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Úvod 

 

Tématem práce je začlenění metod vedoucích k rozvoji tvořivého myšlení do výuky 

v rámci systému školní výchovy a vzdělávání. Práce zkoumá možnosti uplatnění těchto 

metod ve vztahu k nově formulovanému kompetenčnímu profilu žáka. Zkoumání se 

věnuje oblasti základního vzdělávání.  

Metoda práce nejprve naznačuje historický vývoj zavádění tvořivých metod na 

koncepcích a studiích dvou významných psychologů a pedagogů, věnujících se Viktora 

Lowenfelda a Jeana Piageta. 

Na základě tohoto historického nástinu se následně pokusíme učinit obecnou 

charakteristiku metod tvořivé vyučování a vytyčit jednu konkrétní oblast možného 

tvůrčího přístupu – a to oblast grafických metod. 

Závěrečnou část této práce věnujeme analýze možného zapojení tvořivých metod 

v kontextu na základních školách aktuálně zaváděného Rámcového vzdělávacího 

programu, s přihlédnutím k využití a možné aplikaci grafických metod a jejich 

prostředků.  
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1. Nástin historie začlenění tvořivých metod do výuky  

 

1.1 Viktor Lowenfeld 

Viktor Lowenfeld byl ve své době1 významným propagátorem a zakladatelem podpory 

rozvoje tvořivosti u dětí a mládeže a jejího uplatňování v rámci školního vzdělávání. Jeho 

metoda spočívala na uvědomění si hlavních principů tvořivého myšlení; na jejichž 

základě hledá odpovídající metody pro rozvoj tvůrčího myšlení ve vyučování. Lowenfeld 

si uvědomoval význam způsobu, jakým probíhá vzdělání. Byl kritikem zavedených 

způsobů vzdělávání, jejichž výstupem byl „vzdělaný člověk = výrobce předmětů“. 

Povinnost školní docházky s nadsázkou přirovnával k „mnoholetému trestu“, ke kterému 

jsou děti odsouzeni. Hlavní otázka směřuje po cíli vzdělání: má být výstupem 

několikaletého2 vzdělávání člověk-individualita, nebo jen člověk-jednotka davu?  

Na základě svých zkušeností z rakouského Institutu pro slepé a na základě 

poznatků z psychologie se Lowenfeld začíná zabývat uměleckou výchovou; jejími 

možnostmi a výstupy vzhledem k celkové výchově a vzdělávání žáků. Lowenfeld 

zkoumá možnosti žáků v jednotlivých věkových stupních; na základě svých pozorování 

spolu s tehdejšími poznatky vývojové psychologie definuje sedm základních fází rozvoje. 

Spolu s tím souvisí užší definice pojmu „učit se“. Proces učení je pro Lowenfelda velmi 

složitý komplex, zahrnující nejenom intelektuální způsobilost, ale i sociální, emocionální, 

perceptuální, fyzický a psychologický rozvoj. Tehdejší vzdělávání přitom kladlo důraz 

především na intelektuální, znalostní složku.   

Lowenfeld svou teorii vztahuje na oblast výtvarného umění resp. výtvarné 

výchovy, kde nabízí konkrétní tvořivé metody rozvíjející tvořivé myšlení žáků. Ačkoliv 

jeho výzkum je již přes padesát let starý, jsou tyto metody stále aktuální a lze je aplikovat 

i v jiných vzdělávacích oblastech. Těžiště jeho práce spatřujeme v obecnější rovině 

charakteristiky tvořivého přístupu k vyučování, která je stále dle našeho názoru aktuální a 

diskutovatelná.  

 

 

                                                 
1 Období vrcholu jeho vědecké práce spadá zhruba do rozmezí 40. až 60. let 20. století.  
2 Čas, který dítě resp. mladý člověk stráví ve škole, je nezanedbatelný; jedná se o periodu od cca 9ti do cca 
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1.2 Nástin Lowenfeldovy metody tvůrčího vyučování  

V prvním kroku je nutné si definovat, k čemu chceme vyučováním, vzděláváním cílovou 

skupinu, tedy v našem případě žáky základní školy, dovést.  

Jací mají být, co mají umět a znát?3  

Lowenfeld otevřeně kritizuje tehdejší metody vzdělávání. Shledává je nepružné; 

vyžadující pouze faktické, naučené (či slovy Lowenfelda papouškované) znalostní 

odpovědi. Způsoby vzdělávání neodpovídají výchově moderního, otevřeného člověka, 

který umí sám pokládat otázky a hledat k nim odpovědi. Přitom zájem lidské společnosti 

a cíl výchovy a vzdělávání je vychovávat mladé lidi, stojící si za svým názorem, 

sebevědomé, kreativní; vychovávat osobnosti. Pro tento cíl je nutné, aby dítě bylo 

schopné a především aby dostalo tu možnost rozvíjet nejenom svůj intelektuální 

potenciál, ale všechny složky lidského chápání a vnímání společně, stejnou měrou. Jedině 

tak se bude umět dostatečně sebevědomě a svépomocí vyrovnat s nečekanými situacemi a 

řešit problémy, pro které možná nenajde ve svém znalostním portfoliu okamžitou 

odpověď, ale bude schopno ji na základě vybudovaných schopností vyhledat. A právě 

schopnost „neztratit se ve světě“, umět přistupovat k nečekaným situacím je výsledkem 

tvůrčího chování, tvůrčího přístupu ke světu.  

