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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce se zabývá vlivy odlišného mateřského jazyka a kulturního habitu 

žáků na jejich práci v hodinách výtvarné výchovy. Práce hledá způsoby začlenění 

kulturních obsahů do VV, aniž by byli žáci s odlišným mateřským jazykem 

znevýhodněni. Zároveň se snaží popsat podmínky vzdělávání těchto žáků v oblasti 

VV, a upozornit tak na specifika a nutnost individuálního přístupu.  

 

Autorka vychází ze studia odborné literatury, v teoretické části řeší širší kontext 

této problematiky, tím je vztah jazyka, kultury a myšlení, kulturní obsahy ve VV, 

sémiotika, vizuální gramotnost nebo také kooperace. Důležité je zde pojetí díla 

jako komunikačního prostředku a koncepce výtvarné výchovy jako prostoru 

vizuální i jazykové komunikace.  

 

Výzkumná část popisuje několik výukových situací, ve kterých se autorka zaměřuje 

na způsoby komunikace a spolupráce žáků s odlišným mateřským jazykem, na 

jejich výtvarnou tvorbu a porozumění úkolům. Vychází z pozorování žáků prvního 

stupně základní školy. Cílem je nacházet v těchto individuálních případech 

opakující se situace a zasazovat je do souvislostí. Přispět tak k rozvoji této 

problematiky v oblasti VV a upozornit na specifické podmínky vzdělávání těchto 

žáků. Na základě získaných poznatků a zkušeností z realizace vlastní didaktické 

řady byl navržen výtvarný úkol, který by mohl být realizován bez verbální 

komunikace. Učitel a žáci by tak mohli pocházet ze zcela jiného kulturního 

prostředí. Úkol pracuje s tématem zanechání stopy a otisku sebe sama.  

 

Ve výtvarné části autorka na téma práce navazuje vlastní výtvarnou činností, skrze 

kterou reflektuje otázku komunikace a spolupráce z jiného úhlu pohledu. V akční 

malbě přes transparentní plexisklo tvoří dvě autorky současně a jejich tvorba se 

tak propojuje, jsou si blízké a vzdálené současně.  

 

Klíčová slova: vizuální gramotnost, kulturní identita, komunikace, porozumění, 

vizuální vyjádření, primární vzdělávání, spolupráce  

 

 

 

 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The diploma thesis deals with the influences of different native language and 

cultural habitus of pupils on their activity in art education. The thesis focuses on 

the integration of cultural contents in art education without disadvantage of pupils 

with different native languages. It also describes the educational conditions of 

these pupils in art education and brings out its specifics and the need for an 

individual approach.  

 

The theoretical part is based on literature and it analyzes broader contexts of the 

topic, such as the relation of the language, culture and mind, cultural contents in 

art education, semiotics, visual literacy, or cooperation. The artwork is approached 

as a mean of communication and art education is considered as a space of 

communication.   

 

Several school situations are described in the research part and the attention is 

focused on communication and cooperation among pupils who are non-native 

speakers, their art expression, approach and insight on the tasks. The research is 

based on the observation of non-native speaking pupils at the primary school. The 

aim is to find recurring situations in these individual cases and put them in the 

right context. Thereby contribute to the development of this issue in art education 

and bring attention to the need for specific educational conditions for these pupils. 

In response to the acquired knowledge and experience gained from the realization 

of the didactic art series, the author designed an education task in which the 

participants do not communicate verbally, therefore they can come from different 

cultures and speak diverse languages. The topic of this etude is leaving a trail, an 

imprint of yourself.   

 

The whole thesis is completed by the author's own work of art, through which she 

reflects the issue of communication and cooperation from a different point of view. 

In the artwork, two artists draw simultaneously, each of them on the different side 

of the plexiglass. Thereby their drawings become one. They are connected and 

distant from each other at the same time.   
 

Keywords: visual literacy, cultural identity, communication, understanding, visual 

expression, primary school, cooperation  
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ÚVOD 

Diplomová práce nesoucí název „Rozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na 

jeho vizuální vyjadřování“ se zabývá vlivem jazykových schopností (odlišného 

mateřského jazyka) a kulturního habitu dítěte na jeho práci ve výtvarné výchově. 

Práce je členěna na část teoretickou, výzkumnou, didaktickou a praktickou.  

 

V teoretické části je problematika ukotvena skrze odbornou literaturu. 

Významnými tématy jsou jazyk a kultura žáka, vztah jazykového a vizuálního 

myšlení a také komunikace ve výtvarné výchově.  To autorka blíže zkoumá ve 

výzkumné části, která se zabývá způsoby práce a spolupráce dětí s odlišným 

mateřským jazykem v hodinách VV. Výsledkem výzkumu je popis několika 

výukových situací, který vychází z pozorování žáků 1. stupně ZŠ. Cílem je popsat, 

v čem se může ve výtvarném vyjadřování těchto žáků projevovat vliv odlišné 

mateřštiny a jak mohou tyto skutečnosti ovlivňovat jejich aktivitu v hodinách VV.  

 

V didaktické části je navržena hodina výtvarné výchovy, kterou by bylo možné 

realizovat bez verbální komunikace. V této hodině by učitel a žáci spolupracovali 

beze slov, účastníci tak mohou pocházet každý z odlišného prostředí. Téma, které 

bylo zvoleno, je základem veškeré naší výtvarné činnosti – zanechávání stopy, 

otisku. Proměňujeme tak naše okolí. Snahou je popsat úskalí, přínosy i specifika 

takto postavené aktivity. Tvorbě tohoto výtvarného úkolu předcházela realizace 

výtvarné řady na ZUŠ, kde vizuální projev žáků vycházel ze smyslových zážitků. 

Smyslová percepce je velmi významným zdrojem našeho vnímání, ve výtvarné 

výchově se často zaměřujeme zejména na zrak a převádíme viděnou realitu do její 

vizuální podoby. Často však opomíjíme jiné než vizuální aspekty daného námětu, 

například vůně či zvuky. V této řadě se žáci zaměřovali na to, co slyší, co cítí 

(hapticky), jakou vnímají chuť a jakými prostředky to mohou vizuálně sdělit.  

 

V praktickém projektu se autorka věnovala výtvarné tvorbě, v níž řeší podobná 

témata jako v předchozích oblastech, ale z jiného úhlu pohledu. Pracuje zde skrze 

výtvarnou činnost se svou osobní zkušeností. Vlastní tvůrčí činností reflektuje 

odlišné způsoby výtvarného vyjádření, spolupráci bez jazykové komunikace a téma 

propojení se skrze výtvarnou činnost. Pracuje s tématy, která se týkají všech 

generací a kultur – chaos a řád. Důraz je zde kladen na proces a na průběh aktivity 

samotné, výstupem jsou tak kromě velkoformátových kreseb i fotografie z akce. 

Tato část byla zpracována jako poslední a je tak završením celé diplomové práce.  

Všechny tyto oblasti se přirozeně propojily do jednoho celku, který má společná 

výtvarná a výtvarně didaktická východiska, těmi jsou zejména hnutí art brut 
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a umělecká skupina CoBrA, projekt Jamming a další. Všechny části se dotýkají 

témat, jako je komunikace, porozumění si, odlišnost a svoboda výtvarného 

projevu. Práce se snaží na tato témata nahlížet komplexně a z různých úhlů 

pohledu – z pohledu teoretického, výtvarně didaktického, výzkumného 

i výtvarného. Každá oblast umožňuje jiné pojetí daného tématu.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

 
Teoretická část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, které se zabývají 

kulturou a komunikací v hodinách VV. Pozornost je zaměřena na vztah jazyka, 

myšlení a kultury a na vlivy kulturní identity a mateřského jazyka na počínání dětí 

ve výtvarných úkolech. Dále řeší autorka komunikaci ve VV, což zahrnuje kromě 

kooperace a reflektivního dialogu i pojetí obrazu jako prostředku komunikace, tedy 

oblast sémiotiky a vizuální gramotnosti.   

 

 

1.1 KULTURA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ  

 

Výtvarná výchova je pro žáka jedním z prostředků enkulturace a socializace. Žák 

se zde setkává s podněty z okolí, které mu pomáhají lépe poznat sám sebe a své 

místo ve světě (Mistrík, 2008). „Výtvarná výchova v současném edukačním 

systému zaujímá pozici předmětu, který jediný umožňuje orientaci v kultuře, ve 

světě výtvarného umění i v každodenní inflaci produktů vizuálního průmyslu.“ 

(Fulková, 2008, s. 7) Žákovo zázemí, mateřský jazyk a kultura rodiny, v níž byl 

vychován, ovlivňují způsob jeho uvažování, porozumění a uchopení výtvarného 

úkolu, volbu prostředků, způsob komunikace i postavení ve třídním kolektivu.  

 

„…neexistuje žádná lidská přirozenost, která by nebyla závislá na kultuře.“ (Geertz, 

2000, s. 62) Kultura má tak ve výtvarné výchově velmi významnou roli.  Žákovo 

myšlení a kulturní habitus mají vliv na jeho vizuální vyjádření, kultura společnosti 

(ta, ve které žije i ta, ze které pochází) se zase podílí na utváření jeho kulturního 

habitu a celkovém způsobu uvažování. Hodiny výtvarné výchovy jsou ovlivněny 

různými sociálními kontexty, které musíme zohlednit. Jsou jimi dominantní 

kultura, ve které probíhá výuka, ale také kultury společenství, ze kterého pocházejí 

žák, učitel a spolužáci. Patří sem i subkultura třídy, kterou tito účastníci vytvářejí 

společně. Tyto sociální a kulturní kontexty se do VV promítají a ovlivňují 

interpretace, výrazové prostředky i preference týkající se obrazu (Fulková, 2008). 

 

Ačkoliv na nás působí vlivy kultury, ze které pocházíme a ve které žijeme, každý 

člověk je jedinečný, a proto bychom se měli vyhnout zobecňování a škatulkování. 

Ke každému žákovi je třeba přistupovat individuálně. Neznevýhodňovat jej, ale 

naopak i privilegia mohou mít negativní důsledky. Zdůrazňování a kladení přílišné 

pozornosti na odlišnosti žáků vedou ke stereotypům a mohou vést k potlačení 

žákovy identity (Bartůňková, 2008). 
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Když se do nějaké kultury narodíme, je nám přirozená. Zvyky učitelů a spolužáků 

ze stejného prostředí jsou s našimi zvyky v souladu, a tak si je rychle osvojíme. 

I tak je pro nás škola prostředím, ve kterém se potýkáme s mnoha otázkami, 

výzvami a úkoly, ať už po stránce vědomostní, sociální či osobnostní. Pro děti, 

které si současně musí osvojit novou kulturu a nové zvyky, je tento úkol mnohem 

těžší, protože se všemu učí v cizím jazyce.  

 

Není neobvyklé, že se žáci účastní výuky v českém jazyce brzy po svém příjezdu, 

ačkoliv česky umí jen velmi málo nebo vůbec. Učitel pak musí hledat možnosti 

komunikace, aby se žák mohl zapojit do výuky. Podobné situace vypozorovala 

autorka vícekrát v rámci výzkumu na ZŠ.  

 

  

1.1.1 Cizinci na českých školách  

 

V současném globálním světě se kultury propojují a počty migrantů se zvyšují, ať 

už se lidé stěhují za lepšími ekonomickými podmínkami nebo ze své země 

odcházejí kvůli nepříznivým životním podmínkám, například v podobě války. 

V České republice navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 české školy celkem 

95 357 cizinců, což je celkem 4,65 % z celkového počtu žáků (Jiroutová, 2020).  

 

Vzhledem k tomu, že se počty tzv. žáků-cizinců na školách zvyšují, vznikají pro ně 

speciální vzdělávací materiály a některé školy a obce nabízejí lekce českého 

jazyka. Ne všechny školy však mají dostatek prostorů a kapacitu, obvykle se 

přístup mění v závislosti na počtu žáků-cizinců na dané škole. Jazyková příprava 

naráží na mnohá úskalí, např. načasování, dojíždění, podpora ze strany rodiny atp. 

Školský zákon č. 561/2004 ukládá krajským úřadům zajistit pro tyto žáky 

bezplatnou výuku českého jazyka, přesto to v praxi bohužel není ve většině škol 

pravidlem (Průcha, 2010). Učitelé ne vždy procházejí během studií přípravou 

zaměřenou na práci se žáky-cizinci, obvykle bývá pozornost zaměřena spíše na 

žáky se specifickými poruchami učení atp.  

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ) se potýkají s celou řadou 

náročných situací, jednou z nich je jazyková bariéra, jelikož často neumí jazyk 

země, do které se přestěhovali, nebo jej umí málo. Zároveň jsou ve zcela novém 

prostředí, kde nemají svou širší rodinu a přátele. Všechny tyto aspekty jim 

znesnadňují orientaci v novém prostředí (Kostelecká et al., 2019). Žák se také 

potýká s rozdíly mezi rodinným a školním prostředím, kromě jazykových rozdílů 

se může jednat i o otázky víry, názorů a postojů (Lechta, 2016). „Jazyk není pouze 

ukazatelem příslušnosti k určité komunitě (národ, etnická skupina, místní 
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skupina), ale je vázán na hodnoty, postoje a motivy, které komunita prosazuje 

a užívá.“ (Gavora, 2005, s. 64) Kromě nového jazyka se žáci s OMJ musí potýkat 

s neznámou kulturou, novými zvyky a pravidly. „Naše myšlenky, hodnoty, činy, 

dokonce i naše emoce, jsou, tak jako sám náš nervový systém, kulturními 

produkty.“ (Geertz, 2000, s. 63) Osvojování si kulturních a společenských 

zvyklostí je nedílnou součástí školní docházky a jedná se o dlouhodobý proces 

i u žáků majoritní kultury.  

 

Žák se také učí specifickému jazyku třídy, vyučovacího procesu i kultuře 

a fungování celé školy. I zde jsou totiž určitá komunikační pravidla. Jejich 

pochopení a porozumění dění ve vyučování ovlivňuje žákovu „školní úspěšnost". 

Vliv má kromě základních jazykových dovedností i rozvinutost jazyka a také 

kompatibilita jazyka žáka s jazykem školy či třídy. Nesoulad mezi nimi vytváří pro 

žáka bariéru a hovoříme pak o tzv. jazykovém deficitu (Gavora, 2005). Žáci s OMJ 

obvykle hovoří dvěma jazyky (můžeme je tedy nazvat bilingvními) a tyto jazyky 

využívají a střídají na základě situace a prostředí, ve kterém se nacházejí. Mají 

svůj jazyk mateřský, ve kterém myslí, a jazyk tzv. povrchově plynulý, ve kterém 

jsou schopni konverzovat, ale už jej nepoužívají k hlubším úvahám a řešením 

složitějších myšlenkových úloh. Jsou proto ve výuce probíhající v jazyce majoritní 

kultury ve velké nevýhodě (Lechta, 2016).  

 

Učitel by proto měl pohotově reagovat nejen ve vztahu k žákovi s OMJ, k celému 

třídnímu kolektivu, ale i k jeho rodičům, kteří také často neumí česky a někdy je 

proto žák tlumočníkem. V komunikaci učitele a rodičů může být problematická jak 

jazyková bariéra, tak odlišná očekávání (např. představy o chodu školy). Je tedy 

dobré se jako učitel na setkání připravit a zohlednit možnosti rodiče během 

mluvené i psané komunikace (Inkluzivní škola, 2021). 

 

Kromě zapojení žáků s OMJ do výuky by učitel měl řešit i jejich začlenění do třídní 

skupiny, snažit se jim v tomto ohledu pomoci a posilovat jejich sebedůvěru, která 

může být jazykovým deficitem ovlivněna. V rámci výzkumu na ZŠ bylo 

vypozorováno, že žáci-cizinci se často přátelí mezi sebou. Pravděpodobně jsou si 

blízcí právě proto, že se nacházejí v obdobné situaci. Mnohdy spolu docházejí do 

jazykových kurzů a často je propojuje podobný jazyk a jeden se tak stává 

překladatelem. Školní psychologové hovoří o potřebě žáků vytvořit si blízký vztah 

s někým v novém prostředí, což může být učitel i spolužák. Žáci, kteří jsou 

v kolektivu třídy menšinou, se mohou někdy setkávat s posměšky či dokonce 

nepřátelským chováním spolužáků. Takové situace mohou vést ke strachu 

z kolektivu, odmítání školy. 
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Obecně by učitel měl vytvářet pozitivní třídní klima a vést žáky vzájemnému 

poznání a toleranci. Spolužáci například mohou zaujmout roli překladatele nebo 

jen dávat najevo, že jsou ochotni pomoci. Posilování pozitivních vztahů v kolektivu 

je pro proces úspěšné integrace žáků s OMJ velmi důležité, pomáhá kultivovat 

postoje žáků a snižovat etnické rozdíly (Kostelecká et al., 2019).  

 

 

1.1.2 Kulturní identita dítěte  

 

Identita jedince se utváří pozvolna, v průběhu celého života. Utváříme si ji na 

základě socializace a interakce s druhými (Moree, 2015). Na dítě a jeho duševní 

vývoj má obrovský vliv jeho okolní prostředí už od samého narození (Piaget, 

2010). Naše identita je mnohovrstevnatá a je utvářena postoji z oblasti 

náboženské, etnické, sociální i genderové. Může být hybridní, a to právě třeba 

v případě žáků, kteří přišli do Čech z jiné země. Takový žák není příslušníkem 

jedné kultury, ale určitým způsobem je příslušníkem obou kultur – Čechem 

pocházejícím z cizí země i „cizincem“ žijícím v České republice (Moree, 2015). 

