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Práce Markéty Strnadové má za cíl pojednat o tvořivých metodách ve vyučování v souvislosti s aplikací nového 

kurikulárního dokumentu pro základní školství – Rámcového vzdělávacího programu. Tvořivá výuka na  

základních školách není podstatnou složkou výuky, žáci dostávají příležitost k vlastním tvůrčím výkonům spíše 

výjimečně a ojediněle. Často se má za to, že tvůrčí přístup stačí rozvíjet v tzv. estetických předmětech, ve škole 

tedy ve výtvarné, případně ještě i v hudební výchově. Z těchto důvodů je důležité vysvětlit proč a jak tvořivost ve 

vyučování uplatňovat, jakými metodami ji podporovat  a čeho jí lze dosáhnout. 

 

Autorka proto zahajuje svoji práci rozborem díla autorů, kteří v době skoro teprve nedávné stáli u zrodu pojetí, 

že tvořivé metody se mají užívat ve veškerém vyučování jako základní přístup – Viktora Lowenfelda, který 

aplikoval tvořivé přístupy ve vlastní pedagogické praxi a je autorem metodiky rozvíjení tvořivosti a Jeana 

Piageta, který prohloubil teoretické předpoklady důležitosti tvořivosti při výuce zjištěními, že základními 

stavebními prvky inteligence je její autorestrukturace v důsledku aktivního jednání a  aktivního zpracování jeho 

výsledků  na základě smyslových podnětů. 

 

Ze všech metod, které vedou k rozvoji tvořivosti, jsou pro autorku nejprůkaznější grafické metody. Je to jednak 

proto, že náš zrak získává kolem 80 % informací a takto vzniklá obraznost je tedy základním stavebním 

materiálem dalšího myšlení (což autorka neuvádí), jednak proto, že žák získává alternativní poznávací a 

komunikační znakový systém, jehož specifické kvality korelují s jazykovým vyjádřením a specificky tak rozvíjejí 

žákovo myšlení. Autorka proto uvádí, jak pracovat s takovými metodami, které se žák učí v jazykovém vyjádření,  

jako např. popis, vyprávění, také s užitím grafických prostředků. 

 

Ve třetí části své práce na obranu a podporu uváděných metod tvořivosti analyzuje nyní do základního 

vzdělávání zaváděný Rámcový vzdělávací program z hlediska možností, které nabízí k rozvíjení tvořivého 

přístupu k výuce žáka. Analyzuje je jak konkrétně, podle jednotlivých kompetencí, tak vcelku, kdy konstatuje, že 

rozvíjení kompetencí jako takových nelze dosáhnout bez tvořivého přístupu k výuce. 

 

V práci je rozpoznat autorčin osobní zájem o téma, její znalosti historie zavádění tvořivosti do vyučování, 

seznámenost s konkrétními metodami rozvíjení tvořivosti i schopnost analyzovat pedagogické materiály 

z hlediska konkrétního pedagogického záměru.  Práce v některých částech nese rysy jistého spěchu, překlepy, 

vychýlení z vazby, v několika případech nenávaznosti ve větě, způsobeném dodatečnou opravou v textu. 

Vzhledem k tomu, že pozornost autorky je věnována grafickým metodám rozvíjení tvořivosti, bylo by v práci 

užitečné uvést také autory, kteří přispěli k rozvoji konkrétně těchto metod, jako např. školu Bauhausu, apod. 

 



Při proklamované vlastní dlouholeté praxi by určitě bylo přínosem uvedení výsledků vlastní praktické aplikace 

doporučovaných grafických metod – pokud nejsou přílohou vlastní práce, navrhuji – pokud jimi studentka 

disponuje – uvést je také u vlastní obhajoby. 

 

V celkovém posouzení práce navrhuji ohodnocení velmi dobře. 
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