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Abstrakt
Diplomová práce rozebírá regionalismus v architektuře a jeho aplikaci ve výuce
v mateřské škole.
V teoretické části pomocí odborné literatury definuje regionalismus, jeho
charakteristiku, historii a současné pojetí na českém území. Je vysvětlen urbanismus,
urbanistický kontext, význam génius loci pro region. Vhodné edukační metody
a výtvarné techniky pro děti předškolního věku. Jsou definovány principy projektu.
Cílem práce je zpracování výtvarného projektu využitelného pro děti v předškolním
věku. Dětem přiblíží kulturu, její význam z výtvarného hlediska. Rozvíjí vizuální
gramotnost děti a seznámí je s oblastí regionalismu, urbanismu v kontextu daného
místa. Prostřednictvím výtvarných cílů, konkrétních výtvarných úkolů a výtvarných
technik, děti proniknou do základů urbanismu a regionalismu. Vysvětlením principu
galerijní edukace a vnímání prostředí ve výstavním prostoru se naučí vnímat výtvarná
díla pohledem autora, zažijí pocit úspěchu.
V praktické části je realizován projekt, který se váže ke konkrétnímu prostředí.
Prostřednictvím regionálního kontextu se děti seznamují s historií i současností
regionální architektury pomocí výtvarných činností. Projekt je zaměřen především na
výtvarnou výchovu, jejímž prostřednictvím se děti seznamují s výtvarnými technikami
a jejich aplikací do výtvarných artefaktů. Fantazie, vizuální gramotnost a tvořivost jsou
rozvíjeny jednoduchými, zábavnými a zajímavými činnostmi, při kterých se rozvíjí
všechny složky osobnosti dítěte. Je využíváno písně, která je přímo o městě při rozvoji
pohybových a sluchových schopností dítěte. V závěru práce je celý projekt završen
výtvarnými interaktivními výstavami.
Klíčová slova:
Regionalismus, urbanismus, génius loci, kultura, vizuální gramotnost, galerijní edukace,
zážitek, reflektivní dialog, hra, projektová metoda, výtvarná výchova a její cíle,
výtvarné techniky, dětský výtvarný projev v předškolním věku, zvláštnosti výtvarného
projevu v předškolním věku.
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Abstract
The thesis analyzes regionalism in architecture and its application in kindergarten
education.
In the theoretical part it defines regionalism, its characteristics, history and
contemporary conception on the Czech territory. Urbanism, urban context, meaning of
genius loci for the region are explained. Suitable educational methods and art
techniques for preschool children. The principles of the project are defined.
The aim of this work is to elaborate an art project usable for children in preschool age.
It will bring children closer to culture, its importance from an artistic point of view. It
develops the visual literacy of children and introduces them to the field of regionalism,
urbanism in the context of the given place. Through art goals, specific art tasks and art
techniques, children penetrate the foundations of urbanism and regionalism. By
explaining the principle of gallery education and the perception of the environment in
the exhibition space, they will learn to perceive the works of art with the view of the
author, will experience a sense of success. In the practical part is realized project, which
is connected to concrete environment. Through the regional context, children learn
about the history and present of regional architecture through art activities. The project
focuses mainly on art education through which children get acquainted with art
techniques and their application to art artefacts. Fantasy, visual literacy and creativity
are developed through simple, fun and interesting activities that develop all the
components of the child's personality. There is a song that is directly about the city in
the development of movement and hearing abilities of the child. At the end of the thesis,
the whole project is completed by artistic interactive exhibitions.
Keywords:
Regionalism, urbanism, genius loci, culture, visual literacy, gallery education,
enjoyment, reflective dialogue, game, project method, art education and its aims, art
techniques, children's art expression in preschool age, special features of preschool art
expression.
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Úvod

Celé téma regionalismu v architektuře a jeho aplikace v mateřské škole jsem zpracovala
formou projektu, který jsem nazvala: „Kdyby byl Bavorov, aneb dobře, že je tam, kde
je“. Název jsem odvodila ze slov známé lidové písně „Kdyby byl Bavorov“.
Prostřednictvím zážitkových aktivit, které jsou součástí všech výchov, děti
poznávají regionální architekturu, kulturní historii a postupnou urbanizaci města.
Pomocí her, pohybových, dramatických, hudebních a hlavně výtvarných aktivit děti
pronikají do historie samotného vzniku města a prostřednictvím zážitkového pojetí
vnímají historické lokality, rozvoj současné podoby urbanizace, architektury a kultury,
genius loci daného místa. Fakt, že vizuální podoba dnešního města je velmi odlišná od
předchozí historické, si děti uvědomují v různých etapách projektu, které se vzájemně
prolínají. Podstatná je skutečnost chápání vývoje, který se promítá do architektury
i kultury.
Historie a dění se vrývají do konceptu města přirozeně a nesmazatelně stejně,
jako do života lidí. Každá stopa a zásah do urbanistického kontextu vytvoří jinou
podobu, změní panorama, pohled na krajinu i okolí a působí jinou energií než doposud.
Tak jako se činy vryjí do jedince, který je způsobil, tak se zobrazí lidské konání
v architektuře města. Ve stavbách se odráží kultura, která je v dané společnosti
jedinečná a působí jako génius loci. Svým projektem bych chtěla děti naučit, aby při
procházkách městem viděly jeho kulturu současnou i minulou, aby pochopily naše
předky, cenily si jejich práce, zručnosti a šikovnosti.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 REGIONALISMUS A JEHO DEFINICE, REGIONALISMUS
A KRITICKÝ REGIONALISMUS

Region označuje krajinný celek různého řádu. Je to také správní celek, okrsek, rajon.
Fridrich Achleitner si ve své stati Region jako konstrukt? Regionalismus jako výmysl?,
klade otázky „Co je region? Kde začíná? Jak vypadají hranice? Čím se vyznačuje? Jde
o pojem geografický, politický, jazykový, etnický anebo kulturní?“1 Ve své úvaze říká:
že vnímání regionu se jeví jako nesnadno definovatelná, naproti tomu přehledná
veličina, ve které je potřeba klást důraz na určité specifické kvality, které jsou
ovlivňovány specifickými vnějšími i vnitřními zájmy. Pojem regionu je výsledkem
vzniku centralizovaných národnostních států a patří do minulého století. Region
představuje permanentní časové a prostorové změny a své místo má na úrovni periférie,
ve které probíhá nepřetržité rozvolňování a koncentrování.

1.1.1 REGIONÁLNÍ STAVITELSTVÍ A REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA
Regionální2 stavitelství je úzce spojeno s reálným pojmem regionu, je výsledkem
tradičních zkušeností tohoto světa. Prověřené jsou typy obydlí, staleté pracovní,
procesuální a ekonomické postupy. Charakteristické pro regionální stavitelství je
závislost na klimatických podmínkách, dostupnost stavebního materiálu a počítá se také
s jistou zručností. Je závislé na struktuře a na topografii krajiny, na jejím přírodním
bohatství. Záleží na výhodnosti nebo nevýhodnosti polohy v rámci vyššího správního
celku. Velmi důležité a zřetelné jsou etnické a kulturní faktory, mýty a náboženské
tradice a opakující se obrazné představy, symboly příslušnosti a původu. Dalšími
významnými faktory jsou politické hranice, feudální majetkové vztahy a geografické
podmínky.

1 https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/region
2 ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5
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Architektura je fyzický i kulturní fenomén, pevně zakotvený v nezaměnitelném
místě, které se vyznačuje nepopsatelnou, ale zřetelnou konzistentností. Místo je
nepřenosné. Způsob užívání architektury se odehrává lokálně. Lokality regionu mají
vlastní informační náboj, určují podmínky, na které architekti musí reagovat.
Měšťanská kultura reagovala na změny v krajině v důsledku industrializace
a urbanizace pouze kosmetickou retuší jejích symptomů. Reakcí na ně byl podle vzoru
architektonických škol – umělecký program. Narušila se přirozená forma s obsahem,
rovnováha mezi potřebou a výrazem, vztah tradičních prostředků a nového praktického
využití. Zvýraznily se formální odkazy, vnější vzhled i potřeba respektování kulturního
kontextu. Regionalistický pohled předpokládá schopnost zaujmout odstup, vnímat
formy bez vztahu ke skutečným problémům. Je to fenomén příbuzný historismu, ale
netransformuje styl. Přetváří pouze vnější podobu výrazných stavebních forem
v určitém regionu.
Ve stavitelství i architektuře dochází ke spojení lokálních materiálů
a duchovních, kulturních zdrojů s obecně dostupnými informacemi. Vznikají místní
znaky, bez ohledu na formální programy nebo estetickou svázanost. Regionalismus je
způsob, jak architekturu vnímat, nikoliv tvořit.

1.1.2 REGIONALISMUS
Regionalismus3 usiluje o větší nezávislost a samostatnost oblastí, má lokálně patriotické
tendence, také je to umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast.
Václav Kupka cituje ve svém textu Karla Čapka: „Jsou myšlenky, představy
a programy, které jsou jasné a dvousměrné jako plocha papíru, a jsou jiné, jež jsou
mnohostranné jako věc prostoru. K těm druhým přináleží regionalismus.“4
Kenneth Frampton5, hlavní teoretik regionalismu vystihl smysl tohoto směru
takto: "Cestuji po všech světadílech, překonávám stovky a tisíce kilometrů, a přece mám
dojem, že stále stojím na stejném místě. To proto, že se dnes všude rodí stejná
zglobalizovaná architektura. A přece byste z architektury měli poznat, v jaké zemi
3 https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/region
4 KUPKA. V., Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, Hradec Králové: Civitas per Populi o. p. s., 2017, ISSN 1805 – 3246
5 ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5
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a v jakém kraji jste se zrovna ocitli." Dodává, že regionalističtí architekti zabývající se
lokální specifickou architekturou, která vyjadřuje identitu regionu, přizpůsobují
prostředky moderní architektury místním tradicím, zajímají se o to, jak stavby na daném
místě odedávna čelily klimatu, jaké jsou jejich reakce na sluneční světlo, jak je jejich
usazování v krajině. Koncentrují se spíše na prostředí, než na jednotlivé stavby.6
Podle Rostislava Šváchy se regionalismus ve světové i domácí architektonické
tvorbě vyvíjel mezi několika krajními póly: regionalismus historizující, který vyjadřuje
identitu daného území návratem k jeho specifickým stavebním tradicím a stylům,
a naproti němu stojí regionalismus moderní, evokující lokální tradice soudobými
architektonickými

prostředky

a technikami.

Dalším

pólem

je regionalismus

nacionalistický, který hledá zdroj své inspirace v cítění národa a etnika a konfrontující
se s regionalismem místa, kterého zajímá především krása krajiny a způsob, jakým
stavby v daném regionu čelily klimatu.

1.1.3 KRITICKÝ REGIONALISMUS
Podle Kenneta Framptona7 termín „kritický realismus“ nemá označovat domácí
(vernakulární) architekturu, která kdysi vznikala ze složité souhry klimatu, kultury,
mýtu a řemesla, ale má spíše identifikovat ony nové regionální „školy“, jejichž hlavním
záměrem bylo reflektovat a zužitkovat specifické základní danosti, ve kterých se
pohybují. Dodává, že určitá prosperita či snaha o nějakou formu kulturní, politické
a ekonomické nezávislosti, jsou další faktory, které přispěly ke zrodu kritického
realismu. Vlastní vývoj všech kultur dávných i minulých byl závislý na křížovém
kulturním oplodňování, pojem místní nebo národní kultury, tak nese v sobě určitý
paradox. Frampton také tvrdí, že z hlediska kritické teorie je třeba hledět na regionální
kulturu jako na něco, co musí být záměrně kultivováno. Nikoliv jako na něco daného,
neměnného.

6 https://www.archiweb.cz/n/zahranicni/sofia-von-ellrichshausen
7ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5

10

Postoje a rysy kritického regionalismu

 Musí být chápán jako praxe žijící na okraji. Je kritický vůči modernizaci, ale
zároveň se nevzdává osvobozujících a pokrokových stránek moderní
architektury.
 Chápán jako vědomě svázaná architektura, která klade důraz na místo, kde má
být stavba vytvořena. Vztah „místo – forma“ pro architekta znamená, že chápe
hranice svého díla jako bod, v němž se přítomný akt stavění zastavil.
 Dává přednost realizaci architektury jako tektonického faktu.
 Důraz na specifické faktory – topografie chápána jako třídimenzionální matrice,
důležité je proměnlivé světlo ozařující stavbu. Světlo je primární činitel, důležitý
pro objem a tektonické hodnoty díla.
 Zdůrazňuje hmatové i vizuální kvality. Citlivost vůči doplňkovým jevům
– úroveň osvětlení, pocity tepla, chladu, vlhkosti a pohybu vzduchu, vůně,
zvuky. Brání se nahrazování zkušenosti informacemi.
 Snaží se o kultivaci současné místně zaměřené kultury, ale nestává se
uzavřeným v rovině formálních odkazů či v rovině technologií.
 Vzkvétá v místech, která uniknou optimalizačnímu náporu univerzální
civilizace.8

Ve výsledku lze o kritickém regionalismu říci, že v sobě nese určitou poetiku, čerpající
z regionálně vymezených tlaků, které byly vytvořeny místy a kolektivní reprezentací
v daných ohraničených území.
Kritik a teoretik Kenneth Frampton, jehož spisy pozdvihly a rozšířily hledisko
kritického regionalismu, ke kritickému regionalismu dodal: „Základní strategie
kritického regionalismu spočívá v tom, zprostředkovat dopad univerzální civilizace
prvky nepřímo odvozenými ze zvláštností jednotlivého místa. Z toho, co jsme řekli,
vyplývá, že kritický regionalismus závisí na udržení vysokého stupně kritického
sebevědomí. Svou řídící inspiraci může nacházet v takových věcech, jako je škála
a kvalita místního světla, tektonika vyvozená ze zvláštního konstrukčního způsobu
anebo topografie daného místa.“9
Pro úplnost definice nabízí srovnání historizujícího a kritického regionalismu
Jana Tichá. Historizující regionalismus se projevuje především na rovině stylu, kde je
vnějšková podobnost staveb na základě souboru určitých tvarů a typických znaků.
Kritický regionalismus je soustředěn na kvalitativní vlastnosti a jejich vnímání
8 ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5
9 ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5
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pozorovatelem, obyvatelem nebo divákem. Zdrojem kritického regionalismu je
fenomenologie podle Martina Heideggera a po druhé světové válce podle Maurice
Merleaua Pontyho. Důraz je kladen na smyslové vnímání. 10

1.1.4 HISTORIE A SOUČASNOST REGIONALISMU V ČESKÉ TRADICI
Ve světě se smysl pro individuální a lokální architektonické hodnoty projevily
u prvního romantického regionalisty Goetheho v roce 1772 výstavbou katedrály ve
Štrasburku. Architektonický regionalismus se výrazněji prosadil až v druhé polovině 19.
století, kdy se formovaly moderní evropské národy, rodil se moderní nacionalismus.
U nás se regionalismus projevil ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Měl
především politický a nacionalistický podtext. V roce 1923 vyjádřil Pavel Janák
představu staroslovanské svatyně, doplněné o lidové prvky na stavbě Krematoria
v Pardubicích. (obr. 1; str. 86)
Dalším výrazným autorem tohoto období byl Bohuslav Fuchs, který vytvořil
Klostermannovu chatu na Šumavě (obr. 2; str. 86) v duchu místních tradic a místních
materiálů. Výrazným počinem byla Sokolovna v Jihlavě (obr. 3; str. 85) z roku 1930.
Těsně před válkou byla vytvořena Fuksova kolonie dělnických domků (obr. 4; str. 86). Po
druhé světové válce představil Karel Honzík obytný dům v Bystřici pod Hostýnem. (obr.
5; str. 87)

V dalším období se tvorba projevovala především v duchu národních

socialistických „pokrokových“ tradic. Tvůrci, kteří se snažili vyjádřit národní duši nebo
národní cit pro formu, se kompromitovali spojením s totalitními politickými režimy.
V 90. letech dvacáté století se podle Šváchy stalo nejslibněji rozvíjející se město
regionalismu Brno, hlavně zásluhou architektů Petra Hrůši a Petra Pelčáka.
O zajímavou stavbu se oba postarali v Olomouci, kde se zdařila budova Povodí Moravy
(obr. 6; str. 87).

Neméně výraznými architekty dneška jsou Ladislav Lábus svou dostavbou
paláce Langhans v Praze (obr. 7; str. 87), Zdeněk Fránek projektem a realizací rodinného
domu v Hodoníně (obr. 8; str. 87), Svatopluk Sládeček realizací obecního úřadu Šarovy
u Zlína (obr. 9; str. 87), Sfingy – vily v Kroměříži (obr. 10; str. 87), Kamil Mrva svými

10 TICHÁ. J., Regionalismus dnes? Praha: ČVUT, Fakulta architektury, sborník, 2013
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dřevěnými domky (obr. 11; str. 88) a Josef Pleskot povedenou přestavbou benešovské
radnice11 (obr. 12; str. 88).
Techniky regionalismu v českých zemích nejsou zatím dostatečně vyvinuty.
S tímto názorem se ztotožňuje i Svatopluk Sládeček, který prosazuje dobrou krajovou
architekturu a stěžuje si: „Při neustálém prohledávání krajiny moderní architektury, ve
snaze najít a zkonzumovat další nové zážitky z prostoru, jsem postupně začínal cítit
lehký, ale vytrvalý tlak smutku. Závratné prožitky byly čím dál řidší, motání hlavy
způsobené snahou přehlédnout vše obtékající prostor ojedinělé.“ 12
Jana Tichá ve své stati „Regionalismus dnes?“ také přemýšlí o pojmu
regionalismu: “Regionalismus, byť by z podstaty věci byl teoretickým konstruktem, není
jen vnitřním problémem teorie architektury. Naopak, promyšlení tohoto pojmu a jeho
obsahů má dalekosáhlé důsledky pro architektonickou praxi.“ Budoucnost regionalismu
a jeho forem vidí v požadavcích stavebních úřadů i klientů po celém světě, příkladem
mohou být požadavky přizpůsobování vzhledu stavby místním tradicím a místním
podmínkám.13
Dalším příkladem tohoto přístupu je využívání lokálního prostředí a jeho
prostředků. Alexandre Sigaud vidí možnost rozvoje regionálních oblastí ve
zhodnocování lokálních stavebních zdrojů, které jsou z principu nepřenosné.14
„Tradice je výzva k inovaci.“ tak vyjádřil Alvaro Siza vztah moderních
regionalistů k tradici a historii. Moderní regionalisté dávají přednost moderní tradici,
která se projevuje především v zájmu o dialog stavby s podnebím, krajinou, místem,
kontextem.15 Ve světě má s citlivým propojováním periférií do částí měst zkušenost
architekt Luigi Snozzi. Dodává: „Je nutné hledat určitá pravidla, která umožní
v pravou chvíli adekvátním způsobem reagovat na lokální specifika.“16

11 https://www.archiweb.cz/n/zahranicni/sofia-von-ellrichshausen

12 http://www.earch.cz/cs/regionalismus-sladecek-v-ceske-architekture
13 TICHÁ. J., Regionalismus dnes? Praha: ČVUT, Fakulta architektury, sborník, 2013
14 file:///C:/Users/Uzivatel/Desktop/diplomka/sigaud_alexandre_novostavby_z_mistnich_prirodnich_materialu.pdf
15 ŠVÁCHA, R., Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, sborník: Teorie a kritika architektury, Praha: Česká
komora architektů, 1999, ISBN 80-902735-0-5

16 SNOZZI, L, Architektura mimo centra: Liberec, Sborník konference Liberec 2014, ISBN 978-80-905782-2-7.
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Na závěr tohoto tématu nezbývá než dodat, že existuje neopominutelná kvalita
českého regionalismu, a to velký počet dochovaných historických sídel. Regionalistické
stavby zapadají do historického kontextu, stačí jen správně zpracovávat inspirace ze
svého okolí. Regionalismus právě tuto metodu uplatnění nabízí.17

1.2 POJEM URBANISMUS, PŘEDÁVÁNÍ URBANISMU
Urbanismus je pojem francouzského původu, v českých zemích se ustálil pro označení
názorů, metod a postupů uplatňovaných při záměrném vytváření jednotlivých složek
osídlení, zejména měst.18
Velký sociologický slovník definuje urbanismus jako aplikovaný vědní obor,
zahrnující v souvislosti s architekturou estetické a prostorové stránky formování měst,
jejich částí a také hospodářské, technické a sociální aspekty plánování a stavby měst.
Urbanismus klade důraz na syntézu vědních oborů a na celostní přístup.
V Čechách se pojem urbanismu chápe v nejširším slova smyslu, je kladen důraz
na výtvarná a kompoziční hlediska více než na hospodářské, sociální a technické
stránky. V posledních desetiletích je uplatňováno hledisko ekologické. Kladen je důraz
na historii a na ochranu historických městských struktur.

