
 

 

  

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarné výchovy 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Výtvarná výchova ve volném čase 

Art education and Pedagogy of Leisure Time 

Jana Lovašová 

Vedoucí práce:  Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 

Studijní program:  Specializace v pedagogice 

Studijní obor:  Výtvarná výchova a speciální pedagogika 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Výtvarná výchova ve volném čase potvrzuji, že 

jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených 

pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

Praha 8. 7. 2021 

  



 

 

 

Ráda bych poděkovala Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph. D. za cenné rady, trpělivost a čas, který 

mi poskytla při vedení mé bakalářské práce. Poděkování náleží uvedeným lektorkám za 

jejich vstřícnost a ochotu, kterou mi poskytly. Také bych ráda poděkovala mé rodině a 

blízkým za jejich podporu. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení volného času a výchovy v něm. Zkoumá jejich 

charakteristiky. Cílem je zmapování zařízení volného času, která se věnují výtvarným 

činnostem, ve městě Benátky nad Jizerou a jeho okolí. Dalším cílem je navržení výtvarné 

činnosti pro jedno z vybraných zařízení. V úmyslu bylo tento návrh zrealizovat, avšak to se 

kvůli vládním opatřením v důsledku covid 19, neuskutečnilo. 

V teoretické části popsán je vývoj, specifika a funkce volného času a výchova ve volném 

čase. Dále jsou vyobrazena vybraná zařízení, poskytující aktivity pro děti a mládež ve 

volném čase Jelikož se zaměřuji na taková zařízení, která se ve své nabídce věnují 

výtvarným činnostem, je zde popsána výtvarná výchova a její přínos. 

Ve výzkumné se věnuji dvěma případovým studiím volnočasových zařízení zaměřených na 

výtvarné činnosti v Benátkách nad Jizerou. Zjišťuji, jaký je jejich přístup k vedení těchto 

činností, jakým způsobem vedení probíhá, jaké skupiny dětí a mládeže zařízení navštěvují.  

V didaktické části se věnuji návrhu výtvarné činnosti pro jedno ze zmíněných zařízení, 

který se měl uskutečnit na některé z hodin zařízení. Popsány jsou i možná rozšíření a další 

způsoby využití tématu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

volný čas, výtvarná výchova, volnočasová pedagogika, životní styl, školská zařízení 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis focuses on the definition of Art education and Pedagogy of 

Leisure time. Their characteristics are described. The aim is to map leisure facilities 

dedicated to art activities in the city of Benátky nad Jizerou and its surroundings and 

designing art activities for one of the selected facilities. The intention was to realize this 

proposal, but this did not happen due to government measures as a result of the covid 19. 

The theoretical part describes the development, specifics and functions of leisure 

time and Pedagogy of Leisure Time. There are also shown selected facilities providing 

activities for children and youth in their free time. Due to my focusing on art education 

there is also described the art education.  

In my research I deal with two case studies of leisure facilities focused on art 

activities in Benátky nad Jizerou. I finding out their approach to leading these activities, 

how the management takes place, what groups of children and young people are visiting 

the facilities. 

In the didactic part I deal with the design of artistic activity for one of the 

mentioned facilities. Possible extensions and other ways of using the topic are also 

described. 
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Úvod  

Volný čas vnímám jako velmi důležitý pro každého jedince, nejen dítě a mládež. 

Nabízeno je nepřeberné množství aktivit, kterými ho můžeme naplnit. Vhodné zvolení 

těchto aktivit může velmi ovlivnit pozdější činnosti, zájmy a názory daného jedince. 

Nedostatek, absence či nevhodné užití volného času má jisté dopady. Ty jsme často 

schopni rozpoznat na našem okolí, blízkých, ale i sami na sobě. Zcela jistě jste si i vy 

všimli, jak dokáže být člověk unavený a otrávený v případě, kdy nemá příliš volného času. 

Já sama to na sobě velmi pociťuji. Děti a mládež však ještě není schopna tyto projevy 

rozpoznat a identifikovat jejich příčinu. Tato úloha náleží hlavně rodičům. Ideálním 

případem je však předejít tomuto hrozícímu problému a věnovat pozornost aktivitám 

volného času dítěte co nejdříve.  

Jelikož mám sestru, která je v mladším školním věku, sleduji vliv náplně volného 

času na projevy v jejím chování. Mohu konstatovat, že tyto projevy jsou opravdu znatelné 

a je možné sledovat rozdíly v jejím chování podle toho, čemu se právě věnuje. Dítě je 

velmi senzitivní a snadno přejímá názory, chování druhých a prostředí, ve kterém se 

nachází, ho silně ovlivňuje. Pokud je dané prostředí prospěšné, je to výhoda, avšak naopak 

nikoli.  

Ráda bych v budoucnu vedla zájmové zařízení zaměřené na výtvarnou výchovu a 

měla možnost utvářet aktivity nabízené ve volném čase pro děti a mládež. V souvislosti 

s tím již delší dobu sleduji nabídku aktivit ve volném čase v mém rodném městě, 

Benátkách nad Jizerou. Zaměření na výtvarnou výchovu se mi jeví jako nedostatečné a 

trochu mne to znepokojuje, jelikož nevím, co je důvodem, anebo jestli se jen nepletu.  

Z těchto důvodů jsem si vybrala toto téma bakalářské práce, kdy je mým cílem 

objasnit důležitost, funkci a podoby volného času a výchovy v něm. Následné zmapování 

této nabídky a jejich podob v mém rodném městě. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části je přiblíženo, co přesně si můžeme představit pod pojmem volný 

čas a v souvislosti s tím, jaké aktivity jsou do něj zahrnuty. Dále je zde uvedena definice 

výchovy jako takové a její činitelé. Navazuje upřesnění výchovy ve volném čase, jejích 

počátků a funkcí. Vyjmenována jsou ta zařízení, ve kterých výchova ve volném čase 

probíhá, a jsou uvedena jejich specifika. Část je věnována komunikaci a vztahům v těchto 

zařízeních.  
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1 Volný čas 

Pojem volný čas je poněkud obtížné definovat, zabývá se jím více oborů a 

publikací, a tak jsou zde také rozdílné pohledy na něj. Pokud bychom se zeptali několika 

lidí, docela jistě nám neodpoví stejně, a to z jednoduchého důvodu. Každý si pod tímto 

pojmem představí něco jiného, jelikož každý svůj volný čas tráví jinak. Co je to tedy ten 

volný čas?  

Jedna z definic říká, že volný čas je „čas, se kterým člověk může nakládat podle 

svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin 

běžného dne po odečtení času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní 

fyzické potřeby.“(Průcha, Walterová, Mareš, 2009, str. 341).  

Tuto definici nazýváme reziduální. Volný čas vymezuje odečtením délky trvání 

našich povinností. Čím kratší je trvání povinností, tím více nám zbude času volného. 

Protikladem je definice normativní, která volný čas charakterizuje jako komplex činností 

podle jedné z jeho vlastností, pro kterou se jedinec rozhodl nehledě na tlak vyvolaný 

společností. Zmiňuji se o tlacích společnosti na volný čas a to proto, že některé teorie 

chápou volný čas jako prostor pro službu společnosti. V tomto případě je vnímán jako 

bohatství společnosti a jedince, který se nemá utrácet nadarmo, ale měl by se efektivně, 

kvalitně využít. Dán je zde důraz na vyšší zájmy společnosti, veřejnou angažovanost 

v zájmech komunity, sebevzdělání a ušlechtilé koníčky. Dnes již toto pojetí není aktuální. 

Usměrňování volného času nyní probíhá na úrovni nabídky možností jak trávit volný čas a 

vytvoření podmínek, které jsou vyhovující pro žádoucí činnosti. (Dufková, 2008) 

Hofbauer vnímá volný čas jako „čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem 

závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště dělby práce a nutnosti zachovat a 

rozvíjet svůj život.“ (Hofbauer, 2004, str. 13), zároveň však uvádí ještě jednu 

charakteristiku, podle něj více přesnou, která ho specifikuje jako „činnosti, do níž člověk 

vstupuje s očekáváními, účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu 

přináší příjemné zážitky a uspokojení.“ (Hofbauer, 2004, str. 13). S touto druhou 

charakteristikou se ztotožňuje i Pávková. (Pávková a kol., 2002). 
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Spousta charakterizuje volný čas z jiného pohledu: „volný čas je nesmírná hodnota, 

ale nikoli sama o sobě, nýbrž jako neomezená možnost člověka vrátit se k sobě samému, 

k svému autentickému plnému životu, přemýšlet o hodnotách, uvědomovat si jejich 

ohrožení a věnovat se jejich záchraně.“ (Spousta, 1997, str. 17). Dotýkáme se tu zde i 

pojetí spirituálního, duchovního. Důležitost volného času staví na stejnou úroveň jako 

práci a povinnosti. Vnímá tehdejší nakládání s časem jako problematické a uvádí, že „jak 

nakládat s volným časem se v budoucnosti budeme učit stejně jako vykonávat profesi. 

Získávat a cvičit kompetence pro volný čas bude patřit k úkolům školy.“ (Spousta, 1997, 

str. 18). 

Jaké činnosti tedy spadají do sféry volného času? Patří sem odpočinek, rekreace, 

zábava, zájmové činnosti a dobrovolně prospěšné činnosti. „Zájmová činnost je pěstování 

a rozvíjení specifických sklonů a koníčků“ (Průcha 2013, str. 377). Naopak činnosti 

spadající do oblasti povinností sem nepatří. Jsou to všechny ty povinnosti, které musíme 

vykonat, i když se nám nechce, neděláme je rádi. Pro dospělé to jsou primárně aktivity 

spojené se zaměstnáním. Pokud se podíváme na povinnosti dětí a mládeže, patří sem 

především vyučování a aktivity s ním spojené.  Také činnosti spojené se základními 

životními potřebami, jako je spánek, jídlo, hygiena apod. do něj nepatří. Neřadíme sem ani 

ztrátové časy, které jsou spojené s těmito povinnostmi. Těmi myslíme například čas 

strávený cestou do školy, do práce. (Tůma 2018, Pávková 2008). Ovšem je možné, že se 

z některé aktivity, která patří do sféry povinností, stane náš koníček. Avšak v tomto 

případě na ně takto nenahlížíme. 

Čas jako takový můžeme řadit do více dimenzí. Dělit ho můžeme na pracovní a 

mimopracovní, ten poté dále členit na vázaný a volný. Do času vázaného zahrnujeme 

domácí práce, uspokojení základních fyzických potřeb, osobní hygienu. Volný není nijak 

vymezený, je to čas naprostého volna, bez povinností. (Dufková, 2008).  

Máme vymezené dimenze, avšak v praxi to nelze kategorizovat tak jednoduše. Čím 

dál více dochází ke křížení těchto časových dimenzí. Může tomu být i tím, že je někdo 

opravdu nadšený do své práce, která ho baví, a neumí přestat. Důsledkem toho je práce 

přesčas v jeho volnu a psychická vytíženost, pokud takovýto stav trvá delší dobu. Avšak 

překrytí se může stát i v případě nevyhraněnosti jednotlivých úseků, třeba časovou volností 
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specifickou pro práci z domova, anebo vedení živnosti. V tomto případě jedinec také nemá 

stanovenou pevnou pracovní dobu a náplň práce, kterou musí za den splnit. Co se týká 

času vázaného a volného, setkávají se v oblastech domácích prací, péče o rodinu. Tímto 

nám vzniká další podkategorie volného času, kterou nazýváme „polovolný čas“ – čas na 

pomezí vázaného a volného. (Tůma, 2018, Dufková 2008).   

Tento problém je spojen i s našimi hodnotami. Pokud je pro někoho nejvíce 

hodnotná práce a bere ji jako svou náplň života, je pravděpodobné, že si tolik aktivit ve 

svém volném čase nedopřeje. Může ho dokonce považovat za zbytečný. Takový člověk je 

poté přetížený a hrozí z toho negativní dopady. Naopak člověk, který bere své povinnosti 

jako nutné zlo, které je třeba dělat k přežití, si na volný čas vyhradí mnohem více času bez 

výčitek. Avšak ani to není ideální případ. (Dufková 2008). 

Souvisí i s problematikou životního stylu, který zkoumáme z několika oblastí. 

Volný čas je oblastí, která je zkoumána nejvíce,  a to z hlediska jeho kvantity, tak i kvality 

a jeho struktury. Z tohoto hlediska je volný čas považován za velmi významný úsek času 

dne. A to proto, že právě v této době dne máme prostor pro uplatnění našich rozhodnutí a 

uspokojení potřeb, hodnot a zájmů na základě vlastního rozhodnutí bez ohledu na druhé. 

(Dufková, 2008). 

Volný čas je z historického hlediska tou nejmladší oblastí životního stylu, která se 

začala rozvíjet. Masovým jevem se stala v období průmyslové revoluce v důsledku 

ekonomického a sociálního pokroku. V porovnání s minulostí získal v tomto období tři 

jinakosti, které se staly součástí jeho znaků. První je individualizace, rozuměna tak, že 

činnosti v této době si svobodně vybíráme, děláme je dobrovolně a přináší nám pocit 

uspokojení. Máme možnost se rozhodovat sami podle svého uvážení. (Tůma 2018, 

Dufková 2008)  

To samozřejmě neznamená, že si například naši práci nemůžeme svobodně vybrat, 

nebo ji děláme neradi, opak může být pravdou. Ale je to stále povinnost, kterou poté 

musíme vykonávat, i když se nám nechce a raději bychom si zvolili jinou činnost.  
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Druhou je všeobecnost, týká se všech jedinců ve společnosti bez rozdílu. Už tomu 

není tak, že volný čas si mohou dovolit vyšší vrstvy a ostatní nikoli. A poslední je, že je 

nyní v protikladu k době pracovní. (Dufková, 2008). 