„Z hlediska kontaktu mezi lidmi je nejrizikovější, pokud na základě nějakých 

vnějších znaků přisuzujeme dotyčnému nějakou sadu vlastností, kterou bereme za 

danou. Zavíráme tak dveře všem možnostem, které daný vztah nabízí, 

zmenšujeme potenciál, který ten druhý i náš vzájemný vztah má.“ (Moree, 2015, 

s. 42) 

 

Kulturní identita žáka je úzce napojena na jeho mateřský jazyk. Pokud má žák, 

ačkoliv se třeba narodil v České republice, rodiče z jiné země, působí na něj vlivy 

a tradice společnosti, ve které byli vychováni jeho předci, zároveň jej ale ovlivňuje 

i kultura, ve které nyní žije (škola, volnočasové aktivity, kamarádi). VV může být 

prostorem pro lepší uvědomění si vztahů, podobností a odlišností těchto kulturních 

vlivů, a může tak žákovi pomoci při tvorbě a poznávání vlastní kulturní identity. 

Žáci zde získávají podněty pro poznání sebe i druhých a konfrontace s druhými 

přispívá tvorbě kulturní identity a vlastního pohledu na svět. „Vždyť člověk 

navazuje vztah s předmětným světem prostřednictvím druhých lidí.“ (Vygotskij, 

1976, s. 18) 

 

 

1.1.3 Jazyk, kultura a myšlení  

 

„Jazyk je v podstatě jev mentální povahy, existuje ve vědomí lidí, a tudíž má 

důležité psychologické aspekty.“ (Čeněk et al., 2016, s. 33) Jazyk ovlivňuje naše 

prožívání i chování (Průcha, 2010), ale například i to, jaké věci a události si 
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zapamatujeme. Slova mění náš způsob vidění a vnímání prožívaných událostí, na 

něco se zaměřím, a to si zapamatuji. Něco, co neumím ani pojmenovat, naopak 

spíše zapomenu (Imai, 2017). „…na svět se díváme optikou našeho jazyka, aniž si 

to uvědomujeme.“ (Imai, 2017, s. 7)  

 

Myšlení není jen o tom, co se děje v hlavě, ale zacházení s významovými symboly 

(slovy, gesty, kresbami, zvuky apod.). Tedy se symboly, které jsou odděleny od 

jevové podstaty a skutečnostem udělují nový význam. V kulturách a komunitách 

už tyto významy existují, ačkoliv se v průběhu času mírně proměňují. Během 

svého života s nimi pracujeme a používáme je, abychom událostem, které 

prožíváme, dali určitou konstrukci a abychom se orientovali ve světě (Geertz, 

2000). 

 

Zajímavým příkladem vztahu jazyka a myšlení mohou být tzv. verbální asociace, 

které si vytváříme v návaznosti na svou kulturu. Na stejná slova totiž reagují 

příslušníci různých kultur odlišně. Týká se toho například i kulturní symbolika 

barev. Zatímco Francouzi si spojí s bílou barvou čistotu, Uzbekové si vybaví cestu 

nebo bavlnu (Čeněk et al., 2016). I pojmenování barev se odvíjí od dané kultury, 

každý jazyk má jiný počet základních barev. Záleží, co je pro danou kulturu 

významné a co pro komunikaci lidé potřebují. Lidé žijící za Polárním kruhem mají 

více než dvacet slov pro pojmenování sněhu, zatímco v Japonsku zase pro 

pojmenování rýže (Imai, 2017).  

 

„...obrazy a vizuální díla vzniklá v jiných kulturách se zásadně liší od obrazů 

a vizuálních objektů vzniklých v Evropě.“ (Fulková, 2002, s. 13) Každá kultura 

vychází ze svého prostředí, potřeb, zvyků, společenských struktur a vztahů. Je 

tedy logické, že na zadání a obsahy výtvarných úkolů budou příslušníci různých 

kultur reagovat rozdílným způsobem. Pro učitele může být obtížné na odlišnost 

žáků s OMJ nezapomínat, ale ani na ni neupozorňovat příliš. Měl by vést ke 

vzájemnému sdílení, respektování a porozumění si. Prvním krokem může být 

pochopení své vlastní kultury a role ve společnosti, aby žáci postupně přijali, že 

žijeme na světě mnoha odlišných kultur a že každý člověk je rozdílný. Charakter 

předmětu VV a obecně výtvarných činností nám poskytuje prostor pro pojetí 

jinakosti jako zdroje inspirace než problému či hendikepu (Šobáňová, 2019). 
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1.1.4 Kulturní habitus   

 

„Kulturním habitem rozumíme prostor, v němž se utváří životní styl, a to nejen 

v oblasti utváření kategorií vnímání, klasifikačních schémat a estetických soudů, 

ale také jako schopnost tolerance a uznání projevů kultury jiných sociálních skupin 

a subkultur.“ (Fulková, 2002, s. 13) Leonora Kitzbergerová (2014) pojem kulturní 

habitus popisuje na základě definice Pierra Bourdieua, podle které je kulturní 

habitus společností a výchovou formovaný základ pro naše chování a postoje. 

Vlivem výchovy, společenských institucí a pravidel získáváme určité dispozice, 

skrze které pak vstupujeme do sociálních a kulturních interakcí. Kultura, ze které 

pocházíme, náš domov a zázemí, přímo ovlivňuje naše dispozice, a tedy následné 

sociální a kulturní interakce, například i ve školní výuce a ve třídním kolektivu.  

 

 

1.1.5 Inkluzivní praktiky ve výtvarné edukaci   

 

Princip inkluze spočívá v zapojení do výuky všech žáků bez rozdílu a ve společném 

vzdělávání žáků s hendikepem (včetně žáků s OMJ) i žáků nadaných. Studijní 

výsledky žáků s OMJ jsou ovlivněny jazykovou výbavou, je pro ně obtížnější ve 

stejné rychlosti zpracovávat nové poznatky a učivo. Jako podpora pro učitele, žáky 

i rodiče je na školách zřízeno školní poradenské pracoviště, se kterým učitel přístup 

k těmto žákům může konzultovat. Vyškolení pracovníci (výchovný poradce, 

metodik prevence, speciální pedagog i školní psycholog) zároveň mohou zajistit 

speciální pomůcky nebo doučování.  

 

Obecně by měl být v inkluzivním vzdělávání žáků-cizinců kladen důraz na 

srozumitelnost a názornost výkladu, propojování jazyka a obsahu výuky a také na 

zapojení žáka do třídního kolektivu. Dobré je také přistupovat k žákovi jako 

k individualitě a využívat jeho schopností a dovedností. Učitel by neměl příliš 

upozorňovat na rozdílnost kulturního původu jedince, ale spíše zadávat úkoly, 

jejichž forma poskytuje prostor pro reflexi individuálních rozdílů mezi všemi žáky 

v kolektivu (Inkluzivní škola, 2021). Úroveň úkolu by měla zohledňovat odlišné 

možnosti žáka tak, aby se do dané činnosti mohl zapojit v maximální možné míře, 

případně mu aktivitu přizpůsobit. Učitel by neměl podporovat soutěživost tam, kde 

by žák s OMJ neuspěl, naopak by měl podporovat toleranci mezi žáky (Lechta, 

2016).  „Úkolem je nikoliv popírat existenci nějakého handicapu (impairment), ale 

spíše pokud možno eliminovat z něj plynoucí postižení (disability).“ (Šobáňová, 

2019, s. 67) 
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Učitel by měl žákům z etnických a národnostních menšin upravit didaktické 

postupy s ohledem na jejich jazykovou bariéru. Měl by „vidět ve dvojjazyčnosti 

jedinečnou příležitost obohacování kulturního a jazykového povědomí svých žáků“ 

(Lechta, 2016, s. 417), potlačovat projevy nenávisti či rasismu vůči žákům 

z odlišného kulturního prostředí, posilovat jejich sebevědomí, v hodnocení vždy 

brát ohled na jejich podmínky a možnosti a obecně jim být oporou a vzorem 

(Lechta, 2016). Didaktické postupy musí být voleny adekvátně žákovým 

schopnostem, aby nebyly příliš snadné ani moc náročné. Neměl by zkrátka 

očekávat ani málo, ani moc (Moree a Janská, 2008). Učitel by zároveň měl mít 

odpovídající kulturní znalosti a v průběhu své kariéry je neustále rozšiřovat 

a aktualizovat. Nutnou podmínkou je též otevřený přístup ke kulturám svých žáků.  

 

V inkluzivním vzdělávání hraje významnou roli také kooperativní vzdělávání, které 

je cestou ke vzájemnému poznání, toleranci, posilování tvůrčího i sociálního 

sebevědomí. Skupinová práce, jež rozvíjí jazyk, by měla být jasně a srozumitelně 

vysvětlená, měla by vyžadovat mluvení, být přiměřená věku a měli by v ní být 

zapojeni všichni žáci (Inkluzivní škola, 2021). 

 

 

1.2 KOMUNIKACE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

 

V současném pojetí je předmět výtvarné výchovy prostorem, kde můžeme 

komunikovat o našem vidění světa, méně již řešíme estetické formální nebo 

obsahové otázky (Fulková, 2008). Komunikace má mnoho podob, specifikem 

výtvarné výchovy je možnost sdělení a vyjádření se skrze vizuální dílo.  

 

První část kapitoly se zaměřuje na téma komunikace v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro ZV v oblasti VV, poté je pozornost zaměřena na oblast vizuální 

komunikace, pojetí obrazu jako sdělení, a s tím spojenou vizuální kulturu 

a gramotnost. Dalším tématem je reflektivní dialog, který poskytuje prostor pro 

vzájemné sdílení se a dochází tak ke střetům různých pohledů. Důležitá je také 

jazyková komunikace mezi učitelem a žákem v různých fázích vyučovací hodiny 

a kooperace mezi žáky navzájem. Prostorem pro ni může být skupinový projekt či 

práce ve dvojicích. 

 

„…z šíře pojmu „komunikace“ vyplývá, že vlastně vše, co se ve výtvarné výchově 

odehrává, je komunikací. To, co se ve výtvarné výchově děje mezi učitelem 

a žákem, mezi dětmi navzájem, mezi dítětem a médiem, má komunikativní 

charakter, stejně jako dětská výtvarná práce nebo umělecké dílo.“ (Linaj, 2002, 

s. 139) Dětský výtvarný projev je sám o sobě komunikačním prostředkem, 
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obrázky mohou být výpovědí v případě, že dítě z různých důvodů dostatečně 

neovládá jazyk. Výtvarné vyjádření je sdělením o tom, co dítě cítí, ale co nedokáže 

slovně vyjádřit (Davido, 2008). Oproti jiným předmětům má ve VV žák k dispozici 

škálu vyjadřovacích prostředků rozšířenou o vizuální a performativní možnosti. 

Učitel může propojit výtvarný projev s dramatickou hrou, pohybem těla nebo 

gestem skrze umění performance či instalaci.  

 

Magdalena Novotná jako jeden z nástrojů komunikace uvádí žákovské portfolio, 

které ustavuje diskurzivní prostor a nabízí propojení vlastní tvorby s výtvarným 

uměním i s textem, předáváme skrze něj určité informace. Umožňuje nám zpětné 

připomenutí zadání, zdrojů inspirace i výsledků tvorby a jejich využití pro další 

výtvarné úkoly. Může se stát i prostředkem komunikace s rodiči nebo mezi rodiči 

a dětmi (Novotná, 2019).   

 

 

1.2.1 Komunikační doména dle RVP 

 

Předměty výtvarná a hudební výchova, spadající do oblasti Umění a kultura 

v Rámcovém vzdělávacím programu, umožňují žákovi jiné než pouze racionální 

poznávání světa. V těchto předmětech žáci rozvíjejí schopnost vyjádření se 

prostřednictvím linie, bodu, tvaru, gesta nebo mimiky (RVP, 2016). Pro komunikaci 

skrze vizuální vyjádření můžeme využívat tradičních i netradičních výrazových 

prostředků a technik: kresbu, malbu, grafiku, video, animaci, fotografii, instalaci 

z předmětů… Škála možností výtvarného vyjádření je nesmírně široká. 

Komunikační oblast výtvarné výchovy je definována v jedné ze tří složek RVP, 

kterou je Ověřování komunikačních účinků. V komunikaci s ostatními si 

uvědomujeme různorodost našich názorů (Fulková, 2002), skrze reflexi získávají 

žáci prostor pro expresi vlastních myšlenek a vypovídají tak o svém vnímání světa 

(Fulková, 2008). 

 

RVP pro gymnázia se komunikací zabývá zejména v oblasti Obrazové znakové 

systémy. Ty žákovi umožňují například „vytváření aktivních, individuálně 

založených postojů k obsahům obrazové komunikace“ a „reflektování osobního 

místa ve světě vizuální kultury jako vnímatele, interpreta a jako tvůrce 

komunikačního obsahu s uvědoměním si oblasti jeho účinku.“ (RVP G, 2007, s. 51-

55) Specifickou doménou je také oblast Umělecká tvorba a komunikace, jež je 

integrací výtvarného a hudebního oboru. Žák se v ní učí uměleckému procesu a 

jeho vývoji (znakové podmíněnosti chápání světa), chápání role subjektu a úlohy 

komunikace v uměleckém procesu (RVP G, 2007). 
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1.2.2 Symboly a sémiotika 

 

Jedním z prostředků komunikace je symbol. Oproti pojmu, který je doslovný, je 

význam symbolu ambivalentní, můžeme si jej proto vykládat různě (Stehlíková 

Babyrádová, 2004). Významové symboly, ať už se jedná o slova, gesta, zvuky 

nebo kresbu, jsou od jevové podstaty odděleny a skutečnosti skrze ně získávají 

nový význam. Pomáhají nám orientovat se ve světě (Geertz, 2000).  

 

Teoretickou oporou pro tuto koncepci výtvarné výchovy, kde k symbolu 

přistupujeme jako k prostředku komunikace, je obor sémiotiky. Ústředním 

pojmem je znak, jenž je vždy součástí nějakého znakového systému, má svého 

nositele, uživatele a vyjadřuje nějakou skutečnost. Protože uživatel znaku vychází 

ze svých společenských a historických kontextů, i znak se stává společenským 

a historickým produktem (Svoboda, 2004). „Znakové (symbolické) systémy jsou 

sociálního původu a významy znaků a symbolů jsou rovněž vytvářené v sociální 

interakci a komunikaci. Tyto systémy pak konstituují i symbolický řád společenství, 

jež zároveň zakládá a udržuje tyto systémy samotné.“ (Fulková, 2004, s. 87) 

 

Lidské vnímání není objektivní (Vančát, 2006). Vnímání není procesem přenosu 

obrazu do mozku, vnímání je dáno tím, co si myslíme a co cítíme. Naopak to, co 

si myslíme a jak se cítíme, ovlivňuje naše vnímání, vidění či pozornost (Tipton, 

2004). Proto i „obraz, jakkoliv realistický, není možné automaticky ztotožnit 

s realitou, natož pak s pravdou v univerzálním slova smyslu.“ (Fulková, 2002, 

s. 13)  

 

„Vnímatel i tvůrce vytváří svá vlastní schémata vidění na základě prohlubujícího 

se vědění, a proto dítě vnímá a „vidí“ jinak než dospělý s určitou zkušeností.“ 

(Dytrtová, 2006, s. 137) Způsoby reprezentace daného jevu se proto s časem 

proměňují i vlivem diváka a jeho osobního vnímání, každý divák znakový systém 

proměňuje a přidává nové významy (Mirzoeff, 2012). Toto proměňování 

způsobuje, že je kultura dynamická a proměnlivá. Z kultury a z tohoto znakového 

systému pak vychází naše vnímání, chování i obraznost (Dytrtová, 2006).  

 

Mezi cíle sémioticky založené výtvarné výchovy řadíme porozumění již existujícím 

znakům, citlivost k důsledkům proměn vizuálního jazyka na jedince i společnost 

a rozvoj schopnosti znaky samostatně vytvářet, což spočívá v praktikování 

vizuálního vyjádření a komunikace (Svoboda, 2004). Symboly nám ve výtvarné 

výchově slouží jako prostředek vyslovení osobního hlediska a pohledu na věc, 

pracujeme s nimi, utváříme jejich významy a skrze jejich sdělování docházíme 

k dialogu (Fulková, 2008).  
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Skrze umělecké dílo můžeme vést dialog nejen s okolím, ale i se sebou samým 

(Stehlíková Babyrádová, 2004). Vizuální zobrazení nám umožňuje zobrazit něco, 

co jazykem vyjádřit nedokážeme. Umělecké dílo nemůžeme plně převést do 

konstrukcí a pojmů jazyka (Svoboda, 2006), a v tom je obrovská hodnota 

výtvarného projevu – poskytuje prostor pro komunikaci i mezi jedinci, kteří 

nesdílejí stejný jazyk. Protože jsou ale znaky ovlivněné kulturou, je třeba také 

neustále kultivovat vnímání obraznosti a vizuální gramotnost. Sémiotika pojímá 

výtvarné dílo jako prostředek komunikace, což je nesmírně cenné v práci se žáky 

s OMJ. Umožňuje nám skrze výtvarnou činnost komunikovat jinak než verbálně, 

zároveň však klade velký nárok na stavbu výtvarných úkolů, aby se pro žáka obraz 

prostředkem komunikace opravdu stal.  

 

 

1.2.3 Vizuální gramotnost 

 

Pojem vizuální gramotnost vznikl s ohledem na rozšiřující se obrazově založenou 

komunikaci a sémantický přístup k obrazové kultuře (Vančát, 2013). V předchozí 

kapitole bylo vysvětleno chápání obrazu jako znaku a prostředku komunikace. 