1.2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ URBANISMU
V 19. století docházelo v industriální společnosti k rychlému a často chaotickému růstu
měst. Podnětem k formování urbanismu byly především zákony o veřejném
zdravotnictví a s nimi spojené snahy o zlepšení hygienických poměrů ve městech.
Dalším podnětem bylo úsilí o zlepšení kvality bytové výstavby. Na formování
urbanismu se podílela koncepce zahradního města, jejímž autorem je Ebenezer Howard
na přelomu 19. a 20. století. Koncepce vznikla na základě krize měst, ke konci 19.
století.
Řešení krize spočívalo ve spojení předností města a přírody. Urbanismus zdůrazňoval
hygienické, stavební, organizační a později i kompoziční a výtvarná hlediska.
17 http://www.earch.cz/cs/regionalismus-sladecek-v-ceske-architekture
18 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H.. Velký
ISBN 80-7184-310-5.
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sociologický slovník. Praha: Karolinum. 1996.

Od začátku 20. století se vedle těchto hledisek se začíná klást důraz na techniky
plánování měst vedoucích k vzniku nových analytických metod při diagnostikování
stavu měst – k formování nových konceptuálních hospodářských, technických,
i právních nástrojů pro záměrné formování prostorové struktury měst. Velký rozvoj
teorie urbanizace se projevil v období mezi válkami. Zasloužilo se o něj hnutí moderní
architektury CIAM (Congres Interbationaux d’Arcitecture Moderne). Vznikla deklarace
o principech funkčního města, nazvaná později Le Corbusierem Athénská charta.
Vznikl dokument ovlivňující teorii a také praxi urbanismu a stavby měst na desetiletí.

Athénská charta a její hlediska.19
 Urbanizace je organizace všech funkcí kolektivního života v aglomeracích a na
venkově.
 Urbanizace je určována výhradně funkčními potřebami, ne estetickými hledisky.
 Nezbytnost uspořádání vzájemných vztahů mezi bydlením, výrobou a rekreací.
 Rozdělení území, organizace dopravy a správní opatření.
 Kolektivní a metodická pozemková ekonomie jako náhrada za chaoticky členěné
území vzniklé nákupem, spekulacemi, dědickými vztahy.

Athénská charta byla podle sociologického slovníku výrazem klasického modernismu.
Byla kritizována postmodernismem. V současné době jsou klasické principy
modernismu opuštěny a hledají se nové teoretické základy urbanismu. V současné době
se hledají jak v teorii, tak v praxi nové formy opírající se o decentralismus a také o účast
obyvatel při vytváření měst.

1.3 GÉNIUS LOCI
Génius loci neboli duch místa je podle sociologického slovníku „soubor mimořádných
vlastností a významů charakteristických pro určitou sídelní lokalitu, propojující
neopakovatelným způsobem lidské dílo s určitým přírodním prostředím.“20 Génius loci
definují Pásková a Zelenka ve výkladovém slovníku cestovního ruchu jako „holistický
souhrn hmatatelných i nehmatatelných projevů historie i současnosti lokality, jedinečný
19 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H.. Velký

sociologický slovník. Praha: Karolinum. 1996.
ISBN 80-7184-310-5.
20 LINHART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H.. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. 1996.
ISBN 80-7184-310-5.
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a neopakovatelný, vytvářející svou kontinuální interakcí s duchovním světem
návštěvníka nebo rezidenta jeho vícerozměrný dynamický vjem z dané lokality.“21
Tento pojem má římskou tradici, ve které se věřilo na génia jako ochranného
ducha. Podle starých Římanů genius označuje: čím věc je, nebo čím by chtěla být.
Termín genius loci se konkretizuje „prostřednictvím staveb, které shromažďují
vlastnosti místa a přibližují je k člověku.“22
Základní jednotkou je existenciální prostor, pro který jsou charakteristické vztahy mezi
člověkem a jeho prostředím. Důležitými termíny objasňující pochopení genia loci jsou
místo, prostor a jeho charakter. V prostorech se odehrávají naše životy, jsou místy
v pravém slova smyslu jasně určující charakter. Náš živý svět, který žijeme, zahrnuje
pocity, tvořící obsah naší existence. Místo je označení prostředí. Ve skutečnosti si nelze
vybavit událost bez konkrétního vztahu k nějakému místu. Místo má svou jedinečnou
identitu, charakter, který má hmotnou substanci, tvar, barvu a texturu. Charakterem je
myšlena celková atmosféra, tedy nejobecnější vlastnost každého místa. Prostor označuje
trojrozměrnou organizaci prvků vytvářející místo.
Pro každého jedince, tedy i pro dítě je důležitá identifikace s prostředím tzn.
„spřátelení se“ s určitým místem. Dítě se seznamuje se svým prostředím, pracuje
s konkrétními pocity a zážitky, které si zpracovává do percepčních schémat. Tato
schémata určují další zážitky, obsahují univerzální všelidské struktury a jsou podmíněné
lokálně i kulturně. Pro dítě je důležité, aby jeho místo, prostředí obsahovalo prostorovou
strukturu, která usnadňuje prostorovou orientaci. Pomocí a prostřednictvím konkrétních
objektů dochází u dítěte k identifikaci, která předpokládá identitu místa. Identifikace je
základní jednotkou pro lidskou potřebu sounáležitosti. Dítě má jistotu, že někam
přináleží, patří. Orientace je součástí přirozenosti, osvětluje vědomí, dítě se stává ve
známém prostředí jistějším.23

1.4 URBANISTICKÝ KONTEXT HISTORICKÝCH ČÁSTÍ MĚSTA BAVOROV
A HRADU HELFENBURKU
21 PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002.
22 NORBERG-SCHULZ, C. Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha, Odeon, 1994, ISBN 80-207-0241-5
23 SCHULZ. Ch., N., Genius loci – k fenologii architektury, Praha: Odeon, 1994, ISBN 80-207-0241-5
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Celý prostor jižních Čech leží nad kótou 400 m, proto zájem o jeho kultivaci nebyl
příliš silný. Teprve ve 13. století se objevuje s obecným nástupem středověké
kolonizace a dochází k sídelnímu naplňování jihočeské kotliny. Kolem nově
zakládaných měst vznikají řetězce sídel.24
Jedním z nejpřednějších rodů osidlující kotlinu kolem řeky Blanice a vrchu
Malošína byl ve 13. století rod Bavorů ze Strakonic a Bavorova. V době panování
Bavora II. se vyskytují nejstarší zmínky o osídlení Bavorova. Název města se vyskytuje
v latinských textech jako Bavarovium, v německých Barau. Bavorov nikdy nevynikal
bohatstvím, ale ve středověku měl strategický význam, protože ležel na jedné z větví
solné Zlaté stezky.
První zmínky o našem městě jsou z 10. století. Podle archeologických nálezů
zde byla slovanská osada. První písemná zmínka je z roku 1228, kdy zakladatel města
Bavor II. vybudoval dřevěný hrad na vrchu Hradišti, který byl centrem jeho panství.
Bavorov se představuje jako městečko s přesně vymezeným tržištěm a pravoúhlými
ulicemi a obklopen dřevěnými hradbami. Zásadně vzhled města ovlivnilo založení
kostela, ve 14. století, kdy došlo k vyměření města. Urbanistická struktura města
zůstává dodnes nedotčena. Ze čtvercového náměstí se rozvíjí pravidelná pravoúhlá
osnova koutových ulic, uzavřených do pravidelného oválu městského opevnění, které
tvořily dřevěné palisády.
Od druhé poloviny 17. století se zahušťovala zástavba, domy vznikaly po
vnějším obvodu linie opevnění, zastavěn byl také prostor zaniklého hradu. Novodobá
výstavba je v menších plochách při severním okraji města. Historické jádro po roce
1945 postihla nevkusná modernizace, ale město si zachovalo neporušenou strukturu
s patrovými a přízemními domy v okružních ulicích a nádherné panorama s dominantou
kostela.25

1.4.1 KOSTEL „NANEBEVZETÍ PANNY MARIE“
Kostel „Nanebevzetí Panny Marie“ stojí v centru města. Zasazení do městské části
věcně popisuje památkový katalog „Chrám Nanebevzetí Panny Marie se vypíná na
24 VODĚRA, S., ŠKABRADA. J. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.
25 OLEJNÍK, J., Bavorov kapitoly z minulosti a současnosti města, Bavorov 2006, ISBN 80-86566-34- X
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západním okraji původního městského jádra a tvoří skutečnou dominantu města. Areál kostela
je tvořen kostelem, křížem před kostelem, schodištěm na východní straně a ohradní zdí
s kovovou mříží.“26

O stavbu kostela se zasloužil rožmberský protonotář Václav z Miličína. Se
stavbou se započalo v roce 1360. Kostel patří k vzácným uměleckým památkám tzv.
rožmberské gotiky. Je 42,5 metru dlouhý, 16 metrů široký a 18 metrů vysoký. Výzdoba
pochází z období po velkém požáru v roce 1669, kdy zůstaly obvodové zdi, gotická
klenba a vše hořlavé lehlo popelem.
Výstižný je popis chrámu od Jana Olejníka: „Při chrámu jsou dvě věže. Jedna
nižší s cimbuřím, zvaná rožmberská. Na ní se nachází ciferník bývalého orloje s jedinou
ukázkou německého vrubového písma, tzv. Karbscgriftem.“ Olejník dále dodává, že
druhá věž zvaná Nová byla postavena r. 1604 v barokním stylu s cibulovitou bání,
nynější podobu získala až po druhém požáru r. 1859.27
Gotická vitrážová okna kostela jsou ornamentální a skládají se z barevných

výplní spojených olověnými proužky. Vitrážová okna v Bavorově jsou zasklívaná do
olova, kusy vypáleného skla jsou složené dohromady pomoci olověných proužků, které
jsou spájené dohromady. Techniku vitráže definoval Ray Smith: „Obrazy na skle se
vytvářejí malbou pigmenty nebo leptáním kyselinou. Sklo samo se vyrábí z křemíku ve
formě křemičitého písku, křemenných krystalů nebo pazourkových oblázků s tavidlem
(jako je bezvodá soda), která napomáhá tavicímu procesu, a stabilizátorem (vápenec);
křemík a příměsi se nahřívají až do rozpuštění. Roztavená sklovitá směs se pak tvaruje
a chladí.“28

1.4.2 ZÁMEK „P ANSKÝ DŮM“
„Panský dům“ byl postaven kolem roku 1593 Rožmberky, je umístěn v západní části
náměstí. Dnešní podobu budova získala v 17. století za vlády Eggenbergů, formální
26 https://pamatkovykatalog.cz/?element=13700336&action=element&presenter=ElementsResult
27 OLEJNÍK, J., Bavorov kapitoly z minulosti a současnosti města, Bavorov 2006, ISBN 80-86566-34- X
28 SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart, 2000, ISBN 80-7209-245-6
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výraz vtiskla objektu raně barokní úprava. Jedná se o jednopatrovou budovu
s mansardovou střechou, V urbanistickém kontextu se stavba prosazuje hmotou, má
výraznou vysokou fabiánovou korunní římsu. Nad vchodem je umístěn znak
Eggenbergů, po jeho levici znak pětilisté růže Schwarzenbergů. Rozlehlé místnosti mají
štukatérskou stropní výzdobu, dřevěné podlahy, původní žulové schody byly nahrazeny
schodovými dlaždicemi při rekonstrukci v sedmdesátých letech 20. století. V roce 2007
z evropských fondů byl opraven a plní kulturní funkci – městské muzeum, galerie
a obřadní síň. V přilehlých bývalých hospodářských budovách se nachází městská
tržnice. Necitlivé stavební úpravy z minulého století, však poněkud znehodnotily
historický ráz hospodářských budov i samotného interiéru zámku. 29, 30

1.4.3 KAŠNA
Se zavedením vodovodu roku 1742 byla vystavěna kamenná kašna na náměstí. Jedná se
o cenný urbanistický prvek čtvercového půdorysu stojící přibližně uprostřed náměstí.
Jímka je vyzděna z profilových kvádrů a uprostřed ní stojí hranol zdobený reliéfy
pětilistých růží ukončený římsovou deskou, na které je pomocí čtyř koulí osazen
obelisk, rovněž s kamennou koulí. Letopočty, které jsou vytesané na hranolu,
symbolizují termíny oprav.

1.1.1 HELFENBURK
V historických souvislostech je s Bavorovem spjat také rod Rožmberků – Petr, Jošt,
Oldřich a Jan z Rožmberka, kteří se zasloužili o stavbu pevného hradu Helfenburk na
vrchu Malošín roku 1355. Z Helfenburku se však od 16. století staly trosky, protože
zhruba od roku 1595 se správa města ubírala odlišnou cestou a hrad už neplnil
strategickou funkci a zpustl.31

1.2 KULTURA A JEJÍ VÝZNAM PRO UMĚNÍ

29 https://pamatkovykatalog.cz/?element=13700336&action=element&presenter=ElementsResult
30 OLEJNÍK, J., Bavorov kapitoly z minulosti a současnosti města, Bavorov 2006, ISBN 80-86566-34- X
31 https://www.hrady.cz/?OID=995
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Kultura a kulturní odkaz jsou pro mou pedagogickou práci velmi důležité. S termínem
kultura pracuji jak z důvodu poznání historie, tak i ze sociálního hlediska. Urbanismus
a regionalismus směřuje ke kulturním odkazům, svědčí o kulturním vývoji města a jeho
historie. Prostřednictvím kultury, kulturních tradic a hodnot děti snadněji pochopí
sociální a kulturní vývoj v kontextu výtvarné výchovy.
Velký sociologický slovník kulturu definuje: Kultura je odvozena z latinského
„colo“, znamená vzdělávat, obdělávat, pěstovat; cultura = pěstování, vzdělávání.
Ve svém nejširším pojetí vyjadřuje specifický lidský způsob organizace, rozvoje
a realizace činnosti, objektivovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce. Pojem byl
původně spojován s obděláváním zemědělské půdy. M. Tullius Cicero v Tuskulských
hovorech (r. 45 př. n. l) nazval filozofii „kulturou ducha“, a tím položil základ pojetí
kultury jako charakteristiky lidské vzdělanosti.
V globálním

antropologickém

pojetí

je

kultura

považována

za

třídu

metabiologických prostředků, mechanismů lidské adaptace k vnějšímu prostředí.
Představuje

mnohovýznamový program činnosti jednotlivců a je předávaný

prostřednictvím kulturního dědictví.
Kultura vystupuje v podobě:
 výtvorů lidské práce neboli artefaktů,
 sociokulturních regulativů (hodnot, norem, kulturních vzorců),
 idejí (kognitivních systémů),
 institucí organizující lidské chování.
Je předávána prostřednictvím procesů socializace a enkulturace. Velmi účinným
mechanismem transmise je endokulturace, která předává kulturní prvky ze starší
generace na mladší. Je to kolektivní produkt, výsledek činnosti lidí tvořivě rozvíjejících
kulturní dědictví minulosti.

1.2.1 KULTURA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Jistou komplikovanost lze pociťovat v definici pojmu kultura. Termín je jen těžko
uchopitelný, ale jeho neustálý pohyb dovoluje formulovat promluvy o lidském konání,
20

o lidské činnosti a vytvářet popisy či modely sociálního života. Ve výtvarné výchově se
kultura s interdisciplinárními vlivy výrazně rozšiřuje. Pokud se kultura nechce stát
předmětem jako izolovaný fragment, je potřeba na ni nahlížet jako na celek.32
Fulková nahlíží na kulturu takto: „V širším, antropologickém pojetí chápeme
kulturu jako celek, jako „celý způsob života. Je to integrovaný systém významů, hodnot
a norem chování, které vznikají v každodenní životní praxi a jsou předávány z generace
na generaci prostřednictvím socializace nebo enkulturace.“33 Dále dodává, že
intersubjektivním předáváním sociálních významů se vytváří symbolické řády, které
dávají lidskému chování smysl, vytváří se tak i smysl světa. Tento názor sdílí
i Lawrenc34, tvrdí, že děti se začínají účastnit kultury tím, jak se učí zacházet s jejími
symboly. Umění jako součást kultury je specifické, je to aktivní a jedinečný akt, který
dává svobodu vyjádřit obsahy, které jinak ani sdělit nelze.
Podle Cliforda Geertze35 jde o chápání kultury jako specifického textu, nebo jako
systému symbolu fenomenologické povahy. Interpretováním významu těchto symbolů
lze dojít až ke kulturním vzorcům, které determinují chování ovládané významem.
Výtvarná výchova je prostorem pro kulturní komunikaci, jak výrazovými expresivními
prostředky, tak pro společenskou a sdílenou komunikaci. Snaha o oslovení a motivování
dítěte a o vytvoření zájmu o dílo je především spojena se zkušeností, se setkáním
s emocionálním zážitkem, a tím se otvírá prostor pro dialog a tvorbu. Pro vzdělání
a rozvoj dětí předškolního věku jsou důležité faktory lokálního prostředí
a tamní kultury. Významná jsou ta místa, v nichž děti žijí. Lokalita, kulturní zvyky
a tradice, ovlivňují a formují vnímání dětí, proto důležité místo zaujímá ve výtvarné
výchově vizuální kultura, která má výraznou pozici jak v teorii, tak v praxi.
Podle teorie Brenta Wilsona36 je vizuální kultura model navzájem prostupných
prostorů, fluktujících v neustálém pohybu bez pevného a konkrétního středu. Jde
o komplexní systémy artefaktů, osobních identit, myšlení etiky, morálky atd. a jejich

32 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
33 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.
34 LAWRENC, R., Co je to kultura, Praha: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-106-0.
35 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
36 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
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vzájemné působení. Je to model, který umožňuje změny a transformace a působí
v prostoru.

1.2.2 VIZUÁLNÍ KULTURA
Z pedagogického hlediska je prostředí „vizuální kultury“ galerie či muzea, setkání
s originály vysoké umělecké kvality nezastupitelné. 37 Kontakt s vizuální kulturou je pro
dítě nová zkušenost, prostřednictvím které se dítě primárně setkává s novými vjemy,
kontakt s uměním v dítěti vyvolává emoce, které musí částečně vstřebat a zpracovat,
nebo jen na sebe nechat působit.

1.2.3 VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST
Podle Fulkové je běžná zkušenost života ovlivněna vizuálními obrazy, kdy na lidskou
bytost působí média, ovlivňuje ji film, fotografie, podprahově působí reklama, televize
i internet. V domácnostech se používá video, videokamery, fotoaparáty, chytré mobilní
telefony, posílají se emaily. Tyto aktivity jsou používané běžně a Fulková je definuje
jako „zacházení s obrazy“. Tyto tlaky působí z vnějšího prostředí a člověk je pasivně
přijímá. Ale vždy to tak nemusí být, žití je součástí ve světě symbolického řádu, ale do
jisté míry je ovlivňováno reakcemi, gesty, konáním. Vizuální gramotnost je ve světě
výtvarného diskurzu chápána jako „mnohavrstevnatý fenomén“.