Tůma také uvádí jako další znak pocit potěšení a radosti, který nám činnosti přináší 

a také příležitost k osobnostnímu rozvoji, obnově sil, rekreaci (Tůma, 2018). 

Rysem volného času u dětí a mládeže je prostor pro pedagogické ovlivňování, 

které je z výchovných důvodů žádoucí. Jeho míra závisí na několika faktorech. Prvním je 

věk dětí, poté jejich vyspělost jak mentální, tak sociální a v neposlední řadě také na 

způsobu rodinné výchovy. Děti mají poměrně hodně volného času a samy nevědí, jak 

s ním nakládat. Z důvodu nedostatku zkušeností a nemožnosti v orientaci v šíři oblastí 

zájmových činností je potřeba jejich vedení, které by mělo být nenásilné. Aktivity by měly 

být přitažlivé a pestré, aby dítě co nejvíce rozvíjely. Samozřejmou podmínkou je 

dobrovolnost. (Pávková a kol., 2002)  

Představa, že aktivity ve volném čase dítěti zajistí rodina je poněkud chybná. 

Rodiče velmi často nemají dostatek času se dítěti plně věnovat. Bývají v zaměstnání, 

zatímco dítě je už ze školy doma. Mimo to většinou nemají dostatečnou odbornou 

kvalifikaci k jejich vedení. Z tohoto důvodu je žádoucí pedagogické působení. Přesto má 

rodina zásadní vliv na způsob využívání volného času. Dítě bere rodiče jako vzor, pokud 

tedy rodič využívá svůj volný čas například sportem, kulturou, vede k těmto zájmům i dítě, 

které si je skrze ně osvojuje. Avšak jsou i rodiny, které svůj čas využívají neadekvátním 

způsobem a svoji výchovnou funkci neplní dostatečně. Mnohdy takoví rodiče nemají příliš 

velký zájem o to, jak jejich dítě tráví svůj volný čas. V tuto chvíli je na škole, školských 

zařízeních, aby z nějaké části nahradily tuto narušenou funkci rodiny kvalifikovaným 

vedením. Je jisté, že ne vždy se to podaří. V takovém případě je zvýšené ohrožení vývoje 

jedince. (Pávková a kol., 2002). 

 „Absence pozitivních sociálních vazeb, nedostatek citu, opakované neúspěchy ve 

škole, dlouhotrvající pocit nudy – to jsou vlivy, které formují jedince, s nimiž lze posléze 

snáze manipulovat a kteří často hledají a nalézají možnost seberealizace v sociálně 

závadném prostředí.“ (Pávková a kol., 2002, str. 16). 
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Pokud bychom pominuli tyto skutečnosti, v žádném případě nemůže rodina 

nahradit vrstevnickou skupinu, se kterou je dítě v kontaktu.  Vrstevnická skupina je „malá 

primární neformální skupina osob, které jsou si věkově a názorově podobné.“ (Tůma, 

2018, str. 45). Potřeba družení se je základní potřebou jedince, přeci jen jsme společenské 

bytosti. Obzvlášť v období dospívání je vrstevnická skupina velmi významným a 

nenahraditelným výchovným činitelem. Členství v takové skupině má vliv na zdravý vývoj 

člověka a je součástí socializace. Avšak to, s jakou vrstevnickou skupinou se jedinec stýká, 

může mít zásadní vliv na náplň jeho volného času. Může se v důsledku toho ubírat směrem 

pozitivním, anebo negativním. (Pávková a kol., 2002).  

Přestože je volný čas důležitou sférou našeho života, nemělo by být dosaženo 

přílišné redukce ostatních aktivit v jeho prospěch. Vzrůst volného času nemusí být jen 

pozitivním jevem, ale i negativním. Tohoto si byl vědom Joffre Dumazedier, který je 

považován za nejvýznamnějšího teoretika sociologie volného času. Podle něj může 

nadbytkem volného času dojít v pozitivním smyslu k růstu kulturní úrovně a 

společenských aktivit, tak v tom negativním případě k jejich devalvaci. (Dufková, 2008) 

Jaká je funkce volného času? Dumazedier uvádí tři základní funkce – odpočinek 

(fyzický), sebevzdělávání (při kterém dochází ke kultivaci jedince) a rozptýlení 

(umožňující duševní relaxaci).  

Roger Sue vymezuje funkce volného času čtyři – „psychologickou (uvolnění, 

zábavu, rozvoj), sociální (socializaci, symbolickou příslušnost k některé sociální skupině), 

terapeutickou a ekonomickou (pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní činnosti, 

výdaje účastníků vynakládané na aktivity volného času, pojetí volného času jako prožívání, 

anebo pouhé spotřeby vedoucí k odcizení).“ (Hofbauer, 2004, str. 14) 

Pokud by byly všechny tyto funkce časově i náplní vyrovnané, jednalo by se o 

ideální stav. Za jiný cíl považujeme zaměření se na protikladný způsob činnosti, než 

jedinec vykonává v zaměstnání. A to z toho důvodu, aby se vzdělával, kultivoval 

v různých oblastech života a nezaměřoval se jen na úzký okruh. (Dufková, 2008). 
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Německý pedagog Horst Opaschowski vytvořil velmi komplexní seznam funkcí 

volného času, které však on sám nazývá volnočasovými potřebami. Patří mezi ně: 

„rekreace (zotavení, odpočinek), kompenzace (vyvážení jednostrannosti, doplnění 

nedostatků), edukace, kontemplace (klid, rozjímání, meditace, hledání vlastní individuality 

a identity), komunikace, integrace, participace a enkulturace.“ (Tůma, 2018, str. 21). 

Volný čas a aktivity v něm činěné jsou velmi potřebné pro zdravý vývoj jedince a 

duševní zdraví. Jeho míra by měla být v rozumném poměru vůči jiným aktivitám. 

Devalvace, ale ani přeceňování volného času není rozumné, z obojího mohou plynout 

negativní důsledky. Avšak uvědomění si jeho důležitosti a následně využití jeho 

potenciálu, je žádoucí a chtěné.  
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2 Výchova 

Co je to vlastně výchova? Výchova je „záměrné a cílevědomé působení na 

člověka, nejčastěji na dítě. Předpokládá se formování takových rysů, které jsou z hlediska 

potřeb společnosti chápány jako klané a žádoucí“ (Pávková, 2002, str. 33). Výchova se 

v každé kultuře liší, podle zvyků a potřeb společnosti. Povšimnout si toho lze například při 

navštívení cizí země, kde se musíme v nějakém ohledu přizpůsobit tamějším zvykům a 

pravidlům.  

2.1 Výchova ve volném čase 

Pojem výchova ve volném čase je blízký pojmu výchova mimo vyučování, který je 

vysvětlený v kapitole 2.2. Přestože se pojmy mohou jevit stejného významu, není tomu 

tak. Výchova ve volném čase nemá žádný věkový limit. Zahrnuje žáky předškolního věku, 

školního věku, mládeže a dospělé osoby. Je to výchova v čase, který je úplně mimo 

povinnosti člověka a aktivity v něm se k povinnostem ani nevztahují. (Tůma, 2018). 

Z pedagogického hlediska má volný čas dětí a mládeže dva hlavní úkoly a to 

podněcovat výchovu ve volném čase – tou můžeme rozumět bezprostřední naplňování 

volného času smysluplnými aktivitami rekreačními i výchovně – vzdělávacími, a výchovu 

k volnému času – tímto se rozumí seznámení jedince se zájmovými aktivitami, poskytnutí 

základní orientace. Pomoc k nalezení takového zájmu, který bude pro jedince seberealizací 

a bude ho činit spokojeným. Zjednodušeně řečeno vytváří návyky pro budoucí trávení 

volného času a schopnost se na náplni volného času aktivně a smysluplně podílet. 

(Pávková a kol., 2002). 

2.2 Výchova mimo vyučování  

Výchova mimo vyučování se na rozdíl od výchovy ve volném čase týká osob, 

které stále chodí do školy. Jsou to žáci základních a středních škol. Specifické je, že 

aktivity nezahrnují pouze volnočasovou náplň, ale i určité povinnosti. Zahrnujeme sem 

plnění školních povinností a upevňování hygienických a kulturních návyků. (Tůma 2018, 

Pávková a kol. 2002).  
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Při výchově dítěte je nejvýznamnějším článkem rodina, která předává základy 

slušného chování a nejprimárnější zvyky společnosti. Mimo to dítěti dává citovou jistotu, 

která je neméně důležitá. Na rodinu je poté navázáno působení předškolního zařízení a 

později školy, která je jedním z nejdůležitějších výchovných činitelů. Zde se dítě učí 

respektu k autoritě jiné než k rodiči, navazuje vrstevnické vztahy. V době, kdy dítě již není 

ve škole, se výchovy ujímá opět rodina a také instituce pro výchovu mimo vyučování a 

volný čas. Ty jsou důležité jak pro sociální vztahy mezi vrstevníky, tak i pro vztahy mezi 

dítětem a vychovatelem, o této problematice píši v kapitole 2. 6. (Pávková a kol. 2002). 

2.3 Vývoj volného času a výchovy ve volném čase  

Volný čas se nevyhnul patřičnému vývoji. Součástí lidských životů byl vždy, ale 

velmi se proměnila jeho délka, podoba. Důležitost do něj vkládaná nebyla takové míry, 

jako je dnes. Není tomu tak dávno, kdy bylo vnímání volného času zcela odlišné. Změna se 

mimo jiné mohla uskutečnit i počátkem jiného pojímání životního stylu. Nebudeme se 

věnovat historii volného času podrobně, nastíněn bude jen náhled do proměn jeho pojímání 

a velké milníky.  

V předindustriální společnosti byl volný čas převážně výhradním právem té 

vrstvy lidí, která nebyla pracující. Pracující vrstvy měly volného času výrazně méně. 

Nicméně způsob, jak ho naplnit byl ovlivněn tradicemi, zvyklostmi, náboženstvím a 

normami, platnými v tehdejší společnosti. Volný čas byl brán jako čas pro činnost ducha, 

vzdělávání a kultivaci. Komenský den rozdělil na tři identické části, které se skládaly 

z práce, spánku a aktivního odpočinku, kterým myslel právě ono vzdělání. (Spousta, 1997). 

Po skončení třicetileté války se proměnil životní způsob a práce společnosti. Lidé, 

hlavně z vyšších vrstev, začali trávit svůj čas mimo město, ve kterém bydleli, vznikaly 

takzvané „víkendové domy“. Také vznikaly první kluby ve městech, spolky, kavárny. 

Tímto došlo k separaci bydliště, práce a povinností od volného času a dobrovolných zájmů. 

Obzvlášť ve zrychleném tempu se toto dělo v průběhu devatenáctého století. (Pávková, 

2002). 
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S rychlým průmyslovým rozvojem se i postupně krátila pracovní doba, která 

tvořila výraznou část života zaměstnanců. Cílem tohoto zkrácení bylo získání dostatečného 

času na regeneraci pracovní síly, ale také na sebevzdělávání, rozvoj zájmů či sociální a 

veřejnou činnost. Avšak s ohledem na minulost lidé nejvíce zakládali vzdělávací spolky, 

věnovali se lidovému vzdělání. Takto například vznikla i lidová škola. Vznikaly taktéž 

různé druhy organizací. Tento vývoj byl velmi důležitý, jelikož bylo dosaženo snížení 

dominance pracovních povinností, které je významným faktorem ve změně pohledu na 

volný čas. Ten mohl být v tuto dobu demokratizován a sekularizován. Byl více přiblížen 

potřebám a zájmům jednotlivců, brán v potaz byl i ohled na různé věkové, sociální a 

zájmové skupiny. (Spousta 1997, Pávková, 2002). 

V 19. století byly rozvíjeny nové typy činností a realizačních institucí. Od počátku 

zde byly dva hlavní způsoby jejich vzniku. První byly aktivity a zařízení s původním 

jednoznačným určením pro dospělé, které část své pozornosti obracely i na děti a mládež. 

Řadíme sem tělovýchovné a sportovní činnosti, cvičiště, tělocvičny a další zařízení. U nás 

to byly například aktivity tělovýchovné organizace Sokol, která byla založena v roce 1862. 

Později vznikala zařízení zaměřená pouze na děti a mládež, kluby a sportovní zařízení na 

školách, dětské zahrádky. Tento vývoj byl především v západní Evropě, nejvíce v Anglii. 

Ve střední a východní Evropě byl opožděn. Zde byl kladen větší důraz na oblast sociální a 

zdravotní, která byla spojena se situací dětí ze sociálně slabých vrstev. Vznikaly například 

dětské útulky a opatrovny, tábory pro sociálně a zdravotně znevýhodněné.   

V 50. letech se volný čas věnoval hlavně regeneraci a rekreaci. Náplň volného času 

dětí a mládeže se rozvíjela novými typy hřišť, herních prostorů. Rozvíjeny byly také 

střediska volného času, domy dětí a mládeže, letní tábory. Vznikala denní zařízení, která 

plnila svou činnost při školách, v době, kdy byli rodiče v zaměstnání. 60. a 70. léta byla 

velmi ovlivněna konzumním duchem společnosti. Volný čas byl naplněn konzumerismem, 

nákupy. U nás se tato koncepce uplatnila také, avšak v menším měřítku. Ve spojitosti 

s režimem si lidé chtěli pořizovat moderní technologie, aby si zkrátili čas domácích i 

jiných povinností a zbylo jim více času na užívání si volného času. V 80. letech 

konzumerismus upadá a člověk si chce volný čas vědomě užít.  V 70. a 80. letech narostly 

životní problémy mládeže a s tím spojené rizikové chování. V důsledku toho se rozšiřovala 
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síť zařízení a mnohem větší důraz byl kladen na sociální funkci. Také byly dány větší 

pravomoce obci, děti a mládež se mohla podílet na podobě života v obci. Počátky byly 

hlavně v Nizozemí, Velké Británii a Francii. (Spousta, 1997, Pávková, 2002). 