Současná společnost vizualitu ke komunikaci využívá neustále, proto je důležité, 

aby byli její členové schopni se v tomto komunikačním systému orientovat, aby 

byli tzv. vizuálně gramotní. „Vizuálně gramotný člověk rozumí vizuálním sdělením, 

která jej obklopují, nejen ve smyslu pochopení jejich obsahu a základní informace, 

ale je schopen rozpoznávat a vyhodnocovat také strategie, v jejichž rámci jej tato 

sdělení, většinou ve formě obrazů, ovládají a ovlivňují. Ví, jak obrazy vznikají, 

a rozpozná, na čem je založena jejich přesvědčivost. Uvažuje o tom, proč vizuální 

produkty vyvolávají emoce, proč pod jejich vlivem podléháme iluzím, čím ovlivňují 

naše názory a postoje. Je schopen kritického náhledu i na zdroje vlastních 

preferencí, které jej vedou k výrobě produktů, s nimiž se ztotožní a jejichž vliv 

bude dále šířit.“ (Kitzbergerová, 2014, s. 9)  

 

Marie Fulková (2002) popisuje vizuální gramotnost jako mnohovrstevnatý 

fenomén, který se skládá z percepční senzitivity, kulturního habitu, schopnosti 

kritického myšlení (rozpoznání záměru s ohledem na kontext díla, znalost 

vizuálních vyjadřovacích prostředků), estetické otevřenosti a schopnosti vizuální 

výmluvnosti a působivosti (jakákoliv kreativní činnost v souvislosti s vizualitou). 

M. Fulková zde vycházela z kategorií, které vytvořil K. Raney, a specifikovala je 

pro český školní a kulturní kontext.  

 

Protože jsme v současné západní kultuře v neustálém obklopení vizuálními 

sděleními a obrazy (reklamy, film, fotografie a videa), naše představy o světě 
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obvykle nevycházejí z přímé zkušenosti (Fulková, 2002). „Obrazové prostředky 

komunikaci zpřesňují a urychlují, což je nezbytné v nyní se utvářející globální 

societě, která musí mezi svými členy zvládat oproti předchozím nesrovnatelně více 

vzájemných propojení. To je také důvod, proč je obrazová komunikace stále 

rozšířenější.“ (Vančát, 2010, s. 8) Výtvarná výchova vede k autentickému zážitku, 

k vizuální tvorbě, která vychází z nás, ne z kopírování vizuálních sdělení v našem 

okolí.  

 

 

1.2.4 Reflektivní dialog a jazyková komunikace  

 

„Materiální artefakt nemá sám o sobě funkci, účel a lidský smysl, jestliže není 

podložen interpretací anebo parafrází svého obsahu. Obsahem zde nazýváme to, 

co lze uchovávat v paměti a intersubjektivně sdílet prostřednictvím interpretace 

artefaktu.“ (Slavík et al., 2013, s. 47) Prostorem pro sdílení této interpretace je 

v hodinách VV reflektivní dialog. Střetávají se zde pohledy žáků, jejich individuální 

představy a pojetí výtvarného úkolu. Reflektivní dialog přispívá k rozvoji 

žákovských kompetencí a kultivaci schopnosti reflektovat svou tvůrčí činnost 

a prožívání. Je místem, kde žáci sdílí s okolím své subjektivní vnímání reality. Žák 

se tak učí lépe uchopit a rozeznat vnější svět a subjektivitu světa vnitřního 

(Směšná, 2016). Reflexe je cestou ke zpětnému porozumění a objasnění toho, co 

bylo zadáno i jak byl naplněn cíl daného úkolu (Kitzbergerová, 2007).  

 

„Dítě je jakoby uzavřeno ve svém vlastním světě, jeho pozornost je upoutána 

vlastními představami, pocity a myšlenkami. Je obráceno dovnitř, do světa, do 

něhož můžeme trochu nahlédnout teprve dodatečně, na základě jazykové 

komunikace s ním a na základě interpretace jeho výtvorů.“ (Linaj, 2002, s. 140) 

Pro srozumitelnost této interpretace jsou velice důležité žákovy jazykové 

a vyjadřovací dovednosti, odlišný mateřský jazyk může být příčinou komunikační 

bariéry. Tyto dovednosti ovlivňují i jeho postavení v kolektivu a schopnost se 

prosadit, což má také vliv na jeho sdílení myšlenek s kolektivem. Pro vedení 

reflektivního dialogu je proto podstatné zajistit bezpečné prostředí, kde nedochází 

k zesměšňování či diskriminaci. To, co žáci v rámci reflexe sdělují, je často osobní 

a citlivé. „Chceme-li přesvědčit své žáky o tom, že - umělecké i jejich vlastní, 

v hodině výtvarné výchovy vytvořené – dílo je výzvou ke komunikaci, její součástí 

a jedním z jejích prostředků, je třeba, abychom pro tuto komunikaci vytvořili 

odpovídající prostředí.“ (Kitzbergerová, 2007, s. 5) Učitel by měl žáky akceptovat 

a respektovat jejich osobnost (tj. přijmout jejich nápad, názor, povzbuzovat je, 

nechat je dokončit svou práci, neskákat jim do řeči). To je základem důvěry žáka 

k učiteli. Významná je také schopnost aktivního naslouchání – aby věnoval žákovi 
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pozornost a snažil se mu porozumět (Gavora, 2005). Pro žáka s OMJ se tak 

reflektivní dialog může stát důležitým prostředkem porozumění novému prostředí.   

 

Reflexí se zabýval například Donald Schön (Schön, 1991), který přišel s pojmem 

reflection-in-action (reflexe v činnosti). Zaměřil se na intuici, na knowing-in-action 

(vědění v činnosti), které mnohdy ani sami nedokážeme popsat slovy. Kladl důraz 

na schopnost vidění, cítění, všímání si toho, co právě děláme, a připravenost se 

z toho poučit. Uspořádat své jednání na základě racionálního uvažování i naší 

intuice. Rozdělil reflexi na tři dynamické na sebe navazující fáze: reflection-in-

action (reflexe v činnosti), reflection-on-action (reflexe vykonané činnosti) 

a reflection-on-reflection-on-action (reflektování reflexe činnosti) (Fulková, 2008). 

 

 

1.2.5 Kooperativní charakter předmětu 

 

Komunikace hraje významnou roli i ve skupinové práci, která je i cestou k rozvíjení 

vzájemné tolerance, je totiž postavena na principu partnerství. Spolupráce na 

projektu má pozitivní vliv na žákovo učení. Žáci si navzájem pomáhají, slabší 

a průměrní žáci dosáhnou lepších výsledků, nadaní žáci se učí pracovat s ostatními 

a spolupráce celkově vede k dosahování lepších výsledků. Skrze kooperativní 

vyučování můžeme také pozitivně ovlivňovat multietnické třídy. Skupina badatelů 

a učitelů (Sharan et al. in Bertrand, 1998) pracovala v Izraeli na výzkumu s 800 

žáky 2. stupně a došli k závěru, že kooperativní organizace třídy zlepšuje vztahy 

mezi žáky různých ras a podporuje lepší sociální integraci žáků z odlišného 

prostředí (Bertrand, 1998).  

 

Spolupráce v aktivitách s daným cílem je prostředkem individuální i kolektivní 

proměny a budování vědomostí žáků (Karpati et al., 2017). Kolaborativní práce 

žáků ve VV pozitivně ovlivňuje jejich vnímání odlišnosti a vede k větší otevřenosti 

vůči rozmanitosti. Častá spolupráce má mnoho pozitivních dopadů na studenty, 

například zlepšuje jejich komunikační dovednosti, schopnosti pracovat ve skupině 

nebo kritické myšlení (Chad et al., 2018). Vzájemné sdílení pracovních procesů 

a myšlenek, ať už ve dvojici či ve skupině, je zdrojem inspirace a nových nápadů. 

Práce jednoho člena skupiny může ovlivňovat a inspirovat druhé, a společný 

výtvarný projekt tak získává nové směry a možnosti řešení. Úspěšná spolupráce 

ve výtvarném procesu podporuje sebevědomí členů skupiny a pomáhá jim 

dosáhnout různých životních cílů. Vede ke vzájemnému respektu a ke schopnosti 

sdílet a vyjednávat zájmy a hodnoty, dosáhnout kompromisů a inovativně řešit 

problémy (Karpati et al., 2017).  
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Jedním z typů spolupráce může být tzv. peer (vrstevnický) tutoring, který se 

využívá pro prevenci rizikového chování. Má mnoho forem a podob, asymetrický 

peer tutoring spočívá v pomoci starších žáků mladším, symetrická forma tutoringu 

je spoluprací podobně starých žáků ve skupině nebo dvojici. Spolupráce může být 

organizována a řízena učitelem, nebo může vznikat spontánně. Skrze takový typ 

činností se žáci učí sociálním a komunikativním dovednostem. Peer tutoring rozvíjí 

empatii, toleranci a akceptaci mezi dětmi navzájem a vede také k minimalizaci 

konfliktů. Původním smyslem této strategie byla spolupráce žáků s handicapem 

a jejich vrstevníků – tutorů. Stejné principy ale můžeme využít i k aktivaci žáků 

v běžném či projektovém vyučování a k motivaci žáků (Švamberk Šauerová, 

2017).  

 

Komunikace a kooperace propojuje všechny části práce a k jejím principům se 

autorka odkazuje i ve výzkumu, didaktice a ve své výtvarné činnosti. Zaměřuje se 

na možnosti komunikace skrze výtvarnou činnost, vizuální sdělení a podmínky, 

které musíme vytvářet, aby se žáci či jiní tvůrci cítili uvolněně a svobodně, a byli 

tak v této komunikaci otevření a upřímní.  
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST  

 

2.1 FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A CÍLE  

 

Cílem výzkumu je charakterizovat projev a způsoby výtvarné práce žáků, jejichž 

rodným jazykem není čeština.  Odkrýt, zda a jak ovlivňuje odlišný mateřský jazyk 

jejich výtvarnou práci a porozumění úkolu, jeho zadání i obsahům. Výzkum si 

neklade za cíl stanovení obecně platných závěrů a zákonitostí, ale skrze analýzu 

konkrétních výukových situací této problematice blíže porozumět. Cílem studie je 

popsat situace, do nichž se žáci s OMJ ve výtvarné výchově dostávají. Výsledky 

výzkumu mohou přinést do oboru VV nové podněty v oblasti, která dosud nebyla 

příliš zkoumána a nevěnovalo se jí tolik pozornosti, a přispět tak k rozvoji 

odborného pedagogického uvažování. Studie také hledá možné způsoby, jak 

začlenit kulturní obsahy i do výtvarné tvorby žáků s OMJ. Diplomová práce dále 

navrhuje konkrétní typy výtvarných činností pro tyto žáky.  

 
 

2.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

K výzkumu byly stanoveny tyto výzkumné otázky a podotázky:   

1. Jak ovlivňuje jazykové neporozumění výtvarnou činnost žáků 

s odlišným mateřským jazykem?  

1a. Jak rozumí zadání úkolů a jak na ně reagují? 

1b. Jak rozumí obsahu výtvarných úkolů? 

1c. Je pro ně vytvořený artefakt sdělením? 

2. Jak žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách VV 

komunikují? 

3. Jak žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách spolupracují 

se spolužáky? 

3a. V čem jim spolupráce pomáhá překonat jazykovou bariéru? 
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2.3 POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY 

 

Předkládaná výzkumná sonda se hlásí ke kvalitativnímu výzkumu, který umožňuje 

hlubší porozumění individuálním případům. Nepřináší všeobecně platné závěry, ale 

hodnotné poznatky týkající se dílčích případů, které následně autorka uvádí do 

vztahů s širšími kontexty a teoretickými poznatky (Švaříček a Šeďová, 2014). 

Autorka využila strategii zakotvené teorie, v níž uvádí získané kódy do nových 

vztahů a kategorií a na základě jejich následného zpracování dochází k novým 

závěrům. Využívá výzkumnou metodu založenou na induktivním přístupu. Zkoumá 

daný jev, analyzuje získané údaje a objevuje, co je v dané problematice 

podstatné. Pro odhalení je třeba tzv. teoretické citlivosti, schopnosti vhledu, 

porozumění a oddělení souvisejícího od nesouvisejícího. Toto odhalení a analýza 

získaných dat probíhá technikou kódování.  

 

Kódování má tři fáze, jež na sebe navazují a navzájem se prostupují (hranice mezi 

nimi nejsou pevně dané): otevřené kódování, axiální kódování a selektivní 

kódování. Otevřené kódování je základním analytickým krokem, ve kterém 

autorka určuje pojmová označení pro jevy či události. V axiálním kódování vytváří 

mezi těmito údaji nová spojení, vztahy, tvoří kategorie a subkategorie. Zabývá se 

kontextem, příčinami a následky zkoumaných jevů. Selektivní kódování je 

závěrečnou integrací získaných kategorií kolem ústředního jevu. Zároveň v této 

fázi jevy ověřuje a rozvíjí. Na základě toho vytváří popis těchto kategorií tak, aby 

odpovídal kostře příběhu a aby kategorie nezůstaly pouhým výčtem, který čtenáři 

nedává smysl. Výsledkem je narativní návrh teorie (Strauss a Corbin, 1999). 

 

Metodou sběru dat bylo zúčastněné pozorování hodin VV ve dvou třídách na 

1. stupni ZŠ. Sběr dat probíhal v období od ledna do května roku 2019. Celkem se 

autorka účastnila 32 vyučovacích hodin (24 hodin ve 3. ročníku a 8 hodin 

v 5. ročníku). Během náslechů si vedla pedagogický deník, zapisovala si terénní 

poznámky, které zachycují rozhovory mezi žáky a jiné interakce z průběhu hodin. 

V každé třídě byla pozornost výzkumu zaměřena na dva předem určené žáky 

s OMJ. Tématy pozorování bylo porozumění zadání, reakce na zadání, motivace 

a vytrvalost v práci, spolupráce a sociální chování vybraných žáků. Pozorování bylo 

nestrukturované a otevřené, ale vzhledem k částečné účasti autorky výzkumu 

v hodinách VV ji žáci vnímali spíše jako aktérku výuky a chovali se autenticky. 

Nebyli si příliš vědomi toho, že jsou „pozorováni“. V kvalitativním výzkumu vždy 

vyvstává otázka subjektivity badatele, který vše nahlíží ze své pozice a není 

schopen objektivně zachytit probíhající situace, přirozeně se do výzkumné práce 

promítá jeho osobnost. Subjektivita badatele je však považována za přínos, může 

totiž pomoci pochopit zkoumané jevy (Švaříček a Šeďová, 2014).   
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2.4 ÚČASTNÍCI VÝZKUMU  

 

Účastníci výzkumu byli určeni na základě mateřského jazyka a s ohledem na 

doporučení jejich vyučujících VV. Celkem byly zvoleny dvě žákyně 3. třídy (Ema 

a Anna) a dva žáci 5. třídy 1. stupně ZŠ (Adam a Tom). Všechny tyto děti žijí 

v České republice a česky na nějaké úrovni hovoří, ale jejich rodiče nejsou 

původem Češi. Doma se česky nemluví.  

 

Obě dívky žijí v Praze delší dobu a chodí do české školy již od 1. třídy, česky mluví 

plynně a jsou plně součástí kolektivu. Občas mají potíže se slovosledem věty, 

nerozumí nějakému slovu apod.  

 

Chlapci jsou v české škole poměrně krátce, Tom v době výzkumu dokonce pouhý 

rok, a jazykový handicap je u nich výraznější než u dívek. V případě Toma je vidět, 

že je komunikativní a společenský (i dle třídní učitelky), občas má však potíže 

vyjádřit své myšlenky. Do činností ve škole se aktivně zapojuje a ve výuce často 

přispívá svými nápady a podněty. Adam se oproti němu projevuje velmi málo, 

odpovídá vždy stručně nebo přikyvuje. Dle třídní učitelky však česky umí dobře.  

 

Etická forma výzkumu je ošetřena formou souhlasů rodičů i dětí s výzkumem. 

Zároveň jsou změněna jejich jména a informace, které by mohly vést k jejich 

identifikaci, zůstávají tedy v anonymitě.  

 

 

2.5 POSTUPY SBĚRU A VYHODNOCENÍ DAT  

 
Autorka měla k dispozici data v různých podobách. Jednalo se zejména 

o poznámky z pozorování (pedagogický deník). Významnou část výzkumných dat 

představují výtvarné práce žáků, a to nejen žáků s OMJ, ale výtvarné artefakty 

celé třídy. Tyto výstupy jsou k dispozici v elektronickém portfoliu třídy, proto se 

k nim autorka mohla opakovaně vracet během vyhodnocování výzkumu. Učitelka 

VV (M. Novotná) ve třídě Emy a Anny využívá alb v aplikaci Google fotky, kam 

mají přístup rodiče i žáci. Sdílí zde výtvarné práce žáků, jejich stručný popis 

(zadání) i výtvarné kontexty doplněné obrazovou dokumentací. Neméně důležitým 

zdrojem byly poznámky a komentáře vedoucí diplomové práce. Autorka také měla 

informace od třídních učitelek o zázemí žáků. K dispozici také měla jednu nahrávku 

nestrukturovaného rozhovoru s Emou a Annou ohledně jednoho výtvarného úkolu. 