Tento přístup nelze jednoduše naučit; neexistuje tabulka s radami, co a jak udělat 

pro to, aby člověk byl tvůrčí; schopnost tvořivého myšlení se buduje postupně, trochu s 

nadsázkou řečeno „od narození“. Velká odpovědnost přitom, co se týče rozvoje tvořivého 

myšlení4, leží na školním systému vzdělávání. (Alespoň do té doby, dokud bude 

zavedena povinná školní docházka.) Pro další postup naší studie nejprve nastíníme na 

příkladu Lowenfelda5 historické uvažování o podstatě tvořivého myšlení.  

 

 

 

                                                                                                                                                 
18 let, po které se dítě (mladý člověk) soustavně zabývá svým vzděláváním v rámci školního systému.  

3 Řečeno současnou terminologií, „stanovit si kompetenční profil“   
4Samozřejmě nejenom to; škola v tomto ohledu má velký podíl na rozvoji i dalších důležitých vlastností a 

schopností dítěte; minimálně už jen z toho titulu, že v ní dítě stráví poměrnou většinu svého času.  
5 Viktor Lowenfeld byl ve své době významným propagátorem zavádění tvořivých metod do vyučování; 

výzkumy vztahoval sice především výtvarné výchově na oblast výtvarné výchovy a umělecké výchovy 
obecně; nicméně jeho výstupy jsou aplikovatelné i na další oblasti vzdělávání. I z tohoto důvodu si 
dovolujeme věnovat jeho poznatkům v naší práci větší prostor.  
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1.3 Co znamená tvořivé myšlení? 

Po povaze tvořivého myšlení jako procesu je možné se ptát mnoha způsoby a bylo by 

vhodné této otázce přiřadit konkrétní mantinely. Zůstaňme, alespoň pro začátek, na poli 

umění. Lowenfeld na základě výzkumu v oblasti vědy a umění vybírá a vytyčuje osm 

základních konkrétních aspektů kreativity6. Jsou jimi:   

 

1. citlivost  

2. pohotovost 

3. flexibilita 

4. originalita 

5. schopnost obnovovat a přetvářet 

6. schopnost abstrahovat 

7. schopnost vytvářet souvztažnosti (syntéza)  

8. schopnost organizovat  

 

Rozvedeme si je níže: 

Citlivost, dnes bychom řekli spíše empatie. Lowenfeld tento aspekt charakterizuje 

jako „... schopnost, která nepoužívá očí k vidění, ale k pozorování, uši nejsou jen pro 

slyšení, ale pro poslouchání a ruce nejenom k doteku, ale pro cítění“.7 

Pohotovost neboli schopnost rychle a svobodně myslet. Být schopen rychle 

reagovat na podnět, na situaci. Dokázat vymyslet více než jen jedno řešení, hledat 

varianty.  

Flexibilitu Lowenfeld určuje jako schopnost rychle se přeorientovat v nenadálé 

situaci. Oproti pohotovosti jde o schopnost umět přijmout novou výzvu a pracovat s 

novými podmínkami se stejným zapojením. Jako příklad může být situace při malování – 

nešikovné vylití barvy na malbu je pro neflexibilního žáka pohromou – v tuto chvíli vše 

končí. Pro flexibilní dítě je to naopak výzva - co s touto skvrnou teď udělám? 

 

                                                 
6 Lowenfeld zde pracuje s výtvarnou výchovou, nicméně jeho poznatky lze aplikovat na jakoukoliv 
hodinu- Právě to je efekt tvůrčího přístupu – není důležité téma hodiny  - zda jde o výtvarnou výchovu 
nebo matematiku, ale spíše  o to, jak k této hodině přistupujeme a jak její téma zprostředkujeme žákům; v 
tomto aspektu  i hodina matematiky je tvůrčí.   



 8 

Originalita je pravděpodobně nejznámějším atributem tvůrčí osobnosti. 

Lowenfeld originalitu definuje jako schopnost vymoci se s rámce přípustného a 

obvyklého, překročit hranice. Ve školním přístupu není8 originalita příliš podporována; 

učitel většinou po žácích vyžaduje jen tu „jednu správnou odpověď“, tu, která je černě na 

bílém napsána v učebnicích.  

Schopnost obnovovat a přetvářet znamená umět na základě dosavadních známých 

skutečností vytvořit nové vztahy. Může to být jednoduché použití předmětu ve zcela 

jiném kontextu, než jej každodenně používáme a známe (např. vytvoření  hračky z 

uzávěru na láhev – uzávěr se mění na robota nebo třeba broučka) 

Schopnost abstrahovat jako schopnost analýzy, hledání vztahu mezi věcmi, 

nalézání společného jmenovatele.  

Schopnost vytvářet souvztažnosti (syntéza) neboli schopnost kombinace několika 

různých prvků do nového tvaru nebo celku.  

Schopnost organizovat ve významu smysluplně skládat části k sobě.   