U nás došlo ke změně v 90. letech, kdy najednou vznikla velká nabídka kulturních a 

jiných aktivit. (Spousta, 1997). Obnovena byla sdružení předválečná, která měla svou 

činnost přerušenou, např. Junák, YMCA. Kromě toho také vznikala nová – Duha, 

AMAVET.  Volnočasová zařízení dále pokračovala ve své aktivitě. Různá spojení této 

problematiky napříč Evropou se začala sjednocovat a diskutovat. Zařízení rozvíjejí a 

rozšiřují svou nabídku činností, aby zaujala co nejvíce účastníků.  

2.4 Funkce  

Funkce výchovy ve volném čase i výchovy mimo vyučování jsou stejné. Avšak 

mění se míra zatížení jednotlivých funkcí v závislosti na charakteru jednotlivých zařízení. 

Funkce máme čtyři, je to výchovně-vzdělávací, zdravotní, sociální a preventivní. 

V následujících kapitolách si je přiblížíme podrobněji. 

2.4.1 Funkce výchovně – vzdělávací 

Na tuto funkci je kladen největší důraz, ve výchově mimo vyučování je navíc tato 

funkce více uplatňována z hlediska náplně – přípravy na školní povinnosti. Prostor je zde 

pro působení na stránku sociální, psychickou a fyzickou. Prostřednictvím nabízených 

aktivit v zařízení získává jedinec nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti a návyky. 

Rozvíjí své rozumové schopnosti a vlastnosti. Záměrným a cílevědomým ovlivňováním 

osobnosti jedinců dochází k podnícení rozvoje poznávacích procesů a celoživotnímu 

vzdělávání. Neméně důležité je taktéž vytváření vlastního názoru na konkrétní problémy, 

na svět. V případě, že dítě ve školních předmětech příliš nevyniká, ale je tomu naopak 

v některém ze zařízení ve volném čase, získává jedinec ne příliš poznaný úspěch, 

uspokojení, větší sebedůvěru a přirozenou sebekritiku. (Tůma 2018, Pávková a kol. 2002). 
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2.4.2 Funkce zdravotní  

Aktivity v zařízení podporují zdravý duševní, tělesný a sociální vývoj jedince. 

K tomu dochází více způsoby, podpora nemusí být přímá, avšak zařízení navádí jedince 

k uvědomění si jednotlivých aspektů a vede ho správným směrem. Podporuje zdravý režim 

dne, stravovací a hygienické návyky. Dochází také k podpoře duševní hygieny. Nabádá 

jedince k dodržování bezpečnostních zásad při práci. Utváří příjemné klima, podporuje 

dobré vztahy mezi jedinci. Zařazuje také pohybové aktivity, jejichž osvojení je velmi 

důležité ve školním věku. Míra této funkce závisí na typu zařízení, ne ve všech je možné 

využití všech zmíněných způsobů. (Tůma 2018, Pávková a kol. 2002).  

2.4.3 Funkce sociální  

Je nám známo, že člověk je tvor sociální a potřeba ‚někam patřit‘ a být součástí 

skupiny je nám vlastní. Navíc trávení času s ostatními nám dává spoustu kladů a to 

procesem socializace. „Proces socializace je vlastně začleňováním jedince do skupiny“. 

(Jandourek, 2009, str. 60). Jejím prostřednictvím si osvojujeme společenské normy, 

hodnoty a sociální role. Ty jsou dány kulturou. Socializace probíhá nejdříve v rodině, to 

mluvíme o socializaci primární. Pro naše účely je však podstatná socializace sekundární, 

která probíhá prostřednictvím institucí, školy či prostředky masové komunikace. To, 

s jakou sociální skupinou se dítě stýká, se může stát velmi zásadním. Za skupinu v tomto 

případě považujeme uskupení jedinců od dvou do velkých celků. Vlastností vztahů ve 

skupině je pravidelnost a dlouhodobost. Tím ji můžeme odlišit od nahodilých skupin, se 

kterými se v průběhu dne můžeme stát součástí, například cestující v tramvaji, student ve 

škole ve velké aule apod. (Jandourek, 2009) 

2.4.4 Funkce preventivní  

Důraz na prevenci rizikového chování je stále zvyšován. „Rizikovým chováním 

rozumíme takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu 

zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince i pro 

společnost.“(www.nuv.cz).  
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Rizikové chování můžeme dělit na několik typů, mezi nimi je záškoláctví, šikana a 

extrémní projevy agrese, rasismus a xenofobie, seriální rizikové chování, závislostní 

chování, extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě a negativní působení sekt. 

Existence a důsledky rizikového chování můžeme ovlivnit právě preventivními a 

léčebnými intervencemi. Prevencí jsou jakékoli zdravotní, sociální, výchovné a jiné 

intervence, které se zaměřují na předcházení rizikového chování, nebo tlumí jeho projevy 

již existující, řeší důsledky. (www.nuv.cz).  

Prevence je v tomto našem případě primární a je směřována do oblastí „drogové 

závislosti, alkoholismu, kouření, kriminality a delikvence, záškoláctví, virtuálních drog, 

šikanování či xenofobie, rasismu“ (Pávková, 2002, str. 41). Důraz na prevenci je zvyšován 

z toho důvodu, že primární prevence je nejvíce efektivní a v neposlední řadě i levnější, než 

investice do sekundární a terciární prevence, kdy již jevy rizikového chování napravujeme. 

Různé druhy zařízení plní tyto funkce v různém poměru. Důležité je však vědět, že 

nejefektivnější výchovné působení je to, které tyto funkce plní všechny správným 

způsobem, vyváženě. Důležitý je individuální přístup, jelikož můžeme mít ve skupině 

různé typy jedinců s jinými problémy a u každého je potřeba zvýšit pozornost v jiné 

oblasti.  

2.5 Nejvýznamnější volnočasová zařízení  

Volnočasová zařízení jsou vymezená ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., blíže 

popsaná jsou poté v jednotlivých vyhláškách. V kapitole 2.4.1. je citována vyhláška 

č.74/2004 Sb. Tato jednotlivá zařízení mají svůj vlastní školní vzdělávací program, který si 

vypracovávají. Účast zde je dobrovolná. Školská výchovná zařízení lze podle zákona dělit 

na školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení a 

školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu. My se budeme věnovat školským 

zařízením pro zájmové vzdělávání. 

Školská zařízení, na rozdíl od vzdělávacího procesu, nevyžadují povinnou 

docházku. Účast je na základě dobrovolnosti jedince.  Nabízí aktivity podle zájmu 

účastníků, je zde mnohem větší prostor pro individuální přístup a zařízení také nemají 

pevně stanovené normy a vzdělávací standardy. (Hájek, 2011) 
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„Činnosti jsou umožněny v rozmanitých prostorách, které mohou být dynamičtější, 

snadněji měnitelné a mohou i více podporovat tvořivost než tradiční školní učebny.“ 

(Hájek, 2011, str. 144). 

 Když se zamyslíme nad náplní volného času dětí, které nenavštěvují volnočasové 

zařízení, a jeho rodiče ho v aktivitách ve volném čase z jakéhokoliv důvodu nijak 

nepodněcují, jak asi vypadá? Velmi často to bývá sledování televize, možná i obsahu, který 

není určený věku dotyčného. Populární je také hraní počítačových her, anebo potulování 

s vrstevníky po okolí města. Je možné říci, že takové dítě by nám na otázku „Co děláš ve 

volném čase?“ odpovědělo „Nic.“ nebo „Nudím se.“ Aktivity takového charakteru nejsou 

dítěti nikterak prospěšné v takto velké míře. 

2.5.1 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

„Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla 

zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují 

osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.“ 

(Zákon č. 561/2004 Sb., „o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), § 118). 

Zařízení pro zájmové vzdělávání jsou součástí vzdělávací soustavy. Jsou zapsána 

do rejstříku škol a školských zařízení a vytvářejí si vlastní školní vzdělávací program 

(Hájek, 2011). 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje: 

a.) „pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně 

možnosti přípravy na vyučování.“ (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém vzdělávání“, § 

2). Je určena těm, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Pravidelná docházka musí 

být minimálně pět měsíců. 

b) „příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 

včetně možnosti přípravy na vyučování.“ (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém 

vzdělávání“, § 2). Ta je vykonávána pod vedením pedagoga a v místě provozovny zařízení. 

Můžeme sem zařadit například výlety, přednášky, exkurze, místní soutěže a turnaje. 
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c) „táborovou činností a další obdobnou činností, (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o 

zájmovém vzdělávání“, § 2), která je organizována primárně v době školních prázdnin, 

mimo zázemí zařízení.  

d) „osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, 

žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového 

chování a výchovou k dobrovolnictví.“ (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém 

vzdělávání“, § 2). Rozumí se tím osvětová odborná pomoc, která je poskytována ostatním 

zařízením provozujícím aktivity ve volném čase pro děti a mládež, ale také pedagogům.  

Formami jsou semináře, přednášky, školení, kurzy. Možností je také vydání metodických 

materiálů či podílení se na metodickém zpracování projektu.  

e) „individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků 

a studentů.“ (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém vzdělávání“, § 2). Vytvoření 

speciálního zájmového útvaru pro takto talentované jedince, či individuální konzultace, 

zadávání specifických tematických úkolů, umožnění práce v odborných dílnách, vše 

samozřejmě podle možností daného zařízení a personálu. 

f) „využitím otevřené nabídky spontánních činností“, (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o 

zájmovém vzdělávání“, § 2), kterou se rozumí činnosti, které jsou pedagogem ovlivňovány 

nepřímo. Využívání těchto činností jedinci je neorganizované, podle jejich aktuálních 

potřeb a zájmů. Není zde pevně stanovený začátek ani konec a činnosti jsou přístupné 

všem zájemcům. Funkce pedagoga je zde různá, podle specifik dané aktivity. Může mít 

podobu konzultanta, rádce, nebo dohlížet na bezpečnost či motivovat. 

g) „vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol“, 

(Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém vzdělávání“, § 2), které rozvíjejí či doplňují jejich 

dosavadní znalosti. Předání informace zážitkovou formou, která ve škole není tak častá, 

muže být navíc efektivnější, zábavnější a může podnítit větší zájem o danou problematiku.  
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Školní družina  

Pedagoga ve školní družině nazýváme vychovatelem. Školní družina je 

nejpočetnější školské zřízení pro volný čas. Bývá zpravidla zřízena při základní škole. 

Může být zřízena i samostatně pro žáky více škol, ale to není tak časté. Své služby 

poskytuje ve dnech vyučování a o školních prázdninách. To není samozřejmé, je možné 

její činnosti v době školních prázdnin přerušit po domluvě se zřizovatelem. Dále je také 

možná vzájemná domluva mezi ředitelem a zřizovatelem o poskytnutí zájmového 

vzdělávání v jiné školní družině po dobu jejího přerušení, především v době školních 

prázdnin. Účastníci školní družiny jsou především žáci prvního stupně, avšak také to záleží 

na počtu vychovatelů a zájmu nejmladších žáků. Skupiny dětí ve školní družině musí mít 

nejméně dvacet a nejvíce třicet žáků. Pokud je zájemců opravdu hodně a není možné 

z kapacitních důvodů, spojených například s nedostatkem vychovatelů, přijmout všechny, 

mají přednost žáci nejmladší a přihlášeni k pravidelné denní docházce. (Hájek 2011, 

Pávková 2003). 

K té je možné „přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného 

stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně 

šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře.“ (Vyhláška č. 74/2004 Sb. „o zájmovém 

vzdělávání“, § 9).  

 Avšak to není příliš časté, jak z důvodu zájmu žáků druhého stupně, tak i ze 

zmíněných kapacitních důvodů. Aktivity ve školní družině jsou zájmové, výchovné, 

rekreační či vzdělávací, včetně přípravy na vyučování. Dále poskytuje spontánní a 

odpočinkové činnosti. Spontánními činnostmi v tomto případě rozumíme neorganizované 

hry, pobyt venku na hřišti či v parku, kde mají žáci možnost volných aktivit. Odpočinková 

náplň slouží především k odstranění únavy a k psychické hygieně. Může mít formu 

odpočinkových her, ale i individuálního pobytu v místě určeném tomuto účelu (koberec, 

podložka, gauč, podle vybavení školní družiny). Zařazeny jsou po obědě, či v ranní družině 

před vyučováním. (Pávková 2003, Hájek 2011).   
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Důležitým prvkem školní družiny je také získání návyků hygienických. Také se zde 

žáci seznamují se základními zájmovými oblastmi. To slouží k jejich základní orientaci 

v nich a také k jejich vyzkoušení. Žák mladšího školního věku by se měl spíše seznámit 

s co největší a nejpestřejší škálou aktivit, které jsou mu nabízeny, než aby se soustředil jen 

na některé z nich. To pomáhá k všeobecnému poznání a rozvoji. (Tůma, 2018). 

Příprava žáků na vyučování měla v minulosti mnohem větší význam než dnes. 

Dominující náplní byla v padesátých letech dvacátého století, kdy měla školní družina 

sociální funkci. Ponechání celé přípravy na vyučování jen na rodičích bylo brané jako 

omezení působení rodiny na žáka. Avšak pojetí školní družiny se postupem času vyvíjelo. 

