metody páce, které zapříčiní 

trvalost poznání. ,,Proto jsou zařazovány způsoby výuky, které nejsou pouhým 

předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách 

a z propojení poznání různých předmětů (oborů) - navíc tento způsob výuky žáky baví.“ 

(ŠVP Duhová škola) Dalším pilířem koncepce je oblast hodnocení, kdy se škola 

zaměřuje především na pozitiva žákovy práce, za cílem motivace k dalšímu učení 

a výkonům. A to formou formativního hodnocení, sebehodnocení a navzájem 

hodnotících se žáků. Jak je zmíněno výše, škola klade důraz i na pedagogy, kterým 

poskytuje a podporuje jejich další vzdělávání. Pedagogové jsou v rámci hodnocení 

školy pravidelně mapováni a hodnoceni při pravidelných setkáváních.  

V rámci koncepce školy, který je zaměřen na rok 2018 až 2023, škola usiluje o tyto cíle. 

,,Chceme být školou inovativní vycházející z poznatků moderních věd. Budeme 

podporovat schopnost žáků převzít kontrolu nad vlastním učením. Povedeme je k tomu, 

aby se dokázali i v rychle se měnícím světě rozvíjet, učit nové věci a aby tak činili 

 
60Viz přílohy: Ve městě jsou školy, s. 119. 
61Viz přílohy: Ve městě jsou školy, s. 119. 
62Škola: Současnost. Základní škola T. G. Masaryka Štětí [online]. Štětí, 2017 [cit. 2020-09-29]. 

Dostupné z: http://www.zstgm-steti.cz/rub-skola 
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s radostí. Chceme, aby si žáci dokázali naplánovat, jak se učit, ale také aby věděli, 

čemu se chtějí věnovat a co je zajímá z dlouhodobého hlediska a jak za svým cílem jít.“ 

(ŠVP Duhová škola) 

Jednička spolupracuje s institucemi, které se nachází též ve městě, jsou jimi DDM Štětí, 

mateřské školy, městská knihovna, městská policie, Policie ČR, společnost Mondi63 

Štětí a.s., VOŠ a SŠ obalové techniky ve Štětí, kdy společně s Technickým klubem 

mládeže v Litoměřicích vznikají projektové dny a workshopy. Od školního roku 

2017/2018 škola navázala spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem, 

dále téhož roku začala spolupracovat s Mensou ČR64 a byla zařazena do Krajské sítě 

podpory nadání65. Ve školním roce 2018/2019 získala škola titul Ekoškola66. 

Zázemí školy je v klidné části města Štětí, které je lemováno zahradou a sportovním 

hřištěm. V prostorách školy jsou kmenové třídy plus oborové učebny pro cizí jazyky, 

přírodovědu, ICT, tělocvična, rukodělnou a keramickou dílnou aj. 

2.2.2.1.1 Oblast Umění a kultura 

Výtvarná výchova na této škole je přítomna v předmětech Ateliér (At), Výtvarná 

výchova (VV), Kultura a umění (KU). 

Část vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů výtvarná výchova je v 1. a 2. ročníku 

realizován dvěma hodinami v integrovaném předmětu Ateliér. V 8. a 9. ročníku je 

vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova a Výtvarná výchova realizován 

dvěma hodinami v integrovaném předmětu Kultura a umění. Na 2. stupni je výuka 

předmětu Výtvarná výchova a Kultura a umění vyučována buď spojením ročníků 

a rozdělením na dívky a chlapce (6+7 chlapci, 6+7 dívky, 8+9 chlapci, 8+9 dívky) nebo 

standardně po třídách dle individualit žáků, organizačních a provozních potřeb školy. 

(ŠVP Duhová škola) 

 
63Jsme předním světovým výrobcem papíru a obalových materiálů. Naše výrobky denně 

přinášejí užitek milionům lidí, kteří je využívají ve svém pracovním životě i volném čase. Svou 

velikostí se řadíme mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. (Mondi) 
64Cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu 

vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. (Mensa České republiky) 
65Podle MŠMT je cílem Systému podpory nadání směřování ke vzdělávacímu systému, který 

stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich 

tvořivosti, a to již od předškolního věku, přičemž tato podpora je dlouhodobá a systematická, 

zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.  
66Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika, která pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby 

se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje 

životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 
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Jednička nabízí v rámci Výtvarné výchovy zájmové kroužky, které zaštiťuje školní 

družina a školní klub67, jedná se o kroužky Výtvarný kroužek, Keramika, Tvoříme s 3D 

pery, Netvor (netradiční tvoření).  

Školní vzdělávací program je přístupný na internetových stránkách školy spolu 

s dalšími dokumenty, které se týkají školy. Dokument má podobu souvislého textu 

rozčleněného do kapitol, které jsou odlišené. Výtvarná výchova je rozdělena do tří 

předmětů, ŠVP popisuje charakteristiku předmětů, kterou zmiňuji níže. I když se jedná 

o tři předměty, nacházíme v popisu totožnou shodu, například: ,,Výuka směřuje k vlastní 

tvorbě, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění a prožívání. Dále k rozvoji 

představivostia tvůrčího potenciálu. Ve výuce využíváme následující metody a formy 

práce: samostatná práce, skupinová výuka, dovednostně praktické činnosti, vrstevnické 

vyučování, práces textem, projektové vyučování, vzdělávání v souvislostech.“ (ŠVP 

Duhová škola)  

Osnovy předmětů jsou uspořádány do tabulek, které jsou rozděleny do dvou sloupců. 

První sloupec nese název Název předmětu, kde nalezneme Oblast, Charakteristika 

předmětu, Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu, Integrace předmětu, 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňování na úrovni předmětu, 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Druhý sloupec pod 

názvem Výtvarná výchova rozšiřuje informace, které se váží k prvnímu sloupci. 

Zároveň v rámci klíčových kompetencí nacházíme opět totožné shody v rámci tří 

předmětů. Následně jsou osnovy doplněny ještě o tři sloupce pod názvem RVP výstupy, 

ŠVP výstupy a Učivo s úvodní hlavičkou pro daný ročník. U předmětu Kultura a umění 

je spojení RVP Výtvarné výchovy a Hudební výchovy. Závěrem ke každému ročníku 

nalezneme tabulku Průřezová témata, přesahy, souvislosti.  

2.2.2.1.2 Ateliér 

Koncepce předmětu Ateliér68 vznikla sjednocením vzdělávacích oborů konkrétně 

Umění a kultura a Člověk a svět práce. Škola si klade za cíl vedení žáků k vlastní tvorbě 

a vnímání a cítění umění. K pochopení umění a kultury a s jejich kontextem 

neoddělitelné součásti lidského bytí. Cílem v oblasti Člověk a svět práce, škola 

umožňuje získání uživatelských dovedností v oborech lidské činnosti a k vytvoření si 

pozitivního vztahu k práci. Z dokumentu ŠVP vychází, že žáci ve výuce inklinují ke své 

tvorbě, kdy se opírají o subjektivně jedinečné vnímání, cítění a prožívání. ,,Ve výuce 

využíváme následující metody a formy práce: samostatná práce, skupinová výuka, 

dovednostně praktické činnosti, vrstevnické vyučování, práce s textem, projektové 

vyučování, vzdělávání v souvislostech.“ (ŠVP Duhová škola) 

 
67Školní klub je určen přednostně pro žáky druhého stupně základní školy nebo pro žáky. 

Prvního stupně, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny. (Ekoškola) 
68Viz externí přílohy: svp_zs_tgm, str. 285. 
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2.2.2.1.3 Výtvarná výchova 

V rámci Výtvarné výchovy69 na prvním stupni je cíl kladen na vlastní tvorbu, vnímání 

a cítění umění. Zatímco na druhém stupni je cíl orientován k ,,pochopení umění jako 

specifického způsobu poznání.“ (ŠVP Duhová škola) Stejně, jak je již zmíněno 

v předmětu Ateliér i zde jsou žáci vedeni k pochopení a kontextům umění a kultury, kdy 

tato oblast neodmyslitelně patří k lidské existenci. Dále budu citovat již zmíněné 

informace, týkající se obsahu předmětu. ,,Ve výuce využíváme následující metody 

a formy práce: samostatná práce, skupinová výuka, dovednostně praktické činnosti, 

vrstevnické vyučování, práce s textem, projektové vyučování, vzdělávání 

v souvislostech.“ (ŠVP Duhová škola) S dodatkem, kdy část vzdělávacího oboru je 

realizovaná už v předmětu Ateliér, byť Výtvarná výchova vstupuje do vyučování až ve 

3. ročníku prvního stupně.  

2.2.2.1.4 Kultura a umění 

Kultura a umění70 též nese principy, aby žák tvořil, vnímal a cítil umění. Stejně jako 

u předmětu Ateliér či Výtvarná výchova ,,využíváme následující metody a formy práce: 

samostatná práce, skupinová výuka, dovednostně praktické činnosti, vrstevnické 

vyučování, práce s textem, projektové vyučování, vzdělávání v souvislostech.“ (ŠVP 

Duhová škola) Také jsou žáci vedeni k chápání umění a kultury a jejich propojenosti 

s lidskou existencí, též vedou žáky k rozvoji představivosti a k jejich tvůrčímu 

potenciálu. Kultura a umění je spojení Výtvarné výchovy a Hudební výchovy.  

 

2.2.2.2 Základní škola Štětí, Školní 559 

Základní škola Štětí ve Školní ulici, dále jen Dvojka, je školou úplnou s prvním 

i druhým stupněm, která je rozšířena o školní družinu, školní klub a školní jídelnu. 

Školu v současné době navštěvuje 450 žáků z města Štětí a vzdálenějšího okolí. Na 

škole působí 38 pedagogů.  

Koncepce školy ,,Do školy s chutí a bez obav“ spočívá se zabezpečením výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných a běžných 

žáků. Každého jedince je potřeba si vážit, proto si škola klade za cíl efektivně využívat 

spolupráci žáků, pedagogů, rodičů a jiných institucí. Žáci mají docházet do školy 

s pocitem radosti a bez obav. V rámci koncepce výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami se škola zaměřuje i na spolupráci s ostatními školami. Ve 

výuce střídá formy a činnosti, a přistupuje k postupnému systému kooperativní výuky. 

Učí žáky respektovat odlišné styly učení u konkrétních žáků, ,,metody a formy práce, 

které umožníčastější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou 

provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků 

a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů.“ (ŠVP Do školy s chutí a bez obav) 

 
69Viz externí přílohy: svp_zs_tgm, str. 293. 
70Viz externí přílohy: svp_zs_tgm, str. 304. 
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Škola žákům umožňuje žákům s tělesným handicapem osvobození z Tělesné výchovy, 

dále mají úlevy od školních akcí. Dvojka se také zabývá primární logopedickou 

prevencí pro žáky s poruchami učení a řeči. Způsobem jakým se škola věnuje žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami se škola věnuje i žákům nadaným.  

V rámci ,,Do školy s chutí a bez obav“ škola vytvořila své dle ŠVP vlastní hodnocení 

školy. Do oblasti autoevaluace řadí cíle a kritéria, například: obsah a průběh vzdělávání 

- interakce pedagoga a žáka, rozvoj kompetencí k učení, motivace žáků, postoj žáků ke 

škole. Podpora školy a spolupráce s rodiči, úroveň výsledků na základě kvalitativní 

a kvantitativní analýzy. Nástroje, které jsou pro zpětnou vazbu použity, Dvojka využívá 

již zmíněnou analýzu, hospitace ve výuce, výsledky žáků a jejich zpětná vazba plus 

zpětná vazba absolventů školy. (ŠVP Do školy s chutí a bez obav) 

Dvojka se zaměřuje na rozšířenou výuku jazyků. Již od první třídy se vyučuje anglický 

jazyk, v průběhu školní docházky přibývá jazyk německý. Na tomto základě škola 

umožňuje pro žáky pobyty v anglicky mluvících zemích.  

Škola v rámci spolupráce s institucemi navázala vztah s neziskovými organizacemi, 

městem Štětí a místními organizacemi.  

Areál školy nabízí žákům pozemek pro pěstování, hřiště, zahrada, školní dvůr. ,,Učitelé 

mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, fyzika, chemie, tělesná 

výchova.“ (ŠVP Do školy s chutí a bez obav) K oborovým zázemím se řadí i učebna 

ICT a tělocvična. Škola nemá bezbariérové opatření. 

2.2.2.2.1 Oblast Umění a kultura 

Výtvarná výchova je na škole zastoupena v předmětu Výtvarná výchova (Vv). 

,,Spolupráce s galerií71 v Litoměřicích umožňuje kombinaci návštěvy výstavy a výtvarné 

dílny.“ (ŠVP Do školy s chutí a bez obav) Též v rámci volného času Dvojka podporuje 

Výtvarný kroužek, který je pouze pro první stupeň a Keramický kroužek. 

Školní vzdělávací program je volně přístupný na webových stránkách školy. Úvodní 

část dokumentu je plného textu týkající se školy, kapitoly jsou odlišené. ŠVP pro 

Výtvarnou výchovu v úvodu předmětu popisuje první stupeň spolu s druhým stupněm. 

Charakteristika předmětu, kterou uvádím níže, je vysvětlena na základě Vzdělávání 

v předmětu výtvarná výchova, Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva 

a cílů vzdělávání.  

Osnova předmětu je uspořádána do tabulek. Ony tabulky jsou rozděleny do dvou 

sloupců, nejdříve sloupec Název předmětu s podnázvy Oblast, Charakteristika 

 
71Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se zaměřuje zejména na české umění od 

14. století do současnosti, na evropské umění 16. - 20. století a na sbírání, uchovávání, 

prezentování a studium naivního umění, a to celostátně. (SGVU v Litoměřicích) 
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předmětu, Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu, Integrace předmětu, 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňování na úrovni předmětu, 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Druhý sloupec 

s hlavním označením Výtvarná výchova doplňuje první sloupec. V charakteristice 

předmětu však nalezneme informace v jakých ročnících a kolikrát týdně se výtvarná 

výchova realizuje. Jakýsi popis nalezneme až v Obsahovém, časovém a organizačním 

vymezení předmětu. Dále jsou Kompetence k učení rozdělené podle stupně vzdělání. 

Poté se dokument člení podle ročníku, kde jsou určeny RVP výstupy, ŠVP výstupy 

a Učivo. Závěr každého ročníkuje doplněn o Průřezová témata, přesahy, souvislosti.  

2.2.2.2.2 Výtvarná výchova 

Na prvním stupni je Výtvarná výchova72 pojímána na základě rozvíjení smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, žák má odvahu 

interpretovat své pocity a zážitky. Škola žáky seznamuje s výtvarnými technikami 

a rozvíjí zájem o výtvarné umění. Dále se ve výuce uplatňuje tvorba, vnímání 

a interpretace. Také se využívají informace, které jsou dostupné na internetu. Tradicí 

v rámci předmětu a kultury města se stala vánoční soutěž, kdy žáci tvoří na téma 

Vánoce, tato informace je již zakódována v dokumentu ŠVP. Na druhém stupni 

Výtvarná výchova ,,seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami a základními fakty 

z dějin evropského i světovéhoumění (umělecké styly, klíčoví umělci a umělecká díla).“ 

(ŠVP Do školy s chutí a bez obav) Popis výtvarné výchovy koresponduje s výtvarnou 

výchovou na prvním stupni. 

 

2.2.2.3 Základní škola Štětí, Ostrovní 300 

V rámci města Štětí je Základní škola Ostrovní 300, dále jen Trojka, nejmladší. Kolik 

žáků dochází do školy jsem nedohledala, jedinou informací byla kapacita školy a ta činí 

750 žáků. Zatímco pracovních pozic je 36. Trojka je též plně organizovanou školou 

s prvním i druhým stupněm, školní družinou, přípravnou třídou a školní jídelnou. 

Koncepce školy ,,Prima škola“ je zaměřena na všeobecné vzdělání a ,,základní 

vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.“ 

(ŠVP Prima škola) Dále je ,,pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve 

škole zřízena přípravná třída, která pracuje na základě vlastního ŠVP.“ (ŠVP Prima 

škola) ,,Prima škola“ s pěti ,,P“ rozděluje své přesvědčení a cíle do pěti oblastí. První 

oblastí je Proevropská, která si klade za cíl orientaci v současné společnosti a znalosti 

cizího jazyka. Žáci mají ve své docházce povinný anglický jazyk plus druhý povinný 

německý jazyk. V rámci zájmu žáků je možnost se dále učit ruský, španělský 

a francouzský jazyk. Další pilíř oblasti je seznámení s ,,reáliemi, zvyky a tradicemi 

jednotlivých zemí, využíváme i zahraničních exkurzí k rozšiřování teoretických znalostí 

o praktické poznatky.“ (ŠVP Prima škola) Druhá oblast Profesionální se větví na 

 
72Viz externí přílohy: svp_zs_skolni, str. 339. 



34 
 

pedagogický sbor, kdy je kladen cíl na kvalifikovanost učitelů, jelikož v  současné době 

je na škole 70 % kvalifikovaných učitelů. Tudíž Trojka podporuje vzdělávání svých 

pedagogů. Z pozice žáků je pro školu ,,hlavní prioritou jejich profesní orientace, 

schopnost svobodné a tvůrčí práce,“ (ŠVP Prima škola) dále společnost a k ní vázající 

se hodnoty. Třetí oblast Progresivní vytváří podmínky pro jejich rozvoj, rozvoj pro žáky 

nadané, ale i pro žáky kteří jsou zdravotně či sociálně znevýhodněni. V tomto rámci 

vznikla již zmiňovaná přípravná třída, která sociálně znevýhodněným žákům napomáhá 

zvyklostem školních povinností. Do této oblasti spadá řada volitelných předmětů, 

kroužky, exkurze, projektové dny aj. ,,Spolupracujeme se zřizovatelem při pořádání 

besed (život našeho města), exkurzí, dívky z kroužku aerobiku zpestřují akce města. 

S místní knihovnou rozvíjíme dlouholeté vztahy.“ (ŠVP Prima škola) Čtvrtou oblastí je 

oblast Pracovitá, kde jsou žáci vedeni k praktickým znalostem. V této oblasti je 

zařazena i Výtvarná výchova, ,,při výuce výtvarné výchovy podporujeme metody týmové 

práce se zaměřenímna výzdobu školy, na galeristickou činnost.“ (ŠVP Prima škola) 

Sem spadá i zodpovědná volba povolaní, kdy jsou žákům představovány školy a jejich 

zaměření. Poslední oblastí je oblast Přátelská. Zde nacházíme cíle, které se vztahují 

k rovnosti vzdělávání všecha zároveň se snaží minimalizovat patologické jevy, 

,,odhalovat a minimalizovat šikanu, agresivitu a ostatní patologické jevy, nacházet 

a rozvíjet „společnou řeč“ mezi žáky a pedagogy.“ (ŠVP Prima škola) 

Trojka se snaží navazovat na tradici školy a naplňovat cíle, stanovené v rámci pěti P, 

potlačovat slabé stránky školy a naopak rozvíjet její silné stránky, s neustálým 

zvyšováním prestiže.  

Trojka spolupracuje s Mondi Štětí a.s. v rámci partnerských vztahů, dále s ČSE73 

(Hifiklub), s Městskou knihovnou a Policií ČR. Škola vytváří reprezentativní akce pro 

své žáky. Aerobik se soutěží Maraton aerobik, divadelní představení, projekt Den Země, 

Den zvířat, Labyrint, Mořský koník neboli výstava výtvarných prací plus celostátní 

soutěž v grafice na PC Cvrček74.  

Prostředí školy nabízí užitkovou a relaxační zahradu. Ve škole se nachází velké 

množství odborných učeben: dvě vnitřní tělocvičny, učebna anglického jazyka též 

německého, dále učebna přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy a výtvarné 

výchovy, ICT, kuchyňka, dílna, posilovna, učebna logopedie a dyslexie. Součástí školy 

je i speciální škola, byt a zubní lékařská ordinace. Nově je na škole atletický stadion 

 dopravní hřiště.  

 
73Česká společnost elektroniků, z.s. Z výroční zprávy se dozvídáme o činnosti klubu, kde 

probíhají odborné přednášky a konzultace z oblasti výpočetní techniky, videotechniky 

a radiotechniky.  
74Soutěž, kterou podporuje Česká společnost elektroniků, z.s. s názvem Soutěž dětí v malování 

na PC - Cvrček.  
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2.2.2.3.1 Oblast Umění a kultura 

Výtvarná výchova je na této škole jako předmět Výtvarná výchova (Vv).  

Školní vzdělávací program je k dohledání na stránkách školy spolu s dalšími dokumenty 

v sekci Dokumenty. V první části dokumentu je ŠVP psáno v plynulém textu 

a rozdělením do kapitol s názvem. ŠVP pro výtvarnou výchovu v první řadě udává 

informaci o rozdělení na první a druhý stupeň s místem realizace. Krátkou 

charakteristiku vzdělávací oblasti a výchovně vzdělávací strategie, které jsou rozdělené 

do dvou sloupců. První jsou klíčové kompetence a druhý sloupec jsou strategie učitele.  

Osnovy, jak vyplívá výše, využívají tabulek plus volného textu. V úvodu do předmětu 

jsou sepsané klíčové kompetence pro učitele, následně je výtvarná výchova rozdělena 

na první a druhý stupeň, kde jsou též sepsané klíčové kompetence, již pro žáky. ŠVP je 

poté rozděleno na ročníky, od prvního po devátý. Pro každý ročník nejprve nalezneme 

informace týkající se opět klíčových kompetencí. Poté se Vzdělávací obsah formuje do 

tří tabulek. První s názvem rozvíjení smyslové citlivosti, která se dělí na výstupy 

a učivo, pokrytí průřezových témat, přesahy. Druhá tabulka s názvem ověřování 

komunikačních účinků, která se dělí na výstupy a učivo, pokrytí průřezových témata 

přesahy. Třetí tabulka je s názvem uplatňování subjektivity, stejně jako předešlé tabulky 

se i tato dělí na výstupy a učivo, pokrytí průřezových témat, přesahy.  

2.2.2.3.2 Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova75 se na prvním stupni realizuje v kmenové učebně a v plenéru, 

zatímco na druhém stupni se předmět vyučuje v odborné učebně výtvarné výchovy, dále 

v učebně výpočetní techniky a v plenéru. Charakteristika předmětu v ŠVP hovoří 

o předmětu, který směřuje k podchycení a k rozvoji zájmu o výtvarné umění. Výtvarná 

výchova rozvíjíu žáků jejich fantazii a originalitu. ,,Učí chápat umělecký proces jako 

způsob poznání a komunikace. Je to proces osobní účasti, rozvoj cítění, vnímání 

s okolním světem.“ (ŠVP Prima škola) Žáci jsou seznámeni s výtvarnými technikami, 

dle školy tradičními a netradičními, snaží se porozumět základním pojmům výtvarné 

výchovy.  

 

2.2.2.4 Časová dotace Výtvarné výchovy pro ZV 

,,O časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy po 

dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu v daném 

ročníku.“76 Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura pro RVP pro ZV má škola pro první 

stupeň minimální časovou dotaci dvanáct hodin, zatímco pro druhý stupeň má škola 

vymezenou časovou dotaci deset hodin. Tyto dotace musí škola rozdělit mezi Hudební 

výchovu a Výtvarnou výchovu. Základní školy ve Štětí výtvarnou výchovu pojímají 

 
75Viz externí přílohy: svp_zs_ostrovni, str. 478. 
76TICHÁ, Jiřina. Učební plány vzdělá: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 

2010, 26 s. 
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jako Ateliér, Výtvarná výchova a model Kultura a umění, kdy se na druhém stupni 

sloučí dva předměty do jednoho, tedy VV a HV.  

Jednička pro předmět Ateliér využívá časovou dotaci čtyři hodiny, předmět je sloučen 

s oblastí Člověk a svět práce, pro kterou je časová dotace pět hodin. Pro předmět 

Výtvarná výchova pro první stupeň (viz tabulka č. 1) je využita dotace pět hodin. Pro 

Výtvarnou výchovu na druhém stupni (viz tabulka č. 2) škola využívá čtyři hodiny a pro 

předmět Kultura a umění též čtyři hodiny. 

Dvojka pro předmět Výtvarná výchova pro první stupeň (viz tabulka č. 1) využívá 

časovou dotaci sedm hodin, pro druhý stupeň (viz tabulka č. 2) využívá šest hodin.  

Trojka pro předmět Výtvarná výchova pro první stupeň (viz tabulka č. 1) využívá 

časovou dotaci sedm hodin, zatímco pro druhý stupeň (viz tabulka č. 2) využívá též šest 

hodin.  

TABULKA Č. 1 

  

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem 

Jednička 2 2 1 2 2 9 

Dvojka 1 1 1 2 2 7 

Trojka 1 1 1 2 2 7 

 

TABULKA Č. 2 

 

 

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem 

Jednička 2 2 2 2 8 

Dvojka 2 1 2 1 6 

Trojka 2 2 1 1 6 

 

2.2.2.5 Základní umělecká škola Horova 26 

Základní umělecká škola se profiluje hudebním, výtvarným a dramatickým oborem. 

V současnosti školu navštěvuje zhruba 245 žáků s počtem pedagogů 14. ZUŠ má 

k dispozici první i druhý stupeň s věkovým dosažením devatenácti let. 

ZUŠ je veřejnou školou, která spadá do hlavního vzdělávacího proudu s uměleckým 

zaměřením. Umožňuje žákům a studentům získat základní umělecké vzdělání. ,,Zvláštní 

důraz klademe na přípravu talentovaných žáků k dalšímu studiu na vyšších uměleckých 

školách. Současně usilujeme o to, aby umělecké vzdělávání bylo přístupné i žákům, kteří 

mají určité minimální předpoklady pro zdárný umělecký rozvoj a prokazují zájem 

o zvolený obor.“ (ŠVP ZUŠ) Vize a cíle školy se zaměřují na rozvoj estetického 

vnímání a na utváření podmínek k rozhledu v uměleckém oboru a postoj k umění. Škola 

cílí k otevřenému, přátelskému a kulturnímu prostředí, buduje vzájemnou důvěru mezi 

aktéry: žák - učitel - rodič. Vlastní umělecká dráha, je též zásadní moment školy, proto 
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je přizpůsoben koncept školy za cílem obohacení žáka a možnost přípravy, sebereflexe 

a růst sebevědomí.  

ZUŠ spolupracuje s místními organizacemi, s ostatními ZUŠ v rámci regionu. Asociace 

základních uměleckých škol ČR, neboli AZUŠ ČR77 a Celostátní happening 

základníchuměleckých škol ve veřejném prostoru, neboli ZUŠ OPEN78, jsou organizace 

a projekty, do kterých je ZUŠ Štětí zapojena. Opětovně zmíníme projekt UMPA, který 

je popsán výše.  

Co se týče prostoru ZUŠ, v komplexu o dvou vlastních budovách nalezneme devět 

učeben, které mají široké spektrum materiálu a technického vybavení. Od roku 2017 byl 

otevřen nový výtvarný ateliér, dříve se výtvarná výchova realizovala v hlavní budově 

školy. V ateliéru mají žáci dostatečný prostor ke své tvorbě. Budova je navržena 

s ohledem na efektivně využité přírodní světlo, tedy střecha a boční stěna jsou ze skla.  

2.2.2.5.1 Výtvarný obor 

V době, kdy jsem se svou prací začínala byl dokument volně přístupný na internetových 

stránkách školy, proto jsem si jej stáhla do své složky s potřebnými informacemi. Nyní 

jsem zjistila, že ŠVP byl odebrán a je k nahlédnutí v ředitelně školy. Dokument v úvodu 

představuje školu v plynulém až heslovitém textu, dále jsou vyznačené kapitoly, do 

kterých je dokument členěn. ŠVP pro Výtvarný obor79 je rozdělen na Přípravné 

studium, První stupeň a Druhý stupeň. Charakteristika oboru tu není. Osnovy jsou 

rozděleny na První stupeň a na Druhý stupeň, pod každým stupněm jsou tučným 

písmem napsané ročníky, kdy ke každému nalezeme body, které by měl žák daného 

roku splňovat. V rámci Druhého stupně je pouze 4. ročník, který zahrnuje starší žáky až 

do devatenácti let.  

 

2.2.2.6 Časová dotace Výtvarné výchovy pro ZUV 

Podle RVP pro ZUV má Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění týdenní 

minimální hodinovou dotaci pro první stupeň 20 hodin a druhý stupeň 12 hodin. Vzniká 

možnost studia, kdy je navýšen počet hodin, který cílí na žáky s intenzivnějším zájmem 

o výtvarný obor, například zájem o pokračování ve studiu s uměleckým zaměřením. 

Z toho vyplývá, že se dotace pro první stupeň zvýší na 23 hodin a druhý stupeň na 16 

hodin týdně.  

 
77Jedná se o dobrovolné zájmové sdružením základních uměleckých škol. Cílem je prosazování 

a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj 

a kvalitu uměleckého školství v České republice. (AZUŠ ČR) 
78Jedná se o nadační fond Magdaleny Kožené, ve spolupráci s AZUŠ ČR (výše). Hlavním cílem 

projektu je zviditelnění ZUŠ, jako moderní způsob vzdělávání, práce a úspěchů na úrovní 

celostání i v rámci regionů, ukotvení respektu a komunikace směrem k veřejnosti. (ZUŠ Open) 
79Viz externí přílohy: svp_zus, str. 45. 
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V rámci přípravného studia, které trvá dva roky, je časová dotace 2 hodiny v prvním 

ročníku a 2 hodiny v druhém ročníku základního vzdělání.  

Pro První stupeň (viz tabulka č. 3) je vymezena časová dotace 18 hodin, pro Druhý 

stupeň (viz tabulka č. 4) je dotace12 hodin času.  

TABULKA Č. 3 

         

Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. Celkem 

Výtvarná 

tvorba 
2 2 2 3 3 3 3 18 

 

TABULKA 

Č. 4 

    

          

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Výtvarná  

tvorba 
3 3 3 3 12 

 

2.2.2.7 Vyšší odborná škola obalové techniky a SŠ Štětí 

Pro potřebu papírny vznikla Základní učňovská škola (1962) a Střední průmyslová 

škola papírenská (1983), v současné době se škola80 vyznačuje jako Vyšší odborná 

škola obalové techniky a střední škola, kdy pojímá učební obory typu: Truhlář, 

Elektrikář a Strojní mechanik - zámečník, v rámci střední školy se jedná o studijní 

obory Informační technologie - počítačové sítě, virtualizace a cloud computing, 

Informační technologie - webdesign, Informační technologie - management 

informačních systémů, Informační technologie - internet věcí, dále Design interiéru - 

design interiéru a nábytku, Obalová technika - obalový a grafický design, Mechanik 

elektrotechnik - digitální technikaa mechatronika. Co se týče Vyšší odborné školy,  

v této oblasti se realizuje obor Obalového a grafického designu.  

34-42-M/01 Obalová technika, ,,obsah vzdělávání je v RVP koncipován nadpředmětově 

podle vzdělávacích oblastí (např. jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, 

ekonomické vzdělávání, odbornévzdělávání); usiluje se o funkční propojení teorie 

a nácviku dovedností (praxe). Oblasti všeobecného vzdělávání jsou jednotné pro celý 

stupeň vzdělání a navazují na RVP základního vzdělávání. Oblast odborného vzdělávání 

je zpracována samostatně projednotlivé obory vzdělání, i když se v některých oborech 

 
80Výroba celulózy  a papíru, byl studijní obor, který již od roku 1996 nebyl akreditován, pro 

nezájem o jeho studium. V roce 1988 z pražské VOŠ a SPŠ grafické se přesunul obor Obalová 

technika do Štětí. Co se týče systému na VOŠ, studium na škole je stejné jako na vysokých 

školách, tedy semestry, přednášky, zápočty i zkoušky, s rozdílem při absolutoriu se realizuje 

i zkouška z cizího jazyka.  
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vzdělání mohou vzhledem k jejich charakteru objevit obdobné obsahové okruhy.“ (RVP 

3442M01, MŠMT) Cíle středního odborného vzdělávání jsou koncipovány do čtyř81 

oblastí plus obecný cíl RVP. Kurikulární rámec je závazný pro obsah všeobecného 

a odborného vzděláváním, kdy obsah je členěn na vzdělávací oblasti a obsahové okruhy. 

,,Požadavky stanovené pro oblasti82 všeobecného vzdělávání, kromě vzdělávání 

ekonomického, navazují na RVP základního vzdělávání.“ (RVP 3442M01, MŠMT) 

2.2.2.7.1 Obalová technika - Obalový a grafický design (SŠ) 

,,Zajímá vás problematika současného grafického a obalového designu? Sledujete 

trendy v reklamě? Chcete vědět  jak se dělá obal? Jste kreativní a chcete se naučit 

novým postupům a nejmodernějším technologiím? Láká vás počítačová grafika? Staňte 

se studenty školy s největší tradicí v oboru v rámci ČR!“83 

Obor se realizuje ve dvou rovinách, výtvarné a technické. Jedinci výtvarného zaměření 

se mohou uplatnit, jako obaloví designéři, či jako kreativní pracovníci v oblasti 

grafického designu se zaměřením úprav obalů či displejů, jakožto grafičtí designéři 

i v reklamních agenturách. Technici naopak svou práci realizují jako konstruktéři obalů, 

či mohou pracovat v kartonážkách, tiskárnách, v oblasti, kde se zpracovává papír, 

kartony, lepenky, výsekové desky pro obaly. ,,Hlavními vyučovacími předměty jsou 

nauka o materiálu, obalové a tiskové techniky, dějiny výtvarné kultury, cizí jazyky, 

počítačová grafika. Naučíte se na profesionální bázi využívat širokou škálu 

softwarového vybavení, kterou vám jiná škola neposkytne.“84 Jaký je tedy profil 

absolventa školy? Ten zpracovává technické a technologické dokumentace ohledně 

výroby obalů a jejich designu, například tašky, trubice, krabice aj. Jedinec je schopen 

realizace předmětu od jeho koncepce, využití programových vybavení, pro grafický 

návrh, volí tiskové techniky pro potisk, dále vyhledává a kriticky uvažuje o materiálu 

a jeho fixaci k realizaci a především hodnotí kvalitu a užité vlastnosti obalu aj. 

 
81První cíl je učit se poznávat, kdy studenti navazují na své základní vzdělání a to rozšiřují, dále 

si osvojují nástroje k pochopení a rozvinutí své praxe. Druhým cílem je učit se pracovat 

a jednat, kdy se studenti tvořivě dotýkají prostoru a prostředí okolo nich, též řeší problémy, 

které se naskytnou, učí se práci ve skupině a především jsou schopni naplánovat si svoji 

pracovní činnost. Třetím cílem je učit se být, tedy že studenti utváří svou osobnost a rozumí jí, 

jsou schopni jednat na základě obecných morálních hodnot a se svou zodpovědností. Jako čtvrtý 

cíle je stanoven učit se žít společně, který vychází ze spolupráce s ostatními, podílet se na životě 

společnosti.  
82Přehled oblastí, které jsou stanoveny v RVP 3442M01 pod MŠMT, jsou nimi Jazykové 

vzdělávání a komunikace, Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, 

Matematické vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích, Ekonomické vzdělávání a Odborné vzdělávání. 
83Obalová technika. Vyšší odborná škola Obalové techniky a střední škola, Štětí [online]. Štětí: 

VOŠ ot a SŠ Štětí [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://www.odbornaskola.cz/obalova-

technika/ 
84Tamtéž. 
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,,Absolvent se může též uplatnit v technicko hospodářských funkcích, jako je například 

vedoucí provozu, mistr dílny, technolog, normovač, zásobovač, pracovník technické 

kontroly, plánovač, konstruktér obalů nebo displejů, v technické přípravě výroby 

apod.“85 

Výuka je realizována denní formou studia, která je rozdělena na vzdělávání teoretické 

a praktické. Při každém začátku výuky, jsou studenti rozděleni do skupin, ve kterých 

setrvávají během celého období studia. Studenti se zúčastňují přednášek externích 

pracovníků či firem, které se týkají jejich vzdělání, dalším požadavkem jsou povinné 

účasti na odborných exkurzích a odborných výstavách, které doplňují studium. Další 

podmínkou výuky je 14 denní souvislá odborná praxe se zadáním a jeho obhajobou. 

Podle ŠVP jsou vymezeny hlavní teoretické metody výuky, kterými jsou například: 

(a) přednášky vyučujících s či bez prezentačních pomůcek, 

(b) diskuze, 

(c) sledování audiovizuálních pořadů, 

(d) samostatná práce, podle zadání, 

(e) přednášky externích odborníků, 

dále jsou podle ŠVP vymezeny i hlavní praktické metody výuky, například: 

(a) práce v počítačové síti, 

(b) simulační modely na počítači, 

(c) práce v dílně a laboratoři, 

(d) pozorování, 

(e) účast na odborných seminářích, workshopech, na exkurzích a výstavách, 

(f) vypracování závěrečné práce, 

(g) práce s pomůckami, 

(h) panelová diskuze, brainstorming a brainwriting, 

(i) individuální konzultace, 

(j) zahraniční zájezdy pro komunikace v cizím jazyce. 

2.2.2.7.2 Obalový a grafický design (VOŠ) 

,,Studenti musí skloubit své výtvarné nadání a komunikativní schopnosti při jednání se 

zákazníkem, ale také musí mít velký respekt ke schopnostem materiálu, příslušného 

 
85Tamtéž. 



41 
 

software, možnosti obal vůbec vyrobit a také musí znát technická omezení strojů při 

přípravě a výrobě obalů.“86 Vzdělávací program rozšiřuje a navazuje na střední školu, 

po dokončení tohoto programu, získá student titul ,,diplomovaný specialista“, zároveň 

se v současné době uvažuje o rozšíření bakalářského studia. Profil studenta je 

připravován na pozici samostatného designéra či samostatného pracovníka reklamy, od 

konceptuaž po estetickou stránku výrobku.  

Schopnosti a dovednosti absolventa, například:  

(a) aplikace vědomostí a dovedností ve své praxi, 

(b) aplikace obecných principů historického vývoje společnosti a její kultury, 

umělecká řemesla a vývoj obalového a grafického designu, 

(c) obhajuje svůj výtvarný názoru a osvojuje si výtvarné myšlení, užívá prvky 

výtvarného jazyka a užívá estetické zásady pro výtvarné užitkové hodnoty, 

(d) jazykové schopnosti využívá k odborné literatuře, dále využívá jazyk 

k navazování kontaktů pro zahraniční komunikaci a vede odbornou konverzaci 

pro oblast obalového a grafického designu, 

(e) respektuje etiku podnikání a práce, kdy se vyhýbá klamu a uvádění 

nepravdivých údajů, 

(f) navrhne výtvarné dílo z různých materiálů, které šetří energiemi a mají druhotné 

využití, 

(g) své výtvarné schopnosti využije pro autorský design obalů, 

(h) respektuje obalový zákon, předpisy a povinné informace, které se k oboru 

vztahují, 

(i) využívá periférie technologií, 

(j) zvolí odpovídající materiál, ze kterého je minimální odpad, lze recyklovat 

či má druhotné využití, 

(k) zná technologická omezení strojů, a dokáže s nimi pracovat, 

(l) vypracuje marketingovou studii pro svou práci či pro nový obal/produkt. 

 

V celé České republice neexistuje jiná vysoká škola či fakulta nebo katedra, která se 

specializuje v širší formě na obalový design, jeho návrhu a konstrukci obalu. ,,Ve 

skutečnosti, se škola specializuje jako jediná v České republice na obalovou techniku 

nejen z hlediska přírodních materiálů (tvoří větší část podílu obalů), ale i umělých 

 
86Citace z předešlé internetové stránky, které se v průběhu mé kvalifikační práce změnila a již 

není veřejná. Současný odkaz: https://www.odbornaskola.cz/obalova-technika/ 



42 
 

(plastových), a má odpovídající zázemí na výuku a aplikaci informačních technologií. 

Škola je členem Svazu průmyslu papíru a celulózy a obalářského sdružení SYBA, které 

mají celorepublikovou působnost a zahrnují podniky, firmy a instituce, které přímo 

produkují významnou část obalů.“87 Pokud chtějí studenti pokračovat na vysokou školu 

pod tímto zaměřením, mají možnost pokračovat v zahraničí, v České republice se 

grafický design pojímá v obecné šířce, kde je vytěsněn prostor pro obaly a jejich 

konstrukci, dále se lze setkat s obalem v rámci potravinářství, kdy je ale kladen důrazna 

materiál a vliv obsahu.  

2.2.2.8 Dům dětí a mládeže Štětí 

Dům dětí a mládeže, dále jen DDM, byl založen jako příspěvková organizace v roce 

1994. ,,DDM Štětí je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující 

volnočasové aktivity v průběhu celého roku, které jsou určeny veřejnosti od 

předškolního věku do dospělosti.“ (Facebook88) Funkce, které má DDM jsou výchovně 

vzdělávací a rekreační, čímž je organizace členěna do dvou oddělení, které se člení 

podle specializace na jednotlivé formy a obsahy vzdělávání, prvním oddělení je 

tělovýchova a sport, dále turistika a mládež, druhé oddělení se orientuje na předškolní 

výchovu, techniku a přírodovědu, estetickou výchovu a propagaci. 