 

Mnoho těchto faktorů rozvíjí tzv. divergentní myšlení (tj. schopnost nalézt pro jednu 

úlohu více správných řešení). Opakem k divergentnímu myšlení je konvergentní myšlení 

(jedno jediné řešení je správné). Konvergentní řešení se často objevuje např. u exaktních 

věd (např. v matematice), kde úloha má jen jedno správné řešení. Naproti tomu různé 

„výchovy“ (hudební, výtvarná, dramatická, …) rozvíjí divergentní způsob myšlení (je 

více či nekonečně mnoho řešení – např. výtvarné ztvárnění zadané situace).  Flexibilita, 

originalita, schopnost přetvářet či organizovat jsou dílčími faktory divergentního 

myšlení.9  Otázky rozvíjející divergentní myšlení jsou otázky založené na aktivizaci 

smyslů (Co ti říká tato která barva, co ti připomíná, co cítíš?). Na rozdíl od nich otázky 

směřující ke konvergentnímu způsobu myšlení jsou otázky založené na aktivizaci znalostí 

                                                                                                                                                 
7 in: Creative and Mental Growth, Lowenfeld, Brittain, 4. vydání, 1964, str. 7 
8 Myšleno v době Lowenfeldova výzkumu, tj. 50. let minulého století. Důvod, proč přesto toto tvrzení 

uvádíme v přítomném čase je ten, že tyto tendence, podle našeho názoru, přetrvávají ve školství dodnes.    
9 Lowenfeld ve své knize uvádí jako příklad následující situaci, poměrně trefně popisující rozdíl mezi 

divergentním a konvergentním způsobu myšlení:  „...Věcné otázky, které vyžadují přesně stanovenou 
odpověď, by mohly vypadat takto: „Jaké jsou základní barvy?“ „Co jsou sekundární barvy?“ „Ukaž mi 
příklad doplňkových barev.“ Otevřené otázky, které stimulují divergentní myšlení, mohou vypadat 
například takto: „Které barvy tě rozesmutní?“ „ Jak by ses cítil, kdybys byl fialový?“ „Kterou barvou 
bys chtěl být?“ ...“  (in: Creative and Mental Growth, Lowenfeld, Brittain, 4. vydání, 1964, str. 10)   
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(Jaká barva je komplementární, jaká sekundární?). Podle Lowenfelda je důležité 

zapojovat oba typy myšlení.   

 

1.4 Jean Piaget  

Na Lowenfeldem zmíněné schopnosti obnovovat a přetvářet, abstrahovat, vytvářet 

souvztažnosti (syntéza) a organizovat můžeme v rámci historického nástinu navázat 

pohledem významného psychologa zabývajícího se vývojem inteligence, a to Jeana 

Piageta. Ten na základě svých mnohaletých výzkumů dětské psychologie a na základě 

četných průzkumů a pokusů formuloval čtyři hlavní etapy vývoje dětské resp. lidské 

inteligence.10 Každá z etap zhruba odpovídá jednomu věkovému vývojovému stupni. 

Důležité jsou zde Piagetovy závěry vztahující se k možnostem lidského resp. dětského 

vnímání a inteligence, jejich vzájemného vztahu a jejich působení na té které úrovni.  

Piaget sice pro každou etapu uvádí i věkové rozmezí, kdy se u dítěte projevuje, 

nicméně věkový údaj není příliš podstatný (jde spíše o vytyčení období, kdy daný způsob 

inteligence a vnímání je dominantní). Důležité je pořadí jednotlivých stadií, které je podle 

Piageta neměnné právě z toho důvodu, že jde o důsledek kognitivních procesů. 

Společným rysem všech těchto stadií je poznání, které je utvářeno na základě vnímané 

zkušenosti; na základě získávaných zkušeností a na základě třídění a strukturování těchto 

zkušeností do vzájemných vztahů si člověk, resp. dítě buduje poznání. To je utvářeno 

„zevnitř“. Definuje „psychologii dítěte“ jako nezávislým nástrojem „vývojové 

psychologie“. Psychologii dítěte chápe jako prostor pro zkoumání kognitivních procesů. 

Nepopírá význam výchovy, ale klade důraz, podobně jako před ním v jiném kontextu 

Lowenfeld, na rozvíjení těch aspektů vzdělávání, které podporují „učení se“ skrze vlastní 

poznávání a vnímání.11 

 

 

 

                                                 
10 Konkrétně to jsou:  

1. etapa senzomotorické inteligence 
2. etapa předoperační inteligence 
3. etapa konkrétních operací 
4. etapa formálních operací 

11 viz. např. práce Psychologie dítěte. J. Piaget a B. Inhelderová, Praha: Portál 2001; Psychologie 
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2.  Tvůrčí činnost dítěte  

Proč máme rozvíjet tvůrčí činnost dítěte, čím je pro něj důležitá? Každá činnost, kterou 

dítě (dospělý) provozuje, má svoji příčinu i následek. Příčinou může být uspokojení 

nějaké potřeby – ať už okamžité (např. mám žízeň – buď je v dosahu pití a napiji se, a 

nebo není a začnu pro to něco dělat – např. malé dítě začne křičet nebo jinak upozorňovat 

na svoji potřebu a tím ji naplňovat, nebo se, přesněji, dožadovat jejího naplnění); a nebo 

dlouhodobé (chci dokončit školu, musím si proto nyní odepřít volný večer a studovat). 