Čím dál více se na ni nahlíželo jako na zařízení pečující o volný čas dítěte. S tím se 

přirozeně změnila i její funkce a dominantní aktivity. Dnes již není příprava na vyučování 

povinně zařazována do denního režimu činností, avšak je stále umožňována. Může mít 

podobu vypracování domácích úkolů, ale také je možný didaktický přesah, kdy se 

vychovatel snaží o procvičování probíraného učiva formou didaktických her a získávání a 

upevňování nových získaných poznatků v praxi, při vycházkách, četbě, praktických 

činnostech (Hájek 2011). 

 Aktivity mohou být pravidelné i příležitostné. Příležitostné jsou „chápány jako 

akce jdoucí nad rámec jednoho oddělení, popřípadě určené i pro rodiče či širší veřejnost 

(např. slavnosti, sportovní dny, karnevaly, besídky, veřejně přístupné výstavy prací.) 

(Hájek, 2011, str. 146).  

Školní klub  

Pedagogického pracovníka ve školním klubu nazýváme vychovatelem. Školní klub 

je oproti školní družině určený žákům druhého stupně či žákům šestiletých a osmiletých 

gymnázií odpovídajícím danému věku. Může tvořit se školní družinou jeden organizační 

celek, možná je společná organizace aktivit. Základní činnosti jsou stejné jako u školní 

družiny – pravidelná či příležitostná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost 

a činnosti spontánní. Školní klub má navíc více formu kroužků a příležitostných aktivit. 

Školní klub také podporuje skupiny žáků, které mají vysoký zájem o některé ze zájmového 

zařízení. Žáci se tedy mohou přihlásit k docházce pravidelné, anebo příležitostné, kdy 

využívají jen některé kroužky či aktivity. Docházka je dobrovolná, stačí, když se žáci sami 
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zapíší do knihy docházky. Přestože je klub určen primárně pro žáky druhého stupně, 

z organizačních a kapacitních důvodů ho mohou navštěvovat i žáci stupně prvního. Školní 

klub je otevřený každý den školního vyučování, případně je možnost nabídky služeb i 

v době prázdnin. V místech, ve kterých se nenachází středisko volného času dětí a 

mládeže, může klub přebrat jeho funkci. (Pávková a kol., 2002, Hájek, 2011, Tůma 2018). 

Nabídka činností je tvořena na základě zájmů žáků a jejich individuálních přání. 

Klub by měl být pro žáky místem, kde si odpočinou, neformálně se setkají se svými 

kamarády. Poskytnuté jim zde jsou zájmové činnosti a prostor pro osobní rozvoj. Měl by 

být ideálně vybavený tak, aby jeho vzezření přirozeně upoutalo zájem žáků a zvýšilo 

pravděpodobnost jejich účasti. (Tůma, 2018). 
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Střediska volného času  

Služby střediska volného času mohou využívat nejen děti a mládež, ale i dospělí – 

například pedagogové, rodiče s dětmi, případně další. Poskytována je široká škála aktivit. 

Jeho činnost je uskutečněna buď ve více oblastech zájmového vzdělávání, tak je tomu v 

případě domu dětí a mládeže, anebo je zaměřena jen na jednu konkrétní oblast zájmového 

vzdělávání, jako je tomu ve stanici zájmových činností. Rozdíl mezi domem dětí a mládeže 

a stanicí zájmových činností je také ten, že dům dětí a mládeže poskytuje své služby ve 

dnech školního vyučování, zatímco stanice zájmových činností je může vykonávat i ve 

dnech, kdy školní vyučování neprobíhá, a to i včetně školních prázdnin. (Pávková a kol., 

2002, Hájek, 2011). 

Střediska volného času se také věnují žákům handicapovaným, se specifickými 

poruchami učení, žákům nadaným. Snaží se o integraci a pomoc těmto žákům. Také je zde 

snaha střediska o zvýšení spontánních aktivit, o které je v posledních letech stále větší 

zájem. K tomuto účelu některá z nich zřizují tzv. „volné kluby", které nabízí řadu 

spontánních aktivit a není zde třeba pravidelná docházka. V době letních prázdnin 

středisko volného času pořádá tábory různého zaměření, v místě mimo středisko. (Tůma, 

2018). 

2.5.2 Jiné subjekty věnující se výchově ve volném čase 

Mimo školská zařízení zde máme také jiné subjekty, které poskytují nabídku aktivit pro 

volný čas dětí a mládeže. 
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Nestátní neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace hrají důležitou roli v aktivitách volného času dětí a 

mládeže. Rozumí se jimi občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace. 

Některé z nich působí na území celé republiky, jako například Junák – český skaut, Pionýr, 

Sokol a jiné. Výhodou nestátních neziskové organizace je, že ji může založit občan, je 

nezřizována státem a není na něm závislá. Mají možnost svými aktivitami vyplňovat 

mezeru ve státem nabízených službách, s ohledem na potřeby obyvatel. „Svou činností 

významnou měrou doplňují a obohacují výchovně – vzdělávací činnost škol, školských 

zařízení a rodin. Umožňují dětem a mládeži rozvíjet přirozeným způsobem jejich 

schopnosti, dovednosti a talent a připravují je na budoucí život.“ (Hájek, 2011, str. 152). 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Nízkoprahová zařízení jsou určena dětem a mládeži, která nestojí o pravidelné 

docházení do zařízení, ve kterém jsou organizovány volnočasové aktivity. Je to sociální 

služba, jejímž hlavním posláním je „pomoc neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se 

nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním.“ (Hájek, 2011, str. 

153).  Tímto můžeme rozumět narušení rodinných nebo vrstevnických vztahů, nízkou 

životní úroveň, problémy ve škole či v zaměstnání, kriminalitu, zneužívání návykových 

látek, záškoláctví. Mohou být také na pomezí mezi zákonným a nezákonným jednáním, 

nebo dokonce mít zkušenost s konfliktem se zákonem. Cílem zařízení je zlepšení kvality 

života těchto jedinců, předcházení či snížení sociálních rizik, vytváření podmínek pro 

zlepšení jejich situace a doprovázení jich na jejich cestě. Program a rozsah činností si 

každé nízkoprahové zařízení stanovuje samo podle svých možností, závisejících na 

materiálním vybavení, počtu a odbornosti personálu a jiných okolností. (Tůma, 2018, 

Hájek, 2011). 

Zařízení je přístupné každému, nehledě na jeho sociální, psychické či jiné bariéry. 

Služba je bezplatná, není třeba se registrovat. Jedinec může kdykoliv přijít a také odejít, 

vše podle jeho individuálních možností. Může zde vykonávat osobní činnosti, trávit volný 

čas, aniž by využil aktivity nabízené zařízením. Pokud bychom chtěli činnost zařízení 

vztáhnout na aktivity výše zmíněných školských zařízení, jedná se zde primárně o 

spontánní volnočasové aktivity. Pro ty zařízení zajišťuje vybavení, pracovník asistuje 
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klientům, pokud je to třeba. Připraveny jsou pro klienty programy různého charakteru, 

avšak jejich využití je na zvážení klienta, uplatňuje se charakter nízkoprahovosti a 

individuální volby. (Tůma, 2018, Hájek, 2011). 

Živnostenské podnikání v oblasti volného času 

V případě tohoto subjektu, který se zřizuje jako živnost, předpokládáme jeho 

komerční záměry. Ty nemusí být určující, ani primární. Lidé podnikající v této oblasti mají 

velkou svobodu v oblasti zájmů, kterým se chtějí věnovat, výběr je zcela na nich a jejich 

schopnostech. Nabídka je také ovlivněna poptávkou. Velmi častou aktivitou je provoz 

letních táborů. Nevýhodou je, že pro vedení této činnosti nemusí být jedinec odborně 

způsobilý, a tak nemáme záruku míry úrovně služby. Můžeme se tedy setkat s úrovní 

výbornou, ale zároveň i s velmi špatnou. (Tůma, 2018, Hájek, 2011). 

Nesmíme také opomenout kavárny, herny, a další podobné subjekty, ve kterých 

mládež tráví svůj volný čas. Tyto subjekty zcela vůbec nenaplňují funkci výchovně – 

vzdělávací. (Tůma 2018, Hájek 2011). 

2.6 Utváření vztahů a komunikace v zařízeních pro volný čas 

Utváření vztahů je pro výchovu velmi důležité, jelikož „vztah je jediným způsobem, 

jímž je možné předat hodnoty a postoje.“ (Pávková, 2002) Ty jsou nejdůležitějšími pilíři 

výchovy. V zařízení se utváří spousta rozdílných vztahů mezi různými lidmi různého 

postavení.  

Vychovatel Dítě  

Vychovatel Dětská skupina   

Dítě Dítě  

Dítě  Dětská skupina  

 

Vztahů je mnohem více, avšak výše zmíněné jsou ty, které z považuji za 

nejdůležitější. Vztahy se také vzájemně ovlivňují. „Souhrnně se někdy trvalejší charakter 

vztahů a postojů ve skupině nebo zařízení nazývá termínem sociální klima. Momentální 

vyladění vztahu se podobně označuje jako sociální atmosféra.“ (Pávková, 2002) 
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Vytvoření takového vztahu, kdy bude mladý člověk či dítě vychovatele respektovat 

a přijme jeho postoje a hodnoty, není zdaleka tak jednoduché, jak se může zdát. 

Nejdominantnějším faktorem je sympatie k vychovateli.  

Pokud žáky zaujme, oni si ho oblíbí, má vysokou šanci jim předat to, oč mu jde. 

Dalším faktorem je počet žáků vedených daným vychovatelem. Čím menší skupina je, tím 

efektivnější je vychovatelovo působení. Je zde možnost se rychleji a podrobněji seznámit s 

žáky, jejich zájmy, hodnotami a postoji. Častěji dochází ke spontánní konverzaci, žáci mají 

možnost poznat vychovatele i z jiného pohledu než jen z toho profesního. Také to závisí na 

míře otevřenosti vychovatele, která by neměla být přílišná. Pořád je na místě zachování 

jisté profesionality. Vychovatel se také s vyšší otevřeností stává více zranitelným. Důležité 

je o hodnotách a postojích nejen mluvit, ale především je uvádět v praxi a být aktivně 

dobrým příkladem. V případě disfunkčních vztahů v rodině, může dojít ke vzdorovitému 

postoji žáka ke všem dospělým. Tomuto problému lze předejít vybudováním dobrého 

vztahu žáka k vychovateli, který může tento dysfunkční vztah nahradit. (Pávková, 2002). 

Aby vztah fungoval, musí být stanoveny určité hranice, které se dodržují. 

V profesním pedagogickém vztahu nesmí docházet k uspokojování potřeb vychovatele na 

úkor potřeb žáků. Potřeby vychovatele jsou samozřejmě stejně důležité, ale uspokojit by je 

měl v prostředí jiném, neprofesním. Vychovatel je člověk, který by měl být schopný 

ovládat své emoce, jednat s lidmi, poskytovat pocit jistoty a bezpečí. Ovšem musí si dát 

pozor na to, aby mezi ním a žáky, či žákem (většinou to bývá pár jedinců ze skupiny) 

nevznikl vztah příliš těšný. To je riskantní záležitost pro obě strany, stávají se na sobě 

závislé a trpět tím může jak dítě, tak vychovatel, ale i jeho rodina. (Pávková, 2002). 

Být vychovatelem je práce psychicky, ale i časově náročná, a proto není neobvyklé, 

že vychovatel do svého povolání vkládá mnohem více energie, než se mu od žáků vrací. 

Taková situace je velmi vážná, vychovatel se poté může potýkat s únavou, citovou 

vyčerpaností, nechutí do práce. V krajním případě bychom to mohli nazvat syndromem 

vyhoření.  Ten se projevuje jak v prostředí profesním, tak v prostředí soukromém. 

Vyznačuje se jako „subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje 

totálním nedostatkem energie a zájmu“. (Smetáčková, 2020, str. 42). Nejčastěji se tak 

stane v případě, kdy zažíváme příliš velký stres, nemáme kvůli činnosti, která nám ho 
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způsobuje, energii. Tuto energii, kterou vydáme, musíme následně někde doplnit, 

nejčastěji v soukromém životě. Důležitou roli i zde hraje náplň a míra volného času. Pokud 

totiž tuto energii nikde nedoplníme, jsme na pokraji našich sil. Už žádnou nemáme a může 

se velmi pravděpodobně dostavit syndrom vyhoření. (Smetáčková, 2020). 

 

3 Výtvarná výchova 

V této kapitole je přiblížena výtvarná výchova jako obor. Zmíněna je její důležitost, z více 

úhlů pohledů, které se vyvíjely v průběhu historie. Vyobrazen je také náhled na obor dnes. 

Zmíněny jsou její přínosy pro vývoj jedince. 

3.1 Vývoj pohledu na výtvarnou výchovu 

Jak již bylo nastíněno v kapitole 3, pohled na výtvarnou výchovu nebyl vždy stejný, 

jako je dnes. V průběhu různých období se náhled na obor měnil, s ohledem na dobovou 

ideologii, vývoj společnosti a vědních oborů, se kterými je výtvarná výchova propojena.  

Za začátek vývoje výtvarné výchovy jako oboru je považována doba osvícenství. 

V této době ještě nebyla uzákoněna jako školní předmět, nicméně se zde začala rýsovat 

jeho budoucnost. V tomto období lidé za největší přínos výtvarné výchovy považovali 

podporu kognitivních procesů člověka. Ta probíhala nácvikem kresebných studií přírody. 

K takové kresbě je potřeba analytická schopnost jedince, bez které se nemůže obejít, 

pokud chce zobrazit realitu pravdivě se všemi skutečnostmi, kterých by si jinak nepovšiml. 

(Skřivanová, 2014). 