Po celý školní rok, i v období, kdy se nerealizuje školní vzdělávání DDM vykonává 

vzdělávací funkci, jejíž činnosti jsou vymezeny ve Školním vzdělávacím programu 

DDM89 a v Celoročním plánu práce DDM. DDM poskytuje programy, například: 

pravidelné i nepravidelné zájmové činnosti, výlety, soutěže, výstavy, semináře, 

karnevaly, dále soutěže, které jsou vyhlašované MŠMT, v rámci prázdnin jsou 

realizovány tábory, též osvětové programy (ekologické, protidrogová prevence aj.) 

V roce 2010 vzniklo Mateřské centrum Žabka, kde si mohou rodiče hrát se svými 

dětmi, dále se jedná o prostor pro setkávání, kde se nabízí pravidelné výtvarné aktivity 

a tvořivé aktivity pro maminky. 

Co se týče zájmových kroužků, které DDM poskytuje je celkem k současné době 59, 

v rámci výtvarné výchovy či estetické výchovy se jedná o 11 kroužků pro děti 

a dospělé. Výtvarníček90, je kroužek který je charakterizován jako ,,výtvarný a tvořivý 

kroužek pro nejmenší.“ (DDM Štětí) S hodinovou časovou dotací.  

 
87Citace z předešlé internetové stránky, které se v průběhu mé kvalifikační práce změnila a již 

není veřejná. Současný odkaz: https://www.odbornaskola.cz/obalova-technika/ 
88Facebook je hlavním portálem, kde se nacházejí informace a prezentace Domu dětí a mládeže 

Štětí. 
89Avšak v rámci internetových stránek či sociální síti Facebook, jsem ŠVP nenalezla. 
90Na sociální síti Facebook je sdílená tvorba pro rok 2020, například: Tučňák z otisku nožiček 

(nabarvení chodila, obtisk na modrý papír A4 plus dotvoření bílou barvou). 
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Tvořílci91 je charakterizován jako ,,tvoření pro nejmenší děti společně s rodičem.“ 

(DDM Štětí) Též je kroužek realizován v jedné hodině týdně.  

Kreativní dílnička I je ,,výtvarný kroužek pro malé dětičky, které již mají základy lepení, 

stříhání, ...“ (DDM Štětí) Hodina týdně.  

Kreativní dílnička II92 je ,,kroužek pro děti od 8 let se zájmem o malování, šperkování, 

batiku, koláž, práci s papírem a fimohmotou,...“ (DDM Štětí) Též hodina týdně.  

Dílnička Minecraft93, kdy ,,v kroužku si budeme kreslit, vytvářet postavičky ze hry 

Minecraft a také si o hře povídat.“ (DDM Štětí) Hodina týdně.  

Další kroužky jsou pojaty v rámci keramiky s různou působností plus kroužek ručních 

prací a nově vzniklý kroužek Youtuberka, ,,tvoření vlastních videí, jejich střih a úprava. 

Vlastní kanál Youtube. Zkušená lektorka - novinářka a učitelka mediální komunikace.“ 

(DDM Štětí) 

 

2.3 Výtvarná výchova 

,,[…] učitelé i žáci vstupují do specifického sémiotického prostoru vznikání a výměn 

znaků a vytváření jejich významů. Výtvarná výchova je svou povahou nutí vést dialog, 

nutí k formulacím, k sdělování a sdílení myšlenek a emocí.“ (Fulková, 2008, s. 20) Dále 

podle Marie Fulkové (2008) psychologizující zázemí výtvarné výchovy vytváří 

s historickou návazností diskurs, ve kterém jsou individuální tvořivost, originalita, 

autenticita a jedinečnost člověka nanejvýš ceněnými hodnotami. 

,,Disciplína výtvarné výchovy jako oblast specifického vzdělávání, jež je schopno 

vybavit žáky způsobilostmi (gramotnostmi) nutnými pro symbolickou směnu v složitém 

systému vizuální komunikace a přitom rozvíjet jejich osobnostní tvůrčí a emancipační 

potenciál.“ (Marie Fulková, Lucie Jakubcová Hajdušková, 2014, s. 38) 

Kateřina Dytrtová říká, že výtvarná výchova není jen ,,od toho“, aby si děti pěkně 

zamodelovaly a zakreslily. Nýbrž výsledkem výtvarné výchovy má být řešení 

problematiky (výtvarným kódem), samostatně myslet a rozvíjet citlivost.  

Svět jako jedinci vnímáme celistvě, proto je pro nás přirozené jej vnímat přijímat tímto 

způsobem, ale i podněty ve vyučovacím procesu. Neustálá obnova a proměna konceptu 

 
91Na sociální síti Facebook je sdílená tvorba pro rok 2020, například: Sněhulák (omalovánka, 

která je vybarvena, vystřižena a nalepena na externí papír A4). 
92Na sociální síti Facebook je sdílená tvorba pro rok 2020, například: Tvorba rámečku 

na fotografii, kterou si děti na kroužku vyfotily.  
93Na sociální síti Facebook je sdílená tvorba pro rok 2020, například: Závěsné ozdoby ve více 

velikostech (podle předlohy Minecraft jsou tvořeny na papíře čtvercového formátu Minecraft 

obrazce, k tvorbě je využita temperová barva). 
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žití a poznání v současné době, přináší důsledek dynamické lidské poznání a jeho 

působení na umění, tudíž se ,,opouštění přežilých forem, což způsobuje jeho menší 

obecnou srozumitelnost; estetický účinek díla nepochází z jeho vizuálního vzhledu, ale 

z pocitu obnovované svobody, prožívaného při jeho vnímání.“ (Podkladová studie, 

2019, s. 3) Čímž vznikají nové cíle ve výtvarné výchově, naučit žáky za uplatnění 

specifik oboru, aby byli aktivními účastníky tohoto současného procesu. Výtvarná 

výchova je tedy školní výchovný a vzdělávací předmět, který pojímá rozvoj dispozic 

žáka, směřujeho ke kultivovanému a kritickému příjemci umění, dále bude vizuálně 

gramotný v rámci kritického čtení uměleckých i jiných informací, bude schopen vyjádřit 

myšlenky, názory aj., a to vizuálními znaky. „Abychom se nestávali pouze pasivními 

a bezbrannými přijímateli projevů vizuální kultury, je zapotřebí naučit se ovládat skrze 

vlastní tvorbu, vnímání i interpretaci její prostředky na všech úrovních: jednotlivé prvky 

vizuálně obrazných vyjádření; jednotlivé druhy vizuálně obrazných vyjádření.“ 

(Jaroslav Vančát a Markéta Pastorová, 2006) 

Stále přetrvává skutečnost, že výsledkem ve výtvarné výchově je převážně hmotný 

umělý výtvor (žákovská výtvarná práce), čímž vzniká fakt o primárním cílu výuky 

a cestě ke splnění předmětu. Leonora Kitzbergerová nás nabádá k vnímání výtvarné 

výchovy k složitějšímu a obsahově bohatšímu procesu, kdy žákovská výtvarná práce 

není cílem, ale prostředkem výchovně vzdělávacího působení. Oné tvořivé činnosti jsou 

spolu s činnostmi receptivními, které jsou orientované k vnímání podnětů a produktů 

z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury, s činnostmi reflektivními, kde žáci 

vytvářejí a při vzájemné komunikaci, ověřují vazby mezi verbální a vizuální 

komunikací. Tvorba a recepce, ke kterým patří zásadní složka a tou je reflexe, kdy ,,tyto 

procesy podrobuje verbálnímu sdělování, zkoumání, porovnávání a ověřování a tím je 

zařazuje do uvědomované osobní zkušenosti žáka.“ (Leonora Kitzbergerová, 2014, s. 7) 

Až tady za propojení tří složek, lze považovat výtvarnou výchovu za fungující celek.  

Kompetence tvoří platformu oboru, ale též umožňují i hodnocení kvality. ,,Výtvarná 

výchova se zabývá zprostředkováním klíčových kompetencí v oblasti vizuálních textů.“ 

(Martin Kolář, 2010, s. 54) Oné vizuální texty autor chápe, jako jazykové prostředí, ve 

kterém se s danými znalostmi a dovednostmi můžeme pohybovat. ,,Zobrazení tak 

nemusí divák pouze uchopit jako pouhý vjem. Důležité je zde kognitivní zpracování 

vizuální informace.“ (Martin Kolář, 2010, s. 54) Při výtvarné výchově jsou tyto 

kompetence závazné pro (1) čtení vizuálního textu (2) kreativní přístup k vlastní tvorbě.  

2.3.1 Didaktická transformace 

Proces, který se odehrává při výtvarné výchově, vzniká v působení pedagoga a žáka, ten 

vyjadřuje své sdělení, své osobní rozhodnutí s podobou sdělení, konkrétně si žák na 

základě výtvarného tématu zvolí své pojetí, uchopí myšlenku, se kterou pracuje a rozvíjí 

ji, následně přichází tvorba, kterou sdílí se svými spolužáky, kde se setkává s reakcemi, 

které adekvátně přijme a zpracuje, následně je ztotožněn se svou výpovědí. Na tomto 

procesu se žák směřuje k sebepoznání, ověřují schopností, ,,spouští procesy 
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sebeuvědomění a upevňuje poznatky a zkušenosti získané jejich prostřednictvím.“ 

(Leonora Kitzbergerová, 2014, s. 8) 

Učitel jako tvůrce či spolutvůrce výuky, by měl zajistit prostor pro žáky, za cílem učení 

se určitého obsahu, proto se musí učitel vyznačovat profesní dispozicí, řečeno: znát 

obsah k prospěchu žáků, čímž vyvstává termín didaktická94 znalost obsahu. ,,Didaktická 

znalost obsahu se projevuje v učitelské dovednosti transformovat kulturní obsah do 

podoby učebních úloh a tak společně se žáky tvořit učební prostředí.“ (Richard 

Jedlička, Jaroslav Koťa a Jan Slavík, 2018, s. 241) Tím nám vyvstává téma kvality 

výtvarné výuky, kvalita patří mezi klíčové problémy didaktiky výtvarné výchovy. 

Kvalitu v textu pojímám na základně monografie s názvem Kvalita (ve) vzdělávání: 

obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky, kdy Janík a kolektiv 

(2013) vymezili a charakterizovali kvalitu výuky.  

První (1) se opírá o organizaci a řízení třídy (čas, přiměřené tempo a strukturovanost)95.  

Druhá (2) kvalita je ve zprostředkování cílů a obsahů (jasnost, strukturovanost 

a soustředěnost)96. 

Třetí (3) se zaměřuje na učební úlohy podněcující kognitivní aktivizaci97. 

Čtvrté (4) je podpůrné učební klima98. 

 

Další výzkumná studie kvality The Wallance Foundation (2009) vycházela z oborů 

umění a kultury, tedy o výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu aj. 

Šetření výzkumu se zabývalo kvalitou primárně v kontextu žákovských zkušeností. 

Autory výzkumu zajímaly tři oblasti, kterým jsou učení se z pohledu žáka a výkon 

učitele, hledání kvality a identifikace aktivit realizovaných ve třídě, dále ,,o co se opírají 

běžná, každodenní rozhodování v rámci realizovaného programu, jež ovlivňují 

 
94Jan Amos Komenský pojímá didaktiku jako pojem ,,všeobecné umění, jak naučit všechny 

všemu“. Didaktika v současné době je pedagogická disciplína (teorie vzdělávání, která pojímá 

cíle, obsahy, metody a formy ve vyučování. ,,Specifickými problémy vyučování v jednotlivých 

vyučovacích předmětech se zabývají předmětové didaktiky, resp. oborové didaktiky.“ (Maňák 

1993 In Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 44) 
95Kvalita v této oblasti je spatřována v efektivitě řízení, což znamená, že se žáci soustředí na 

výuku, je eliminován či minimalizován ,,ztrátový čas“ během výuky. Učitel dbá na pravidla, 

která jsou stanovená, propojuje výuku a její fáze, sleduje a hodnotí, a též zvládá kázeň.  
96Kvalita výuky je ,,tedy taková, že jsou v ní provázány všechny aspekty výuky, celek je 

koherentní a dělá dobrý dojem.“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 16) 
97Kognitivní aktivizace podněcuje žáky k vyššímu řádu myšlení, které je oborově zakotveno 

a kdy žáci uvažují o obsahu.  
98Kvalita vzniká, když je primárně přátelské klima třídy, motivace a práce s chybou. Dále je 

učitel schopen přizpůsobit výukové postupy na úroveň jednotlivých žáků, čímž vzniká adaptivní 

výuka. ,,Učitel vychází žákům vstříc.“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 17) 
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směřování ke kvalitě a k jejímu dosažení kvality.“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 17) Zjištění 

výzkumu je: 

První (1) kvalita je podněcena k motivovanosti jedinců, tedy aby žáci měli již zkušenost 

například s uměleckými díly, pocit hrdosti po představení, dosažení úspěchu, práce ve 

skupině aj. 

Druhou (2) kvalitou je umělecké vzdělání, které podporuje chápání komplexních 

dispozic a dovedností, tudíž jsou žáci schopni tvořivě myslet a vnímají kontexty. Dále 

se žáci učí dovednostem a technikám, které ale nejsou myšleny jako primární, na 

základně uměleckého vzdělání rozšiřují estetické povědomí a lépe vnímají porozumění 

světa. Též se objevuje téma žáka a společnosti, kdy je žák schopen zapojit se skupiny, 

do občanské společnosti a řeší sociální témata. Vzniká možnost pro vyjádření sebe sama 

a individuální a osobnostní rozvoj žáka.  

Třetí (3) kvalita, která vychází z výzkumu je zastoupena v existenci různých 

vzdělávacích prostředí, které jsou rozhodující pro kvalitu.  

Čtvrtá (4) kvalita je ovlivněna tvůrci kvality, konkrétně učitel, žáci, umělci ve výuce, 

vedoucí pracovníky škol a organizace, též i vzdělávací koncepce a její politika.  

Pátá (5) kvalita, která je považována za důležitou je reflexe a dialog, který by měl být 

přítomný na všech úrovní vzdělávání. Viz kvalita čtvrtá.  

V rámci České republiky jsou vymezeny doplňkové informace, které se týkají ke 

koncepci školy, kvalita pedagogického sboru a také soulad mezi učitelem 

a kurikulárním dokumentem školy a žáky. 

 

Co tedy ta výtvarná výchova a kvalita výuky? Jakási shoda vzniká na základě kvality 

pedagoga, kvalita procesu, kvalita zázemí a sledování a oceňování kvality výuky. Tyto 

aspekty lze vztáhnout i na předmět výtvarné výchovy, avšak v souvislosti k oboru jsou 

jistá rizika, v kontextu jiných oborů nemůžeme kvalitu výtvarné výchovy zakládat na 

měřitelném výkonu žáků, či na jejich vědomostech. Čímž je kvalita znesnadněna 

nestálým rysem rámce oboru a požadavky, které se uplatňují v rámci kurikula 

a kurikulem nepředepsaných předpokladů. ,,Dynamická povaha mateřské disciplíny, 

jenž se vyznačuje stálým experimentováním s překračováním hranic jakýchkoliv 

ustálených norem či standardů, je však problémem klíčovým.“ (Petra Šobáňová, 2019, 

s. 22) Výtvarná výchova nezkoumá jen dílo a jejího autora, kulturní kontext, ale 

zkoumá i ,,proces autorské tvorby jako proces učení a poznávání.“ (Jan Slavík, 

Vladimír Chrz, Stanislav Štěch a kolektiv, 2013) 

Základním prvkem činnosti žáků jsou učební úlohy, kdy by bez nich výuka ztratila svůj 

obsah a cíle, což jsou též momenty kvality výuky. Podle Kateřiny Dytrtové, Marie 
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Fulkové a Jana Slavíka učební úlohy vyzývají žáka k aktivní činnosti, vycházejí z oboru 

a orientují se na cíl učení, dále zakládají edukativní situaci a podmiňují formu, 

organizaci a průběh výuky. Tyto aspekty vytvářejí klíčové momenty výuky. Jak je již 

zmíněno bez učebních úloh by výtvarná výchova přišla o obsah. Pod vzdělávácí obsah 

patří obsahy konkretizované kurikulem, také tradiční znalosti o umění, uměleckých 

dílech a slohů a obsahy ze života. Celistvě se jedná o obsahy, které jsou uchopeny 

a sdíleny mezi lidmi, kteří patří do kulturních základů společnosti. Až zprostředkování 

v didaktické transformaci vznikají jiné obsahy, na základě individuality pedagoga a ve 

spolupráci žáka a pedagoga, čímž tímto momentem vzniká specifičnost našeho oboru. 

Jak je již zmíněno, pedagog vstupuje do pole výuky a značně o ni rozhoduje na 

základně oné didaktické transformace. ,,Má-li učitel zodpovídat za kvalitu výuky 

a zlepšovat ji, musí didaktickou transformaci obsahu reflektovat tak, aby jí patřičným 

způsobem rozuměl. To je logické vyústění jeho profesní zodpovědnosti.“ (Jan Slavík, 

Kateřina Dytrtová a Marie Fulková, 2010, s. 28) Podmínka, která je stanovena pro 

kvalitu didaktické transformace je její analýza nebo reflexe tvořivé úlohy. Tvořivá úloha 

vychází z aktuálních a dosažených znalostí a zkušeností žáka, aby nebránila k myšlení 

na vžitá pravidla a dovednosti, dále pedagog určuje a vybírá námět a postup tvorby za 

cílem koncepty výtvarné výchovy.  

„Ve hře je vždy kvalita sémantické strukturace učiva didaktikem a zejména učiteli 

v praxi“ (Štěch, 2009, s. 111)  

Didaktické transformace pojímá dva hlavních komponenty (a) co pedagog a žáci ve 

výuce dělají, neboli proces výuky (b) co se žáci naučili, tedy výstup výuky. Reflexe, 

která nám poskytuje o vydaření transformace nám určují tři vrstvy. Tematická vrstva (1) 

je zaměřena na úpravy obsahu a v jaké podobě je realizován, cíl vrstvy je porozumění 

žáka, a s porozuměním vést dialog, dále aby vrstva odpovídala zkušenostem žáka a byla 

motivující. Konceptová vrstva (2) je zaměřena na výběr a uspořádání obsahu. V rámci 

její analýzy pokládáme otázku: Co z oboru vstupuje do učebního prostředí, a tedy do 

obsahu výuky? (Jan Slavík, 2018) Ona analýza cílí k zjištění, (a) základní koncepty, se 

kterými se žáci mají seznámit (b) významová a logická struktura (c) obsah a kulturní 

oblast. Tím nám vyvstanou obsahová jádra výuky, která odkryjí složky pro potřebné 

porozumění a naučit se je zvládat. Dále má vrstva těžit z různých obsahů v tvorbě učiva 

a didakticky je zprostředkovat žákům. Kompetenční vrstva (3) se zaměřuje na cíle 

výuky a kurikulum. Kompetenční vrstva je jakýmsi opěrným pilířem všech tří vrstev, 

jelikož ani jedna vrstva nestojí sama, protože ,,ve výuce by mělo docházet k syntéze mezi 

vzdělávacími a výchovnými cíli, vzdělávacím obsahem a činností i komunikací žáků.“ 

(Richard Jedlička, Jaroslav Koťa a Jan Slavík, 2018, s. 247) 

Kvalita výuky je závislá na organizaci a využití času ve třídě, kvalita výuky je závislá 

na naplňování cílů a zprostředkování obsahů, kvalita výuky je závislá na učebních 

úlohách, které mají edukační přínos, kdy žák vnímá, vytvořil, a reflektivně věděl, 

pověděl a zdůvodňoval. ,,Jako důležitý faktor kvalitní výtvarné edukace je uváděna 
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taktéž reflektivnost a podněcování a vedení dialogu - resp. využití reflexe a komunikace 

v sociální interakci pro rozvíjení obsahů přítomných v „obrazu“ a v procesu jeho 

tvorby.“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 35) A pedagog přirozeně a citlivě navazuje a čerpá 

z oblasti výtvarné výchovy a umění, která se pro něj stává oporou pro výuku.  

2.3.2 Výtvarné umění a vizuální kultura 

V současné době v rámci výtvarné výchově můžeme uplatňovat platné pojetí 

výtvarného umění v naší kultuře jako strukturalistický koncept, kde je jeho přístup 

založen na celek tvořený vzájemnými vztahy a na vztahu jedince, který je chápán jako 

jedinečná entita a na společnosti, kterou jedinec utváří. ,,V tomto pojetí jejich vztah 

nemůže být nikdy pojímán staticky, ale jako neustálý sled interakcí, zakládající jak 

proměnu sociální struktury, tak i jejích členů - individualizovaných jednotlivců.“ 

(Podkladová studie, 2019, s. 6) Zásadní moment procesu jsou sémantické99 systémy. 

Umění v témže kontextu má dvě vzájemné související funkce s odlišným účinkem, 

(1) pro jednotlivce, (2) pro společnost.  

Umění je vysoký stupeň tvůrčích schopností a specifická forma odrazu skutečnosti, 

forma společenského povědomí, v níž se rozvíjejí estetické vztahy člověka ke 

skutečnosti. (Bohumír Mráz a Raul Trojan) Dále autoři umění konkretizují jako 

malířství, sochařství, grafiku, užité umění, design aj.  

,,[…] považovat za umění dílo nebo objekt, který je nějaký způsobem vizuálně zajímavý, 

a současně vyvolává emocionální reakci nebo je nutí k přemýšlení.“ (Ladislav Kesner, 

rozhovor, 2016) 

,,Uměním může být cokoliv.“ (Barbora Řebíková, 2020, s. 38) Kdy umělecké dílo může 

vypadat jako obraz, které spatřujeme na obrazovkách na jakémkoli povrchu, ale 

umělecké dílo může být vytvořeno již z uměleckých děl, předmětů pro každodenní 

používání. Může být čímkoliv. ,,Jeho ocenění a porozumění mu vyžaduje schopnosti, na 

jejichž posílení je současný umělecký provoz zaměřen.“ (Barbora Řebíková, 2020, s. 38) 

,,Současné umění klade na diváky nové nároky, jimž musí teprve přivyknout.“ (Barbora 

Řebíková, 2020, s. 41) 

Podle Marie Fulkové umění není pouze dějepisem artefaktů nebo ručně malovaným 

obrázkem, umění je velmi složité sociální pole neustálého procesu, kde vznikají 

a vyměňují se a prolínají se osobní a institucionální vztahy.  

Umění v pojetí Nelsona Goodmana je systém, na jehož základě se orientujeme ve světě 

a rozumíme mu, tedy hovoříme o systému symbolickém. Dále umění není 

k napodobování skutečnosti, obraz označuje, zastupuje, odkazuje a žádná míra 

 
99Podle slovníku cizích slov se jedná o významový. Sémantika je disciplína o významu 

a změnách významu při jazyku. 
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podobnosti nestačí. Jedná se tedy o aktivní tvorbu systému, v němž jsou jednotlivé 

podněty zařazovány a chápány. 

Obraz není anonymní, ani neutrální, obraz je soustava znaků, které ,,představují ukázku 

individuální zkušenosti s jejich tvorbou i s jejich čtením, jak k němu dochází 

v každodenním setkání s vizuální produkcí naší společnosti, tedy diskursu obrazů.“ 

(Marie Fulková, 2008, s. 128) Což způsobuje zobrazování obrazů, které preferuje 

společnost a její zakódované hodnoty.  

V současné době se tedy hovoří o diskursu100 obrazovém, kdy vyvstává význam oblasti 

vizuální kultury, kdy tento diskurs zviditelňuje zkušenost působivým a důrazným 

prostředkem, který emotivně působí na společnost. ,,Dominující figurativní kód vizuální 

kultury je v přímém vztahu k řeči, která ho konstituuje.“ (Marie Fulková, 2008, s. 22) 

Kultura tedy nabyla povahu vizuální, kdy naše představy o světě zřídka vycházejí 

z přímé zkušenosti, jako příklad je uvedena běžná zkušenost, kde jsme obklopeni 

obrazy, které jsou přijaty a produkovány. Fotografie, film, reklama, internet aj., jsou 

aktivity které tvoříme aniž bychom uvažovali o jejich přítomných obsazích. Jako jedinci 

žijeme v symbolickém uspořádání, kterým jsme formováni, ale zároveň symbolický řád 

vytváříme svými obrazy, vztahy, komunikací aj. Tudíž nás prostor vizuální kultury učí 

prostřednictvím zobrazovacích technologií vidět i vytvářet obrazy. Viděné se 

s vypověditelným prolíná, kdy ,,komentáře k obrazům vyobrazují samy sebe, splývají 

s nimi a umisťují se s nimi do kontextů, aby je i sebe učinily viditelnějšími.“ (Marie 

Fulková, 2008, s. 22) 

,,Vizuální kulturu definujeme jako praxi sdílenou v rámci skupin, společenství či 

společnost, jejímž prostřednictvím vznikají významy na základě vizuálních, sluchových 

a textových znázornění a na základě toho, jak se způsob dívání podílí na rozvíjení 

symboliky a komunikace.“ (Marita Sturken a Lisa Cartwright, 2009, s. 13) 

,,Průsečík všech definic vizuální kultury lze spatřit v tvrzení: dnešní svět je zcela 

zaplavený obrazy.“ (Barbora Řebíková, 2020, s. 36) Při nadbytku vizuálních zkušeností 

je schopnost vidět a analyzovat nepostradatelná.  

Diskurs vizuálního umění a výtvarné výchovy shledává pro tuto oblast zajímavé úhly 

pohledů, je zvýšený zájem o zkoumání vlastní identity a zkušeností a to prostřednictvím 

populární kultury, vizuální produkce a její účinky. Podle Marie Fulkové je diskurs, 

produkovaný institucemi a veřejných médií (ohniska i nejistoty), určující pro výtvarnou 

výchovu. Určující pro výtvarnou výchovu jsou inspirující i jiné disciplíny, jako příklad 

je uváděna antropologie, která je charakterizována pro chápání kultury jako 

 
100,,Podle Foucaulta je diskurs proměnlivým a nestálým polem výpovědí, přičemž je výpoveň 

chápána jako funkce.“ (Marie Fulková, 2008, s. 16) Dále je diskurs chápán jako rozmluva 

a probírání některé věci a to řečí či písmenem. Diskurs je vnímán při záležitosti interaktivní 

a komunikativní, i v rámci vnitřního dialogu.   
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specifického textu a systému symbolů fenomenologické povahy, tedy při interpretování 

významu symbolů kdy dochází ke kulturním vzorům, které určují chování ovládané 

jejich významy.  

Vizuální kultura pro výtvarnou výchovu je model, který prostupuje navzájem 

prostorem, nestálým a s nestálým pohybem bez konkrétního a pevného středobodu, dále 

je vizuální kultura pro výtvarnou výchovu pojímána systémovým komplexem artefaktů, 

institucí, lidských identit, myšlení, morálky a etiky, dále politiky a jejich vzájemné 

působení na sebe. Vizuální kultura v současném čase působí jako výrazné místo v teorii, 

ale hlavně v denní praxi, která na nás působí a setkáváme se s ní.  

Pro výtvarnou výchovu v diskursu školním je skutečnost dosti kontroverzní, neboť 

reguluje emoce a uvádí jejich příliš zjevné projevy, tedy kdy do předmětu vstupují 

oblíbené postavy z televizních seriálů, komiksy a kreslené filmy. Tato skutečnost nese 

kódy jiných kultur a subkultur či znaky níže stavěné populární kultury. Oblast vizuální 

kultury vyvolává právě zpětnou reakci k současnému snadnému přístupu a využívání 

médií, ale i k současnému výtvarnému umění, kdy na jedné straně vzniká rozšíření 

vizuální gramotnosti žáků a při druhé straně hrozí zploštění obsahu výtvarné výchovy 

pro reagování na podněty z této oblasti.  

Při práci ve výtvarné výchově se vždy vyžaduje uvažování v několika druzích 

sociálního kontextu, jelikož práce s obrazem a komunikace přináší rozdílné typy 

interpretací a rozdílné volby obrazových prostředků, neboli rozdílné znaková obrazové 

soustavy. Kontexty, které bychom měli vnímat podle Marie Fulkové (a) kontext 

dominantní kultury (b) kulturní kontext společenství, odkud žák pochází (c) kulturní 

kontext, odkud pochází pedagog (d) kontext subkultury třídy, kde se nachází žáci, kteří 

ji vytvářejí.  

2.3.3 Vizuální gramotnost 

Výtvarná výpověď je často chápána, avšak mylně, jako doslovný překlad verbálního 

sdělení, kdy stále přetrvává obecná představa, že obrazy by měly být čitelnou 

reprezentací reality i se všemi manipulačními významy. Čímž vzniká požadavek 

vizuální gramotnosti, avšak ten je převážně vnímán pro obranu před manipulativními 

sociálními účinky při vizuální komunikaci v médiích a reklamě. Konkrétněji obraz je 

vnímán za složku ,,nesrozumitelnou“ a složku ,,uměleckou“, která podle výzkumu 

(Leonora Kitzbergerová, 2007) tato oblast patří milovníkům umění a specialistům. 

Zatímco obraz v oblasti reklamy, televize aj. jsou obecně srozumitelné, kdy jsou 

považovány za ,,přirozený svět“ kterému je podrobený veřejný prostor jehož působení 

neovlivňuje a formuje vztahy. ,,Vzniká tak zajímavý rozpor současné doby, kdy na jedné 

straně stále více lidí konzumuje ,,umělecké“ obrazy bez „proměny“ vnímání, kterou by 

jim potenciálně mohly nabízet, na straně druhé konzumují mediální obrazy „reality“ 

jakožto „pravdivé“, bez nedůvěry, kterou by si zasloužily.“ (Petra Hanáková, 2006) 
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Vizuální gramotnost je základním pilířem k pochopení vizuální kultury, ve které žijeme, 

působí na nás a setkáváme se s ní. Vliv, který zapříčinil společenské změny a nástup 

vizuální kultury, které prostupuje všemi sférami života, souvisí s gramotností a to ne jen 

ve schopnosti číst a psát. Jelikož jak je již několikrát zmíněno, žáci s obrazy zacházejí 

každý den, přičemž nedokážou přemýšlet o skrytých přítomných obsazích, se kterými se 

však často ztotožňují. Žák žije v symbolickém řádu, je jím formován ale zároveňho 

utváří, a nikoliv není jen pasivním příjemcem. ,,[…] rozšiřuje možnost porozumění 

dalším kulturním oblastem světa, tak i porozumění vizuálnímu jazyku rozvíjí možnost 

porozumět vizuálnímu světu kolem nás.“ (Podkladová studie, 2019, s. 9)  

Při vizuální gramotnosti vyvstává vizuálně gramotný člověk, který rozumí vizuálnímu 

sdělení, jenž jej obklopují, tedy chápe obsahu a základním informacím. Rozpozná 

a vyhodnotí strategie, ,,v jejichž rámci jej tato sdělení, většinou ve formě obrazů, 

ovládají a ovlivňují. Ví, jak obrazy vznikají, a rozpozná, na čem je založena jejich 

přesvědčivost.“ (Leonora Kitzbergerová, 2014) Proč vizuální produkty vyvolávají 

emoce? Proč podléháme jejich iluzím? Čím a proč ovlivňují naše názory? Jsou otázky, 

nad kterými vizuálně gramotný člověk uvažuje, následně je schopen kritickému náhledu 

aj.  

Sémiotika se zabývá nejazykovým systémům komunikace, při výtvarné výchově se 

vyskytuje řada metafor inklinujících k pojetí obrazového a jazykového. V oblasti 

výtvarné výchovy se objevují termíny (a) jazyk výtvarného vyjádření (b) řeč barev 

(c) vizuální metafora (d) obrazové sdělení, tyto termíny se pojí též k vizuální 

gramotnosti, která odkazuje na kognitivní aspekty tvorby a recepce vizuálního sdělení. 

Zuzana Fišerová (2015) vnímá vizuální gramotnost jako soubor kompetencí, které lze 

vztáhnout ke kognitivní doméně vzdělávacích cílů. Kritické myšlení, tvořivý přístup 

k interpretaci, analýza a vlastní tvorba opravňuje vztažení tohoto fenoménu ke 

kognitivním vyšším cílům. 

Percepční senzitivita (1), je součástí vizuální gramotnosti, která je považována za 

mnohovrstevnatý fenomén, (1) na úrovni každodenní percepce života a vztahů jedince. 

Dále kulturní habitus (2) je prostor, kde se utváří životní styl plus tolerance či uznání 

kulturních projevů jiných subkultur. 

Kritické myšlení (3) neboli znalost různých vyjadřovacích prostředků pro vizuální 

sdělení. Schopnost rozpoznání tvůrčího záměru, s níž bylo dílo vytvořeno, a to 

z historického a současného pohledu. Schopnost rozpoznat kontext díla a proč, dále 

schopnost rozpoznat jaký divák má být dílem osloven a proč. Schopnost rozpoznat 

vizuální sdělení a jak tyto sdělení zprostředkovávají představu o událostech či jevech.  

Estetická otevřenost (4) neboli otevřenost k empatickým a emocionálním vztahům. 

Vizuální výmluvnost (5) aktivní kreativní  činnost v oblasti vytváření vizuálně 

vnímaného objektu.  
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Vizuálně gramotný člověk, který je schopný kriticky přečíst vizuální informace, 

schopný vlastní kreativní tvorby a prožívání, jsou momenty kompetencí absolventů 

základního všeobecně vzdělávacího programu. 

2.3.4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dále jen RVP pro ZV, je 

vymezen v souladu s kurikulární politikou v Národním programu rozvoje vzdělávání 

v ČR, tedy v Bílé knize a zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

Kurikulární dokumenty jsou tvořeny pro dvě úrovně (1) státní (2) školní. Státní úroveň 

představuje Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, dále Národní 

program vzdělávání definuje počáteční vzdělávání jako celek. Rámcově vzdělávací 

program definuje závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy (výše). Školní úroveň 

představuje školní vzdělávací programy, zkráceně ŠVP, na jejichž základě se realizuje 

vzdělávání při jednotlivých školách.  

,,Je přirozené, že každý učitel zaujímá k platným kurikulárním dokumentům svůj osobitý 

postoj a při jejich uvádění do vlastní praxe vynakládá často nemalé úsilí, aby 

i v měnících se podmínkách mohl učit „to svoje“.“ (Leonora Kitzbergerová, 2014, s. 38) 

RVP pro základní vzdělávání a pro gymnaziální vzdělávání jasně formuluje výchovné 

a vzdělávací cíle, ale zároveň pro výtvarnou výchovu jsou tyto cíle otevřeny pro 

pedagogickou intervenci a to v oblasti metody práce, učiva i celkového charakteru 

výuky. V pojetí Výtvarné výchovy je dokument koncipován tak, aby učitel tvořil své 

vlastní osnovy, kdy tedy vybírá ze širokého rozpětí uměleckých či vizuálních produkcí, 

ale stále by měl vycházet z obsahové domény předmětu.  

Očekávané výstupy101 jsou takové výstupy, které jsou zformulovány na základě obsahu 

a cílí vyučovacích hodin, které pedagog rozpracuje do konkrétních vyučovacích hodin, 

tedy do dílčích výstupů. Tyto dílčí výstupy jsou vztahovány ke konkrétnímu obsahu 

a jejímu tématu a k použití výchovně vzdělávacích strategií. V průběhu či během hodiny 

jsou tyto dílčí výstupy bezprostředně ověřitelné. ,,Jsou tedy nejen indikátorem úspěchu 

našeho pedagogického snažení, ale také dokladem našeho koncepčního myšlení 

a schopnosti formulovat vlastní pojetí předmětu a jeho realizační podobu.“ (Leonora 

Kitzbergerová, 2014, s. 38) Výstupem těchto dílčích výstupů je výchovně vzdělávací cíl 

vyučovací hodiny.  

Cíle102 základního vzdělávání utváření a rozvíjejí klíčové kompetence a poskytují 

základ všeobecného vzdělání. Podle Heleny Hazukové (1994) jsou cíle výtvarné 

výchovy v současné době vybírané osobnostní kvality žáků, neboli jejich dispozicemi, 

na jejichž vzniku a formování se výtvarná výchova podílí. Cíle jsou výsledkem 

 
101Viz přílohy: RVP pro ZV: očekávané výstupy str. 139. 
102Viz přílohy: RVP pro ZV: cíle str. 139. 
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učitelovy i žákovy dlouhotrvající zasahovací činnosti se smyslem o současné výchovné 

snahy, které jsou společností akceptovatelné.  

Klíčové kompetence jsou ,,[…] soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné 

vědomosti, dovednosti a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních 

a životních situacích. Nejsou vázány na jednotlivé předměty, nýbrž měli by být rozvíjeny 

jako součást obecného základu vzdělávání.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 99) 

Obecně pro rozvoj dovedností je dáno, jakou měrou jsou žáci vedeni k jejich 

vyzkoušení (klíčové kompetence), neboli jaké výchovně vzdělávací strategie pedagog 

používá.  

Průřezová témata jsou další složkou v RVP, kdy se jedná o rozsáhlé tematické okruhy, 

které se uplatňují v celém rámci vzdělávacích oblastí a oborů. ,,Pro vyučujícího 

výtvarné výchovy jsou průřezová témata většinou tematickým obohacením a další 

možností, jak propojit obsah výtvarné výchovy se současnou společností a kulturou.“ 

(Leonora Kitzbergerová, 2014, s. 39) 

Vzdělávací obor Výtvarná výchova je zastoupena v oblasti Umění a kultura, která je 

doplněna dále o Hudební výchovu. Oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávání 

světa a odráží nezastupitelnou součást lidského bytí (a) umění (b) kulturu. Umění je 

charakterizováno jako proces poznání a dorozumívání, kdy vznikají informace 

o vnitřním a vnějším světě a jeho provázanosti, které jsou sdělovány uměleckými 

prostředky. Zatímco kultura jsou procesy a výsledky duchovní činnosti, které umožňují 

chápat změny a historické zkušenosti, dále jako součást každodenního života, která 

nelze oddělit. ,,V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického 

cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě 

samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi 

druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb 

ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti.“ 

(RVP pro ZV, 2017, s. 81)  

Pro druhý stupeň základního vzdělávání vyvstává širší zkoumání jevů umění a kultury, 

například se dotýkají historických souvislostí a kontextů, které ovlivňují tuto oblast, 

dále hledání souvislostí a vztahů mezi uměním a uplatňování výrazových prostředků při 

hledání variant řešení. Inspirační zdroje ze kterých vyvstávají kontexty a souvislosti 

mohou být znakové systémy a multimediální tvorba, literární a dramatická díla. 

Projekty výchov z oblasti Umění a kultura tvoří prostor k dovednostem a znalostem, 

které překračují daný rámec oborů, též na jeho základě přispívají k sebevyjádření 

a porozumění uměleckému dílu. 

2.3.4.1 Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova je pojímána v RVP pro ZV (2017) jako práce ,,s vizuálně obraznými 

znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské 

existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází 
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zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat 

osobně jedinečné pocity a prožitky.“  

,,Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako 

k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 

komunikace.“ (RVP pro ZV, 2017, s. 82)  

V období základního vzdělávání se Výtvarná výchova orientuje na tvůrčí činnosti, 

konkrétně tvorbě, vnímání a interpretaci, kdy tyto činnosti rozvíjejí a uplatňují vlastní 

vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii aj. K téže činnostem nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazové prostředky a to tradiční a ověřené či nové, které vznikají 

v současném umění a médiích. 

Pro výtvarnou výchovu je výchozí obsahová doména103(1) rozvíjení smyslové citlivosti 

(2) uplatňování subjektivity (3) ověřování komunikačních účinků, kdy tyto oblasti 

rozvoje přesahují mimo hranice školního předmětu a prostupují do sféry výtvarného 

umění i do sféry každodenní vizuality, komunikace skrze vizuální podněty a znaky. 

Výtvarná výchova se zaměřuje na rozvoj základních dovedností, při nichž dochází ke 

schopnosti vizuálního vyjádření jeho vnímání a reflexe. Oné tvořivé, receptivní 

i reflektivní činnosti jsou nahlíženy takovým způsobem, že rozvíjení smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků jsou 

charakterizovány odděleně, byť ve výchovně vzdělávacím procesu probíhají současně 

a nelze je oddělit. Právě rozdělení nabízí analýzu výuky z hlediska vztahů použitých 

metod a deklarovaných cílů. Určující je obsah i hodnota vizuálně obrazových vyjádření 

nejsou objektivní, ale utváří se v procesu komunikace, proto by žáci měli dostat 

příležitost pochopit princip tvorby a mohli se stát vnímateli a interpret a tvůrci. ,,Proces 

tvorby, který umožňuje rozvíjet žákovi originalitu, tvořivost, smyslovou citlivost, 

schopnost ocenit osobní prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace, 

výrazně přispívák dosažení gramotnosti emoční, kulturní a vizuální.“ (Markéta 

Pastorová, RVP 2004) 

(1) Rozvíjení smyslové citlivosti je podle RVP pro ZV obsahová doména ,,činnosti, 

které žákovi umožňují rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů 

na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění 

vhodných prostředků pro její vyjádření.“ 

,,To, že žák umí vnímat však není samozřejmý výchozí moment, ale je potřeba 

tuto schopnost dále tříbit, pěstovat a rozvíjet.“ (Markéta Pastorová, RVP 2004) 

Pokud rozvíjíme a rozšiřujeme slovní zásobu, též bychom měli rozvíjet řeč 

 
103Podílet se na umělecké tvorby. Uvědomovat si, rozvíjet a rozvíjet své osobnostní vnímání. 