Naplnění potřeby tedy implikuje činnost, která k tomuto naplnění směřuje. Následkem je 

naplnění potřeby, nebo přiblížení se tomuto naplnění.Tato potřeba může být přitom 

vědomá (víme o ní – např. sami jsme si ji zvolili), nebo podvědomá („něco“ mne 

„nutí“)12.  

 

2.1 Co implikuje tvůrčí činnost?  

Pokud přijmeme teorii Maslowovy pyramidy13 - hierarchii naplnění lidských potřeb, je 

„potřeba tvůrčí činnosti“ součástí poslední, nejvyšší příčky, daleko za naplněním 

základních fyziologických a situačních potřeb. To by znamenalo, zjednodušeně řečeno, 

že vytvoření optimálních podmínek pro tvůrčí činnosti předchází dlouhá řada jiných 

uskutečněných potřeb. Můžeme samozřejmě i polemizovat. Uvedeme dále několik 

příkladů, které jsou podle nás minimálně s Maslowovou teorií diskuse schopné.   

Prvním příkladem budiž četná svědectví lidí se zkušeností totálního omezení 

vlastní svobody, doprovázená nelidskými podmínkami vězení (lidé, kteří přežili 

holocaust, lidé zavíraní jako „nepřátelé státu“ v padesátých letech v ČR ad.). Podmínky, 

ve kterých tito lidé „žili“, byly více než tristní. Každý den byl bojem o holý život, o jídlo, 

o pití, o možnost se zahřát. Svědkové vypovídají o proměnách lidí doslova ve „zvířata“; a 

zároveň, a nebo přesto, popisují i situace, kdy jediným nástrojem, jak si udržet (ještě) 

svou lidskou důstojnost, byla tvůrčí činnost. A právě ta se stávala pro mnohé z nich stejně 

                                                                                                                                                 
inteligence. J. Piaget, Praha: Portál, 1999 

12 Téma potřeby je velmi široké; v této práci se jím nebudeme zabývat.  
13Maslowova pyramida lidských potřeb je velmi častým příkladem v pracích podobného typu; dovolíme si 

tedy objasnit, proč ji zde uvádíme. Jedná se o poměrně klíčovou a vlivnou teorii, přispívající ke studiu 
příčin různých typů  lidského chování; jelikož se tato teorie stala na dlouhou dobu obecně přijímanou; 
považovali jsme ji za logickým „startovním bodem“ pro tuto naší krátkou úvahu o povaze tvůrčí  
činnosti.  
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důležitou potřebou jako to, zda dostanou či seženou alespoň tolik jídla, aby nezemřeli 

hlady. Lidé se navzájem učili (jazyky, hru na hudební nástroje), psali, kreslili atd. Co se 

zde stalo? Tvůrčí činnost se stala stejně potřebnou jako kus chleba.  

Druhým příkladem mohou být novodobé poznatky o chování lidí, kteří jsou k 

něčemu silně motivováni. Motivace, resp. vnitřní motivace  je klíčovým slovem pro 

překonání jiných, pro činnost motivací poháněnou nadbytečných pudů, i když tyto pudy 

jsou pro zachování (fyzického, psychického) komfortu člověka bazálnější než 

motivovaná činnost. Příkladem mohou být lidé „pohlcení“ hlubokou meditací, lidé se 

silným přesvědčením o dané věci natolik, že kvůli ní podstoupí např. hladovku, hráči 

hrající po dlouhé hodiny počítačové hry. Vztaženo zpět k prvnímu příkladu, i tam se zdá 

být motivace rozuzlením nebo alespoň nápovědou k naší otázce. Tvůrčí činnost zde 

zastává roli zachování si lidské důstojnosti – tím, že „tvoříme“ (učíme se, zpíváme, 

kreslíme, přemýšlíme, píšeme....) –  tím aktivujeme své smysly, získáváme pocit 

sebeuspokojení, seberealizace. Naplňujeme se. Motivace se nám zde ukazuje jako 

významný aspekt tvůrčí činnosti.14  

 

 

3. Tvůrčí metody  

Tvůrčí činnost pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte; ve své komplexitě podporuje emoční, 

intelektuální, tělesný, sociální, estetický rozvoj, stejně tak jako rozvoj vnímání a 

tvořivosti. Tvůrčí činnost se odvíjí od celkového nastavení dítěte vůči světu; toto 

nastavení určuje především míra rozvinutosti tvořivého myšlení. Tvořivé myšlení dětí lze 

podpořit jednáním, které bude aktivovat všechny aspekty tvůrčího myšlení a tvůrčí 

činnosti. Toto jednání můžeme nazvat metodou vedoucí k rozvoji tvořivosti, neboli tvůrčí 

metodou.  

 

Metoda ve svém obecném smyslu je chápána jako způsob, který si volíme, abychom 

dospěli do námi určeného cíle. Volba metody se odvíjí od povahy tohoto cíle, stejně tak 

jako od našich aktuálních dispozic (naše možnosti, schopnosti, potřeby atd.).  