Z rozhovoru byl pořízen transkript (příloha č. 6).  
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Vyhodnocení dat proběhlo metodou kódování podle zakotvené teorie. Nejprve 

autorka kódovala ručně ze svých poznámek, z pedagogického deníku. První fází 

bylo otevřené kódování. Porovnáváním získaných poznatků (přepisu poznámek do 

souvislého textu a transkriptu rozhovoru) a procházením výtvarných prací žáků 

hledala autorka opakující se situace a nacházela pro ně vhodné pojmy. Situace si 

barevně vyznačovala (spolupráce, porozumění/význam, překážka/problém) 

a ve druhé fázi, kterou bylo axiální kódování, pojmy charakterizovala a hledala 

mezi nimi vztahy, dávala je do vzájemných vazeb a vytvářela tak kategorie 

a subkategorie. Prostřednictvím Zakotvené teorie objevila autorka tři kategorie: 

časté obtíže žáků s OMJ ve VV, možné příčiny těchto obtíží a vlivy spolupráce na 

tvorbu žáků s OMJ. K formulaci kategorií a vzájemných vztahů mezi nimi pomohly 

autorce myšlenkové mapy (přílohy č. 2 a č. 3). Ve fázi selektivního kódování tyto 

kategorie opakovaně přeskupovala a zpětně ověřovala na základě výpovědí 

(terénní zápisky, žákovské práce, výpovědi žáků z přepisu rozhovoru). Některé 

subkategorie vyřadila, jelikož nezapadaly do schématu vztahů, nebo se 

neopakovaly v podkladech dostatečně často. Zároveň hledala vhodné příklady 

z hodin, na kterých tyto pojmy a jejich význam vysvětlit.  

 

 

2.6 VÝZKUMNÉ NÁLEZY  

 

Na základě procesů popsaných v předchozí kapitole byly vytvořeny tři kategorie 

a jejich subkategorie: časté obtíže žáků s OMJ ve VV (neporozumění, 

nesoustředěnost, nezájem), možné příčiny těchto obtíží (jazykově náročné 

zadání, typ úkolu, rušivé vlivy) a vlivy spolupráce na tvorbu žáků s OMJ 

(vzájemná inspirace a motivace, kopírování práce souseda bez porozumění 

obsahu, práce ve větší skupině). Tyto kategorie a pojmy jsou nejprve v textu 

vysvětleny samostatně, následně přiblíženy a popsány na základě několika 

výukových situací. Vztahy mezi pojmy jsou vzájemné a jsou vysvětleny 

v myšlenkové mapě (obr. č. 1).  

 

 

Obr. č. 1. Vztahy mezi základními pojmy.  
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Centrální kategorií, ke které se pojmy vztahují, je výtvarná tvorba jako sdělení, 

ve které se žákem vytvořené dílo stává prostředkem komunikace a osobní 

výpovědí. Je reprezentací jeho vidění světa a sebevyjádřením. Aby však dílo 

opravdu sdělením bylo, musí žák úkolu rozumět a považovat jej za smysluplný. 

Zároveň tyto procesy ovlivňují principy, jako je spolupráce, respekt nebo svoboda. 

Ty umožňují odlišnost žákova sebevyjádření a odklonění od normy.  

 

 

2.6.1 Neporozumění, nesoustředěnost, nezájem   

 

V průběhu výuky VV mnohdy nastávají situace, ve kterých si někteří žáci neví rady. 

Situace hledání, jež souvisí s otevřeným a experimentálním přístupem výuky. Žáci 

uvažují o obsahu a hledají vlastní způsoby vizuálního vyjádření. Tyto obtíže 

pociťované žáky jako hledání, nejistota nebo tápání, mají pochopitelně vliv na 

jejich práci. Je-li nejasnost příliš velká, mohou ztratit motivaci k práci. Často se 

objevuje neporozumění, nesoustředěnost a nezájem o úkol. Tyto obtíže se 

vzájemně prolínají a mohou souviset s jazykovým handicapem.  

 

Neporozumění úkolu u žáků s OMJ znamená, že jim odlišný jazyk nebo kultura 

neumožní proniknout k podstatě úkolu, k obsaženým významům. Příčinou může 

být jazyková bariéra, kulturní odlišnost i učitelem nedobře vysvětlený úkol.  

 

Nesoustředěnost se zvláště ve VV objevuje často, jelikož zde nebývá vyžadován 

klid, někdy se pracuje ve skupinách a konzultuje se. Žáci tak musí více rozlišovat 

podstatné od nepodstatného, aby se nenechali rozptýlit okolními vjemy, což může 

vést ke ztrátě pozornosti už při zadávání úkolu nebo během výtvarné činnosti.  

 

Nezájem o úkol se projevuje sníženou aktivitou a pozorností, povrchním 

a formálním zpracováním úlohy bez autentické výpovědi a vlastní myšlenkové 

iniciativy, nebo dokonce ignorováním zadaného úkolu a věnování se činnostem 

zcela odlišným.   

 

 

2.6.2 Jazykově náročné zadání, typ úkolu, rušivé vlivy  

 

Příčiny výše popsaných obtíží u žáků mohou být různé a jsou individuální, ve 

zkoumaných situacích se objevovaly zejména tyto: jazykově náročné zadání, 

typ úkolu a rušivé vlivy. 
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Náročné zadání může vycházet z jazykové bariéry, pro žáka může být obtížné 

porozumět některým méně obvyklým slovům nebo se soustředit na zadání v cizím 

jazyce. Problematické může být delší slovní zadání, např. čtení pohádky.  

 

Typem úkolu je myšlen obsah i forma výtvarné etudy. Žák se na základě toho je 

nebo není schopen k úkolu vztáhnout. Téma žákovi nemusí být blízké, ničím ho 

nezaujme, nepovažuje jej za smysluplné a je pro něj nesrozumitelné. U Emy 

a Anny se jednalo o technicky zaměřené úlohy (perspektiva, součástky počítače), 

které neumožňovaly dostatek prostoru pro vlastní vizuální hříčky. Zájem o téma 

je velice individuální, jiní žáci to mohou mít přesně naopak. U Emy a Anny 

vzbuzovaly zájem vizuálně atraktivní úkoly, které souvisí s populární kulturou.   

 

Rušivé vlivy mohou být vnitřní i vnější. Za vnitřní můžeme považovat žákovo 

rozpoložení (něco ho trápí), vnějšími podněty je obecně okolní dění – např. 

vyrušující soused, hluk nebo pozdní příchody ostatních žáků, které narušují průběh 

zadání úkolu.  

 

 

2.6.3 Vliv spolupráce na tvorbu žáků s OMJ 

 

Spolupráce ve výuce má mnoho podob, žáci mohou pracovat ve skupině či ve 

dvojicích organizovaně, na pokyn učitele. Někdy však spolupracují spontánně, 

ačkoliv každý vytváří své vlastní výtvarné dílo. Spolupráce se v pozorovaných 

situacích projevovala formou vzájemné inspirace a motivace, kopírování 

práce souseda bez porozumění obsahu a práce ve větší skupině.   

 

Během spolupráce je klíčová komunikace. Způsob uvažování a nápady spolužáka 

mohou být podnětné, žáci se navzájem inspirují, sdílejí spolu myšlenky a nápady, 

ať už se jedná o situace, kdy každý pracuje na svém díle, nebo pracují na jednom 

společném. Vliv souseda či jiných spolužáků je často zřetelný.   

 

K jinému typu spolupráce se žáci uchýlí zejména v situacích, ve kterých si nevědí 

rady. V takovém případě někdy kopírují tvorbu souseda, aniž by porozuměli 

obsahu úkolu. Dochází k tomu například v případě nepochopení zadání, někdy se 

žáci doptávají spolužáků, jindy jen okoukají formální podobu práce. Nevytvářejí 

pak autentické dílo a nepracují s významy obsaženými v úkolu.  

 

Vliv na práci žáků může mít i velikost skupiny a okolnosti dané situace.  Specifická 

je práce ve větší skupině. Obecně je zde vyšší nárok na komunikační dovednosti, 

což může být pro žáky s OMJ problematické, jelikož jim jazyková bariéra 
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znesnadňuje prosazení vlastního nápadu a může pro ně být těžší se ujmout vedení. 

Zároveň žákova případná neaktivita není tak zřejmá, „ztratí se v davu“ a učitel si 

nemusí všimnout, že se nevěnuje úkolu.  

 

Zajímavostí vypozorovanou v několika žákovských kolektivech je, že se žáci 

z odlišného kulturního prostředí často přátelí mezi sebou, někdy vytváří dokonce 

nerozlučné dvojice. Tak je tomu i v případě Emy a Anny, které spolu vždy sedí, 

a když to úkol alespoň trochu dovoluje, v tvorbě spolupracují. Žáci s OMJ se 

nacházejí v podobné situaci, proto si mohou být bližší. Někdy je spojuje dokonce 

stejný nebo podobný jazyk a jeden se stává překladatelem (to se týká zejména 

jazyka ruského nebo ukrajinského). Přáteli jsou i Adam a Tom. 

 

 

2.7 VÝUKOVÉ SITUACE  

 
V následující kapitole jsou popsány výukové situace z výzkumu. Byly zvoleny ty, 

v nichž se výše vytyčené pojmy a kategorie nejvýrazněji projevily. Pojmy 

z jednotlivých kategorií jsou vždy psány tučně a kurzívou. Celý výzkum vycházel 

z mnohem širší škály situací, které zde sice popsány nejsou, ale sloužily jako 

podklad pro kódování a zároveň tak autorka ověřovala, že se nejednalo pouze 

o ojedinělé případy. 

 

 

2.7.1 Dort nebo šakal, který spadl do modré barvy?  

 

Paní učitelka začala vyučovací hodinu čtením příběhu o šakalovi, který spadl do 

modré barvy a poté předstíral, že je pávem. Úkolem žáků bylo vybrat si část 

pohádky a tu ve dvojici výtvarně zpracovat. Zadání výtvarné práce bylo 

komplexnější, žáci předtím pracovali se skleněnými kuličkami a měli nakreslit 

sklem deformovaný obraz reality kolem nich ve skleněné kuličce. Na to navazovala 

druhá část úkolu, kde žáci zobrazovali nějaký úryvek pohádky také tak 

(deformovaný obraz reality).   

 

V této hodině byly Ema a Anna již od začátku nesoustředěné a nepozorné, paní 

učitelka četla pohádku, dívky ji neposlouchaly, a tak vůbec nevěděly, co mají 

malovat. Když začali všichni žáci ve třídě tvořit, šla Ema na výzvědy a vrátila se 

do lavice s tím, že ostatní žáci malují dort. Viděla šakalovy nohy v plechovce (obr. 

č. 3) a myslela si, že se jedná o svíčky na modrém dortu. Tak vzala Ema modrou 

barvu a oznámila Anně, že se má malovat dort. Na otázku autorky práce, proč 

malují dort, odpověděla Ema: „Protože všichni malují dort.“ Tato otázka však 
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vzbudila podezření, a proto se dívky zeptaly paní učitelky, jaké je zadání úkolu, 

i tak však udělaly kopii obrázku sousedek. Nevěděly, o čem pohádka byla, a slovu 

šakal nerozuměly.  

 

Nesoustředěnost, v tomto případě během čtení pohádky, mohla být dána příliš 

dlouhým zadáním. Mohla vycházet z jazykového handicapu dívek, které 

v českém jazyce neudržely tak dlouho pozornost a některým slovům (např. šakal) 

nerozuměly. Nemohly si vybavit ani pojmenování druhého zvířete, páva. Ema 

říkala, že v pohádce bylo „takové to zvíře s velkým barevným ocasem.“ Přestože 

věděla, že se jednalo o páva (o „zvíře s velkým barevným ocasem“), v průběhu 

tvorby se zeptala: „A ty nohy jsou kuřecí?“ Zajímavá byla také odpověď na otázku 

badatelky, proč pohádku neposlouchaly: „Protože jen tak.“ Na otázku, zda by je 

úkol nebavil více, kdyby věděly, co malovat, odpovídá Anna: „Mě bolí hlava, když 

moc přemýšlím.“  

 

   

Obr. č. 2. Práce Emy a Anny okoukaná od dívek vedle.  

Obr. č. 3. Práce sousedek: nohy šakala, který spadl do modré barvy.  

Obr. č. 4. Ukázka práce jiných spolužáků. Šakal přemýšlí nad tím, že se bude vydávat za páva 

a obrázek je zalitý modrou barvou.  

 

Zadání výtvarného úkolu vyžaduje často plnou soustředěnost a myšlenkové 

zapojení. Pokud žák například nerozumí některým slovům, ztrácí se. V důsledku 

toho pak reaguje různě – neposlouchá, vyrušuje. Zadání je procesem vzájemného 

vyjednávání úkolu, žáci se doptávají, zpřesňují své představy a někdy vyřčené 

myšlenky ostatních zahrnují do vlastního přístupu k úkolu. V důsledku 

nepochopení zadání se žáci někdy uchylují k tomu, že kopírují práci souseda, 

aniž by věděli, o co se jedná.  
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2.7.2 Jak dopadl bazilišek, když byla Anna naštvaná  

 

Nesoustředěnost žáků a jejich nezájem o úkol bývají ovlivněny rušivými vlivy 

z vnějšího prostředí i vnitřním rozpoložení žáka. Ema měla často problém 

v hodinách, kdy seděla před vyrušujícím spolužákem, naopak v případech, kde 

badatelka seděla vedle ní (protože Anna chyběla), pracovala vzorně a celkově se 

více zapojovala. Ovlivňovalo to její přístup k výtvarné výchově obecně a mluvila 

o ní v těchto dnech jako o svém oblíbeném předmětu.  

 

Případem, kdy žákovi vnitřní rozpoložení či nějaký problém znesnadňuje 

soustředění se na tvorbu, je následující hodina VV, kde žáci výtvarně zpracovávali 

pomocí otisku provázku a tuše baziliška z pohádky. Anna potřebovala na toaletu 

a paní učitelka ji nepustila. Anna po celý zbytek hodiny nemyslela na nic jiného 

a o ničem jiném nemluvila. Byla naštvaná, a proto svou tvorbu odbyla a obrázek 

vytvořila během několika minut. Při reflexi, která probíhala s odstupem času 

(dva týdny), už vůbec nevěděla, co a proč vytvořila, zpětně si vymýšlela významy 

pro zobrazené věci. Kamarádka Ema odůvodňovala její přístup: „Protože se 

naštvala, potřebovala jít na záchod, tak se urazila, tak nic nedělala. A já jsem se 

taky urazila, takže jsem taky nic neudělala. My jsme myslely jenom na záchod.“ 

Na otázku, co jsou ty tečky kolem (obr. č. 5), Anna odpovídala: „Nic… Kolik sežral 

lidí.“ A Ema jí znovu připomíná: „Ty jsi nic nedělala, protože jsi potřebovala na 

záchod.“ Anna poté přiznala, že tečky nemají význam a že si to zpětně vymyslela.  

 

   

Obr. č. 5. Anna, obrázek baziliška, ve spodní části obrázku tečky (kolik sežral bazilišek lidí). 

Obr. č. 6. Ema, obrázek baziliška. 

 

 

2.7.3 Pozitivní a negativní emoce 

 

Následující situace proběhla v 5. třídě, kam chodí Adam a Tom. Zadáním 

v popisované hodině VV bylo nakreslit dvě siluety člověka, jednu pozitivní a druhou 

negativní, což měli žáci znázornit barvami a postojem postav. Druhou částí úkolu 

bylo písemné odůvodnění své volby barev, žáci psali například pozitivní a negativní 

emoce, které si s barvami spojili. Adam ani Tom žádný důvod či náladu nepopsali, 
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oba napsali pouze „pozitiv“ a „negativ“. Úkol byl tedy splněn pouze částečně. 

Vzhledem k jazykové bariéře nelze zjistit důvod, proč není úkol kompletní. Autorka 

se domnívá, že chlapci neměli potřebu osobního vyjádření a sdělení vlastního 

postoje. Možností je také jazyková náročnost úkolu, který vyžaduje písemný 

projev, česky vysvětlit svůj postoj, pojetí barev a emocí. U Toma vidíme i špatný 

pravopis – pozityv a negatyv (obr. č. 8). To u žáků mohlo způsobit nedůslednost 

a nezájem o úkol.  

 

Ke zdánlivému splnění zadání bez vlastního vkladu zde došlo v tvorbě samotné, 

ale i v následující situaci. Na konci stejné vyučovací hodiny měli žáci během reflexe 

reagovat na obrázky druhých. Úkolem bylo položit papírek na obrázek, se kterým 

žáci nejvíce souhlasili. Žáci stáli kolem obrázků v kruhu, Adam stál v druhé řadě a 

nedokázal říct spolužákům, aby jej pustili mezi sebe a on se tak mohl plnohodnotně 

zúčastnit aktivity, obrázky si prohlédnout a ohodnotit. Byla vidět snaha se do 

centra dění dostat, ale nebyl úspěšný a zůstával mimo kruh. Nakonec jen škvírou 

mezi spolužáky prostrčil ruku a papírek tak odhodil na náhodný nejbližší obrázek. 

Ani v této situaci nemůžeme s jistotou definovat příčinu problému, může se však 

jednat o potíže se sebejistotou a schopností se prosadit (vzhledem k tiché povaze 

žáka), ale také o problém jazykový – promluvit, požádat druhé o prostor.  

 

   

Obr. č. 7. Adam, lidské emoce vyjádřené postojem a barvami, formálně splněný úkol. Nápisy: 

pozitiv a negativ.  

Obr. č. 8. Tom, lidské emoce vyjádřené postojem a barvami. Nápisy: pozityv a negatyv.  
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2.7.4 Frotáže na židovském hřbitově 

 

V této výukové situaci žáci pracovali ve skupinách po 4-5, Ema a Anna byly 

součástí skupinky několika dívek. Hodina probíhala venku na starém židovském 

hřbitově, kde měli žáci hledat zajímavé prvky (znaky a nápisy v hebrejštině) na 

kamenných náhrobcích, zkoumat je a vytvářet jejich frotáže. Ema s Annou se 

úkolu neúčastnily, od zbytku skupinky se oddělily a hodinu na hřbitově pojaly jako 

svou vlastní hru. Příčin může být více – změna prostředí a pocit, že nejsou ve 

škole, pocit absence pravidel, větší míra svobody než obvykle, což vede 

k rozptýlení pozornosti a dívky byly nesoustředěné. Byly rozptýlené přítomností 

maminky jednoho spolužáka v okně nedaleko, což se stalo největším zážitkem 

hodiny („viděly jsme Matějovu mámu támhle v okně“). Venku je vždy více 

rušivých vlivů. Projevil se zde také nezájem o úkol, možná jim téma nebylo 

blízké nebo tvorbu frotáží nepovažovaly za dostatečně vizuálně přitažlivou (typ 

úkolu).  