Vyjadřovat se a účastnit se v komunikačním procesu. Zjistit nezastupitelný význam umění. 

Pozorovat a vnímat svět i sám sebe.  
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vizuální, hmat, sluch i pohyb. K doméně patří i role učitele, on by měl vytvořit 

takové příležitosti, aby žáci vnímali širokou škálu předmětů a podnětů, aby byli 

schopni uvědomit a reflektovat své vjemy. Do tvůrčí činnosti vstupuje jak žák 

tak i učitel, který svou osobnost promítá, jeho energie se kterou vstupuje do 

hodiny, jeho schopnost reagovat na nové možnosti, které jsou objevené žáky 

v průběhu tvorby a schopnost učitele vést dialog. Při dialogu by měli mít hlavní 

slovo právě žáci, kdy prezentují a vedou komunikaci nad svým tvůrčím 

výsledkem. ,,Schopnost rozlišovat vizuálně obrazná vyjádření vede k rozvíjení 

smyslové citlivosti stejně jako rozlišování vjemů získaných z přímého kontaktu se 

světem.“ (Markéta Pastorová, RVP 2004) Způsobem výběru vizuálně 

obrazových prostředků, uvádějí své vjemy, pocity aj., žáci postihují svou 

osobnost.  

Žákovi by měl být nabídnut široký rozptyl různorodých vjemů, konkrétně 

vizuálních, hmatových a sluchových, dále pohybových a komunikačních, za 

cílem uvědomování se a reflektování svých vjemů a s prožitky, které se k nim 

váží. K vnímání vjemů, uvažovat nad nimi, vyhledávat tyto vjemy je potřeba 

dostatek času. Další kritérium je vědomě zapojovat smysly a porovnávat 

způsoby vnímání, tudíž vnímat své vjemy, ale i vnímat vjemy a záznamy 

ostatních. Čímž žáci docílí shody a rozdílu, který dochází v průběhu času 

a prostoru. Jako ,,poslední“ zprostředkující obsah učiva je vnímat a interpretovat 

vizuálně obrazná vyjádření, a to umělecká, ale i ta vyjádření která jsou běžně 

užívána s možností sdělovat své jedinečné pocity, prožitky, názory, kritické 

sondy aj. 

Shrnuto, v Rozvíjení smyslové citlivosti hovoříme o prvky vizuálně obrazového 

vyjádření, k uspořádání objektů do celků v ploše a objemu, prostoru, časovém 

průběhu. Reflexe a vztahy vizuálního vnímání k vnímání ostatních smyslů, dále 

smyslové účinky vizuálně obrazových vyjádření.  

(2) Uplatňování subjektivity je podle RVP pro ZV obsahová doména ,,činnosti, 

které žáka vedou k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, 

vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.“  

,,Pro rozvoj kreativity je velkým přínosem, že i v oborech jiných oblastí se dává 

žákovi prostor, aby vyjadřoval své originální myšlenky, názory a postoje, 

poznával sám sebe, odhadoval své schopnosti a možnosti se rozvíjet, nacházel 

originální řešení, a nabízel je v procesu komunikace ostatním.“ (Markéta 

Pastorová, RVP 2004)  

Pro tuto obsahovou doménu výtvarná výchova přináší specifické a nijak 

nahraditelné možnosti a způsoby vyjádření, kdy při procesu poznání 

a komunikace se zapojují umělecké prostředky. Pro učitele vyvstává popředí 

zájmů a výběr vhodného námětu či tematických celků, za cílem aby jejich 
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obsahy vybízely k samostatné volbě a hledání osobitého způsobu vyjádření. 

Avšak s touto oblastí se pojí i negativní uplatňování, žák který je doposud 

obdivován za své osobité vyjadřování, posléze se jeho tvorba stane klišé, ze 

kterého těžko vystoupí. Proto je patřičné, aby se žáci povzbuzovali 

k experimentování, povzbuzeni k jiným způsobům výrazu, postupu či námětu. 

Žákům by se měli předkládat různorodé integrace s okolním světem, on si jej 

poté na základě této možnosti uvědomí a v komparaci se svými zkušenostmi je 

dále rozvíjí a volí různé přístupy vyjádření. Dále by měli být žákům nabídnuty 

příležitosti pro vyjádření svého originálního přístupu ke světu s doprovodem 

vnímání, interpretace a možnost volby, aby žák docílil vizuálně obrazného 

vyjádření které by odráželo jako prožitek a myšlenky. Také vedení k osobní 

dokumentaci žáka, kdy se mapuje tvůrčí proces od prvotního momentu až po 

závěrečný výsledek.  

Shrnuto, v Uplatňování subjektivity nalézáme prostředky pro vyjádření emocí 

a pocitů, nálad, fantazie a představ plus osobnostní zkušenosti. Typy vizuálně 

obrazových vyjádření a přístupy k vizuálně obrazovým vyjádřením. 

(3) Ověřování komunikačních účinků je podle RVP pro ZV obsahová doména 

,,činnosti, které žákovi umožňují utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření 

v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění 

výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.“ 

,,Teprve to, jakým způsobem je kdo schopen v procesu komunikace sdělovat 

účinky vizuálně obrazného vyjádření jako tvůrce či interpret, je možné učinit 

předmětem hodnocení.“ (Markéta Pastorová, RVP 2004) V této obsahové 

doméně je zapotřebí vytvořit prostor pro komunikaci při niž žáci dostanou 

podmínky ke způsobu sdělování. Žák by měl cítit v průběhu komunikace 

možnost nabídnout vlastní styl řeči a vlastní interpretaci díla. Důležitý moment 

vzniká u učitele, který se též podílí v procesu komunikace a on by měl svou 

interpretaci nabízet jako jednu z mnoha možností, kdy na tomto základě vytváří 

prostředí důvěry.  

Učitel by měl žákovy poskytnout dostatečný prostor pro interpretaci svého 

vizuálně obrazového vyjádření, komparaci s odlišnými a s originální formou 

komunikace. Jako příklad může být komunikace ve veřejném prostoru, kdy 

komunikace vzniká nejen mezi učitelem a žáky, ale i veřejností. Nabídka 

inspiračních zdrojů, jako je v současné době internet, dále literatura aj., pro 

vyhledávání širších kontextů. K tomu se váže možnost výběru a uplatnění 

obrazových vyjádření plus využití uměleckých produkcí se zaměřením na 

současné umění, včetně reklam.  
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Shrnuto,v Ověřování komunikačních účinků vnímáme osobní postoj 

v komunikaci, dále vnímáme komunikační obsah vizuálně obrazových vyjádření 

a proměny komunikačních obsahů. 

2.3.4.1.1 Z literatury 

Učitelé mají a měli v rámci kurikulárního dokumentu pro výtvarnou výchovu v oblasti 

Umění a kultura ,,volnou ruku“, jelikož je tento dokument stavěn na ,,principech 

strukturalistického a sémiotického pojetí umění a nikoliv jako jednosměrka obsahů 

a významů.“ (Marie Fulková, 2008, s. 158)  

Obsah i slovník RVP při výtvarné výchově, oblast Umění a kultura, je podle Vančáta 

(2000) vázán na nové trendy oboru, dále je vázán specificky na strukturalismem 

ovlivněný diskurs současné umělecké postmoderny, který je kombinovaný se slovníkem 

pozdní moderny.  

Osnovy výtvarné výchovy, byly MŠMT schváleny v roce 2001 a vycházely ze 

základních přežitků oboru, jelikož se stalo podstatné, že výtvarné kompetence jsou 

naučitelné a zvládnutelné, čímž dostává Výtvarná výchova jiné chápání, nikoli že 

předmět je pouze pro nadané. Tomáš Komrska, Markéta Pastorová a Pavel Šamšula 

tvořili variantu A, která vycházela z výtvarného projevu, jako činnosti člověka 

a univerzální řeči tvořící součást ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského 

rodu. Dále se tato varianta A vztahovala k výtvarné kultuře, které prostupuje všemi 

součástmi lidské kultury. Hlavní přínos oboru je rozvíjení specifických složek osobnosti 

žáka, tedy vizuální vnímání, obraznost, komunikace, rozvoj smyslové a citové citlivosti, 

výtvarné myšlení a vyjadřování, dále například propojování obrazového a verbálního 

vnímání, myšlení a projevu.  

Za variantou B stojí Jaroslav Vančát, Leonora Kitzbergerová a Marie Fulková, ti se 

zaměřovali na proces obrazové tvorby, obrazového vnímání a užití obrazu pro 

poznávání a komunikaci. Přínos pro jejich pojetí se považuje fakt, že žák se naučí 

chápat fungování a význam jednotlivých obrazových znaků, kontext vzniku, svobodné 

vyjadřování zážitků a komunikování.  

Pro třetí variantu C přispěl E. Linaj, který vycházel z hlubinné psychologie 

a gestalpsychologie, kdy výtvarná estetická kultivace dítěte je zakotveno v hodnotách 

naší kultury a směřuje k udržení a rozvoji dětské schopnosti prožitku života aj.  

,,Při vzniku nového vzdělávacího programu se výrazně projevil vliv pluralitní 

postmoderní kultury, sémiotiky, vizuálních studií a progresivních proudů výtvarně 

pedagogického myšlení, zabývající se vizualitou.“ (Petra Šobáňová, Jana Musilová 

a Monika Beková, 2014, s. 61) 

2.3.5 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, dále jen RVP pro 

ZUV, kdy koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy je v České republice 
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zakotvena v zákoně číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání, kdy systém kurikulárních dokumentů je tvořen na  (a) státní 

(b) školní úroveň. Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a rámcové 

vzdělávací programy, tedy RVP, ty vymezují rámce pro obory vzdělávání. Školní 

úroveň představuje školní vzdělávací program, tedy ŠVP, na jejichž základech se 

realizuje vzdělání ve školách.  

,,Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického 

a komplexního studia, jehož kvalita je zajišťována prostřednictvím vlastního hodnocení 

školy a externí evaluace. Základní umělecké vzdělávání rozvíjí a kultivuje umělecké 

nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu, 

a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných 

jedinců.“ (RVP pro ZUV, 2010, s. 11)  

Základní umělecké vzdělávání neposkytuje základní stupeň vzdělání, ale vzdělání 

v uměleckých oborech, kdy v systému navazujícího uměleckého vzdělávání představují 

východisko pro střední školy, vyšší odborné školy uměleckého či pedagogického 

zaměření a konzervatoře, dále pro vysoké školy s uměleckým či pedagogickým 

zaměřením.  

,,Základní umělecké vzdělávání se člení podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb. na 

přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem 

vyučovacích hodin a studium pro dospělé.“ (RVP pro ZUV, 2010 s. 11) 

Klíčové kompetence jsou na základě RVP pro ZUV vymezeny jako specifické 

kompetence a představují souhrn vědomostí, dovedností a postojů, které jsou důležité 

pro rozvoj žáka po umělecké stránce a pro budoucí uplatnění. Tyto specifické klíčové 

kompetence jsou zaměřeny primárně pro rozvoj schopností žáků tvořit, vnímat 

a interpretovat umělecké dílo. Při těchto klíčových kompetencí jsou k jejich realizaci 

využívány kompetence, které žáci získali v předškolním a základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání.  

Očekávané výstupy104 jsou vymezeny ke konci 7. ročníku prvního stupně a ke 

4. ročníku druhého stupně, což je závazné ověřitelné minimum. Vzdělávací činnosti 

realizované v ročnících musí ke konci daného stupně předepsané způsobilosti ,,ovládat“. 

Základní umělecké školy mají v České republice ojedinělé postavení s nevídanou 

a dlouholetou tradicí se specifickými cíli105, které by měli žákovi poskytnout základ 

znalostí a dovedností pro vyjádření uměleckými prostředky.  

 
104Viz přílohy: RVP pro ZUV: očekávané výstupy, s. 140. 
105Viz přílohy: RVP pro ZUV: cíle, s. 140. 
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2.3.5.1 Výtvarný obor 

Tento obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje žákovi používat výtvarný jazyk 

jako uměleckého prostředku ke komunikaci, též tento obor nabízí vnímat okolní svět, 

adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, ucelený přehled o výtvarném umění, 

napomáhá k vyhrazení výtvarnému názoru a vnímá důležitost vlastní tvorby jako 

součást osobního naplnění. Výtvarný projev ve výtvarném oboru je ovlivněn spousty 

schopnostmi, které rozvíjejí a utváří osobnost žáka. ,,Základní vyjadřovací prostředky 

a obrazové znaky nabízejí způsoby, jak myšlenky učinit srozumitelné. Žák se učí 

pojmenovávat a porovnávat výtvarné znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi i svoje 

pocity, postřehy a myšlenky.“ (RVP pro ZUV, 2010, s. 37) Žáci si prostřednictvím 

oboru navazují a prohlubují výtvarné vztahy, reflektují názory ostatních a respektují 

jiný výtvarný projev.  

Vzdělávací obsah je vymezen do vzájemně podmiňujících a provázaných oblastí, 

kterými je (1) Výtvarná tvorba (2) Recepce a reflexe výtvarného umění.  

(1) Vzdělávací obsahová doména je při RVP pro ZUV charakterizován ,,žákovi 

umožněno prostřednictvím tvořivého výtvarného myšlení uplatňovat ve vlastním 

výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Žák získávávztah k materiálům, 

nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti.“ 

(2) Vzdělávací obsahová doména je při RVP pro ZUV pojímána ,,žákovi umožněno 

objevovat v okolním světě a v uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky, 

analyzovat náměty a výtvarné problémy s nimi spojené. Žák se seznamujes 

historií a vývojem výtvarného umění, uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách 

a s využitím výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké oblasti.“ 

2.3.6 Učitel 

,,Učitel má vždy vliv na výuku.“ (Zuzana Fišerová, ze semináře, 2020) 

,,Učitelovo pojetí výtvarné výchovy je souhrnem jeho představ o tom jak významné 

místo zaujímá výtvarná výchova v systému výchovy a vzdělávání, co je v ní nezbytné 

a proč, za jakých předpokladů a jakými prostředky se má uskutečňovat.“ (Helena 

Hazuková) 

,,Učitelé jsou zodpovědní za svou práci.“ (Jan Slavík, Kateřina Dytrtová a Marie 

Fulková, 2010, s. 28) Což znamená, že mají posuzovat její kvalitu a zlepšovat ji.  

V rozhovoru106 pro Artalk.cz Markéta Pastorová (2015) odpovídá107, že osobnost 

pedagoga je stěžejní ve výtvarném oboru a ve všech uměleckých oborech. Též vypovídá 

 
106Rozhovor Markéty Pastorové a Ondřeje Horáka pro Artlalk.cz z roku 2015 s názvem 

Výtvarná výchova učí odvaze.  
107Způsob vedení dialogu s žáky, ale i výběr témat je tedy pouze na pedagogovi? (Ondřej Horák, 

Artalk.cz, 2015)  
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o důležitosti, aby ve školách byly osobnosti, kterým se dostává uznání, což znamená 

uznání i od rodičů.  

Učitelovo pojetí výuky podle Švece (1998) reakce učitele ke konkrétní situaci a s úzce 

spjatou osobností učitele, tedy učitelovo pojetí výuky je jakýsi moment při jeho vnímání 

a myšlení, záměry a strategie jednání plus hodnocení. S pojetím výuky velmi úzce 

souvisí i jeho kvalita. U výtvarné výchovy se pojetí jednotlivých učitelů liší, jelikož se 

tedy do něj promítá jeho osobnost, která je formována na základě předešlých 

zkušeností, konkrétně vlastní výtvarná tvorba a Výtvarná výchova jako předmět.  

Kvalita učitele se obecně považuje za klíčový faktor, který ovlivňuje kvalitu školního 

vzdělávání, kdy vznikly modely kvalitního efektivního učitele v souvislosti v rámci 

kvality, efektivity, dobré školy a kvalitní efektivní výuky. Tyto modely popisují 

a zahrnují klíčové momenty kvality učitele společné dimenze (a) znalosti (konkrétně 

znalosti předmětu v kurikulárních oblastech, oborově didaktické, pedagogicko 

psychologické a všeobecný rozhled) (b) pedagogické a didaktické dovednosti 

(konkrétně komunikace a interakce, reflexe výuky a sebereflexe, spolupráce s kolegy 

a rodiči, hodnocení a diagnostika žáků, sociální klima, vyučovací strategie a řízení 

procesů učení) (c) postoje, hodnoty a osobnostní vlastnosti učitele. Právě na model 

postojů, hodnot a osobnostních vlastností kvalit učitelů se klade důraz například na 

oddanost jeho profesi, nadšení, energie a nasazení při práci, dále empatie, pozitivní 

přístup a zaujetí pro prácise žáky, ,,všichni žáci mohou být za určitých podmínek úspěšní 

a že jim dokáží k naplnění jejich možností a dosažení úspěchu účinně pomoci“ (Anna 

Tomková a kolektiv, 2012, s. 6) dále analytické a konceptuální myšlení, spravedlivost, 

spolehlivost, tvořivost, flexibilita a improvizace, chuť se dále vzdělávat aj.  

Současná koncepce modelů školy podporují aktivní podíl žáka ve výuce, učitel vstupuje 

jako zprostředkovatel vzdělání a onen vyučovací proces se zaměřuje k dosažení 

klíčových kompetencí žáka, ale také o současném kontextu kompetencí učitelské 

kvalifikace.  

Jak je již zmiňováno výše v textu, děti (žáky) by měly být vedeni k vědomému vnímání 

umění, ale též využívat umění pro výchovu, ta by se měla stát nástrojem pro 

senzibilizaci a aktivaci jedince. ,,Umění je pro děti autonomní hodnotou a zároveň 

důležitou oblastí nabízející mnoho kulturních zkušeností; umění může primárně 

fungovat jako faktor, který animuje kognitivní, emocionální a imaginativní aktivity 

dítěte.“ (Monika Necka, 2019,s. 141) Současná doba umožňuje široký a snadný přístup 

k podnětům a informacím (viz kapitola Výtvarné umění a vizuální kultura), to 

zapříčiňuje pasivní příjem obrazů, slovy událostí. Učitel výtvarné výchovy by měl mít 

znalost ve vývojové psychologii dítěte a znalost způsobů, jak dítě reaguje na různé 

podněty, což se stává učitelovým nástrojem, aby se dalo předcházet situacím při kterých 

může být žák vystaven přílišné agresivitě, a to na základě kontextu světového dění, dále 

při lidských emocí.  
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Učitel by se měl stát průvodcem s pomocí, kdy žákům pomáhá přijímat umění, vnímat 

jej a dále jej prohlubovat, též jej chápat a používat v jejich životě. ,,Tak dochází 

k využívání aspektů kultury k sebereflexi, obohacení a prohlubování vlastní osobnosti. 

Lidská bytost se vyvíjí nejen vlivem estetického cítění, ale i díky aktivní účasti v estetické 

situaci.“ (Monika Necka, 2019, s. 141) Žáky vést k otevřenosti, kreativnímu 

i kritickému myšlení aj.  

Učitel by měl komunikovat s žáky prostřednictvím činností, též by měl ale být schopný 

rozumět výchovným a vzdělávacím, sociálním a kulturním procesům. Diagnostikovat 

cílovou skupinu, navrhovat aktivity a hodnotit jej. Zajistit vhodné metody, nástroje 

a techniky, kdy se výtvarný učitel stává společenským a kulturním zprostředkovatelem 

s účastí aktivit využívajících umění aj. 

Učitelovy kompetence by měly být uspořádány do specifických kategorií se 

vzájemnými přesahy a postoji. Otevřenost, schopnost se přizpůsobit a empatický 

přístup. Impulsy k tvorbě a reflexi. Vedení k vnímavosti a vybízení k přemýšlení, 

k reflektování reality. Znalost oboru a psychologie. Schopnost vést aktivity na 

senzomotorický rozvoji schopnost prereflektování představivosti a strukturace reflexe 

aj.  

Učitel do výuky vstupuje s ,,osobní kulturou“ (osobní vlastnosti, zkušenosti aj.), tedy 

vlastnosti jedince jako jsou například, vzdělání, zdvořilost a slušnost, vnímání, též 

tvořivé schopnosti, zaujetí pro věc, schopnost reakce k novým podnětům, inovativní 

přemýšlení, odvaha pro nově objevené či neznámě podněty. Upřímnost, zodpovědnost, 

schopnost sebereflexe a práce sám na sobě aj.  

Učitelův úkol je ,,překonat pasivní způsob vnímání světa a umění, jenž přetrvává 

v konzervativním vzdělávacím systému. V dnešní době s ohromným množstvím možností, 

informací, podnětů by se kulturní animátoři měli stát součástí vzdělávacího procesu 

zaměřeného nasvět kolem nás.“ (Monika Necka, 2019, s. 143) 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část práce se zaměřuje na pojetí výtvarné výchovy v praxi na jednotlivých 

školách ve městě. ,,Aby výtvarná výchova žila, jsou zapotřebí výzkumy i ty v rámci 

katedry.“ (Marie Fulková, ze semináře, 2020)  

,,Výzkum pomocí případové studie se zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho 

nebo několika málo případů. Základní otázkou je, jaké jsou charakteristiky daného 

případu nebo skupiny porovnávaných případů.“ (Jan Hendl, 2012, s. 101) Podle Stake 

(1995) je případová studie úsilí o porozumění určitého sociálního objektu při její 

komplexitěa jedinečnosti.  

V rámci svého výzkumu využívám principy případové studie, která se věnuje 

detailnímu studiu případu při množství dat. Ona případová studie se dělí na typy podle 

sledovaného případu, ke svému výzkumu využívám typy (1)108 zkoumání programů, 

událostí, rolí a vztahů (2)109 studium sociálních skupin (3)110 studium organizací 

a institucí. 

Dále Stake vyžaduje o případové studii: 

(1) Určení případu, tedy objekt výzkumu  

(2) Výzkumné otázky, tedy studované jevy, témata či problémy 

(3) Vztah k položeným otázkám  

(4) Doplnění klíčových pozorování a datový základ interpretace  

(5) Interpretace, které budou zkoumány a porovnávány 

(6) Návrh pro základní tvrzení, dále zobecnění k danému případu 

 

Podle Yin (1994) jsou dimenze případové studie: 

(1) Typ výzkumné otázky111 

(2) Probíhající události a jejich kontroly 

(3) Změření se na současné události, či události v minulosti 

 

3.1 VÝTVARNÁ VÝCHOVA A UMĚNÍ VE MĚSTĚ ŠTĚTÍ 

Cílem teoretické části, která navazuje k výzkumné části, je současná kulturní sféra 

města Štětí a její mapování, též se teoretická část zabývá školami, které se v konkrétním 

městě nacházejí. Jelikož studuji Výtvarnou výchovu v programu Učitelství všeobecně 

 
108Výzkumná studie se zaměřuje k určité události, například interakce učitele a žáka, konflikt 

rolí, stereotypů aj.  
109Zkoumání malých i velkých skupin, kdy tato výzkumná studie popisuje a analyzuje vztahy či 

aktivity v oné skupině.  
110Výzkumná studie při školách, odborových organizací, firem, kulturních organizací aj.  
111Otázky typu PROČ a JAK o současných událostech, kdy máme kontrolu při ovlivňujících 

faktorech, u případové studie nemáme vliv na průběh událostí a přítomný jev je moment, na 

který se zaměřujeme v jeho reálném kontextu.  
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vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy, pro 

oblast výzkumu jsem primárně zvolila základní školy a základní uměleckou školu, kdy 

klíčovými účastníky se stali pedagogové, kteří vyučují výtvarnou výchovu plus žáci 

8. ročníků. Pozornost byla v předchozí kapitole věnována i k dokumentům (RVP pro 

ZV, RVP pro ZUV), které se k předmětu váží.  

Ve výzkumné části práce je pozornost věnována k pojetí výtvarné výchovy v praxi při 

jednotlivých vybraných školách.  

3.1.1 Výzkumná otázka 

Jaké je pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na základní umělecké škole ve 

městě Štětí? 

3.1.2 Struktura výzkumné sondy 

K výzkumné otázce a k její odpovědi se váží data, která jsou získávána v oblastech: 

(a) Kurikulární dokumenty pro základní všeobecné vzdělávání 

(b) Současné školní vzdělávací programy pro výtvarnou výchovu 

(c) Pozorování ve výtvarné výchově 

(d) Výpovědi od pedagogů a žáků  

Celkový vývoj výzkumu: 

• Bydlení v daném městě 

• Mapování prostoru 

• Formulace výzkumné otázky 

• Rešerše textů týkajících se práce 

• Volba výzkumného nástroje sběru dat 

• Oslovení škol a rozhovor s jeho vedením  

• Informovaný souhlas  

• Emoční bezpečí 

• Pozorování a sběr dat  

• Rozhovor s pedagogy 

• Dotazníkové šetření pro žáky 

• Realizace hodiny výtvarné výchovy 

• Sběr a technická úprava získaných dat 

• Kvalitativní analýza získaných dat  

• Deskripce získaných dat  

• Komparace  

• Odpovídání na výzkumnou otázku 

• Závěr a diskuze výsledků 

• Přiložené dosavadní výzkumy  
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3.1.3 Design výzkumu 

Odpověď na výzkumnou otázku je realizována s pomocí kvalitativního designu 

výzkumu, a to deskriptivní případové studie, za cílem kompletního popisu jevu, a dále 

případová studie, kdy se ,,můžeme hodně naučit o dosud neznáme speciální situaci,“ či 

,,může být vhodným doplňkem k jiným způsobům výzkumu.“ (Jan Hendl, 2012, s. 110)  

3.1.4 Plán výzkumu 

Jak je již zmíněno výše, pro plán výzkumu je zvolena případová studie, pro zaměření 

k současným událostem ve školách, a k současným událostem v oblasti města při 

teoretické části. Pro odpověď na výzkumnou otázku je zvolena triangulace, konkrétně 

kvalitativní metody a to pozorování, rozhovor a dotazník.  

3.1.5 Výběr případu 

Výběr účastníků výzkumného šetření byl zvolen na úkor celého pojetí práce s kooperací 

k výzkumné otázce. Ona otázka cílí na základní školy a na základní uměleckou školu ve 

městě Štětí, proto bylo použito účelové vzorkování112. Pedagogové byli vybráni na 

základě současného vyučovaní výtvarné výchovy, bez ohledu na jejich skutečnou 

aprobaci. 

TABULKA Č. 5 

 

Jaká je délka Vaší praxe ve výtvarné výchově? 

 

P 1 žádná odpověď 

P 2 9 let 

P 3 8 měsíců 

P 4 více než 15 let 

P 5* 5 let 

* P 5 je pedagog, který v průběhu školního roku převzal 8. ročník při Základní škole A. P (označení 

pedagogů ve výzkumné zprávě) a číslo (označení posloupnosti pedagoga). 

3.1.6 Metody získávání dat 

První fáze pro výzkum je dlouhodobé získávání dat, jelikož bydlím ve městě Štětí, též 

jsem docházela do jedné z konkrétních škol, ale v současné době se ukázalo, že 

pedagogové z dob mé docházky na základní školu, již ve většině případů změnili 

působiště a to nejen v předmětu Výtvarná výchova.  

Další fází byly dokumenty, které tvoří doplňující data pro další metody. ,,Dokumenty, 

všechno napsané nebo prostě zaznamenané, mohou být podrobeny analýze z různých 

hledisek.“ (Jan Hendl, 2012, s. 130) Pro výzkum byly použity dokumenty týkající se 

města, kurikulární dokumenty při internetových stránkách v různých textových 

formátech, tedy RVP pro ZV, RVP pro ZUV a ŠVP pro jednotlivé školy ve městě. 

 
112Počet případů a výběr zcela závisí na účelu studie, dále se jedná o informačně bohaté případy 

pro hlubší studium.  
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Dokumenty, se kterými jsem pracovala byly v tištěné formě (knihy, kroniky) 

a v elektronické formě, jako Acrobat Reader PDF či Microsoft Word. Další dokument 

vznikl z pozorování přímo v realitě tříd - popisné pozorování, kdy je cílem podrobný 

popis prostředí, osob a událostí, které se odehrávají. V roli výzkumníka jsem zvolila -

nezúčastněné pozorování, což minimalizuje interakci s pozorovatelnými osobami 

a cílem je získání záznamu chování jedince či skupiny. V záznamovém protokolu 

zapisujeme, co lidé dělají a co říkají.  

Rozhovory s pedagogy, kdy ,,hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu 

tvoří naslouchání vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí.“ (Jan 

Hendl, 2012, s. 164) Pro kvalitativní dotazování jsem zvolila - rozhovor pomocí 

návodu, který představuje seznam otázek či témat, které je nutné probrat. Tazatel v této 

rovině má možnost přizpůsobovat otázky a jejich pořadí podle vyhodnocení situace, 

zároveň návod udržuje zaměření rozhovoru, ale zároveň dovoluje uplatnit vlastní 

zkušenosti a koordinaci času. Nicméně v době realizace výzkumného šetření nebyla 

možnost tento rozhovor uskutečnit, kvůli důsledku COVID-19, kdy nebyla možnost se 

setkat s pedagogy. Vznikla jiná verze pro rozhovor, a to taková, že byl rozhovor 

zredukován na nejstěžejnější otázky pro výzkumnou otázku a rozeslán prostřednictvím 

elektronické zprávy. Vizualizace a technika rozhovoru byla vybrána - dotazník 

s otevřenými otázkami. V původní podstatě této metody se využívá k osvětlení 

interpretací, které byly získány při pozorování či jiné metodě dotazování.  

Pro žákovské výpovědi a k přispění k triangulaci byl zvolen též - kvalitativní dotazník 

s otevřenými otázkami.  

Za další pilíř k výzkumné otázce lze považovat mnou navržená - hodina výtvarné 

výchovy, která čerpá z charakteristických momentů města Štětí a cílí k žákům, ale 

i k pedagogům a k výzkumu.  

3.1.7 Proces sběru dat 

V prvních fázích jsem sběr dat realizovala formou vnímání a žití ve městě. Další fáze, 

která se zaobírá kurikulárními dokumenty (RVP pro ZV, RVP pro ZUV a ŠVP), byly 

shromažďovány v mnou připravených složkách pro každou danou školu, ony složky 

jsem rozšiřovala o další doprovodné texty, články, školní dokumenty aj. Potřebné 

informace jsem následně převáděla do textového editoru Microsoft Word a do 

teoretické části práce.  

Při vstupu do terénu proběhly krátké rozhovory s vedením škol.  

Při nezúčastněném pozorování jsem si před vstupem do reality školy připravila 

strukturu a základní momenty, které jsem chtěla v terénu pozorovat. Strukturu jsem 

vytvořila na základě komparace výzkumné otázky, cílů, odborné literatury 

a myšlenkových map, které předcházely celé práci. Pro tento druh sběru dat jsem si pro 

každou školu/třídu připravila záznamové deníky (A5) s vloženou strukturou pozorování 
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(viz přílohy). Při pozorování jsem měla možnost krátkých rozhovorů s pedagogy, se 

žáky i k nahlídnutí výtvarných prací, které ve školách vznikly. Data, které jsem 

zaznamenala do deníků, jsou použity ve výzkumné zprávě.  

Rozhovor pomocí návodu pro pedagogy (viz přílohy), jak je již zmíněno výše, se 

nemohl realizovat. Vznikla tedy verze rozhovoru/dotazníku s otevřenými otázkami (viz 

přílohy plus vyplněné od pedagogů). Otázky pro dotazník vznikaly v komparaci 

výzkumné otázky, cíli výzkumu a odbornou literaturou. Rozhovor pojednává o patnácti 

otázkách, které jsou orientované k délce praxe ve výtvarné výchově, k osobnímu postoji 

pedagoga pro výtvarnou výchovu, k jeho pojetí výtvarné výchovy aj. Odpovědi, které 

jsem od pedagogů dostala, jsou použity ve výzkumné zprávě.  

Dotazník s otevřenými otázkami pro žáky byl určen pro žáky Základní umělecké školy. 

Ateliér Základní umělecké školy navštěvují žáci formou kroužku, kde se setkávají ve 

společném prostoru žáci ze všech tří základních škol plus žáci z okolních měst, 

konkrétně Hoštka a Roudnice nad Labem. Jelikož se ateliér stal jakýmsi prostorem 

setkávání, kde se setkávají žáci různých škol, zvolila jsem právě tyto žáky jako 

účastníky dotazníkové výzkumné metody. S pocitem, že když žáci vyhledávají ateliér, 

budou vnímaví vůči výtvarné výchově a budou schopni je reflektovat a sdílet svůj 

názor. Žák vnímá pedagoga i předmět, a děj který se v něm odehrává. Dotazník je 

koncipován do tří otázek, kdy v první moment mají možnost výtvarnou výchovu na své 

škole ohodnotit známkou (jako ve škole), následuje otázka která mapuje průběh hodiny 

výtvarné výchovy a třetí otázka, kdy mají žáci prostor k jejich vyjádření. Otázky taktéž 

vznikaly v komparaci výzkumné otázky a cílem výzkumu, odbornou literaturou 

a vývojovou psychologií. Forma dotazníku je na formátu A4 a při jeho dvou stránkách, 

pro prostor k záznamu výpovědí. Vyplněné dotazníky jsou oskenované a přiložené 

v přílohách.  

Veškeré získané informace jsou anonymní a jsou anonymizovány ve výzkumné zprávě.  

Jaké by to bylo vlézt do papíru je návrh (viz praktická část) pro výtvarnou hodinu, která 

má za cíl uvědomění si prostředí, jakým je Štětí. Co je pro město typické? Papír, 

a pochopení jeho rozmanitosti, materiálu a jeho využití mimo jako předmět na který se 

kreslí či maluje. Vnímání prostoru a respektování daných pravidel. Jednotný návrh byl 

rozdán všem pedagogům s podmínkou, že podle něj odučí svým pojetím výtvarnou 

výchovu. Byť se jedná o jeden návrh se základními podmínkami, širší průběh a volba je 

ponechána pro pedagoga. Pro výzkum se jedná o další pilíř a odpovědi pro výzkumnou 

otázku. Bohužel kvůli současné situaci se tato didaktická část nezrealizovala.  

3.1.8 Analýza dat 

Analýza dat spočívá při rozdělení celku na komponenty zkoumání, jako dané 

komponenty fungují jako samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Když hledáme 

vztahy mezi daty, tak hledáme vztah a propojení s výzkumnou otázkou. ,,Metody 

kvalitativního výzkumu se v praxi různě kombinují a dochází k jejich vzájemnému 
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míšení.“ (Jan Hendl, 2012, s. 147) Triangulace je kombinace různých metod, tedy 

různými metodami zkoumáme stejný sociální jev či jeho daný aspekt. K výzkumu 

využívám principy typu triangulace od Denzin (1989), konkrétně datovou triangulaci. 

Ta se značí jako použití různých datových zdrojů, kdy se doporučuje zkoumat jev 

v (1) různých časových momentech (nezúčastněné pozorování v realitě školy), (2) na 

různých místech (nezúčastněné pozorování v realitě školy) a (3) u různých lidí 

(rozhovor s pedagogy, dotazníky pro žáky). 

3.1.9 Omezení studie 

Omezení v době realizace výzkumu nastal celosvětový moment ve společnosti, kterým 

je COVID-19, kvůli jeho vzniku jsem přestala osobně komunikovat s pedagogy, kdy se 

rozhovor realizoval pomocí elektronické komunikace a musela být zrušena praktická  

část diplomové práce, kdy pedagogové na základě mého zadání měli odučit hodinu 

výtvarné výchovy za cílem pozorování jejich pojetí výtvarné výchovy. Kvůli situaci 

a prodloužení výzkumu jsme vzájemně s pedagogy přerušili spolupráci, byť výzkum 

není kompletní.  

Jisté předpokládané omezení mohly v počátečním čase být, odmítnutí škol či pedagogů 

ke spoluúčasti v rámci výzkumu. Pro ten jsem chtěla dodatečně ke konci realizovat 

rozhovor podle návodu i s vedením škol (ředitel, zástupce ředitele), též se tak 

neuskutečnilo, ale jisté data jsem zajistila při uvítací schůzce při vstupu do reality školy.  

3.1.10 Časový plán 

• Od března 2019 probíhaly konzultace, návrh projektu a určení výzkumné otázky. 

• V květnu 2019 jsem zadala do systému univerzity svou diplomovou práci 

a zahájila. 

• V období června až září 2019 jsem studovala odbornou literaturu (kvalitativní 

výzkum, literaturu vztahující se k výtvarné výchově a umění a rešerše již 

vzniklých kvalifikačních prací v dané oblasti plus jiné vzniklé kvalitativní 

výzkumy). 

• V říjnu 2019 příprava k praktické části diplomové práci. 

• 6. 10. 2019 jsem odeslala e-mail (viz přílohy) všem základním školám 

a základní umělecké škole ve městě Štětí. 

• 10. 10. 2019 jsem po telefonické domluvě odeslala znova e-mail na základní 

školy. 

• V rámci praxí jsem využila čas pro realizování metody výzkumu - nezúčastněné 

pozorování. 

• Metodu jsem realizovala od 4. 11. 2019. 

• Na základní škole A (označení základní školy ve výzkumné zprávě) jsem měla 

být každé pondělí od 13:30 do 15:00 (dvě vyučovací hodiny) a to 4. 11., 11. 11., 

18. 11. a 25. 11. 2019. Na této škole Výtvarná výchova probíhala jako 

,,odpoledňák“.  
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• Na základní škole B (označení základní školy ve výzkumné zprávě) jsem měla 

být též každé pondělí od 10:55 do 12:35 (dvě vyučovací hodiny) a to 4. 11., 

11. 11., 18. 11. a 25. 11. 2019.  

• Na základní škole C (označení základní školy ve výzkumné zprávě) jsem měla 

být každý čtvrtek od 10:00 do 10:45 (jedna vyučovací hodina) a to 7. 11., 14. 11. 

a 21. 11. 2019. 

• Na základní škole D (označení základní školy ve výzkumné zprávě) jsem měla 

být každý čtvrtekod 15:45 do 18:10 a to 7. 11., 14. 11. a 21. 11. a 28. 11. 2019. 

• 11. 2. 2020 konzultace otázek pro rozhovor s pedagogy a dotazníku pro žáky. 

• 11. 2. 2020 odeslán e-mail (viz přílohy) Mondi Štětí s žádostí o poskytnutí 

materiálů pro praktickou část. 

• 17. 2. 2020 schůzka s paní v oblasti balícího papíru, kde bylo žádosti vyhověno 

a byly mi poskytnuté role bílého i hnědého balícího papíru, standardizovaný 

papír A4 a vzorky procesu buničiny. 

• 10. 3. 2020 zamítnutí o realizaci praktické části na Základní škole C. 

• 12. 3. 2020 rozposlán informovaný souhlas (viz přílohy). 

• 15. 3. 2020 schválení dotazníků pro žáky umělecké základní školy. 

• 5. 4. 2020 schválení nového rozhovoru pro pedagogy. 

• 28. 4. 2020 rozposlání e-mailu (viz přílohy) s rozhovorem pro pedagogy na 

všechny tři základní školy a na základní uměleckou školu. 

• 29. 4. 2020 vyplněný rozhovor ze Základní školy C. 

• 1. 5. 2020 vyplněný rozhovor ze Základní školy B. 

• 14. 5. 2020 sjednání data pro vyplnění dotazníků žáků v základní umělecké 

škole. 

• 22. 5. 2020 vyplněný rozhovor ze Základní školy D. 

• 9. 6. 2020 vyplněné dotazníky při první skupině žáků. 

• 11. 6. 2020 vyplněné dotazníky při druhé skupině žáků. 

• Od 15. 6. 2020 písemné zpracovávání dat pro diplomovou práci. 

• 10. 7. 2020 vyplněný rozhovor ze Základní školy A. 
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3.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (A) 

,,A co vy?“  

,,Co po škole, nechtěla byste práci?“  

,,Dobře, předám Vás k paní učitelce na výtvarku.“  

… 

,,Máme spojenou výtvarku a hudebku. Snažíme se s paní ředitelkou o propojení těchto 

předmětů a přesah do dalších předmětů.“  

,,Osmáci i deváťáci mají spojenou výtvarku a hudebku v jeden předmět.“  

,,Studovala jsem hudebku, takže je to z větší části hudebka.“  

3.2.1 Pozorování 

Výtvarná výchova se realizuje v nejvyšším patře budovy školy a konkrétně v oborové 

učebně přírodopisu (biologie). Ta je vymalována do zelené barvy. Pokud stojíte 

u katedry, po pravé straně jsou okna a na protější straně jsou vyvěšeny práce žáků, 

konkrétně na téma Voda, kdy se jednalo o školní přírodopisný projekt. Žáci zkoumali 

oblasti, které se týkají vody a následně svou tvorbou zrealizovali vzdělávací plakáty. 