                                                 
14  
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3.1 obecné   

Metodu, tedy postup, který volíme pro dosažení námi zvoleného cíle, je možné chápat na 

více úrovních; od obecných charakteristik až po zcela konkrétní postupy. Pro nastínění 

možného zapojení tvořivých metod do vyučování jsme zvolili postup od obecného ke 

konkrétnímu. Vycházíme přitom ze studie Lowenfelda, jehož charakteristiku rozšiřujeme 

a doplňujeme15. Na úrovni obecných metod spatřujeme tyto:  

 

1. vnitřní 

- integrace 

- tvůrčí přístup učitele 

- sebeidentifikace žáka 

 

2. vnější 

- (vzájemná) zpětná vazba 

- symbolický rámec 

- aktivní zapojení žáka, , společná participace učitele i žáka na výuce 

- aktivní zapojení všech smyslových složek 

- podpora hledání více řešení 

- pestrost způsobů výuky  

 

Obecnými metodami vnitřními rozumíme ty metody, které vycházejí z povahových 

vlastností a osobních i osobnostních rysů člověka. Vnější obecné metody jsou pak ty, 

které povahově navazují na vnitřní obecné metody. Jejich vlastností je již určitá 

konkretizace. Výčet vnějších metod nepovažujeme za konečný.  

 

Integrace  

Integraci chápeme jako proces, ve kterém jsou jednotlivé prvky spojovány v novou 

entitu. Lowenfeld v kontextu umělecké výchovy zmiňuje čtyři typy zkušenosti: emoční, 

                                                 
15 Lowenfeld popisuje jako hlavní složky tvůrčího vyučování tyto dvě resp. tři metody: integraci a 

sebeidentifikaci žáka resp. učitele. (viz. Creative and Mental Growth, Lowenfeld, Brittain, 4. vydání, 
1964, str. 28 a následující)  Rozšiřujeme jeho pojem sebeidentifikace učitele. Tyto tři metody 
označujeme jako vnitřní. Dále zavádíme k nim komplementární vnější obecné metody.  
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intelektuální, smyslovou a estetickou. První tři jsou dle našeho názoru aplikovatelné na 

jakýkoliv obor nebo oblast výchovy.   

Integrační proces má tři hlavní fáze: První je zapojení jednotlivých složek 

(perceptuální - smysly, emoční - vcítění se do situace apod.) a jejich vzájemné utlumení 

(ani jedna z nich nebude vůči druhým dominantní). Poté přichází prožívání nové situace. 

Výstupem je třetí fáze, nová ucelená zkušenost, se kterou lze dále pracovat. 

Příkladem pro integrační proces může být hodina výtvarné výchovy, kde tématem 

je znázornění historického okamžiku (např. vylodění osadníků u nové země). Děti 

motivačním úvodem (vyprávěním nebo dramatickým popsáním situace a dobových reálií, 

hudbou (v tomto případě se vyhneme obrazovým prostředkům) naladíme na tuto situaci. 

Sami pak přenáší své pocity a dojmy na papír. Dochází u nich ke vcítění se do příběhu; 

vžití se do některé z postav. Tím, že svůj pocit ztvárňují, mohou pro teď už svůj  příběh 

nalézat nové vztahy a skutečnosti. V tomto okamžiku dochází k integračnímu procesu: 

dítě na základě daných vstupních informací si samo tyto informace organizuje a hledá 

mezi nimi vztahy a souvislosti (intelektuální zkušenost); to vše za využití nástroje; který 

proces organizace a přivlastnění si jednotlivých prvků (a následně celého procesu) 

umožňuje (emoční, smyslová a potažmo i estetická zkušenost je „vybuzena“ a podpořena 

v práci s vybraným nástrojem, tedy zde malbou).  

Výstupem je porozumění; díky integraci původně oddělených prvků (vstupní 

informace, touha malovat, prožití si role) v novou zkušenost (ucelená zkušenost prvních 

osadníků) jsme docílili porozumění dané historické situaci a můžeme s ní dále pracovat. 

Rozdíl oproti pouhému sdělení, „jak se ti osadníci vyloďovali“, je evidentní.16  Jednou z 

překážek pro úplnou integraci bývá příliš brzká specializace dítěte.    

  

                                                 
16 Zde je nutno se ještě chvíli pozastavit. Uvedený příklad slouží pouze jako ilustrace; nechceme tvrdit (a 
ani netvrdíme), že je nutné jej vždy takto využít. Pokud bychom děti chtěli učit jen výše zmíněným 
způsobem, pravděpodobně bychom je nejenom po nějakém čase svým přístupem znudili, ale také bychom 
pravděpodobně „nestihli“ předat vše, co bychom chtěli a měli. Při přípravě výuky je vždy potřeba důsledně 
rozmyslet, proč který prostředek volí, co jím chceme docílit.  