 

Když se na konci hodiny ukázalo, že dívky nemají ani jednu frotáž, paní učitelka 

se zlobila a ptala se, zda vůbec vědí, kde jsou. Nevěděly. Když se vyučující ptala, 

jakou známku by samy sobě daly, zopakovala Ema několikrát, že by se ohodnotila 

pětkou. V hodinách, kde pracovaly a byly aktivní, označovaly dívky výtvarnou 

výchovu jako svůj oblíbený předmět, tento den cestou zpět do školy si stěžovaly, 

že ji nemají vůbec rády. Ptaly se: „Bude někdy v naší škole prostor, místo, kde si 

dva lidi budou moct jenom povídat? Třeba kabinka jedna, kdyby byla jenom pro 

nás.“ 

  

     

Obr. č. 9 a 10. Ukázky frotáží jiných žáků.   
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Skupinová práce přináší mnoho výhod, ale někdy i úskalí. Pro žáky může být 

obtížné spravedlivě si rozdělit činnosti tak, aby mezi sebou doopravdy 

spolupracovali a byli všichni aktivní. Občas tak dojde k tomu, že se někdo ujme 

vedení a ostatní spíše přihlížejí. Soustředění a porozumění úkolům jsou podmínkou 

kvalitní práce ve VV, což klade nároky na učitele ve smyslu nutnosti sledovat 

individuálně postupy práce žáků a ověřování jejich porozumění. Důležité je také 

nastavení spolupráce a rozdělení žáků do skupinek.  

 

 

2.7.5 (Ne)porozumění perspektivě  

 

V jiném případě Ema nerozuměla úkolu po obsahové stránce, zadání se týkalo 

perspektivy. Úkol byl pro ni příliš náročný, proto se podívala k Anně a pokusila se 

její obrázek napodobit. Nevěděla, v jakém vztahu jsou geometrické tvary s čarami 

a její nepochopení je z obrázku zjevné na první pohled (obr. č. 11). V příští hodině 

se na tento úkol navazovalo jinou aktivitou a Ema sama přiznávala, že úkol 

nepochopila a že se předchozí hodinu jen podívala k Anně.  

 

   

Obr. č. 11. Ema neporozuměla perspektivě, pokusila se napodobit Anny tvorbu. 

Obr. č. 12. Anna úkol pochopila a zaujal ji.   

 

V tomto případě se opět objevuje kopírování formy bez porozumění obsahu. 

V podobných situacích žáci neuvažují sami za sebe, ale pouze se snaží splnit 

zadání, žákův projev pak není autentickým vyjádřením. Často je tento typ 

uvažování také „sázkou na jistotu“. Žák si není jistý, co má přesně dělat, protože 

nedával pozor či neporozuměl zadání, a tak napodobí druhé. Zajímavé je 

vygumované srdíčko na obr. č. 11 vlevo, které odkazuje k případům, kde si žáci 

úkoly přizpůsobují, aby byly hezké a vizuálně atraktivní.  
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2.7.6 Co se skrývá uvnitř vejce?  

 
V této vyučovací hodině dívky pracovaly ve dvojici a zadáním bylo nakreslit, co se 

skrývá uvnitř velkého vejce, které bylo ve třídě. Dívky došly k závěru, že kuřátko 

je moc malé a nezaplnilo by celé vajíčko, proto se rozhodly nakreslit zvíře větší – 

králíka. A protože první králík nezaplnil celý prostor, přikreslily mláďata. Možná je 

k této myšlence přivedlo právě vejce, které může být symbolem zrození. Králičí 

mláďata jsou kreslena ve stylu ilustrací populární kultury – mají velké oči, masky 

na spaní přes oči a oblečky („které jim ušila maminka“). Úkol, který je vizuálně 

atraktivní, nebo úkol, který pro prvky populární kultury poskytuje dostatek 

prostoru, může být pro některé žáky motivací. Do činnosti se zaberou a překreslují 

vizuální elementy ze svého okolí, právě tím se ale může vytrácet ona autentičnost 

projevu.  

 

Kromě těchto vizuálních prvků byla v úloze zajímavá spolupráce dívek, které se 

vzájemně motivovaly, hodně se snažily a pracovaly soustředěně. V zadání si 

našly vlastní smysl, nebyly však připraveny na diskusi o tom, co se ve vejci ukrývá 

- něco, co se tam nevejde, a právě proto se to klube ven, jako je to například 

zobrazeno jinými žáky na obrázku č. 14. Dívky kreslily králíka, ačkoliv králík 

neklade vejce. Nejednalo se však o úmysl, nadsázku či legraci. Upozornění na to 

by nejspíše braly jako kritiku a selhání. 

 

   

Obr. č. 13. Ema a Anna, králičí maminka a mláďata v oblečcích ukrytí ve vejci.  

Obr. č. 14. Ukázka jiné žákovské práce.  
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Jiný příklad související s vizuální přitažlivostí proběhl během výtvarného 

workshopu v muzeu skla. Žáci měli možnost pomocí gravírování a malby na sklo 

vytvořit vlastní skleničku. Nejprve kreslili návrh, který poté realizovali. Ema a Anna 

pracovaly s prvky populární kultury, Mickey Mouse a nápisy BFF (best friends 

forever) se jménem své nejlepší kamarádky (obr. č. 15 a 16). Ema se snažila mít 

hezkou povedenou skleničku a těžko snášela, že se jí práce s materiálem tolik 

nedařila. Gravírování jí neumožnilo výraznou linii, chtěla odejít s krásnou 

skleničkou, a přenést co nejlépe původní návrh.   

 

 

Obr. č. 15 a 16. Návrhy skleniček. Prvky  

populární kultury – nápisy BFF a Mickey mouse,  

z etických důvodů byla jména smazána.  

 

 

2.8 DISKUSE VÝZKUMU  

 
Výzkum se zabývá tématem, které je v současnosti velmi podstatné. Hledání 

odpovědí na položené výzkumné otázky a uvažování nad specifickými možnostmi 

žáků s OMJ nám může pomoci porozumět jejich situaci a vhodně modifikovat 

výukové metody. V následujících odstavcích porovnává autorka získané poznatky 

a výsledky výzkumu s oborovými zdroji.   

 

Jak ovlivňuje jazykové neporozumění výtvarnou činnost žáků s odlišným 

mateřským jazykem?  

 

Neporozumění žáka ve VV může vycházet ze zadání, a to z jeho formální 

i obsahové stránky. Vliv na porozumění má jazyková bariéra, ta se může 

projevovat neporozuměním určitým slovům nebo zhoršenou schopností soustředit 

se na delší či složitější slovní zadání. Úkol je ve většině případů žákům vysvětlován 

verbálně. Učitel zadává úkol, žáci se vzápětí doptávají a dochází tak k vyjasnění 

tématu práce. Tento proces je zásadní pro následnou žákovu tvorbu, zadání 

a obsahy úkolu jsou totiž zároveň motivací. Od zadání se odvíjí přístup žáka 

k úkolu a porozumění obsahům je zásadní pro naplnění cíle hodiny. Řešením může 

být zohlednění možností žáka, kladení si otázek, zda je pro něj úkol srozumitelný 

a jak se k němu dokáže vztáhnout. Velmi významná je totiž také smysluplnost 
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tématu pro žáka, kterou ovlivňuje jeho zájem, aktivitu i osobní zapojení. „Žáci se 

lépe učí tím, že řeší problémy, ve kterých spatřují nějaký smysl.“ (Bertrand, 1998, 

s. 147)  

 

Jestliže žák úkolu nerozumí, často plní úkol jen formálně, například vypozoruje 

v okolí, co dělají ostatní. V takové činnosti však neuvažuje samostatně, autenticky 

ani kreativně. Případně uvažuje sám za sebe, ale ve svém individuálním a odlišném 

pojetí úkolu. Artefakt pro něj však v důsledku toho nemusí být sdělením a osobním 

vyjádřením. Je však výpovědí o jeho preferencích a odpovědí na zadání, což se pro 

učitele stává důležitou informací při reflexi výtvarné úlohy.  

 

Vliv na tvorbu má také sociokulturní prostředí žáka, které s jazykem souvisí. Žáci 

často vycházejí z vizuality, kterou jsou obklopeni. Tou jsou zejména filmy, reklamy 

a další „populární narativy“, kterými jsou žáci okouzleni (Fulková, 2008). „Je 

bezesporné, že charakter prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ovlivňuje v míře 

nikoliv zanedbatelné tvorbu a preference jeho vizuálního výraziva a jeho „vizuální 

gramotnost“.“ (Fulková, 2004, s. 88) Tyto vlivy se ve výzkumu projevily zejména 

v tzv. vizuálně atraktivních úkolech. Výtvarná tvorba by však měla být nejen 

odkazem k vnějšímu, ale také k niternému světu jedince. Proto tyto nové 

informační technologie (postavené na obrazové komunikaci, která je pestrá 

a lákavá) mohou být pro člověka v důsledku ochuzením. Výtvarná výchova by žáky 

měla podněcovat, aby nezobrazovali pouze okolní svět a nenapodobovali vizuální 

podněty z okolí, ale aby se vyjadřovali subjektivně a autenticky (Linaj, 2004). Toho 

se týká i tlak na líbivé obrázky na nástěnku nebo do rámečku. Žáci pak jako hlavní 

cíl své tvorby považují estetický výsledek, což ovlivňuje jejich výraz.  

 

Jak žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách VV komunikují? 

 

Komunikace je součástí veškerého dění, ovlivňuje třídní kolektiv a atmosféru ve 

třídě. Postavení a role žáka v kolektivu mají vliv na jeho činnost ve výuce, ve 

skupinové práci i v reflexi, což působí i na jeho studijní výsledky. Spolupráce 

a komunikace o tvorbě pomáhá žákům uspořádat myšlenky a uvažovat o daném 

tématu odlišnými způsoby.  

 

U některých žáků s OMJ si třeba nevšimneme jazykové bariéry hned, mnohdy se 

jedná o zdánlivě zanedbatelné rozdíly (např. nerozumí některým slovům nebo mají 

odlišnou stavbu věty). Měli bychom však mít na paměti, že pro žáka je veškerá 

komunikace v jiném než mateřském jazyce výrazně složitější a náročnější. Proto 

je třeba ve všech fázích výuky zohledňovat jeho schopnosti a akceptovat 

odlišnost výtvarného vyjádření a jeho celkového přístupu. Současně je důležité se 
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v této oblasti neustále rozvíjet (a podporovat v tom i ostatní žáky) a aktualizovat 

své pojetí VV tak, aby odpovídalo proměňující se společnosti a jejím potřebám. 

VV je pro to ideálním prostorem, protože stejně jako obor výtvarného umění často 

pracuje s principem odmítání norem, překračuje očekávání, stereotypy či 

konvence (Šobáňová, 2019). Měli bychom „…vidět ve dvojjazyčnosti jedinečnou 

příležitost k obohacování kulturního a jazykového povědomí svých žáků“ (Lechta, 

2016, s. 417).  

 

Jak žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách spolupracují se 

spolužáky? 

 

Ve skupinové práci hrají roli okolní podmínky a velikost skupiny. V činnostech ve 

dvojici se žáci často navzájem inspirují a motivují k práci, ve větších skupinkách 

jim však může jazyková bariéra způsobovat komplikace, může pro ně být složitější 

ujmout se vedení a prosadit svůj nápad. Zároveň je často méně zřetelné, že se 

úkolu neúčastní a je na ně kladena menší zodpovědnost. Ačkoliv vytváří skupinová 

práce vysoké nároky na přípravu učitele a někdy se nepodaří zajistit, aby se 

účastnili všichni žáci stejnou měrou, spolupráce je pro úspěšné začlenění žáka 

s OMJ do nového prostředí zásadní. „Jednou z klíčových strategií zaměřených na 

sociální dimenzi inkluze je podpora sociálních interakcí. Vzájemně akceptující 

a přátelské interakce jsou zárukou úspěšné participace a zároveň cílem neformální 

inkluzivní edukace.“ (Lechta, 2016, s. 167)  

 

Ve skupinové práci bychom proto měli dbát na principy, které mohou žákům 

pomoci se do aktivit plně začlenit. Ze zkušeností z výzkumu (Ema, Anna, Adam, 

Tom) můžeme vyvodit několik principů, na které bychom neměli při organizaci 

skupinové práce zapomínat. Dobré může být stanovení rolí ve skupině a jejich 

přiřazení žákům s OMJ, čímž budou motivováni k aktivnímu zapojení se do tvorby 

a stanou se pro skupinu nepostradatelnými. Dále je vhodné vytvářet spíše menší 

heterogenní skupiny, které umožní žákům vzájemnou pomoc (koncept peer 

learning). Tím rozvíjíme schopnost tolerance a porozumění druhým. Navíc 

v heterogenní skupině mohou žáci s OMJ snáze zažívat úspěchy (Inkluzivní škola, 

2021). Učitel by měl vybírat žáky, kteří jsou různí z hlediska sociálního, etnického 

a kulturního, mohou tak dojít k vyššímu sociálnímu zisku (Bertrand, 1998). Musí 

být však vtaženi do činnosti a rozumět instrukcím. Ty by proto měly být jasné 

a srozumitelné, práce by měla mít jasně dané postupy a cíle (Inkluzivní škola, 

2021). Ve skupinové práci je dobré se vyhýbat nejednoznačným zadáním, ve 

kterých budou žáci zmateni (Bertrand, 1998). 
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Kolaborace obecně působí příznivě na rozvoj kompetencí u žáků, je však třeba, 

aby učitel zohledňoval žáky s OMJ jak v procesu rozdělování skupin, tak při 

stanovování kritérií a cílů práce. Zároveň aby ověřoval jejich porozumění a aktivní 

zapojení do výtvarné činnosti, odměňoval žáky za společný i individuální výkon 

a hodnotil spíše dle kritérií než normativně (Bertrand, 1998).  

 

 

2.9 ZÁVĚR 

 

Výzkum sleduje výtvarnou činnost čtyř žáků s OMJ. Případy jistě nelze zobecňovat, 

přesto považujeme za přínosné opakující se jevy a situace sledovat. Jako učitelé 

si z nich můžeme uvědomit, že na žáky s OMJ je třeba pohlížet jako na specifickou 

skupinu a že se ještě dlouho po svém příjezdu do cizí země potýkají s velkým 

množstvím překážek. To může pomoci oběma stranám ke vzájemnému pochopení 

a hledání cesty pro efektivnější a přínosnější vzdělávání ve výtvarné výchově.  

 

Je třeba možnosti žáků s OMJ zohlednit už při plánování úkolů a uvědomit si, jak 

je úkol náročný z hlediska obsahu i jazyka. Zadání můžeme přizpůsobit 

a modifikovat, např. zkrátit delší literární ukázku. Podstatná je také kontrola, zda 

žáci zadání porozuměli. Odlišný jazyk bychom měli zohledňovat i během reflexe, 

komunikovat se žákem individuálně a umožnit mu osobnější rozhovor. Pokud úkol 

zahrnuje písemnou část, můžeme ji nahradit ústní apod. Zkrátka bychom se měli 

snažit zohlednit individualitu žáka a jeho možnosti.  

 

Téma výuky žáků s OMJ na základních školách je v poslední době více diskutované 

a vznikají nové podpůrné a metodické materiály pro pedagogy1. Výtvarná výchova 

však pro své specifické postavení obvykle není ústředním bodem debaty. Dojem, 

že ve VV žáci verbální komunikaci až tolik nepotřebují, může způsobit, že se touto 

otázkou nebudeme dostatečně zabývat. Diplomová práce byla psána mimo jiné 

s cílem na toto upozornit a otevřít otázku týkající se žáků s OMJ právě ve výtvarné 

výchově, oboru v otázce komunikace velmi specifickém.  

 

Práce i studie jsou zaměřeny zejména na jazyk, tedy na komunikační rovinu 

a porozumění žáků s OMJ výtvarným úkolům. Téma kulturních obsahů v tvorbě 

žáků se dané problematiky také dotýká a důslednější zkoumání této oblasti by bylo 

velmi zajímavé pro komplexnější náhled na dané téma.  