U zadní zdi třídy jsou vitríny s předměty pro výuku lidského těla. Vedle katedry je 

stolek s počítačem a monitorem, který je propojený s projektorem, jelikož je ve třídě 

interaktivní tabule, kterou pedagog využívá k výuce. ,,Za katedrou jsou dveře do 

kabinetu, kde mají žáci uložené kufříky s materiály a učitelským materiálem.“ (P 1) Co 

se týče prostoru třídy, stoly pro žáky jsou uspořádané do kruhových bloků po celé třídě. 

U jednoho kruhového bloku sedí přibližně pět žáků. Lavice jsou trojúhelníkovým 

tvarem poskládány do jakéhosi kruhu. U stolů blíže katedře seděly žákyně, postupně do 

vzdálenějšího prostoru třídy seděli žáci. Ve třídě je více chlapců, než dívek.  

,,Prosím vás, byli jsme požádáni o účast v soutěži a když vyhrajete dostanete hodnotné 

ceny, ale nevím co to bude. Soutěž se koná pod záštitou DDM na téma Vánoční čas. 

Technika je libovolná a formát A4. Takže, co je advent?“ (P 1) (Obr. 19-21) 

Pedagog vstoupil do prostoru třídy a zahájil diskuzi na téma advent formou 

brainstormingu. ,,Co pro vás znamená advent, vše co vás napadne, tak řekněte.“ (P 1) 

,,Kdo je typický pro Vánoce? Na jeho obrazech jsou zasněžené krajiny.“ (P 1) ,,No 

jasně, Josef Lada.“ (P 1) 

,,Co je tedy ten advent?“ (P 1) 

Žáci: ,,Kofola a zlaté prasátko.“ ,,Cukroví, svíčka a televize.“ ,,Mrazík.“ ,,Hřbitov.“ 

,,No, ten anděl, jak přišel za Marií.“ ,,Jo, Zvěstování.“ ,,Betlém.“ ,,Náboženství.“ 

,,Koledy, takže hudba.“ 
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Brainstorming vyústil v třídní diskuzi, co pro každého znamenají Vánoce a jak je každý 

slaví, načež pedagog zastavil komunikaci žáků a reagoval na koledy a hudbu. 

,,Pamatujete si na baroko? Vše je takové velké, zdobné a ti malý oplácaní andělíčci?“ 

(P 1) Kdy slova doprovázely gesta. Po zbytek první hodiny stál pedagog před 

interaktivní tabulí a vedl výklad o barokní hudbě, jakožto době vánoční hudby, koled 

a hudebního nástrojů, které se v téže době používaly. ,,Vánoční koledy by se měly hrát 

až od 24. 12. od půlnoci.“ (P 1) Průběh výkladu byl doplněn o vizuální i zvukové 

kontexty, v hudbě se jednalo primárně o vánoční písně, které byly puštěné i při druhé 

hodině, kde již žáci tvořili. Aby mohli tvořit, museli si dojít pro své kufříky 

s materiálem. Pedagog rozdal čtvrtky rozměru A4.  

,,Takže jsme si řekli co je advent. Už můžete pracovat, ale žádné kýčovité motivy!“ (P 1) 

,,Paní učitelko můžeme kreslit podle telefonu?“ (žák) ,,Ano, ale nejdřív to chci vidět.“ 

(P 1) 

,,Paní učitelko takže můžeme krajinu?“ (žák) ,,Ano, prosím vás, když jsem řekla žádné 

kýčovité motivy, to znamená žádný sněhulák, žádný ozdobený stromeček, Grinch, 

smajlík a tak dále.“ (P 1) 

,,Když já nevím, jak to mám udělat.“ (žák) ,,Přidej tam barvu, ukaž.“ (P 1) Pedagog 

vstoupil do tvorby žáka.  

,,Zvonek.“ (žák) ,,Obrázky dejte uschnout na topení.“ (P 1) 

,,Eliško, takhle vypadají naše hodiny113.“ (P 1) 

…  

 
113Během doby tvorby jsem sledovala žáky při práci. Téměř každý žák poslouchal hudbu 

v sluchátkách, byť pedagog pouštěl vánoční koledy. Povídali si mezi sebou. Někteří si své práce 

přede mnou i schovali. Též se staly momenty, kdy mě žáci žádali o radu, například k námětu 

jejich práce, o pochopení perspektivy a hloubku obrazu. ,,Půjde to umýt? Mám špinavé ruce 

i kalhoty.“ (žák) Byl ke mně vznesen dotaz, kdy žákyně měla barvu na ruce, jelikož pracovala 

s temperou. Tím se dostáváme k pomůckám v kufříku, kdy jsem vypozorovala pomůcky typu 

vodové barvy a tempery plus štětce (kulaté), fixy a pastelky či tužky, nůžky a lepidlo, a také 

kelímek na vodu, barevné papíry. Náměty výtvarných prací Vánočního času byly, již zmíněné 

krajiny, kolébka s Ježíškem, vánoční ozdoba jako vitráž, pohled z okna, pohled na krb, linecké 

cukroví aj. ,,Víte, Eliško, mě to víc baví v zušce.“ (žák) A jaký materiál žáci používali? Tužky 

nebo fixy, vodovky nebo tempery přímo z tuby, dokonce i pastelky. Předmět s časovou dotací 

dvou hodin byl rozdělen na teoretickou hodinu s motivací k tvorbě a při druhé části k realizaci 

výtvarných prací. Žáci pro svou tvorbu do soutěže měli vyhraněných 45 minut, důvodem bylo 

odevzdání do DDM.  
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,,Dobrý den, jaké to dnes bylo ve školce?“ (P 1) ,,Žáci byli dnes na hospitaci v mateřské 

škole.“ (P 1) 

,,Dnes si probereme renesanci, konkrétně Hudební renesance v Čechách.“ (P 1) 

,,Eliško, dneska to bude spíše hudební hodina.“ (P 1) 

,,Minule jsme se vrátili k baroku, kvůli soutěži, předtím jsme probírali gotiku a teď 

renesanci.“ (P 1) Pedagog před katedrou vysvětloval a komentoval pojem renesance 

a její hlavní rysy, kdy se někteří žáci přidali a vedli diskuzi. ,,V renesanci se člověk 

zajímá o vědu, tedy odklon od náboženství.“ (P 1) 

,,Znáte nějaké osobnosti z renesance?“ (P1) ,,Třeba Leonardo da Vinci.“ (P 1) ,,Rudolf 

II. a golem.“ (žák) ,,Ano, a víte, kde se tyto postavy objevily?“ (P 1) ,,O Vánoce v tom 

filmu.“ (žák) ,,Císařův pekař a Pekařův císař, období Habsburků.“ (P 1) ,,Paní 

učitelko, to je jako Věc Makropulos.“ (žák)  

Pedagog k seznámení renesance využíval přednostně obecná témata a komparaci 

s jinými tématy, o kterých se již v hodinách hovořilo, jako je gotika či baroko, aby si 

žáci renesanci upevnili v kontextech. Pro umění bylo využito video na YouTube.com, 

které vytvořili a sdíleli žáci z jiné školy.  

,,Teď vám rozdám zápisky, které si zopakujeme.“ (P 1) ,,Jedná se o renesanční hudbu 

v Čechách.“ (P 1) Bylo započato opakování konkrétní výukové oblasti, jako příklad 

uvedu některé data ze zápisků, které jsem též dostala: Renesance, neboli v překladu 

obrození, byla v období od 14. do 16. století a přinesla zcela nový pohled na život, 

kulturu, člověka i svět a navazovala na gotiku. Po husitských válkách nebyly podmínky 

pro hudební život. ,,Paní učitelko, co to je husitská válka?“ (žák) ,,To vám teď říkat 

nebudu.“ (P 1) Při kostelích vznikly sbory = literátská bratrstva, kdy každé mělo svůj 

krásně zdobený zpěvník = konciál (VELKÝ a byl pro všechny současně). Bratrstva 

začala pěstovat více hlas. Vícehlasná hudba = polyfonie. ,,Takže v gotice máme 

jednohlas, v jednotě je síla. A v renesanci vícehlas.“ (P 1) Informace zápisků obsahují 

jména mistrů a autorů hudby plus spuštění videa na YouTube.com. ,,Dívejte se, jak 

přichází sbor. Ne každé tělo odpovídá hlasem, takže se nenechte zmást.“ (P 1) 

Komentář pedagoga k videu o záznamu s obsahem díla Rorando coeli od Jana 

Campanuse Vodňanského.  

,,Důležitá věc pro renesanci je zlatý řez, což je matematické rozdělení obrazu. 

Kompozice obrazu.“ (P 1) Komentář pro zlatý řez doprovázela skica na tabuli 

a ilustrační obrázky na internetu. Následně pedagog vznesl jméno Leonarda da Vinciho 

a Vitruviánského muže, ale stále v kontextu zlatého řezu, kdy bylo následně spuštěné 

video114. 

 
114Video a mé zapojení. Pedagog mě během svého výkladu o zlatém řezu vyzval, abych onen 

řez vysvětlila, aniž by mě předem na tento moment upozornil. Dále pokračoval 
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,,To by bylo k dnešnímu tématu. Teď můžete pokračovat na vánočním obrázku a nebo si 

vybrat téma renesanční architektura a nakreslit ji nebo můžete ještě pokračovat na 

pololetní práci.“ (P 1) 

,,Žáci ve skupinách zpracují umělecké směry nebo styly, které jsem vybrala. Ne jen 

umění, ale i dobu, oblečení, literaturu, jídlo a tak, aby pochopili daný směr. Na konci 

pololetí ho budou prezentovat před třídou.“ (P 1) 

  

Obr. 19, 20 – Z výtvarné soutěže  

3.2.2 Rozhovor s pedagogem 

Během školního roku se změnil pedagog. Od stávajícího ,,nového“ pedagoga jsem 

dostala zpětně vyplněný rozhovor, zatímco pedagog u kterého jsem realizovala 

nezúčastněné pozorování, který byl obeznámen i s didaktickou částí, přerušil 

komunikaci, a dále semnou nespolupracoval. Níže uvádím rozhovor od pedagoga (P 5), 

který navazuje na výuku pedagoga (P 1).  

Jak je již zmíněno (tabulka č. 6), pedagog ve výtvarné výchově má pětiletou praxi, ale 

jeho aprobace je jiná, nežli odborná pro tento předmět.  

Pedagog v současné době, podle jeho výpovědi, již sám výtvarně netvoří. ,,Už moc ne, 

není čas.“ Jaký máte názor na město Štětí?,,Celkem dobré, snaží se o pestré kulturní 

akce.“  

Otázky z oblasti výtvarné výchovy nám poukazují, že Výtvarná výchova je pro 

pedagoga náročná, ale ,,raději tvořím sama.“ Pro přípravu výtvarné hodiny se pedagog 

snaží vymyslet téma a techniku, která podle něj nejvíce zaujme děti, onu přípravu 

a inspirace čerpá ,,z vlastních zkušeností, z internetu, z časopisů, …“ 

Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově?,,Ukázku výsledné práce.“ ,,Seznámení 

se s tématem a technikou, příprava pomůcek, samostatná práce, úklid a vyhodnocení.“ 

Je výpověď při otázce ke struktuře vyučovací hodiny.  

 
k Vitruviánskému muži, abych vyhledala a spustila video. Spustila jsem ho tedy, ale 

v angličtině, načež mi bylo sděleno: ,,Příště by bylo lepší ho pustit v češtině.“ (P 1) 
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Jaké umělecké dílo bylo použito jako kontext v poslední hodině výtvarné výchovy? 

,,Shakespeare -  Romeo a Julie,  Cervantes - Don Quijote de la Mancha.“ 

Při umění a kultuře má pedagog kladný vztah, kdy navštěvuje výstavy a památky, dále 

čte články v časopisech a sleduje dokumenty v televizi. Pro kontexty umění se pedagog 

snaží žáky seznámit s uměleckými dějinami.  

Výtvarná výchova se realizuje v učebně, v areálu školy nebo na Husově náměstí ve 

Štětí. 

Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků? ,,Nástěnky a sítě na chodbách školy.“ 

3.2.3 Dotazníky pro žáky 

TABULKA Č. 6 

 

Jak oznámkujete výtvarnou výchovu …?* 

 

Žák 1 2 

Žák 2 2 

Žák 3 4 

Výsledná známka  2,66 

*Dotazníky z této školy byly vyplněny od tří žáků, kdy v první otázce měli oznámkovat výtvarnou 

výchovu. Výsledná známka podle žáků je 2,66, neboli za 3.  

Na začátku hodiny … (navazující začátek věty pro žáky při psaní svých výpovědí, jak 

začíná výtvarná výchova směřující až k průběhu) ,,Paní učitelka vysvětlí práci. Ukáže 

jak by to mělo vypadat a řekne co k tomu budeme potřebovat.“ Žák dále vypovídá, že 

pedagog pomáhá při prosbě o pomoc, jinak ,,o tom moc nediskutujeme.“ 

,,Nám učitelka řekne téma, většinou ukáže i nějaké obrázky a poté začneme kreslit …“  

,,Výklad o umělcích.“   

Na konci hodiny … ,,To odevzdáme nebo ten, kdo to nestihl, si to může vzít domů.“  

,,Volná ruka, někdy ani nekreslíme.“  

,,Na konci hodiny se práce vyberou a oznámkují.“  

Jak byste podle sebe zhodnotil a popsal … ,,Často děláme obrázky na témata, které 

probíráme v dějepise nebo zeměpise a nebo podle ročního období.“ S libovolným 

materiálem, který žáci mají ve svých kufřících.  

,,O výtvarnou výchovu o pracích nediskutujeme […] nebaví mě, většinou něco vyrábíme 

(stříháme a lepíme), a né něco hezkého a zajímavého.“ Zároveň říká, že se mu líbí, když 

pedagog nechá udělat či pozměnit tvorbu, jak chce on sám nebo i jeho spolužáci. 



74 
 

,,Výtvarnou výchovu na naší škole vnímám poměrně nudně. Skoro vůbec nekreslíme 

a děláme věci, které jsou spíše pro 1. stupeň.“ Žák by si hodiny představoval úplně 

jinak, než výklad o umělcích i čas pro tvorbu než pouze na půl hodiny. Dále žák hodnotí 

výtvarné potřeby, kdy si žáci začátkem roku vytvořili zásoby, které ,,jsme nevyužili.“ 

 

3.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (B) 

,,Výtvarka se učí dole v ateliéru.“ 

,,Sedmá třída je rozdělena na holčičí skupinu a chlapeckou, při výtvarce.“ 

,,Osmá je zase dohromady.“  

,,Výtvarka je takový ten předmět, který se musí splnit.“  

3.3.1 Pozorování 

Výtvarná výchova se odehrává v oborové učebně, která je zřízena v suterénu školy 

a sídlí vedle místnosti pro školníka a vedle kuchyňky. Z mého deníku: klasická třída 

s lavicemi a za katedrou tabule. Oborová učebna je pojímána s ,,klasickými“ lavicemi, 

ve kterých sedí dva žáci. Katedra je umístěna před tabulí, a vedle katedry je další stůl 

pro prácina notebooku, který si pedagog nosí do hodin, kde má možnost propojení 

s projektorem. Výmalba zdí je bíla, které zřejmě sloužila jako prostor k tvorbě, jelikož 

na všech obvodových zdech jsou namalované obrazy, například hora Říp, Eiffelova věž, 

socha Svobody či Big Ben spolu s Westminsterským palácem aj. Na pravé straně od 

katedry jsou okna, ale ty jsou ve vysoké výšce a přírodní světlo nedosahuje k lavicím, 

tudíž je v prostoru učebny šero, pro vyřešení této situace se rozsvěcují zářivky. Pod 

okny, zhruba ve výšce 150 cm, je vytvořena lišta pro vystavení žákovské tvorby, v té 

době zde byly studie portrétů a jeho detaily (oko, nos, rty), studie předmětů (sklenice, 

jablko), dále ilustrace (puntíkatý hrnek s dívkou uvnitř, jak kreslí pastelky a kočka 

v toaletním papíru), malba oblohy a abstraktní malba, která vznikla tisknutím 

kuchyňskými houbičkami. Pod tabulí byly též vystavené výtvarné práce, konkrétně 

černé siluety postav na které ,,prší“ voskovky. (Obr. 22-34) 
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Obr. 23, 25, 27, 28 – Z výtvarné výchovy 

U dveří a v zadní části učebny jsou umístěné skříně s materiály pro výtvarnou tvorbu, 

během doby kdy jsem byla v realitě školy, jsem zaregistrovala pouze jeden moment, 

kdy si žáci ze skříní vybírali materiál.  

,,Dobrý den, slečna se jde na nás podívat, jak nám to jde. Když bude chtít přijde se 

podívat k vaší lavici.“ (P 2) Úvodní slova, kterými mě pedagog uvedl to skupiny.  

,,Dneska budeme dělat kořeny, vemte si normální čtvrtku a fixy.“ (P 2) ,,Takže, dívejte 

se, uprostřed čtvrtky si nakreslíte slabou linii, na kterou budete kreslit obloučky, které 

se budou postupně zmenšovat. Ukážu vám to na tabuli. Obloučky vzniknou kořeny 

a zbylé bílé plochy se zabarví černou lihovou fixou.“ (P 2) Kdy svá slova doplňuje 

kresbou na tabuli, jak mají ony kořeny/obloučky vypadat. ,,Pokud nechcete dělat 

kořeny, je možnost takových lístečků.“ (P 2)  

,,Eliško, je to didakticky správně? Víte, nemám to odborné vzdělání.“ (P 2) 

,,Můžete začít.“ (P 2) 

Následně pedagog přichází za mnou ,,Eliško, tady vám nesu ukázat práce žáků, kteří si 

myslím, jsou talentovaní. Nejsem výtvarkář, vystudovala jsem výchovu ke zdraví, ale 

inspiraci čerpám od své kamarádky, která učí výtvarku, třeba tady to ťupkování 

houbičkou.“ (P 2) Kdy mi ukazuje malbu na liště pod okny.  

,,Žáci mají svá portfolia na každý rok.“ (P 2) ,,Když někoho nebaví co zrovna děláme, 

dám mu jinou práci, kterou mám připravenou na další týden. Taky si děti vymýšlejí 

a připravují, co chtějí dělat a učí nás. Já jim jen připravím pomůcky a tak.“ (P 2) 

,,Zrovna minule jsme podle žákyně kreslili strom.“ (P 2)  

Načež se pedagog přesune zpět ke své katedře, ale během cesty osloví žákyni ,,běž ke 

slečně, ona ti poradí s výběrem střední umělecké školy.“ (P 2)  

,,Tak může jít někdo další ke slečně, třeba ty.“ (P 2) Tato situace se několikrát opakuje, 

kdy ke mně přicházejí žáci se svými prácemi, abych jim poradila a zhodnotila jejich 

tvorbu. Většina žáků kreslí animované postavy ve stylu manga.  
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,,Jak vám to jde? Kdo nemá černou fixu, tak mu půjčím ze svých zásob, nebo koupím 

nové.“ (P 2) Během času tvorby jsem zaregistrovala, že několik žáků přestalo tvořit 

současné výtvarné zadání, ale naopak začali kreslit ony manga a chlapecká skupina 

graffiti abecedu a následně graffiti slovo.  

,,Eliško, kolik jim mám dát ještě času.“ (P 2)  

,,Za chvíli bude zvonit, doděláme to příště, teď vemte své práce a pojďte k mému stolu. 

Položte práce vedle sebe.“ (P 2) 

Na závěr hodiny je realizovaná reflexe, kdy pedagog vyzve třídu, aby vybrali tu 

nejhezčí dnešní práci. Dále pedagog hodnotí kvalitu tvorby, kdy se zaměřuje na linie 

kořenů. 

,,No, tak Eliško, taky nám k tomu něco řekněte115.“ (P 2)  

… 

,,Dneska máte možnost v první hodině pracovat na kořenech, kdo přišel dneska tak 

místo A4 bude mít A5.“ (P 2) ,,Dneska další hodinu jdeme na besedu.“ (P 2) 

,,Eliško, kdyby vás napadlo, co bychom mohli dělat nebo si sama něco odučit, klidně 

můžete.“ (P 2)  

…  

,,Dobrý den, jak jsem slíbila dnes budeme malovat na kameny. Ten kdo potřebuje 

dodělat kořeny, tak bude ještě pracovat. Eliško, kolik jim mám dát ještě čas? Jak víte, 

nemám to výtvarné vzdělání, dala bych jim ještě tak 15 minut.“ (P 2) 

,,Jdu připravit kameny do trouby, aby byly horké a pak budete chodit po skupinkách.“ 

(P 2)  

Zůstala jsem s žáky v oborové učebně, kdy dodělávali stále kořeny nebo se připravovali 

na předmět anglického jazyka. Než pedagog odešel do jiné učebny zanechal mi své 

 
115Ze svého deníku: pedagog nemá aprobaci, žáci ho poslouchají a vnímají. Chodí po třídě a ptá 

se na průběh práce. Často dětem zasahuje do práce. Začne jim tam kreslit a dělat to, jak on sám 

chce. Používá gesta, která podtrhují význam slov. Veškeré obrazy jsou na A4. Po zadání kořenů 

začali všichni žáci tvořit, a jelikož mají povolené telefony, využili je k poslouchání hudby přes 

sluchátka. Předmět má dvouhodinovou dotaci, kdy se téměř na začátku první hodiny začíná 

tvořit, bez motivace. V úvodu se žáci seznámí jak budou tvořit a po zbytek času pracují. Jak ji 

zmiňoval pedagog, pokud žáka aktuální téma nebaví, smí dělat jiné. Také jsem zaregistrovala 

při reflexi, ,,vidím kluci, že vás to moc nebavilo. Co máte rádi, abych připravila i něco pro 

vás?“ (P 2) ,,Vy se budete také zúčastňovat té výtvarné soutěže?“ (Já) ,,Nebudeme, řekla jsem, 

že to přenecháme prvnímu stupni.“ (P 2)  
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desky k nahlížení prací, které žáci vytvořili či on sám, kterými se inspiruje. Jedná se 

o žlutý pořadač pro A4 formát.  

,,Paní učitelka je jinak moc hodná.“ (žák)  

Po vrácení první skupinky odchází další, kde jsem vyzvána se též jít podívat. Malování 

na kameny, jak je již zmíněno, realizováno v kuchyňce, kde je vyhraněný prostor se 

stoly, na kterých jsou papíry s cílem podložky. Pedagog přinesl pečící plech s kameny 

(hladké bílé či světlé od moře) a každému žákovi položí jím vybraný kámen na 

podložku. Dokud je kámen horký, žák na něj rozpouští voskovky. Po vychladnutí 

a zaschnutí voskuse kámen zafixuje. ,,Tyto kameny jsem dělala s dětmi i na minulé 

škole, a moc se jimto líbilo.“ (P 2)  

,,Paní učitelko, proč to děláme?“ (žák) 

,,Paní učitelko, já nevím, co mám namalovat.“ (žák)  

Jako malby na kámen vznikaly: duha, slunce, zimní krajina, vločky či fotbalová vlajka, 

co se týče dalších maleb, ty se jednaly spíše o rozpuštění a míchání barev, kdy vznikaly 

barevné přechody a struktury.  

,,Tak třetí skupina na kameny. Vy ostatní, co už máte hotové kořeny a kamínky, můžete 

začít další téma a to podzim nebo zima. Jakýkoliv materiál, jestli chcete vodovky nebo 

tempery a na čtvrtku A4.“ (P 2)  

,,Tak zase příště, kořeny si dáme na nástěnku a vytvoříme tak společný obraz.“ (P 2) 
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Obr. 29, 30, 33, 34 – Kořeny a Kameny 

3.3.2 Rozhovor s pedagogem 

Pedagog a jeho praxe s výtvarnou výchovou činí 9 let (tabulka č. 6), kdy má sestru 

vyučující výtvarnou výchovu při prvním stupni. Co se týče vlastní tvorby ,,výzdoba 

domu - Vánoce, Velikonoce, jarní motivy, keramika, šperky.“  

Jaký máte názor na město Štětí? ,,Ohledně Vv je město dobře vedeno, DDM: výtvarné 

kroužky, Knihovna: výtvarné soutěže, ZUŠ: výtvarné obory, SOŠ Obalová škola: 

výtvarně a graficky zaměřena.“ 

Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově? ,,Kladný postoj - jsem ráda, když žáky 

práce baví a zpětná vazba dětí je úžasná. Snažím se pro žáky vymýšlet nestandardní 

techniky a vyrábění výrobků, které si mohou odnést domů a někomu darovat. Je zde 

možnost s žáky diskutovat, komunikovat a lépe je tak poznat.“ Dále pedagog potvrzuje 

oborovou učebnu, kde mají žáci potřebný materiál ke své realizaci výtvarných témat. 

Způsob a přípravu pro výtvarný problém pedagog ,,čerpám nápady z výukových zdrojů 

a internetu, připravím si šablony, obrázek vždy nejprve nakreslím sama, abych věděla, 

že daná skupina žáků zvládne obtížnost, připravuji si strukturu hodiny a materiály.“ 

Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy? ,,Učebnice Vv, knihy, malíři, 

internet: Pinterest, Krokotak, nápady žáků a jejich rodičů.“ Načež struktura hodiny ve 

výtvarné výchově má tuto strukturu, ,,téma hodiny. Organizační část - pozdrav, 

kontrola nepřítomnosti, motivační část - motivační rozhovor s žáky, expoziční část, 

diagnostická fáze a závěrečné hodnocení - reflektivní dialog, kde si žák svoji tvorbu 

obhájí, žáci hodnotí svoji práci ve skupině a reaguje na pozitivní i negativní reakce 

svých spolužáků. Určení cíle hodiny, vyučovací a vzdělávací cíle. Vyučovací pomůcky 

a metody.“ V momentu motivace ,,každou hodinu začínám motivačním rozhovorem, 

ptám se žáků na pocity z minulé hodiny, z minulé výtvarné tvorby, zhodnocení, klady 

a zápory, poté seznámím žáky s prací pro tuto hodinu, proč jsem téma techniku 

zařadila, seznámím žáky se strukturou a technikami… Motivací při reprezentaci školy 

jsou ceny, které mohou žáci vyhrát v případě, že uspějí. Motivace: reprezentace naší 
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školy, pochvala.“ Oná prezentace žáků a školy při školních výstavách, nástěnkách či 

oknech, v exteriéru se vystavuje v Městské knihovně.  

V oblasti umění a kultury pedagog odpovídá s kladným postojem, jelikož hraje na 

klavír, flétnu a kytaru, kdy svou činnost doplňuje koncerty ,,všechno druhu o vážné 

hudby.“ 

Ve výtvarném umění ,,navštěvuji výstavy, galerie, mám ráda sochařství a návštěvy 

hradů a zámků společně s dětmi vlastními i s žáky ze školy.“ Dále pedagog navštěvuje 

výstavy své příbuzné.  

Seznamujete žáky s kontexty umění? ,,Filmová ukázka. Kniha. Fotogalerie. Slovně.“ 

Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné výchovy? 

,,JanWermeer - Dívka s perlou, film - olej na plátně.“ 

3.3.3 Dotazníky pro žáky 

TABULKA Č. 7 

 

Jak oznámkujete výtvarnou výchovu …?* 

 

Žák 1 2 

Žák 2 4 

Žák 3 1 

Žák 4 2 

Žák 5 3 

Žák 6 3 

Žák 7 2 

Žák 8 1 

Výsledná známka  2,25 

*Dotazníky z této školy byly vyplněny od osmi žáků, kdy v první otázce měli oznámkovat výtvarnou 

výchovu. Výsledná známka podle žáků je 2,25, neboli za 2. 

Na začátku hodiny … ,,No, takže z nějaké hodiny přijdeme do sklepa na VV, odložíme 

si věci a čekáme až přijde paní učitelka na hodinu. Když zazvoní položíme mobily 

a řekne nám co budeme dělat, vysvětlí a ukáže jak to máme dělat. Pustíme si písničky do 

sluchátek a začneme pracovat.“ 

,,Učitelka vejde do třídy a řekne nám (a) dělejte si co chcete (b) nebo máme jen dvě 

možnosti, co dělat.“  

,,[…] učitelka zadá práci, kterou půlka třídy ignoruje, někteří si dělají co chtějí. 

Učitelka občas obchází třídu, a celé dvě hodiny je většinou ticho, až na žáky vzadu.“  

,,Si řekneme různá témata, co bychom mohli nakreslit. Většinou máme volnou tvorbu. 

O hodině máme dovoleno poslouchat hudbu, ale stejně jsou pak většina na Instagramu 

nebo TikToku, paní učitelce to nevadí.“  
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,,Občas máme na výběr co chceme dělat a nebo studenti připravují téma hodiny, potom 

to všichni děláme […] když to dělat nechceme, tak nemusíme, ale pořád musíme něco 

dělat.“  

,,Pozdravíme se a posedáme si, jak chceme.“  

,,Někteří křičí.“  

,,Je vždy rušno. Normálně si rozdáme papíry, občas mají mít někteří připravený návrh, 

co budeme kreslit.“  

Na konci hodiny… ,,10 minut před zvoněním se vše balí, aby se stihlo jít na další 

hodinu.“  

,,Je také rušno, ta výtvarka je pro mě velice nudná. Na výtvarku bych chodil sem, než 

tam.“ Žák myslí, že by raději chodil na výtvarku do Základní umělecké školy.  

,,Všechno odevzdáme a paní učitelka to pak oznámkuje.“  

,,Učitelka řekne, no spíš zakřičí, ať rychle uklidíme třídu, že pospíchá na dozor.“  

,,Všichni si začnou uklízet svá místa a zvednou židle.“  

,,Učitelka nám řekne, že si náš výtvor můžeme nechat nebo nechat ve škole.“  

,,Jelikož máme dvě hodiny, tak když zazvoní po první hodině, někteří se zvednou a jdou 

běhat po chodbách […]. Když zazvoní po druhé hodině, zabalíme si věci a rozloučíme 

se […].  

Jak byste podle sebe zhodnotil a popsal … ,,Paní učitelka není kreativní a neumí se 

inspirovat a vymyslet zadání. Chce, aby si na každou hodinu někdo něco připravil, a to 

co si připraví tak děláme.“ Dále žák komentuje situaci, kdy ve škole mají externí 

pomůcky, které mohou využívat.   

,,Je to můj nejoblíbenější předmět, protože tam nemusím tak přemýšlet.“  

Žáci mají od 6. ročníku své kufříky, které používají do současné doby, ten kdo ale nemá 

kufřík smí využívat pomůcky dostupné v oborové učebně. Často se opakuje situace, 

,,když máme zadání hotové, tak nám paní učitelka zadá něco jiného, nebo si kreslíme co 

chceme.“  

,,Většinou o VV jsou všichni na telefonu. Učitelka pořád dává lehké úkoly.“  

,,Většinou otravná, učitelka často ignoruje naše otázky.“  

,,Můžu načmárat cokoliv a stejně dostanu za 1. Výtvarka mě moc nebaví.“  
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,,Já osobně na naší výtvarce dělám - kreslím věci, co chci já, protože to co děláme mě 

většinou nebaví, paní učitelka mi vyšla vstříc, takže to je super.“ ,,[…] dovoluje nám 

dělat prakticky cokoliv pod podmínkou toho, že nebudeme mluvit. Líbí se mi, že občas 

na konci hodiny máme ,,výstavu“ a hodně se mi líbí, že se jí nemusím zúčastnit pokud 

nechci. Celkově si nemám na co stěžovat.“  

,,Děláme spíše s tužkami a pastelkami, občas i použijeme vodovky.“  

,,Celkově se nám učitelka věnuje, ale na hodiny nemá připravené učiva, vytáhne 

například něco, co tvořila předešlá třída. […] o hodiny můžeme poslouchat písničky do 

sluchátek a někdy se koukáme na filmy.“ 

,,Co se mi líbí: o hodině můžeme dělat úkoly i jiných předmětů a kreslit si obrázky, které 

si poté můžeme odnést domů. Nevadí, že jsem na mobilu. Co se mi nelíbí: učitelka se 

nám moc nevěnuje, dává jedničky i za obrázek nakreslený doma. Tahá do hodiny jiné 

učivo, než výtvarku.“  

 

3.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (C) 

,,Jsem rád, že se taková práce bude realizovat u nás na škole.“ 

,,Sám se o umění zajímám.“ 

,,Chodím na výstavy a do galerií.“ 

,,Také investuji do umělecké sféry a sbírám obrazy.“  

,,Ve škole máme prostor, který byl připraven jako galerie. Jako white cube.“  

,,Hledáme někoho, kdo by se staral o výstavy.“ 

,,Kdybyste měla zájem.“  

… 

,,Žáci nechtějí o výtvarce pracovat.“  

3.4.1 Pozorování 

Výtvarná výchova se odehrává v kmenové klasické třídě, kde třída tráví většinu času 

své výuky. Místnost je na první pohled chladná a studená, jsou zde holé špinavé zdi 

v úrovni dosahu žáků. Výmalba třídy je světle modré barvy studeného odstínu. Místo 

klasické tabule je interaktivní tabule, projektor a na stole pedagoga počítač s monitorem. 

V pravé části třídy vedle tabule je zavěšena mapa České republiky, na protější straně od 

tabule je nástěnka, kde byly vystavené informace týkající se 17. listopadu 1989. Co se 

týče dalších prvků ve třídě, jsou zde klasické žákovské stoly s židlemi a jedna skříň na 

pomůcky a koš.  
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,,Dobrý den, dneska budeme dělat na vánoční výstavu, téma Vánoční čas. Připravte si 

pomůcky, kdo nemá čtvrtku může si ji vzít tady u mě.“ (P 3) 

,,Můžeme dělat, co chceme?“ (žák) 

,,Ano, ale vánoční.“ (P 3)  

,,Ale, paní učitelko, my neumíme kreslit.“ (žák) 

,,A nemáme ani pomůcky.“ (žák) 

,,Pomůcky máte nosit s sebou, nebo co máte v penále.“(P 3)  

,,Ona přeci má vše.“ (žák) Ukázal konkrétněji na žákyni, která si připravovala materiál, 

žák k ní přišel a sáhl ji do batohu pro pomůcky. Ona nereagovala.  

Na začátku hodiny pedagog oznámil téma hodiny, načež byly vznášeny odporující 

slova. Nicméně žáci přesto začali pracovat.  

Materiál, který žáci využili pro svou tvorbu, byla tužka, propiska a vodovka. V jediné 

skříni ve třídě byl kufřík, který asi sloužil jako prostor pro výtvarný materiál, ale žák po 

vybrání svého materiálu kufřík odhodil do spodní poličky této skříně. ,,Jsem ráda, že si 

vezmou i tu propisku.“ (P 3)  

V rámci výtvarné soutěže a jejího tématu, žáci tvoří na formát A4 a konkrétně se 

objevují motivy vánočního stromku, zvonky, kapři, zimní krajina, Betlém, dárky. 

Nejčastěji geometrický vánoční stromek.  

,,Paní učitelko, můžu se napít?“ (žák)  

,,Můžeš.“ (P 3) Kdy v tento moment okolo mé hlavy proletělo otevřené mléko, které 

žáci dostávají ke svačině a vylilo se před tabulí.  

,,Příště to doděláme, doneste mi své práce na stůl.“ (P 3) 

… 

V rámci pozorování jsem měla možnost nahlédnout na předmět výtvarné výchovy i do 

jiné třídy, též 8. ročníku, kde byli dívky a dva chlapci. Též se jednalo o kmenovou třídu, 

která se příliš nelišila od předchozí. Snad zde byly dvě skříně a jiná výmalba.  

,,Dnes budeme tvořit na vánoční výstavu s tématem Vánoční čas.“ (P 3) (Obr. 35-37)  

,,Jedná se o soutěž o hodnotné ceny.“ (P 3)  

,,Paní učitelko, nepůjdeme spíš do kuchyňky něco vařit?“ (žák)  

,,Někdy ano, ale teď ne.“ (P 3) 
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Obr. 35, 37 – Z výtvarné soutěže 

Během hodiny výtvarné výchovy vznikaly k zadání motivy vánočních stromečků, 

zvonečky, dárky a sněhuláci, s materiálem tužek, fixou či vodovkou. V průběhu času 

žákyně neustále malovala strom a ihned svou tvorbu zmuchlala a vyhodila do koše. 

Podívala se na mě a řekla: ,,Nemůžu ho umístit do prostoru, jak bych chtěla. Za chvíli 

zvoní, tak příště do bude lepší.“ Také nastal moment, kdy žáci nevěděli co tvořit, proto 

začali hledat motivy při internetu a začali jej překreslovat. 

,,Ona to má moc hezké, budu dělat to samé.“ (žák) V tuto chvíli se od jedné žákyně 

nechali inspirovat další, čímž vznikly tři malby se stejným motivem, neboli zimní 

krajina v noci.  

,,Paní učitelko, za chvíli stejně zvoní a já nic nestihla, budu pokračovat příští týden.“ 

(žák)  

,,Co kdybychom koukali na film?“ (žák) 

,,Příště to tedy doděláme, už zvoní.“ (P 3)  

… 

,,Rozdejte si práce z minulého týdne.“ (P 3)  

,,Přestaňte si házet tou papírovou vlaštovkou.“ (P 3)  

,,Kdo tu minule nebyl, děláme téma Vánoční čas do soutěže, kde se vybere deset 

nejlepších prací ze školy, když vás vyberou můžete vyhrát hodnotné ceny.“ (P 3) 

Následně si pedagog stoupne k oknu a pozoruje třídu. ,,Prosím vás, můžete ho nechat 

pracovat.“ (P 3) Pedagog komentuje situaci, kdy žáci vyrušují svého spolužáka, který 

tvoří a následně mu vstupují do jeho kresby, a v důsledku žák přesouvá svou tvorbu na 

svá kolena, která se stávají místem pro tvorbu.  

,,Já si zase vezmu pomůcky.“ (žák) Opakuje se situace z minulého týdne, kdy si žák 

vybírá materiál z batohu své spolužačky.  
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Pedagog se přesouvá k tabuli. ,,Na příští týden budeme potřebovat toto, co je na tabuli.“ 

(P 3) ,,A co budeme dělat?“ (žák) ,,Koláž.“ (P 3) ,,Co to je?“ (žák) ,,A kde berete to, co 

budeme dělat?“ (žák) ,,Tady v ŠVP a podle dokumentu máme dělat koláž.“ (P 3)  

,,Kdo to má hotové, tak mi to přinese na stůl. Za chvíli zvoní116.“ (P 3) 

… 

,,Dobrý den, dneska budeme pokračovat v tématu Vánoční čas. Co to děláš?“ (P 3) 

,,Uklízím tady to ovoce, někdo ho rozetřel po lavici.“ (žák) Žákyně umývá lavici, na 

kterou bylo rozetřené kaki ovoce, po umytí plochy se žákyně přesouvá na toto místo.  

Čas během hodiny žáci využívají ke své práci, komunikují mezi sebou a vzniká konflikt 

o pravítko. ,,Proč mi ho bereš, když ho potřebuji.“ (žák) ,,Chtěla jsem si ho půjčit, když 

s ním teď nepracuješ.“ (žák) ,,Ale budu ho potřebovat.“ (žák)  

Ke konci hodiny je výtvarné zadání splněné, načež žákyně se zbytkem tempery začínají 

malovat po svém těle a po svých spolužácích.  

,,Za chvíli zvoní, takže to po sobě ukliďte.“ (P 3)   

3.4.2 Rozhovor s pedagogem 

Pedagog v oblasti výtvarné výchovy působí 8 měsíců (tabulka č. 6), s cílem ,,dříve jsem 

učila na střední škole, před důchodem jsem chtěla jít učit výtvarku.“  

Pedagog v oblasti své vlastní tvorby neodpovídá, kdy podle odpovědi si chce nechat své 

soukromí pro sebe, ale dodává že tvoří pouze v rámci přípravy na výuku.  

Jaký máte názor na město Štětí? ,,Toto město vůbec neznám, dojíždím pouze do 

zaměstnání.“  

 
116Z mého deníku: nekázeň v hodině, nemají pomůcky, žáci svou práci chtějí mít co nejdříve 

hotovou, konflikt během hodiny, žáci mohou dělat co chtějí, žádná motivace, házení mléka po 

třídě, přes zákaz pedagoga používají telefon, mlácení se pravítky aj. Při úvodní části výtvarné 

výchovy pedagog oznámí téma hodiny, v této době se realizovalo téma Vánoční čas, pro soutěž 

pod záštitou DDM Štětí, při jiných výtvarných hodinách se pedagog směřuje podle ŠVP, kdy 

žákům přečte oblast Učivo, například již zmíněna koláž. ,,Nemám motivaci, něco vymýšlet.“ (P 

3) Žáci vnímají předmět odpočinkového charakteru, kde se nemusí nic dělat nebo doplňovat 

úkoly pro jiné předměty. Často se během hodiny vyskytli konflikty, mezi žáky či mezi 

pedagogem a žáky. ,,Jsem ráda, že si vezmou i tu propisku.“ (P 3) ,,Když jsem se ptala, proč 

žáci mají takový přístup, bylo mi sděleno jejich třídním učitelem, že jsem si třídu znepříjemnila 

tím, že jsem po nich chtěla pomůcky.“ (P 3) Pedagog následně nedostal podporu, ani od kolegů 

či rodičů. ,,Dříve jsem učila na střední škole, před důchodem jsem chtěla jít učit výtvarku.“ (P 

3)  



85 
 

Pedagog potvrzuje, že se výtvarná výchova realizuje v ,,klasické školní třídě,“ 

s prezentací v rámci nástěnek v prostoru školy, na webu školy plus soutěže. Dále 

v oblasti výtvarné výchovy při motivaci pedagog odpovídá, že ,,záleží na tématu,“ 

a příprava do výuky se realizuje podle ,,tematického plánu.“ 

Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy? ,,Kamarádka vyučující VV, dcera - 

atelier výtvarky, internet, příroda, kulturní prostředí.“ 

Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy? ,,Zopakování, úvod do hodiny, motivace, 

samotná práce, zhodnocení - pokud vše udělat lze (žáci!!!).“  

Při otázkách směřujících k umění a kultuře pedagog vznáší tyto odpovědi: ,,Umění jako 

celek mám ráda.“ ,, Kladný.“ ,,Kultura.“  

Seznamujete žáky s kontexty umění? ,,Mám připravené prezentace, referáty, návštěvy 

výstav - není zájem.“ 

Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné výchovy? 