Hlediska chápání vizuální gramotnosti:
 z pohledu percepční senzitivity každého jedince, každodennosti a jeho vztahů,
 kulturní habitus je schopnost identifikace kontextů kulturních a estetických
preferencí, představuje kulturní prostor, rámec, ve kterém se utvoří životní styl,
znamená to schopnost tolerance jiných sociálních skupin, uznávání jiné
subkultury,

37 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.
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 schopnost kritického myšlení charakterizují vyjadřovací prostředky vizuálního
sdělení, schopnost rozpoznat dobu, kdy bylo dílo vytvořeno z pohledu historie
i současnosti,
 estetická otevřenost, která vyjadřuje otevřenost k emocionalitě, empatii,
 schopnost vizuální výmluvnosti, kdy je důležitá aktivní kreativita, díky níž
je vytvořen vizuálně vnímaný objekt,
 vizuální gramotnost je propojena s velkým množstvím sociálních kompetencí
v oblasti sociálních vztahů, v oblasti komunikace se vizuální gramotnost blíží
funkční gramotnosti v symbolickém řádu kulturního prostředí.38

1.3 GALERIJNÍ A MUZEJNÍ ANIMACE, EDUKACE
Prostřednictvím

muzejní

edukace

se

dětem

zprostředkovává

obsah

výstavy

z animačního hlediska formou zážitku a hry. Poskytne se dětem živná půda pro jejich
touhu po bádání oživením prostoru. Vizualita díla a prostoru se propojuje s emočním
zážitkem a tím je umožněno dětem uvědomit si sílu autentičnosti prostředí, v němž se
nacházejí. Spolu s následující výtvarnou tvorbou v prostředí mateřské školy děti
konstruktivně navazují na poznatky z muzea, rozvíjejí se u nich kreativní procesy
a vazby na kritické myšlení o vizualitě. Vybavení zážitku spolu s emocionální složkou
poznávání poznamenávají strukturu dětského vnímání, jejich vizuální, mediální
a kulturní gramotnost. Fulková zmiňuje emoci, jako katalyzátor kreativních procesů,
podle níž není myšlení a poznání bez emotivních a imaginativních složek. 39

1.3.1 ANIMACE
Animace má kořeny v latinských slovech animus, anima, animatitus či animare.
V původním latinském významu pojem značí „duši“. Českým ekvivalentem slovesa
animovat je nejspíše sloveso „oživovat“ (animovaný film = „oživené“ obrázky), 40 pojem

38 https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/576175/mod_resource/content/1/vizuální%20gramotnost.pdf
39 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace1, Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 2012, ISBN 978-80-7290-535-5
40 http://www.artslexikon.cz//index.php?title=Animace
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pracuje s významem vdechnutí ducha – oduševňování něčeho, naplňování něčeho
životem.
Podle Fulkové41 se termín v kontextu galerijního vzdělávání váže na
pedagogický konstruktivismus, jehož určité metody byly přijaty ve výtvarné praxi.
Ve výtvarném pojetí galerijní a muzejní animace je postupně upřednostňován pojem
edukace, Fulková dodává, že v mezinárodním kontextu je edukace srozumitelnější
a přesnější a rehabilituje se vzděláváním.

1.3.2 OBECNÉ PRINCIPY GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE
Existují tři obecné principy důležité pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů,
vycházejí ze současného kurikula RVP PV 2004, vycházejí ze současných požadavků
v oblasti vzdělání a kultury.42
1.3.2.1

Princip první

Diskurzivní model edukačních programů „Diskurs – společný prostor výpovědí všech
účastníků sociální interakce v rámci zvnějšku definovaných vztahů. Diskursivní vztahy
účastník neovlivňuje, může je ale pozorovat a mít vliv na procesy a výpovědi, které
probíhají v jejich rámci.“43
„V prvním pojetí je diskurs tradičně chápán jako „rozmluva, probírání nějaké
věci řečí nebo písmem.“44 Dále Fulková uvádí, že závisí na obecně platných konvencích.
Je to záležitost interaktivní a komunikativní, úzce spjatá s komunitou, obohacuje
i poskytuje zpětnou vazbu. V druhém pojetí je diskurs spjatý se slovním spojením
„diskursivní dílna“, ve smyslu kontinuálního rozhovoru tří učitelů, bez potřeby uzavírat
a seřazovat podle subjektivních hodnotících systémů, autorem koncepce je Ivan Špirk. 45
Obě pojetí tvoří rámec k pojmu dialog, k aspektu sociální interakce výtvarné výchovy.
41 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace1, Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 2012, ISBN 978-80-7290-535-5
42 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.
43 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN
978-80-7290-667-3.
44 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
45 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.
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Diskurs je nejenom dialog, promluva, ale znamená symbolický režim a řád, usměrňuje
a určuje způsoby reprezentace a interpretace světa v nejširším slova smyslu.46

Diskurs je zásadní pro výtvarnou výchovu tím, že: „A) umožňuje rovnocenně
zahrnout výpovědi dětí, žáků, studentů, a to i výtvarné, neverbální, kterým normálně
nebývá ve škole věnována zvláštní pozornost, tak B) koncept výpovědi jako obsahové
domény, z níž pedagogové vycházejí při výběru mediačních přístupů v podobě výběru
prvků a didaktických postupů pro tvorbu edukačních programů.“ 47 Diskurzivní formace
jsou rozvíjeny specializovanými institucemi, jako jsou galerie, muzea, výstavy,
programy studia, projektové programy apod.

Profesionální realizace edukačního programu je závislá jak na výborné orientaci
v tématu samotné výstavy, prostoru, v němž se odehrává, tak i na perfektní spolupráci
galerie a pedagogů, kteří své žáky vedou k poznávání a vzdělávání a otevírají jim cestu
do světa umění. S tím souvisí i propojení galerijních a muzejních programů se
současným kurikulem, RVP PV, podle Kitzbergerové je podmínkou k fungování
spolehlivá spolupráce, propojení všech složek ve vzdělávacím systému, tak, že galerijní
a muzejní pedagogika přijme obsahy předmětu formulované v Rámcových vzdělávacích
programech.48
1.3.2.2

Princip druhý 49

Třístupňový časový model vzdělávacích programů
Třístupňový model je promyšlená vazba mezi školní výukou a galerijním a muzejním
programem, má minimálně tři fáze.
První fáze – přípravná, seznamovací, motivační
46 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
47 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.

48 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace1, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, ISBN 978-80-7290535-5.

49 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025.
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Důležitou součástí je seznámení pedagoga s danou výstavou dopředu, návštěva výstavy,
zjištění informací a úlohy zúčastněných kustodů. Pedagog při školní výuce připravuje
žáky na návštěvu galerie – muzea. Důležitý prvek je posouzení obsahu galerijního nebo
muzejního programu z hlediska žákovských prekonceptů – tzn. úroveň znalostí,
zkušeností, dovedností, postojů žáků. Na základě těchto zjištění pracovat s programem,
důležitá je jeho úprava. Vyučovacími metodami jsou diskuse, výtvarná tvorba,
reflektivní dialog.
Druhá fáze - vzdělávací program v galerii/muzeu vede školní pedagog nebo lektor
z galerie
Žáci se účastní vzdělávacího programu v galerii/muzeu. V této fázi se pracuje
s žákovými prekoncepty ve vztahu k výstavě. Uplatňuje se tvorba žákovského nebo
učitelského portfolia
Příklady náplně obsahu portfolia:
 poznámky k aktivnímu žákovskému bádání, záznamy a kresby pozorování,
 popisy, řešení problémů,
 kladení a zodpovídání otázek,
 vedení deníku procházky výstavou,
 mapování prohlídky výstavy,
 záznamy emocionálních postřehů,
 fotografování děl i zajímavých situací učení a vyučování,
 práce s edukačními materiály.
Vyučovacími metodami jsou pozorování – vedené/nevedené, diskuze, výtvarná tvorba,
reflektivní dialog, reflektovaná tvorba. Fotografování se záměrným a podrobným
pozorováním artefaktů.
Třetí fáze – navázání na tematizované obsahy ze vzdělávacího programu pedagogem
nebo pedagogem z galerie/muzea
Třetí fáze může mít různou hodinovou dotaci a úzce či volně navazuje na program
výstavy. Fulková zmiňuje: „Na podkladě analýz z výzkumu se ukazuje, že dlouhodobější
26

a provázané rozvedení klíčových konceptů vzdělávacího programu má pro školní praxi
řadu výhod a pro vzdělávání žáků je vhodnější. Je možné navázat tematickými nebo
metodickými řadami, výtvarným projektem nebo mezipředmětovou projektovou
výukou.“ 50
Zaměření navazující výuky:
 postaveno na výtvarné reflexi,
 aktivní tvorba navazující na koncepci vzdělávacího obsahu galerijního
muzejního programu,
 důraz na specifické výtvarné koncepty,
 vazba na RVP PV,
 zaměření na emocionální složky poznávacího procesu, jako prvky výstavby
dialogu a dětské autorské tvorby,
 operace se žákovskými prekoncepty.
Vyučovacími metodami ve třetí fázi jsou výtvarná tvorba, reflektivní dialog, projektové
vyučování, metodické a tematické řady.
1.3.2.3

Princip třetí

Výtvarné umění, další umělecké formy a jejich propojení
Tento princip Fulková výstižně popisuje: „Princip, který považujeme za standard
a ukazatel kvality galerijních a edukačních programů, je propojení různých složek
výtvarného umění a dalších forem umělecké, designérské a uměleckořemeslné tvorby
a s nimi spojených kulturních kontextů v edukační mezipředmětový celek s reflektivní
(edukativní) složkou.“51
Vychází tak z předchozích zkušeností, že umělecké dílo je možné poznávat
pouze v kontextech. Domnívá se, že edukační programy musí být komplexní celky. Jde
o propojení výtvarných kontextů i s hudebními i jinými prvky. „Umění je rozvinutým
50 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025
51 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025
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systémem výtvarných, hudebních a jiných znaků, zprostředkovávajících naši výpověď
o světě. Pojetí výtvarného umění jako provázané znakové struktury je inspirací pro
výtvarnou výchovu i galerijní a muzejní edukaci, které jsou založeny na komunikaci
a kreativitě sociální povahy.“52

1.4 ZÁŽITEK
„Zážitek je individuálně vnímaný, prožívaný a zapamatovatelný životní obsah
pociťovaný jako významový celek – příběh, v němž je z pohledu zažívajícího jedince
zachycena příslušná situace.“53 Slavík uvádí, že život se musí zažít, uvědomovat se. To
co bylo zažito, je zážitkem. Zážitek stojí v základech poznávání a učení
Do charakteristiky zážitku je zahrnutý i osobní přístup určité životní situace, do které se
ve vzpomínkách umíme navracet.
Ve své podstatě je potřeba odlišit zážitek od prožitku. Prožitek je určitá složka
zážitku, která se pojí s city, pocity a náladami. Významnou roli hraje ukládání
do vzpomínek a „znovu vybavení“. V souvislosti se zážitkem je potřeba zdůraznit
jedinečnost a osobitost dojmů i pocitů, které jsou spjaty s určitou situací.
„Prekoncept je individuálně osobitá a v posledku sdělitelná jednotka duševní reality,
kterou lze vyjadřovat různými druhy výrazu a pojmenovat ji nebo vysvětlovat. Lze
vyjadřovat i vzpomínky na jedinečné zážitky, které nějak s prekonceptem souvisejí
a dodávají mu osobitost.“54
Dosavadní žákovské zkušenosti jsou přístupné prostřednictvím výpovědi,
výrazové konstrukce, na jejímž základě vzniká dialog, ve kterém se potkává žákova
zkušenost se zkušeností jiných žáků a s odbornými znalostmi učitele.

52 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Metodika realizace vzdělávacího programu (pro
předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie
Rudolfinum v Praze, 2013, NAKI - DF11P01OVV025
53 SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění l, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001 ISBN 80-7290-0668
54 SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění l, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001 ISBN 80-7290-0668
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1.5 DIALOG A REFLEKTIVNÍ DIALOG
„Poznání se rodí z dialogu.“ Zdrojem inspirací poznávání jsou podle Slavíka rozdíly
v zážitcích, vše se odehrává pomocí dialogu.55
Reflektivní dialog je základní metoda výchovně- vzdělávacího procesu výtvarné
výchovy. Nemá diagnostickou ani terapeutickou funkci, přestože zde dochází
k osobním prožitkům, uvědoměním i poznatkům.56 „Reflektivní“ neboli doprovodný
dialog je tak nazýván proto, že se obrací zpět k minulým zážitkům, hledá v nich
poznání. Podle Kitzbergerové57 rozvíjí vznik hlubšího zájmu, pomáhá překročit základní
úroveň porozumění, slouží k navázání osobního kontaktu a rozvinutí obousměrné
komunikace. Metoda stírá rozdíl mezi rolí žáka a pedagoga. Reflektivní dialog učí, jak
rozumět světu svého života, sobě samému, je založený na porovnávání individuálních
prekonceptů.58 V reflektivním dialogu dochází k vytvoření společného prostoru
výpovědi jak u žáků, tak i u pedagoga v diskursu výtvarné výchovy. Podmínkou pro
reflektivní dialog je společný prostor pro žáky, kde se cítí bezpečně, uvědomují si, že
jejich výpovědi nebudou součástí hodnocení.59

Cíle reflektivního dialogu podle Slavíka:60






poskytnutí příležitosti k výpovědi o zážitcích a prožitcích,
nacházení nejvýstižnějších slov,
ujasnění si svého pohledu, porovnávání s ostatními,
uvědomování si rozdílů a shod, zasazení nabyté zkušenosti do širší souvislosti,
poznávaní souvislostí mezi svými projevy a jinými uměleckými projevy pomocí
vzdělávacích motivů,
 pozitivní řešení vnějších nebo vnitřních nezdarů, podělení se s ostatními o radost
z vydařeného díla,
 zkoušení, posuzování a promýšlení variant,
55 ELIAŠOVÁ, S., SLAVÍK, J., SLAVÍKOVÁ, V., Dívej se, tvoř a povídej, Praha: Portál, 2007, ISBN978-80-7367-322-2.
56 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, PF, 2014, ISBN 978-80-7290-667-3.
57 KITZBERGEROVÁ, Leonora. Mezi obrazy a skutečností. Výtvarná výchova na čtyřletém gymnáziu a RVP GV. Disertační
práce. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2007.
58 ELIAŠOVÁ, S., SLAVÍK, J., SLAVÍKOVÁ, V., Dívej se, tvoř a povídej, Praha: Portál, 2007, ISBN978-80-7367-322-2.
59 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, PF, 2014, ISBN 978-80-7290-667-3.
60ELIAŠOVÁ, S., SLAVÍK, J., SLAVÍKOVÁ, V., Dívej se, tvoř a povídej, Praha: Portál, 2007, ISBN978-80-7367-322-2.
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 dopracování se ke vzdělávacímu přínosu.
Hodnocení reflektivního dialogu u žáků61, aktivita v rozhovoru:





ochota sdílet své myšlenky,
sledování linie hovoru, adekvátně reagovat,
ochota argumentace,
schopnost rozvíjet téma vlastní zkušeností, poměřovat s teoretickými poznatky.

Hodnocení reflektivního dialogu z pohledu učitele:








napomáhání pochopení tématu,
rozvoj poznatků,
rozvoj citlivosti vůči ostatním,
kultivovanost vyjadřování,
hledání nových témat, zapojení všech žáků,
dodržování pravidel, účinná účast,
součástí klasifikace nejsou vyslovené názory.

Nutností při reflektivním dialogu je stanovení pravidel, předchází tak hádkám nebo
únavným monologům.62
Příklady stanovených pravidel:







pozorně naslouchat, co říká druhý (partner v dialogu),
porozumět obsahu sdělení, co druhý říká,
neskákat do řeči,
mluvit zřetelně a srozumitelně,
být stručný, ale nespěchat,
neodbíhat od tématu.

1.6 HRA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
Hra je klasifikována, jako klasické období v předškolním věku. Vágnerová definuje hru
jako neverbální symbolickou funkci, která dovoluje vlastní interpretování reality
a postojů k sobě samému i ke světu. Z hlediska vývojové psychologie je na hru
nahlíženo jako na psychickou či fyzickou činnost, která je vykonávána pro svou libost,
přinášející uspokojení samo o sobě bez vnějšího cíle. Hra vychází z vnitřní potřeby
dítěte a působí na dítě ve všech jeho oblastech, jak rozumové, sociální, emocionální, tak
i pohybové.
61 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, PF, 2014, ISBN 978-80-7290-667-3.
62 ELIAŠOVÁ, S., SLAVÍK, J., SLAVÍKOVÁ, V., Dívej se, tvoř a povídej, Praha: Portál, 2007, ISBN978-80-7367-322-2.
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Hra se od předchozího batolecího věku liší v mnoha směrech. Po třetím roce si
dítě hravou činnost plánuje, hra u něj nevychází z nahodilosti a experimentu jako
u batolete.63 Po čtvrtém roce dítě chápe určité věci a dokáže srovnávat, co je v nich
společné. Hra má pro dítě předškolního věku významnou roli v socializačním procesu,64
dítě se nespokojí jen s napodobováním, potřebuje rozmanité předměty a hraje si rádo ve
dvojici či ve skupině.65 Hra si nese v předškolním věku jistou „životní vážnost“,
se kterou si děti hrají, v procesu nerozlišují hru od práce. Prvkem užívaným ve hře je
symbolická řeč, která umožňuje prezentovat skutečnost i jinak než pouze řečí verbální.66
Hra je součástí fyziologických potřeb. A. Maslow (1970) vytvořil hierarchii
fyziologických potřeb. Hra tyto potřeby dokáže plně uspokojovat. Vytváří dítěti
bezpečný prostor, ve kterém si dokáže vytvořit vlastní svět, cítí se klidné a je
naplňována potřeba bezpečí.
Prostřednictvím hry je zajišťována i potřeba sounáležitosti a kvality vztahů, kdy
je dítě součástí herní skupiny, v herním vztahu se svým spoluhráčem nebo rodičem.
Princip hry je založen na opakování a tím je umožněno dítěti pocítit úspěch, naplnění
potřeby uznání, je uspokojování potřeby poznávání a učení dochází v kognitivních
procesech. Potřeby porozumět, vědět, zkoumat a znát jsou rozvíjeny a získávány hrou.
Hraním dochází k uspokojení podle představ a prožitků dítěte, estetické cítění se rozvíjí
ve smyslových hrách i v různé hravé tvorbě. Prostřednictvím hry dochází k naplňování
potřeby seberealizace, která je pro zdravý vývoj dítěte velmi důležitá.67

1.6.1 FORMY DĚTSKÉ HRY 68
Ve funkčním – činnostním typu hry se procvičují tělesné funkce ve složitějším formátu.
Konstrukční neboli realistický typ hry je charakteristický především zaměřením na
konstrukci nových věcí ze specifického materiálu. Iluzivní typ hry dítěti umožňuje
přeměňovat svět podle svých představ. V úkolových typech hry si dítě hraje na někoho
nebo na něco a získává zkušenosti se sociálními rolemi.
63 PŘÍHODA, V., Ontogeneze lidského vývoje, Praha: SPN, 1974.
64 LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., Vývojová psychologie, Praha: Grada, 2006, ISBN 978-80-247-1284-0.
65 ŘÍČAN, P., Cesta životem: vývojová psychologie, Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7367-124-7.
66 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie, Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-803-4.
67 KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a Mateřská škola, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4435-3.
68 LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., Vývojová psychologie, Praha: Grada, 2006, ISBN 978-80-247-1284-0.
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1.6.2 HRA JAKO METODA PEDAGOGICKÉ PRÁCE69
Hra se v třídním programu musí zákonitě objevovat, protože jsou tím zohledněny
vývojové potřeby dětí. Pedagogický pracovník by měl hledat pro řízenou činnost zdroje
v hrách přitažlivých pro děti. Ne všechny řízené činnosti mohou být vedeny formou hry,
ale je možná motivace inspirovaná hrou.
Význam zařazení hry do výtvarné činnosti podle Koťátkové:
 motivační,
 vlastní výchovný,
 vzdělávací.