V průběhu průmyslové revoluce se její význam pro společnost změnil. Výtvarná 

výchova byla zařazena do školního systému jako povinná součást vzdělávání v roce 1869. 

Její důležitost byla vnímána v získání pracovních dovedností k řemeslu. Měla odpovídat 

potřebám státu v této době. Od toho se také odvíjejí její tehdejší charakteristické rysy. 

Náplň oboru byla složena primárně z technického kreslení, zaměřeného hlavně na tvorbu 

ornamentu, a to z důvodu estetického vnímání a názoru tehdejší společnosti. Kresba byla 

prostředkem k navržení designů průmyslových výrobků.  Tímto způsobem byl ovlivněn 

také výtvarný projev dítěte, který se stal depersonalizovaným. (Skřivanová, 2014). 
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Tento pohled byl však překonán na přelomu 20. století a byl nahrazen snahou o to, 

aby se pečlivé pozorování přírody a následné pokusy o její zachycení, zařadily do obsahu 

výuky výtvarné výchovy. Avšak toto pojetí se postupně odchýlilo od prvotní myšlenky a 

sklouzlo do kresby květin v secesním, ornamentálním duchu. Později došlo k odsouzení 

tohoto přístupu mnohými teoretiky a následně se do obsahu čím dál vice zařazují kresby 

podle skutečnosti, nácvik perspektivy. Důraz je také dán na psychologii dítěte, 

prosazována je spontánní a volná kresba. (Skřivanová, 2014) 

V průběhu let zde byly pokusy o několik reforem, ty však nebyly úspěšné. 

Odsuzovaná ornamentika byla ve 20. letech nahrazena tendencemi konstruktivismu 

avantgardy, které volnou kresbu vůbec nezařazovaly. Mohli bychom tedy říci, že jsme se 

v tomto případě opět vrátili zpět ke kresbě pravítky, pečlivosti a depersonalizaci, od které 

jsme měli původně v úmyslu se odklonit. První polovina 20. století se stala pro obor 

velmi důležitou, jelikož došlo k zásadní změně v jeho směřování. Ta se projevila v chápání 

dětského výtvarného projevu a to hlavně z důvodu stále více se uplatňujících 

psychologických teorií osobností dítěte. Dochází ke značnému zvýšení zájmu o psychický 

stav a zvláštnosti dítěte. Výtvarná výchova se v souladu s těmito názory orientovala na 

větší podporu spontaneity a právě autentické výtvarné vyjadřování dítěte se stalo jejím 

cílem. Díky tomu je prosazován názor, „že je ve vyučování nutné zohlednit specifika 

dětského výtvarného projevu a že je důležité poskytnout dítěti příznivé podmínky pro jeho 

přirozené zájmy, vývoj a vzdělávání.“ (Skřivanová, 2014, str. 60)  

Objevuje se nám zde také teorie o duchovní podstatě uměleckého vyjádření. Ne ve 

smyslu teologickém, ale spíše ve spojitosti s „duchem“ člověka. Uždil vyzdvihuje spojení 

výtvarného projevu i s duševním prožitkem, nikoli jen se smyslovým vnímáním. Výtvarné 

činnosti podněcují tvořivost a rozvíjí autentické vnímání světa. Zároveň jsou prostředkem 

pro sebevyjádření. Britsche prosazuje myšlenku, že duchovní zpracování vizuálních vjemů 

je velmi významný prvek výtvarné tvorby. (Skřivanová, 2014). Také podle něj „spočívá 

ono specifické ve výtvarném umění samo jádro výtvarnosti – v duchovním zpracování 

takových zážitků. Toto zpracování by mělo být bezprostřední a ne pojmové a teoretické, 

vede k usuzování, popřípadě poznatkům, týkajícím se zase zrakového smyslu.“ (Uždil, 

1974, str. 35)  
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Dětskou čáranici Britsche nepovažuje za méně významnou než výtvarný projev 

uznávaného umělce. Podle něj jsou dětské čáranice, stejně jako výtvarné dílo „osobní 

interpretací viděné a autenticky vnímané reality,“ (Skřivanová, 2014, str. 62) která je jen 

ovlivněná stupněm vývoje tvůrce. „Kresby dítěte – pokud nejsou rozhodujícím způsobem 

ovlivněny ze strany dospělého – jsou vskutku prostřednictvím o prvním poznávacím 

zpracování zrakového zážitku.“ (Uždil, 1974, str. 34).  

V dnešní době moderních technologií, vědy, době, ve které jsme odpojeni od 

našeho „ducha“ může mít tento cíl překvapivou důležitost. Jiří David a Hana Babyrádová 

upozorňují na možnost nového úkolu výtvarné výchovy a to vyvažovat negativní vlivy 

moderních technologií na smyslovou a duchovní citlivost dětí nebo jejich tvůrčí potenciál a 

praktické dovednosti. (Skřivanová, 2014). 

3.2 Výtvarná výchova jako předmět 

Výtvarná výchova je předmětem, který je přínosný z více různých důvodů. 

Obsahuje dvě složky, výtvarně – vzdělávací a výchovnou. Tyto složky ovlivňují vývoj 

žáka různým způsobem. Obě jsou považovány za velmi přínosné a mají stejnou důležitost. 

Výchovná složka obohacuje žákův duchovní a osobnostní rozvoj. Výtvarně – vzdělávací 

složka žáky seznamuje s prvky výtvarného jazyka a učí je s nimi zacházet. Vede je také 

k pochopení vzájemných vztahů mezi konkrétními prvky. Prvky výtvarného jazyka 

myslíme tvary, barvy, linie, vnímání a porovnávání jejich vlastností v prostoru. 

(Roeselová, 2000). 

Výtvarná výchova se snaží o obohacení informací o světě různými způsoby, 

nejčastějším je přístup k výtvarnému problému z různých úhlů pohledu. Cílem je aktivní 

vnímání žáka. Ambicí je jeho individuální pojímaní světa, oproti pouhému přijímání 

informací a hodnot pasivním způsobem, které žáka nikterak neobohatí. Svou aktivitou 

v pozorování světa a nalezení osobitého vztahu k výtvarnému problému, si žák ke světu 

vytváří individuální vazbu. Pokud se tak stane, nově objevené vazby a tvůrčí proces se 

stává součástí jeho individuality a výtvarného projevu. Díky tomu je možné, že žák 

pochopí jisté souvislosti, které by mu bez toho nepřišly podstatné, nebo by je ani 

nezaznamenal. Prostřednictvím výtvarné tvorby máme také možnost vyjádření takových 
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pocitů a postojů, které jsou pro nás obtížné, někdy až nemožné, vyjádřit slovně. 

(Roeselová, 2000). 

 „Soustavné výtvarné vzdělávání však žáka nepřivádí jen k chápání a ocenění světa, 

ale usnadňuje mu i sebezařazení do lidského společenství“. (Roeselová, 2000, str. 11). 

Dalším z významných cílů, souvisejícím s aktivním přístupem, je probudit v žákovi 

zájem, nezáleží na tom o co konkrétně. Může to být téma, které jsme zvolili, skutečnosti a 

souvislosti mezi nimi a tématem, vztahy mezi jednotlivými skutečnostmi, výtvarný 

problém a jeho uchopení. „Stále obnovovaný zájem tak uzavírá kruh a z dítěte lhostejného 

se postupně stává zvídavý a tvořivý člověk“. (Roeselová, 2000, str. 12). 

Neméně důležitou je, nejen ve výtvarné výchově, diskuze, ve které dochází 

ke střetnutí a porovnání různých názorů vůči skutečnostem, jejich souvislostem a vztahům 

mezi nimi, výtvarných uchopení výtvarného problému. Taková diskuze, pokud je 

konstruktivního charakteru, je nápomocná ke kultivaci pohledu žáka na svět. Pro úspěšné 

dosažení tohoto cíle je předpokladem dobrý vztah žáka a učitele. V tomto případě je jeho 

role stěžejní. Vztah by měl být založený na vzájemné úctě, respektu a důvěře, kdy učitel 

k žákovi přistupuje jako k rovnocennému partnerovi. (Roeselová, 2000). 

3.3 Tvořivost ve výtvarné výchově 

V pohledu na dítě, vnímání jeho individuálních potřeb a změně přístupu se značně 

projevila Ellen Key a její kniha ‚Století dítěte‘. Tato kniha se stala průlomovou 

v psychologii dítěte a spousta teorií se od ní odráží. Autorka upozorňuje na specifičnost 

dětského vnímání a vývoje a apeluje na změnu přístupu ve výchově a vzdělávání. Stejně 

tak tomu bylo i u tvořivosti, která začala být spojována s dětským výtvarným projevem 

v této době.   
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„Kreativita, resp. tvořivost je výrazným znakem, kterým se člověk odlišuješ jiných 

živočišných druhů. Tvořivost je předpokladem plné seberealizace člověka a každý člověk je 

tvořivými schopnostmi vybaven, i když v různé míře anebo se zaměřením na jiné oblasti.“ 

(Spousta. 2008, str. 29 In Skřivanová, 2014, str. 64). 

„Tvořivý je způsob, jímž byla rozřešena jakákoli úloha nepředpokládající jen jediný 

možný způsob řešení.“ (Uždil 1974, str. 40) 

Jak říká Viktor Lowenfeld, tvořivost lidí zajišťuje novotu v našich životech, ať už 

je to v jakékoli oblasti. Právě z tohoto důvodu považuje rozvoj citlivosti k okolí, a k sobě 

samému u mládeže za povinnost výtvarné výchovy. Vychází z předpokladu J. P. Guilforda, 

který uvádí senzibilitu jako hlavní předpoklad k tvořivosti a kreativitě. Dalším 

předpokladem je Lowenfeldem považována schopnost udržení koncentrace, vnímavosti a 

také schopnost analýzy nedůležité a důležité informace, díky které můžeme odhalit 

podstatu skutečnosti (Uždil, 1974) 

S tvořivostí je blízce spjaté divergentní myšlení, které nás navádí k vytváření 

alternativních řešení problému. Od tvořivosti je liší v tom, že k němu není potřeba 

senzibilita k určení problému, reinterpretace skutečnosti, transformace jedincova myšlení. 

Podle Torrance je tvořivost proces, během kterého dochází k citlivosti jedince vůči okolí. 

Dnes se setkáváme s názory, že kreativita není potřebná jen ve výtvarné výchově, ale i 

jiných předmětem a životě obecně. (Skřivanová, 2014). 

3.4 Přínos výtvarné výchovy 

Některé přínosy výtvarné výchovy jsou zmíněny v kapitolách 3.1. , 3.2. a 3.3., 

přesto si je zde shrneme, spolu s dalšími, ještě jednou.   

Výtvarná výchova v žákovi probouzí schopnost analýzy skutečnosti, která mu při 

zachycení viděného přináší zjednodušení a pochopení vztahů mezi jednotlivými prvky. 

Dochází také k rozvoji senzibility a vnímání vůči svému okolí, ale také i sobě samému. 

Objevení a pochopení nových souvislostí, mezi nově poznaným a již věděným, ale také 

mezi věcmi dávno poznanými. Nabádá nás ke hledání alternativních řešení problémů, 

reinterpretaci skutečnosti, díky které můžeme právě nacházet nové způsoby. Tvořivost, 

zmíněná v kapitole 3. 3. je taktéž velkým přínosem.  
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Autoři Komrska, Pastorová a Šamšula za hlavní přínosy výtvarné výchovy považují 

rozvoj takových vlastností osobnosti žáka, které jsou orientované na vizuální vnímání, 

smyslové a citové citlivosti, výtvarného myšlení, vyjadřování a komunikace. Na rozdíl o 

těchto autorů, autoři Vančát, Kitzbergerová a Fulková vidí její největší přínos v pochopení 

fungování a významu jednotlivých znaku a kontext jejího vzniku (Uhl Skřivanová, 2014, str. 

71) a vědomou analýzu, následně zapojenou do další interpretace a vytváření díla. (Uhl 

Skřivanová, 2014). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Má praktická část je rozdělena na výzkumnou a didaktickou. Ve výzkumné části se 

zabývám nabídkou zařízení ve volném čase v mém rodném městě, v Benátkách nad 

Jizerou. Byla zpracována formou polostrukturovaných rozhovorů s dvěma lektorkami ve 

školských zařízeních. V didaktické části se věnuji návrhu výtvarné činnosti pro školské 

zařízení č. 5, které jsem navštívila.  
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4 Výzkumná část  

V této části se zabývám prozkoumáním nabídky volnočasových zařízení, zaměřených na 

výtvarné činnosti, ve městě Benátky nad Jizerou a jeho dostupném okolí.  

Jelikož mám sestru v mladším školním věku, je pro mne tato problematika aktuální. Také 

z vlastní zkušeností vím, že nabídka není příliš široká a lidé dojíždí i do jiných okolních 

měst. Mou motivací tedy bylo odhalit skutečnou nabídku volnočasových zařízení 

s výtvarnými činnostmi. Protože je město mým rodným, úzké povědomí jsem již o nabídce 

zde měla. Avšak to jen v Benátkách nad Jizerou, o okolní nabídce jsem toho příliš 

nevěděla.  

4.1 Výzkumný postup 

Prvním krokem byla internetová rešerše nabídky. Zabývala jsem se Benátkami nad 

Jizerou, okolními vesnicemi a menšími městy jako jsou Předměřice nad Jizerou, Tuřice, 

Brodce, Milovice a Lysá nad Labem. Do všech těchto měst jsou pravidelná autobusová 

spojení, v dojezdové vzdálenosti nejvíce patnáct minut.  