,,Nepamatuji si - poslední hodina proběhla před týdny.“ 

3.4.3 Dotazníky pro žáky 

TABULKA Č. 8 

 

Jak oznámkujete výtvarnou výchovu …?* 

 

Žák 1 3 

Žák 2 3 

Žák 3 4 

Výsledná známka  3,33 

*Dotazníky z této školy byly vyplněny od osmi žáků, kdy v první otázce měli oznámkovat výtvarnou 

výchovu. Výsledná známka podle žáků je 3,33, neboli za 3.  

Na začátku hodiny … ,,Nám paní učitelka zadá práci.“ 

,,Paní učitelka přijde do třídy a řekne, vyberte si ze 4 úkolů a dělejte si co chcete.“  

,,Začátkem hodiny se vždy paní učitelka zpozdí. Pak nám zadá věci co našla někde  na 

webu, které jsou pro 2. třídu. Máme tam dvě holčiny, které umí fakt krásně malovat 

a třeba minule jedna z těch dívek přinesla výkres dřív jak já. Paní učitelka mi řekla, že 

bych měla malovat stejně jak ony.“  

Na konci hodiny … ,,Ke konci hodiny se vždy rozloučíme a vždy odejde.“  

,,Paní učitelka řekne, ať hotové výkresy odevzdáme a nehotové, ať odevzdáme až budou 

hotové.“  

,,Vezme si naše výtvory a odejde.“  
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Jak byste podle sebe zhodnotil a popsal … ,,V případě, že nestihneme obrázek 

dokončit, můžeme jí ho donést další ráno.“ 

,,Úkoly se opakují, paní učitelka si v hodině děti nehlídá, většinou se vytváří práce na 

školní akce nebo pro děti, nepřímé zadání.“  

,,O výtvarnou výchovu děláme výkresy, koláže atd. Pořád máme na výběr pastelky nebo 

fixy. S paní učitelkou nekomunikujeme.“ 

,,Moje obliba je, že při malování můžeme poslouchat hudbu a sedět po skupinkách, ale 

nelíbí se mi, že si musíme vybrat ze 4 zadání a musíme odevzdávat jen hotové obrazy.“ 

,,Poslední, co jsme dělali před corona prázdninami byly lodičky z papíru, které jsme pak 

dali předškolákům a na dřívějších hodinách jsme dělali různé transparenty na různé 

akce, které se děly na naší škole a nebo také jsme si dělali, co chceme. Pomůcky jsme si 

museli koupit na začátku školního roku a byly tam úplně nesmysly, které jsme za ten rok 

nevyužili ani jednou, například plastelína, tuš atd.“  

 

3.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (D) 

3.5.1 Pozorování 

Od roku 2017 byl otevřen nový výtvarný ateliér, dříve se výtvarná výchova realizovala 

v hlavní budově školy. V ateliéru mají žáci dostatečný prostor ke své tvorbě. Budova je 

navržena s ohledem na efektivně využité přírodní světlo, tedy střecha a boční stěna jsou 

ze skla. Onen ateliér je oddělen od hlavní budovy a sídlí na pozemku Základní 

umělecké školy.  

Vnitřní prostor ateliéru je koncipován do několika místností, konkrétně boční prostor 

s pecí na keramiku spolu s potřebným materiálem, dále sklad pro různé typy a rozměry 

papírů. Technické zázemí a hygienické zařízení, a také prostor vyhrazený pro pedagoga, 

jakási pracovna. A pak už hlavní prostor pro tvorbu. Jak je již zmíněno jedná se 

o novostavbu, která má pravou stěnu prosklenou s využitím přírodního světla. Světlo je 

využíváno i v oblasti stropu, který je též z části prosklený. Prostor ateliéru je 

čtvercového půdorysu s podlahovým vytápěním a lesklou světlo odrážející podlahovou 

krytinou.  

Okolo obvodu stěn jsou umístěné police a úschovné skříně pro materiál, jako například 

kreslící materiál, materiál k malbě, komponenty, látky, dále předměty pro sestavu zátiší 

aj. Též se zde nachází dvě knihovny s odbornou literaturou, například staří mistři, 

literatura pro obecné základy kresby a malby, sborníky či současné katalogy umění 

a katalogy z výstav aj.  

Pracovní stůl pedagoga s notebookem pro využívání projektové tabule.  
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Vyhraněné místo pro asi 20 dřevěných stojanů a tiskařský lis. 

Zázemí s umyvadly.  

Celý prostor doplňuje výtvarná tvorba žáků, například jsou po stěnách připevněny 

obrazy, typu kresby s různým materiálem, malby krajin i žánrových témat, studie 

i volná tvorba. Také jsou ze stropu zavěšeny objekty, které žáci v průběhu výtvarných 

témat realizovali.  

,,Vítám vás, dnes tu máme Elišku, která je tu v rámci svého projektu a kvůli odborným 

praxím.“ (P 4) 

,,Zopakuji tedy, že v tomto roce je stanovené téma Architektura, které nese podkapitoly 

třeba prostor pro setkávání, lidé, vnímání prostoru a tak dále.“ (P 4) 

Následně pedagog s žáky vede diskusi o pojmu architektury s jejímy rysy a principy.  

,,Také se zkuste zaměřit na Štětí, jaké nese architektonické rysy. Jaké budovy tu máme? 

Jak vypadají a co se v nich odehrává?“ (P 4) Diskuse vede k vnímání prostoru 

a každodenní zkušenosti, kterou žáci mají.  

,,Školy a stadion.“ (žák) 

,,Přeci fabrika, tu je.“ (žák) 

,,Tady náš ateliér a probíhá tu výtvarka.“ (žák)  

,,Domy k bydlení, třeba bytovky.“ (žák)  

,,Tady ve Štětí vypadají domy jako kostky, u nás jsou spíš rodinné domy.“ (žák)  

,,Dále vás chci seznámit s kontexty zahraničních a českých architektů a jejich prácemi.“ 

(P 4) Žáky pedagog upozorní, že architektura je součástí umění a žákům představí 

architekty v rámci kontextů, kdy volí i ze současné sféry.  

V podkresu diskuse je spuštěno video, které mapuje architekturu a pedagog dodává své 

komentáře.  

,,Architektura není jen dům, ale pojí se s osobním životem a životem, který se v něm 

odehrává. Každý den se s ní setkáváme, ať se jedná o ten dům, ale i detail v ní hraje 

důležitou roli, stejně jako příroda.“(P 4)  

,,Tím se dostáváme k dnešnímu tématu, kterým je město a prostor. Kresebně zvládnete 

krajinu či města. Dneska se zaměříme na barvu, světlo, zjednodušovaní a hledání 

geometrických tvarů.“ (P 4) 
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Pedagog seznámil žáky s výchozím umělcem, kterým byl Piet Mondrian117, ke kterému 

vsunul jeho zasazení do společenských a historických kontextů a principy tvorby plus 

ukázky jeho tvorby.  

,,Vzpomeňte si na Františka Kupku118, jak jsme byli na výstavě. Bylo vidět, jak se jeho 

výtvarná tvorba mění od popisného realismu po abstrakci. Byl schopný nakreslit či 

namalovat realistický předmět, který všichni poznáme, ale také byl schopný abstrakce. 

Vnímání prostoru a detailu.“ (P 4)  

,,Ta výstava se mi moc líbila.“ (žák) 

,,Paní učitelko, kdy zase někam pojedeme na výstavu?“ (žák) 

,,Dnešním cílem bude vnímání architektury, světla a barvy. Vyberete si pohled na město, 

které se pokusíte převodit do geometrizujících tvarů spolu s barvou.“ (P 4) (Obr. 38-42) 

,,Takže to máme zjednodušit a vystínovat podle toho, jakou to má barvu?“ (žák) 

,,Ano.“ (P 4) 

,,A příště se zaměříme na úplné geometrické tvary a vnímání prostoru.“ (P 4)  

Žáci dostali prostor pro výběr fotografie města, která je zaměřena na architekturu 

a kreslící arch o velikosti A3 plus pastel, který umožní nuance světla a stínu.  

,,Rozumíte všemu? Máte nějaké dotazy?“ (P 4) 

Žáci si vybrali fotografie a ostatní materiál ke své práci. Během průběhu a realizace 

výtvarného úkolu žáci mezi sebou komunikují a diskutují i nad tématy v rámci umění. 

Často se dotazují na výstavy, které by mohli navštívit.  

,,Co říkáš, mám použít studený nebo teplý tón barvy?“ (žák) 

Několik žáků se chce hlásit na střední umělecké školy a na zubní laborantku, tudíž se 

v rámci výtvarného oboru připravují na talentové zkoušky a připravují si svá portfolia, 

a pedagog jim vytváří dostačující prostor. Co se týče portfolií, každý žák v ZUŠ má své 

desky se svou tvorbou, kterou si na konci školního roku reflektují.  

Pedagog vede konzultace v průběhu hodiny a mapuje žáky při práci, a pokud žák 

potřebuje pomoc či radu, téměř vždy je to formou slovní komunikace, aby nezasahoval 

žákovi do tvorby.  

 
117Piet Mondrian byl holandský malíř, který svou tvorbu vyjadřoval při všeobecně 

pochopitelných racionálních formách. ,,Zobrazené předměty byly postupně očišťovány od všech 

nedůležitostí barev a křivek a každý objekt na plátně dostal svou maximální důležitost, realita 

byla zdůrazněna strukturou linií.“ (Artmuseum.cz) 
118František Kupka byl český malíř a grafik. 
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,,Za půl hodiny končíme.“ (P 4) 

,,Proto se vás chci zeptat, jak vám to dneska šlo? Příští dny toto téma doděláme.“ (P 4) 

V posledním momentu času pedagog komunikuje s žáky, kdy se shrnuje dnešní tvorba 

a reflektují se poznatky. Vyvstávají otázky k prostoru a barvě, ke zkušenostem 

a novým, které nyní vznikly, též se nechává prostor pro žáky jejich výpovědím.  

… 

Další týden oná skupina pokračuje na tématu města a prostoru.  

V prvních momentech úvodu pedagog vede s žáky diskusi, která mapuje poznatky 

z minulého týdne a opakuje klíčové informace pro současnou tvorbu. Žáci přebírají 

slovo a sami komunikují o tvorbě, kdy si následně ze svých portfolií berou svou malbu.  

,,Kdo minulý týden nestihl první část, má nyní prostor k dodělání a kdo již má, 

pokračuje v další části. Jak jsme si řekli, od reálného pohledu na městskou architekturu 

jsme došli k zjednodušení a to formou geometrizace a barev. Nyní jsme v mezifázi 

a následně se necháme inspirovat tím Pietem Mondrianem, který prostor zobrazoval 

čistě v geometrických tvarech, konkrétně ve čtvercích a obdelníkách spolu se základní 

barvou.“ (P 4) 

,,Dnešním cílem bude posun od vašich maleb k stylizaci striktních geometrických tvarů, 

kde se bude prolínat prostor a čistá barva, která převažuje ve vaší současné malbě. 

Jako příklad vám uvedu, že pokud dům na vaší malbě je zachycen v tmavém studeném 

odstínu, zvolíte též studený odstín barvy. Už nestínujeme, ale volíme odstín barvy 

a vhodnou barvu.“ (P 4)  

Načež žáci začínají využívat pravítka, aby měli rovné a pravidelné geometrické tvary 

pro zachycení prostoru. K této časti je zvolen akryl, který žákům umožní namíchat 

odstín, který vystihuje daný moment v obraze.  

V průběhu tvorby pedagog žákům představuje uměleckou tvorbu, která se též zabývá 

stylizací a geometrií.  

Na konci výtvarné hodiny pedagog vyzval žáky k reflexi, kde dává nejprve prostor 

žákům a jejich zkušenostem. Dále jsou vnímána díla jednotlivě i komplexně, kdy je 

pozornost orientovaná na různé pohledy, způsoby zpracování v barvě a prostoru plus 

nové poznatky. Dále se pozornost přesouvá i ke kompozici díla a sledují se její usazení 

v obraze. Též jsou v rámci reflexe ukotvené principy Pieta Mondriana a jak jsou využity 

pro toto téma.  
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Obr. 40, 42 – Inspirace Piet Mondrian 

3.5.2 Rozhovor s pedagogem 

Délka praxe u pedagoga je více než 15 let (tabulka č. 6), kdy má zkušenost ze základní 

školy při druhém stupni v předmětu Výtvarná výchova a při základní umělecké škole ve 

výtvarném oboru. ,,Nejsem prvotně vystudovaný výtvarník ani pedagog. Po průmyslové 

škole textilní jsem nastoupila na Školský ústav umělecké výroby, kde jsme se sice 

věnovali výtvarnému umění, ale především textilním řemeslům. Paličkování, tkaní, 

výšivka, restaurování textilií. Specializaci na výtvarku pro ZUŠ a pedagogické minimum 

jsem si dodělávala až později u profesorky Věry Roeselové na Karlově Univerzitě 

v Praze.“ Ve spojitosti s rodinou pedagog říká, že zájem o výtvarné umění a praci 

s dětmi se dědí po ženské linii. Její babička kreslila a věnovala se ručním pracím, její 

maminka se též věnovala kresbě a malbě, dále šití, háčkování či pletení. ,,Určitý čas 

učila ve škole a později se věnovala dětem v podobě kroužku Dovedné ruce“. 

,,Většinu času momentálně věnuji přípravě do školy. Jinak kreslím, maluji akrylem, 

občas vytáhnu i paličkování. V poslední době mě moc baví fotografie. V minulosti jsem 

měla několik výstav v Litoměřicích, Ústí nad Labem a v našem městě Štětí.“ 

Konkrétnějise jednalo o výstavy při malbě na hedvábí s kombinací ručního papíru 

a krajky, dále malby akrylem a soubor fotografií na plátně s tématem přírody a světla. 

,,V letošním roce bych se ráda věnovala ucelení učebních materiálů, které se mi za ty 

roky nashromáždily.“  

Jaký máte názor na město Štětí? ,,Jsem štětský rodák, v tomto městě jsem se narodila 

a vyrůstala a také zůstala. Z historie města toho mnoho nezůstalo a díky papírně se 

mělo město proměnit v moderní prostor. Bohužel mám pocit, že se to moc nepovedlo. 

Vlastně nám chybí historické a kulturní kořeny a není na co navázat. Rytířské slavnosti, 

které probíhají každým rokem působí poněkud nepatřičně a festival dechových 

orchestrů má to nejlepší taky už za sebou. Hodně se zde preferuje sport - mažoretky, 

fotbal, veslování. Návštěvnost kulturních akcí je různá. Nicméně v poslední době stoupl 
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zájem o divadloa film. Výstavy a jiné výtvarné akce zde také probíhají. I vystoupení 

místních rockových a bigbeatových kapel. Naše město bylo vždy hodně specifické, to co 

funguje v jiných městech u nás většinou ne. Neumím zhodnotit, zda je to složením 

obyvatel, vedením města nebo jen celkovou náladou.“  

Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově? ,,Výtvarka mě provází od dětství. Vždy 

mi bylo blízké tvořit. Je to něco, co mi dává smysla také mám ráda tvůrčí proces. 

Přemýšlet, představovat si. Jsem introvert a umění, ať už výtvarné nebo hudební mi 

tvoří bohatý vnitřní svět. Mohu se dívat, pozorovat, naslouchat, prociťovat emoce. 

A zároveň z toho čerpat a nechat se tím inspirovat ve svém životě. Ať už pro mou tvorbu 

nebo jen tak pro radost. Je to pro mě bytostně důležité. Také mě to učí dívat se na věci 

i život, jinak, z jiných úhlů. Uvědomovat si barvy, tvary, vůně, ladnost nebo krásu 

přírody. Asi nezáleží na tom, jestli ze všech dětí, které učím budou Picassové, stačí, když 

si odnesou alespoň kousek z tohoto mého světa.“ 

,,Umění a kultura je v podstatě mojí součástí. Nejen proto, že ji potřebuji ke své práci, 

ale i mě obohacuje. Jsem vizuální typ a ráda se dívám na obrazy, tvary. Ráda 

poslouchám hudbu a přemýšlím třeba jakou by měla barvu, k jaké představě mi tóny 

nesou myšlenky. Obohacuje mne, inspiruje a přetváří.“ Načež pedagog dále dodává 

a odpovídá, že se snaží pravidelně navštěvovat výstavy a sledovat současné kulturní 

dění, kdy tato platnost nabývá i pro divadlo, film či přednášky. ,,Několikrát do roka jedu 

i s dětmi z výtvarky na nějakou výstavu nebo kulturní akci.“ 

,,Práce žáků prezentuji několikrát v roce na veřejných výstavách v Městské knihovně, 

v prostoru Infocentra nebo v areálu naší školy. Pro rodiče dělám i pravidelně nástěnky, 

aby se mohli seznámit s tím co jsme dělali na hodině. Dále výtvarné práce prezentujeme 

na stránkách školy a školním Facebooku.“ 

V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu? ,,Dříve se výuka 

realizovala v menší místnosti, společné budovy Základní umělecké školy. Předloni pro 

výtvarný obor postavilo město a společnost Mondi nový ateliér se zázemím. Kde máme 

krásný a velký prostor pro naši tvorbu.“  

Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy? ,,Inspiraci čerpám všude, kde se dá, 

v přírodě, ve městě, v umění, historii, vědě. Čtu a hledám v knihách, fotím třeba 

zajímavé detaily, které později můžeme využít ve výtvarce. V posledních letech mě hodně 

obohatily letní výtvarné školy, kterou pořádala katedra výtvarné výchovy v Ústí nad 

Labem nebo Univerzita Karlova. Přednášky, vlastní tvůrčí práce, galerijní pedagogika, 

tvůrčí psaní, představení moderního umění a myšlenek, setkání s umělci. To považuji za 

velmi přínosné, abych nezkostnatěla. Byla jsem překvapena, kde ještě všude mohu 

hledat inspirační zdroje. Potom se snažím nové myšlenky, náměty přepracovat pro děti 

do výuky. A přinést jim zase něco nového, neobvyklého, s čím se ještě třeba nesetkaly. 

Letos to byla třeba hra s UV barvami a světlem.“ Na přípravu pedagog reaguje tím, že 

výtvarnou výchovu musí přizpůsobit žákům, kdy každá skupina je jiná, jinak se s ní 
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pracuje a každá má jiné potřeby. ,,Dobře se dětem pracuje s příběhem, tam si náměty 

upřesňujeme výtvarnou řadou nebo myšlenkovou mapou. Dál přizpůsobuji námět věku 

a dovednostem dětí ve skupině. Někdy je větší důraz na námět, někdy na techniku.“ 

V momentu motivace je využívána ukázka obrazů, dokumentární filmy, hudba či 

ukázky technik. ,,Nebo čteme text, který se k tomu vztahuje, pracujemese smysly, 

hledáme společně odpovědi. V podstatě se snažím použít vše co je mi nějakým způsobem 

dostupné.“ 

Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy? ,,Strukturu hodiny se snažím udržet 

následovně: na začátku si řekneme výtvarný námět, na kterém budeme pracovat, 

upřesníme techniku. Většinou mám pro ně připravenou nějakou inspiraci, současnou 

nebo z historie, z oboru, kterého se to týká. Zacílíme, to znamená, že všichni vědí, kam 

se potřebujeme dostat nebo co potřebujeme zjistit, naučit se.“ 

,,Žáci potom pracují, každý tak, jak umí. Po dokončení uděláme výstavu na zemi, 

povídáme si, jak se to komu povedlo, kde byla nějaká obtíž nebo jsme se nepochopili. 

Eventuálně zhodnotíme. Takto vypadá ideální hodina, když se daří. Někdy nestihneme 

ohodnotit nebo si o námětu popovídat. V další hodině se k tomu většinou už nevracíme, 

pokud se nedohodneme jinak. Pak následuje úklid a rozloučení a konec hodiny. V rámci 

vyučování se snažíme udržet vstřícnou atmosféru. A já jako učitelka individuální přístup 

k žákům. Podle toho co, kdo potřebuje. Jsou i situace, kdy se hodina nepovede nebo je 

téma nebaví. Většinou působí více faktorů, nálada s jakou přijdou ze školy, únava, 

nechuť přemýšlet nebo je to v ten okamžik moc práce. Také se stává, že to zkazí a už se 

jim nechce znovu tvořit. S tím se váže i problém, zaměření na výkon, jak se jim to 

nepovede na poprvé, tak je to špatně.“ 

Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné výchovy? 

,,Letošní rok je pro nás tématem architektura, člověk a prostor. Tak zkoumáme 

umělecké slohy, architekty, návrháře. Určitě byl pro nás velkou inspirací Zdeněk 

Sýkora, výstavu jsme bohužel nestihli. Také pan Kaplický a Santiago Calatrava a jejich 

přístup k navrhování, architektuře a tvaru. Dalším, kdo nás oslovil je David Kounovský 

jeho obrazy a  prostorové objekty.“  

,,Kontext vnímám ve výtvarném umění tak, že žákům ukážu, jak k danému námětu 

přistupovali umělci v různých období a čím se toto období vyznačovalo. Moderní 

kontexty, prolínání kulturních, politických a uměleckých návazností na dané téma 

neumím. V rámci mého studia toto nebyla disciplína, které bychom se věnovali. Tak je 

pro mě složité takovéto kontexty najít a správně to předat žákům.“ 
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3.6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE MĚSTĚ (a) 

TABULKA Č. 9 

 

Jak oznámkujete výtvarnou výchovu …?* 

 

Žák 1 4 

Žák 2 3 

Žák 3 4 

Žák 4 3 

Žák 5 3 

Výsledná známka          3,4 

*Dotazníky z této školy byly vyplněny od pěti žáků, kdy v první otázce měli oznámkovat výtvarnou 

výchovu. Výsledná známka podle žáků je 3,4, neboli za 3. Dotazník zpracovali žáci mimo základní školy 

ve Štětí, tímto momentem se naskytuje další vhled do sousedních měst. (K dispozici je pouze dotazník od 

žáků.) 

Na začátku hodiny … ,,Se teprve rozhoduje, co budeme dělat, nebo většinou vybere 

paní učitelka nějakou ,,primitivní“ práci pro druháky. Většinou se na to všichni 

vyprdnou. Když mají všichni hotovo, tak se jde známkovat a všichni se smějou svému 

výtvoru. Nejhorší známku dává paní učitelka 2, i když to nejde poznat.“  

,,Nám paní učitelka ukáže, co budeme dělat. Vezmeme si materiál, většinou tempery 

nebo pastelky. Pak začneme kreslit. Většinou neví co budeme dělat, když ví je to 

z Pinterestu.“  

,,Nám paní učitelka představí její návrh a rozdá papíry (a další pomůcky). Poté nám 

pustí film, hudbu nebo dokument z jiné hodiny (nebo taky nic). Všichni začnou, postupně 

všichni dokončují a paní učitelka známkuje. Konec hodiny.“ 

,,Učitelka většinou neví, co budeme dělat, a my jako třída se domluvit neumíme, takže 

10 minut nevíme co dělat. Když už nám něco vymyslí, tak je to nejvíc dětské - obrázky, 

které kreslí 1. třída.“  

,,Verze 1 - máme téma. Půlka třídy s tématem souhlasí, druhá ne. Paní učitelka je 

nucena vymýšlet náhradní téma. Témata většinou nejsou originální nebo děláme něco, 

co už jsme začali a dělali před rokem. Verze 2 - nemáme téma. Musíme vymýšlet téma 

my, samozřejmě se nedomluvíme.“  

Na konci hodiny … ,,To nikdo nestihne, protože kreslíme jen 30 minut z hodiny, takže 

to máme třeba ještě na jednu až dvě hodiny, pak nám to oznámkuje.“  

,,Uklízíme a utíráme lavice, pak jdeme domů.“  

,,Na konci hodiny jí to ukazujeme a ona postupně známkuje.“  

Jak byste podle sebe zhodnotil a popsal … ,,Většinou spíš vyrábíme, a když už se 

dostane na kreslení, tak jen takový ,,dětský“ styl. Naše škola má všechen materiál ve 
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dvou velkých skříních, a celý druhý stupeň je používá. Paní učitelka není férová […], 

jakmile někdo něco umí líp než ostatní, a jakmile to udělá stejně (jako ostatní), dostane 

horší známku. Samozřejmě je to na naší škole lehčí, ale ne lepší než tady v ZUŠce.“  

Slova autorky doplním její ilustrací k tématu. 

 

Obr. 43 -  Z Dotazníku pro žáky Základní umělecké školy 

,,Výtvarka mě na téhle škole nebaví, je to nudný. Temperami kreslíme, tak 2x za rok 

a jinak furt kreslíme pastelkami nebo fixami. Nelíbí se mi komunikace třídy ani 

učitelky.“  

,,Děláme s pastelkami, fixami a občas s tužkou […] a stříháme přáníčka, když je nějaký 

svátek. Žáci vzadu […] odevzdají většinou prázdný papír.“  

,,Tenhle předmět mě v téhle škole nebaví. U nás se materiál na výtvarku rozkrádá.“ 

,,O VV děláme věci z Pinterestu, které jsou určené pro mateřskou školu.“  

 

3.7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE MĚSTĚ (b) 

TABULKA Č. 10 

 

Jak oznámkujete výtvarnou výchovu …?* 

 

Žák 1 3 

Žák 2 1 

Žák 3 1 

Výsledná známka  1,66 

*Dotazníky z této školy byly vyplněny od tří žáků, kdy v první otázce měli oznámkovat výtvarnou 

výchovu. Výsledná známka podle žáků je 1,66, neboli za 2. Dotazník zpracovali žáci mimo základní 

školy ve Štětí, tímto momentem se naskytuje další vhled do sousedních měst. (K dispozici je pouze 

dotazník od žáků.) 
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Na začátku hodiny … ,,Nápady a úkoly jsou někdy zajímavé, ale většinu času nuda.“ 

,,Určení práce, rozdělení materiálu, popřípadě otázky.“  

,,Nám je oznámeno, co budeme dělat a co si máme připravit (skoro všechny pomůcky se 

dají ve škole vypůjčit), ukáže nám příklady toho co budeme dělat (od jiných žáků, nebo 

známých autorů). Většinou máme celkem volné téma a máme zadaný způsob, kterým 

máme tvořit.“  

,,Rozdání úkolů, pak práce (malba na plátno, papír, kreslení aj.)“  

Na konci hodiny … ,,Dva žáci si vyberou podle nich nejlepší práce a řeknou, proč se 

jim to líbí.“  

,,Na úplném konci hodiny je výklad o umění nebo speciálních malířských předmětech.“  

,,Jsou vybráni 2 žáci, kdy každý vybere 3 obrázky, které se jim nejvíce líbí a řeknou 

proč. Učitelka ukáže, které obrázky se jí líbí a proč, potom ukáže které se ji nelíbí 

(odfláklé). Známky jsou většinou 1 a 1- a 2.“  

,,Sbírání papírů, rychlé ukončení hodiny, zhodnocení nejlepších prací, propuštění.“  

Jak byste podle sebe zhodnotil a popsal … ,,Výtvarka je velice chaotická hodina 

a působí spíš jako přestávka. Paní učitelka moc nekontroluje práce a je jí jedno, jak 

práce dopadne, někteří obraz dodělají v prvních 20 minutách a stejně dostanou 

jedničku.“ 

,,Používáme jen papír a nejčastěji s tužkou.“ 

,,Můžeme o hodině poslouchat hudbu, která přehluší hluk ve třídě.“  

,,Mě výtvarka u nás na škole baví, protože většinou máme volné téma, ale zároveň mě 

přiměje vyzkoušet něco nového. Jsem rád, že můžeme poslouchat hudbu. Většinou 

pracujeme v učebně, ale někdy pracujeme v parku a párkrát za rok se jdeme podívat do 

galerie. Pracujeme všemi různými prostředky (tužka, tuha, štětec, koláže, pastelky, 

křída). Cca 5x ročně, některé hodiny probíráme historii umění (klasicismus), obrazy, 

architekturu, sochy, …“  

,,Hodně pomůcek k půjčení, někdy volný hodiny (můžeme kreslit co chceme nebo čím 

chceme). Hodně hluku, ten většinou stejně dělám já.“  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se váže na výzkumné poznatky a teoretickou část, navrhuje a realizuje 

konkrétní výtvarný projekt pro dané instituce a místo119. 

4.1 VE MĚSTĚ PAPÍRU 

Jaké by to bylo vlézt do papíru 

Žijeme ve městě Štětí, pro které je typická výroba papíru různého typu. V úvodní části 

hodiny v rámci motivace se seznámíme s papírem. Co je to papír. Funkce papíru. 

Výroba papíru. Druhy papíru aj.  

V první části výtvarné tvorby žák dostane papír A4, kdy z 2D formátu vytvoří 3D 

objekt. Uvědomí si, čeho všeho je papír schopný.  

V druhé části tvorby žáci dále reagují na papír jako materiál. Žáci se vžijí do role, která 

nese obsah Jaké by to bylo vlézt do papíru (prostor, do kterého vstoupíme). Žáci 

k tvorbě využívají balící papír a kritéria, která musí dodržet.  

Seznam zakázaných předmětů k tvorbě:  

• Nepoužívat předlohu 

• Nepoužívat nůžky 

• Nepoužívat pravítko 

• Nepoužívat lepidlo 

• Nepoužívat lepenku 

• Nepoužívat psací potřeby 

• Nepoužívat lavici  

V závěrečné části výtvarného úkolu proběhne reflektivní dialog, který rozvine 

komunikační účinky. Žák vysvětluje svoji tvorbu a obhájí ji. Dále hodnotí práci ve 

skupině, nové poznatky a zkušenosti, i ty negativní. Reaguje na výtvarné umění, se 

kterým je seznámen. Propojení s uměním a jeho tvorbou, hledání souvislostí.  

 

V době realizace výzkumu nastal celosvětový moment ve společnosti, kterým je 

COVID-19, kvůli jeho vzniku jsem přestala osobně komunikovat s pedagogy, kdy se 

rozhovor realizoval pomocí elektronické komunikace a musela být zrušena praktická 

část diplomové práce, kdy pedagogové na základě mého zadání měli odučit hodinu 

výtvarné výchovy za cílem pozorování jejich pojetí výtvarné výchovy. Kvůli situaci 

a prodloužení výzkumu, jsme vzájemně s pedagogy přerušili spolupráci, byť výzkum 

není kompletní.  

 
119Viz přílohy: Metodické přílohy, s. 132 a Kontexty umění, s. 135.  (Obr. 64-72) 
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Přesto jsem zaznamenala prvotní reakce pedagogů při sdělování praktické části. 

,,Aha, no, mohli by vytvořit plastické papírové domy. Vystřihnou je a přeloží, aby 

stály.“ (P 1) 

,,Jo, dovnitř papíru. No tak uděláme ruční papír a obtisknou do něj své ruce a hned 

jsem uvnitř papíru. Hotovo.“ (P 5) 

,,To vypadá zajímavě, takže by se to dalo použít do té soutěže Umění z papíru?“ (P 2) 

,,Dobrý den, dnes ráno jsme se s panem ředitelem dohodli, že Vámi navrhovanou 

hodinu neodučím. Pokud si ji chcete odučit sama, můžete.“ (P 3) 
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5 DISKUSE 

Jaké je pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na základní umělecké škole ve 

městě Štětí? Je výzkumná otázka, na kterou jsem se snažila odpovědět za pomoci 

kvalitativního výzkumu, tedy v podobě případové studie, která umožňuje podrobný 

popis a rozbor charakteristiky případu.  

Myslím, že je důležité zmínit, že výtvarná výchova a její pojetí je velmi široká a obsáhlá 

oblast, na kterou se váží další rozsáhlé vazby jiných oblastí. Jak již cituji a zmiňuji 

v teoretické části o výtvarné výchově, kdy je její současná disciplína vnímána jako 

oblast specifického vzdělávání, jež je schopno vybavit žáky způsobilostmi 

(gramotnostmi) nutnými pro symbolickou směnu v složitém systému vizuální 

komunikace a přitom rozvíjet jejich osobnostní tvůrčí a emancipační potenciál a není 

jen od toho si něco hezkého zamodelovat a zakreslit. Nicméně v současné době stále 

přetrvává skutečnost, kdy výsledkem má být převážně hmotný umělý výtvor. 

Mimochodem s tímto slovním termínem jsem se též několikrát setkala při žákovské 

komunikaci.  

Ještě se vrátím ke své výzkumné otázce, při jejím obsahu lze hledat odpovědi právě 

v širokém spektru na které se váže. V teoretické části jsem se snažila obsáhnout 

současnou výtvarnou výchovu a Výtvarnou výchovu v oblasti Rámcového vzdělávacího 

programu, který ji doprovází a charakterizuje. Také jsem se snažila obsáhnout 

a charakterizovat město Štětí, kterým je konkretizována výzkumná otázka. Myslím si, 

že Štětí je velmi specifickým městem a prostorem v České republice. Máte o něm také 

povědomí? Proto jsem si stanovila pro odpověď či odpovědi na výzkumnou otázku 

souhrnný popis a získat pohled na tento předmět a snažit se o něm zjistit komplexnější 

data. Jaké komplexnější data chci pro pojetí výtvarné výchovy? Čímž vznikly tyto 

podotázky, které vyvstaly během přípravy dat před vstupem do terénu. Nejprve vyvstala 

otázka, která se vztahuje k pedagogovi. Jaká je aprobace pedagoga? Kde se realizuje 

výtvarná výchova? Jak vnímá výtvarnou výchovu vedení školy? K této otázce jsem 

chtěla též realizovat rozhovor, avšak v důsledku okolnostní již nebyl možný. Jak pojímá 

výtvarnou výchovu kurikulární dokument? Jaký je průběh hodiny? A co pomůcky 

a materiál? A co pedagog? Tvoří výtvarná díla či má někoho v rodině, který je výtvarné 

činný? A jaký má vztah k výtvarné výchově nebo umění celkově? Co umění v průběhu 

hodiny, objevují se kontexty? Jak komunikuje se žáky? Štětí, jak vnímá pedagog toto 

město. Vyvstávaly další otázky, které upřesnily pojetí výtvarné výchovy, ale jako 

důležitý pilíř pro výzkumnou otázku jsou žáci a jejich vnímání a dokreslení onoho 

pojetí a zároveň pro validitu výzkumu, jelikož se jejich výpovědi staly součástí 

triangulace. Jsem si však vědoma, že by se jistě dal výzkum zaměřit na konkrétnější 

data, aspekty, jiné výzkumné otázky aj.  

Při získávání dat o výtvarné výchově jsem neustále myslela, kde se nacházím. Opět 

použiji zaznamenanou výpověď: ,,Na to, jaké jste město, tak máte hodně škol.“ 

(kamarádka ze školy) Výzkumná otázka obsahuje i pojetí při Základní umělecké škole. 
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Myslím, že již ve výzkumné části lze identifikovat jaké je pojetí výtvarné výchovy ve 

městě Štětí, nicméně v diskusi uvedu pouze výtvarnou výchovu při základních školách, 

kde jsem se setkala s výraznými daty.  

Při vstupech do reality škol jsem se setkala nejdříve s vedením škol, ať se jednalo 

o ředitele či jeho zástupce.  

Při škole (A) mi ředitel nabídl pracovní místo s dodatkem, že chce na své škole pro 

všechny předměty kvalifikované pedagogy s aprobací. V době realizace mého výzkumu 

Výtvarnou výchovu vyučoval pedagog s aprobací pro první stupeň a Hudební 

výchovou, proto byl zvolen, jelikož se v umění a kultuře lépe orientuje. ,,Máme 

spojenou výtvarku a hudebku. Snažíme se s paní ředitelkou o propojení těchto předmětů 

a přesah do dalších předmětů.“ (P 1) 

Souhrnně, jak je již zmíněno v této škole se výtvarná výchova realizuje v odborné 

učebně přírodopisu (biologie) s výtvarným zázemím při kabinetu za katedrou, kde mají 

žáci své kufříky s materiálem plus materiál pedagoga. Z nezúčastněného pozorování 

vyplívá: pedagog při vstupu do učebny vejde před zvoněním na danou hodinu, žáky 

přivítá a oznámí jim současnou náplň vyučovací hodiny, jelikož se jedná o integrovaný 

předmět Výtvarné výchovy a Hudební výchovy, při ŠVP nese principy, aby žák tvořil, 

vnímal a cítil umění, dále jsou žáci vedeni k chápání umění a kultury a jejich 

propojenosti s lidskou existencí, též vedou žáky k rozvoji představivosti a k jejich 

tvůrčímu potenciálu, ale pedagog přiznává, že ,,studovala jsem hudebku, takže je to 

z větší části hudebka.“ (P 1) 

Při již zmíněném příchodu a začátku hodiny, tedy pedagog seznámí žáky s náplní 

vyučovací hodiny a zahájí diskusi, v době vánoční soutěže byl v první moment vyučit 

brainstorming na téma advent pro nastínění tohoto tématu Vánoce a vazba 

k výtvarnému zadání. Následně žáci začali sami komunikovat a diskutovat mezi sebou. 

,,Pamatujete si na baroko? (P 1) Tímto pedagog zastavil diskusi a přiměl žáky reagovat 

na téma, které již měli znát. Pedagog Vánoce a témata k nim se vážící představil 

v oblasti hudby, například koled, které podkreslovaly druhou vyučovací hodinu. 

Koncept dalších vyučovacích hodin, též začíná brainstormingem a diskusí na dané téma 

či téma z minulých hodin, následně se pedagog ujme výkladu s ukázkami, které se 

týkají hudby a všeobecně známých výtvarných děl.  

,,Takže jsme si řekli co je advent. Už můžete pracovat, ale žádné kýčovité motivy!“ (P1)  

,,Minule jsme se vrátili k baroku, kvůli soutěži, předtím jsme probírali gotiku a teď 

renesanci.“ (P 1) ,,To by bylo k dnešnímu tématu. Teď můžete pokračovat na vánočním 

obrázku a nebo si vybrat téma renesanční architektura a nakreslit ji nebo můžete ještě 

pokračovat \na pololetní práci.“ (P 1) 
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Vizuální podoba informací je tvořena během hodiny, tedy když pedagog o něčem 

hovoří, hledá to na internetových stránkách. Co se týče psaných informací, ty má 

natištěné a žákům je rozdává.  

Pedagog při komunikaci se žáky či při době svého výkladu zaujímá místo před katedrou  

vstupuje do prostoru, ale to spíše při druhé vyučovací hodině, která je pojímána pro 

tvorbu, čímž se dostáváme k času. Úvod a motivace zaujímá první vyučovací hodinu, 

tedy 45 minut a následně se přechází k tvorbě.  

Ve výzkumu dostali prostor pro své vyjádření i žáci, kteří předmět vnímají takto: 

pedagog žákům vysvětlí práci, pro konkrétní vyučovací hodinu a ukáže výslednou 

tvorbu,či použije ,,[…] i nějaké obrázky a poté začneme kreslit …“ (žák) Zároveň žák 

dodává, že jsou dny, kdy žádnou tvorbu nemají či si práci mohou vzít domů. Pro tvorbu 

žáci využívají materiál, který mají ve svých kufřících, kde jsem vypozorovala pomůcky 

typu vodové barvya tempery plus štětce (kulaté), fixy a pastelky či tužky, nůžky 

a lepidlo, a také kelímek na vodu, barevné papíry. Načež žáci vypovídají, že tyto zásoby 

během školního roku nevyužijí a každým začátkem školního roku si pořizují nové.  

Žáci se ve svých výpovědí shodují, že vnímají předmět jako nudný, který je nebaví. 

Žáci dále vnímají a vyžadují vyučovací hodiny s jinou koncepcí.  

,,Taky nás to nechá trochu pozměnit, když to chceme jinak.“ (žák)  

Během školního roku se změnil pedagog. Od stávajícího ,,nového“ pedagoga jsem 

dostala zpětně vyplněný rozhovor, zatímco pedagog u kterého jsem realizovala 

nezúčastněné pozorování, který byl obeznámen i s praktickou částí, přerušil komunikaci 

a dále semnou nespolupracoval. ,,Nový“ pedagog není též s aprobací výtvarné výchovy, 

ale ělesné výchovy a fyziky.  