Na závěr je nutno dodat: Hra je živnou půdou pro rozvíjení dítěte, díky níž dokáže dítě
samostatně tvořit, realizovat se a nacházet vlastní tvořivé podněty z okolí. Dokáže
rozvíjet své dispozice, uplatňovat své vnitřní potřeby a realizovat je v tvůrčí činnosti
a aktivitě. Dokáže vstřebávat nové zkušenosti. Učí se pracovat s chybou, má tak
možnost chybu nalézt a napravit ji. Díky hře poznává nové vztahy a objevuje
a transformuje své sociální zkušenosti. Má možnost ve hře relaxovat, uvolnit se
a oprostit se od stresu. Ve hře se může svobodně vyjádřit a realizovat.

1.7 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Projektové vyučování je podle pedagogického slovníku založené na projektové metodě.
„Projektová metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých
projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Je odvozena
z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalismu, rozvíjené J. Deweyem,
W. Kilpatrickem aj. V USA a dalších zemích jedna z nejvýznamnějších metod
podporujících motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu
integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti
vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu.“70

69 KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a Mateřská škola, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4435-3.
70 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník, Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-772-8.
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ZNAKY PROJEKTU PODLE KOŤÁTKOVÉ 71
Časové hledisko projektu vzhledem k pedagogické práci v mateřské škole

Děti předškolního věku mají menší schopnosti uchovávat jednotlivé poznatky
a výsledky činnosti v paměti a následně si je vybavovat. Podle Koťátkové platí pravidlo
čím mladší děti, tím kratší projekt, souvisí to s vývojovým stavem kognitivních procesů.
Krátkodobé projekty jsou vhodné po dobu dva až pět dnů, dlouhodobé projekty by měly
být maximálně dva až tři týdny.
Téma projektu

Téma je ústřední zaměření projektu, ale dále je důležité jeho jádro, ovlivňuje charakter
cílů, určuje výběr a koncentraci obsahu nebo látky. Téma by mělo děti zajímat, mělo by
být pro ně atraktivní a komplexně rozvíjet celou osobnost dítěte.
Projekt a činnost dětí

Projekt by měl být založen na všestranné aktivitě dětí, mít základ v činnostech, které
děti vykonávají. Není postaven pouze na slovním výkladu, ale souvisí i s různými
formami bádání, pokusy a experimenty.

Projekt jako integrovaný celek

Projekt by měl mít podobu integrovaného celku, který je složený ze vzdělávacích
oblastí. Tyto oblasti u dítěte stimulují myšlení, zapamatování, podporují u něho hledání
postupů práce, stimulují k vyzkoušení způsobů volby a řešení, obsahují tvořivost
a zážitky a podporují individuální aktivitu i skupinovou kooperaci. Projekt nabízí
možnosti zkoumání. Projekt předkládá dítěti možnost řešit otázky a hledat odpovědi,
poznávat tajemství a hledat řešení problémů. Projekt dává dítěti možnost dozvídat se
něco nového a postupnými kroky umožňuje zkoumat, vyzkoušet téma z mnoha úhlů
pohledu. Tím, že se dítě v tématu lépe vyzná, zajímá se, cítí se úspěšné, je motivováno
pro další vzdělávání, poznávání, učení.

71 KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a Mateřská škola, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4435-3.
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Projekt směřující ke konečnému výsledku, produktu

Proces projektu směřuje k vytvoření konkrétního produktu, vzniká ve spolupráci všech,
zúčastněný se na něm podílí svou individuální tvořivostí, kreativitou a aktivitou.
Součástí výsledného produktu je individuální přínos dítěte a síla společného potenciálu
celé skupiny.
Podle Koťátkové72 projekt neznamená „pouhá řazení činností s určitým
tematickým zaměřením“, ale odlišnost je v integrování činností, ke kterým se vztahují
určité aktivity rozvíjející komplexně celou osobnost dítěte. Působení na dítě se odehrává
jak v individuální, tak ve spolupracující rovině. Produkt, společný výsledek je tak
vrcholem metod, které vedou ke kooperaci, spolupráci.

1.8 CÍLE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
V současnosti jsou cíle výtvarné výchovy chápány jako vybrané osobnostní dispozice
žáků, na kterých se výtvarná výchova podílí a formuje je. Vyjadřují směr a výsledek jak
učitelovy, tak žákovy dlouhodobé činnosti.
„Specifickým cílem a zároveň obsahem celého vzdělávacího procesu ve výtvarné
výchově je osvojování prostředků výtvarného vyjádření, jejich zkoumání, poznávání
a používání v činnostech, jež směřuje k porozumění jejich významům, popř. i jejich
tvorbě.“
Slavík dělí cíle do šesti skupin z hlediska rozvoje dispozic jako výchozích vlastností
aktérů:






výtvarné dispozice,
znalosti a porozumění,
tvůrčí a explorativní dovednosti, hodnotící schopnosti,
komunikační dovednosti,
sociálně psychické předpoklady.73

72 KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a Mateřská škola, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4435-3.
73 HAZUKOVÁ, H., Příprava učitele na rozhodování 1, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1994.
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1.8.1 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VÝTVARNÉ VÝCHOVY PODLE HAZUKOVÉ 74






rozvoj vizuálního vnímání, vizuální gramotnosti.
rozvoj intuitivního myšlení.
povzbuzování ke kritickému myšlení, k zaujímání hodnotících postojů.
rozvoj motoriky, taktilních a kinestetických pocitů.
rozvoj tvořivých schopností.

Hlavní přínosy cílů výtvarné výchovy jsou podle Hazukové v oblasti poznávací, kdy se
rozvíjí zrakové vnímání (rozvoj intuitivního a kritického myšlení), v oblasti prožívání
a emocionálních procesů (emocionální vyrovnanost, ale také jako prevence a terapie
emocionálních problémů), dále pak v oblasti hodnotících procesů (schopnost vyjadřovat
své názory), v oblasti přetvářecích procesů (přetvoření pravidel bez omezení, schopnost
tvorby, tvořivost), v oblasti sociálních procesů a komunikace (schopnost spolupráce,
neverbální vyjadřovací prostředky).75

1.8.2 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI RVP PV
Vzdělávací obsah RVP PV76 je obsažen do pěti vzdělávacích oblastí – Dítě a jeho tělo,
Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Všechny oblasti se
prolínají do výtvarné výchovy a výtvarné aktivity jsou definovány v obecné rovině.
Výtvarná výchova se v RVP PV zaměřuje především na rozvoj smyslové citlivosti.
V procesu tvorby i závěrečné reflexi se uplatňuje subjektivita a důležitá je zde oblast
vizuálně obrazného vyjádření znamenající ověřování komunikačních účinků.77

1.8.3 VZDĚLÁVACÍ CÍLE RVP PV
Výtvarná výchova má v RVP PV specifické cíle, které v procesu rozvíjejí fantazii
a kreativitu. Vzájemné souvislosti, vztahy mezi lidmi i věcmi jsou osvojovány
výtvarnou formou a jsou zaměřené na rozvoj elementární grafické zručnosti a výtvarné
grafické dovednosti. Prostřednictvím vzdělávacího obsahu se dítě seznamuje s různými

74 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
75 HAZUKOVÁ, H., Příprava učitele na rozhodování 1, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1994.
76 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 72 – 41 – M/01 Informační služby. Praha: MŠMT, 2008 [cit.2018-03-19].
Dostupné z: http://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/RVP-7241M01.pd
77 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, PF, 2014, ISBN 978-80-7290-667-3.
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formami umění. Důležitým aspektem je také rozvíjení estetického cítění ve vztahu
k přírodě i k předmětům denní potřeby.78
Cílem vzdělávacího obsahu je děti seznámit s mícháním barev, získat schopnost
tvořit samostatně i ve skupině s různými nástroji, pomůckami a materiály.
Prostřednictvím zábavných činností, tvořivých aktivit i různého samostatného bádání
rozvinout podvědomí o nové poznatky v oblasti výtvarného umění, kultury, výtvarných
směrů a seznámit je s regionálními stavbami, městskou urbanistickou architekturou.

1.9 VÝTVARNÝ ÚKOL
Výtvarný úkol je základní didaktický prostředek, který pedagog zadává žákům. Podle
Hazukové je součástí pedagogického rozhodování vhodnost výtvarné činnosti ke vztahu
k cíli, vzdělávacímu obsahu a výstupům. Je to prostředek naplňování vzdělávacích cílů
a obsahů, protože „obsahuje nejen sdělení, „co mají děti dělat, popř. čím a jakým
způsobem“, ale současně odkazuje i na hlavní kritéria hodnocení výsledku.“ 79 Úkoly
jsou na rozdíl od cílů formulovány konkrétně a ukazují na bezprostřední činnost žáků
a jejich výsledky. Naproti tomu cíle vykazují žádoucí změny ve schopnostech žáků.
Kitzbergerová uvádí, že formulace úkolu určuje přístup žáků k němu a ovlivňuje
do značné míry i jejich výsledné produkty. Úkol lze formulovat jako jednoduchý pokyn,
jako pobídku řešení problému nebo jako zadání dlouhodobého projektu, který žáci řeší
samostatně.80 Formulace vyjádřená slovesem v neurčitku, pomáhá k ujasnění úkolu žáků
i pedagoga. Podle Hazukové je tato formulace „praktická“ pro zpětnou hodnotící
reflexi. 81
Výtvarný úkol by měl pro žáky představovat výzvu, měl by být problémem,
který je žákům nabízen k řešení. Spolu s námětem určuje, nabízí nebo naznačuje, co
mají žáci udělat, jakými výtvarnými prostředky úkol zpracovat.

78 https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/238/pojeti-vytvarne-vychovy-v-ramcovem-vzdelavacim-programu-pro-predskolnivzdelavani.html/
79 HAZUKOVÁ, H., Příprava učitele na rozhodování 1, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1994.
80 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN
978-80-7290-667-3.
81 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
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1.10 NÁMĚT
Námět82 ve výtvarné výchově chápeme jako konkrétní zaměření v jednotlivých
hodinách. Vznik námětu vychází z vnitřního potenciálu pedagoga nebo samotných dětí,
z jejich zájmu o aktivitu. Pedagog si volí cíle, které chce v rámci tématu projektu
naplnit, dále bere na zřetel časovou dotaci, možnosti pro jeho realizaci a roli ve výběru
tématu hraje i prekoncept samotných dětí tj. co o samotném tématu děti už vědí. V další
fázi je utvoření představy, co by mělo být výstupem, výsledným produktem. Z této
představy se odvíjí námět pro konkrétní činnosti. Další možností vytvoření námětu pro
projekt je podle Koťátkové83 prvotní výchovně-vzdělávací cíl, který chce pedagog
naplnit, ten vede k vhodnému tématu a následnému vytvoření projektu.
Výběr námětu souvisí s motivací. Motivace je podle pedagogického slovníku,
„souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které:1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii
lidskému jednání a prožívání; 2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem;
3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků; 4. ovlivňují též způsob reagování
jedince na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu.“ Vhodně
zvolený námět při dobré formulaci motivační funkci většinou splní. Někdy postačí
námět ve formě popisné, která sděluje, „o co v úkolu jde“. Cílem motivace a námětu je,
aby byl pro děti přitažlivý, zajímavý, vzbuzoval zvědavost a byl pro děti nezvyklý.84
Faktory ovlivňující motivovanost žáků a jejich stimulace podle Hazukové85





úkol, který žáci dostávají pro vnímání a pozorování,
činnosti, které předcházejí vnímání,
sdělené informace o objektu,
otázky umožňující projevit schopnosti žáků, včetně vlastní tvorby a probouzející
zvídavost.

82 KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN
978-80-7290-667-3.
83 KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a Mateřská škola, Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4435-3.
84 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
85 HAZUKOVÁ, H., Příprava učitele na rozhodování 1, Praha: Univerzita Karlova v Praze, PF, 1994.

37

1.11 DĚTSKÝ VÝTVARNÝ PROJEV V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A JEHO
ZVLÁŠTNOSTI

Období od tří do šesti let popisuje Příhoda86 jako stadia čmáranic, kdy jsou schémata
náznaková. Vývoj dětské kresby je spjat s psychickou strukturou. Příhoda pohlíží na
spontánní kresbu jako na obecnou lidskou tendenci. Podle Říčana87 je kresba pro dítě hra
a nejpřirozenější výtvarný prostředek Pro dítě je kresba komunikační prostředek, kterým
vypoví mnohem více než by dokázalo říci slovy. Vágnerová popisuje kresbu jako
neverbální symbolickou funkci, ve které se projevuje tendence zobrazování reality
podle chápání dítěte.88 Dítě si kresbou často plní svá nesplnitelná přání a tím kresba
splňuje jednu ze základních funkcí hry. Dítě v předškolním věku si rádo hraje s tužkou
a svou nenahraditelnou úlohu v dětském výtvarném projevu plní také barvy, výtvarné
hry s pastelkami, malování prstovými barvami, vodovkami apod. V další fázi podle
Říčana dítě ocení štětec a nůžky. Dítě ve svém výtvarném projevu promítá své
zkušenosti a kreslí především to, co vidí, o čem ví. 89
Vnímání dítěte předškolního věku je komplexní a difúzní, kdy rozlišuje
dohadem objekty podle struktury nebo podle nahodilého znaku (Příhoda). Ve vývoji
kresby je předškolní období na úrovni primárního symbolického vyjádření 90, že dítě
uskutečňuje svůj úmysl konkrétním zobrazením, na úrovni symbolu a kresba se stává
také jedním ze způsobů symbolického zobrazení skutečnosti. Důležitým faktorem při
zobrazování podobnosti kresby a objektu je emoční stav dítěte a také celkový rozvoj
schopností a dovedností dítěte – hrubá, jemná motorika, úroveň kognitivního vývoje.
Výtvarné sdělení dítěte ovlivňují vývojové zvláštnosti, podle Hazukové se jedná
„o synkretismus vnímání a jeho důsledky – eidetismus, konkretismus, presentismus,
topismus, egocentrismus, zosobňující dynamismus a labilitu dětských představ“. Doba
lineárního náčrtu je období dětské fantastiky. Dítě nerozlišuje skutečnost ve vlastní
obrazivosti od vnějšího světa.91

86 PŘÍHODA, V., Ontogeneze lidského vývoje, Praha: SPN, 1974
87 ŘÍČAN, P., Cesta životem: vývojová psychologie, Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7367-124-7.
88 ŘÍČAN, P., Cesta životem: vývojová psychologie, Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7367-124-7.
89 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie, Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-803-4.
90 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: U K v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7.
91 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: U K v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7.
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Vágnerová92 definuje egocentrismus ve své publikaci jako tendenci ulpívání na
subjektivním názoru a opomíjení jiných, které jsou odlišné. Dochází ke zkreslování
úsudků na základě vlastních postojů a preferencí. Jeho projevem bývá fenomenismus,
kdy dítě klade důraz na určitou podobu světa a důležité je pro něj to, jak se situace jeví,
představuje pro dítě subjektivní jistotu a topismus, který znamená určitou vazbu na
konkrétní prostředí a místo. Dalším významným faktorem je nadměrná fixace na
vizuálně prezentovanou formu, kdy dítě vnímá objekt globálně, nebo se soustředí jen na
detail při potlačení dalších parametrů. Pro dítě je v tomto období charakteristická
preference nápadných vlastností objektů.93 Významným znakem dětského výtvarného
projevu je také magičnost, kdy má dítě tendenci zkreslovat poznávání a interpretuje dění
v reálném světě fantazií.94 Dítě si upravuje realitu do svého vlastního světa tak, „aby
byla pro ně srozumitelná a přijatelná“. 95 V případě animismu resp. antropomorfismu
dítě přičítá různé vlastnosti živých bytostí neživým objektům.
Zvláštnosti kresebného projevu podle Jaromíra Uždila96
 princip – „kouzlo pravého úhlu“ vychází z potřeby velmi zřetelně rozlišit jeden
směr od druhého,
 grafoidismus je princip, kdy dítě naklání kresbu ve směru písma. Má souvislost
se „zakulacováním“ ostrých a pravých úhlů,
 automatismus je tendence opakování jednoduchých a osvojených tvarů,
 rytmus, opakování, symetrie jsou principy, jejichž uplatňování má význam
v členění plochy a formální jednoty výtvoru, působí v kompozici dětského
výtvoru.

1.12 BAREVNOST VE VÝTVARNÉM PROJEVU
V barevnosti – koloritu dětské práce se projevuje realistická tendence související
s představou daného předmětu. Pokud je skutečnost barevně neurčitá, dosazuje dítě do
výtvoru svoji vizi barevnosti, necítí se vázáno skutečností. Ve volbě barevnosti mohou
na dítě působit jiné vlivy než jen vizuální představy, barevné slyšení nebo inklinace
k určité typologii např. typ osobnosti podle Junga extrovert / introvert. Barevnost
ovlivňuje tradice předávaných představ, i když je získaná zkušenost odlišná. Barevný
92 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie, Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-803-4.
93 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
94 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
95 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
96 UŽDIL, J., Čáry, klikyháky, paňáci a auta, Praha: SPN 1974, ISBN 978-80-7178-599-6
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kolorit často bývá i důsledek náhody, anebo také je ovlivněn ne vždy vhodným zásahem
vedení zvenčí.97
„Děti barvy cítí jako barevné hmoty.“ „Vnímání, prožívání a uplatňování řeči
barev, tak nabývá podoby specifické neverbální komunikace, kterou se vzájemně
oslovují a jeden druhému naslouchají.“ Roeselová specifikuje volbu symbolických
barev na dva typy. Prvním typem je typ dekorativní, který zůstává symbolické
barevnosti dlouho věrný, klade důraz na kontrasty a barevné harmonie. Druhým typem
je typ extravertní, který barevné vyjadřování spojuje s lokální barevností. Chápe lokální
barevnost jako volný rámec. Na barevnosti je méně závislý, zesvětluje nebo ztmavuje
oblíbenou barvu podle nálady apod. 98

1.13 VÝTVARNÉ TECHNIKY VHODNÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK
„Výtvarné techniky patří k výtvarným prostředkům, které umožňují viditelné
a hmatatelné výsledky výtvarných činností; jsou tedy prostředky realizačními.“ 99 Podle
Hazukové je potřeba, aby výtvarné techniky obsahovaly určitý vzdělávací a rozvíjející
potenciál, tím pak budou naplněné očekávané vzdělávací kompetence. Nutností je, aby
vzdělávací potenciál byl pedagogem záměrně vložen. Souvisí to s předpokladem
znalostí repertoáru výtvarných technik a vědomého pracování s nimi. Důležitými
aspekty jsou citlivost a vhodnost použití při konkrétních činnostech při práci s dětmi.
Hazuková dodává, že s výtvarnými technikami souvisejí nástroje (instrumenty),
materiály a určité technické dovednosti. Kitzbergerová v Didaktice výtvarné výchovy,
zmiňuje předpoklad, že pokud žák cítí, že nezvládne práci po technické stránce, nebude
se cítit zodpovědný za její obsah. Dále upozorňuje na znalost a uvědomění toho, co
konkrétního vybraná technika přinese, co žáci díky ní poznají, jakou zkušenost získají.
Doporučuje v rámci výuky a tematických celků střídání volených technik a materiálů,
s cílem seznamování s různými možnostmi vizuálního vyjádření. Experimentování
s činnostmi a materiály zaujímá další významné postavení, je založené na rozvoji
praktických dovedností v základní, zkoumající a akční podobě.100

97 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
98 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
99 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2011, ISBN 978-80-87553-30-5.
100 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
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Osvojení základních technik plošné i prostorové tvorby je důležité pro dětské
výtvarné aktivity. Kresba, malba, modelování, plošné a prostorové konstruování jsou
podle Hazukové techniky, s kterými by se měly děti v předškolním věku seznámit.
Důležité je i účinně a bezpečně zacházet při činnosti s nástroji, pomůckami a materiály.
Samotný výběr výtvarné techniky je závislý na typu úkolu. „Výtvarná technika nemá
být samoúčelná. Dosažení vzdělávacího záměru (splnění úkolu a řešení problému), má
technika umožňovat, nikoli komplikovat.“101 Pedagog by měl mít s použitými
výtvarnými technikami vlastní zkušenost, předpokladem pro úspěšnou práci je zkouška
výtvarných prostředků tzn. techniky, instrumentů, materiálů stejných, jakými budou
pracovat i děti.