Pokud se vrátíme k uvedenému příkladu, cílem bylo předat dětem zkušenost lidí, kteří, zasazení do 
reálií své doby, připluli do nové země – začíná osidlování Ameriky. Zvolili jsme takovou metodu, díky níž 
porozumí dané situaci a na základě tohoto porozumění budou lépe chápat situace a děje, které následovaly. 
Snáze pochopí, proč se osadníci chovali takto a ne jinak. Cílem tedy výše zmíněného programu bylo 
poskytnutí iniciačního zážitku, zkušenosti, který povede k hlubšímu porozumění následující vykládané 
látky z historie.  
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Tvůrčí přístup učitele: 

Jako další obecnou tvůrčí metodu řadíme tvůrčí přístup učitele, tedy toho, kdo s cílovou 

skupinou (s žáky) přímo pracuje. Pro učitele i studenty pedagogických škol je 

pravděpodobně nutnost znát charakteristiky jednotlivých vývojových etap dítěte po 

psychologické stránce samozřejmostí. Stejně tak pravděpodobně pracují s různými 

prostředky a využívají různé metody práce ve třídě. Pokud mají být tvůrčí metody ve 

vzdělávání a výchově dětí úspěšné, vyžadují i aktivní a otevřený přístup učitele. Tím zde 

myslíme portfolio takových vlastností, které jsou nezbytné při procesu tvůrčího 

vyučování. Mezi aspekty tvůrčího přístupu učitele patří:  

- osobní participace 

Učitel by se sám měl podílet na daném problému; míra jeho osobní účasti záleží na 

konkrétním případě; vždy by to ale měl být aktivní zájem o dění, které v rámci výuky 

probíhá.   

- empatie 

Schopnost vcítit se do situace druhého, v našem případě žáků.  

- schopnost naslouchat  

Schopnost naslouchat tomu, co říkají druzí. Zahrnuje verbální i nonverbální vyjádření.  

- vůle k porozumění  

Snaha pochopit potřeby žáků, spolu s nimi najít a pojmenovat překážky a bariéry, které 

jim brání v plnění dané činnosti. Jako příklad můžeme uvést situaci, kterou Lowenfeld 

uvádí ve své studii: jedná se o příklad dítěte, které kreslí malé obrázky v rohu velkého 

papíru; dítě není schopné překonat neznámou obavu z velké plochy a využít celý papír. 

S pomocí učitele si dítě může činnost (že stále kreslí jen v rohu) uvědomit a napříště již 

svoji zábranu překoná a dokáže svou kresbu provést na celé ploše. Důležitý je zde přístup 

učitele. Učitel s vůlí k porozumění bude řešit situaci z úrovně dítěte. Učitel bez této vůle  

přistupuje k hledání řešení z úrovně dospělého, což pro dítě nemá příliš pozitivní efekt. 

Řešení z úrovně dítěte by mohlo vypadat např. následovně:  učitel spolu s dítětem hledá 

řešení: snaží se klást takové otázky, které by dítě vedly k vlastnímu rozhodnutí využití 

celé plochy papíru. Otázky mohou být např.: „Co se děje u tebe na papíře? To jsi ty, jak 

bruslíš?“ „A to bruslíš jenom v rohu? Zkus bruslit po celém stadionu!“ atd. V tuto chvíli 

si dítě uvědomuje svoji kresbu, prožívá ji, a na základě tohoto prožitku se rozhodne, zda 
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využije celý papír, nebo ne. Situace je nyní pro něj jiná – předtím kreslilo v rohu bez 

vlastní vědomé volby. Oproti tomu řešení z pozice dospělého by vypadalo např. takto: 

„Kresli přece po celém papíře! Proč kreslíš jenom v rohu!“ – až do extrému „Příště tedy 

dostaneš jen malý papír!“. 

- důvěra v druhé 

Principiální důvěra k žákům. Jeden ze základních kamenů jakéhokoliv vztahu je 

budování vzájemné důvěry. Učitel by měl dávat žákům průběžně najevo, že jim důvěřuje.  

Tím si vypěstuje oboustrannou důvěru ve třídě; atmosféra, kde není vybudována důvěra, 

není tvůrčí. Poskytování důvěry s sebou nese další aspekty - odpovědnost k druhým (tím, 

že druhým důvěřuji, jim dávám najevo, že mi na nich záleží), uznání druhého jako 

samostatné bytosti (tento aspekt se nám může jevit samozřejmý a v našem kontextu až 

absurdní, nicméně ne vždy a v každé situaci (a třídě) je uplatňován). Pokud se učiteli 

podaří vypěstovat ve třídě oboustrannou důvěru, získá velmi cenný prostředek pro 

budování tvůrčí atmosféry.  

- aktivní podpora 

Podpora a povzbuzení do další činnosti; učitel by měl mít zájem na dalším rozvoji žáků, 

na jejich aktivitě; měl by ji účinně podporovat a povzbuzovat. Aktivní podpora může mít 

formu programovou (tzn. při přípravě hodiny učitel plánovitě počítá a zapojuje 

interaktivní činnosti,  např. přichystá pro žáky situaci, kdy budou muset samostatně 

hledat řešení), nebo obecnější, přístupovou (tzn. učitel svým vlastním přístupem 

k vyučování, ale také ke každodenním školním situacím (ve kterých se s žáky potkává) 

žáky vede k proaktivnímu jednání).  