Pedagog odpověděl na všechny mnou vznešené otázky, ale odpovědi nejsou nijak 

podrobněji rozvedeny, podle odpovědí se však dostává k další dimenzi pojetí výtvarné 

výchovy. Například kdy pedagog žákům představí výslednou práci, seznámí žáky 

s tématem a využívanou technikou atd. Onu přípravu se pedagog snaží vymyslet, aby 

žáky zaujal a s čerpáním z vlastních zkušeností, z internetových stránek či z časopisů, 

ale též přiznává že ,,výuka je náročná, raději tvořím sama.“ (P 5)  

Při základní škole (B) je v rámci ŠVP Výtvarná výchova prezentována na druhém 

stupni. Výtvarná výchova ,,seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami 

a základními fakty z dějin evropského i světového umění (umělecké styly, klíčoví umělci 

a umělecká díla)“ (ŠVP) výtvarná výchova je pojímána na základě rozvíjení smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, žák má odvahu 

interpretovat své pocity a zážitky. Škola žáky seznamuje s výtvarnými technikami 

a rozvíjí zájem o výtvarné umění. Dále se ve výuce uplatňuje tvorba, vnímání 

a interpretace. Ale od vedení školy jsem zaznamenala reakce, že ,,výtvarka je takový ten 

předmět, který se musí splnit.“ 
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Základní škola (B), jako jediná v rámci základních škol má oborovou učebnu pro 

výtvarnou výchovu, která sídlí v suterénu školy. Tento moment žáci vnímají ,,No, takže 

z nějaké hodiny přijdeme do sklepa na VV, odložíme si věci a čekáme než přijde paní 

učitelka na hodinu.“ (žák)  

V 7. ročníku je Výtvarná výchova rozdělena na skupinu dívčí a chlapeckou, kdy 

v 8. ročníku se skupiny opět spojí.  

Z nezúčastněného pozorování vyplívá: pedagog přichází po zvonění na hodinu, kdy 

téměř okamžitě žákům sdělí výtvarné téma, které budou tvořit. ,,Dneska budeme dělat 

kořeny, vemte si normální čtvrtku a fixy.“ (P 2) Načež je žákům ukázán postup, jak to 

mají udělat, jakou technikou a popřípadě pedagog žákům představí stejný typ tvorby, 

kterou již někde vytvořil. ,,Když někoho nebaví co zrovna děláme, dám mu jinou práci, 

kterou mám připravenou na další týden. Taky si děti vymýšlejí a připravují, co chtějí 

dělat a učí nás. Já jim jen připravím pomůcky a tak.“ (P 2) Tuto strategii pedagog 

využívá při situacích, kdy se nechce někomu něco ,,dělat“. V průběhu vyučovací hodiny 

se pedagog pohybuje v prostoru třídy a s žáky komunikuje o tématech vztahující se 

k výtvarnému problému, ale i k tématům s jinými obsahy. Před koncem vyučovací 

druhé hodiny pedagog vyzve žáky ke společné reflexi, kdy hodnotí práce žáků: ,,Která 

je nejhezčí?“ (P 2) ,,Komu se to dneska moc nepovedlo?“ (P 2) 

Při této výtvarné výchově vznikly momenty, kdy jsem byla vtažena do průběhu 

vyučovací hodiny a do komunikace s pedagogem i s žáky při reflexi. Ještě se vrátím 

k oné reflexi, při vyzvání k diskusi zůstali někteří žáci na svých místech a nepodílelise  

na komunikace a tvořili si svá díla, stejně jako při celém průběhu výtvarné výchovy. 

Pedagog tyto žáky během průběhu vyzýval, aby šli ke mně na konzultaci s označením, 

že jsou talentovaní a mohli by se hlásit na střední uměleckou školu. Čímž vzniklo jakési 

privilegium, že pokud chtějí tvořit podle sebe, nemusí tvořit co je dané pro zbytek třídy.  

,,Dobrý den, jak jsem slíbila dnes budeme malovat na kameny. Ten kdo potřebuje 

dodělat kořeny, tak bude ještě pracovat. Eliško, kolik jim mám dát ještě času? Jak víte, 

nemám to výtvarné vzdělání, dala bych jim ještě tak 15 minut.“ (P 2) V tuto chvíli se 

opakuje koncepce, kdy pedagog žákům sdělí co bude náplní pro danou vyučovací 

hodinu a jakto bude vypadat, tedy vizuální přístup k tvorbě voskovkami na kámen. Opět 

jsem byla vyzvána ke komunikaci a o radu při výtvarné výchově.  

Konkrétně čas pro kořeny byl vymezen na 2 vyučovací hodiny, ale realita jej posunula 

na 4 vyučovací hodiny v nichž se mísila jiná výtvarná témata, kdy tento moment vyústil 

v tvorbu, kterou si žáci určili sami podle sebe, například graffity abecedu, ilustrace 

v manga stylu či dokonce vypracování úlohy do předmětu anglického jazyka.  

Z výpovědí žáků vyvstávají momenty: že jim pedagog zadá určité téma a představí jim 

konečnou verzi či mají možnosti volné autorské tvorby. ,,Si řekneme různá témata, co 

bychom mohli nakreslit. Většinou máme volnou tvorbu.“ (žák)  Či ,,občas máme na 
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výběr co chceme dělat a nebo studenti připravují téma hodiny, potom to všichni děláme 

[…] když to dělat nechceme, tak nemusíme, ale pořád musíme něco dělat.“ (žák) 

,,Učitelka vejde do třídy a řekne nám (a) dělejte si co chcete (b) nebo máme jen dvě 

možnosti, co dělat.“ (žák)  

U výpovědí žáků chybí zmínka o reflexi.  

Hodnocení a popis žáků vykazují, že výtvarné zadaní jsou lehká a i když ,,můžu 

načmárat cokoliv a stejně dostanu za 1. Výtvarka mě moc nebaví.“ (žák) ,,Celkově se 

nám učitelka věnuje, ale na hodiny nemá připravené učivo, vytáhne například něco, co 

tvořila předešlá třída.“ (žák) Kdy další žák konstatuje, že pedagog není kreativní 

a neumí vymyslet zadání.  

Často se opakuje fakt, že žáci mohou poslouchat písničky na telefonu či že během 

hodiny ,,stejně jsou pak většina na Instagramu nebo TikToku, paní učitelce to nevadí.“ 

(žák)  

Pedagog mi též vyplnil rozhovor, kde jsou jisté rozdíly. ,,Každou hodinu začínám 

motivačním rozhovorem, ptám se žáků na pocity z minulé hodiny, z minulé výtvarné 

tvorby, zhodnocení, klady a zápory, poté seznámím žáky s prací pro tuto hodinu, proč 

jsem téma techniku zařadila, seznámím žáky se strukturou a technikami…“ (P 2) 

,,Organizační část - pozdrav, kontrola nepřítomnosti, motivační část - motivační 

rozhovor s žáky, expoziční část, diagnostická fáze a závěrečné hodnocení - reflektivní 

dialog, kde si žák svoji tvorbu obhájí, žáci hodnotí svoji práci ve skupině a reaguje na 

pozitivní i negativní reakce svých spolužáků.“ (P 2)  

Při základní škole (C) se Výtvarná výchova realizuje v kmenové třídě, kde žáci tráví 

nejvíce času při vyučování. V rámci nezúčastněného pozorování jsem zaregistrovala: 

pedagog přichází do vyučovací hodiny se zvoněním a po 45 minutách opět při zvonění 

odchází.  

Žáky přivítá a sdělí jim přečtenou informaci z ŠVP pro konkrétní výtvarnou tvorbu. 

Žáci mají v průběhu tvorby volnou ruku a smí tvořit libovolné pojetí tvorby. ,,Můžeme 

dělat, co chceme?“ (žák) Též tomu bylo i při tvorbě Vánočního času, při dotazování 

k pomůckám nastal moment, kdy onen materiál žáci sháněli od svých spolužáků či 

tvořili ze zásob v penále. ,,Jsem ráda, že si vezmou i tu propisku.“ (P 3)  

Jelikož jsem měla možnost se zúčastnit výtvarné výchovy i při jiném ročníku, rozdíl 

v koncepci nebyl nijak odlišný.  

Pedagog též oznámil téma Vánoční čas či co určuje ŠVP, kdy se následně ozývají slova 

vztahující se k materiálu a řešení jiných a odlišných témat. Kdo minulý týden kreslil 

vánoční strom, nyní ho roztrhal a kreslí jej opět znova.  

Během vyučovacích hodin vyvstává nekázeň a konflikty.  
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Pedagog se pohybuje před katedrou či stojí u okna, načež mi přiznává, že ,,když jsem se 

ptala, proč žáci mají takový přístup, bylo mi sděleno jejich třídním učitelem, že jsem si 

třídu znepříjemnila tím, že jsem po nich chtěla pomůcky.“ (P 3) A ,,dříve jsem učila na 

střední škole, před důchodem jsem chtěla jít učit výtvarku.“ (P 3)  

U výpovědí žáků se též přiznává: že pedagog vstupuje do třídy a zadá výtvarný úkol či 

úkoly a žáci mohou tvořit, který si vyberou. Také tu vyvstává jeden moment, kdy 

pedagog hodnotí na základě dvou, pro něj talentovaných žáků. ,,[…] třeba minule jedna 

z těch dívek přinesla výkres dřív jak já. Paní učitelka mi řekla, že bych měla malovat 

stejně jak ony.“  

Žáci vnímají, že pedagog s nimi nekomunikuje a témata nejsou pro ně adekvátní. 

,,Poslední, co jsme dělali před corona prázdninami byly lodičky z papíru, které jsme pak 

dali předškolákům a na dřívějších hodinách jsme dělali různé transparenty na různé 

akce, které se děly na naší škole a nebo také jsme si dělali, co chceme.“ (žák)  ,,Pořád 

máme na výběr pastelky nebo fixy.“ (žák) ,,[…] většinou se vytváří práce na školní akce 

nebo pro děti, nepřímé zadání.“ (žák)  

Pedagog mi též vyplnil rozhovor, ale pouze s téměř jednorázovými odpověďmi, kdy 

upozorňuje na žáky. ,,Zopakování, úvod do hodiny, motivace, samotná práce, 

zhodnocení - pokud vše udělat lze (žáci!!!)“ (P 3)  

,,Záleží na tématu,“ a příprava do výuky se realizuje podle ,,tematického plánu.“ (P 3)  

Na druhém stupni se předmět vyučuje v odborné učebně Výtvarné výchovy, déle 

v učebně výpočetní techniky a v plenéru. Charakteristika předmětu v ŠVP hovoří 

o předmětu, který směřuje k podchycení a k rozvoji zájmu o výtvarné umění. Výtvarná 

výchova rozvíjí u žáků jejich fantazii a originalitu. ,,Učí chápat umělecký proces jako 

způsob poznání a komunikace. Je to proces osobní účasti, rozvoj cítění, vnímání 

s okolním světem.“ (ŠVP) Při vstupu do reality školy, jsem se setkala s pozitivní reakcí 

pro tvorbu kvalifikační práce a s pracovní nabídkou, i s možností realizace výstav, 

jelikož se v prostředí školy nachází oborová učebna a galerijní prostor. Avšak při vstupu 

do výtvarné výchovy padlo zjištění, že se předmět realizuje v kmenových třídách. Čímž 

vyvstává otázka: Proč? 

Avšak při komunikaci s ředitelem školy vyvstaly informace o galerii a výstavách, 

o výtvarném pedagogovi, avšak ředitel dodával, že je málo pedagogů a shání 

kvalifikovaného pedagoga.  

 

,,Jak důvěrně známá realita ze současné praxe výtvarné výchovy, kdy 40 % učitelů 

výtvarné výchovy nemá odbornou aprobaci, což znamená, že téměř polovina učitelů 

výtvarné výchovy v našich základních všeobecně vzdělávacích školách nemá ani 

základní zkušenost s vlastní výtvarnou činností.“ (Marie Fulková, 2008, s. 78) Tudíž 
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nejsou ani schopni odborně reflektovat, posuzovat či rozvíjet svou pracovní činnost ku 

prospěchu žáků. Výtvarná výchova v běžné realitě je stále vnímána jako jednoduchý 

předmět při praktických činnostech, kdy cílem má být výtvarná práce pod termínem 

výkres. Žáci by měli zvládnout výtvarné techniky, tedy kreslení, malování, grafika 

a keramika a jakési dějiny umění. Dále podle Marie Fulkové je Výtvarná výchova 

chápána jako odpočinkový předmět, jako relax na odpolední vyučování, který žákům 

uleví od ,,hlavních předmětů“, které jsou považovány za potřebné pro život a budoucí 

profesi. Výtvarné umění je též stále chápáno konzervativně jako specializovaná 

doména, která je odtržena od reality a životní praxe. ,,Jeho působnost je redukována na 

obecně přijatelnou funkci estetickou, a tak se těší popularitě díla nekonfrontačního 

charakteru, tzv. díla pro ,,pohlazení duše“, jak zní obvyklá fráze, která vlastně splňuje 

ideál radostné lehké konzumace.“ (Marie Fulková, 2008, s. 298)  

Též lze na základě výzkumu předložit koncept výtvarné výchovy, kdy v myšlení 

pedagogů stále trvá pojetí výtvarné výchovy jako manuálního předmětu, kde se rozvíjejí 

rukodělné dovednosti s motorickými schopnostmi. Učitelé, kteří vyučují Výtvarnou 

výchovu stavějí její význam k estetickému cítění, kdy jejich odpovědi ve výzkumu 

opomíjejí komunikativní a reflexivní složku, též opomíjejí současný koncept vizuální 

gramotnosti. Co se týče hodiny výtvarné výchovy, ,,obsahu výuky odpovídá i způsob, 

jakým učitelé strukturují své vyučující jednotky.“ (Petra Šobáňová, 2013, s. 22) 

Z výzkumu v 85 % vznikla spontánní struktura vyučovací hodiny v pěti bodech 

(1) úvod (2) motivace (3) praktická výtvarná činnost (4) hodnocení (5) závěr, ostatní 

odpovědi se vztahovaly k této struktuře, ale s neúplností, co se týče skutečné alternativy 

ta se neobjevila. Třetímu bodu struktury se stále v současné době přisuzuje ta největší 

důležitost, spolu s motivací, tedy motivace při 59 % a praktická činnosti 41 %. 

,,Naprostá většina učitelů (92 %) věnuje výtvarným aktivitám v hodině více než 

20 minut.“ (Petra Šobáňová, 2013, s. 22)  

Výše uvedený text, který je blíže popsaný v kapitole Z výzkumů, je výsledkem 

výzkumů, které se zaměřují na výtvarnou výchovu a pedagoga. V rámci základních škol 

ve městě Štětí, se potvrzuje skutečnost, že i zde nejsou aprobovaní pedagogové, 

k čemuž se váží i další výzkumné výsledky. Jako další získaný výsledek uvedu 

z diplomové práce (2015) Adély Kotkové s vedoucí práce Petry Šobáňové, kdy od 

autorky uvedu otázku a odpověď. ,,Má typ učitelova vzdělání vliv na jeho přístup k RVP 

ZV? Čtyři z pěti respondentů mají vzdělání zaměřené na 1. stupeň ZŠ, z toho jedna 

učitelka má dokonce se zaměřením na výtvarnou výchovu a druhá se zaměřením na 

pracovní činnosti. Pátá učitelka má původní vzdělání se zaměřením na výtvarnou 

výchovu pro ZUŠ, dnes již má aprobaci pro 1. stupeň ZŠ. Ukázalo se, že typ učitelova 

vzdělání má vliv na jeho přístup k RVP ZV. Učitelka se zaměřením na VV pro ZUŠ 

zastává pozitivní přístup k tomuto kurikulárnímu dokumentu, nemá s ním žádný 

problém. Pracuje s tematickými plány, které jsou vymezeny v ŠVP a vychází z RVP ZV, 

při  přípravě na výuku výtvarné výchovy.“ (Adéla Kotková, 2015) Autorka svou 

diplomovou práci cílila na první stupeň, nicméně se též ukazuje že pro kvalitu výuky je 
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vhodná aprobace pedagoga pro výtvarnou výchovu. Z dalších výsledků této diplomové 

práce se též potvrzuje pojetí výtvarné výchovy, kterou zaznamenává výše Marie 

Fulková a Petra Šobáňová.  

 

Kvalita učitele se obecně považuje za klíčový faktor, který ovlivňuje kvalitu školního 

vzdělávání, kdy vznikly modely kvalitního efektivního učitele v souvislosti v rámci 

kvality, efektivity, dobré školy a kvalitní efektivní výuky.  

(a) Znalosti (konkrétně znalosti předmětu v kurikulárních oblastech, oborově 

didaktické, pedagogicko psychologické a všeobecný rozhled): zde si troufám 

sdělit, jelikož pedagogové na základních školách nemají aprobaci ve Výtvarné 

výchově, vzniká tu problém, který se váže ke znalosti předmětu v kurikulárních 

oblastech, ale i v oblasti znalosti obsahu, jenž neodpovídá při didaktické 

transformaci cílům současné Výtvarné výchovy.  

,,Studovala jsem hudebku, takže je to z větší části hudebka.“  

,,Takže jsme si řekli co je advent. Už můžete pracovat, ale žádné kýčovité motivy!“ 

,,Často děláme obrázky na témata, které probíráme v dějepise nebo zeměpise a nebo 

podle ročního období.“ 

,,Eliško, je to didakticky správně? Víte, nemám to odborné vzdělání.“ 

,,[…] si řekneme různá témata, co bychom mohli nakreslit. Většinou máme volnou 

tvorbu.“  

,,Žáci nechtějí o výtvarku pracovat.“  

,,Můžeme dělat, co chceme?“ 

,,Dříve jsem učila na střední škole, před důchodem jsem chtěla jít učit výtvarku.“ 

(b) Pedagogické a didaktické dovednosti (konkrétně komunikace a interakce, 

reflexe výuky a sebereflexe, spolupráce s kolegy a rodiči, hodnocení 

a diagnostika žáků, sociální klima, vyučovací strategie a řízení procesů učení): 

při nezúčastněném pozorování jsem zaznamenala pouze 2x reflexi, která ovšem 

byla za cílem poukázat na ,,nejhezčí“ a na jeho opak. Komunikace pedagoga 

k žákům byla nejvíce patrná při úvodu a motivaci výtvarného úkolu, který byl 

sdělen a popsán, též se objevila technika brainstormingu. Též se stal moment, 

kdy pedagog neodpověděl na žákem položenou otázku.  

Pedagog vstoupil do prostoru třídy a zahájil diskuzi na téma advent formou 

brainstormingu. 
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,,Co pro vás znamená advent, vše co vás napadne, tak řekněte.“ 

,,Paní učitelko takže můžeme krajinu?“ ,,Ano, prosím vás, když jsem řekla žádné 

kýčovité motivy, to znamená žádný sněhulák, žádný ozdobený stromeček, Grinch, 

smajlík, a tak dále.“ 

,,Pokud nechcete dělat kořeny, je možnost takových lístečků.“  

,,Když někoho nebaví co zrovna děláme, dám mu jinou práci, kterou mám připravenou 

na další týden. Taky si děti vymýšlejí a připravují, co chtějí dělat a učí nás. Já jim jen 

připravím pomůcky a tak.“ 

,,Tak může jít někdo další ke slečně, třeba ty.“  

,,Většinou otravná, učitelka často ignoruje naše otázky.“  

,,Když jsem se ptala, proč žáci mají takový přístup, bylo mi sděleno jejich třídním 

učitelem, že jsem si třídu znepříjemnila tím, že jsem po nich chtěla pomůcky.“ 

,,Máme tam dvě holčiny, které umí fakt krásně malovat a třeba minule jedna z těch 

dívek přinesla výkres dřív jak já. Paní učitelka mi řekla, že bych měla malovat stejně jak 

ony.“ 

 

Štětí. Jak vnímá pedagog toto město? O městě a jeho specifičnosti je již více napsáno 

v kapitole Štětí nyní a též v kapitole Historický kontext v přílohách práce. Nicméně 

jsem se chtěla dozvědět postoj a názor pedagogů, kdy se objevovaly výpovědi, že se 

Štětí snaží o pestré kulturní akce, čímž pedagog hodnotí město dobře, další pedagog 

město z kulturního hlediska nezná, jelikož dojíždí do Štětí. Dále vyvstala výpověď, že 

v ohledu na výtvarnou výchovu je město vedeno též dobře, načež pedagog vypsal místa, 

kde se výtvarná výchova realizuje.  

Jelikož též pocházím ze Štětí a vím, jak toto město vypadá a jak se mění, souhlasím 

s výpovědí pedagoga, který zmiňuje kontext města s ohledem na jeho minulost 

a současnost. ,,Vlastně nám chybí historické a kulturní kořeny a není na co navázat. 

Rytířské slavnosti, které probíhají každým rokem působí poněkud nepatřičně a festival 

dechových orchestrů má to nejlepší taky už za sebou. Hodně se zde preferuje sport 

- mažoretky, fotbal, veslování. Návštěvnost kulturních akcí je různá. Nicméně v poslední 

době stoupl zájem o divadlo a film. Výstavy a jiné výtvarné akce zde také probíhají. 

I vystoupení místních rockových a bigbeatových kapel. Naše město bylo vždy hodně 

specifické, to co funguje v jiných městech u nás většinou ne. Neumím zhodnotit, zda je to 

složením obyvatel, vedením města nebo jen celkovou náladou.“  
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Při této skutečnosti a při výsledcích výzkumu mi vyvstala otázka, jakým způsobem má 

konkrétní město vliv na jeho klima a charakteristické momenty a ještě konkrétněji zda 

má poloha města vliv na Štětí. I když současný výzkum nebyl na tuto oblast přímo 

mířen, ze své pozice a zkušeností si troufám říct, že jistý vliv tu je. Vztáhnuto ke mně 

samotné a blízkým lidem ze svého okolí je patrné, že i když v současné době spadáme 

k Ústeckému kraji, z historie stále přetrvává vazba na Prahu a k středočeskému kraji, 

například již zmiňovaná dopravní síť, k čemuž se myslím vztahuje i fakt, že obyvatelé 

města dojíždění do svého zaměstnání mimo Štětí a směrem k Praze. Sama jsem tuto 

skutečnost několikrát pocítila, třeba i banální cestou vlakem, kdy jsem měla možnost 

dojíždět směrem na Prahu i na Ústí nad Labem. Při cestě na Prahu byl vždy vlak plný 

cestujících, zatímco při cestě na opačnou stranu nastal diametrální rozdíl. Myslím si, že 

výsledky výzkumu jsou takové kvůli poloze města a jeho charakteristice, kdy obyvatelé 

odjíždějí a proto ve školách nastává moment neaprobovanosti pedagogů, či málo 

učitelů, jak přiznávají ředitelé. Nicméně se jedná o subjektivní názor, který není 

vyzkoumán a tudíž může být vyvrácen, ale i potvrzen. Ale, které vzniká z této 

souvislosti je VOŠ ot a SŠ Štětí, která je dalším specifikem pro město a zároveň si 

myslím, že se jedná o potenciál při základních školách.  

Jako návrh pro změnu pro stávající pedagogy si myslím, že by byla vhodná spolupráce 

oněch základních škol a ,,obalovky“. Měla jsem možnost se seznámit s náplní 

,,obalovky“ a designem v různým oblastech, proto si myslí, že by žáky tyto momenty 

též zaujaly a rozšířily výtvarnou výchovu a pedagogové by též měli možnost o rozvoj 

a novou zkušenost. Na mysli mám třeba workshopy, jelikož ve Štětí není galerie a nelze 

realizovat galerijní a muzejní animace, byla by toto možnost k využití potenciálu, města 

a nemuset dojíždět, jelikož v rámci škol je tato skutečnost nerealizovatelná. Vedle 

workshopů či kurzů by se žáci setkali s novým prostředím a novými možnostmi při 

komunikaci se studenty a přednášejícími, kteří by se žáky komunikovali. Také by se zde 

dalo hovořit o výchozím poli při výtvarné výchově, čímž je obsahová doména 

(1) rozvíjení smyslové citlivosti (2) uplatňování subjektivity (3) ověřování 

komunikačních účinků, kdy tyto oblasti rozvoje přesahují mimo hranice školního 

předmětu a prostupují do sféry výtvarného umění i do sféry každodenní vizuality, 

komunikace skrze vizuální podněty a znaky.  

V rámci ŠVP škol jsem se setkala s informacemi o spolupráci s VOŠ ot a SŠ, ale po 

konkrétním dotazování mi bylo sděleno, ,,ano spolupracujeme s nimi, dělají nám 

plakáty.“  

V zápise z jednání pro vzdělávání a školství ze dne 4. 5. 2020 byla zmíněna podpora 

polytechnického vzdělávání. ,,Město Štětí se jako partner Ústeckého kraje zapojilo do 

projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji. V rámci 

projektu vznikne Technický klub, který bude poskytovat vzdělávání pro děti a mládež 

v oblasti robotiky, polytechniky a logiky. Vzdělávání bude probíhat formou kroužků, 

otevřených dílen a povinné výuky. Na projektu s městem spolupracuje DDM a VOŠ.“ 
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(Město Štětí, 2020) Nicméně si myslím, že bude cíleno na technologie a nikoliv na 

tvorbu designu, ať formou návrhu obalů a jejich grafického designu.  

Další návrh pro změnu byl pro mě inspirující text od Petry Šobáňové z kontextu kvality 

výuky a analýzy úloh. ,,Žáci jsou vyzváni k tomu, aby využili přinesené bublifuky: aby 

nejprve pomocí pár kapek inkoustu zbarvili saponát, do nějž se noří tyčinka bublifuku, 

a poté aby si s bublifukem hráli tak, že budou bubliny foukat na papír a přitom se budou 

snažit vytvořit zajímavé kompozice z kruhů a kružnic vzniklých z popraskaných 

inkoustových bublin. Výsledkem této poměrně běžné hravé úlohy je vzniklý artefakt 

(nebo i více prací, protože zachycování bublin je rychlé a „kreseb“ lze během chvilky 

vytvořit několik) […]“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 27) Autorka si pokládá otázky 

směřované ke kvalitě nebo zda byla úloha rozvíjející pro žáky, či co konkrétně 

rozvíjela. Tyto oblasti by se jistě daly vztáhnout k výtvarné úloze při základní škole (B) 

a to ke Kořenům. Nicméně bych v tomto kontextu chtěla zmínit jakousi změnu a to 

z hlediska oborového poznání, kdy autorka dodává ,,je podstatné hledat a objasňovat 

souvislost žákovy aktivity s uměleckým polem  a nakonec také s dalšími kontexty, se 

životem, lidskou kulturou, lidským poznáním, problémy, otázkami, údělem. Pokud se 

pokusíme modelovou úlohu doplnit možnými příklady a polohami vhodně rozvíjejícími 

úvodní podnět směrem ke konceptové integraci, nacházíme už během chvilky řadu 

možností: v umění se lze opřít např. o dílo umělce Jiřího Georga Dokoupila120 a žákům 

lze ukázat další, pokročilé polohy ,,hraní si” s bublinami, lze přemýšlet nad názvy 

Dokoupilových prací a nad jejich možnými významya připomínat žákům, že ve 

výtvarných dílech lze hledat obsah a osobně se k němu vztahovat.“ (Petra Šobáňová, 

2019, s. 28) Změnu bych tedy doporučila pro pedagoga v kontextech umění a pro 

kontexty žákova života a zkušenosti. ,,Jeho rozpoznání učitelem, vhodný způsob jeho 

rozvinutí během výuky, stejně jako žákova odezva na „nabídku“ obsahu - to vše určuje, 

zda se jeden a týž podnět či námět stanou základem kvalitní, nebo naopak nekvalitní 

úlohy.“ (Petra Šobáňová, 2019, s. 29) 

Kateřina Dytrtová říká, že výtvarná výchova není jen ,,od toho“, aby si děti pěkně 

zamodelovaly a zakreslily. Nýbrž výsledkem výtvarné výchovy má být řešení 

problematiky (výtvarným kódem), samostatně myslet a rozvíjet citlivost. Pedagog by 

neměl žákům zadat úlohy, motivovat je a čekat, že žáci naleznou originální 

a individuální řešení, se kterým nemají zkušenost či nikde neviděné řešení. Řešením 

onoho problému podle Kateřiny Dytrtové nemůže být postup jiného pedagoga či jiné 

osoby, který jim ,,poradí“, když sami žáci neví. Nejjednodušším řešením pro změnu je 

změna tématu, kdy osnovy Výtvarné výchovy jsou sepsány takovým způsobem, aby 

pedagog didakticky transformoval učivo a vkládal své nápady. ,,Bude to možná znít 

populisticky, ale doporučuji rozdělit témata na ta, která žáky zajímají a nezajímají. 

Zpočátku!“ (Kateřina Dytrtová, 2005, s. 5)  

 
120Jiří Georg Dokoupil je současný umělec, jehož tvorba je provázána s dadaismem, čímž autor 

nepřijímá jednotný styl pro svou tvorbu.   
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,,Štětí je středně velké město v blízkosti hlavního města České republiky ležící na řece 

Labi. Je dobře známé pro svou průmyslovou historii, jako velký výrobce papíru. 

V současné době se město zmenšuje. Existují zde sociální problémy a nedostatek 

příležitostí pro mladé lidi a rodiny.“ (Jan Novotný, 2014) V rámci studie pro svou 

kvalifikační práci se o město z hlediska architektury a sociální sféry zajímal Jan 

Novotný ze studia Kohout-Tichý, kdy autor dodává, že ve městě chybí normální byty 

pro mladé lidi či mladé rodiny. Jan Novotný tedy navrhl městský dům (Obr. 44) 

s počátečními byty, který by byl situován vedle radnice u malého náměstí, a v blízkosti 

autobusového nádraží. V současné době je v těchto místech parkoviště a prostor pro 

smíšený odpad. ,,V doměje spousta různých bytů. Od malého bytu 1+kk či 3+k. 

V přízemí je malá kavárna a garáže. Vstup do bytů je z galerie.“ (Jan Novotný, 2014)  

Tato studie a návrh prostoru mě zaujala a potvrzuji, že takové místa ve městě nejsou, 

i když v minulosti proběhla výstavba ,,startovacích“ domů pro mladé, které v současné 

době mají i jiné cíle využití. Myslím si, že takový prostor s kavárnou a galerií ve Štětí 

chybí, kde by se lidé setkávali a komunikovali mezi sebou, ať formou výstav tak 

i sdílením prostoru v kavárně. Nicméně se jedná o návrh z roku 2014 a do současné 

doby nepronikla realizace, i když se jedná o již zmíněný návrh pro kvalifikační práci, 

myslím si, že prostor a uchopení realizace by byl vhodný, jelikož v roce 2013 byla 

vyhlášena soutěž pro České vysoké učení technické z Prahy k využití Nového náměstí 

plus přilehlý okolní prostor. O započetí realizace se hovořilo pro rok 2015, avšak do 

současné doby zatím nic nevzniklo.  

 

Co je přínos při této práci? Myslím si, že hlavním přínosem je zkoumání specifického 

města Štětí, ať při jeho historickém kontextu v souvislosti, tak i dopad na současnost. 

Též jeho polohou a návazností na centra v jeho periférii. Tři základní školy a tři výrazné 

výsledky při výzkumu, při kterém považuji za přínos v oblasti Výtvarné výchovy 

výpovědi a reflexe žáků. Žáci jsou osobnosti, které vnímají výtvarné úlohy a jejich 

pojetí. Tvorba je individuální práce s tématem, který tvůrce vnímá jako problém 

k řešení. Výtvarný problém je tvůrci poznán a chce jej řešit, načež z výzkumu je přínos 

právě žákovské reakce k současnému pojetí Výtvarné výchovy na základní škole ve 

městě Štětí.  
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6 ZÁVĚR 

Při výzkumné otázce: Jaké je pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na 

Základní umělecké škole ve městě Štětí? jsem se snažila kvalitativně popsat situace, 

které vypovídají a souhrnně ukazují výtvarnou výchovu. Výzkumná otázka byla 

konkretizována na město Štětí, které je specifickým prostorem, ať při jeho historickém 

kontextu či jeho souvislosti na současnost.  

 

Pro odpověď k výzkumné otázce a ke kvalitativnímu popisu byly zvoleny metody 

nezúčastněného pozorování v realitě školy při výuce výtvarné výchovy na základních 

školách a na Základní umělecké škole, pro ověřování informací je využita triangulace, 

tedy jako další metoda pro výzkum byl zvolen rozhovor pomocí návodu (později 

dotazník s otevřenými otázkami) pro pedagogy a kvalitativní dotazník s otevřenými 

otázkami pro žáky Základní umělecké školy. Nicméně pro zodpovězení výzkumné 

otázky byla využita i charakteristika škol a dokumenty, které se ke školám vztahují. 

 

,,[…] učitelé i žáci vstupují do specifického sémiotického prostoru vznikání a výměn 

znaků a vytváření jejich významů. Výtvarná výchova je svou povahou nutí vést dialog, 

nutí k formulacím, k sdělování a sdílení myšlenek a emocí.“ (Fulková, 2008, s. 20) Dále 

podle Marie Fulkové (2008) psychologizující zázemí výtvarné výchovy vytváří 

s historickou návazností diskurs, ve kterém jsou individuální tvořivost, originalita, 

autenticita a jedinečnost člověka nanejvýš ceněnými hodnotami.  

 

Tento výzkum byl propojen již se vzniklými, které potvrzují, že minimálně 40 % 

pedagogů vyučujících Výtvarnou výchovu nemají aprobaci, čímž potvrzují i můj 

výsledek při základních školách. Výzkum přinesl tři výrazné pojetí výtvarné výchovy 

při základních školách ve městě Štětí.  
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PŘÍLOHY 

Ve městě jsou školy 

,,Na to, jaké jste město, tak máte hodně škol.“ (kamarádka ze školy) 

Mateřská škola 

Mateřská škola Štětí, je organizace, která se rozděluje na pět jednotlivých mateřských 

škol, které spadají pod jedno pracoviště s jedním vedením školy. Školka se v roce 2003 

příspěvkovou organizací spolu se sloučením dalších mateřských škol (Poupě, Beruška, 

která je rozšířená o speciální třídu, dále Duha, Klubíčko a Pastelka, která vznikla v roce 

2012 v prostorách Základní školy Ostrovní). Statutárním zástupcem příspěvkové 

organizace je ředitelka mateřské školy Poupě.  

Každá mateřská škola zpracovává svůj vlastní školní program, který vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání MŠMT. Zároveň ve 

všech školách působí logopedické asistentky. Cíl vzdělávání je stanoven pro rozvíjení 

každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální. Vést jej, aby na konci svého 

předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobnostní, aby bylo 

schopno zvládat aktivně a s osobním uspokojením nároky života, které jsou na něj 

kladeny a zároveň které ho v budoucnu očekávají. (Mateřská škola Štětí, RVP PV) Ke 

splnění cíle, který si škola klade je vybrán a realizován osobnostně orientovaný přístup 

ve výchově předškolních dětí. ,,Osobnostně orientovaná předškolní výchova vychází 

z přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a bezesporu přínosné 

zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, ale musíme si uvědomit nebezpečí 

naprosto volného, nezávazného a bezbřehého přístupu k dítěti předškolního věku 

i nesprávně vykládané svobody dítěte.“ (Mateřská škola Štětí)  

Poupě 

Tato mateřská škola byla postavena v roce 1964, která leží v těsné blízkosti 

vysokopodlažní panelové zástavby. Mateřská škola pojme 75 dětí, kteří jsou rozděleni 

do tří tříd, od tří do šesti let věku dítěte. ,,Ve městě je vysoká nezaměstnanost 

a různorodá sociální struktura obyvatel. Velká část dětí navštěvujících mateřské školy 

pochází ze sociálně slabších rodin.“ (ŠVP Poupátko, vykveť v krásný květ) V roce 

2018 si škola vytvořila vlastní vzdělávací program121, kdy si podle něj každá třída 

sestaví třídní program. Kurikulum se opírá o cílové kompetence dítěte, které jsou 

obsažené v kurikulu podpory zdraví. Dále vzdělávání podporuje prožitek a setkávání 

dítěte, a nikoliv řízené činnosti. Přirozené souvislosti, vzájemné vztahy, proměnlivost 

a dynamika jsou pilíře vzdělávacích aktivit, kdy následně dítě dojte samostatně ke 

vzdělávacímu cíli. ,,Vycházíme ze samostatné činnosti, individuální vazby, dětské 

zvídavosti a potřeby objevovat.“ (ŠVP Poupátko, vykveť v krásný květ) 

 
121Jelikož mateřské školy spadají pod jednu organizaci, v roce 2018 vznikl v každé škole nový 

ŠVP. 
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Beruška 

V roce 1963 vznikly pod záštitou Severočeské papírny Štětí jesle, které se v průběhu let 

proměnily na mateřskou školu s konceptem a ozdravným programem pro chronicky 

nemocné děti, a tak vznikla Speciální mateřská škola. Ta byla ukončena v roce 2002, ale 

v současné době jsou ve škole otevřeny dvě třídy speciální a dvě třídy běžného typu. 

Současná kapacita školky je 65 dětí. Cílem ŠVP je ,,možnost vše vidět, ohmatat a přímo 

prožít nám umožňuje rozvinout schopnosti a smysly dětí dle jejich možností, potřeb 

a zájmů jak po stránce tělesné, duševní tak i sociální, aby mohly prožít plnohodnotný 

a smysluplný život ve zdraví. Jako důležitou a samozřejmou vnímáme pomoc dětem se 

speciálně vzdělávacími potřebami." (ŠVP Leť, beruško do světa) Dále cíle vycházejí  

z: Když dítě žijes kritikou, nepřátelstvím, posměchem, zahanbením, tolerancí, 

bezpečím, nestranností, chválou, uznáním, přízní a přátelstvím. 

Duha 

Vznik školy náleží k roku 1962 s kapacitou pro 62 dětí, kde jsou tři třídy s šesti 

pedagogy. „Bezpečné prostředí pro děti i dospělé, aby měli pocit jistoty, lásky 

a náležení, uznání i úcty, aby mohli naplnit své schopnosti a snahu být tím nejlepším, 

jakým jen člověk může být.“ (ŠVP Duhový svět, 2018) Vzdělávání v mateřské škole se 

zakládá na důvěře, společné komunikaci a spolupráci, kdy je přihlíženo k individualitě 

každého dítěte.  

Klubíčko 

Mateřská škola je pro 100 dětí, a je plně využitá s osmi pedagogy, dále se ve škole 

využívá chůva, která pro dvou až tříleté děti. Pro děti, které jsou výtvarně nadané je 

připravován program v průběhu docházky. ,,Filozofie naší školy spočívá ve výchově dětí 

k vlastenectví, kladnému vztahu k rodnému jazyku, kulturnímu dědictví a ochraně 

životního prostředí.“ (ŠVP Čáry máry s klubíčkem, chraňme všichni celou zem) 

Vzdělání je spojeno s prožitkovým učením, tvořivou dramatickou výchovou, 

s polytechnickou výchovou a s experimenty. Ekologická výchova, na kterou je škola 

zaměřena provází děti k vnímání přírody, ke vztahu a úctě života. 

Pastelka 

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která vznikla v roce 2012 se sídlem v bývalých 

prostorách školní družiny na Základní škole Ostrovní ve Štětí. Kapacita je uzpůsobena 

pro 20 dětí se třemi pedagogy. ,,Děti se podílejí vlastními výtvory a výrobky na výzdobě 

interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce mohli shlédnout i jejich 

rodiče.“ (ŠVP Pastelko, prosím Tě, nakresli mi) Mateřská škola si klade cíle, které jsou 

odvozené od slova pastelka, konkrétně P porozumět druhým, A aktivní přístup, 

S soudružnost s kolektivem, T tolerance k ostatním, E estetické cítění, L láska k přírodě, 

K kamarádství, A asertivita.  
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Speciální základní škola, Ostrovní 300 

Škola je plně organizovanou složkou pro žáky s lehkým mentálním postižením, od první 

do deváté třídy, též je škola přizpůsobena pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením, s těžkým mentálním postižením, pro žáky s více vadami či žákům 

s autismem. ŠVP vychází z obecných cílů a opírá se dlouhodobé znalosti a zkušenosti 

pedagogů. Koncepce vznikla na základě analýzy možností a schopností pedagogů, 

materiálních i prostorových podmínek školy a specifických požadavků na vzdělávání 

žáků s postižením s ohledem na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Pilíře školy pro 

danou oblast žáků jsou: život a zdraví, práce, vnímání přírody a životní prostředí, zájem 

o kulturu a svoboda jedince i druhého. ,,U žáků zdravotně postižených nebo zdravotně 

znevýhodněných je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání speciálně pedagogické 

postupy aalternativní metody - zaměřit se na rozvíjení rozumových schopností, 

orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických 

dovedností žáků.“ (ŠVP Školou do života)  

Oblast Umění a kultura 

Předmět Výtvarná výchova (Vv) je obsažen ve vzdělání samostatně od první do 

devátého (desátého) ročníku s časovou dotací, a to jedna hodina týdně, pro každou 

skupinu vzdělávaní.   