1.13.1 KRESBA
Kresba je podle Roeselové nejvlastnějším vyjadřovacím prostředkem dítěte. Tužka je
pro dítě zajímavá hračka, kterou lze použít mnoha způsoby. „Především ho láká pohyb
ruky s nástrojem, gesto a jeho rytmus, barevná stopa. Zajímá se o vznikání a
hromadění stop, o linie, tečky a kroužky, čmáranice“. Dále dodává, že v okamžiku, kdy
se dítěti dostane uznání, vzrůstá jeho zájem a iniciativa.102
Kresba ve výtvarné výchově má tři podoby:103
 kresba z představy slouží hlavně k výtvarné výpovědi, dítě v ní realizuje
nalezení vlastního místa ve světě, v přírodě, ve světě lidí a vztahů
 kresba motivovaná pozorováním skutečnosti zaznamenává podoby světa,
spojuje jejich význam s výtvarnými otázkami
 kresba návrhová vytváří pohotový záznam nápadu, přechod od představy
k realizaci návrhu
Linie je hlavní vyjadřovací prostředek kresby. Hazuková104 uvádí, že barevná kresba
není malbou a vybarvování není malování.

101 HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika výtvarné výchovy l, Praha: UK v Praze, PF, 2005, ISBN 80-7290-237-7
102 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
103 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
104 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
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Kresba suchou stopou zanechává stopu pigmentu. Tužka slouží jako nástroj
prodloužené dětské ruky a působí ve výtvarném projevu bezprostředně a živě.
Techniky kresby mokrou stopou umožňují využití nástrojů a barev jako jsou
pera, dřívka, brka, tuše, inkousty. Dítě objevuje ve výtvarné technice další polohy
kreslířského výrazu, které pomáhají vytvářet specifické nástroje a syté barvy.
Dřívko je nejvhodnější pro nejmenší děti, neobsahuje zásobu barvy, zanechává
linii nejdříve výraznou, která posléze slábne, až je polosuchá. Vlivem tohoto procesu
dochází k nestejnoměrné linii. Vliv na kresbu má i úprava tvaru hrotu.
Kresba černou tuší je klasická technika z pohledu výtvarné výchovy. Je vhodná
s kombinováním s dalšími technikami, jako je kolorování vodovými barvami. Velmi
všestranné použití má se všemi druhy koláže.
Kresba štětcem vyžaduje pocit jistoty ze strany dítěte, předpokladem je určitá
zkušenost a zručnost dítěte. Má lineární charakter.105
Kresba fixy svou výraznou stopou směřuje k dekorovanému projevu. Slabé fixy
nesou určitou příbuznost s tužkou, ale zanechávají linii beze stop po přítlaku či
odlehčení, podle Roeselové tak málo odrážejí rukopis. Navíc dalším faktem je, že časem
jejich barevnost slábne. Kresba fixy je pro děti jednoduchá právě proto, že dítě nemusí
nijak ovlivňovat stopu, kterou po sobě fix zanechá. Fixy děti malují velmi rády, také pro
jejich syté odstíny.

1.13.2 MALBA
Podle Roeselové106 malba pro předškolní děti znamená hlavně výraz intuitivního
ztvárnění, jako jsou emoce, vztahy, prožitky a zkušenosti poznaného světa. Malba ve
výtvarné výchově se vyskytuje ve třech podobách, podobně jako kresba, je to malby
z představy, malba motivovaná skutečností a malba návrhová.107 Prostředky, kterými se
malba vyjadřuje, jsou podle Hazukové „barevné skvrny, jejich kontrast a harmonie“.108

105 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
106 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
107ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
108 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
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Zásady v přístupu při práci s temperou a akvarelem jako vhodným komunikačním
prostředkem podle Roeselové:
 iniciativa je na dítěti samém – podmínkou je, aby pedagog nezasahoval do
výtvarného díla, výtvarného projevu dítěte, může to vyvolat nechuť
k malířskému projevu a někdy i k učiteli,
 posilování malířské uvolněnosti – tzn. nepředkreslovat tužkou, nesvazovat
předkreslením hru představ,
 práce s barvami a obvyklými nástroji spontánně, tímto přístupem se vrací
chybějící bezprostřednost,
 využívání méně obvyklých témat se zapojením silného emočního prožitku,
pomocí smyslových her a výtvarných akcí,
 včasné zařazování her rozvíjejících fantazii, hry s barevnými otisky, hledání
estetických podnětů v náhodně utvořených plochách.

Malba akvarelem109 je nejdostupnější a nejčastěji používaná technika ve školách. Malba
akvarelem používá všechny barvy, kromě běloby, která je charakteristická pro malbu
temperou. Nahrazuje ji bílý podtón podkladu. Nedovoluje však mísit barvy jako
tempera. Při práci s akvarelem je důležitá volba štětců. Používají se zásadně kulaté
vlasové štětce, které obsáhnou dostatek vody. Klasické jsou dva postupy s prací
s akvarelem. První postup je malba na mokrém podkladu, kdy se barva rozpíjí, vytváří
živou a dynamickou podmalbu. Sytost barev lze regulovat mokrou houbičkou či
přidáváním dalších barev. Druhý postup pracuje s řasením ploch vedle sebe na suchém
podkladu. U tohoto postupu je potřeba rozvinuté představivosti, schopnosti předvídat
vztahy.
Mezi kombinované techniky patří kolorovaná kresba. Akvarel doplňuje
zřetelnou linku dřívka. Linka může být tvořena tuší nebo inkoustem.
Při práci s akvarelovými barvami mají děti nejčastější problémy udržet čistotu barev
a plochy. Když s touto technikou začínáme s dětmi pracovat, připomínáme jim, že musí
kulaté štětce vymývat, než budou pracovat s jiným odstínem barvy. Dalším problémem
109 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.

43

je skutečnost, že děti často nepoužívají dostatek vody, což je při práci akvarelem
podstatné. Barva se pak charakteristicky nerozpíjí a na papíře vznikají nehezké místa.
Opakem bývá naopak nadužívání vody, kdy se papír začne množstvím vody drolit,
barvy se slívají do jedné nečisté plochy. Malba akvarelovými barvami vyžaduje určitou
zkušenost dítěte, ale při vhodném technickém vedení, dítě tuto techniku zvládne.

1.13.3 PASTEL 110
Pastel je barevná křída spojená hlinkou ve formě tyčinky. Technika práce s pastelem se
nachází na rozhraní mezi malbou a kresbou. Kreslířský postup má částečně i malířské
prvky. Ty jsou obsaženy v barevnosti, modulaci ploch a objemů. Mezi výtvarné
techniky patří tři způsoby využití suchého pastelu. První způsob je neroztíraná kresba.
Dalším způsobem je barevná kresba na roztírané podmalbě a pak je tu také malba do
mokrého podkladu. Výtvarný artefakt pak musí být zafixován fixativem nebo lakem na
vlasy, protože pastel uvolňuje malé částečky.
1.13.3.1

Roztíraná malba

111

Podklad malby je bez zbytečných detailů, do rozetřené plochy se doplňují detaily
ostrými a čistými liniemi. Technika je vhodná pro začínající děti.
1.13.3.2

Malba voskovým pastelem

Malba touto technikou je vhodná pro nejmenší děti. Charakter malby bývá ovlivněn
kvalitou kresebného materiálu. Stopa voskového pastelu zdůrazňuje kresebnost, lze
dotvářet detaily, složitý děj. Výhodou voskového pastelu je jeho sytá barevnost, která je
ovlivňována přítlakem na plochu.

1.13.4 GRAFIKA
Grafika je jiný způsob výtvarného vyjadřování, které je podle Roeselové základ
výtvarného myšlení. Objevení výtvarných postupů s výsledným grafickým listem
a seznámení se s principy tisku je základ pro děti předškolního věku. Důležité pro vznik

110 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
111 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
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správných pracovních návyků omezujících nebezpečí úrazů je seznámení se základními
grafickými technikami.
1.13.4.1

Grafika ve výtvarné výchově

Hlavním znakem grafiky ve výtvarné výchově je rozmnožování výtvarné práce.
Technické provedení tisku má tři způsoby: z výšky, z hloubky a z plochy.
Znaky grafického myšlení podle Roeselové:112
 vyhledávání podstatných rysů reality,
 vyloučení přemíry detailů,
 aktivní využití výrazových prostředků grafického projevu,
 různé formy nadsázky,
 vyváženost nebo záměrná nevyváženost plochy,
 kontrastní vztahy v kompozici.

1.13.4.2

Technika tisku z výšky

Otisk z matrice, která je rydlem nebo jiným předmětem upravená. Stopa vyrytá
nástrojem zůstává bílá, ostatní nedotčené plochy se zanášejí barvou a v tisku se objevují
černě nebo barevně podle odstínu barvy. Tisky z výšky lze tisknout ručně nebo v lisu.
Při tisku je potřebná určitá zkušenost, například, aby se matrice při tisku neposunula.
1.13.4.3

Tisk z polystyrenové matrice

Matrice je střed z polystyrenových tácků, odstřihnutím bočních stěn zbyde
polystyrenová deska. Špičatým předmětem se vyryje námět do podkladu. Barva se
naválí tiskařským válečkem na matrici, přiloží se papír a ručně se tiskne.
1.13.4.4

Hry s otisky113

Tyto jednoduché techniky mohou vyústit do aktivní grafiky. Pomocí her a technik se
děti seznamují s principy tisku. Tiskátka mají jednoduchý princip, pro dítě mají
atraktivitu a pomáhají komponování plochy. Děti mohou vyrábět svá vlastní tiskátka
112 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
113 ROESELOVÁ, V., Techniky ve výtvarné výchově, Praha: Sarah, 1996, ISBN 80-902267-1-X.
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například z tvrdého papíru, z vlnité lepenky, bublinové folie a jiných běžně dostupných
materiálů. Tvar tiskátka lze ovlivnit řezáním, trháním, muchláním, stříháním, vrstvením
apod. Tiskátka jsou jednoduchá a děti na ně mohou ztvárnit jednoduchý symbol.

1.13.5 KOLÁŽ
„Jedná se o nalepování vytrhaných nebo vystříhaných tvarů z papíru rozdílné síly,
struktury, barvy či potisku (např. z časopisů, map, novin, kalendářů, tapet)
na podklad.“114 Koláž je často kombinována s jinými výtvarnými technikami, které
ji doplňují.

1.13.6 TECHNIKA PROSTOROVÉHO VYTVÁŘENÍ
Umožňuje trojrozměrné vyjádření. Hlavní výtvarné prostředky, které umožňují
trojrozměrnost, jsou podle Hazukové hmota, světlo a stín. Důležitost barvy je potlačená.
Hazuková115 definuje tři základní přístupy – plastický, skulptivní a konstruktivní.

Konstruování a jeho znaky:116

 neumožňuje proměnu materiálu, dovoluje upravit rozměry, barevnost prvků,
 staví na principu přikládání prvků k sobě, porovnávání vzájemných vztahů,
 typické je opakování prvků, které ovlivňuje rytmus, kompozice.

1.14 PREZENTACE DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ
Pro závěrečné zakončení projektu je vhodná veřejná prezentace výtvarných produktů.
Pro žáky, kteří se na vytváření výtvarných prací sami podílejí, bývá vystavení jejich díla
velký motivační činitel, mohou zažít pocit úspěchu. Nicméně na jedince
a i na pedagoga působí vnější vlivy, které nutně nemusí být pozitivní. „Výtvarná
výchova lpí na produktu, na jeho fyzické hmatatelnosti jako důkazu toho, že vyučování
114 KŘÍŽKOVÁ, Ž., Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2017, ISBN 978-80-7496-646-8.
115 HAZUKOVÁ, H., Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2012, ISBN 978-80-87553-30-5.
116 KŘÍŽKOVÁ, Ž., Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, 2017, ISBN 978-80-7496-646-8.
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proběhlo, z toho je patrné, že se nějakým způsobem musí této produkce dosáhnout.“ 117
V prostorách školních zařízení se díla prezentují nejčastěji na plochách k tomu
určených, jako jsou nástěnky, vitríny… Výstavy dětských prací jsou přístupné pouze
návštěvníkům těchto prostorů, rodičům, známým, žáků, kteří se zrovna v instituci
vyskytli. Nástěnky mají průběžný informativní význam. Informativně působí i sdělení
a vystavení prací na webových stránkách dané instituce.
S muzejní a galerijní animací souvisejí i tvůrčí výtvarné dílny, jejichž úkolem
a posláním je podle Babyrádové otvírat různé možnosti k vlastní autenticitě. Výtvarná
dílna by neměla napodobovat ani kopírovat to, co už je známé a ověřené. V procesu
výtvarné dílny se prohlubuje hloubkové poznávání, zkušenost s tvorbou může přispět
k prohloubení znalostí umělce.
Znaky výtvarné dílny:





forma galerijní animace, místo konání je v expozici výtvarných děl,
motivace účastníků k úkolům,
přímý kontakt s exponáty,
kontakt s dílem je navozován v akci.

Klasická zařízení galerie a muzea jsou veřejným prostorem, který je primárně určen
k vystavování výtvarných a jiných hmotných děl. Dalším řešením mohou být prostory
galerie/

muzea

a

díla

do

nich

netradičně

umístěná

např.

invenčním

a inovativním způsobem zavěšení. Alternativním řešením je nekonvenční umístění díla
přímo v prostoru, kde je dílo vytvořeno nebo dílo vytvořené přímo pro určené místo

117 FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany: H& H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
Doba trvání: tři týdny
Skupina dětí: heterogenní skupina, smíšená ve věku od tří do sedmi let.
Počet dětí ve skupině: dvanáct až sedmnáct

2.1 VÝTVARNÉ CÍLE
1. rozvíjet tvůrčí, kreativní schopnosti a fantazii
2. osvojit si základy vizuální gramotnosti, rozvíjet kritické a intuitivní myšlení
3. získat povědomí o vizuální kultuře, o historickém i současném hledisku
kulturního a regionálního prostředí v urbanistickém kontextu
4. osvojit si základní výtvarné techniky, použít je při tvořivé a výtvarné činnosti,
pracovat čistě
5. vyjadřovat své cítění pomocí výtvarných prostředků a tvořivé činnosti
6. prostřednictvím výtvarných aktivit rozvíjet svou schopnost sebepoznávání,
pozitivně hodnotit subjektivní zkušenost z tvorby
7. rozvíjet schopnost aktivně tvořit a spolupracovat s ostatními, být součástí
týmové práce
8. osvojovat si a rozvíjet komunikační dovednosti, vyjadřovat se verbálními
i neverbálními prostředky, umět vyjádřit svůj názor

2.2 POUŽITÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY
Mezi základní výtvarné techniky jsem do své diplomové práce zařadila ty, které jsem
při svém pedagogickém působení používala, jak klasické výtvarné techniky kresbu
a malbu, ale i techniky náročnější a složitější jak na zručnost, tak na časovou dotaci
například grafiku, prostorový objekt a techniky kombinované – koláž. Vzhledem k věku
žáků jsem zařazovala techniky, které děti samy byly schopny zvládnout a které jim
přinášely radost z výtvarné činnosti, tak i vzdělávací obsah. Pracovala jsem se
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zkušenostmi z mé dosavadní praxe a volila jsem typ výtvarných technik tak, aby je
zvládaly i nejmenší děti, které v heterogenní třídě mám. Snažila jsem se o srozumitelné
vysvětlení postupů a názorné technické ukázky s nástroji, barvami a materiály tak,
abych děti neovlivňovala v jejich tvůrčím procesu a ony získaly schopnost vyjádřit
těmito technikami své představy.
Kresbu tužkou a pastelkami jsem používala především jako motivační činitel.
Pro děti jsem vytvořila omalovánky, které zadanou technikou vybarvovaly, doplňovaly.
Omalovánky byly určeny jako doplňková aktivita v samotné řízené činnosti i ve
volných chvilkách. Praktické využití omalovánek bylo i ve veřejné prezentaci
vystavených děl, jako součást interaktivní výstavy. Nakreslené modely budov byly
použity jako součást prostorového modelu mapy města Bavorov.
Kresbu tuší a dřívkem jsem volila v případě kombinované techniky koláže
kašny, kresba v díle působila jako hlavní jednotící prvek. Linie navodila dojem úplnosti
a celistvosti a podpořila tak celkový výraz díla. Dalšími výtvarnými objekty, kde byla
použita kresba tuší, byla kresba kostela a obrys hradu Helfenburku.
Práci s dřívkem a tuší vidím jako náročnější výtvarnou techniku, kdy se dítě
musí naučit s dřívkem, tuší a hlavně s její stále slábnoucí stopou pracovat. Některým
dětem tento fakt velmi ztěžoval práci a déle jim trvalo, než tuto techniku zvládly. Také
se naučit čistotě práce, nebylo vždy jednoduché. Například respektovat výskyt
nežádoucích skvrn a kaněk, které tuš při výtvarné činnosti náhodně a nechtěně zanechá
a využít jich jako záměr.
Akvarelové barvy jsem používala převážně s kombinovanými technikami.
Příkladem je kostel, který byl nejprve lineárně ztvárněn tuší a potom kolorován
akvarelovými barvami nebo dokolorovaným dílem byla koláž kašny a pozadí hradu
Helfenburku.
Malbu pastelem jsem použila při ztvárnění Hradiště, kdy děti měly vyjádřit, jak
si představují „nepevný“ hrad.
V případě grafiky jsem dětem nabídla temperovou barvu, která není k tomuto
účelu primárně určená, ale má pastovou strukturu. Nevýhodou bylo rychlé zasychání
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barvy, které při pomalejším tempu znesnadňovalo tisk.

Příkladem jsou kameny

a rostliny na Helfenburku. Při práci na vitrážových oknech jsem použila vlhký papír, na
který už tato vlastnost tempery neměla vliv. Při tisku z matrice byla použita tiskařská
barva, výhodou byl snadný tisk, dobré přilnutí naválené barvy na váleček, matrici i její
otisk. Nevýhodou byla dlouhá doba schnutí, která byla delší než dva dny a také při jejím
úklidu se muselo použít ředidlo, proto se úklid mohl uskutečnit, až když děti v prostoru
nebyly.