Následně probíhala rešerše sociální, prostřednictvím doporučení od známých osob žijících 

v těchto místech. Tyto informace byly různorodé, některé se shodovaly, některé pro mne 

byly nové a jiné se vyvracely. Ty jsem poté také podrobila internetové rešerši. Velmi mne 

překvapilo, že se většina z nich nedala na internetu dohledat a bohužel se mnohdy nedaly 

dohledat ani jinak, jelikož žádný z dotazovaných neměl přesné primární informace, ale jen 

z doslechu.  

Druhým krokem bylo kontaktování zařízení, informovaní o mém záměru a v ideálním 

případě, na základě jejich vstřícnosti, svolení k realizaci výzkumu.  

Realizace výzkumu měla být započata několika hodinami zúčastněného pozorování, při 

kterém by došlo k poznání charakteru kurzu, charakteristik návštěvníků, přístupu lektora 

k návštěvníkům. Mimo jiné by se zde pozorováním vytvořila možnost poznání mě samotné 

jako pozorovatele návštěvníky.  

V průběhu pozorování by probíhaly neformální nestrukturalizované rozhovory 

s návštěvníky. Způsob by byl přizpůsoben věku a jejich individuálním vlastnostem.  
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Poslední krok výzkumu sestává ze strukturalizovaných rozhovorů s lektory. Ten by 

oproti rozhovorům s návštěvníky neprobíhal v průběhu pozorování, ale odděleně.  

Bohužel, v důsledku vládních nařízení nebylo možné postupovat tímto způsobem. 

Realizace výzkumu musela být upravena. Úplně vynechaným se stalo pozorování a 

neformální nestrukturalizované rozhovory s návštěvníky. Zbylý postup výzkumu byl 

zachován. Avšak kontaktování zařízení bylo v důsledku opatření zkomplikováno. 

Volnočasová zařízení dostupná v Benátkách nad Jizerou jsou vyjmenována v kapitole 4. 5. 

Z těchto zmíněných jsem kontaktovala všechny avšak jen zařízení č. 3 a zařízení č. 5 mi 

odpovědělo. Lektorky byly ochotny podílet se na mém výzkumu, proběhl s nimi 

polostrukturovaný rozhovor, který je popsán v kapitole 4. 6. a 4. 7.  

 

Výzkum byl prováděn formou kvalitativní. . Všechny zúčastněné osoby byly poučeny a 

informovány o účelu rozhovoru a výzkumu. Byli požádáni o souhlas v jeho participaci, ten 

jsem obdržela slovně. 

4.2 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je prozkoumat nabídku a podoby volnočasových aktivit orientovaných na 

výtvarné činnosti v okolí Benátek nad Jizerou.  

Výzkumné otázky: 

 Jaká je nabídka volnočasových aktivit zaměřených na výtvarné činnosti 

v Benátkách nad Jizerou?  

 Jaké formy výtvarných aktivit daná zařízení poskytují? 

 Jak dané aktivity v praxi probíhají? (Jakým způsobem lektoři hodiny vedou? Jaké 

je materiální vybavení daného zařízení?) 

4.3 Metody sběru dat   

V prvotním plánu jsem měla v úmyslu zvolit ke sběru dat zúčastněné pozorování 

několika lekcí v každém zařízení v Benátkách nad Jizerou, které by bylo ochotné se 

výzkumu účastnit. Po pozorování, už za jistého vzájemného seznámení, bylo zamýšleno 
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zvolit polostrukturovaný hloubkový rozhovor s lektorkou a také skupinový rozhovor 

s žáky, v průběhu lekcí. (Hendl 2008, Švaříček, 2007). 

Bohužel z důvodu vládních opatření v důsledku covid 19 nebylo možné takto postupovat. 

Pozorování nebylo možné provést vůbec, a tak zůstal jen hloubkový polostrukturovaný 

rozhovor s lektory. Rozhovor s žáky ve skupině v průběhu lekce bylo také nemožné. 

Zvažovala jsem jejich kontaktování a následný rozhovor individuální, avšak nakonec jsem 

tuto možnost vyhodnotila jako nevhodnou, a to z důvodu vzájemné neznalosti sebe 

samých. Domnívám se, že tato skutečnost by velmi ovlivnila výsledky a povahu 

rozhovoru, pokud by k němu žák svolil.  

4.4 Základní informace o Benátkách nad Jizerou 

Benátky nad Jizerou jsou malé město, ve kterém žije přes sedm tisíc obyvatel. Má bohatou 

historii, o které je pro naše účely netřeba se zmiňovat. Co je naopak potřeba pro naše účely 

zmínit jsou možnosti vzdělávání ve městě. Nachází se zde šest mateřských škol, jedna 

soukromá mateřská škola, dvě základní školy, jedna soukromá základní škola, jedna 

základní škola speciální pro děti s mentálním postižením a základní umělecká škola. 

4.5 Dostupné aktivity ve volném čase v Benátkách nad Jizerou a jejich 

okolí 

Pro hledání volnočasových zařízení v okolí, jsem zvolila vlastní zkušenost, internetovou 

rešerši a informace od rodiny, kamarádů a známých, abych měla opravdu všechny v této 

době nabízené možnosti. Nicméně i přesto je možné, že mi nějaké menší zařízení 

v okolním městě uniklo a není to zde zmíněno. 

V Benátkách nad Jizerou je poměrně velká škála volnočasových aktivit zaměřených na 

sportovní aktivity. V této oblasti zájmů jsou nabízeny kurzy tenisu, badmintonu, 

rychlobruslení, hokeje, fotbalu, volejbalu, vodního slalomu. Ve sféře umělecké mohou být 

navštěvovány všechny obory základní umělecké školy, tudíž hudební, výtvarný, 

dramatický a taneční. 

Ze školských zařízení se zde nachází pouze školní družina a školní klub. Zmíněný školní 

klub je však jen v rámci jedné základní školy. Keramická tvorba je nejvíce zastoupenou 

činností v tomto školním klubu.  Mimo to jsou  
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Seznam volnočasových zařízení zaměřených na výtvarné činnosti v Benátkách nad 

Jizerou a okolí: 

Zařízení č. 1 – je centrum poskytující výtvarné, sportovní kroužky pro děti, či matky 

s dětmi. Také nabízejí sportovní kroužky pro dospělé, především cílené na matky. Centrum 

je prostorem dostupným i veřejnosti, která vůbec kurzy nenavštěvuje. K dispozici je zde 

velké množství herního využití pro děti současně s kavárnou, kterou mohou využít matky. 

Vstupné do herny je zpoplatněné. 

Zařízení č. 2 – je školským zařízením – školním klubem při základní škole. Na této 

základní škole je více klubů různého zaměření, s výtvarným je pouze tento. Věnují se zde 

především keramické tvorbě. 

Zařízení č. 3 – je keramický kroužek, vedený živnostníkem. Kurzy jsou pro žáky prvního a 

druhého stupně základní školy a pro dospělé. Živnostník také organizuje kurzy výtvarné, 

rozumějme s větší škálou výtvarných aktivit, nezúžení jen na keramickou tvorbu, a 

hudební – výuka hry na kytaru. Z tohoto zařízení jsem si vybrala lektorku B. 

Zařízení č. 4 – je keramický kroužek, také vedený živnostníkem. O tomto zařízení jsem se 

doslechla jen prostřednictvím druhé osoby a na internetu nenašla více než základní 

informace. 

Zařízení č. 5 – je rodinné centrum, které bylo původně založeno s ambicí podpořit matky 

s dětmi. Soustředilo se na sociální poradenské služby a kurzy, podporující pozitivní vztah 

mezi dítětem a matkou. Postupem času svou nabídku služeb rozšiřovali a nyní nabízí i 

kurzy pro děti samotné. Jejich službou jsou také dvě nízkoprahová centra. Jeden z nich 

vede lektorka A.  

Kontaktovala jsem všechna výše zmíněná zařízení, avšak odpověď jsem dostala jen od 

zařízení č. 3 a zařízení č. 5. S lektorkami jsem poté vedla polostrukturovaný rozhovor, 

který popisuji v kapitole 4. 5. A 4. 7. 

Dříve bylo možné navštívit i dům dětí a mládeže, nicméně dnes je zavřený, nefunkční a 

toto zařízení se ani v okolí nenachází. Nutno říci, že kvůli jeho uzavření došlo k poněkud 

vysoké redukci v nabídce volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
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4.6 Struktura rozhovoru 

4.6.1 Tématické okruhy: 

 Informace o lektorovi: zde zjišťuji lektorovo vzdělání, zkušenosti, délku praxe, 

motivaci k vedení kroužku se zaměřením na výtvarné činnosti. 

 Informace o daném kroužku: v tomto okruhu je prozkoumána povaha kroužku, 

počet žáků, četnost, délka, náplň. 

 Specifické informace o náplni kroužku: zde se snažím co nejvíce odkrýt, jakým 

způsobem výuka probíhá a jakou má podobu. Patří sem druh vykonávaných 

činností, míra participace žáků na udání směru hodiny, struktura hodiny. 

 Důležitost volnočasového zařízení pro žáka: vybídnutí k diskuzi otevřenou otázkou 

 Vztah mezi výtvarnými činnostmi ve volnočasovém zařízení a výtvarnou výchovou 

na základní škole: lektorky byly vybídnuty k projevení vlastního názoru na tento 

vztah a určit jejich specifika. 

 Dostatečná nabídka výtvarných činností v okolí Benátek nad Jizerou: zde jde o 

názor dané lektorky na zadanou otázku. Jelikož je dostatečnost velmi subjektivní, 

zajímají mne i jejich názory. 

4.7 Základní informace o vybraných lektorkách  

Lektor A: Lektorka je neaprobovaná. Čtyři roky vedla výtvarný kroužek, nyní od 

ledna vede nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mimo to také organizuje a vede 

příměstské tábory, které jsou (některé jen částečně) zaměřené na výtvarné činnosti.  

Lektor B: Lektorka je aprobovaná, studium výtvarné výchovy na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy, zakončené doktorátem. Mimo to má také rekvalifikační kurz 

umělecké keramiky. Učila přibližně dvacet let výtvarnou výchovu na základní škole, poté 

vedla výtvarný kroužek v domě dětí a mládeže a následně začala s živností, které se věnuje 

odhadem patnáct let. 
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4.8 Rozhovory 

Lektor A:  

Rozhovor s lektorkou se konal v nízkoprahovém zařízení. Měla jsem tedy i 

možnost nahlédnout do prostředí zařízení. Také jsem si prohlídla některé z uschovaných 

prací dětí, které mi lektorka ukázala. Ty budou i s fotografiemi prostoru v příloze pod 

názvem NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ. 

Jak již bylo zmíněno, lektorka vede nízkoprahové zařízení. To se věnuje dětem od 

šesti do dvanácti let. Avšak jak uvedla lektorka A, v praxi věková hranice není příliš 

striktní, více se o tomto zmíním později. V minulosti také vedla několik let výtvarné 

kroužky, do kterých docházely děti také od šesti do dvanácti let. Ve skupině jich bylo 

nanejvýš deset. Nicméně lektorka uvádí: „deset jsem jich asi dohromady neměla nikdy. 

Z hlediska počtu to bylo ideální. Víc jak deset jsem jich ani nechtěla.“   

Do zařízení mohou děti docházet každý den, nicméně výtvarné činnosti jsou 

v plánu jen dva dny v týdnu, vždy v úterý a čtvrtek. Věkový rozptyl bývá v nízkoprahovém 

centru znatelný, nicméně lektorce to přijde jako „úplně famózní propojení“. A to nejen 

z důvodu jakési pomoci a sounáležitosti, ale i z důvodu jisté sebeidentifikace, sebepřijetí, 

se kterým se zde děti mohou více potýkat.  

Mimo tyto kroužky pořádá každoročně příměstské tábory, které jsou doprovázeny 

výtvarnými, tvořivými činnostmi. Některé méně a některé více. Jeden z nich je navíc 

obohacený jízdami a péčí o koně a je určen pro děti s nějakým typem postižení a děti bez 

postižení zároveň. Děti se tu učí sounáležitosti, pomáhání si navzájem, pochopení druhého 

ještě o něco více, než jindy. 

Co se týká přístupu výuky, lektorka sama uvádí, že je proti „klasické výuce 

výtvarné výchovy“ kterou ona znala ze základní školy. Tím myslí nutnou představu o 

výsledku, vstupování, opravování učitele do díla žáka aj. „Vím, jak jsem to nesnášela, když 

jsem něco vytvořila a přišla učitelka, že to není dost dobrý a přečmárala mi to. ‚Cože? 

Takovej výkon a ona mi to zkazí!‘“, vysvětluje svůj postoj k výtvarné výchově na základní 

škole a v základní umělecké škole.  
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Z tohoto důvodu se snaží dát dětem co nejvíce prostoru ve tvorbě, podpořit jejich 

fantazii. Nebrání se žádné technice či tématu. „Mně se líbí, když dám na stůl větší 

množství věcí, se kterými se dá pracovat a pak už to necháš na nich“, popisuje svůj přístup. 

Všechny děti tvoří kolem jednoho velkého stolu, sedí v kruhu. Doprostřed něj jsou dány 

různé druhy výtvarných potřeb, které mohou děti libovolně využívat. Mohou si také 

donést, či najít vlastní. Dětem by se podle paní N. měly ukázat všechny možnosti, aby se 

poté mohly rozhodnout, jakou z nich využijí a kterou cestou se vydají.  

Pokud je zadané téma, tak je ve většině případů pojato velmi široce, aby nebylo 

nikterak svazující. K otázce ohledně zadávání tématu k tvorbě se lektorka vyjádřila takto: 

„Někdy ho zadávám a někdy si jen tak sednu s dětmi, povídám si s nimi a nechám to čistě 

na nich. Občas ráda pouštím meditační hudbu.“ V průběhu toho sama začne tvořit a děti se 

k ní přidávají. Některé dříve, některé později. Některé z nich si s ní spíše povídají, než 

tvoří a jiné naopak.  