- sebeidentifikace učitele  

Sebeidentifikaci chápeme jako ztotožnění se s něčím. Lowenfeld spatřuje hned dva její 

aspekty - sebeidentifikaci učitele s potřebami dítěte a sebeidentifikaci dítěte se sebou 

samým. V této práci přidáváme několik dalších obecných tvůrčích metod, ve kterých 

Lowenfeldovu sebeidentifikaci učitele zařazujeme jako jeden z aspektů obecné tvůrčí 

metody přístup učitele.  

Sebeidentifikace učitele myslíme jako „porozumění tomu, koho učím“. Učitel by 

měl být schopen, na základě vstupních znalostí o obecných potřebách dětí v tom kterém 

určitém věku, odhalit a identifikovat potřeby konkrétních dětí, které učí. To znamená 
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nejenom o nich vědět obecně (což je zmíněný znalostní základ a první krok), jaké 

možnosti ve svém věku mají, co už na základě těchto obecných poznatků zvládnou a co 

jim bude dělat potíže, ale měl by vědět o konkrétních potížích i možnostech konkrétních 

dětí, které má ve své třídě. Musíme mít také na mysli, že tento proces je nekonečný; 

vyvíjí se jak žák, tak i učitel; proměňuje se prostředí a vzájemné vazby. 17 

pokud bychom se podívali k Lowenfeldovi, nalezne u  něj tři konkrétní aspekty 

ztotožnění se, resp. porozumění:    

- potřebám žáka  

- jeho schopnostem vzhledem k jeho věku 

- jeho osobním hodnotám   

 

Sebeidentifikace žáka 

Sebeidentifikace žáka je myšlena jako požadavek k dítěti. Dítě – žák by si měl umět 

vybudovat vztah se svým okolím – až už se jedná o druhé, se kterými k přichází do styku, 

nebo o činnost, kterou provádí. K vytvoření vztahu je nutné poznat nejprve to, k čemu si 

vztah utváříme, a na základě tohoto poznání k druhému přistoupit, identifikovat  se s ním. 

Lowenfeld popisuje několik úrovní sebeidentifikace, které, ačkoliv ve své době 

formulované především ve vztahu k oblasti výtvarné výchovy, lze přenést na obecnou 

úroveň sebeidentifikace:  

- se sociálním prostředím  

- s technikami (postupy) 

- s prostředky (materiál)  

- s vlastním (výtvarným) projevem  

- s hodnocením 

 

Symbolický rámec 

Symbolický rámec zde může působit nepatřičně, přesto jej považujeme za důležitou 

metodu pro tvůrčí vyučování.Co znamená pojem symbolický rámec? Symbolickým 

rámcem zpřístupňujeme dětem – žákům určenou tematiku, přičemž pro zprostředkování 

                                                 
17 Je široká škála psychologické a pedagogické odborné i populárně naučné literatury, která se zabývá 

metodami a metodikami, jakým způsobem se naučit děti poznávat v jejich konkrétních potřebách a 
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této tematiky využíváme zástupných symbolů. Navození atmosféry prostředí, vcítění se 

do nových rolí atd. napomáhá pochopit některé mechanismy a postupy, které by se jinak 

chápaly těžko. Vžitím do své role může dítě získat nové zkušenosti a poznatky, které pak 

uplatní pro lepší pochopení celé problematiky. (Může se tak např. jednat o nejrůznější 

situace každodenního života, jejichž řešení "zaobalíme" do reálií dětem bližší - fantasy, 

sci-fi ad. Děti se promění v rytíře, vědce, badatele, soudce, kosmonauty atd. a v této roli 

si vyzkouší řešení. Učitel může využít velkou škálu různých motivačních a pomocných 

prostředků - od zapojení doprovodných předmětů, příběhů, motivačních nástrojů 

(vyprávění, kniha, film, počítačová hra, ...); zvolená forma může být hra, projekt, ale i 

pracovní listy ad.      

Pozor - symbolickým rámcem není pouhé zapojení např. jen doprovodných 

předmětů. Výstupem zapojení symbolického rámce by mělo být prožití si vzdálené nebo 

jinak těžko sdělitelné zkušenosti; pochopení fungování mechanismů nebo jiné zvolené 

téma; prožití si toho, o čem by se děti jinak "jenom učily". V závislosti na konkrétním 

případě je přínosné zapojit další tvůrčí metody (zpětná vazba ad.).18  

 

(vzájemná) zpětná vazba 

Zpětnou vazbou získáváme prostor pro formulování dosavadních úspěchů i neúspěchů; 

pro pojmenování slabých míst, a naopak vyzdvihnutí silných stránek. Ve tvořivém 

vyučování by zpětná vazba měla být oboustranná; tzn. měla by směřovat nejenom od 

učitele k žáku, ale i od žáka k učiteli. Tím se naplní reciprocita; v jiném případě je tato 

metoda neúplná a tím i nesplňující svůj účel. Žák by se měl naučit zpětnou vazbu 

přijímat, ale také by měl umět ji poskytnout druhému. Pokud je zpětná vazba podávána 

správně (a žáci jsou na ní připraveni), a pokud atmosféra ve třídě není a priori 

nepřátelská, zpětná vazba ba neměla nabourat důvěru k učiteli, ani jeho autoritu, naopak 

by ji tímto posílila. (Právě obava z narušení autority bývá často překážkou pro zavedení 

tvůrčích metod vůbec.)  