2.3 AKTIVITY SPOJENÉ S POZNÁVÁNÍM URBANISTICKÉHO HLEDISKA
LOKÁLNÍ ARCHITEKTURY

Ve své práci jsem se snažila o komunikaci verbální i neverbální – komunikaci
výrazovými prostředky, v průběhu tvorby i po jejím skončení jsem používala reflektivní
dialog. Témata urbanismu a regionalismu jsem vztahovala ke společenskému prostředí,
k tématům, které odkrývaly určitá kulturní zakotvení.
1. Beseda „Naše město – Bavorov“ (prezentace paní knihovnice Jitky Pořízkové
v místní knihovně) Cílem besedy bylo seznámit děti s historií města, se současnou
urbanistickou podobou a architekturou, aktivně se zapojit do dialogu na dané téma
a formulovat odpovědi na dané otázky, rozumět slyšenému, uplatnit komunikační
schopnosti a dovednosti, formulovat vlastní názor, využít informační
a komunikační prostředky (knihy, encyklopedie, katalog města), reagovat na
aktivity v odlišném prostředí než je zázemí mateřské školy.
2. Prohlídka města a lokální regionální architektury, aktivity spojené se zážitkovým
pojetím – pexeso, hra „Na detektivy“.
3. Procházky po okolí, prohlídka zdejších lokalit, vycházka k řece Blanici.
4. Námětové a konstruktivní činnosti ve volných hrách spojené s polytechnickou
složkou - stavby města z různých materiálů, konstruktivní manipulace s předměty
podle předlohy, plánku, využití materiálu a vybavení třídy.
5. Pohybové aktivity zaměřené na prostorovou orientaci, využití lidových písní
a říkadel. Zpívání a rytmizace lidové písně „Kdyby byl Bavorov“, využití
rytmických nástrojů, deklamace rytmů, hledání agramatismů a vhodných slovních
spojení.
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6. Předčtenářská gramotnost zaměřená na jednotlivé složky osobnosti dítěte, práce

s textem (Historie a současnost Bavorova), rozvoj komunikačních dovedností,
porozumění textu apod.

2.4 VÝTVARNÉ AKTIVITY
2.4.1 NÁMĚT – N A HRADIŠTI
Motivace

Prohlídka místa „Na Hradišti“, pověst o založení Bavorova Bavorem lll. Interpretace
popisné události (informativní text na průčelí vchodových dveří – v příloze), pochopení
významu místa.
Reflektivní dialog, verbální interpretace představ dětí na téma „Nepevný hrad Bavorov,
který byl za husitských válek spálen“.
Pohled na stavby z historického a architektonického hlediska:
 propojení dialogu a vizuálního kontextu,
 hledání a porovnávání odpovědí na reflektivní otázky: „Jak vypadaly stavby
ve 13. století, a jaké jsou dnes? Z čeho se stavělo dříve a co se používá
dnes?“,
 přiřazování stavebních materiálů k stavebním objektům.

Námětové a konstruktivní hry „Na stavitele“: konstruování z dřevěných prvků,
papírových rolí, hranolů, špejlí.
Propojení herních činností, aktivních prvků s tělesnou a dramatickou výchovou
v kontextu s historií a prvky urbanismu (Jan Bavor III., výběr vhodného místa pro jeho
stavbu, cvičení s polystyrenovými cihlami – skoky snožmo přes kostku, protahovací
cviky, podávání kostky před tělem, za tělem apod., týmová spolupráce ve skupině:
podávání kostky jednou rukou druhému v zástupu, společné vytváření podoby stavby).
Deklamace písně „Kdyby byl Bavorov“, inspirace podle experimentální metody
Mileny Kmentové. Rytmické hry s písní a obměny textu „Kdyby byl Bavorov, co jsou
Vodňany“. Děti opakují po učitelce předzpívaný text, každý takt, text doplňují
vhodnými agramatismy. Dochází k vytvoření vlastní slovní zásoby vhodných spojení.
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Dítě zpěvem a rytmickým deklamováním – tleskáním doplňuje slovní spojení „Kdyby
byl Bavorov, co jsou / je….?“ Náhodně vybrané dítě předzpívá slovního spojení
a následně text opakují všechny děti. Příklad: „Kdyby byl Bavorov, co jsou Cehnice…co
je Blanice…,co jsou Strakonice…“.118
2.4.1.1

Výtvarný úkol č. 1

Zobrazit představu, jak vypadal „nepevný hrad“, který stával v místě zvaném „Na
Hradišti“. Porovnat materiály, které se používaly na tehdejší stavby a jejich
charakteristické vlastnosti. Poznat objekt jako znak určitého historického období, použít
malbu jako prostředek k vyjádření určitého materiálu, ze kterého byla stavba postavena.
Pomůcky

Bílý papír A3, suché pastely, papírové ubrousky na roztírání pastelu, fixativ – lak na
vlasy.
Realizace

Malba suchými pastely na bílý papír A3, využití barevnosti a vlastností pastelu,
ztvárnění historických prvků stavby. Při malbě pastely zohlednit čistotu práce.

118 KMENTOVÁ, M., Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich ovlivňování. Praha, U K, P f, 2015, ISBN987-807290-869-1
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Hodnocení

Reflektivní otázka

Reflektivní odpověď (doslovný přepis)

Z čeho byste postavili nepevný hrad?

Dala bych na střechu slámu a na dům dřevo.
Kámen a cihly a trávu.
Z bláta by to bylo a z hlíny a střechu ze slámy.
Stříška by měla tašky a hrad měl kameny.

Většina dětí si pro užití stavebního materiálu představovala dřevo a kámen. Děti slovně
verbalizovaly přírodní materiály jako slámu, bláto a hlínu, střešní krytinu by pokryly
taškami, dřevem, slámou, senem i trávou.
Pastel výborně posloužil v charakteristice představovaného materiálu. Právě
malba do rozetřeného podkladu vystihla požadovaný popis materiálu. Problémem byla
pro děti technická práce s pastelem a jeho „prašnost“. Na roztírání pastelu se používají
tzv. těrky, které jsme při práci k dispozici neměli. Jako alternativu jsem zvolila papírový
kapesník, který při vhodném použití taktéž pastel rozetřel, děti si jím obalily jeden
z prstů. Bylo to pouze náhradní řešení, těrka by byla v tomto případě lepší, protože by
rozetřela menší plochu v detailu. Nicméně při velikosti plochy A3 i tak detaily vynikly.
Po skončení výtvarné činnosti se vytvořená díla zafixovala fixativem, v tomto případě
byl použit lak na vlasy.
2.4.1.2

Výtvarný úkol č. 2

Vytvořit koláž - konstruktivně sestavit dřevěný materiál a nalepit na tmavý podklad.
Práci dokončit dokolorováním vodovými barvami a nalepit na reálné fotografie
z kalendáře, které se stanou podkladem pro výtvarnou práci.
Pomůcky

Použitá umytá dřívka od nanuků, špejle, černý karton A5, vodové barvy, kulaté štětce,
fotografie přírody ze starých kalendářů.
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Realizace

Lepení dřívek a špejlí na tmavý podklad A5. Dokolorování vodovými barvami.
Kompozici nalepit na výsek fotografie, která bude práci po okrajích přesahovat.

Hodnocení

Děti pracovaly s dřívky a kousky špejlí. Nejprve lepily dřívka do útvarů budov, špejle
používaly na detaily oken. S materiálem pracovaly konstruktivně, části materiálů dělily
odlamováním. Artefakt dokolorovaly pomocí vodových barev. Vodové barvy jsem
zvolila proto, aby se práce sjednotila. Nabídla jsem k činnosti použitá očištěná
nanuková dřívka a dokolorováním získal výtvor na celistvosti, originalitě a novém
významu. Na závěr si děti obrázek podlepily fotografií přírody ze starého kalendáře.
Stavba byla usazena v krajině. Výtvarný celek působí dojmem charakteristické divoké
přírody a tím dílo získalo historizující hledisko.

2.4.2 NÁMĚT: ROŽMBERSKÁ RŮŽE
Motivace

Přiblížení historie Bavorova – význam erbů. Reflektivní dialog o vizuálním významu
znaku Bavorova, rozbor vizuality symbolu rožmberské růže – rozložení barev, počet
květních listů.
Badatelská činnost spojená s hledáním a porovnáváním vyobrazení znaku v Bavorově
na budovách, historických místech města.
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Reflektivní dialog o lokaci, kde se vyobrazení nachází, přiřazování výseků obrázků do
celku, určení počtu vyobrazení daného artefaktu, která jsou součástí zdejší regionální
architektury.
2.4.2.1

Výtvarný úkol č. 1

Seznámit se s technikou prostorového vytváření trháním a muchláním a technikou
vrstvení na hladký podklad. Poznat objekt – předmět, jako znak – symbol
v architektuře, v blízkém okolí. Vnímat objekty, které denně míjíme, všímat si detailů.
Spolupracovat s vrstevníky ve skupině, společně pracovat na daném úkolu pomocí
verbální i vizuální komunikace. Nalepit barevnou muchláž na podklad a vytvořit znak
rožmberské růže.
Pomůcky

Bílý papír A2, barevné papíry – zelený, červený, černý, lepidlo.
Realizace

Barevný papír natrhat a zmuchlanou „kuličku“ nalepit na plochu tak, aby barevně
odpovídala vzoru. Při práci spolupracovat s vrstevníky, verbalizovat postup společné
práce.

Hodnocení

Manuální činnost byla zaměřená na využití a pokrytí plochy, jejíž součástí bylo
dodržení barevného schématu. Komunikačními prostředky docházelo u dětí k nutnosti
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spolupráce, také k vymezení si vlastního prostoru, které nemělo vliv na spolupráci
a výslednou podobu díla. Pomocí manipulativních činností (mačkání a muchlání), se
podařilo vlepit barevný materiál na plochu podle předepsaného barevného schématu
a dílo dotvořit. V tomto úkolu se projevila schopnost každého dítěte úspěšně
spolupracovat a respektovat druhého ve skupině. Problémovým prvkem se ukázalo
trhání částí papíru u mladších dětí (tři až čtyři roky), kdy u nich ještě nebyla oblast
jemné motoriky dostatečně rozvinutá, proto vyžadovaly nůžky nebo chtěly pomoci.
2.4.2.2

Výtvarný úkol č. 2

Vyjádřit barevnost rožmberské růže podle předlohy, vybarvit dané plochy bez
přetahování a práci vystřihnout.
Pomůcky

Papír A4 s předlohou, voskové pastely, nůžky.
Realizace

Vybarvit symbol – znak rožmberské růže správnými barvami, malba voskovými
pastely, práci po dokončení vystřihnout.

Hodnocení

Omalovánky jsem připravila pro věkovou skupinu čtyři až pět let. Vzorem pro
výtvarnou činnost byl znak města rožmberská růže, který jsem dětem předkreslila.
Jednoduché schéma omalovánek vyhovovalo všem věkovým skupinám. Jediné
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kritérium pro daný úkol, bylo dodržet barevné schéma, což většině dětí nedělalo
problém. Součástí úkolu bylo pomocí manipulativní činnosti práci vystřihnout a při
kolorování respektovat předlohu. Zvládnout koordinaci pohybů, ruky a oka, soustředit
se na danou činnost vyžadovalo trpělivost a pečlivost. Děti pracovaly s voskovými
pastely rády. Používané pastely byly trojboké a podporovaly držení správného úchopu
i u mladších dětí. V rámci svých dosavadních schopností, úkol zvládli všichni
zúčastnění.

2.4.3 NÁMĚT: HRAD HELFENBURK
Motivace

Seznámení s historií hradu - součást besedy v knihovně.
Výlet na hrad Helfenburk, výstup k hradu, seznámení se s prostředím, ve kterém se hrad
nachází. Prohlídka hradu, areálu.
Omalovánka hradu Helfenburku
Legendy o hradu – tajné chodby a tunely, hry s látkovým tunelem, stavění chodeb
z různých materiálů (drobné stavebnice, Lego – labyrinty, toaletní ruličky – sestavování
tunelů, papírové cesty – orientace v prostoru, logické hry). Vytváření představ, co se
skrývá na konci tunelu – řečové dovednosti. Hra „Na slepou bábu“ – vyblokování zraku
zakrytím, orientace podle sluchu, hmatu.
2.4.3.1

Výtvarný úkol č. 1

Ztvárnit stávající představu zříceniny opuštěného hradu. Svůj výtvor verbalizovat
– popsat ho.
Pomůcky

Papír A4, tužka, pastelky nebo voskové pastely
Realizace

Lineární kresba a kombinovaná technika – tužka, pastelky nebo voskové pastely na
papír A4.
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Mýtické bytosti

Povětrnostní vlivy

Opuštěnost – pavouci

Hodnocení

Úkol zadaný jako prvotní téma, ještě před exkurzí na hrad Helfenburk. S dětmi jsem
v úvodu vedla reflektivní dialog.
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Reflektivní otázka

Reflektivní odpověď (doslovný přepis)

Jaký mají význam

Že je někdo opuštěný a nikoho nemá.
Je sám.
Nemá kamarády.
Nemá hračky.
Nemůže jíst.
Nemá dům, je na ulici, je v děcáku.
Je bezdomovec a to není žádná sranda.

slova: opuštěný, sám,
osamocen?

Jak se nazývá hrad, který je
opuštěný?

Dům, kde nikdo není.
Chatrč opuštěná.
Zřícenina.

Jak se z hradu stane zřícenina? Z hory spadly hodně kamenů a hrad zavalily.
Byla válka, stříleli z děla a kvůli tomu se to tam
rozpadávalo.
Nikdo tam dlouho nebude a hrad bude starej.
Hodně prší, z toho deště se ta hlína může rozmočit a
z toho se to pak ty kameny svalí.
Může se to stát, i když padaj kroupy.
Já byl na jednom hradu a tam to zničil blesk.

S dětmi jsme se shodli, že není příjemné být sám, nikoho nemít. Za zřícení a chátrání
hradu mohou podle dětí povětrnostní vlivy nebo válka anebo i lidé, kteří odtud odejdou
Na obrázcích je patrné, jak děti prožívaly své emoce. Některé děti ztvárnily také
mýtické bytosti: Bílá paní, Příšera, která shazuje kameny, Bájní rytíři, jiné se
soustředily na povětrnostní a přírodní jevy, další pak ztvárnily především „opuštěnost“
pavouky a jejich sítěmi a někteří v opuštěnosti a dávnosti viděly ukrytý poklad. Tento
úkol jsem dětem zadala jako motivační, před výletem, abych děti vpravila do tématu.
2.4.3.2

Výtvarný úkol č. 2

Ztvárnit zříceninu hradu Helfenburk lineární technikou, kresbou tuší, otiskem korkové
zátky namočené do temperové barvy - monotyp. Dotvořit malbou vodovými barvami.
Snažit se o čistotu barev při práci na malbě. Ztvárnit zříceninu v jejích
charakteristických znacích a barvách. Vytvořit pomocí kombinované techniky
charakteristický dojem zříceniny. Vybavit si zážitek, dojem, který pobyt na hradě
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vyvolal. Verbálně pojmenovat pocity, vjemy, které na místě zapůsobily. Verbální
komunikace.
Pomůcky

Bílý papír A3, tuš, dřívko – špejle, temperové barvy, vodové barvy, korkové zátky,
štětce.
Realizace

Na papír A3 kresbou tuší lineárně ztvárnit zříceninu hradu Helfenburk, povrch dotvořit
otiskem korkové zátky namočením do šedé a zelené barvy. Okolí hradu dokolorovat
vodovými barvami.

Hodnocení

Na hrad jsme jeli na výlet a při realizaci výtvarné činnosti se ukázalo, že zážitek byl
velmi silný. Děti neměly problém s vybavováním si skutečnosti. Oživením v tématu
byla legenda tajemných chodeb vedoucích z hradu a končících na různých místech
v Bavorově (hostinec, budova zvaná „Chudobinec“, kostel). Tuto aktivitu jsem pojala
zážitkově a tvořily jsme s dětmi v prostorách naší třídy. Jako závěrečnou reflexi děti
vytvořily hrad pomocí kombinované techniky, kresby, malby a otisku. Děti pracovaly
detailně a někdy i hodně realisticky. Ve své práci jsem uplatnila jednoduchá razítka
z korkové zátky upravené ve tvaru čtverce, která symbolizovala kámen, charakteristický
stavební materiál ve 13. století. Děti pomocí otisku do šedé barvy zachytily typický
charakteristický vzhled zříceniny hradu Helfenburk.
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2.4.3.3

Výtvarný úkol č. 4

Vybavit si místo, které nejvíce zapůsobilo, které se nejvíc líbilo. Verbálně pojmenovat
pocity, vjemy, které si vybavuji. Verbální komunikace, vizuální gramotnost.
Pomůcky

Bílý papír A4, tuhé temperové barvy, temperové barvy, korkové zátky.
Realizace

Na bílý papír A4 pomocí malby tuhými temperovými barvami vytvořit místo, které
zaujalo. Dotvořit otiskem korkové zátky namočené do temperové barvy.

Hodnocení
Reflektivní otázka

Reflektivní odpověď

Co Tě nejvíc
zaujalo na výletu
na hrad Helfenburk
a proč?

Mně se líbila ta propast zelená, byla hodně hluboká a hustá.
Mně se líbila bažina.

Mně se tam nejvíc líbila ta věž a různý schovávačky. A když jsme
tam byli se školkou, tak se mi tam líbilo, že mi tam nalili kolu.
Nahoře je les a tráva. A líbí se mi ta věž a kolem rostlinky.
Mně se líbily ty kameny veliký všude a taky to, jak to tam bylo
starý.
Dřevěnej most, aby nás unes.
Mně se líbil hrad, jak byl zbořenej.

Zadání pro děti ve věku tři až čtyři roky. Pro většinu dětí bylo emotivním zážitkem
pohled na hlubokou skalnatou studnu, jejíž hladina byla pokryta zeleným žabincem.
Studna byla na hradě oplocená, ale její strmé stěny a sráz většinu dětí velmi přitahovaly.
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Studna byla na hradě strategicky umístěná na hlavním nádvoří a sloužila jako jediný
zdroj vody. Další téma, které děti znázorňovaly, byl samotný hrad a jeho
charakteristická hlavní věž.

2.4.4 NÁMĚT: KOSTEL
Motivace

Prohlídka kostela, exkurze.
Popis a charakteristika architektonických prvků a reflektivní dialog (znaky stavby,
architektonické detaily budovy – okna, kamenný portál, chrliče, charakteristické znaky).
Kamenné ozdobné prvky – portál, kamenná nádoba na svěcenou vodu… V čem se liší
od ostatních budov.
Seznámení s pojmem „gotika“ (popis v plenéru, aktivita při tělovýchovné chvilce,
zmínka při výtvarných činnostech). Pohybové aktivity – pojem vysoko zdvižených
sepnutých rukou – řízená pohybová činnost zaměřená na protažení rukou,
hlavy a páteře s deklamací básně Zvony.(příloha str. 105)
Prohlídka okolí kostela – oplocení, vstupní brány.
Konstruktivní a námětové hry, dřevěné kostky, pěnové puzzle, využití zázemí mateřské
školy.
Omalovánky kostel – vybarvování plošek pastelkami bez přetahování.
Modelování z modelíny – ztvárnění detailů.
Puzzle – skládání rozstříhaných fotografií. Pexeso, skupinové hry.
Vizuální porovnávání exteriéru x interiéru sakrální stavby.
2.4.4.1

Výtvarný úkol

Ztvárnit lineárně kresbou tuší a následně dokolorovat malbou vodovými barvami
exteriér kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zachytit charakteristické znaky budovy,
zaměřit se na detaily. Poznat objekt (předmět) jako znak (symbol) v architektuře,
v blízkém okolí. Vnímat objekty, které denně míjíme, všímat si detailů.
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Pomůcky

Bílý papír A4, tuš, dřívko – špejle, vodové barvy, kulaté štětce.
Realizace

Na bílý papír A4 lineárně ztvárnit tuší charakteristické rysy gotického kostela,
dokolorovat malbou vodovými barvami.