 

 
1 např. portál inkluzivniskola.cz 
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Výtvarné činnosti jsou jednoznačně příležitostí pro začleňování žáků s OMJ do 

třídních a školních komunit. Jsou prostorem, v němž žáci rozvíjejí a ukotvují své 

identity, pracují na sobě, uvědomují si sebe sama ve vztahu ke své původní i nové 

kultuře. Mají možnost sdílet své poznávání a emoce s ostatními, pro sdělování 

svých pocitů mohou použít vizuální prostředky. Ovšem za předpokladu, že jsou 

součástí společného prostoru a rozumí zadaným činnostem. V následujících 

kapitolách navrhuje autorka takové výtvarné činnosti, které nestojí na 

diskurzivním přístupu, vycházejí z autentické exprese a jsou tudíž dostupné žákům 

bez jazykového porozumění.  
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3. UMĚLECKÁ VÝCHODISKA A KONTEXTY 

 
3.1 RADĚJI UMĚNÍ SUROVÉ NEŽ UMĚNÍ KULTURNÍ  

 

Jean Dubuffet (1901-1985), zakladatel art brut (umění v původním, surovém či 

syrovém stavu), byl fascinován výtvarnými projevy duševně chorých, mentálně 

postižených nebo také dětí. Chápal je jako protiklad oficiální vysoké kultury, kterou 

vnímal negativně a považoval ji za omezující: „Raději umění surové než umění 

kulturní!“ (Šobáňová, 2019, s. 61) Pro art brut je typický neprofesionální výtvarný 

projev, neškolenost, bezprostřednost a upřímnost. Význam děl vychází 

z tzv. kreativního imperativu (touha po tvorbě, exprese vnitřního světa). Art brut 

je přímou expresí autora, která není konstruovaná. Tento návrat k autenticitě a ke 

kořenům vychází mimo jiné i z tlaku konzumu a populární kultury té doby. Větší 

důraz je kladen na proces tvorby než na finální výtvor (Nádvorníková a Hrabal, 

2001). Poselství „nerealistické“ tvorby je často přesvědčivé a osobní, často bývá 

niterným vyjádřením pocitům, obrazy nemají jasný obsah (Vančát, 2000). „Touha 

vyjádřit se dává obrazům naivního malíře větší náboj, než obrazy nesené zručností 

grafických škol.“ (Nádvorníková a Hrabal, 2001, s. 7)  

 

Umělci skupiny CoBrA považovali art brut za jedno ze svých inspiračních 

východisek. Skupina byla založena roku 1948, krátce po 2. světové válce, a její 

název je složen z počátečních písmen měst, z nichž pocházeli její zakladatelé 

(Kodaň/Copenhagen, Brusel a Amsterdam). Těmi byli Asger Jorn, Karel Appel, 

Constant, Pierre Alechinsky a Corneille. Typickými znaky v jejich výtvarné tvorbě 

bylo bezprostřední využití materiálu, silná expresivita, psychický automatismus 

a hluboce prožitá smyslovost (Stehlíková Babyrádová, 2014). Vznik hnutí CoBrA 

byl ovlivněn obdobím po 2. světové válce, kdy byla ve společnosti znovu nabyta 

svoboda. Cílem hnutí se stalo osvobození umělecké tvorby od dobových konvencí 

a očekávání (Mládková a Cobra, 2009). Art brut pomohlo rozšířit možnosti umění, 

překračovat konvence a stereotypy, relativizovat „co je normální“. Představitelé se 

snažili prosadit umění, které není závislé na tradičním vzdělání a kulturních 

institucích. Umění, které bude osvobozeno od pravidel a nebude tak přístupné 

pouze elitám a vzdělaným (Šobáňová, 2019).  

 

Karel Appel se k této nově nabyté svobodě v umění (získané právě díky hnutí 

Cobra) odkazuje v díle Hip, Hip, Hoorah! (1949). V malbě najdeme estetiku 

dětských obrázků, protože věřil, že dítě skryté v člověku je tou nejsilnější, 

nejvnímavější, nejotevřenější a nejnepředvídatelnější lidskou součástí (Tate, Karel 

Appel: Hip, Hip, Hoorah! 2020). Constant o míře svobodného umění v nesvobodné 
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společnosti pochyboval a původní název díla To us, Liberty přejmenoval na After 

us, Liberty (Tate, Constant: After us, Liberty, 2020). Svoboda ve výtvarném umění 

pro ně bylo velké téma, ke kterému se odkazovali a ve svých dílech jej reflektovali.  

 

   

Obr. č. 17. Constant, After us, Liberty, 1949. 

Obr. č. 18. Karel Appel, Hip, Hip, Hoorah! 1949. 

 

Toto odklonění se od kultury a zaměření se na přirozenost, intuici a nitro, je 

významným východiskem pro didaktickou i praktickou část práce. V didaktické 

části práce se autorka snaží vytvořit úkol přístupný všem bez rozdílu, stejně tak 

i tito umělci vytvářeli umění, které nebylo intelektuální, „kulturní“, ale naopak bylo 

svobodné a přístupné všem. Tak jako art brut a umělci skupiny Cobra, i diplomová 

práce řeší téma kulturních obsahů ve výtvarné tvorbě.  Ve výtvarné výchově však 

nechceme kulturní přesahy odstraňovat, naopak jsou velice významnou součástí 

výtvarného vyjádření a celého oboru. Vždyť i v RVP spadá VV do oblasti s názvem 

Umění a kultura. Nechceme však, aby byla kultura bariérou, která dané skupině 

žáků brání se ve výtvarném sdělení orientovat, porozumět mu a vyjadřovat se.  

 

 

3.2 JAMMING 

 
Další inspirací se stal experimentální výtvarný projekt Jamming, ve kterém 

společně tvoří „umělci s mentálním hendikepem a umělci postižení akademickým 

vzděláním“ (Jamming, 2017). V projektu sdílí tito tvůrci jedno plátno a malují 

současně, tím se vzájemně propojují, jedním z cílů je prolomit překážky a bourat 

stereotypy. Workshopy a výtvarná tvorba jsou přístupné všem od umělců po 

amatéry či lidi s hendikepem. Stejně jako v art brut, i zde mohou umění vytvářet 
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lidé bez akademického vzdělání, např. s mentálním hendikepem. Jejich spontánní 

a autentická tvorba nezatížená konvencemi, očekáváním a výtvarným vzděláním, 

je pro jiné umělce inspirací. Zároveň je malba prostorem pro sociální a praktický 

rozvoj umělců s mentálním postižením. V tvorbě tohoto charakteru je kladen důraz 

zejména na proces, na autenticitu projevu, spontánnost a svobodu. V současnosti 

je projekt organizován spolkem Barvolam, který založili umělci Mirek Kaufman, 

Otto Kouwen a Alma Lily Rayner. Roku 2017 byly výstupy projektu vystaveny 

v prostorech Centra současného umění DOX (Jamming, 2017).  

 

    

Obr. č. 19. Experimentální výtvarný projekt Jamming. Společná malba na jedno plátno. 

Obr. č. 20. Experimentální výtvarný projekt Jamming. Výstava v DOXu, 2017.  

 

Jamming je v mnoha ohledech velmi zajímavým projektem, ze kterého práce 

v mnoha ohledech čerpá inspiraci, zejména pak ve sdílení jednoho plátna různými 

umělci a tvůrci, tvorbě bez pevně daných pravidel, ale se vzájemným respektem. 

Tvorba se tak stává komunikačním prostředkem a plátno či jiný vytvořený vizuální 

artefakt záznamem prožitku a dialogu.  

 

Z uvedených uměleckých přístupů vybírá autorka klíčové principy, které uplatňuje 

ve vlastním pedagogickém i výtvarném projektu. Mezi tyto principy patří respekt 

ve spolupráci a společné výtvarné tvorbě. Dále autorka pracuje se svobodou 

výtvarného vyjádření, která nám umožňuje, aby se dílo stalo osobní výpovědí 

autora. Princip svobody je také spojen s překračováním očekávání a norem a toto 

vychýlení se od normy a konvencí je považováno za součást kreativního procesu.  
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4. DIDAKTICKÁ ČÁST  

Didaktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části, v první je popsána 

pedagogická činnost autorky na pedagogických praxích. Jedná se o výtvarnou 

řadu, která byla realizována na ZUŠ, a byla prostorem pro zkoumání komunikace 

a kulturních obsahů ve VV. V druhém úseku je popsán návrh na výtvarný úkol, 

který by mohl být realizován zcela bez verbální komunikace, a mohl by díky tomu 

proběhnout ve skupině, kde si vzhledem k odlišným jazykům a kulturním 

východiskům žáci navzájem nerozumí. Autorka hledá cesty, jak vést dialog beze 

slov a jak začlenit kulturu do úkolu, aniž by byla znevýhodňujícím prvkem. Nutnost 

jednoduchého zadání a omezení verbální komunikace má svá specifika, která však 

mohou přinášet nové možnosti a příležitosti.  

 

 

4.1 VÝTVARNÁ ŘADA  

 

Zaměření se na sluchové, hmatové a chuťové vnímání nám umožňuje „oprostit se 

od krutovlády oka“ (Henley, 2015, s. 71). Spojujícím tématem následujících 

výtvarných úkolů je smyslové vnímání, které bylo zvoleno proto, že jej sdílí lidé 

z různých kultur, je základem našeho bytí, utváří naše myšlení a vnímáme skrze 

něj okolní svět. Je to oblast společná nám všem. Proto žáci nepotřebují specifické 

kulturní znalosti, aby mohli úkol splnit a aby mu porozuměli. Plně však oprostit 

úkoly od kultury nelze, jelikož kultura ovlivňuje veškerou naši činnost.  

 

 

4.1.1 Popis podmínek a prostředí 

 
Výtvarná řada byla realizována na klasické ZUŠ, kde autorka vedla výuku u dvou 

různých fakultních učitelek. Každá z nich pojímá výuku VV rozdílně, obecně jsou 

na dané škole žáci zvyklí zejména na figurativní či na volnou tvorbu se zadaným 

tématem. U první z fakultních učitelek obvykle kreslí či malují zátiší nebo jim 

vyučující zadá téma, které zpracovávají různými výtvarnými technikami. U druhé 

paní učitelky většinou žáci překreslují obrázek či fotografii. V hodinách obou 

vyučujících žáci pracují individuálně a skupinová práce není příliš obvyklá. Proto 

byly zadané úkoly ze strany žáků i učitelek považovány za experiment a něco velmi 

nezvyklého a netradičního. To však ještě více podnítilo motivovanost většiny 

z nich, jejich snahu a zapálení v tvorbě. Překvapující bylo, že i žáci, kteří na 

podobný způsob tvorby nejsou zvyklí, byli tvůrčí, aktivní a otevření novým 

možnostem. Úkolů se účastnili různě staří žáci, což ale vůbec nevadilo, zadány 
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byly tak, že mladší žáci nebyli v nevýhodě oproti starším ani naopak. Některé úkoly 

byly realizovány vícekrát v různých skupinách.  

 

 

4.1.2 Sluch a vizuální zobrazení zvuků  

 

Téma: Vizuální zobrazení zvuků 

Věk žáků: 9–15 let 

Počet žáků: 13 a 15 žáků  

Technika: velkoformátová malba a kresba, práce s gestem a tělem 

Popis aktivity: Výtvarná aktivita je zaměřena na sluchové vnímání, žákům jsou 

postupně opakovaně přehrávány čtyři odlišné zvuky a jejich úkolem je tyto zvuky 

graficky zobrazit, převést do vizuální podoby. K dispozici mají velký formát 

vertikálně zavěšeného papíru přes celou stěnu třídy. Škála barev je omezena, aby 

se žáci nezaměřovali na volbu barvy a její vztah vůči zvuku, ale aby se mohli více 

soustředit na gesto a linii. Pro možnost odlišení dvou rozdílných principů (vztahy, 

kontrasty) mají vždy k dispozici alespoň dvě barvy. Aktivita probíhá ve skupině, 

žáci se mohou různě přesouvat v rámci prostoru a překrývat již vytvořené 

záznamy. Je jen na nich, kam až zasáhnou a jak budou spolupracovat s ostatními. 

Zvuky jsou záměrně neurčité, aby si žáci vytvářeli co nejméně figurativní asociace 

a aby byly omezeny vazby na kulturní souvislosti.  

Učivo: rozvíjení smyslové citlivosti a autentického vyjadřování, reflexe zrakového 

vnímání a vztahy ke vnímání ostatními smysly (vyjádření sluchových podnětů), 

akční tvar malby a kresby, pohyb těla, vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě (RVP ZV, 2017) 

Zvuky (zvukové přílohy č. 7-10):  

1. neurčité šoupání (nohama o zem)  

2. cinkání (plastové kostky padající do skleničky) 

3. větší a menší rána (deska, která spadla na zem a odrazila se od stěny)  

4. šustění (pohyb ruky v listech rostliny) 

Výtvarné kontexty: „Ve výtvarném umění už od počátku 20. století najdeme 

řadu příkladů inspirace děl sluchovými podněty a později pak přímé integrace 

audiálního a vizuálního vyjadřování.“ (Babyrádová, 2008, s. 24) Umělkyní, jež 

propojuje zvuky a jejich vizuální podobu, je například Jitka Válová, která ve své 

tvorbě pracuje s vizualitou a jejím vztahem k akustickým podnětům. Jiným 

příkladem jsou záznamy ptačího zpěvu Olgy Karlíkové nebo akustické kresby 

Milana Grygara. Po formální stránce můžeme odkázat na gestické akční malby 
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George Matthieua, jenž maluje na vertikálně zavěšené plátno. Výtvarné kontexty 

jsou podstatné pro tvorbu a reflexi úlohy autorkou, v hodině však umělci zmíněni 

nebyli, jednalo by se už o konkrétnější vazbu na kulturu.  

 

    

Obr. č. 21. Milan Grygar, Záznam realizace Akustické kresby na Festivalu OFF-OFF v Gentu, 1986. 

Obr. č. 22. Olga Karlíková, Zpěv ptáků II, 1995-1996. 

 

 

Obr. č. 23. Georges Matthieu, Bitva u Bouvines, 1954. 

 

Reflexe první realizace: 

Dívky byly zpočátku trochu nesmělé a navzájem po sobě pokukovaly, postupně 

však začaly tvořit sebejistěji a odvážněji. Některé dívky k úkolu přistupovaly 

přemýšlivěji a déle jim trvalo, než svou část díla dokončily, jiné měly brzy hotovo. 

Příliš mezi sebou nekomunikovaly a nespolupracovaly, tvořily každá sama za sebe. 

Spíše se svou tvorbou navzájem inspirovaly k uvolněnosti. Ve skupině byla jedna 

akční studentka (byla také nejstarší), která svým přístupem motivovala ostatní 

a iniciovala také akční tvorbu, která následovala po skončení této aktivity. Některé 

z dívek navázaly na úkol akční malbou, čímž proměnily výsledné dílo. Řešily, jak 

vytvořit harmonický, ale dynamický celek.  

 



 47 

       

Obr. č. 24, 25 a 26. Záznam první realizace. Navzájem se překrývající záznamy pouštěných zvuků 

– cinkající kuličky, šoupání, šustění.  

 

 

Obr. č. 27. Finální dílo. Dynamické čáry zobrazují hlasitý zvuk padající  

desky, jemnější kresby v pozadí šumění.  

 

 

Obr. č. 28. Akční tvorba, spontánní reakce na zadaný úkol v duchu akční tvorby.   
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Rušivým elementem byla roztříštěná atmosféra ve třídě – některé starší žákyně se 

úkolu neúčastnily, protože se chystaly k přijímacím zkouškám. To mohlo v dívkách 

vyvolat nejistotu a pocit, že jsou pozorovány. Dalším prvkem, který narušoval 

plynulost akce, byly pozdní příchody dívek. Kdyby akce proběhla v klidnějším 

prostoru a jednotně, měla by asi ještě výraznější „flow“ energii.  

 

Autorka se ptala žákyň na jejich tvorbu v průběhu i na konci aktivity, některé 

vysvětlily jednotlivé prvky, obvykle ale odpovídaly, že tvořily intuitivně 

a spontánně. Dle svých slov si představovaly, jak zvuk vznikal (co jej vytvořilo), 

ale nedělalo jim problém se od této představy osvobodit. Barvy volily spíše 

náhodně, aby od sebe odlišily jednotlivé prvky, např. hlasitost zvuku, šumění 

v pozadí. Obecně se dívky během hodin VV o své tvorbě příliš nebaví a na reflexi 

nejsou zvyklé. Úkol hodnotily pozitivně a směrem k fakultní učitelce jedna dívka 

pronesla: „Kdybyste s námi, paní učitelko, dělala něco takového, tak by nás ta 

výtvarka třeba i bavila.“ Stěnu si poté fotily na své telefony, bylo to pro ně opravdu 

nezvyklé.   

 

Reflexe druhé realizace:      

Tito žáci již viděli výsledné dílo předchozí skupiny, protože zůstalo viset ve třídě, 

a poprosili paní učitelku, že by chtěli úkol vyzkoušet také. Asi i proto, že viděli 

akční malbu, ale i protože mají tendence být akční i v běžných úkolech VV, se 

projevovali odvážněji a uvolněněji. Tato skupina žáků různě cákala a užívala si 

barev, svobody a plochy, která jim byla k dispozici. Během tvorby pracovali více 

společně, zvuky prožívali a komentovali: „Mám z toho zvuku trauma, úzkost, je to 

strašný.“ Následně chlapec otiskl ruce jako vyjádření strachu, úzkosti. Také toho 

namalovali hodně – klidně přes sebe, zato méně soustředěně. 

 

Starší dívky naopak pracovaly individuálně a soustředěněji. Byly schopné vysvětlit 

každou část své malby ve vztahu k nahrávkám, např. „jeden zvuk byl výraznější 

a druhý takový jemnější, tak to jsou tyhle dva tvary“ (obr. č. 29). Větší tvar je 

obvykle znakem pro hlasitější zvuk, menší tvar naopak pro méně výrazný zvuk, 

šumění v pozadí zobrazili žáci například cákanci bílou barvou, padající hrací kostky 

jim často asociovaly skleněné kuličky (obr. č. 32). 

 

Vliv na práci žáků mělo i jejich postavení v kolektivu. Skupina žáků, kteří chodí 

pravidelně ve stejný čas a znají se, byla nejvíce uvolněná a zvuky nahlas 

komentovali, zatímco starší dívky, které do ZUŠ dochází jednotlivě, tvořily 

samostatně.  
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Obr. č. 29, 30, 31 a 32. Vizuální zobrazení jednotlivých zvuků žáky. Tvorba rukama.  

 

 

Obr. č. 33. Finální dílo v kontextu třídy, která je plná připravených modelů na zátiší. Tato skupina 

více zaplnila plochu, tvořila akčněji.  