,,Neopomíjíme pochopitelně ani složku estetickou - ve výtvarné výchově [...] to, že děti 

jsou úspěšné, nám potvrzuje i účast a velmi dobré umístění v soutěžích výtvarných.“ 

(ŠVP Školou do života) 

Školní vzdělávací program je volně přístupný na internetových stránkách školy. Pro 

LMP, STMP a TMP je platný stejný dokument, který se liší v rámci osnov. Dokument 

pro oblast Umění a kultura nejprve představuje charakteristiku předmětu, vymezení cílů, 

pojetí předmětu, které je psáno v souvislém textu. Dále se dokument člení na 

kompetence, které se vztahují k žákům. Umění a kultura. Výtvarná výchova a ročník 

jsou základní body v úvodu tří tabulek, do kterých je předmět konkrétněji rozdělen.  

Osnovy pokrývají první až třetí ročník, dále čtvrtý až pátý ročník a následně šestý až 

devátý ročník. Tabulka osnov má čtyři sloupce a to Výstupy žáka, Učivo - obsah, 

Mezipředmětové vztahy a Průřezová témata. Co se týče Učivo - obsah, to je rozděleno 

na Výtvarné osvojování skutečnosti, Dekorativní a prostorové práce spojené 

s experimentálním kreslením, Malování, Prostorové vytváření, Dekorativní práce, 

Výtvarné umění a životní prostředí. Pokud se jedná o osnovu pro STMP a TMP je zde 

vynecháno rozdělení a konkretizování Učivo - obsah, jelikož je jedná o simplifikaci 

učiva s porovnáním učiva pro LMP.  
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Výtvarná výchova 

LMP: ,,Ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova122 dochází k poznávání prostředků 

výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím 

tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové 

vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti 

a myšlenky.“ (ŠVP Školou do života) Předmět a oblast výtvarná výchova k rozvíjení 

osobnosti žáka, vzniká prostor kde se uplatňují tvořivé schopnosti žáka a naplňuje 

potřebu projevit se. Oblast má dále rehabilitační a relaxační charakter, ve kterém 

dochází ke snížení napětí, psychické vyváženosti. Žáci s lehkým mentálním postižením 

jsou schopni k osvojování výtvarných dovedností, která cílí na rozvoj neverbální 

komunikace, zlepšení jemné motoriky, dále například k vnímání sebe sama. ,,Ve všech 

ročnících má vyučující možnost zařadit náměty podle vlastního výběru s přihlédnutím 

k úrovni a zájmu dětí a náměty podle výtvarných soutěží.“ (ŠVP Školou do života)  

 

V rámci očekávaných výstupu ŠVP pro šestý až devátý ročník uvádím příklad Výstupu 

žáka a jeho navazující Učivo – obsah: 

 

,,uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy, pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby 

i tvorby ostatních, vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci“  

 

,,výtvarně vnímat a analyzovat tvary, prostor a jeho uspořádání rozvíjet výtvarné 

vnímání, vidění a myšlení volně vyjadřovat architektonické prvky v tematických pracech 

vyjadřovat dějové a prostorové vztahy, základní proporce a pohyb lidské postavy.“ 

STMP: ,,Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků 

výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím 

tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové 

vnímání, estetické cítění, tvořivost, schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity 

a zkušenosti. Dále pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou 

motoriku.“ (ŠVP Školou do života) Jedná se o citaci plus totožnou charakteristiku 

výtvarné výchovy123, která se objevuje v ŠVP pro LMP, i s totožnou informační 

hlavičkou, pro představu ŠVP ZV-LMP SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚTÍ, 

OSTROVNÍ 300.   

V rámci očekávaných výstupu ŠVP pro sedmý až desátý ročník uvádím příklad Výstupu 

žáka a jeho navazující Učivo – obsah: 

,,uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy“ 

 
122Viz externí přílohy: svp_spzs_LMP, str. 173. 
123Viz externí přílohy: svp_spzs_STMP, str. 78. 
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,,prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, představ 

a zkušeností.“           

TMP: ,,Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova se rozvíjejí tvořivé schopnosti 

a dovednosti. Žáci se seznamují s různými technikami výtvarného umění. Pomáhá 

vyjadřovat emoce a dává průchod přirozené aktivitě. Při výtvarných činnostech dochází 

k rozvíjení tvořivosti. Je třeba navozovat takové činnosti, ve kterých budou žáci 

úspěšní.“ (ŠVP Školou do života)   

V rámci očekávaných výstupu ŠVP pro první až desátý ročník uvádím příklad Výstupu 

žáka a jeho navazující Učivo – obsah:  

,,zvládat základní dovednost pro vlastní tvorbu. Používat na elementární úrovni 

prostředky a postupy. Vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) 

a tvary“ 

,,základní dovednosti pro práci v ploše a prostoru. Uplatnění vlastního těla; manipulace 

s objekty. Kresba různými nástroji; malba na různorodý materiál. Prostorová tvorba 

a modelování (papír, textilie, stavebnice, hlína, modelovací hmoty) Využití různorodých 

tradičních i jejich kombinací.“ 

Historický kontext 

K současnosti města patří i jeho historie, která transformovala město do jeho podoby.  

Město leží na břehu řeky Labe a daleko od měst Mělníka, Roudnice nad Labem 

a Litoměřic, v období středověku a novověku se zde zatím nic významného nedělo, 

podle kroniky České dějiny naše město jaksi míjely. Štětí po dobu čtrnáctého až 

devatenáctého století spadalo pod mělnické panství, byly tu silné vazby k městu a jeho 

zámku. Poté se město začleňovalo do roudnického okresu a následně do litoměřického 

okresu, který spadal do nově vzniklého kraje o to Severočeského, dle kroniky se jednalo 

o neorganické řešení. Štětí postaletí patřilo a směřovalo do středních Čech, konkrétně na 

Mělník a do Prahy. Z malé osady, přes městečko se Štětí stalo město s královskými 

privilegii, pod záštitou Království českého a pod správou Mělníka. Štětí získalo svou 

pečeť, znak a právo realizovat trhy, dále bylo vyhověno k přívozu přes řeku, do té doby 

existoval pouze brod. ,,Pro větší města a pro královská města byl v té době erb již 

samozřejmou reprezentační náležitostí.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 17) Jako další 

privilegium se stalo právo nižší a vyšší, neboli hrdelní, soudní pravomoci. ,,To 

opravňovalo městskou radu poslat si v důležitých kauzách pro ponaučení přímo 

k pražskému apelačnímu soudu a po jeho souhlasu provádět i popravy, …“ (Miloš 

Bílek, 2002, s. 18) 

Ve Štětí byli nejdříve obyvatelé z velké většiny české národnosti, a jelikož město leží na 

břehu řeky, tehdejší obyvatelé zastávali povolání rybářů, řemeslníků a obchodníků. 
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V sedmnáctém století se obdělávalo pole při úhorovém124 způsobu hospodářství, 

pěstovaly se různé druhy obilí, nám známé žito, ječmen a pšenice, též se na polích 

vyskytovaly luštěniny a pícniny125. Pro oblast a svazích, které jsou obrácené 

k jihozápadu, je typické víno, jehož výroba a pěstování se zachovalo až do současnosti. 

V průběhu let se zde objevili chmel. Shrnutím lze říci, že se v polabské oblasti dařilo 

pěstování obilnin, vinařství, ovocnářství a chřestu, obchodu a řemeslu, kdy byl ve Štětí 

cechový řád, například švec, tkalci, kováři a pokrývači. V osmnáctém století probíhaly 

ve městě a okolí nepokoje, války a dokonce mor. ,,Válečné nepokoje a stálé průchody 

vojska, povodeň roku 1784, požár roku 1788, pak nesnáze z napoleonských válek, 

epidemie a dobytčí mor, krupobití - souhrn všech těchto pohrom přivedl Štětí na 

přelomu osmnáctého a devatenáctého století do velké bídy, takže to byl hořce pravdivý 

přívlastek často se vyskytující v magistrálních listinách z té doby, ,,naše nuzné 

městečko““ (Miloš Bílek, 2002, s. 33) 

Zatímco v devatenáctém století se začalo městečko vzpamatovávat, o největším 

rozmachu mluvíme na základě druhé poloviny dvacátého století. Tady lze hovořit 

o historii Štětska, která se rozděluje na dvě části.  

Před papírnou a po papírně (Obr. 45-63).  

,,Dřívější dominantní postavení tradičního zemědělství, řemesel a obchodu bylo zcela 

potlačeno intenzivní průmyslovou činností.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 8)  Jelikož město 

disponuje řekou, zavedla se sezonní dopravní cesta, která se realizovala převážně na jaře 

a v období podzimu, když bylo v řece dostatečné množství vody. Město se rozšiřovalo. 

Vznikla nová železniční stanice Štětí, nyní se jmenuje stanice Hněvice a o pár let 

později byla postavena druhá železniční stanice, ale na severovýchod města126. Vznikl 

cukrovar, do kterého byla nasměrována z nádraží vlečka. Jako další továrna zde vznikla 

výrobna vozů pro armádu, výrobna hedvábí, koželužna aj.  

To, co je pro město poznávacím znakem vzniká v roce 1949, kdy byla schválena 

a zahájena stavba papírenského kombinátu. V místě bývalého cukrovaru. Stalo se tím 

po nástupu komunistické moci, podle kroniky vše proběhlo ve Štětí bez zmatků stejně 

jako všude v českém pohraničí127. Město čekala změna, s národním podnikem Papírny 
 

124Jedná se o jeden ze způsobu obdělávání půdy. Úhorové znamená, že obdělávaná půda ležela 

po třech letech používání ladem pouze jeden rok, v této době byl na poli dobytek, který půdu 

,,hnojil“.  
125Neboli pícniny, jedná se o pěstování rostlin za cílem výživy hospodářského dobytka a zvířat. 

Pro představu se jedná o jetel a vojtěška. 
126Pro upřesnění pod Štětí spadají dvě železniční stanice. Štětí a Hněvice na druhém břehu Labe. 
127Ve Štětí se výhradně mluvilo a psalo česky, po roce 1650 nastal obrat a město se stalo 

německým. I když zde byla převaha něměckých obyvatel, a jelikož Štětí leželo na jazykovém 

rozhraní, zachoval se tu i český jazyk. Tento moment vyústil o ,,boj“ o jazykové rozhraní. Před 

německou okupací ve Štětí žilo 46 % Čechů, během okupace se počet obyvatel snížil na 15, 3 

%. S odstoupením pohraničního území v říjnu 1938 na základně mnichovského diktátu se 
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Štětí vzniklo první sídliště, následovala totální asanace128 a přestavba celého prostoru. 

Papírna se rozrůstala po fázích a každá tato fáze zapříčinila nové zaměstnance a nutnost 

nových bytů. V padesátých letech dvacátého století se kompletně změnila infrastruktura 

města. Staré bylo nahrazeno novým. Pozdně barokní a klasicistní zástavby údajně 

neměly kulturně historickou hodnotu, proto je čekal osud demolice, a jelikož městem 

pronikaly výškové panelové domy usoudilo se, že panelový ráz si ponese celé město. 

S výstavou nového města vznikl i široký rozptyl vybavenosti. ,,Po počátečním 

nahodilém rozmisťování jednotlivých objektů byla výstavba realizována podle 

Podrobného územního plánu (PÚP) z roku 1970, jehož autorem byl pražský architekt 

Ing. Arch. Vlastimil Klimeš.“ (Miloš Bílek, 2010, s. 44)  Architektonický projekt byl 

zaměřen i na papírenský závod, z pražského projektového střediska vzniklo zastavovací 

schéma výrobního areálu, které se uplatňuje dodnes, a uplatňují se zde názvy jako 

v pražském centru (Můstek-Václavák-Jindřišská-Vodičkova). Jako vsuvku uvedu, že 

Štětí nevyužilo možnost obývat Roudnici nad Labem129 a tovární prostor ponechat 

k budování Severočeské papírně SEPAP130. ,,Tisíce obyvatel by bylo chráněno před 

nepříjemnými exhalacemi průmyslového giganta, které mnohokrát v roce zaplavovaly 

[...] město zápachem z celulózky.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 50)  Proč se tedy obyvatelé 

nepřestěhovali? Odpověď má čistě politický ráz, jelikož Roudnice nad Labem byla 

významnou agrární baštou131, kterou bylo v oné době ,,nutné“ potlačit a nikoli 

napomoci rozmachu. ,,Na jejím růstu nebyl politický záměr.“ (Miloš Bílek, 2002, s. 50) 

Proč papírna?  

Prostor cukrovaru, který zanikl při druhé světové válce, získala papírna Česká 

Kamenice, která ve Štětí vytvořila areál pro tvorbu lepenky, tzv. lepenkárnu. Z této 

lepenkárny se stal národní podnik Papírny Štětí. Jak zmiňuji výše papírenský kombinát 

byl realizován za cílem zajistit v Československu výrobu sulfátové buničiny a její 

výrobky, tedy balící papír, pytlové papíry a pytle. ,,Vycházelo se z tehdejší analýzy 

tuzemské produkce a ze zájmu o tento druh papíru. V té době totiž většina tuzemských 

 
převážná část českých a židovských obyvatel odstěhovala do vnitrozemí. Štětí bylo připojeno 

k Německu a stalo se součást župy Sudetengau. (Miloš Bílek) 

Dle kroniky je historie a oblast Sudet nepříliš známá, jelikož záznamy o průběh války a této 

oblasti zmizely s odsunem německých obyvatel. 
128Jedná se o výrazné migrační pohyby, změny v sociální struktuře obyvatel. Při asanaci se 

provádějí stavební úpravy, často s demolicí objektů a následnou novou výstavbu. Známá je 

Pražská asanace, kdy se radikálně přesatvily centrální čtvrtě. Byla provedena demolice 

vysokého počtu domů v pražském historickém centru.   
129Roudnice nad Labem měla z meziválečného období rozsáhlou občanskou a technickou 

vybavenost, stačilo ,,pouze“ vystavět most přes řeku, ten tu do té doby scházel. Přestěhování 

se neuskutečnilo, avšak most i tak vznikl.  
130Pokud má být firma úspěšná, potřebujeme silné partnery a silné zákazníky, kteří tlačí, aby 

byla nejlepší. (Tomáš Šabatka, generální ředitel) 
131Politický charakter kraje, kde se vydávaly pokyny k pronikání na venkov.   
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papíren vyráběla pouze sulfátovou buničinu. Která svými vlastnostmi není vhodná pro 

výrobu obalových materiálů, zejména pytlů.“ (Miloš Bílek, 2010, s. 86)  Lokalita ve 

výběru též hrála velkou roli, pro papírenskou technologii je zapotřebí dostatek vody. 

Štětí leží v blízkosti velké řeky Labe.  

S výstavbou a radikální změnou infrastruktury města bylo a je spojeno silné poškození 

životního prostředí, na které se nebralo ohledy. Ovzduší ve Štětí není zcela uspokojivé, 

ale kdo by tušil, jakých rozměrů dovrší výstavba továrny.  

  
 

Obr. 45, 56 – Štětí 1870, 1963 

Z výzkumů 

,,Aby výtvarná výchova žila, jsou zapotřebí výzkumy i ty v rámci katedry.“ (Marie 

Fulková, ze semináře, 2020)  

Ke svému výzkumu na bázi případové studie s výzkumnou otázkou: Jaké je pojetí 

výtvarné výchovy na základních školách a na základní umělecké škole ve městě Štětí? 

přikládám pro ucelení oblasti další výzkumy z výtvarné výchovy. Při vnímání výzkumu 

vyvstávají doplňující otázky: Jaká je aprobace pedagoga, který vyučuje výtvarnou 

výchovu? (z obecnějšího hlediska v rámci České republiky) Jak je na tom výtvarná 

výchova? (též z obecnějšího hlediska v rámci České republiky) Ovlivňuje místo 

(prostředí) výuku výtvarné výchovy? (též z obecnějšího hlediska v rámci České 

republiky) 

Charakteristickým momentem města je jeho poloha v kraji, kdy jsme na hranici 

Ústeckého kraje a Středočeského kraje. Štětí leží 50 kilometrů od Prahy a 16 kilometrů 

od Mělníka, zatímco do Litoměřic je vzdálenost 23 kilometrů a směrem do Ústí nad 

Labem 60 kilometrů. Kdy touto skutečností vyvstává ještě otázka: Jakým způsobem 

ovlivňuje poloha města výuku ve škole?  

Přínos vzdělávacího oboru VV očima výtvarných pedagogů: Petra Šobáňová, 

Jana Musilová a Monika Beková 

Širší výzkumné šetření, které se realizovalo na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum, tedy určitá část komplexnějšího 

výzkumu, se zabývá vnímáním výtvarné výchov při systému vzdělávacích oborů 
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a názory pedagogů výtvarné výchovy na její důležitost a prospěšnost. ,,Cílem našeho 

šetření bylo proniknout do pedagogického uvažování učitelů, a tím i do současné 

situace na školách. Pokusili jsme se zjistit, jak učitelé vnímají důležitost tohoto 

vzdělávacího oboru v kontextu ostatních předmětů ve škole.“ (Petra Šobáňová, Jana 

Musilová a Monika Beková, 2014, s. 72)  

Výzkumné otázky  

Z výzkumného šetření přejímám do svého výzkumu některé výzkumné otázky, které 

si myslím, že navazují k tématu diplomové práce.  

(1) Jaké je podle učitelů postavení výtvarné výchovy v systému vzdělávacích oborů 

současného všeobecného vzdělávání? 

(2) Je podle učitelů učivo výtvarné výchovy stejně důležité jako učivo jiných 

disciplín?  

(3) Souvisí aprobace, typ působiště a délka praxe učitelů s jejich názory na výše 

uvedené okruhy problémů?  

Metodologie 

Pro řešení problému byl využit klasický kvantitativní výzkum, metodou dotazníkového 

šetření, kdy autorky chtěly reprezentativně zmapovat stav praxe. Za pomoci 

kvantitativního výzkumu je možné oslovit širokou skupinu respondentů, a lze získat 

a statisticky uchopit množství dat.  

Byl vytvořen a využit dotazník, který tvořil 21 položek při otevřených i uzavřených 

otázek, dále otázky s možností jedné nebo více odpovědí.  

Výsledky dat výzkumu byly vyhodnoceny pro první a druhý stupeň zvlášť, kdy 

následovalo třídění a vyhodnocování dat pro druhý stupeň (vznikly tabulky, které 

zachycují vztah mezi aprobací pedagogů, délku jejich praxe a typem škol).  

Výzkumný vzorek 

Pro výzkumný vzorek byli vybráni respondenti (pedagogové) výtvarné výchovy při 

různých typech škol vzdělávacího systému. Konkrétně první stupeň i druhý stupeň 

základní školy, třetí stupeň (střední škola), základní škola praktická, základní umělecká 

škola a mateřská škola.  

,,Jako výzkumný vzorek byli na základě náhodného výběru osloveni učitelé, kteří 

v letech 2010–2012 vyučovali VV na nejrůznějších školách v ČR, přičemž na jejich 

aprobovanost (nebo neaprobovanost) nebyl brán zřetel.“ (Petra Šobáňová, Jana 

Musilová a Monika Beková, 2014, s. 75) Jelikož výběr respondentů byl náhodný 

a zpracovávali se navrácené dotazníky (457), musíme si uvědomit, že nelze výzkumný 

vzorek pedagogů považovat za reprezentativní, tedy že odráží reálný počet. 
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APROBACE PEDAGOGŮ 

 

Jaká je Vaše aprobace? 

 četnost odpovědí procentuální vyjádření 

Učitelství pro první stupeň 

základní školy 

310 67,8 

Výtvarná výchova pro druhý 

nebo třetí stupeň 

40 8,8 

Neaprobovaní 63 13,8 

Speciální pedagogika 19 4,2 

Mateřská škola 13 2,8 

Bez odpovědi 12 2,6 

Celkem 457 100,0 

 

TYP ŠKOLY A STUPEŇ 

 

Na jakém typu školy 

(popřípadě stupni) učíte? 

 četnost odpovědí procentuální vyjádření 

První stupeň základní školy 397 70,4 

Druhý stupeň základní školy 129 22,9 

Třetí stupeň (střední škola) 12 2,1 

Základní umělecká škola, aj. 5 0,9 

Základní škola praktická 9 1,6 

Mateřská škola 12 2,1 

Celkem odpovědí 564 100,0 

 

LÉTA PRAXE 

 

Kolik let učíte výtvarnou 

výchovu? 

 četnost odpovědí procentuální vyjádření 

0 až 5 let 132 29,5 

6 až 10 let 93 20,8 

Více než 11 let 222 49,7 

Celkem odpovědí 447 100,0 

 

Učitelé aprobovaní pro první stupeň základní školy, kteří působí na tytéž stupni a typu 

školy jsou zastoupeni v největší rozpětí výzkumného vzorku. Co se týče délky praxe, ve 

výzkumném vzorku je největší zastoupení pedagogů s jejich praxí nad 10 let.  
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DŮLEŽITOST UČIVA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 

Je učivo výtvarné výchovy 

pro žáky stejně důležité jako 

učivo jiných vzdělávacích  

oborů? 

 četnost odpovědí procentuální vyjádření 

ANO 325 71,1 

NE 131 28,7 

Bez odpovědi 1 0,2 

Celkem  457 100,0 

 

Výzkumné otázky a odpovědi 

Nyní se v rámci výzkumu a jeho výsledkům dostáváme zpět k výzkumným otázkám 

a odpověděním.  

(1) Jaké je podle učitelů postavení výtvarné výchovy v systému vzdělávacích oborů 

současného všeobecného vzdělávání? 

Ve vzdělávacích oborech, kdy respondenti hodnotili důležitost, se výtvarná 

výchova umístila na 8. místo s průměrným hodnocením 1, 66. Při horším 

výsledku hodnocení je hudební výchova s průměrem 1, 71. Velmi důležitý obor 

(se známkou 1) hodnotilo 40,8 % respondentů, jako obor nedůležitý (se 

známkou 3) hodnotilo 6,6 % respondentů.  

,,Za zmínku jistě stojí, že vzdělávací obory matematika, český jazyk, a literatura 

a cizí jazyk prakticky nikdo z respondentů neoznačil za nedůležité […].“ (Petra 

Šobáňová, Jana Musilová a Monika Beková, 2014, s. 77)  

(2) Je podle učitelů učivo výtvarné výchovy stejně důležité jako učivo jiných 

disciplín?  

Odpověď na tuto otázku byla kladně vyjádřena při 71,3 %, kdy odpovědělo 

325 dotazovaných respondentů, avšak byla vyjádřena i záporná část při 28,7 % 

od 131 respondentů.  

(3) Souvisí aprobace, typ působiště a délka praxe učitelů s jejich názory na výše 

uvedené okruhy problémů?  

Data byla prvně vyhodnocena při úrovni prvního stupně a následně data pro 

druhý stupeň, jenž vznikly kontingenční tabulky, neboli vztah mezi (a) aprobací 

pedagoga (b) délkou praxe (c) typem školy. ,,Vztahy mezi proměnnými byly 

ověřeny testem nezávislosti chí-kvadrát, avšak během tohoto testování nebyly 

prokázány téměř žádné statisticky významné závislosti.“ (Petra Šobáňová, Jana 

Musilová a Monika Beková, 2014, s. 79)  
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Statisticky významné rozdíly se objevily vázané k otázce, které zkoumala 

názory pro prospěšnost oboru výtvarné výchovy. Absolventi učitelství výtvarné 

výchovy pro druhý či třetí stupeň a učitelství pro základní umělecké školy 

nejčastěji odpověděli: seznámení s uměním a k němu mít kladný vztah. Takto 

odpovědělo 35 % respondentů, zatímco tato odpověď v rámci absolventů 

učitelství pro první stupeň a dalších se objevila u 17,9 % respondentů 

a u neaprobovaných v 16,1 % případů.  

V rámci kurikulárního dokumentu je cílem výtvarné výchovy chápání umění jako 

specifického způsobu poznání, získání schopností pro užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace. S vzdělávací obsahovou doménou rozvoj smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. ,,Respondenti 

však ve svých odpovědích jazyk kurikulárních dokumentů nepoužívají.“ (Petra 

Šobáňová, Jana Musilová a Monika Beková, 2014, s. 80) 

Mnoho respondentů vnímá prospěšnost výtvarné výchovy v estetickém cítění a to při 

44,1 %, dále seberealizace žáků 34,9 % a rozvoj fantazie 33,6 %. Dále respondenti 

vnímají výtvarnou výchovu jako relaxační obor s odpočinkem a to při 25,9 %. Též lze 

na základě výzkumu předložit koncept výtvarné výchovy, kdy v myšlení pedagogů stále 

trvá pojetí výtvarné výchovy jako manuálního předmětu, kde se rozvíjejí rukodělné 

dovednosti s motorickými schopnostmi, a to u 25 % respondentů. ,,Užitečnější pojetí 

výtvarné výchovy jako prostoru pro autentický projev osobnosti žáků je v uvažování 

učitelů rovněž silné, protože jej jako přínos uvedlo téměř 35 % respondentů.“ (Petra 

Šobáňová, Jana Musilová a Monika Beková, 2014, s. 80)  

Rozvoj tvořivých schopností je stále vnímán jako silná stránka oboru, konkrétně 21 %. 

Avšak prvky výtvarného jazyka a jeho rozvoj nebyl v rámci výzkumu zmiňován, ale 

jakési souvislosti lze najít u sdružených odpovědí týkající se výtvarných prostředků. Ty 

nesou představu pedagoga jako bod, linie, barva a kompozice.  

Učitelé, kteří vyučují výtvarnou výchovu staví její význam k estetickému cítění, kdy 

jejich odpovědi ve výzkumu opomíjejí komunikativní a reflexivní složku, též opomíjejí 

současný koncept vizuální gramotnosti.  

Co se týče hodiny výtvarné výchovy,  ,,obsahu výuky odpovídá i způsob, jakým učitelé 

strukturují své vyučující jednotky.“ (Petra Šobáňová, 2013, s. 22) Z výzkumu v 85 % 

vznikla spontánní struktura vyučovací hodiny v pěti bodech (1) úvod (2) motivace 

(3) praktická výtvarná činnost (4) hodnocení (5) závěr, ostatní odpovědi se vztahovaly 

k této struktuře, ale s neúplností, co se týče skutečné alternativy ta se neobjevila. 

Třetímu bodu struktury se stále v současné době přisuzuje ta největší důležitost, spolu 

s motivací, tedy motivace při 59 % a praktická činnosti 41 %. ,,Naprostá většina učitelů 

(92 %) věnuje výtvarným aktivitám v hodině více než 20 minut.“ (Petra Šobáňová, 2013, 

s. 22)  
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Autorka tedy zaznamenala výtvarnou edukaci s etapami, konkrétně úvod, kde zahajuje 

hodina, dále motivace, kdy jecílem iniciace výtvarných aktiv, následuje praktická 

výtvarná činnost se stručným hodnocením a závěr hodiny, který je spojený s úklidem 

pomůcek. Ve výzkumném šetření se nevyskytl žádný inovativní přístup k výtvarné 

výchově, byť v současné době k očekávaným výstupům v RVP je inovace žádoucí132. 

Umění a vzdělávání: Marie Fulková 

,,Jak důvěrně známá realita ze současné praxe výtvarné výchovy, kdy 40 % učitelů 

výtvarné výchovy nemá odbornou aprobaci, což znamená, že téměř polovina učitelů 

výtvarné výchovy v našich základních všeobecně vzdělávacích školách nemá ani 

základní zkušenost s vlastní výtvarnou činností.“ (Marie Fulková, 2008, s. 78) Tudíž 

nejsou ani schopni odborně reflektovat, posuzovat či rozvíjet svou pracovní činnost ku 

prospěchu žáků.  

Výtvarná výchova v běžné realitě je stále vnímána jako jednoduchý předmět při 

praktických činnostech, kdy cíle má být výtvarná práce pod termínem výkres. Žáci by 

měly zvládnout výtvarné techniky, tedy kreslení, malování, grafika a keramika a jakési 

dějiny umění. Dále podle Marie Fulkové je výtvarná výchova chápána jako 

odpočinkový předmět, jako relax na odpolední vyučování, který žákům uleví od 

,,hlavních“ předmětů, které jsou považovány za potřebné pro život a budoucí profesi. 

Výtvarné umění je též stále chápáno konzervativně jako specializovaná doména, která je 

odtržena od reality a životní praxe. ,,Jeho působnost je redukována na obecně 

přijatelnou funkci estetickou, a tak se těší popularitě díla nekonfrontačního charakteru, 

tzv. díla pro ,,pohlazení duše“, jak zní obvyklá fráze, která vlastně splňuje ideál 

radostné lehké konzumace.“ (Marie Fulková, 2008, s. 298)  

A co tedy výtvarná výchova mezi ostatními předměty? Pozice předmětu v hierarchii 

ostatních předmětů při základní škole a střední škole, která je rozšířena o ,,obecné 

mínění“ výtvarného umění a kultury, kdy podle výzkumu je výtvarná výchova 

s ostatními výchovami méně důležitým předmětem a s možností menší časové dotace, 

a s případem, kdy tento předmět vyučuje neaprobovaný pedagog.  

Výtvarná výchova je předmět s komunikativní a sociální dimenzí, kde je utvářen prostor 

k sebeutváření pro společenství jiných lidí a ke vztahu k nim. Dítě se rovná 

emancipovanému autorovi, který je tvůrce specifických obrazových znaků a významů 

k vazbě na kontexty kulturní a sociální. V současné době a každý den je neustálý nápor 

vizuálních informací, tudíž vznikla potřeba nové gramotnosti, tedy gramotnosti vizuální 

a kulturní. ,,Bez nich máme malé šance vyhnout se manipulacím a malé šance na 

pochopení svého místa a sama sebe v komplexitě multikulturní společnosti, místa 

 
132Autorka uvádí, že mimo kresbu a malbu, lze se ve výtvarné výchově věnovat například: 

tvorba portfolia nebo sbírek předmětů, prezentace úloh před spolužáky, dále výběr výtvarného 

díla jeho slovní komentář, tvůrčí psaní a aktivity s knihou, učebnicí, počítače aj.  
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důstojnosti a odpovědnosti.“ (Marie Fulková, 2008, s. 302) Děti mají ono právo pro 

vizuální gramotnost i pro kulturní gramotnost.  

Do edukačního prostředí spadá co říká učitel, co říká žák, co je napsané v kurikulárních 

dokumentech a jiných edukačních konstruktech, ale edukačního prostředí je tvořeni 

i všemi činiteli, které vstupují do vztahů a vytvářejí významy, které jsou součástí 

sociální praxe (a) typ školní budovy (b) zařízení třídy (c) oblečení (d) chování 

vyučujících (e) muž či žena (f) komunikace (g) oborový kontext (h) výtvarné techniky 

(ch) náměty ve výtvarné práci.  

Žák po vstupu do školy se stává součástí nových vztahových sítí, setkává se 

uspořádaným časem a rozvrhem, s novým prostředím ,,krátce řečeno se ocitne v novém 

diapozitivu, v němž se stane nově pojmenovávaným a utvářeným subjektem.“ (Marie 

Fulková, 2008, s. 80) Onen diapozitiv edukačního prostředí, do kterého žák vstupuje 

vnímáme jako historicky kulturně proměnlivý soubor pravidel a snah, který ovlivňuje 

sociální chování, zároveň se ale jedná o prostorově architektonický diapozitiv. V rámci 

architektury, neboli prostoru, který působí na psychiku jedince, vnímáme i sémiotické 

hledisko: budova je znak komplexního charakteru, kde můžeme sledovat proces 

semiózy aktivovaných kulturních kódů, jejich funkcí a účinků. A právě žák pociťuje 

působení budovy velmi zřetelně a vyjadřuje postřehy, kdy dokazuje receptivní dispozice 

a schopnost utvořit řetězce významů, dále je žák schopný rozpoznat architektonické 

formy a jejich funkce s níž je schopný dekódovat symbolické funkce.  

METODICKÉ PŘÍLOHY 

Následující níže napsaný text slouží jako metodická pomůcka k výtvarnému zadání, 

jedná se o informace které lze během hodiny využít, avšak je můžete doplnit o Vaše 

vlastní znalosti a metody výuky. Informace, o které se opírám z literatury zanechám 

normálním písmem, zatímco mé doplnění obsahu výtvarné hodiny je napsáno kurzívou.  

Cíl: Uvědomit si v jakém prostředí žijeme, a co je pro naše město typické. Rozmanitost 

materiálu, konkrétně papíru, jeho využití k tvorbě, aniž by se na něj kreslilo/malovalo. 

Papír je plnohodnotný materiál. Uvědomění si prostoru. Reagovat na něj vlastním 

tvůrčím záměrem. Respektovat pravidla a najít jiné řešení, při jejich omezení. 

Prostředky pro pedagoga: Informace k tvorbě, co je papír a (ukázky různých typů 

papíru), kontexty umění. 

Prostředky pro žáky: Různé druhy papíru, balící papír. 

Kontexty umění: Angela Glajcar133, Olga Sanina a Marcelo Dantas134, Daniel Arsham 

a Alex Mustonen135, Wade Kavanaugh a Stephen Nguyen136. Možné doprovodné 

kontexty umění, které lze pro motivaci využít, lze prezentovat i jiné. 

 
133Dostupné z: http://www.glajcar.de/start/index_en.html 

http://www.glajcar.de/start/index_en.html
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Motivace: Z hlediska historie objev papíru umožnil šíření myšlenek a kulturních 

hodnot, se spojením knihtisku bylo možné tyto poznatky tisknout a šířit napříč světem. 

V českých zemí se výroba datuje od roku 1498, kdy je dochovaná první známka 

v registru královské kanceláře Vladislava II. Můžeme vést krátkou diskuzi. Jak šíříme 

v současné době myšlenky? Zda si stále píšeme do sešitu, či využíváme technologie? 

Technologie (multimediální techniky) v současné době nahrazují využívání papíru, 

avšak výroba papíru stále vzrůstá, jelikož vlastnost papíru je všestranná. Co si myslíte, 

že lze z papíru vytvořit? Diskuze směřovaná na toto téma, či zaměření se, co najdeme ve 

třídě za předměty z papíru, jiné než sešit a kniha (obaly, tužky, nábytek, …) Co se týče 

samotné výroby papíru. Ten se vyrábí z buničiny, (lze ukázat ukázku, kterou nám 

poskytla firma Mondi Štětí a.s., kdy se jedná o tři vzorky buničiny, první hnědé barvy, 

následně bělená a poslední fáze bílá, ze které již vznikne nám známý standardizovaný 

bílý papír) drobně rozsekaného dřeva, které se vaří v louhu. Pokud se jedná 

o recyklovaný papír, louh zapříčiní rozpuštění barev a tiskovin. Dále se směs pere, bělí 

a zbavuje nečistot. V závěrečné fázi se směs rozlévá na kovové síto a přechází k lisu, 

kde se již papír vysušuje v horké páře, následně je ještě vyžehlen válcovou žehličkou. 

Hotový papír se řeže na archy listů či se natáčí do svitků. Demonstrovat to můžeme 

i pomocí videa. My převážně známe a používáme standardizovaný papír, což znamená 

formát A0 až A10, kdy nejpoužívanější je formát A4. Na krátkém popisu výroby papíru 

se jedná o bělený papír, ze kterého budeme vycházet ve výtvarném úkolu, avšak existují 

i jiné typy papíru, zkuste se podívat a na lavici vyndat Vaše sešity, knihy, učebnice 

a bloky. Jsou papíry stejné, nebo rozdílné? Čím se liší? Diskuze umožní uvědomit si, že 

nepoužíváme jen jeden typ papíru, jen v naší tašce se objeví různé barvy papíru 

a gramáže, aniž bychom museli mít vzorník. Jako motivační aktivitu, kterou můžeme 

využít, je zkouška pevnosti. Lze k tomu využít papír A4, či menší formát nebo účtenku. 

Každý z dvojice chytí oběma rukama konce jedné strany papíru, následně se budou 

snažit vodorovně napnutý papír roztrhnout. Nebo můžeme využít internetových zdrojů, 

konkrétně videí, jakou zátěž papír zvládne.  

První část výtvarného zadání: V této první části jde o vytvoření papírového 3D 

objektu z 2D papíru. Uvědomění si 3D prostoru, co vše musíme udělat, aby vznikl 

objekt. Stačí jen přehnout papír napůl a postavit, už nyní existuje 3D. Jednoduché 

minimalistické formování papíru i složitější skládání. Můžeme využít i princip tvorby, 

kdy zadání úkolu zní: vytvoř papírové dílo s co nejmenším objemem. Primárně tento 

úkol necháme tvořit žáky. Původní myšlenkou výroby papíru je, zapisování textu a tisku 

knih. Současně se z papíru stává i plnohodnotný materiál v umělecké sféře, kdy se 

z papíru vytvoří dílo. 

 
134Dostupné z: http://www.arcstreet.com/article-madrid-book-fair-pavilion-by-olga-sanina-

marcelo-dantas-aurora-by-ryuji-nakamura-110934420.html 
135Dostupné z: http://www.snarkitecture.com/partners 
136Dostupné z: https://stripedcanary.com/home.html 

http://www.arcstreet.com/article-madrid-book-fair-pavilion-by-olga-sanina-marcelo-dantas-aurora-by-ryuji-nakamura-110934420.html
http://www.arcstreet.com/article-madrid-book-fair-pavilion-by-olga-sanina-marcelo-dantas-aurora-by-ryuji-nakamura-110934420.html
http://www.snarkitecture.com/partners
https://stripedcanary.com/home.html
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Druhá část výtvarného zadání: Druhá část navazuje k té předešlé, kdy původní 

myšlenkou výroby papíru je zapisování textu a tisku knih. Současně se z papíru stává 

i plnohodnotný materiál v umělecké sféře, kdy se z papíru vytvoří dílo. Pokud byla 

původní myšlenka psát a zanechávat naši stopu na papíře: Jaké by to bylo když nyní 

vlezeme my do papíru? Práce může spočívat jako skupinové dílo či dílo jednotlivce. 

Zamyšlení se, jak vlézt do papíru, jak měníme papír když s ním pracujeme, ale za 

dodržení kritérií (výše ve struktuře). K pochopení můžeme využít již zmíněné kontexty 

umění.  

Příkladové otázky pedagoga k reflexi:  

Jak hodnotíš svoji práci? 

Jak se ti pracovalo?  

Jak si přemýšlel nad svojí tvorbou? 

Popiš nám svoji tvorbu. 

Jak se ti pracovalo ve skupině na společném díle? 

Dodrželi jste kritéria zadání? 

Jestli ne, tak proč? 

Co ses naučil nového?  

Čerpal si inspiraci z výtvarného umění? 

Jestli ano, jakou?  

Co říkáš na papír?  

Jaké typy papíru si našel ve své tašce či ve třídě? 

Věděl si o využití papíru? 

Uvědomil sis, co je to za materiál? 

A jiné.  

 

Vztah k RVP: 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; 

porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci 

a prezentaci vlastního tvůrčího záměru  

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 
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výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné 

i umělecké produkci  

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ 

a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních  

Rozvíjení smyslové citlivosti   

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru 

a v časovém průběhu, ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření 

vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické 

a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém 

i dynamickém vyjádření. Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními 

smysly. 

Uplatňování subjektivity  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na 

smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění 

při vlastních tvůrčích činnostech. 

Ověřování komunikačních účinků   

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění komunikačního 

obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora; 

prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace. 

Kontexty umění 

Angela Glajcar 

Angela Glajcar (Obr. 64-66) je současná umělkyně pocházející z Německa, která pro 

svou sochařskou tvorbu využívá papír pro analýzu každodenního média. Umělkyně 

popisuje geometrické čisté tvary při standardních listů papíru, kdy dále vytrhává vnitřní 

cesty a překrývá vrstvy papírů. Ona tržná tvorba vytváří dramatické stíny při světle, 

které prohlubují a překračují biodimenzionální limity stránek papíru. ,,Čistě bílý papír, 

často považovaný za křehký a jemný, získává v dílech nepřekonatelnou sílu 

a konzistenci.“137 Tedy konkrétně přesné linie okrajů papíru intenzivně kontrastují 

s vnitřními trhlinami, kdy vzniká ilustrace dichotomie lidské bytosti, která je též 

vymezena na racionální stránku spolu s emocionální.  

Monumentální instalace s ručně trhanými listy bílého papíru zavěšeného ve vzduchu. 

Zdánlivě jemné a křehké formy se světlem, prostorem a vzduchem, jsou momenty 
 

137SECCI, Eduardo. ANGELA GLAJCAR. Artspace [online]. New York: A PHAIDON 

GLOBAL COMPANY, c2020 [cit. 2020-10-13]. Dostupné z: 

https://www.artspace.com/artist/angela_glajcar 
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vystihující Angelu Glajcar. Při vstupu do prostoru svádí diváka citlivost papíru a vnitřní 

prostor jej přitahuje. Autorka tvoří svůj sochařský blok ze 150 listů papírů ve stejných 

intervalech v prostoru, kdy se listy opakují s rozdílným tržením. ,,Glajcar v podstatě 

tvaruje vzduch.“138 

 

Obr. 64 – Angela Glajcar 

Olga Sanina a Marcelo Dantas  

Jedná se o uměleckou skupinu (Obr. 67-68), konkrétně o architektonické studie jenž 

založili jako studenti. Jejich cílem tvorby je úsilí o rozšíření rozsahu aktivit za hranice 

konvenční architektury a další umělecké formy, konkrétněji sochařství, fotografie, 

instalace aj.  