Hodnocení

Návštěva interiéru vzbudila u dětí zvědavost, některé navštívily tuto stavbu prvně.
Prohlídka byla pojata naučně, s odborným výkladem. Paní, která se nám věnovala, nás
provedla hlavní lodí i všemi postranními zákoutími, která nejsou veřejnosti
zpřístupněna. Interiér budovy si děti prohlédly detailně. Navštívily zákristii, hrobku, kde
jsou pochováni významní představitelé města z dřívějších dob a kde odpočívá svatá
Konkordie ve skleněné rakvi. Součástí prohlídky byla prohlídka uměleckých předmětů
a obrazů (křížová cesta, reliéfní výzdoba, architektonické prvky výzdoby – kamenné
reliéfy, malované fresky, vyřezávaný oltář v čele hlavní lodi). Exteriér kostela jsme si
prohlédli zblízka, přímo z kostelní zahrady. Zaměřili jsme se na architektonické prvky
a také celkovou podobu kostela. Mezi fascinující prvky patřily kamenné chrliče,
znázorňující různá zvířata, která děti mezi sebou spontánně porovnávaly.
V této aktivitě se projevily vývojová stadia a vývojové fáze, ve kterých se děti
aktuálně nacházejí (egocentrismus, magičnost a antropomorfismus, fenomenismus).
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Většina dětí malovala kostel z čelního pohledu, kde jsou vidět obě dvě věže a velká
gotická okna. Děti předškolního věku pozorovaly kostel z okna, aby lépe posoudily
barevnost, tvar kopule a kříže na hlavní věži

2.4.5 NÁMĚT: GOTICKÁ VITRÁŽOVÁ OKNA
Motivace

Prohlídka oken kostela v exteriéru i interiéru.
Povídání si o detailech v oknech. Z čeho jsou vyrobená, pojem „vitráž“, popis jak se
vitráž vyrábí.
Hry s mozaikami, skládání „vitráží“ z barevných geometrických tvarů. Vybarvování
mandal, omalovánek. Skládání barevných korálků do políček – vytváření barevných
obrazců a ploch.
Pozorování světla přes barevná sklíčka, uvědomování si změny barevného koloritu
světa. Hry s kaleidoskopem.
Pomůcky

Bílý papír A4, bublinková folie, nůžky, temperové barvy, černý karton A4, ploché
štětce, lžíce.
2.4.5.1

Výtvarný úkol

Monotyp, otisk „bublinkové“ fólie do vlhkého podkladu. Použít fólii jako další výtvarné
dílo. Vystřihnout okenní rám z černého kartonu podle předlohy. Všímat si detailů,
experimentovat s barvou, vytvořit barevný vzor v okně.
Realizace

Fólii natřít štětcem temperovými barvami. Otisk „bublinkové“ fólie na vlhký papír A4
pomocí lžíce přetahováním ploch, po uschnutí barvy, výsledný otisk vystřihnout.
Okenní rám (tvarová podobnost inspirovaná s gotickým oknem) obkreslit podle
předlohy a vystřihnout. Otisk nalepit a „zasadit“ do okenního rámu.

64

Hodnocení

Tiskem vznikly dva výtvarné artikly – otisk a použitá folie, kterou děti zasadily do
okenního rámu. Vznikl tak zajímavý prvek, který připomínal odlesk skla a působil
velmi efektně.

Svůj účel technicky splnilo provedení otisku barev do vlhkého

podkladu, při tomto řešení, nedocházelo k předčasnému schnutí tempery na podkladu.
Výhodou práce temperou byla sytá barevnost i pastelová textura. Barvy zůstaly syté,
tištěná plocha zůstala kompaktní, barvy se neodlupovaly z podkladu. Při kompozici
barev na podklad, postupovaly děti různě, některé vytvářely ornamenty, jiné nanášely
pouze náhodnou barevnou kompozici. Všechny dětské práce působily čistě, tato
technika byla realizována i s malými dětmi, které ji zvládaly velmi dobře. (příloha
šablona vitrážového okna)

2.4.6 NÁMĚT: PANSKÝ DŮM
Motivace

Prohlídka Panského domu, řečeného „Zámek“, v exteriéru i interiéru. Seznámení
s historií stavby. Diskuze o původu názvu „Panský dům“, „Zámek“.
V interiéru – návštěva expozice výstavy místního modelářství, expozice místního
spolku SDH Bavorov, expozice pivních etiket, expozice starých řemesel, zážitkové
pojetí galerijní edukace – pexeso, hra „Na detektivy“, rožmberská růže.
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Pojem renesance, porovnávání s gotickým slohem (porovnávání a hledání rozdílů
Panského domu a kostela ve vizuálních kontextech), verbální dovednosti, vizuální
gramotnost.
Konstruktivní a námětové hry, dřevěné kostky, pěnová stavebnice. Drobné magnetické
stavebnice, Lego stavebnice.
Námětové hry na „pány a dámy“ – etiketa chování, prosociální vztahy, dramatizace.
Hudebně pohybové a taneční aktivity, prostorová orientace ve skupině, ve dvojicích,
jednotlivě. Hudebně – pohybové hry zaměřené na klapání koňských kopyt, použití
lidových písní „Prší, prší“, „Já mám koně, vraný koně“ apod.
Výtvarný úkol: Ztvárnit objekt, grafická technika protisku, rytí do polystyrenové matrice.

Rytím do tvárného materiálu objevit, jakou daný nástroj zanechává stopu.
Experimentovat s různými druhy předmětů a nástrojů. Poznat objekt (předmět) jako
znak (symbol) v architektuře, v blízkém okolí. Vnímat objekty, které denně míjíme,
všímat si detailů.
Pomůcky

Polystyrenové desky z potravinových obalů, pomůcky a předměty určené k rytí (větší
hřebíky, vidličky, tužky, nůžky, kancelářské sponky), tiskařská barva, tiskařský váleček,
skleněná deska na roztírání barvy, bílý papír A5, lžíce, novinový papír chránící stolovou
desku před znečištěním, bílý papír na orámování.
Realizace

Výtvarná grafická technika tisk z polystyrenové matrice je charakteristická tiskem
z výšky. Do polystyrenové matrice vyrýt různými nástroji (hřebík, tužka, vidlička,
nůžky, kancelářská sponka) daný objekt. Matrici pomocí tiskařského válečku nabarvit
tiskařskou barvou, přiložit na ni bílý papír, lžící přetahovat jako přes „kopírák“. Po
zaschnutí barvy zasadit do pasparty (rámu) z bílého papíru.
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Hodnocení

Grafická technika tisku z polystyrenové matrice byla realizována v zázemí mateřské
školy. Některé děti pracovaly podle předlohy, jiné si vystačily se svou fantazií
a představivostí. Nástroje určené k rytí jsem zvolila podle ostrosti „rydla“, ale tak aby
s nimi děti mohly pracovat a nedošlo ke zranění. Zvolila jsem velké hřebíky, jídelní
vidličky a nože, tužky s ořezanými hroty apod. Matrice je měkká, poddajná a dítě
nemusí vyvinout tak velké úsilí a tlak jako třeba při rytí do lina. Limitující byla velikost
plochy určené k rytí. Po odříznutí zbyla velikost cca 15 cm, tento fakt však ve výsledku
neměl na realizaci ani vzhledu kompozice vliv. Samotný tisk pomocí lžíce děti zvládaly
dobře, někdy musely dávat pozor, aby se papír z matrice neuhnul, tisk si vyzkoušely
několikrát. S naválením barvy na plochu jsem dětem pomáhala, barva byla olejová
tiskařská, doba schnutí byla dva až tři dny, na odstranění a vyčištění barvy z válce
a skleněné plochy muselo být použito ředidlo, bez přítomnosti dětí.
Hodnocení edukační animace v Panském domě
Ve svém projektu jsem ponechala místo pro seznámení žáků s výtvarným uměním,
uměleckým dílem, vlivu regionalismu a urbanismu a architektonické podoby objektu
prostřednictvím galerijní a muzejní edukace. Využila jsem místního kulturního objektu
„Panský dům“, ve kterém se konají v období od června do října výtvarné
a

regionální

výstavy

regionálních

umělců,

místních

regionálních

spolků

a příznivců města.
Do aktivit jsem zahrnula nejen vystavené artefakty, ale i zmiňovaný interiér
budovy, proto, aby se žáci na jeho podobu také zaměřili a poznávali ho. Vyučovací
metody byly diskuze, reflektivní dialog, pozorování vedené i nevedené. Dětem jsem
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zadávala úkoly podle uvedených kritérií a) nalézt artefakty pomocí obrázků, které
dostaly, b) pracovat podle zadané instrukce.
Děti spolupracovaly ve třech skupinách a každá skupina měla jiný úkol. První
skupina měla najít všechny vyobrazené růže znaku města, ukázat a spočítat. Druhá
skupina měla najít praktické ukázky řemesel, pojmenovat je a snažit se rozpoznat,
k čemu dané předměty sloužily. Třetí skupina se zaměřila na ukázky modelů lodí
a letadel, jejich popis, výtvarné sdělení a dalším úkolem bylo najít fotografie, které jsou
z letadla vyfoceny. Všechny skupiny si počínaly samostatně, nedělalo jim problém
spolupracovat v týmu a druhé děti se svými objevy seznámit.
Při mé přípravné návštěvě jsem se snažila zmapovat prostor výstavy
a zreflektovat, co výstava nabízí, zvážit možnosti toho, na co se zaměřit, čím děti
zaujmout. Věděla jsem, že zaměstnankyně muzea, která bude u návštěvy muzea
přítomna, nebude edukační činnosti nápomocna. Proto jsem se zúčastnila samotné
vernisáže výstavy a promluvila s jejími autory a kurátory, kteří mi zajímavě osvětlili své
umělecké záměry. Vzhledem k mému tématu práce jsem chtěla děti upozornit i na
samotný prostor, v němž se výstava nachází, proto jsem svůj edukační plán zaměřila
nejen na vystavené artefakty, ale i na interiér stavby.
Na návštěvu výstavy jsem děti připravila při školní výuce v době řízené činnosti,
seznámila jsem je s obrazovým materiálem, zahrály si pexeso a pojmenovávaly
obrázky. Vyučující metodou byla diskuse, reflektivní dialog, také samotná hra ve
spojení se prožitkem.

2.4.7 NÁMĚT: KAŠNA
Motivace

Prohlídka kašny na náměstí. Kde a jak je umístěna, jaká je její vizuální podoba,
materiál, z kterého je vyrobena.
Seznámení s historií stavby, doba vzniku. Funkční význam stavby v urbanistickém
kontextu – k čemu sloužila v minulosti (zdroj pitné vody) a jak stavba slouží dnes
(okrasa).

68

Reflektivní rozhovor nad obrázky kašny – z jakých částí se skládá. Tvořivá činnost –
skládání jednotlivých částí do celku podle předlohy.
Hry s geometrickými tvary v ploše – drobné stavebnice, v prostoru – prostorová
orientace – aktivní používání řeči, zraková pozornost, myšlení. Hry zaměřené na
zrakovou pozornost a orientaci v prostoru – najdi / ukaž obdélník…, seznámení se
s matematickými pojmy na úrovni symbolu.
2.4.7.1

Výtvarný úkol č. 2

Výtvarnými prostředky – koláží vytvořit objekt z jednotlivých částí. Části obkreslit,
vystřihnout,

nalepit.

Dílo

dokolorovat

vodovými

barvami.

Dodržet

schéma

architektonického díla. Poznat objekt (předmět) jako znak (symbol) v architektuře,
v blízkém okolí. Vnímat objekty, které denně míjíme, všímat si detailů.
Pomůcky

Novinový papír, šablony jednotlivých částí, barevný papír A4, tužka, nůžky, lepidlo,
tuš, dřívko - špejle, vodové barvy, kulaté štětce.
Realizace

Jednotlivé části tužkou obkreslit na novinový papír, vystřihnout a nalepit na barevný
papír A4. Dodržet vizuální schéma architektonického díla. Nalepené tvary lineárně
dokreslit tuší a dílo dokolorovat vodovými barvami.
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Hodnocení

Pro výtvarné ztvárnění kašny jsem zvolila novinový papír. V celkové kompozici noviny
připomínají barevnou charakteristiku kamene (šedivá barva). S obkreslováním, se
stříháním i skládáním částí k sobě si děti dobře poradily a neměly problém se zadaným
kritériem – dodržení schématu. Barevnost a lineární podobu díla děti realizovaly podle
svých představ. V době realizace byly v kašně ryby, které děti nezapomněly ve svých
dílech ztvárnit, je to dobře vidět při práci s geometrickými tvary kašny.

2.4.8 NÁMĚT: TRANSFORMACE OBJEKTU KAŠNY V JINÝ
Motivace

Nové pojetí částí, dialog, reflektivní rozhovor nad otázkou: „Lze udělat z „kašny“ jiný
objekt?“
Skládání a sestavování částí.
Tanagram a jeho obměny. Hry s dřevěnými hlavolamy, logické hry na uvažování,
usuzování.
2.4.8.1

Výtvarný úkol

Přetvořit stávající objekt na nový, zcela jiný, odlišný. Recyklace tvaru, ve smyslu
„staré“ přetvořit na „nové“. Představit si a vytvořit nový obraz se stále stejnými částmi,
popsat jej. Experimentování, hry a etudy s výtvarnými prostředky, komunikace.
Pomůcky

Bílý papír A4, šablony jednotlivých prvků, tužka, barevný papír A4, nůžky, lepidlo.
Realizace

Obkreslit části na bílý papír A4, vystřihnout. Části poskládat tak, aby představovaly
nový objekt, nalepit na barevný papír A4 a popsat, jaké dílo (věc, předmět, objekt
apod.) vzniklo.
Hodnocení

Tento úkol pro děti nebyl snadný, proto jsem ho zadala jen věkové skupině dětí šest až
sedm let. Zvládaly ho především děti komunikačně zdatné, kterým nedělalo problém
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s částmi experimentovat a měnit úhel pohledu na věc, musely přemýšlet a neopakovat
to, co viděly u kamaráda. Některé děti si vůbec nevěděly rady a vymyslet něco nad
rámec a bez konkrétní předlohy pro ně nebylo jednoduché. Při realizaci díla některým
dětem pomáhala velká motivace a reflektivní dialog.
Reflektivní otázka: Lze udělat z „kašny“ jiný objekt?
Reflektivní odpověď: Já udělala zvoneček, květináč, lístečky, stonek.

Reflektivní odpověď: To je telka na hry, jsou tam tancovačky a různý sporty. Tady je
ovladač na hry a kamera, aby nás mohli natáčet.
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Reflektivní odpověď: To je policejní stanice, tady jsou sirény a majáky a rampy, jak si
na ně najíždí a vyjíždí.

Reflektivní odpověď: Lampa, tady mám ozdůbky a tlačítko.

72

Reflektivní odpověď: Já dělám domeček. Je tam střecha, komín a okno.

2.4.9 NÁMĚT: MAPA MĚSTA
Děti v tomto úkolu měly na výběr mezi dvěma technikami – kresbu fixy a malbu
voskovými pastely. Techniku kresby lihovými fixy byla zvolena nejen pro její
jednoduchost, ale hlavně proto, že se dítě mohlo soustředit jen na to, co zrovna vytváří,
bez ohledu na technické problémy (např. slábnoucí stopa tuše, nežádoucí skvrny,
nechtěná barevnost – malba temperou, vodovými barvami).
Motivace

Beseda v knihovně na téma „Přijela babička do Bavorova, co bych jí chtěl/a ukázat“.
Prohlížení leteckých snímků, plánů a mapy města Bavorova. Diskuze, co kde leží,
orientace v mapě a v celku.
Prostorová orientace v ploše – najít a ukázat cestu ke školce, na náměstí, do obchodu…
Námětové a konstruktivní hry „Na stavitele“, „Na stavbu“ – hry s dřevěnými kostkami,
toaletními ruličkami, dřevěnými stavebnicemi.
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Stavby města Bavorov při volných hrách, při řízených činnostech, při pobytu venku –
stavby z písku, rytí mapy do hlíny, kresba křídami na venkovní tabuli. Využití zázemí
MŠ.
Modelování mapy města, cesty a křižovatky – 3D – modelína, válečky modelíny na
podložku. Rytí cest do modelíny.
Pohybové hry „Na letadlo“ – orientace v prostoru, přistání letadla na určitém místě, na
obrázku místa a budov, navigování podle zvukové instrukce.
Řízené aktivity „Na dopravu“ – orientace v ploše, popis místa, kudy projíždím – ostatní
hádají, kde se kamarád nachází.
Černá a bílá – ukázka geografické mapy, práce pozitiv a negativ, skládání černých
čtverců na bílou plochu.
Stavění cest a silnic z různých materiálů. Papírové cesty – logické hry ve skupině.
Labyrinty – v prostoru, v ploše – Lego, hmat.
2.4.9.1

Výtvarný úkol č. 1

Lineárně ztvárnit mapu „mého“ města, kde žiji, kde se pohybuji. Pomocí kresby
lineárně zaznamenat vizuální podobu města. Zaznamenat záchytné body, orientovat se
v ploše. Vědět, kde bydlím, najít svoje bydliště, popsat ho, významné architektonické
objekty jako záchytné body.
Pomůcky

Bílý papír A3, lihové fixy nebo voskové pastely
Realizace

Na papír A3 zaznamenat a vyjádřit své vidění města pomocí lineární techniky, kresba
fixy nebo voskovými pastely. Popis malby, komunikace.
Hodnocení

Při realizaci a tvorbě díla děti vycházely především ze své zkušenosti. Před samotnou
tvorbou jsem s dětmi pracovala s leteckými snímky a mapami v pohybových aktivitách.
Děti projevovaly schopnost orientace v prostoru, převážně při hře „Na letadlo“, kdy se
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projevila týmová spolupráce a schopnost pochopit instrukci, orientovat se v prostoru.
Ve výtvarné aktivitě pracovaly děti na základě reflektivního dialogu. Při činnosti a po
skončení aktivity děti popisovaly svou „mapu“, projevily se řečové dovednosti
a

zkušenost

s emotivním

zážitkem,

vidění

světa

z určitého

dětského

úhlu

(egocentrismus, fenomenismus)
Přepis slovního popisu dětí grafického znázornění města – cesty, kudy se pohybuji
reflektivní odpovědi zaznamenány doslovně při kresbě
Chlapec 6 let: Tady je pan lékárník, k tomu chodíme, je vtipnej. K – je krám, je na
náměstí. P – Panský dům. A - šipka tady bydlí Alenka a pejsek Betynka. Školka je až
tady vzadu, tohle je stromeček u školky jak máme. Tohle je můj domeček a nakreslím
velikánský rybník. Až budu velkej, půjdu si tam nachytat ryby, už je docela umím
chytat, chytil jsem deset bělic. Kostel! Velikánskej domeček se střechou a hodinami. K šipka
a tamtudy se tam jde. Škola- velikánská plošina, to je škola, budova školy, tohle je
výtah, je vprostřed, protože tam nikdo nechtěl. Kašna na náměstí, teče tam voda,
udělám cihly. Zapomněl jsem na ohrady doma „O“ šipka Zahrádka – jahůdka, trošku
se rozkývala, šipka a „Z“ jako zahrádka. Žlutou udělám sluníčko. Obloha. Travička.
Les. Silnice k rybníku, okolo rybníka cesta, aby si děti mohly hrát okolo. Cesta dolů
u kamaráda u školy.
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Dívka 5,5 roku: Tady je školka a tady bydlíme a tady je kostel.

Chlapec 6,5 roku: Já školku mám tady a tady mám svůj baráček. Ještě tam bude kostel
žlutou a růžovou. Já jsem nakreslil ty velký okna na kostele. A tady jsou cesty u nás.

Chlapec 5,5 roku: Koukej, tohle je okno. Kostel, tráva a kašna s vodopádem,
pruhovaná.
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Chlapec 6,5 roku: To je naše město. V tom zeleným bydlíme my a v tom černým bydlí
Eliška s Jituškou. V tom modrým, který má modrou střechu je školka. A tohle je kostel.
Černý je silnice a můžou tam po ní jezdit auta. Chlapec názorně zvukově a kineticky
rukou předvádí, jak tudy jede auto….Hotovo

Chlapec 6,5 roku: Tohle je kašna, Jarky dům a tohle to zelený je kostel.