 

 

4.1.3 Chuť a její vizuální záznam 

 

Téma: Abstraktní zobrazení chuťových a čichových vjemů  

Věk žáků: 11–13 let 

Počet žáků: 5   

Technika: monotyp na sklo, kresba detailu  

Popis aktivity: Úloha je primárně zaměřena na chuť, čich je však s chutí během 

našeho vnímání přirozeně propojen. Úkolem žáků je vizuálně zobrazit chuťové 

vjemy, abstraktně je ztvárnit technikou monotypu na skleněnou desku. 
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K ochutnání mají různé jídlo, například rajče, citron nebo zázvor. Danou věc vždy 

ochutnají (vědí, co jedí) a vzápětí ji zobrazují. Jsou vedeni k nefigurativnímu 

vyjádření, vjem znázorňují subjektivně skrze kombinaci barev a tvarů.  Neměli by 

přemýšlet nad reálným vzhledem dané věci a od vizuální podoby se snažit oprostit. 

Technika monotypu byla zvolena proto, aby žákům usnadnila abstraktní vyjádření, 

umožňuje uvolněnost výrazu a přirozeně vede k neformální malbě. V návaznosti 

na abstraktní malbu vytváří žáci detailní realistickou kresbu něčeho, co v rámci 

úkolu ochutnali. Naopak se tedy zaměří na vizuální a realistickou podobu věci, čímž 

vzniká výrazný a zajímavý kontrast k původnímu abstraktnímu zobrazení.  

Učivo: „reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – 

vizuálně obrazná vyjádření podnětů čichových a chuťových“ (RVP, 2017, s. 88), 

hledání vhodných prostředků pro vyjádření osobních představ 

Chutě: citron, rajče, kaki, mochyně, hořká čokoláda, kyselé rybičky, hřebíček, 

skořice, mrkev, zázvor, jablko  

Výtvarné kontexty: Mezi umělecké kontexty patří například informální malba, 

která je blízká zmiňovanému hnutí art brut. Oba proudy jsou tzv. výrazově 

existenciální a řadíme je do období 40. a 50. let po 2. světové válce, kdy v umělcích 

narůstal odpor ke společnosti, a tak hledali cestu, jak se osvobodit od jejího vlivu 

(Bláha a Slavík, 2010). Vazby na tyto proudy jsou zejména ve formální stránce 

úlohy.  

Reflexe realizace:  

Dívky pracovaly individuálně a každá vytvořila několik monotypů. Navzájem se 

příliš neovlivňovaly a komunikovaly spolu málo. Přesto jsou některé vjemy 

ztvárněny podobně, například skořice (obr. č. 39 a 40), kterou žákyně 

komentovala (obr. č. 39): „Mísí se zvláštní chutě, sladká, ale trochu hořká, 

postupně se chuť proměňuje.“ Někdy dívky dokonce poznaly, co zobrazují ostatní, 

jedna zrovna ochutnávala zázvor a při pohledu na monotyp spolužačky řekla: „To 

musí být zázvor!“ Celkově se jim dařilo držet se abstrakce, někde se však konkrétní 

prvky objevují, například u kyselých rybiček (obr. č. 36). Všechny účastnice se 

týden předtím zapojily do zobrazování zvuků, byly tedy už na podobný úkol 

připravené, což vedlo k větší uvolněnosti.  
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Obr. č. 34, 35 a 36. Záznam chutě jablka, hřebíčku a kyselé rybičky od stejné autorky. Je vidět mírná 

inspirace vizuální podobou předmětu (tvar hřebíčku, dužina jablka, tvar a barva rybiček).  

 

  

Obr č. 37 a 38. Pálivý zázvor.  

 

  

Obr č. 39 a 40. Skořice, podobné zpracování. Mísení chutí.  

 

  

Obr. č. 41, 42 a 43. Kaki třikrát jinak.  
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Poté vytvořily žákyně ještě realistickou kresbu jedné z věcí, kterou ochutnaly, 

a zdála se jim vizuálně zajímavá. Opět pracovaly pečlivě, ale méně zapáleně, více 

se u toho bavily a braly to jako relaxaci. Povídaly si o jiných tématech, občas 

koukaly do telefonu. Realistická kresba jim nedělala problém, proto nad ní 

nemusely už tolik uvažovat. Samy ale vůči sobě byly přísné a s touto kresbou byly 

méně spokojené než s monotypy.  

 

   

Obr. č. 44 a 45. Detailní kresba ovoce kaki a zázvoru.  

 

 

4.1.4 Hmat, modelování a kresba na základě hmatového vnímání  

 
Téma: Převedení haptických vjemů do vizuální podoby 

Věk žáků: 6–14 let 

Počet žáků: 8 a 7 

Popis aktivity: Úkolem žáků je vymodelovat a následně nakreslit předmět, který 

dostanou v papírovém sáčku a nevidí jeho vizuální podobu. Jejich úkolem není 

zobrazit předmět tak, jak ho znají, ale co v danou chvíli vnímají. Pracují dle hmatu, 

což jim umožňuje vnímat předmět odlišně, zaměřovat se více na detaily, které cítí, 

na jemnost a hrubost povrchu, na charakter materiálu. Nejprve předmět 

prozkoumají, poté vymodelují z keramické hlíny a následně nakreslí. V závěru si 

mohou reálný předmět prohlédnout.  

Předměty: dýně, kámen, kokosová skořápka, kartáč, rajče, česnek, šiška 

náramek, chlupatá koule, zázvor, tuba s barvou 
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Učivo: „vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě“ 

(RVP, 2017, s. 89), vnímání textury a struktury předmětu, vnímání různými smysly 

a vizuální zobrazení těchto vjemů 

Výtvarné kontexty: Kontexty úkolu jsou zejména hmatové kresby Milana 

Grygara, kde pracuje zcela bez vizuality, nevidí tedy ani to, co tvoří, a pracuje tak 

do jisté míry i s náhodou. Dále také taktilní básně a asambláže Jana Švankmajera.  

 

   

Obr. č. 46. Milan Grygar, Hmatová kresba (záznam realizace), 1969.  

Obr. č. 47. Jan Švankmajer, Dvě taktilní básně, 2003.  

 

Reflexe první realizace:  

Realizace proběhla ve skupině u jiné fakultní učitelky než předchozí úlohy. Zde 

jsou žáci více vedeni k tvorbě klasicky hezkých obrázků, často kreslí podle vzorů 

nebo fotografií. Proto bylo pro žáky těžší experimentovat, objevovat a vytvářet 

něco, co není vizuálně atraktivní a co si třeba nevystavíme. Úkol seděl hlavně 

mladším žákyním, jelikož se tolik nebály, že jejich obrázek nebude odpovídat 

běžným normám kresby. Více se odvážily vymodelovat a nakreslit něco, co nevidí, 

a nebyly tolik orientované na pěkný výsledek. Stačily jim drobné podněty, 

například ať si znovu předmět osahají a hmatem prozkoumají. To jim pomohlo 

vnímat specifika a detaily dané věci. Příkladem můžou být kořínky česneku (obr. 

č. 48) nebo chlupatý povrch kokosové skořápky (obr. č. 49). Starší dívky vytvořily 

modelace a kresby více stylizované, došlo jim, o jaké předměty se jedná a spíše 

se snažily zobrazovat předměty tak, jak je znají. Například některé dokreslily stín, 

ačkoliv se měly zaměřit na hmat (obr. č. 50). Nevnímaly konkrétní předmět a jeho 

specifika, ale typickou představu o dané věci. Zároveň vyjadřovaly, že se jim 

výsledek nelíbí, protože není vizuálně hezký.  
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Obr. č. 48. Česnek, zdůrazněné kořínky.  

Obr. č. 49. Kokos, zdůrazněný povrch, chloupky.  

Obr. č. 50. Korkový podšálek, snaha zobrazit hrubou texturu, zobrazení stínu.  

 

 

 

Obr. č. 51. Vymodelované předměty. Zleva: kokosová  

skořápka, dýně, kartáč, česnek, náramek, tuba s barvou,  

fixírka, kámen, rajče, korkový podšálek, chlupatá koule,  

šiška, kabel 
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Reflexe druhé realizace: 

Podruhé byl úkol uskutečněn v návaznosti na úlohu se zvuky (druhá realizace). 

Pro každého byla úloha jinak obtížná, někomu více vyhovovala kresba, jinému 

malba. U jednoho z chlapců (12 let) se projevilo, že modelace ho bavila a je zdařilá, 

zatímco z kresby byl nešťastný (obr. č. 52). V prostorové tvorbě se mu podařilo 

zachytit jemný obal česneku, který v kresbě vůbec není. Nevěděl si rady: „Ty jo, 

ta kresba je strašně těžká. Jak to mám jako nakreslit?“ Objevuje se tu klasické 

schéma toho, že co se nám daří, to nás baví. Obecně byla pro žáky obtížnější spíše 

kresba, protože se u ní dokázali méně uvolnit. V modelování na ně obecně nejsou 

kladeny takové estetické nároky, protože podle reality obvykle nemodelují.  

 

 

Obr. č. 52. Česnek. Žák se v modelování zaměřil na 

zobrazení jemných vrstev obalu, v kresbě vůbec nejsou.  

                           

  

Obr. č. 53 a 54. Česnek a tuba s barvou. Oběma žákyním se podařilo zachytit charakter předmětu 

zejména v modelaci.   
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4.1.5 Výtvarná tvorba jako sdělení 

 
Ačkoliv byla výtvarná řada realizována v prostředí běžné školy, v úkolech se 

komunikovalo verbálně a žáci i učitel si navzájem rozuměli, získané zkušenosti 

byly podstatné pro uvažování nad úkoly, které jsou vhodné pro edukaci žáků 

s odlišným mateřským jazykem. Úkoly byly zaměřeny na osobní vizuální vyjádření 

žáka. Slovní komunikace a s ní spojené jazykové dovednosti žáka v nich nehrály 

velkou roli.  

 

Žáci měli prostor pro subjektivní vyjádření, své vlastní zobrazení pak mohli 

porovnat se sdělením druhých. Výtvarná tvorba zde nebyla primárně zaměřena na 

spolupráci, ale v úkolu, v němž žáci zobrazovali zvuky, se určitá forma spolupráce 

a neverbální komunikace objevuje, obdobně jako v Jammings. Žáci zde sdíleli 

jedno plátno, což může být cestou ke vzájemné toleranci a respektu. Jejich 

vyjádření se propojila v jedno dílo.  

 

Významný je v tomto typu úkolů charakter zadání. To bývá obvykle postaveno na 

verbální komunikaci, proto zde bylo záměrně jednoduché a srozumitelné, aby 

nevytvářelo bariéru pro žáky s horšími jazykovými dovednostmi. Kromě zadání je 

podstatné také zvolené téma. Úkoly neobsahovaly právě ty kulturní prvky, které 

by mohly být pro žáky s OMJ znevýhodňující. Smyslové vnímání je společné nám 

všem bez ohledu na mateřský jazyk a vizuální vyjádření vycházející ze smyslového 

vnímání je velmi subjektivní záležitostí. Není zde správná odpověď nebo objektivní 

pravda, a proto poskytuje téma svobodu. Každé vyjádření je jiné.  

 

V úkolu nebyl kladen důraz na estetickou stránku, důležitější byl proces a aktivita 

sama než výsledný artefakt. Kladení důrazu na estetičnost výsledku 

(nebo konkrétní očekávání ze strany učitele) může být pro žáky omezující, je totiž 

poté jejich hlavním cílem. Naopak zaměření se na akci, spontánnost projevu 

a experiment vedou k uvolněnosti a ke svobodnému a autentičtějšímu projevu, ve 

kterém se více odráží subjektivita našeho vnímání.  

 

V podobných činnostech jsou žáci, ačkoliv spolu nekomunikují verbálně, 

v konfrontaci s odlišnými způsoby vyjádření spolužáků a jsou vedeni k vnímání, 

případně interpretaci jejich vizuálních artefaktů, a tím ideálně ke vzájemnému 

porozumění, toleranci a respektu. V experimentální tvorbě se učí překračovat 

normy, očekávání, konvence, a naopak se vyjadřovat svobodně, čímž se výtvarná 

tvorba stává sdělením.  
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Realizace a reflexe výtvarné řady proběhla před tvorbou návrhu výtvarného úkolu 

beze slov. Stala se tak jakýmsi předstupněm. Ačkoliv je realizována v běžném 

školním prostředí, autorka se v ní zaměřila na principy úkolů, které by byly 

otevřené žákům s OMJ, na možnosti zadání, charakter tvorby i reakci žáků. 

V návaznosti na získané zkušenosti navrhla výtvarný úkol beze slov.  

 

 

4.2 BEZE SLOV  

 
Verbální komunikace ve výtvarné výchově je důležitá, učíme se interpretovat naše 

vizuální sdělení a díky tomu si navzájem rozumíme. Přesto se v následujícím úkolu 

nekomunikuje slovně. I tak je cílem, aby úloha u žáků rozvíjela vizuální 

dovednosti, schopnosti vnímat a vyjadřovat se. Specifikum a nesporná výhoda 

výtvarné výchovy spočívá právě v její šíři komunikačních možností, prostředkem 

komunikace může být vizuální dílo a jeho barvy, linie či tvar, pohyb, gesto.  

 

Úkol musí být pochopitelně této situaci plně přizpůsoben, a je tedy postaven tak, 

aby absence verbální komunikace byla v konečném důsledku pro žáky přínosem. 

Důležité je promyšlení nejen formálního provedení a zadání úkolu, ale i volba 

vhodného tématu. Jak takový úkol zadat, aby žáci porozuměli, co se po nich chce, 

aniž by se učitel uchýlil k předvádění, které by mohlo vést k pouhému napodobení?  

 

 

4.2.1 Otisk sebe   

 
Po úvaze, co se týká všech lidí bez rozdílu, se tématem úkolu stalo zanechávání 

stopy. Ten pocit, kdy uděláme první stopu do nevyšlapaného sněhu, kdy si do něj 

lehneme a uděláme „andělíčka“. Ve výtazích, na sloupech nebo na stěnách 

nacházíme nápisy, jména, graffiti. Chceme, aby po nás zůstal záznam, aby byl 

někde navždy vrytý. Věšíme visací zámky s iniciálami na zábradlí mostu. Máme 

potřebu proměňovat a zkrášlovat naše okolí, sdělit „byl jsem tu“. Už jako malé děti 

máme tendence něco po sobě zachovat a fascinuje nás stopa kterou po sobě 

zanecháváme skrze kresbu. Na papíře, ale i na stěnách. „Radost z právě vznikající 

stopy je – u dítěte i u šimpanze – daleko větší, než zájem na konečném výsledku… 

zdá se, že okolnost že „se kreslí“ (proces) je zpočátku mnohem důležitější, než co 

se kreslí, než předmět zobrazení a podobnost mezi tím a výtvorem.“ (Uždil, 1974, 

s. 16) Kresba je zároveň i prostředkem objevování našich schopností (Uždil, 1974). 

Jakými způsoby dokážeme do svého okolí zasahovat a proměňovat jej.  
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Zanechání stopy je důležité i v historii umění, protože stojí u samého počátku. 

Příkladem mohou být stopy lidských prstů ve vlhkém jílu v jeskyni Altamira staré 

asi 30 tisíc let. Šamšula a Adamec (2009) zmiňují vznik kresby v souvislosti 

s náhodou. Člověk se možná bezděčně opřel prsty do vlhkého jílu a radost 

z vytvořené stopy ho vedla k další tvorbě. Kresba se nejspíš stala nástrojem 

překonání strachu. Potřeba interagovat s okolím a proměňovat jej je v každém 

z nás a možná nám i dnes výtvarné vyjádření pomáhá překonávat strach (Šamšula 

a Adamec, 2009).  

 

Stopy prstů „…jsou záznamem konkrétní lidské přítomnosti „tady a teď“ (Šimotová, 

2006, s. 23). Stopa je záznam naší existence a života, našeho těla. Je to jedinečný 

zážitek. „Otisk může být ještě skutečnější než skutečnost sama, protože je nám 

posledním znamením, které trvá.“ (Šimotová, 2006, s. 263) Inspiračními 

východisky z výtvarného umění je zajisté česká umělkyně Adriena Šimotová, jež 

se ve své tvorbě rozsáhle zabývala otisky nebo frotážemi těla jako celku i jeho 

různých částí.  

 

   

Obr. č. 55. Adriena Šimotová, Otisky, 1984. 

Obr. č. 56. Adriena Šimotová, Tváře, 1986. 

 

Úkol vychází i z některých prvků výtvarného projektu Jamming a hnutí art brut, 

které provází celou práci. Společnými prvky je zejména (výše již tolikrát zmíněný) 

důraz na tvůrčí proces, akci, spontánnost a otevřenost. Stejně jako v projektu 

Jamming sdílí tvůrci jedno plátno, a kromě své vlastní tvorby tedy musí zohlednit 

i okolní dění, interagovat s druhými a (třeba jen vnitřně) reagovat na ostatní 

účastníky projektu. Navzájem se více nebo méně ovlivňují, spolupracují 

a vypořádávají se s nelehkou situací. Zde autorka navazuje na předchozí 

zkušenosti z výtvarné řady se záznamem zvuků. Následující úloha je na interakci 

účastníků a formy spolupráce zaměřena ještě více, protože plátno na zemi, na 

kterém se účastníci pohybují, k tomu přímo vybízí. Cílem projektu je vytvořit 
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otevřený prostor, ve kterém mají účastníci podobné možnosti a nejsou 

znevýhodněni na základě svého původu, kultury či jazykových dovedností.  

 

 

4.2.2 Zanechání stopy  

 

Téma: Zanechání stopy 

Výtvarné kontexty: art brut, Cobra, Jamming, Adriena Šimotová 

Klíčová slova: stopa, otisk, spolupráce beze slov, komunikace beze slov, 

interakce, svoboda, spontánnost 

Popis aktivity: Doprostřed třídy položíme velkoformátový papír a vedle mělkou 

nádobu s barvou. Proces úkolu je jednoduchý, vyučující i žáci společně vytvářejí 

dílo tím, že obarvenýma nohama zanechávají stopy na společném papíře. 