Materiální vybavení nízkoprahového centra je téměř nulová a závisí na přísunu 

potřeb lektorky a jejích kolegyň. Poskytnuty tu jsou zde jen pastelky a vodové barvy, tudíž 

veškeré vybavení si zaměstnankyně shánějí samy, anebo je přinesou z domova. Oproti 

tomu, v případě výtvarných kroužků v rodinném centru tomu bylo právě naopak. Rodiče 

dokonce přispívali na materiální vybavení, a tak zde byly k dispozici velmi různé výtvarné 

potřeby. „Navíc mám doma velké množství materiálů, tak mi to nevadilo vzít s sebou, 

abychom tvořili vším, čím se dá“. Do nízkoprahového centra jí poskytnutí materiálů 

vyhovuje daleko méně, a to z důvodu nedocenění vedení. 

V případě zájmových kroužků a obzvláště nízkoprahového centra může být velmi 

problematické nastavení vzájemného vztahu a ujasnění si vlastních hranic. V tomto případě 

lektorka na úplném začátku stanovila jen jedno pravidlo – nikomu se za nic neposmívat. 

Vzájemně se domluvili na formě tykání a kdykoliv bylo potřeba vyřešit nějaký problém, 

dělo se tak v tu chvíli. „Mám ráda rovinu kamarádství a přirozeného respektu“, uvádí. 

Zmiňuje také ale, že jednou to zašlo daleko, za snesitelnou hranu. „V tu chvíli jsem 

zakřičela a to šlo vidět, jak se hned zastavili a bylo to dobrý.“ Mimo jiné také uvádí druhou 

stranu tohoto vztahu a to svěřování se dětí, jakožto důsledek kamarádského vztahu důvěry 

a pocitu pochopení.  
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„Myslím, že se mi ty děti hodně svěřujou, protože cítí, že jsem s nimi na jedné 

vlně.“ To samozřejmě bere jako pozitivum, avšak uvádí, že „ty příběhy jsou někdy 

drastický a je to pak psychicky hodně náročný“. 

Ukázky prací dětí z tohoto zařízení (mé autorské fotografie):  
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Lektor B: 

Tento rozhovor se konal v prostředí kavárny, kterou lektorka mimo jiné vede. 

Součástí prostoru jsou i dílny pro výtvarné, keramické a jiné kurzy. Avšak v důsledku 

provozu kavárny kurzy neprobíhají tak často jako dříve.  

Před uzavřením prostoru v důsledku vládních opatření spojených se situací covid 

19 probíhaly kurzy keramické, výtvarné a hry na kytaru. Ty keramické jsou pro žáky 

prvního a druhého stupně a pro dospělé. Ty jako jediné vede sama lektorka. Mimo 

keramické jsou tu i výtvarné se zaměřením na anglický jazyk pro předškolní děti, vedené 

rodilou Američou, a výtvarné pro žáky prvního a druhého stupně bez zaměření. Tyto kurzy 

jsou však vedeny jinými lektorkami. 

Do skupin jsou děti řazeny podle věku a schopností, avšak ne zcela striktně. Vliv 

má i struktura přihlášených dětí, jejich osobnostní charakteristiky (v případě, že dítě není 

nové, a charakteristiky jsou známy), intuice vychovatele.  

V covid době kurzy z důvodu vládního opatření neprobíhaly a iniciována nebyla ani 

žádná alternativní metoda, jak jejich průběh udržet. Lektorka zmiňovala jednu svou 

známou, která taktéž vede keramické kurzy, ve vzdálenějším městě. Ta se snažila i o 

alternativní způsoby výuky, rozvážela žákům hlínu se zadáním, poté ji opět vyzvedla. 

V ateliéru výrobky vypálila a vypálené je opět zavezla k žákům i s glazurami atd., dokud 

nebyl výrobek hotový. Lektorka toto uvádí jako jednu z možností, avšak sama k tomu má 

postoj negativní. „To jsem řekla, že dělat nebudu, takže nebylo nic.“  

V době, kdy už byla výuka znovu povolena, se rozhodla pro stálé uzavření, jelikož 

nechtěla s dětmi začínat úplně od začátku po dobu jednoho měsíce. Začala by opět ráda 

znovu v září. Nicméně zpětná vazba od rodičů je velmi kladná, sami zaznamenali vliv 

docházení do kurzu a velmi se těší, až se znovu obnoví. 
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Mimo dobu covid docházelo do keramických kurzů celkem čtyřicet osm žáků, čtyři 

skupiny týdně po dvanácti žácích. U dospělých se jednalo o třicet šest zájemců. Do kurzů 

výtvarné výchovy docházelo žáků jen dvanáct, jak v případě těch předškolních, tak i 

v případě školáků.  

Jasně nám zde vyplývá, že ve městě panuje velký zájem o keramické kurzy, více 

než o kurzy obecně výtvarné, kde mají žáci možnost využít více rozličných technik. Když 

bychom se podívali na celkovou nabídku výtvarných činností ve volném čase, i zde 

převažuje zájem o keramickou tvorbu. 

Lektorka má zkušenost s výukou výtvarné výchovy v základní škole i ve 

volnočasovém zařízení. Podle ní se v pojetí výtvarné výchovy v základní škole a 

volnočasovém zařízení příliš neliší. „Jako ta výtvarka je víceméně volná, já jsem si s dětma 

mohla dělat, co jsem chtěla. Jasně, že byly nějaké osnovy, ale co konkrétně s nima budu 

dělat bylo na mě. Nikdo mi ruce nesvazoval.“ Hodně s žáky vytvářeli díla pro výzdobu 

chodeb školy, ve kterých v té době téměř nic nebylo. Lektorka také zavedla každoroční 

rozsvěcení vánočního stromku na pozemku školy a vánoční stánky, kde žáci prodávali své 

výrobky. Tyto akce trvají tradičně dodnes.  

Přestože v náplni se jí jeví výtvarná výchova na základní škole ne příliš odlišná 

jako ve volnočasovém zařízení, vnímá rozdíl v rovině vztahové. „V tom volnočasovým 

zařízení mi všichni tykali a byli jsme tam jako kamarádi, ve škole mi museli vykat. V tom to 

je lepší, v základce to bylo takový moc sešroubovaný.“  

Na otázku, jestli je předmět výtvarná výchova společností nedoceněný, odpověděla 

lektorka zcela jednoznačně. „Každý si myslí, že učit výtvarku je úplná brnkačka s prstem 

v nose.“, uvádí rozhořčeně. „Nejhorší bylo vymyslet náměty, aby ty hodiny byly aspoň 

trochu zajímavý. Navíc ty děti na to docela kašlou, výtvarka pro ně není vůbec důležitý 

předmět, takže je musíte fakt zaujmout.“ 

Podle lektorky dochází k devalvaci výtvarné výchovy veřejným míněním, které ji 

považuje za jednoduchý, snadno splnitelný předmět, ne příliš důležitý. Představy 

společnosti o výuce výtvarné výchovy jsou daleko od pravdy. „Málokdo vidí tu práci za 

tím.“ Potíže s vymýšlením konceptu výuky, procesu tvorby, které jsou na denní bázi, 
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uváděla jako její největší výzvu. „Jako mladá učitelka, která nastoupila hned po škole, 

jsem u žáků neměla příliš velký respekt.“ Žáci výtvarné výchově nedávali velký význam. 

Vymyslet téma, které by je zaujalo, bylo pro lektorku zpočátku velmi těžké. Uváděla také, 

že pro ni bylo mnohem snazší vyučovat německý jazyk, ve kterém se mohla řídit 

učebnicemi a příprava ji nedělala tak velké starosti.  

Témata v keramických kurzech volí podle ročního období, svátků v roce. Nejčastěji 

bývá svátek, či období zastřešující téma, o kterém s žáky hovoří a přichází na to, čemu 

konkrétně by se mohli věnovat. Podle toho poté tvoří. Za jeden půlrok mají patnáct hodin, 

přičemž jednu z nich mají plně volnou, mohou si vymyslet jakékoli téma, výrobek chtějí. 

„Musí mít ale představu co přesně chtějí dělat. Pokud si to nevymyslí, něco jim zadám.“. U 

žáků je tato hodina velmi oblíbená. Nicméně přesto mají jen jednu a to z toho důvodu, jak 

uvádí lektorka, že koordinace a pomoc všem žákům, kteří mají odlišné výrobky, je opravdu 

náročná a nedovede si představit, že za půl rok s nimi bude mít více než jednu volnou 

hodinu.  

Také se snaží vést starší žáky k zodpovědnosti a schopnosti, která by v ideálním 

případě vedla k vedení některých z kurzů právě těmito žáky. V praxi to údajně není tak 

skvělé, jak to zní a chce to mnoho času, aby žáci tohoto byli schopni. „Myslela jsem si, že 

to zvládnou, ale když jsem je viděla, co s nima dělaj, to bylo příšerný. Moje nejšikovnější 

odchovalý holky. No ale některé z kurzů mi vede paní z dospěláckýho kurzu a to funguje 

dobře.“ 

Kromě těchto kurzů nabízí i občasné jednorázové akce, jako je víkendový kurz 

keramické tvorby, nebo zdobení perníčků. Kdysi také vedla příměstské tábory v Benátkách 

nad Jizerou, které byly zaměřeny na výtvarné činnosti, nejvíce opět keramiku. Avšak 

z důvodu nedostatku času a také pomocných sil se již tento tábor bohužel nekoná. 
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Materiální vybavení těchto kurzů je velmi dobré. Prostorově jsou místnosti 

rozdělené. Jedna je jen pro kurzy keramické tvorby a ta druhá pro kurzy výtvarné výchovy 

a hry na kytaru. V keramické místnosti se nachází vše potřebné k tvorbě. Uprostřed je 

jeden velký dlouhý stůl, podél stěn regály sloužící hlavně k odkládání výrobků. 

V místnosti je také umyvadlo. V místnosti pro výtvarné kurzy se nachází velký počet 

malířských stojanů, štětců a barev. Dále je zde ještě jedna místnost, sloužící jako sklad 

všech výtvarných potřeb a místnost pro děti, kde mohou trávit čas například před, po, 

anebo během výuky, pokud jsou hotovi dříve než ostatní.  

Fotografie prostoru tohoto zařízení (mé autorské fotografie): 
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4.9 Závěr  

 Jaká je nabídka volnočasových aktivit zaměřených na výtvarné činnosti 

v Benátkách nad Jizerou?  

 Jaké formy výtvarných aktivit daná zařízení poskytují? 

 Jak dané aktivity v praxi probíhají? ( Jakým způsobem lektoři hodiny vedou? Jaké 

je materiální vybavení daného zařízení?) 

Z případových studií jsme zjistili, že nabídka volnočasových zařízení se zaměřením 

na výtvarnou výchovu není v Benátkách nad Jizerou příliš velká. Navíc je sice nabídka 

dostupná v rámci pravidelného autobusového spojení, avšak přesto je to překážka navíc, 

která by tu v ideálním případě být nemusela, kdyby byla nabídka ve městě dostatečná. 

Nedostatečná informovanost ohledně jejich funkce, může také vést k chybnému názoru, že 

nabídka ve městě je dostatečná a není zde příliš dětí, které by se potřebovaly další zařízení 

pro využití jejich čau. 

Přístup lektorky A je charakteristický velkou volností a individuálním přístupem, velmi 

přátelským prostředím, který je více než vhodný pro tento typ zařízení. Důležitým prvkem 

v jejím přístupu představuje její vlastní zkušenost s negativními životními zkušenostmi, 

prostřednictvím kterých se dítě cítí více bezpečně. 

Přístup lektorky B je podle mého názoru také více volný, ale v jiném směru než u lektorky 

č. A. Tyto přístupy, které žákům poskytují příliš volnosti jsou dobrým způsobem pro 

sebevyjádření, avšak nese s sebou i riziko opadajícího zájmu žáka. 
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5 Didaktická část 

V této části je nastíněn výtvarný projekt, který měl být realizován v jednom ze 

zařízení. K tomuto účelu jsem zvolila nízkoprahové zařízení, jehož podoba je nastíněna 

výše, v popisu rozhovoru s lektorem A. Toto zařízení mne svou podobou zaujalo více, než 

to zmiňované v rozhovoru s lektorem B. Oceňuji v něm velkou různorodost dětí, kteří ho 

navštěvují, přístup lektorky k dětem, komunikaci s nimi. Práci s dětmi z tohoto zařízení 

vnímám jako výzvu, už jen kvůli jejich zmíněné různorodosti a nepředvídatelnosti jejich 

počtu, složení v daný den. Jsou to děti se specifickými životními zkušenostmi, které 

ovlivňují jejich vnímání světa a pohled na něj. Lektorka A také zmiňovala, že někteří 

z nich nemají příliš mnoho nadšení do výtvarných činností. Toto všechno jsou důvody, pro 

které jsem si zvolila spolupráci právě s tímto zařízením. 

Bohužel spolupráce kvůli daným okolnostem v důsledku covid 19 a uzavření 

zařízení neproběhla a projekt zůstal jen v podobě návrhu.  

5.1 Návrh projektu  

Navržený projekt sestává z několika dílčích úkolů a vyžaduje poněkud vyšší 

časovou dotaci. Avšak právě v nízkoprahovém zařízení, které není přímo časově 

limitováno, ho i přesto považuji za uskutečnitelný. Naneštěstí zde hrají velkou proměnnou 

děti, jejichž příchod a odchod není stanovený. Tento potenciální problém bych opatřila 

obeznámením společné aktivity, možnosti se připojit a nutnosti jejího začátku ve stejnou 

hodinu na předcházejícím setkání. Projekt je plánován na jedno odpoledne, ideálně na tři 

až čtyři hodiny. Nutný je společný začátek, avšak není nutné, aby se ho všichni účastnili po 

celou dobu jeho trvání. Ráda bych i zde zachovala nízkoprahový charakter, tj. anonymitu, 

časovou volnost. 