Dívka 7 let: Tady to jsou baráky, kašna, kostel a tady to je krám.
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Dívka 6,5 roku: Domy, krám a tady kašna a krám.

Dívka 7 let: Dělám náměstí, tohle je silnice, Panský dům, hospoda.

Chlapec 7 let: Já dělám chodník, po kterým chodíme do školky. Panský dům a špičku
kostela. Tady čekáme vždycky na autobus

.
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Chlapec 7 let: Panský dům, kašna, radnice, pumpa a nebe.

Dívka 5,5 roku: Panský dům, radnice, můj dům, lékárna, kop, cukrárna. Tady je
Davídek, tady Barunka, Štěpánek, Natálka, škola, školka a Stáňa a kašna a tady se
staví.

Výtvarný úkol č. 2

Přejít z vyjadřování v ploše do trojrozměrného, pochopit rozdíl. Respektovat možnosti
polystyrenu jako stavebního materiálu – co z něho lze a co nelze vytvořit, pracovat
lámáním, odtrháváním, práce s ostrým předmětem zajišťuje dospělá osoba. Dbát na
hygienu a bezpečnost při manipulaci s nářadím a materiálem. Vytvořit plán města,
v realizaci vytyčit a ztvárnit významné budovy a komunikace města. Pracovat podle
plánku. Podle předlohy a získané představy vytvořit modely budov.
Pomůcky

Desky polystyrenu, dřevěné špejle, párátka, nůž, nůžky, temperová barva šedá, ploché
štětce, bílé papíry menšího formátu, voskové pastely, foliovací zařízení.
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Realizace

Trojrozměrné ztvárnění modelu města podle předlohy. Na polystyrenové desce vyznačit
technikou kresby a temperovou barvou hlavní komunikace. Modely budov připojit
pomocí dřevěných párátek na plochu tak, aby znázorňovaly polohu budov. Významné
stavby a body architektury ztvárnit kresbou na bílý papír, k realizaci použít voskové
pastely, fixy. Modely budov vystřihnout. S pomocí učitele zatavit do fólie, připevnit na
špejli a umístit do modelu města.

Hodnocení

Před tímto úkolem následovala delší příprava a studium města. Úkol byl zpracováván na
konci projektu, až po seznámení se účastníků s regionální architekturou a urbanistickou
strukturou města.

Zažitá zkušenost a tvořivá činnost se projevily při realizaci

konstruování na ploše. Byly použity odpadové materiály – polystyrenové desky, špejle.
Prostorový model mapy města byl doplněn o významné městské památky, které byly
v projektu ztvárňovány. Při odřezávání polystyrénu pomáhal pedagog, ostatní činnosti
byly v režii dětí, které tvořily a realizovaly své představy samostatně a jako pomůcku
používaly předlohou geografickou mapu města. Vrstvily a konstruovaly jednotlivé kusy
polystyrenu tak, aby model urbanistické mapy města Bavorova představoval realitu.
Jako poslední do urbanistického modelu dětí umístily architektonické stavby
představující významné orientační body. Komunikace – cesty a silnice děti spontánně
doplnily dopravními prostředky.
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2.5 PREZENTACE DĚTSKÉ VÝTVARNÉ TVORBY V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ
V době trvání projektu byla jednotlivá díla průběžně instalována na nástěnkách
a informativním webu mateřské školy. Prezence nebyly doplňovány popisnými
informacemi, pouze názvem výtvarného úkolu.
Veřejná prezentace byla realizována celkem dvakrát. Jednou jako interaktivní
výstavu v kulturním domě při veřejném vystoupení dětí mateřské školy a podruhé při
podzimním trhu v tržnici „Panského domu“ k příležitosti sta let založení republiky.
Veřejnou prezentaci projektu ovlivnilo více faktorů: místo pro umístění výtvarných
prací, omezená časová dotace, dostupné finanční i technické prostředky. Ve veřejném
prostoru byl využit prvek interaktivní výtvarné expozice. V původním záměru měl být
prostor více rozčleněn, ale vzhledem k omezenému místu a časové dotaci a to nebylo
zrealizováno. Přesto interaktivní výstava nabídla návštěvníkům aktivity spojené
s vnímáním jedinečnosti města, jeho výtvarným ztvárněním a vizualizací současné
i historické podoby. Měla i mezi náhodnými návštěvníky velmi pozitivní ohlas.

Cíle výstavy:119

 Rozvoj vizuální gramotnosti (Pexeso, puzzle, omalovánky, sestavování
prvků kašny. Materiály sloužící k zapamatování tvaru, budovy).
 Kognitivní činnosti (Pexeso, puzzle, geometrické prvky. Úkolem je zde
zapojit myšlenkové procesy, představy).
 Haptické činnosti (Důležitou součástí prvků výstavy je fyzický kontakt
a manipulace s předměty – otáčení, přetáčení, sestavování, konstruování.
Součástí byla i technika stříhání kreslení).
 Vazba na blízkou zkušenost (Děti i ostatní účastníci si mohli znovu zažít
i připomenout důležité architektonické parametry, stavby v kontextu vizuální
podoby a urbanizace. Regionální souvztažnost, kultura a tvář urbanistické
podoby města očima dítěte. Sestavování prvků kašny, omalovánky,
vystřihovánky. Vizuální podoba vystavených výtvarných artefaktů.).

119 FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace1, Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 2012, ISBN 978-80-7290-535-5.
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Hodnocení

Součástí výstav byly interaktivní činnosti navazující na aktivity, které dětmi absolvovali
při tvůrčích procesech v řízené činnosti v mateřské škole. Děti i ostatní návštěvníci
mohli poznávat regionální architekturu a urbanistický kontext města netradičním
interaktivním

způsobem.

Byly

zvoleny

aktivity,

které

v omezeném

čase

a prostoru splňovaly kritéria edukační výstavní činnosti. Výtvarné tvůrčí dílny byly
velmi kladně hodnoceny, nevyskytly se žádné připomínky ani negativní reakce od
nikoho z návštěvníků.
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ZÁVĚR
Téma pro svou práci jsem si zvolila“ Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická

aplikace ve výuce v mateřské škole“.
Poznáváním našeho města, jeho regionální kultury, architektury, urbanismu
a regionalismu z různých úhlů pohledu se děti seznámily s městem prostřednictvím
různých výtvarných a poznávacích aktivit. Záměrem bylo, aby si uvědomily nejen krásu
architektury jako takové ale také, aby si všímaly architektonických detailů umístěných
ve všednosti dne.
V teoretické části práce jsem nahlédla do tématu regionalismu, v kontextu
výtvarného směru a architektury. Záměrem bylo všeobecné shrnutí regionalismu jako
takového a zároveň přiblížení jeho architektonické podoby v Čechách. V další části byl
nastíněn urbanismem a jeho podoba z pohledu historie i současnosti. Vzhledem
k tématu práce byly nastíněny i důležité architektonické budovy ve městě se svou
historickou i současnou urbanistickou podobou. Zmínku si zasloužilo i téma génia loci,
jehož potenciál byl využit v pedagogické práci v praktické části.
Dalšími tématy ve zmíněné teoretické části byla kultura a její pojetí ve výtvarné
výchově a za zmínku stála i galerijní a muzejní animace. I když nebyla ústředním
tématem této práce a v podstatě byla jen součástí jednoho tématu, shledávám ji za
přínosnou a velmi podstatnou použitou edukační metodou. Stejně přínosnou je metoda
reflektivního dialogu a zážitku vedoucí k poznání samotné informaci pro dítě, k jeho
zkušenosti, ale i k pedagogické diagnostice dítěte.
V následující kapitole teoretické části práce jsem pracovala s projektem jako
důležitou metodou výuky a s jeho vzdělávacími a výchovnými cíli.
Nedílnou součástí práce je definice výtvarného projevu dítěte předškolního
věku, jeho zvláštnosti a vývojová specifika. Při edukaci má znalost samotného dítěte,
jeho potřeb a směřování vhodných výchovně vzdělávacích obsahů a metod, technik
a pedagogických prostředků nezastupitelnou roli.
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Pedagogickou a výtvarnou činností v projektu jsem vytyčené cíle splnila.
Vzhledem k jeho rozvržení do delšího časového úseku bylo dostatek času na hlubší
poznávání a studium jednotlivých témat a oblastí. Tím na děti nebyl vyvíjen tlak
uspěchanosti, měly dostatek prostoru a času. Zážitkovým pojetím jsem děti nenásilně
a přirozeně uváděla do daných témat, prožitkem a získaným uvědoměním pak mohly
nabyté zkušenosti přenést do svého díla.

Počínaly si tvořivě při pohybových,

hudebních, dramatických aktivitách s výtvarným pojetím.

Zážitkem, prožitím,

poznáváním, učením se o architektuře i kultuře města, získaly ke svému životnímu
prostředí vřelý vztah, kterým si mohou své zkušenosti prohlubovat i v dalším životě.
Během projektu se dozvěděly o místních stavebních materiálech, které k výstavbě
objektů byly používány. Porovnaly si historické a současné trendy stavebních materiálů.
Prostřednictvím aktivit získaly povědomí o místní architektuře, o historickém vývoji
staveb a urbanizaci města. Děti pochopily, že městské budovy mají svou minulost,
současnost i budoucnost a plní v rámci kultury různé funkce.
Během tvorby byly voleny nenáročné výtvarné techniky, které pro děti byly
přirozené – malba, kresba, modelování, plošné a prostorové konstruování, rytí a otisk.
Výběrem technik byl volen tak, aby děti byly při práci samostatné a do jejich tvořivého
procesu zásah zvenčí byl minimální. Použitým materiálem byl především bílý a barevný
papír a materiál vhodný k recyklaci – bublinková fólie, polystyren, polystyrenové desky
z krabiček od potravin, noviny, staré kalendáře, tyčky od nanuků.
Velkou výzvou pro děti i pedagoga bylo vytvoření modelu města. Tvorbě
předcházela pečlivá příprava a seznamování se s mapou, pohledy ze shora, orientace
v ploše. Součástí přípravy byly venkovní aktivity – stavby z přírodních materiálů, písku,
rytí do hlíny, hry s přírodninami a kresba křídami v prostoru.
Omalovánky i přílohy jsou autorské. Zpravovány tak, aby plnily funkci
poznávací a aby materiály byly lehce zpracovatelné a pro děti dostupné. Fotografie
použité pro pedagogické účely jsou autorské, aby zachytily charakter a autentičnost
budov a míst.
Vyvrcholením projektu byly dvě interaktivní výstavy, které byly součástí
veřejných akcí a do nichž se mohli zapojit i náhodní návštěvníci, kteří se jejich
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prostřednictvím dozvěděli zajímavosti o historii i současnosti našeho města. V rámci
časového limitu, byly zvoleny vhodné a zajímavé aktivity, protože ohlasy návštěvníků
byly velmi pozitivní a pochvalné.
Celá tvorba projektu byla přínosem pro děti i pro mne jako pedagoga. Děti
poznávání bavilo, protože probíhalo jinde, nejen v prostorách jim známým. Učily se
prožitkem, který pro ně má důležitou, nezastupitelnou a vzdělávací roli.
Závěrem lze říci, že prvotní motivací pro projekt je má osobní každodenní ranní
cesta do historické části města, kdy si všímám každodenních změn, něčeho nového,
nepoznaného, neotřelého - lomení světla v kamenném zdivu kostela vlivem velkého
podílu v biotitu, barevných odstínů hrajících si v gotických oknech, odlesk mansardové
střechy „Panského domu“, který se mění podle ročního období i měnícího se počasí.
Náměstí, hlavní centrum místního dění, pokaždé promlouvá jiným jazykem, někdy
ospalým jindy o víkendovém ránu bujarým, spěchajícím v pracovním dnu, slavnostním
o pouti a v podzimním ránu loučícím se s hejnem vlaštovek na drátech.
Génius loci tohoto města na mě promlouvá každý den. Dává mi pocit domova.
Ovlivňuje mne svou energií, komunikuje se mnou a já vím, že sem patřím. Svým
projektem jsem zprostředkovala dětem, vnímat architekturu, strukturu města svým
vlastním pohledem a subjektivním pocitem. Mám naději, že když děti začaly objevovat
své město z jiných úhlů pohledu, že na ně génius loci a energie našeho města začala
promlouvat jazykem jim srozumitelným.
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Přílohy
Historie a současnost regionalismu v české tradici – fotodokumentace
https://www.archiweb.cz

Pavel Janák krematorium Pardubice obr. 1

Bohuslav Fuchs
Klostermannova chata Šumava obr. 2

Sokolovna Jihlava obr. 3

Kolonie dělnických domků obr. 4
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Karel Honzík
Petr Hrůša, Petr Pelčák
obytný dům Bystřice pod Hostýnem obr. 5 budova povodí Moravy Olomouc obr. 6

Ladislav Lábus Langhans Praha obr. 7

Zdeněk Fránek rodinný dům Hodonín obr.8

Svatopluk Sládeček
obecní úřad Šarovy obr.9

vila Sfinga Kroměříž obr.10
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Kamil Mrva dřevěné domky obr. 11

Josef Pleskot benešovská radnice obr. 12
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Písnička: Kdyby byl Bavorov (lidová, polka) 120

Zvony121
Po krajině krásně zní
staré zvony kostelní.
Bim - bam, bim - bam z kostela
je písnička veselá.

120 http://pataci.wz.sk/hv/hv5_notovy_sesit.pdf

121 http://pohyb-detem.cz/basnicky
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Historie Bavorova (text pro děti)
Bavorov je malebné městečko nacházející se v jižních Čechách, kterým protéká řeka
Blanice. Rozkládá se na mírném kopci, kterému vévodí kostel Nanebevzetí Panny
Marie.
Město založil rod Bavorů v 13. století. Pan Bavor II. ze Strakonic vlastnil spoustu
vesnic a měst, jeho syn Bavor III. panství zdědil a ponechal si pouze Bavorov,
nastěhoval se do dřevěného hradu, který se nazýval Hradiště. Chtěl mít bydliště pěkné,
upravené - upravil náměstí do čtverce, vyměřil ulice tak, aby z každého rohu náměstí
ústily ulice dvě. A vystavěl dřevěné hradby. Žil zde pouze tři roky, neměl děti a jeho
manželka Markéta se přestěhovala do Písku.
Bavorov získali páni z Rožmberka, bratři Petr, Jošt a Oldřich. Založili hrad Helfenburk,
který nikdy žádné vojsko nedobylo. Měl trojí pevné hradby, byl vždy dobře zásoben
i v době obléhání. Pověst praví, že měl tajné podzemní chodby, které vedly až do
Bavorova – do sklepů místní hospody. Chodby se ale časem zřítily a zasypaly, takže se
přesně neví, kolik jich bylo a kudy přesně vedly.
Dalšími

majiteli

se

stali

postupně

Jan

ze

Švamberka,

Eggenbergové,

Schwarzenbergové. V době prvorepublikové bylo ve městě mnoho řemeslníků – cihláři,
pekaří, řezníci, ševci, hokynáři, hospodští, mlynáři, ale i drobní rolníci a další.
Od roku 2000 má Bavorov statut města. Působí v něm mateřská škola, základní škola,
základní umělecká škola, je zde knihovna, praktický lékař, pediatr. Ve městě je řada
spolků – sbor dobrovolných hasičů, rybářský spolek, myslivecký spolek, spolek
zahrádkářů, Sokol. Nacházejí se zde obchody s potravinami, drogerií, železářstvím,
elekronikou, obchod s barvami a laky, prodejna čtyřkolek, lékárna, pošta, cukrárna,
hostinec. Působí zde zemědělský podnik Zemcheba, jako pokračovatel JZD,
Bavorovské jahody, na náměstí se nalézají bývalé pletárny, v blízkosti města je areál
pily, původně sloužil jako zpracovatelský podnik lnu, v současné době chátrá a je
nevyužitý.
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V okolí města byly postaveny rybníky Voborák, Pisák, podle kroniky v období druhé
poloviny osmnáctého století, a kaskádovité Tourovské rybníky, jejichž historie se datuje
od padesátých let dvacátého století.
Ve městě je řada architektonických historických památek – historické Hradiště založené
roku 1315, kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku1360, Panský dům řečený „Zámek“
ze 16. století, kašna z roku 1742, budova základní školy z roku 1913. Poblíž Bavorova
se nachází hrad Helfenburk, založený roku 1355, který byl zničen obrovským požárem
ještě před husitskými válkami.
K Bavorovu náleží osady a vesnice – Tourov, Svinětice ,Čichtice, Bavorovské
Svobodné Hory.
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Beseda paní knihovnice Jitky Pořízkové pro MŠ
Naše město – Bavorov
Otázky:
Kde děti bydlí
Je jejich bydliště město nebo vesnice (rozdíl)
Ví, kde je hrad Helfenburk
Historie Bavorova:
Rod Bavorů – pán Bavor II. Ze Strakonic (hrad) – vlastnil spoustu vesnic a měst, jeho
syn Bavor III. panství zdědil a ponechal si pouze Bavorov, nastěhoval se do dřevěného
hradu na vrchu, který se nazýval Hradiště
Chtěl mít bydliště pěkné, upravené – upravil náměstí, vyměřil přesně ulice, dřevěné
hradby
Žil zde pouze tři roky, neměl děti, manželka Markéta z Rožmberka se přestěhovala do
Písku
Bavorov získali páni z Rožmberka – bratři Petr, Jošt a Oldřich
Založili hrad Helfenburk – nikdy ho žádné vojsko nedobylo, trojí pevné hradby, vždy
dobře zásoben i při obléhání (tajné podzemní chodby)
Další majitelé – Jan ze Švamberka, Eggenbergové, Schwarzenbergové, později
osamostatnění města
Co ukážeme návštěvě Bavorova:
Přijede k nám babička, čekáme na ni na nádraží
Projdeme parkem
Základní škola, školní družina, základní umělecká škola
Náměstí – kašna, radnice, pošta, obchody, cukrárna, Panský dům, kašna
Kostel a fara
Mateřská škola, knihovna
Koupaliště, řeka
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Pexeso (vytisknout 2 krát)
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Puzzle (zvětšit a rozstříhat)
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NÁMĚT – Na Hradišti

Výtvarný úkol č. 1

99

Výtvarný úkol č. 2
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NÁMĚT – Rožmberská růže
Najdi, kam patří růže. (fotografie míst s rožmberskou růží)
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Omalovánky (vytisknout)
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Výtvarný úkol č. 1

Výtvarný úkol č. 2
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NÁMĚT – Helfenburk
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Tvořivé činnosti
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Výtvarný úkol č. 1

Mýtické bytosti

Povětrnostní vlivy
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Opuštěnost – pavouci

Výtvarný úkol č. 2

Výtvarný úkol č. 3
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Omalovánky hradu Helfenburku
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Omalovánky hradu Helfenburku (vytisknout)
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NÁMĚT – Kostel

Výtvarný úkol
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Puzzle kostela

Tvořivé činnosti

111

Omalovánky kostela

112

Omalovánky kostela (vytisknout)
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Seznámení s pojmem gotika – pohybové aktivity
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NÁMĚT – Gotická vitrážová okna

Výtvarný úkol
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116

Omalovánky gotického vitrážového okna (vytisknout)

117

NÁMĚT – Panský dům
Edukační animace v Panském domě
Úkol č. 1

Úkol č. 2
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Úkol č. 3

119

Výtvarný úkol

120

NÁMĚT – Kašna

Tvořivé činnosti

121

Výtvarný úkolč.1
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Šablona kašny (vytisknout, vystřihnout, obkreslit)
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NÁMĚT – Mapa města
Tvořivé činnosti

124

Výtvarný úkol č. 2
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Výstavy výtvarných děl průběžně na nástěnkách

Interaktivní výstava v kulturním domě při veřejném vystoupení dětí
mateřské školy a Podzimní výstava v tržnici Panského domu při
příležitosti sta let založení republiky
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