Komunikují mezi sebou pouze neverbálně. Mohou se potkávat, své stopy 

propojovat a překrývat. Vytvářet obrazce, běhat, chodit, skákat či stát. Otisknout 

celou nohu, prsty, kreslit nohama. Inspirací může být učitel, který je vzorem 

a naznačí dětem možnosti tvorby, žáci však mají svobodu a cílem není, aby učitele 

napodobovali, ale naopak aby reagovali autenticky. Důležité je i propojení tvorby 

s pohybem těla a dotekem. Vnímání, jak se charakter stopy proměňuje s ohledem 

na rychlost a intenzitu pohybu (jemný otisk vs. skok). 

Počet účastníků a věk: max. 8, na věku účastníků nezáleží.  

Cíle: vnímání svých možností v interakci s okolím (stopa na papíře, vzájemné 

působení s ostatními účastníky), otevření se experimentu, propojení se s druhými 

beze slov, komunikace skrze tvorbu, zkoumání prostředků „…pro vyjádření pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby“ (RVP ZV, 2016, s. 88) 

Specifika a možná úskalí:  

Úkol je specifický svou jednoduchostí a neorganizovaností. Nemá klasický průběh, 

jakým bývá po sobě jdoucí zadání, tvorba a reflexe. Všechny tyto fáze probíhají 

rozdílným a nezvyklým způsobem a každý je prožívá individuálně. Zcela jistě se 

v úkolu tyto fáze také objevují, ale v odlišné formě.  

 

Z výtvarné výchovy jsme také zvyklí na možnost vše s žáky probrat, jakýkoliv 

problém si vzájemně vysvětlit a objasnit. Žáci se doptávají a my na základě toho 

zadání poupravíme a reagujeme na danou situaci. Nemožnost tohoto procesu 

považuji za největší úskalí tohoto úkolu.  
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Průběh se pochopitelně bude vždy odvíjet od účastníků a jejich přístupu. 

Pravděpodobně by se jednalo o chaotickou situaci, zejména v počátku aktivity se 

mohou žáci cítit nejistě a zmateně. V tom by mohl pomoci příklad učitele, který 

ukáže možnosti práce s barvou na sobě samém. Vždy se pak najdou jedinci, které 

bude barva lákat a bude jim motivací pro akci. Účastníci mají zcela otevřené 

možnosti. Jak se svobodou naloží závisí na nich samých. V tom jsou současně 

výhody i úskalí činnosti. Stejně jako u všech jiných výtvarných úkolů nejsme 

schopni přesně promyslet průběh, jelikož se jedná vždy o událost velmi 

jedinečnou. Pro zhodnocení úspěšnosti úkolu by byla nutná jeho realizace, která 

bohužel v současné epidemiologické situaci není možná. Veškeré problémy, které 

by v úkolu nastaly, je třeba reflektovat a považovat je za zkušenost. Reflektovat 

(podle Donalda Schöna) v akci samotné i po jejím proběhnutí. Na základě toho 

úkol upravit či pozměnit.  
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5. VÝTVARNÁ ČÁST  

 

5.1 KOVANDOVO LÍBÁNÍ PŘES SKLO  

 

Happening Líbání přes sklo (2007) českého umělce Jiřího Kovandy v londýnské 

galerii Tate Modern byl inspirací pro následující výtvarný projekt. Umělec pokynem 

na ceduli vyzval lidi, aby jej políbili přes sklo. Takovým polibkem jsou si navzájem 

velmi blízcí, ale stále je mezi nimi bariéra v podobě skla. To umožňuje jiné formy 

propojení a kontakt líbajících se lidí je tak velmi specifický. Navzájem se vidí, 

fyzicky jsou si velmi blízko, téměř jako by se dotýkali, ale v poslední chvíli naráží 

na bariéru skla, které jim fyzický kontakt neumožní. Umělec si zde pohrává 

s kontrastem naprostého oddělení dvou bytostí skrze sklo a aktem polibku na ústa, 

který představuje jeden z nejintimnějších kontaktů mezi lidmi. Zároveň je zde 

důležitá akce, a ne pouze vizuální libost věci, obdobně jako v konceptuálním umění 

obecně (Host do domu, Kovanda, 2018).  

 

 

Obr. č. 57. Jiří Kovanda, Líbání přes sklo, 2007. Tate Modern, Londýn.  

 

 

5.2 VÝTVARNÝ PROJEKT 

 
5.2.1 Chaos a řád   

 

Výtvarný projekt reaguje na téma celé práce a zabývá se možnostmi komunikace 

skrze výtvarné vyjádření. Autorka tak vychází z konceptu a/r/tography a nahlíží 

na výzkumné téma z pozice umělce, výzkumníka a učitele (Irwin, 2004). Jde 
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o umění akce, ve kterém je podstatný pohyb, gesto a spolupráce ve výtvarné 

činnosti bez verbální komunikace. Projekt se také zabývá odlišností našeho 

vnímání a vizuálního zobrazení jednoho tématu dvěma autorkami. Tématem je 

chaos a řád. Tyto dva protikladné principy nás provázejí celým životem a každý je 

vnímáme různě, někde se v pojetí chaosu a řádu setkáme, jinde se malinko 

vychýlíme. Ačkoliv se jedná o otázku poměrně univerzální, která se týká do jisté 

míry všech, vnímání chaosu a řádu je velice subjektivní. Co je pro jednoho ještě 

systematické a spořádané, pro druhého už je chaotické. Někdo chaos vyhledává, 

protože v něm nachází inspiraci a cítí se v něm svobodněji, pro jiného je naopak 

znepokojující a rušivý, nedokáže se v něm soustředit a potřebuje systém.  

 

V této výtvarné akci zobrazují dvě autorky svou vizuální představu chaosu a řádu. 

Nejprve kreslí obě současně své pojetí chaosu, každá z jedné strany skla, poté 

zobrazují řád na sklo jiné. Každá má k dispozici jednu stranu plexiskla, jsou tak 

naproti sobě a jejich kresba se spojuje v jedno dílo. Ústředním motivem je tedy 

propojení skrze výtvarnou tvorbu i přes bariéru v podobě skla. Průběh realizace 

nebo podoby spolupráce nejsou předem definovány a jedná se o intuitivní činnost. 

Jejich vyjádření jsou sjednocena skrze čirost skla, ale zároveň jednotlivé kresby 

můžeme odlišit, protože každá kreslí jinou barvou.  

 

Tvůrkyněmi jsou studentky Katedry výtvarné výchovy PedF UK, Eliška a Daniela. 

Navzájem se znají, Daniela je zároveň autorkou diplomové práce. Během tvorby 

spolu autorky nemluvily, nesdělovaly si své myšlenky nebo pocity a komunikovaly 

pouze skrze vizuální vyjádření a pohyb těla. Výtvarným vyjadřovacím prostředkem 

byla linie, která poskytuje možnost vyjádření skrze svůj směr, délku, ostrost, 

rozechvělost nebo tloušťku. Důležité jsou tedy výrazové vlastnosti kresby, které 

volíme podle záměru sdělení. Do charakteru kresby se promítá i způsob tvorby – 

rychlost, agresivita či subtilnost.  

 

Mezi východiska z teorie umění a výtvarné výchovy můžeme zařadit například 

artefiletické pojetí VV nebo opět projekt Jamming. Tvůrci zde také sdílí jedno 

plátno a jejich osobní vyjádření se tak propojují v jedno dílo. Dalším zdrojem 

inspirace je také Kovandovo líbání přes sklo. Stejně jako u Kovandy, i zde bylo 

zvoleno sklo (plexisklo) jako prvek představující bariéru a propojení v jednom. 

Umělkyně na sebe reagují a komunikují spolu vizuálně právě i přes tuto překážku.  
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Obr. č. 58. Prostor a instalace.  

Obr. č. 59. Průběh. Část první: chaos.  

 

 

 

Obr. č. 60. Průběh. Část druhá: řád.  
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Obr. č. 61. Průběh. Část druhá: řád.  

 

   

Obr. č. 62 a 63. Detaily chaosu. 

 

 

Obr. č. 64. Řád. 
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5.2.2 Svoboda a normy   

 

První částí projektu byla práce s prekoncepty, autorky si před jednotlivými 

kresbami v bodech sepsaly, co pro ně znamená chaos a co řád. Jejich celkové 

pojetí témat je podobné, ale přesto je seznam myšlenek odlišný. V šedivě 

vyznačených pojmech se obě autorky shodly.  

 

K tématu chaos si Eliška sepsala:  

tma, neustálý pohyb, energie, neuspořádanost, nezastavitelnost, všepohlcující, 

hluk, zahlcení, ohlušení, bzučení, velikost, monumentálnost, nevyzpytatelnost, 

svoboda pohybu, neustálé pulsování, bez vedení, beze slov 

Daniely seznam obsahuje:  

zmatek, nepořádek, neuspořádanost, absence řádu a systému, nemožnost se 

zorientovat, svoboda a uvolněnost, anarchie, bouře, tma  

 

Jejich pojetí se promítlo i do výtvarné tvorby, ve zobrazení chaosu je zřetelné 

zobrazení zmatku a neuspořádanosti. Průběh tvorby byl akční, plexisklo se 

pohybovalo v reakci na kresbu a vydávalo tak zvuky. To doplňovalo celý proces 

tvorby a nutilo autorky spolupracovat tak, aby plexisklo zůstalo v rovnováze. 

Zvuky vznikaly plexisklem odrážejícím se od malířských stojanů a akčnější tvorbou 

autorek (např. tečkování a gestická malba fixem), byly nesourodé a hlasité, 

a vytvářely tak kontrast proti tiché a poklidné kresbě řádu. Vyjádření obou autorek 

je podobné, obě pracovaly bezprostředně a reagovaly na sebe méně než 

v následné kresbě řádu. 

 

K tématu řád je seznam Elišky následující:  

uklizenost, pravidelnost, řídící struktura (osobnost, pravidlo), předvídatelnost, 

chlad, jistota, nudnost, rozsáhlost, bez konce a začátku, hubenost, vyprahlost  

Daniela si napsala:  

systém, pravidlo, něco se opakuje, pravidelnost, mantinely, uspořádanost, 

jasnost, srozumitelnost, nesvoboda, konvence, normy, vzor, očekávání  

 

Během kresby řádu jedna na druhou navazovala, zejména Eliška reagovala na 

kresbu Daniely. Přímo dobarvovala její motivy a pracovala tak s průhledností skla. 

Obě kreslily symetricky, systematicky, a kresba je proto rovnoměrně rozložená. 

Zejména v této části byla spolupráce zajímavou zkušeností. Inspirace činností 

druhé autorky a vzájemné reagování na sebe bylo naprosto spontánní. V závěru 
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samy reflektovaly, že Elišce více seděl chaos, zatímco Daniele řád, což odpovídá 

i jejich charakterovým vlastnostem a běžným způsobům práce.  

 

Zároveň obě kreslily abstraktně, vyjádření jsou si v mnohém podobná. Zajímavé 

by bylo zadat stejný úkol a materiály dětem, lidem pocházejícím z odlišné kultury, 

nebo třeba dvěma lidem, kteří se neznají, a sledovat, do jaké míry by se jejich 

výstupy podobaly těmto. Zda by si taktéž byly podobné a jaký by byl celkový 

průběh akce.  

 

Sklo se díky svým materiálním vlastnostem stává metaforou spojení. Má dvě 

strany, rub a líc, každá z autorek k němu přistupuje ze své strany, ze svého úhlu 

pohledu. Výsledná malba se divákovi (i autorkám) ukazuje v propojení. Výtvarná 

akce ukazuje, že se dá komunikovat i přes bariéru skla, navíc beze slov, podobně 

jako u Jiřího Kovandy. Průhlednost umožňuje dorozumívání skrze gesta a tělo, 

plexisklo mezi autorkami vytvořilo bariéru, která ale umožnila hledání jiných 

způsobů komunikace, například právě vzájemného doplňování se v kresbě 

a nápodoby.  

 

Výsledkem akce jsou dvě oboustranná díla, jedno symbolizuje chaos a druhé řád. 

Jsou záznamem dialogu autorek a každé má dvě strany, které se dají číst každá 

zvlášť, ale zároveň jsou spojeny průhledností skla. V tomto dialogu byly, stejně 

jako ve výzkumné části, velmi významné principy svobody a porozumění si i přes 

bariéru. V tomto případě bylo bariérou sklo, ve školních situacích je překážkou 

odlišný mateřský jazyk žáka, v obou situacích je však podstatné hledání cesty ke 

svobodě, vzájemnému respektu a porozumění. Aby byla výtvarná tvorba sdělením.  
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ZÁVĚR  

V diplomové práci se autorka zaměřila na téma jazyka, komunikace a kulturních 

obsahů ve výtvarné výchově. Věnuje se zejména tvorbě žáků s odlišným 

mateřským jazykem, s níž se v praxi setkáváme stále častěji. Tato ústřední otázka 

se stala východiskem pro ostatní části práce. Základem pro uvažování nad 

problematikou bylo studium literatury, zejména publikací Clifforda Geertze, 

Mutsumi Imai, Marie Fulkové a mnohých dalších.  

 

Ve výzkumu se autorka soustředila na práci žáků s OMJ v hodinách VV, na proces 

zadání výtvarných úkolů, výtvarnou tvorbu i na způsoby spolupráce žáků s OMJ. 

Autorka sledovala čtyři žákyně a žáky s OMJ primární školy v situacích školní 

výtvarné výchovy. Sledované situace analyzovala se zaměřením na jejich jazykové 

kompetence a kulturní identitu. Autorka došla k závěrům, že práci žáků ovlivňuje 

zejména způsob a srozumitelnost zadání, „přitažlivost“ a smysluplnost úkolu, do 

které se promítají prostředí i osobní preference žáka. Autorka dokládá, že 

spolupráce pomáhá žákům tříbit myšlenky a někdy je pro ně motivací, což se odvíjí 

také od typu úkolu a velikosti skupiny. V případě, že se žák vnitřně neangažuje, 

může pro něj být skupinová práce jen útěkem od vlastního řešení úkolu. Jestliže 

úkolu neporozumí, výtvarné dílo pro něj často přestává být niterným sdělením. 

V navazujících kapitolách navrhla autorka způsoby výtvarné práce, které by byly 

přístupné všem bez ohledu na kulturu a jazyk.  

 

Zkušenosti získané výzkumem a studiem literatury pomohly autorce sestavit 

didaktickou výtvarnou řadu, ve které měla možnost vyzkoušet poznatky skrze 

vlastní pedagogickou činnost. To vykrystalizovalo v návrh výtvarného úkolu, ve 

kterém by účastníci nekomunikovali verbálně a nepotřebovali by pro tvorbu 

specifické kulturní znalosti. Kulturní obsahy jsou však součástí výtvarné výchovy 

i našeho vnímání, proto nejdou od výtvarné činnosti oddělit. Přímé vazby na 

kulturu a práce s nimi však mohou být pro žáky z jiného kulturního prostřední 

znevýhodňující. Vyvstala tedy otázka, jak s tím naložit. Odpovědí je návrh 

projektu, který vazby na kulturu obsahuje, ale přesto je srozumitelný. Každý žák 

může k úkolu přistoupit jinak a dle svých zkušeností. Jedná se o krajní situaci, 

která nám ale může pomoci v úvahách i nad klasičtějšími výtvarnými úkoly.   

 

Didaktický projekt se opírá o umělecké kontexty art brut a umělecké skupiny 

CoBrA, dále o tvorbu autorů: Kovanda, Grygar, Šimotová aj. Tyto kontexty byly 

východiskem také pro výtvarnou část práce, kde autorka vytvořila své vlastní dílo, 

ve němž se propojuje pluralita vnímání, (neverbální) komunikace, spolupráce 

a dialog i přes určité bariéry a niterné intuitivní vyjádření.  
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V diplomové práci je výtvarná výchova pojata jako prostor, kde žáci vyjadřují své 

zkušenosti, myšlenky a pocity. Schopnost vytvářet a přijímat vizuální sdělení však 

není samozřejmá, proto je třeba se tomu stále učit a rozvíjet u žáků vizuální 

gramotnost. Přistupovat k žákům individuálně, podněcovat jejich schopnosti 

a poskytovat svobodu pro osobní vyjádření. Hledat inspiraci v jinakosti.  

 

Práce je otevřená dalšímu zkoumání dané oblasti, zajímavé by mohlo být navázat 

výzkumem na téma kulturních symbolů a prvků ve výtvarné tvorbě žáků, zaměřit 

se více na kulturu.  

 
Otázkou však zůstává, jak postavit úkoly, které plní enkulturační funkci, pro žáky, 

kteří nerozumí jazyku výuky. Žáci se potřebují ve školní výtvarné výchově 

s kulturou setkávat a seznamovat, ale zároveň musí úkolům jazykově i obsahově 

porozumět natolik, aby se v nich neztráceli a aby pro ně úkoly byly přínosné. 

Potřebují prostor pro porozumění principům, které v jejich původní kultuře mohou 

být odlišné. Cestou může být individuální přístup učitele k žákům, tedy 

zohledňování toho, co už znají a co ještě ne, ověřování jejich porozumění 

a případně společné hledání řešení. Úkoly by měly být srozumitelné, ale kulturní 

vrstvy by v nich přesto měly být obsaženy. Učitel by měl s kulturními obsahy 

vědomě pracovat, úkoly mít promyšlené a vědět, čeho chce dosáhnout. Kultura 

pak pro žáka není hendikepem, ale postupně si propojuje vlastní vnímání světa 

ovlivněné původní kulturou a jejich kritickou reflexí s novými (někdy neznámými) 

podněty.  
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