Projekt má ambici vyvolat v dětech otázky ohledně jednotlivých míst. Klade si za 

úkol zvýšit jejich pozornost, rozšířit vnímání na místech kolem nich, klást otázky a 

následně na ně odpovídat.  

Tento projekt byl zvolen k tomu účelu, aby se děti zamyslely nad tím, jak a hlavně 

kde tráví svůj volný čas mimo zařízení. Rozšíření pohledu na toto jim známé místo, 
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objevení nepoznaného a přehlíženého či uvědomění jiného významu místa než dosud 

známého, to všechno jsou ambice projektu.  

5.2 Možná realizace projektu v zařízení  

Jak již bylo zmíněno, projekt vyžaduje společný začátek, úvod. A to z toho důvodu, 

že projekt začíná společnou diskuzí nad tím, co děláme, kde to děláme, na jakých místech 

se nám líbí a naopak nelíbí. Zkusíme si určit, jaké věci na nás působí pozitivně a jaké 

negativně a zamyslíme se nad tím, proč by tomu tak mohlo být. Níže jsou vypsány 

ukázkové otázky, na které bych s nimi ráda diskuzi rozvedla a společně s dětmi bych na ně 

v ideálním případě navázala a dále je rozvíjela.  

Kde rád trávím hodně času? Proč zrovna tady? Co se mi na místě líbí? Jaké věci se kolem 

něj nacházejí? Jací lidé ho navštěvují?  

Kde trávím čas nerad? Proč? Co mi na místě vadí?  

Jaký je v těchto místech rozdíl? Mají i něco společného?  

Mají místa nějakou funkci? Jakou? Jaká různá místa nás k vybrané funkci napadají?  

Počáteční diskuze by se měla zprvu věnovat místu, jejich působení a vlivu na nás a 

následně bychom si každý vybrali jedno místo, o kterém bychom na základě diskuze chtěli 

obohatit ostatní.  

Z tohoto nám vyplývá první úkol – vybrat si jedno místo, které na mě silně působí. 

Na tom jestli pozitivně nebo negativně nezáleží. Následovat bude diskuze o těchto 

vybraných místech, jejich působení, funkci a věcí kolem něj. 

Působí na mě místo stejně jako na ni/něj? Pokud ano, je to kvůli těm stejným důvodům? 

Nebo mám jiné? A pokud ne, jak na mne tedy místo působí? A proč? Všiml/a jsem si 

v okolí jiných věcí než on/a?  

Na základě těchto otázek a odpovědí bude vybráno jen jedno místo. Výběr bude společný 

podle největší shody, hlasováním. V momentě, kdy bude dané místo vybráno, se ho 

společně pokusíme co nejvíce popsat, sepíšeme jeho charakteristické rysy, pokud bude 

potřeba, tak si nakreslíme jeho vizuální podobu.  

Kde přesně místo ve městě je?  
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Co se nachází v jeho okolí?  

Jakou cestou se k němu ze zařízení dostaneme? 

Potrvá nám to chvilku, anebo déle?  

Znají vůbec místo všichni?  

Je pro někoho nové? 

Následně si vezmeme výtvarné potřeby, papíry obyčejné, pauzovací, tužky, 

pastelky, cokoli, co bude k dispozici, a na místo se vydáme. Celé pozorování bude pojaté 

formou hry na průzkumníky daného místa. Zkoumali bychom ho z různých úhlů pohledu, 

nahlíželi na něj tentokrát jinýma očima než doposud.  

Společně si na místě ukážeme různé formy přenosu skutečnosti na papír. Takový 

přenos si můžeme také představit jako zanechání stopy místem na papíře prostřednictvím 

našeho jednání. To si můžeme ukázat i doslovně, kreslit materiály, které na místě budou. 

Představíme si frotáže a poukážeme společně na metodu přenosu. Podporu hry je možné 

zajistit stínohrou, avšak to jen za předpokladu souhry vhodného místa a světla. K dispozici 

bude také fotoaparát, který mohou děti využít. Vysvětlíme si tak metodu fotografie jako 

téměř realistickou interpretaci skutečnosti.  

Proč téměř? Co na ni chybí? Jaké jsou rozdíly v těchto metodách přenosu skutečnosti? Je 

daná skutečnost stále stejná, anebo se poněkud změnila? 

Úplně na závěr se společně zamyslíme nad tím, jaké stopy na místě zanecháváme 

my. Zanecháváme je? Jaké? Jsou špatné, dobré, anebo neutrální? Pokud jsou špatné, dá se 

s nimi něco udělat, abychom je nedělali? Co?  
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Po pečlivém prozkoumání místa se opět přesuneme do prostředí zařízení. S sebou 

máme různorodé materiály z místa, frotáže, kresby a jiné záznamy skutečnosti. Fotografie 

se vytisknou v tiskárně. Nyní přichází chvíle společného odpovídání na dané otázky 

spojené s reinstalací místa v prostředí zařízení. K dispozici budou velké papíry velikosti 

B1, v případě potřeby spojené. Úkolem dětí je nyní zobrazení místa, prostřednictví právě 

nabyté zkušenosti a poznání. Použity mohou být přinesené materiály, záznamy skutečnosti, 

ale také přímá kresba, malba na papír. Důležitým prvkem je v této chvíli vzájemná 

komunikace o tom, co chceme zobrazit, jak to zobrazíme a proč. V případě nějakých 

neshod je důležité se domluvit na kompromisu, který umožní zobrazení více pohledů na 

jeden papír, jeden odraz místa v dané době.  

Já v této chvíli pozoruji a sloužím dětem jako rádce, zpočátku vůbec nezasahuji. 

Mou funkcí zde je vytváření kreativního prostředí, podněcování otázkami a letmým 

poukázáním na dané skutečnosti, spojitosti. Nicméně s blížícím se koncem se na tvorbě 

také podílím a vnáším do díla i své vnímání daného místa. 

5.3 Rozšíření tématu  

Takto představený návrh projektu nemusí být zdaleka konečný. Mohl by být pojat i 

jako dlouhodobý projekt, který by se realizoval celý půlrok, nebo klidně rok. U 

dlouhodobého projektu se nabízí dvě možnosti, kam návrh posunout. 

Tou první je prozkoumání místa, vybraného každým jedním dítětem. Pořadí míst by 

se losovalo. Postup bádání je vhodný ten stejný, jako byl použit ve výše uvedeném návrhu. 

Rozdíl by byl v počtu výsledných děl. Pozitivní změnou je možnost komparace 

jednotlivých míst, diskuze o možných souvislostech mezi nimi. Negativum může být 

časová náročnost a zdlouhavost procesu.  
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Druhou možností je věnování se jednomu místu po delší časový úsek. Mohli 

bychom tedy pozorovat změny, které se dějí na jednom stejném místě například v průběhu 

ročních období. Toto by také vedlo k vzájemné komparaci a zhodnocení místa jako celku 

v průběhu celého roku. Tento přístup je opět časově náročný, jednotlivá pozorování by 

mezi sebou sice měla časovou prodlevu, tudíž by se zájem o téma nemusel vytratit, avšak 

je zde riziko postupného zapomínání. V tomto případě se jeví jako vhodné detailnější 

zapsání skutečností, bát se nyní nemusíme ani heslovitého slovního popisu. Žádoucí by 

také bylo zvýšení počtu fotografií, sloužící k připomenutí místa a artefaktů. 

Dalším rozšířením je možnost mapování jednoho místa s dalšími místy. Pojetí 

mohou být různá, avšak mne osobně je nejblíže mapování cest dětí kolem vybraného 

místa. Kolik dětí ze skupiny chodí kolem tohoto místa často? Proč? Jdou tudy do školy? 

Nebo do obchodu? Zmapování těchto cest všech dětí, například různými barvami, nám 

odhalí jeho četnost v jejich životě a návaznou důležitost. Opět se nabízí diskuze. Také je 

možné sledovat protnutí cest mezi sebou. Chodí děti stejnými cestami? Je velká šance 

k vzájemnému střetnutí? 

5.4 Vazby na rámcově vzdělávací program 

Přestože volnočasová zařízení nevycházejí z rámcově vzdělávacího programu, mám 

zde vazby projektu na něj, a to z následujícího důvodu. Výtvarná výchova má jistá 

specifika, funkce a přínosy, které jsou zmíněny v kapitole 3. 3., a ze kterých vychází i 

rámcově vzdělávací program.  

Volnočasová zařízení mají více funkcí, přičemž jedna z nich je i výchovně 

vzdělávací. Tu nepovažuji za nejdůležitější a nemyslím si, že je nutné ji vždy naplnit. 

Různá zařízení se mohou zaměřovat více na jednu danou funkci a ty ostatní nemusí zcela 

naplňovat. Například nízkoprahové centrum plní primárně funkci preventivní a doučování 

ve volném čase naopak výchovně vzdělávací.  

Výchovně vzdělávací funkce nemusí být tedy nutnou ambicí zařízení, nicméně 

jsem toho názoru, že je více než vhodné vyvažovat zatížení funkcí. V praxi tím myslím 

následující: nízkoprahové centrum má, jak jsem již zmínila, hlavně funkci preventivní, 

vycházející z jeho charakteru a účelu. Avšak představme si případ, kdy se zařízení 
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zaměřuje jen na tuto funkci. Jeho podoba je potom jednotvárná a v důsledku toho je i 

působení na návštěvníky zařízení jednotvárná. Pokud budeme zatížení funkcí alespoň 

z malé části obměňovat a pár dní v měsíci se zaměříme více například na funkci výchovně 

vzdělávací, náplň zařízení bude různorodější, působení na návštěvníky rozmanitější a 

většího záběru.  

Z tohoto důvodu sem zařazuji vazby na rámcově vzdělávací program, které 

neslouží k přesnému následování, ale k inspiraci a uvedení do kontextu očekávaných 

výstupů a schopností žáků v daném věku. Podle toho se můžeme řídit při plánování 

projektů, aktivit.  

Tento program pracuje s několika cíly a vzdělávacími oblastmi obsaženými v 

rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Za svou ambici si klade 

především rozvoj smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity ve „vyjádření emocí, 

pocitů, nálad…a osobních zkušeností“. (RVP ZV 2021, str. 86) Dále zdokonalení rozlišení 

a výběru vizuálně obrazných vyjádření, jako jsou objekty, fotografie, frotáž, volná malba a 

kresba. 

„Obsahem uplatňování subjektivity jsou činnosti, které žáka vedou k uvědomování 

si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných 

vyjádření“. (RVP ZV 2121, str. 81) 

„Obsahem rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které žákovi umožňují rozvíjet 

schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv 

této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření“. (RVP ZV 

2021, str. 81) 

Neméně důležité je poznávání svého blízkého okolí, nejen toho, co nás obklopuje 

aktuálně a v dnešní době zvláště intimně. Ale poznávání a pozorování širšího okolí kolem 

nás, přírody, kultury, infrastruktury, města. 

„Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, 

který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace“ (RVP ZV 

2021, str .81) 
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V plánovaných diskuzích projekt podporuje ovládání řeči, formulování vět spojené 

s nově nabytými pojmy a zkušenostmi, které si osvojí vizuální i haptickou zkušeností, což 

směřuje k vedení smysluplného dialogu a rozšiřování slovní zásoby. 

V závěrečném společném díle je cílem podpořit spoluúčast na kolektivních 

rozhodnutích, kdy dítě dokáže postupovat jak podle instrukcí, tak pracovat společně. Dítě 

se naučí podporovat tak nejen svůj zájem ale také přistupovat i na zájem ostatních dětí. 
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Závěr 

Tato práce se věnuje výtvarné výchově ve volném čase. Cílem této práce bylo zjistit 

míru nabídky zařízení ve volném čase, zaměřených na výtvarnou výchovu, v mém rodném 

městě, Benátkách nad Jizerou. Výzkum si kladl za ambici důkladnou rešerši těchto zařízení 

a jejich následné navštívení a uskutečnění návrhu pro praktickou část 

Teoretická část obsahuje nástin funkcí a cílů volného času, výchovy ve volném čase 

a výtvarné výchovy. 

V praktické části je zobrazen výzkum, který se soustředí na míru nabídky 

volnočasových zařízení zaměřených na výtvarnou výchovu. Zjištěna podoba těchto 

zařízení, jak přesně probíhají, jaká je jejich náplň. Pro jakou skupinu dětí jsou určeny, jaké 

skupiny ji doopravdy navštěvují. Realizován měl být pomocí rešerše, zúčastněného 

pozorování a polostrukturovaného rozhovoru. Plánované zakončení byla mnou vedená 

hodina, která je navržena v kapitole 5. 2.  

Bohužel toto původní zamýšlení nebylo možné provést, z důvodů vládních 

opatření. Doufala jsem, že se mi podaří alespoň všechna zařízení kontaktovat a realizovat 

alespoň rozhovor a pasivní pozorování prostředí, bez aktivity a bez dětí. Nicméně lektorky 

ze zařízení mi odpověděly jen dvě. Z tohoto důvodu tedy není více případových studií. 

Přesto máme z výzkumu o dané oblasti jisté informace, ty jsou zmíněny v kapitole 4. 9.  

V závěru bych ráda vyzdvihla přístup lektorek, jejich vstřícnost a ochotu, které mi 

umožnily i přes nepříznivou situaci výzkum uskutečnit. Bez nich by vůbec nebylo možné 

tento výzkum realizovat.  
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