Procházka stránkami, je slovní spojení kterým autoři popsali umělecký objekt, který 

zvítězil při mezinárodní soutěži o návrh pavilonu. ,,Jako kniha vytvořená se stránkami 

se svislými úseky použitými k vytvoření vnitřní dutiny organické topografie.“139 

 
138PROJECT ATRIUM: ANGELA GLAJCAR: Terforation. MOCA Jacksonville: A cultural 

institute of UNF [online]. Florida: MOCA Jacksonville, c2016, 2015 [cit. 2020-10-13]. 

Dostupné z: https://mocajacksonville.unf.edu/exhibitions/Project-Atrium/Angela-Glajcar/ 
139Olga Sanina + Marcelo Dantas: Ayuntamento de Madrid Book Fair Pavilion. A BARRIGA DE 

UM ARQUITECTO [online]. Lisabon: Creatice Commons License, 2003, 2008 [cit. 2020-10-

13]. Dostupné z: http://eng-abarrigadeumarquitecto.blogspot.com/2008/11/olga-sanina-marcelo-

dantas-ayuntamento.html 
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Obr. 68 - Olga Sanina a Marcelo Dantas 

Daniel Arsham a Alex Mustonen 

Snarkitecture je současné studio (Obr. 69-70) z New Yorku, které se zabývá ve své 

tvorbě hranicemi každodenních materiálů, tedy jejich reinterpretacemi materiálů, 

struktura programů. ,,S koncepčním přístupem zaměřeným na důležitost zážitku, vytváří 

studio nečekané a nezapomenutelné okamžiky, které vyzývají lidi k prozkoumání 

a zapojeníse do svého okolí.“140 

Studio v roce 2015 vytvořilo pohlcující instalaci, pro módní značku COS, o 100 000 

metrů průsvitné látky s tisíce střižených stužek, které připomínají typologie jeskyně 

a vytváří tak ojedinělou zvlněnou hmotu. ,,Při vytváření zcela pohlcujícího prostředí 

kaverna čerpá ze známých vlastností tkaniny a prvotní povahy jeskyní a vytváří svět 

reflexe, zkoumání a interakce.“141 

 

Obr. 70 - Daniel Arsham a Alex Mustonen 

 

 

 
 

140Profile. Snarkitecture [online]. Snarkitecture, 2020 [cit. 2020-10-13]. Dostupné z: 

http://www.snarkitecture.com/partners 
141COS X SNARKITECTURE INSTALLATION. Urdesign [online]. urdesign, 2020, 2015 [cit. 

2020-10-13]. Dostupné z: https://www.urdesignmag.com/art/2015/04/15/cos-x-snarkitecture-

installation-at-2015-milan-design-week/ 
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Wade Kavanaugh a Stephen Nguyen 

,,Společnou řeč nacházíme aktivním zkoumáním vlastních vizuálních referenčních bodů, 

vzpomínek a předpokladů.“142Autoři (Obr.71-72) ve své tvorbě cílí ke snaze aktivace 

společného vizuálního slovníku, při zapojení publika a jeho zapojení do procesu 

společného vidění. 

Pro instalaci je převzaté drsné krajinné pobřeží Maine a jeho přírodní síly, lidí 

a prostředí. ,,Naším cílem bylo najít způsob, jak převést vizuální jazyk, který jsme 

vyvinuli v papíru, do nového materiálu, ale dopad začlenění cesty do práce byl 

překvapením.“143 Jedná se o cestu aktivního prvku a papíru, kdy vzniká kontakt mezi 

divákem, instalací a prostorem čímž přispívá k zážitku. Divákovi je sdělováno o pohybu 

uměleckého díla při vlastním pohybu po zvlněném povrchu. Vzniká sjednocení, a tento 

vztah pojme diváka do díla a odstraňuje oddělující vrstvu mezi ním a uměním.  

 

Obr. 72 - Wade Kavanaugh a Stephen Nguyen 

  

 
142Wade Kavanaugh and Stephen B. Nguyen. Wade Kavanaugh and Stephen B. 

Nguyen [online]. WEBSITE BY OTHERPEOPLESPIXELS, 2005 [cit. 2020-10-13]. Dostupné 

z: https://stripedcanary.com/home.html 
143Tamtéž. 
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RVP pro ZV: cíle 

(a) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; 

(b) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů; 

(c) vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

(d) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých; 

(e) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

(f) vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě; 

(g) učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný; 

(h) vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; 

(i) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

Očekávané výstupy pro druhý stupeň z RVP pro ZV 

VV-9-1-01 žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků 

VV-9-1-02 žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

VV-9-1-03 žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; 

k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace  

VV-9-1-04 žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; 

porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

VV-9-1-05 žák rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu 
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VV-9-1-06 žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti 

i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků  

VV-9-1-07 žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské 

a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů  

VV-9-1-08 žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci  

RVP pro ZUV: cíle 

(a) Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, kultivovat jejich osobnost při 

umělecké stránce a motivovat je k celoživotnímu učení 

(b) Základy vzdělání ve vybraném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby 

a možnosti 

(c) Připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání (střední a vyšší odborné školy 

uměleckého či pedagogického zaměření, konzervatoře, vysoké školy 

s uměleckým či pedagogickým zaměřením) 

(d) Motivace žáků k učení a pro spolupráci k vytvoření příznivého klimatu 

Očekávané výstupy z RVP pro ZUV 

OBLAST VÝTVARNÁ TVORBA (7. ročník základního studia pro první stupeň 

a 4. ročník základního studia druhého stupně)  

(a) Žák přistupuje k tvorbě poznáváním a sebepoznáváním, podle svých 

individuálních schopností si stanovuje dílčí cíle, které dokáže realizovat 

(b) Žák poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového 

vyjádření (například bod, linie, tvar, plocha, prostor, světlo, barva), jejich 

vlastnosti a vztahy (například shoda, podobnost, kontrast, opakování, dynamika) 

a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit 

(c) Žák využívá základní techniky vizuálně obrazného sdělení, prostorových 

činností včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních 

technologií 

(d) Žák vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy 

prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, 

komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé 
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(a) Žák samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, 

respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, 

podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce 

(b) Žák pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, 

posuny významu, abstrahování; rozlišuje a propojuje obsah a formu, vědomě 

uplatňuje výrazové a kompoziční vztahy a osobitě je aplikuje 

(c) Žák z různých úhlů zkoumá podoby světa a mezilidské vztahy, je schopen 

konceptuálního myšlení z hlediska času, lokality, kulturních či ekologických 

souvislostí; dává hlubší myšlenkový význam akcím, objektům a instalacím; na 

úrovni samostatně pojaté tvorby se stává nezávislou, samostatnou osobností 

(d) Žák zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich výtvarné 

a výrazové vlastnosti a vztahy; správně používá odbornou terminologii 

vztahující se k dané oblasti 

OBLAST RECEPCE A REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (7. ročník základního 

studia pro první stupeň a 4. ročník základního studia druhého stupně) 

(a) Žák aktivně se seznamuje s historií a současností výtvarného umění, orientuje se 

v uměleckých slozích a směrech, používá základní výtvarné pojmy, na základě 

individuálních zkušeností a diskuzí si utváří vlastní výtvarný názor 

(b) Žák respektuje odlišné výtvarné názory a individuálně si vybírá podněty 

z různých oblastí světové kultury 

 

(a) Žák orientuje se v hlavních rysech historického vývoje uměleckých slohů 

a směrů, zajímá se o vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění, 

vnímá je v širších souvislostech, samostatně vyhledává náměty a inspiraci 

z různých oblastí světové kultury a vědy, individuálně si z nich vybírá podněty 

pro svou tvorbu 

(b) Žák formuluje a obhájí své názory, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se 

poučit; prezentuje práci vlastní i druhých, volí vhodné formy adjustace 

a výstavní koncepce 

 

ŠVP ,,Duhová škola“  

Výtvarná výchova pro 8. Ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří 

a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů,pře 

-vytváří ilustrace k textům 

-výtvarně ztvární reklamu 

-vytvoří ilustraci k literární 

předloze 

- vyhledá rockové a popové 

skladby a správně je zařadí 

Typy obrazných vyjádření – 

malba, plastika, skulptura, 

komiks, ztvárnění objektů 

Reklama, komunikační grafika 

Ilustrace literární předlohy (rock, 

pop) 



142 
 

dstav a poznatků; variuje různé 

vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků 

 

HV-9-1-04 realizuje podle svých 

individuálních   schopností a 

dovedností písně 

a skladby různých stylů a žánrů 

- orientuje se ve vážné hudbě Vážná hudba 

VV-9-1-02 užívá vizuálně 

obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných 

ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 

-užívá správné prostředky pro 

vyjádření emocí a pocitů 

-manipuluje s objekty a umístí je 

v prostoru 

 

-rozliší rozdíl mezi reálným 

a nereálným objektem a vhodně 

jej ztvární 

-svými smysly vnímá přírodu, 

hudbu a prohubuje své estetické 

cítění 

-rozliší rozdíly mezi jednotlivými 

typy technik 

a vhodně je aplikuje  

-na základě subjektivního 

prožitku umělecky 

ztvární konkrétní regionální 

památku 

Prostředky pro vyjádření pocitů, 

nálad, emocí, fantazie, představ a 

osobních zkušeností 

Manipulace s objekty, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby 

Svět (hudba) v proměnách času – 

kombinace reálného 

s nereálným 

Inspirace přírodou, hudbou 

Střídání výtvarných technik 

Regionální památky – kostely, 

zámky, parky, 

kaple, apod.  

VV-9-1-03 užívá prostředky pro 

zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích, 

k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném 

výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, 

fotografie, video animace 

 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti 

mezi hudbou 

a jinými druhy umění 

-prezentuje výsledky svých prací, 

vhodně je obhajuje 

a respektuje produkty 

svýchspolužáků 

-Zdokonaluje se v grafickém 

projevu 

-využívá fotografie k vlastnímu 

výtvarnému projevu 

-tvoří různé typy log a značek 

- prezentuje své výtvory 

na veřejných místech 

- přenáší své pocity z hudby 

do výtvarného projevu 

- vyhledává rytmické souvislosti 

v hudbě,přenáší je do výtvarných 

činností 

- využívá rytmické zákonitosti 

při vokálním projevu 

Vysvětlování a obhajoba 

výsledků tvorby 

s respektováním záměru autora 

Kompozice 

Využití fotografie, kompozice, 

koláž, reprodukce 

Logo, značka, piktogram 

Mediální prezentace, výstavky, 

veřejná prezentace 

Dynamika v hudbě, rytmus, 

kadence 

VV-9-1-05 rozliší působení 

vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku 

-vnímá realitu v jejích 

proměnách a v pohybu 

- vysvětlí pojmy: inspirace, 

epigonství, kýč, módnost, 

Vyjádření požitku, psychických a 

fyzických stavů 

Hudební skladba (inspirace, 

epigonství, kýč, módnost 
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a v rovině sociálně utvářeného 

i symbolického obsahu 

 

HV-9-1-07 zařadí na základě 

individuálních schopností 

a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období 

a porovnává ji z hlediska její 

slohové a stylové příslušnosti 

s dalšími skladbami 

modernost 

- objasní hudební styly vzhledem 

ke kulturním 

tradicím 

- rozpozná hudební skladby 

z období gotiky 

- zařadí renesanční skladbu 

- popíše význam barokní skladby 

pro společnost 

- zařadí správně skladbu z období 

klasicismu k autorovi 

- vyjmenuje znaky hudby 

z období romantismu 

a modernost) 

Hudební styly a žánry 

Gotika 

Renesance 

Baroko 

Klasicismus 

Romantismus 

 

ŠVP ,,Do školy s chutí a bez obav“  

Výtvarná výchova pro 8. Ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří 

 a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejichvztahů; 

uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje 

různé vlastnostiprvků a jejich 

vztahů pro získání osobitých 

výsledků 

-vnímá realitu kolem sebe 

a vlastní způsobem jivýtvarně 

zpracovává 

Realistický námět 

Kresba 

Kontrast ve výrazu i technice 

Perspektivní zobrazení 

Ilustrace literární předlohy 

Portrét 

VV-9-1-02 užívá vizuálně 

obrazná vyjádření 

k zaznamenánívizuálních 

zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů 

zpředstav a fantazie 

- subjektivně vyjadřuje své 

fantastické představy zavyužití 

různorodých materiálů 

avýtvarných postupů 

Barevná kompozice 

Kombinace reálného 

s nereálným 

Inspirace přírodou 

Zvětšování 

Detail 

Střídání výtvarných technik 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro 

zachycení jevů aprocesů 

v proměnách a vztazích; 

k tvorbě užíváněkteré metody 

uplatňované v současném 

výtvarnémumění a digitálních 

médiích – počítačová 

grafika,fotografie, video, animace 

- prohlubuje své estetické cítění 

a vnímání 

- zdokonaluje se v grafickém 

projevu 

- dovede vytvářet kompozice 

s písmem 

Tematická práce 

Vystřihování 

Prostorová kresba Kompozice 

s písmem Logo, značka 

Využití fotografie – reprodukce, 

koláž 

Společensky angažovaná témata 

VV-9-1-05 rozliší působení 

vizuálně obraznéhovyjádření 

v rovině smyslového účinku, 

v roviněsubjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného 

isymbolického obsahu 

- vnímá realitu v jejích změnách, 

v pohybu 

Vyjádření prožitku, fyzických 

a psychických stavů 

Příroda v proměnách času – 

roční období, stromy 
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VV-9-1-08 ověřuje komunikační 

účinky vybraných,upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření 

v sociálních vztazích; 

nalézávhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

- spolupracuje s ostatními 

- vizualizuje své představy 

Skupinová práce 

Regionální památky – hrady 

a zámky, parky, 

rezervace,kostely, kaple 

 

ŠVP ,,Prima škola“  

Výtvarná výchova pro 8. Ročník 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

výstupy učivo 

Porovnává a hodnotí účinky svého osobitého 

vyjádření s účinky již existujících i běžně 

užívaných vizuálně obrazových vyjádření  

 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření  

- vztahy a uspořádání prvků ve statickém 

i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu  

- barevné, plastické a prostorové prostředky 

ve statickém i dynamickém vyjádření  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly  

- reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, 

dramatických)  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření  

- smyslové účinky tiskovin, televize  

Uplatňování subjektivity 

výstupy učivo 

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých 

znalostí historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků  

K tvorbě užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností  

- výběr, uplatnění a interpretace prostředků  

Typy vizuálně obrazných vyjádření  

- elektronický obraz, reklama, vizualizované 

dramatické akce  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením  

- hledisko vnímání racionálně konstruktivní 

a expresivní  

Ověřování komunikačních účinků 

výstupy učivo  

Ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních vztazích  

 

Osobní postoj v komunikaci  

- kritéria zdůvodňování vzniku odlišných 

interpretací  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření  

- prezentace ve veřejném prostoru  

Proměny komunikačního obsahu  

- historické, sociální a kulturní souvislosti proměn 

komunikačního obsahu  
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Struktura pro nezúčastněné pozorování 

(a) prostor  

(b) materiál 

(c) průběh hodiny 

(d) výtvarný problém 

(e) komunikace  

(f) žáci 

(g) návaznost  

(h) čas 

(i) energie 

(j) zkušenosti učitele 

(k) učitel  

Struktura otázek pro rozhovor s pedagogem 

Učitel: 

(a) doba odborné praxe 

(b) zkušenosti s výtvarnou výchovou 

(c) tradice v rodině 

(d) svá tvorba 

(e) Štětí 

(f) spolupráce s dalšími učiteli 

Výtvarná výchova: 

(a) prostor realizace při vv 

(b) postoj k výtvarné výchově 

(c) zda ho práce naplňuje 

(d) příprava na výtvarnou výchovu 

(e) na jak dlouho plánuje výtvarný úkol 

(f) čas, časová dotace 

(g) inspirace do výuky 

(h) didaktická transformace 

(i) jaké jsou jeho cíle pro výtvarnou výchovu 

(j) spolupráce s rvp/švp 

(k) spolupráce s literaturou 

(l) motivace při výuce 

(m) reflexe v hodině 

Umění: 

(a) osobní postoj k umění a kultuře 

(b) zájem o umění a současné umění 

(c) kontexty umění 
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(d) ukázky uměleckých děl a seznámení s umělci/slohy/směry 

(e) zda se žáky hovoří o umění 

(f) galerie 

(g) výstavy prací žáků 

(h) další vzdělávání 

(i) plány do budoucna 

 

Rozhovor pro pedagogy  

Následující rozhovor je součástí mého výzkumu, který je zaměřen na pojetí výtvarné 

výchovyna základních školách a na základní umělecké škole. Rozhovor je anonymní 

a výsledky jsou určeny pro diplomovou práci na Pedagogické fakultě UK. Chtěla bych 

Vás poprosit o vyplnění níže uvedených otázek. Děkuji.  

1. Jaká je délka Vaší odborné praxe ve výtvarné výchově?  

2. Máte v rodině někoho, kdo se věnuje umění či výtvarné výchově? 

3. Tvoříte Vy sám/a? Pokud ano, co tvoříte. 

4. Jaký máte názor na město Štětí? (celkový dojem i kulturní sféru města) 

5. V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu? 

6. Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově? 

7. Jakým způsobem připravujete hodiny výtvarné výchovy?  

8. Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy? 

9. Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově? 

10. Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy?  

11. Jaký máte osobní postoj k umění a kultuře?  

12. Jakým způsobem se zajímáte o umění? 

13. Seznamujete žáky s kontexty umění? Pokud ano, jakým způsobem? 

14. Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné 

výchovy? 

15. Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků?  

Děkuji Vám za spolupráci 
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Struktura dotazníku pro žáky ZUŠ 

Dotazník pro žáky Základní umělecké školy  

Následující dotazník je součástí mého výzkumu, který je zaměřen na pojetí výtvarné 

výchovy na základních školách a na základní umělecké škole. Dotazník je anonymní 

a výsledky jsou určeny pro diplomovou práci na Pedagogické fakultě UK.  

Vaše základní škola a město 

 

1. Jak oznámkujete výtvarnou výchovu na Vaší základní škole? (prosím 

napište, jako ve škole 1 až 5) 

 

2. Jaký je průběh výtvarné výchovy u Vás na škole? (prosím napište) 

 

Na začátku hodiny… 

 

 

Na konci hodiny… 

 

 

3. Jak bystepodle sebe zhodnotil/a a popsal/a výtvarnou výchovu u Vás na 

škole? (prosím napište, například co děláte o výtvarnou výchovu, materiál, 

komunikace, obliba předmětu, co se Vám líbí či nelíbí, … ) 

 

  

 

Děkuji za spolupráci Eliška Šachová  
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Email pro základní školy 

Dobrý den, 

studuji navazující magisterský program Specializace v pedagogice ve studijním oboru 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní 

umělecké školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době již pracuji 

na své diplomové práci, jedná se o výzkum (případovou studii), kdy se zaměřuji na 

výtvarnou výchovu.  

Bydlím ve Štětí, tudíž mi je město a školy blízké, proto Vás chci požádat o možnost 

vykonávat na Vaší škole mou diplomovou práci. Ráda si s Vámi sjednám osobní 

schůzku a vše Vám objasním a odpovím na Vaše dotazy.  

Děkuji za kladnou odpověď a přeji hezký zbytek dne 

Eliška Šachová  

… 

Dobrý den, 

v rámci mé diplomové práce jsem s Vámi měla realizovat rozhovor. Současná situace, 

ale neumožňuje naše shledání. V příloze Vám zasílám Informovaný souhlas a word 

dokument, kde jsou otázky pro rozhovor, kdy Vás poprosím o jeho vyplnění a zpětné 

zaslání zpět. Jakékoliv odpovědi jsou pro mě přínosné a poděkuji Vám za ně. Má práce 

je ryze anonymní, což znamená,  že nebude ve výzkumné části konkretizována škola ani 

Vy jako pedagog. Školu označím například jako x, y, z.  

 

Děkuji Vám za kladnou odpověď a přeji Vám krásný zbytek dne 

V případě dotazů Vám ráda obratem odpovím 

Eliška Šachová  

  



149 
 

Email pro Mondi Štětí 

Dobrý den, 

v rámci mé diplomové práce, kdy se jedná o výzkum na všech základních školách 

a Základní umělecké škole ve Štětí s výzkumnou otázkou o pojetí výtvarné výchovy, 

vznikne v didaktické části prostorový objekt za využití papíru. Pilířem práce je historie 

města i současnost, kdyse zaměřím i na Mondi Štětí a.s., a budu se k firmě odkazovat 

i v didaktické části v oblasti motivace. Proto se na Vás obracím s prosbou, zda by bylo 

možné od Vás získat balící papír,ze kterého by žáci tvořili díla. Následně jako zpětnou 

vazbu Vám poskytnu fotografie děl. Pokud budete mít otázky, ráda Vám je zodpovím. 

Přeji hezký den 

Eliška Šachová 

Univerzita Karlova v Praze, Učitelství pro střední školy (N VV-ZUŠ), navazující 

magisterské studium 

… 

Dobrý den,  

děkuji za Váš zájem o práci s papírem. Mohu Vám nabídnout papír v malých rolích, 

ideální bude, pokud se zastavíte osobně u nás ve Štětí a domluvíme se.  

S pozdravem,  

M.P. 
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Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO VÝZKUM  

Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného projektu. Práce 

zmapuje výuku a pojetí výtvarné výchovy ve městě Štětí. Zaměří se na vzdělávací 

a kulturní instituce ve městě a s pomocí výzkumné sondy je popíše. V praktické části 

navrhne a realizuje výtvarný projekt zaměřený na konkrétní prostor a situaci. 

Souhlasím s účastí na tomto projektu. Dávám své svolení, aby materiál, který jsem 

poskytl/a byl použit za účelem diplomové práce, popř. odborného článku a pro případné 

další odborné publikace a prezentace vycházející z tohoto výzkumu.  

Výsledky budou zveřejňovány anonymně, tudíž souhlasím se způsobem, jak bude 

zachována důvěrnost a jak bude má identita chráněna během výzkumu i po jeho 

skončení. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v odborné publikaci citovat 

informace, které jí poskytuji. Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví 

pro mne obtížná témata, mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo 

kdykoliv ukončit rozhovor. Rozumím tomu, že mohu odstoupit z tohoto výzkumného 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení účastníka:  

 

 

Datum:       Podpis:  
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Seznam použitých zkratek 

aj.   A jiné  

apod.    A podobně  

At   Ateliér 

Atd.   A tak dále 

AZUŠ ČR  Asociace základních uměleckých škol ČR  

COVID-19  Koronavirové onemocnění 2019  

ČEZ   České energetické závody  

ČR   Česká republika  

ČSE   Česká společnost elektroniků, z.s.  

DDM   Dům dětí a mládeže 

DÚK   Doprava Ústeckého kraje  

Dvojka   Základní škola Štětí, Školní  

FEDO   Národní festival dechových orchestrů 

FERODO  Festival rockových dechových orchestrů  

GDPR   Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

HV   Hudební výchova  

ICT   Informační a komunikační technologie 

Jednička  Základní škola T. G. Masaryka   

KIZ   Kulturní středisko 

KU   Kultura a umění  

MO STP  Místní organizace Svazu tělesně postižených   

MŠ   Mateřská škola  

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Netvor   Netradiční tvoření  

P   Pedagog plus přiřazené čísla 

PC   Osobní počítač  

PDF   Přenosný formát dokumentů  

PID   Pražská integrovaná doprava 

RVP   Rámcový vzdělávací program  

RVP pro ZUV  Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávaní  

RVP pro ZV  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní  

SEPAP  Severočeské papírny  

SGVU   Severočeská galerie výtvarného umění  

SpZŠ   Speciální základní škola 

SYBA   Svazu průmyslu papíru a celulózy a obalářského sdružení  

ŠVP   Školní vzdělávací program  

TGM   Základní škola T. G. Masaryka 

Trojka   Základní škola Ostrovní 300  

UJEP   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně   

UMPA   Umění z papíru  

VOŠ ot SŠ  Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola  
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VV; Vv  Výtvarná výchova  

ZUŠ   Základní umělecká škola  

ZUŠ OPEN  Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném 

prostoru  

A4   Formát papíru (148 x 210 mm) 

A5   Formát papíru (210 x 297 mm) 

2D   Dvourozměrný  

3D   Trojrozměrné  
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Rozhovor (A) 

1. Jaká je délka Vaší odborné praxe ve výtvarné výchově?  

5 let 

2. Máte v rodině někoho, kdo se věnuje umění či výtvarné výchově?  

Ano. 

3. Tvoříte Vy sám/a? Pokud ano, co tvoříte.  

Už moc ne, není čas. 

4. Jaký máte názor na město Štětí? (celkový dojem i kulturní sféru města)  

Celkem dobré, snaž se o pestré kulturní akce. 

5. V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu?  

Učebny, areál školy, Husovo náměstí. 

6. Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově?  

Výuka je náročná, raději tvořím sama. 

7. Jakým způsobem připravujete hodiny výtvarné výchovy?  

Snažím se vymyslet téma a techniku, která zaujme co nejvíce dětí. 

8. Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy?  

Z vlastních zkušeností, z internetu, z časopisů, … 

9. Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově?  

Ukázku výsledné práce. 

10. Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy?  

Seznámení se s tématem a technikou, příprava pomůcek,  samotná práce,  

úklid a vyhodnocení. 

11. Jaký máte osobní postoj k umění a kultuře?  

Kladný. 

12. Jakým způsobem se zajímáte o umění?  

Návštěvy výstav, památek, články v časopisech, dokumenty v televizy,...  

13. Seznamujete žáky s kontexty umění? Pokud ano, jakým způsobem?  

Snažím se žáky seznámit s dějinami umění. 

14. Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné 

výchovy? Shakespeare - Romeo a Julie,  Cervantes - Don Quijote de la 

Mancha. 

15. Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků?  

Nástěnky a sítě na chodbách školy. 
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Rozhovor (B) 

1. Jaká je délka Vaší odborné praxe ve výtvarné výchově?  

9 let 

2. Máte v rodině někoho, kdo se věnuje umění či výtvarné výchově? 

Ano sestra, 38 let - 5 let praxe 1. st. ZŠ Vv. 

3. Tvoříte Vy sám/a? Pokud ano, co tvoříte. 

Výzdobu domu - Vánoce, Velikonoce, jarní motivy, keramika, šperky -

výroba. 

4. Jaký máte názor na město Štětí? (celkový dojem i kulturní sféru města) 

Ohledně Vvje město dobře vedeno, DDM - výtvarné kroužky, Knihovna - 

výtvarné soutěže, ZUŠ - výtvarné obory, SOŠ Obalová škola - výtvarně 

a graficky zaměřena. 

5. V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu? 

Máme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, kde mají děti vše potřebné 

ke své realizaci. 

6. Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově? 

Kladný postoj - jsem ráda, když žáky práce baví a zpětná vazba dětí je 

úžasná. Snažím se pro žáky vymýšletnestardandní techniky a vyrábění 

výrobků, které si mohou odnést domů a někomu darovat. Je zda možnost 

s žáky diskutovat, komunikovat a lépe je tak poznat. 

7. Jakým způsobem připravujete hodiny výtvarné výchovy?  

Čerpám nápady z výukových zdrojů a internetu, připravím si šablony, 

obrázek vždy nejprve nakreslím sama, abych věděla, že daná skupina žáků 

zvládne obtížnost, připravuji si strukturu hodiny a materiály. 

8. Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy? 

Učebnice Vv, knihy, malíři, internet - Pinterest, Krokotak, nápady žáků 

a jejich rodičů. 

9. Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově?  

Každou hodinu začínám motivačním rozhovorem, ptám se žáků na pocity 

z minulé hodiny, z minulé výtvarné tvorby, zhodnocení, klady a zápory, 

poté seznámím žáky s prací pro tuto hodinu, proč jsem téma techniku 

zařadila,seznámím žáky se strukturou a technikami……. 

Motivací při reprezentaci školy jsou ceny, které mohou žáci vyhrát 

v případě, že uspějí. 

Motivace: reprezentace naší školy, pochvala. 
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10. Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy?  

Téma hodiny. Organizační část - pozdrav, kontrola nepřítomnosti, 

motivační část 

- motivační rozhovor s žáky, expoziční část, diagnostická fáze a závěrečné 

hodnocení - reflektivní dialog, kde si žák svoji tvorbu obhájí, žáci hodnotí 

svoji práci ve skupině a reaguje na pozitivní i negativní reakce svých 

spolužáků. Určení cíle hodiny, vyučovací a vzdělávací cíle. Vyučovací 

pomůcky a metody. 

11. Jaký máte osobní postoj k umění a kultuře? 

Kladný postoj - hra na klavír, flétnu, kytaru - ráda chodím na koncerty 

všeho druhu i vážné hudby. Výtvarné umění - navštěvuji výstavy, galerie, 

mám ráda sochařství a návštěvy hradů a zámků společně s dětmi vlastními 

i s žáky ze školy. 

12. Jakým způsobem se zajímáte o umění? 

Koncerty, výstavy, galerie, novinky v umění - výstavy příbuzných - 

sestřenice Markéta Adámková, Kameničky (výtvarnice) 

13. Seznamujete žáky s kontexty umění?  

Pokud ano, jakým způsobem? Filmová ukázka. Kniha. Fotogalerie. Slovně. 

14. Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné 

výchovy? 

Jan Wermeer - Dívka s perlou - dílo, film - olej na plátně. 

15. Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků?  

Výtvarné soutěže v kraji Litoměřice, školní výstavy, nástěnky po celé škole, 

okna - výzdoba, soutěže v Knihovně Štětí. 

 

Rozhovor (C) 

1. Jaká je délka Vaší odborné praxe ve výtvarné výchově?  

8 měsíců 

2. Máte v rodině někoho, kdo se věnuje umění či výtvarné výchově? 

Dcera. 

3. Tvoříte Vy sám/a? Pokud ano, co tvoříte.   

V rámci přípravy na výuku, soukromí si nechám pro sebe. 

4. Jaký máte názor na město Štětí? (celkový dojem i kulturní sféru města)  

Toto město vůbec neznám, dojíždím pouze do zaměstnání. 

5. V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu?  

Klasická školní třída. 



156 
 

6. Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově?  

Umění jako celek mám ráda. 

7. Jakým způsobem připravujete hodiny výtvarné výchovy?  

Dle tematického plánu. 

8. Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy?  

Kamarádka vyučující VV, dcera - atelier výtvarky, internet, příroda, 

kulturní prostředí. 

9. Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově?  

Záleží na tématu. 

10. Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy?  

Zopakování, úvod do hodiny, motivace, samotná práce, zhodnocení - pokud 

vše udělat lze (žáci!!!). 

11. Jaký máte osobní postoj k umění a kultuře?  

Kladný. 

12. Jakým způsobem se zajímáte o umění?  

Kultura. 

13. Seznamujete žáky s kontexty umění?  

Pokud ano, jakým způsobem? Mám připravené prezentace, referáty, 

návštěvy výstav-není zájem. 

14. Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné 

výchovy?  

Nepamatuji si - poslední hodina proběhla před týdny. 

15. Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků?  

Nástěnky, soutěže, weby. 

 

Rozhovor (D) 

1. Jaká je délka Vaší odborné praxe ve výtvarné výchově?  

Délka mé praxe ve výtvarné výchově je více než 15 let. Zkušenosti mám 

z obojího typu školy tj. Základní umělecká škola i Základní škola, druhý 

stupeň, výtvarná výchova. Nejsem prvotně vystudovaný výtvarník ani 

pedagog. Po průmyslové škole textilní jsem nastoupila na Školský ústav 

umělecké výroby, kde jsme se sice věnovali výtvarnému umění, ale 

především textilním řemeslům. Paličkování, tkaní, výšivka, restaurování 

textilií. Specializaci na výtvarku pro ZUŠ a pedagogické minimum jsem si 

dodělávala až později u profesorky Věry Roeselové na Karlově Univerzitě 

v Praze. 
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2. Máte v rodině někoho, kdo se věnuje umění či výtvarné výchově?  

V naší rodině se postižení výtvarným uměním a prací s dětmi, dědí po 

ženské linii. Babička velmi dobře kreslila, věnovala se ručním pracem. 

V mládí se starala o domácnost a děti bohatých měšťanů. Moje matka 

kreslila a malovala, šila, háčkovala, pletla. Určitý čas učila ve škole 

a později se věnovala dětem v podobě kroužku ,,Dovedné ruce“ 

3. Tvoříte Vy sám/a? Pokud ano, co tvoříte.  

Moje tvorba v současné době trochu stojí na místě. Většinu času 

momentálně věnuji přípravě do školy. Jinak kreslím, maluji akrylem, občas 

vytáhnu i paličkování. V poslední době mě moc baví fotografie. V minulosti 

jsem měla několik výstav v Litoměřicích, Ústí nad Labem a v našem městě 

Štětí. Většinou šlo o malbu na hedvábí, kombinaci ručního papíru 

s krajkou. V současné době jsem vystavovala malby akrylem a soubor 

fotografií na plátně s tematikou přírody a světla. V letošním roce bych se 

ráda věnovala ucelení učebních materiálů, které se mi za ty roky 

nashromáždily. 

4. Jaký máte názor na město Štětí? (celkový dojem i kulturní sféru města)  

Jsem štětský rodák, v tomto městě jsem se narodila a vyrůstala a také 

zůstala. Z historie města toho mnoho nezůstalo a díky papírně se mělo 

město proměnit v moderní prostor. Bohužel mám pocit, že se to moc 

nepovedlo. Vlastně nám chybí historické a kulturní kořeny a není na co 

navázat. Rytířské slavnosti, které probíhají každým rokem působí poněkud 

nepatřičně a festival dechových orchestrů má to nejlepší taky už za sebou. 

Hodně se zde preferuje sport - mažoretky, fotbal, veslování. Návštěvnost 

kulturních akcí je různá. Nicméně v poslední době stoupl zájem o divadlo 

a film. Výstavy a jiné výtvarné akce zde také probíhají. I vystoupení 

místních rockových a bigbeatových kapel. Naše město bylo vždy hodně 

specifické, to co funguje v jiných městech u nás většinou ne. Neumím 

zhodnotit, zda je to složením obyvatel, vedením města nebo jen celkovou 

náladou. 

5. V jakém prostoru či prostorách realizujete výtvarnou výchovu?  

Dříve se výuka realizovala v menší místnosti, společné budovy Základní 

umělecké školy. Předloni pro výtvarný obor postavilo město a společnost 

Mondi a.s. nový ateliér se zázemím. Kde máme krásný a velký prostor pro 

naši tvorbu. 

6. Jaký je Váš osobní postoj k výtvarné výchově?  

Výtvarka mě provází od dětství. Vždy mi bylo blízké tvořit. Je to něco, co 

mi dává smysl a také mám ráda tvůrčí proces. Přemýšlet, představovat si. 

Jsem introvert a umění, ať už výtvarné nebo hudební mi tvoří bohatý 

vnitřní svět. Mohu se dívat, pozorovat, naslouchat, prociťovat emoce. 
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A zároveň z toho čerpat a nechat se tím inspirovat ve svém životě. Ať už 

pro mou tvorbu nebo jen tak pro radost. Je to pro mě bytostně důležité. 

Také mě to učí dívat se na věci i život, jinak, z jiných úhlů. Uvědomovat si 

barvy, tvary, vůně, ladnost nebo krásu přírody. Asi nezáleží na tom, jestli ze 

všech dětí, které učím budou Picassové, stačí, když si odnesou alespoň 

kousek z tohoto mého světa.  

7. Jakým způsobem připravujete hodiny výtvarné výchovy?  

Výtvarnou výchovu především musím přizpůsobit dětem, které učím. 

Každá skupina je jiná, jinak se s ní pracuje a má i jiné potřeby. Dobře se 

dětem pracuje s příběhem, tam si náměty upřesňujeme výtvarnou řadou 

nebo myšlenkovou mapou. Dál přizpůsobuji námět věku a dovednostem 

dětí ve skupině. Někdy je větší důraz na námět, někdy na techniku. 

8. Kde čerpáte inspirace do výuky výtvarné výchovy?  

Inspiraci čerpám všude, kde se dá, v přírodě, ve městě, v umění, historii, 

vědě. Čtu a hledám v knihách, fotím třeba zajímavé detaily, které později 

můžeme využít ve výtvarce. V posledních letech mě hodně obohatily letní 

výtvarné školy, kterou pořádala katedra výtvarné výchovy v Ústí nad 

Labem nebo Univerzita Karlova. Přednášky, vlastní tvůrčí práce, galerijní 

pedagogika, tvůrčí psaní, představení moderního umění a myšlenek, setkání 

s umělci. To považuji za velmi přínosné, abych nezkostnatěla. Byla jsem 

překvapena, kde ještě všude mohu hledat inspirační zdroje. Potom se 

snažím nové myšlenky, náměty přepracovat pro děti do výuky. A přinést 

jim zase něco nového, neobvyklého, s čím se ještě třeba nesetkaly. Letos to 

byla třeba hra s UV barvami a světlem. 

9. Co používáte při motivaci ve výtvarné výchově?  

V rámci motivace k danému námětu ukazuji obrázky, pouštím 

dokumentární filmy, hudbu, ukázky technik. Nebo čteme text, který se 

k tomu vztahuje, pracujeme se smysly, hledáme společně odpovědi. 

V podstatě se snažím použít vše co je mi nějakým způsobem dostupné. 

10. Jaká je struktura hodiny výtvarné výchovy?  

Strukturu hodiny se snažím udržet následovně: na začátku si řekneme 

výtvarný námět, na kterém budeme pracovat, upřesníme techniku. 

Většinou mám pro ně připravenou nějakou inspiraci, současnou nebo 

z historie, z oboru, kterého se to týká. Zacílíme, to znamená, že všichni vědí, 

kam se potřebujeme dostat nebo co potřebujeme zjistit, naučit se. Žáci 

potom pracují, každý tak, jak umí. Po dokončení uděláme výstavu na zemi, 

povídáme si, jak se to komu povedlo, kde byla nějaká obtíž nebo jsme se 

nepochopili. Eventuálně zhodnotíme. Takto vypadá ideální hodina, když se 

daří. Někdy nestihneme ohodnotit nebo si o námětu popovídat. V další 

hodině se k tomu většinou už nevracíme, pokud se nedohodneme jinak. Pak 
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následuje úklid a rozloučení a konec hodiny. V rámci vyučování se snažíme 

udržet vstřícnou atmosféru. A já jako učitelka individuální přístup 

k žákům. Podle toho co, kdo potřebuje. Jsou i situace, kdy se hodina 

nepovede nebo je téma nebaví. Většinou působí více faktorů, nálada s jakou 

přijdou ze školy, únava, nechuť přemýšlet nebo je to v ten okamžik ,,moc 

práce“. Také se stává, že to zkazí a už se jim nechce znovu tvořit. S tím se 

váže i problém, zaměření na výkon, jak se jim to nepovede na poprvé, tak je 

to špatně.  

11. Jaký máte osobní postoj k umění a kultuře?  

Umění a kultura je v podstatě mojí součástí. Nejen proto, že ji potřebuji ke 

své práci, ale i mě obohacuje. Jsem vizuální typ a ráda se dívám na obrazy, 

tvary. Ráda poslouchám hudbu a přemýšlím třeba jakou by měla barvu, 

k jaké představě mi tóny nesou myšlenky. Obohacuje mne, inspiruje 

a přetváří. 

12. Jakým způsobem se zajímáte o umění?  

Pravidelně se snažím navštěvovat výstavy a sledovat kulturní dění. V rámci 

mého volného času a dopravní dostupnosti. Platí to samozřejmě i pro 

divadlo, film nebo zajímavé přednášky. Několikrát do roka jedu i s dětmi 

z výtvarky na nějakou výstavu nebo kulturní akci. 

13. Seznamujete žáky s kontexty umění?  

Kontext vnímám ve výtvarném uměnítak, že žákům ukážu, jak k danému 

námětu přistupovali umělci v různých období a čím se toto období 

vyznačovalo. Moderní kontexty, prolínání kulturních, politických 

a uměleckých návazností na dané téma neumím (v tomto obdivuji paní 

Dytrtovou). V rámci mého studia toto nebyla disciplína, které bychom se 

věnovali. Tak je pro mě složité takovéto kontexty najít a správně to předat 

žákům. 

14. Jaké umělecké dílo bylo použito, jako kontext v poslední hodině výtvarné 

výchovy?  

Letošní rok je pro nás tématem architektura, člověk a prostor. Tak 

zkoumáme umělecké slohy, architekty, návrháře. Určitě byl pro nás velkou 

inspirací Zdeněk Sýkora, výstavu jsme bohužel nestihli. Také pan Kaplický 

a Santiago Calatrava a jejich přístup k navrhování, architektuře a tvaru. 

Dalším, kdo nás oslovil je David Kounovský jeho obrazy a  prostorové 

objekty.  

15. Jakým způsobem jsou prezentovány práce žáků?  

Práce žáků prezentuji několikrát v roce na veřejných výstavách v Městské 

knihovně, v prostoru  Infocentra nebo v areálu naší školy. Pro rodiče dělám 
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i pravidelně nástěnky, aby se mohli seznámit s tím co jsme dělali na hodině. 

Dále výtvarné práce prezentujeme na stránkách školy a školním facebooku. 

 

 