 

                                                                                                                                                 
možnostech a jak s těmito poznatky dále pracovat.  

18 Symbolický rámec jako metodu např. již několik desítek let úspěšně uplatňuje jako jeden z výchovných 
nástrojů skautské hnutí (viz. Stanovy Junáka – svaz skautů a skautek ČR; hlava III: Skautská výchovná 
metoda).  
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Zpětná vazba může mít různé formy (formou ústní i písemnou, různými způsoby); 

vždy ale musí splňovat určitá pravidla "fair play". 

 

Zpětná vazba vs. hodnocení 

Z obecného pohledu je klasické pětistupňové školní hodnocení také formou zpětné vazby. 

Ve vztahu k výše řečenému jsou zde ale rozdíly:   

1. Jedná se o jednosměrné hodnocení, poskytovaného od učitele směrem k žáku 

2. Postihuje především znalostní stránku; žákovi tak poskytuje informaci pouze o jedné 

ze složek měřítkem jsou většinou obecné osnovy, vůči kterým je žák porovnáván - zda a 

do jaké míry naplnil požadovanou znalostní hladinu, přitom „laťkou“ je zde maximální 

možná míra naplnění (pokud ji žák dosáhne, získává „jedničku“). Kromě jednostrannosti 

tohoto způsobu je zde další nešťastný aspekt a tím je zvolená forma. Užívaný 

pětistupňový systém, kde „1“ znamená nejlepší a „5“ nejhorší je má negativní nádech. 

V tomto případě o něco lépe vychází pozitivně naladěné bodové hodnocení, kde 

„nejlepší“ znamená 5 bodů a „nejhorší“ 1 bod.  

Uplatňováním pouze jednoho typu zpětné vazby dochází ke zkreslení důrazu na 

to, co je pro žáka doopravdy důležité. Pokud je systém nastaven na pouhé známkování 

znalostí, tvořivé přístupy se budou zavádět těžko – hnacím motorem a (negativní) 

motivací žáků a de facto i učitelů bude splnit určitá očekávání (u žáků to mohou být např. 

nároky a očekávání rodičů, kteří si přejí, aby dítě bylo úspěšné a školu dokončilo – což 

v tomto případě znamená, aby „mělo dobré známky“; u učitelů to zase může být obava 

z nesplnění školních osnov a plánů, potažmo poté i nezpůsobilost jejich svěřenců pro 

vykonání přijímacích zkoušek na další stupeň školy atd.19).  

 

Poskytnutí prostoru pro aktivní zapojení žáka, společná participace učitele i žáka na 

výuce 

Vyučování jako prostor pro setkávání se žáků s učiteli. Vyučovací hodina by neměla být 

učitelovou tzv. „one-man show“ podívanou; pasivní lekcí. Dítě přichází každý den do 

                                                 
19 Zde se již dotýkáme tématu školního systému obecně; jedná se o složitou problematiku, jejíž další 

rozebrání není v možné v rozsahu této práce. Pro další informace ke školnímu vzdělávacímu systému 
viz. např. dokument Ministerstva školství (MŠMT ČR) formulující národní program rozvoje vzdělávání 
v České republice, tzv. „Bílou knihu“. Pro nás je v tomto tématu důležitý aspekt provázanosti možnosti 
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školy, aby v ní strávilo osm hodin svého času; kdyby bylo doma, nesedělo by celou dobu 

na jedné židli a neposlouchalo rádio. Pravděpodobně ani rodiče by neměli příliš zájem na 

tom, aby jejich dítě čtvrtinu dne pasivně prosedělo. Nicméně ve škole je toto mnohdy 

skutečností.  

Učitel by měl žáky aktivně zapojovat do výuky, měl by jim poskytnout dostatek 

prostoru pro jejich vlastní práci, pro otázky, diskuse, pro hledání vlastních řešení; měl by 

jim umět poskytnout i čas na jejich témata.  

 

Aktivní zapojení všech smyslových složek 

Školní vzdělávání má, v souladu se svými cíli a posláním, rovnoměrně rozvíjet všechny 

složky osobního rozvoje žáka. Tedy kromě té, na kterou je v dosavadním školním 

systému20 kladen největší důraz, tj. intelektuální (znalostní a vědomostní) aspekt, také na 

sociální, emocionální, fyzický a psychický růst.  

„Člověk se učí skrze své smysly“ – poznání skrze svoji vlastní zkušenost, kterou 

vnímáme skrze své vlastní smysly. Vyučovací metody a postupy by měly zahrnout učení 

se všemi smysly – tzn. nejenom pasivní náslech, ale také aktivní řeč, nejenom pasivní 

dívání se, ale aktivní vytváření obrazů a pozorování atd. Rozvíjení divergentního způsobu 

myšlení, rozvíjení schopnosti věci kolem sebe zakoušet různými způsoby.  

 

Podpora hledání více řešení 

Navazuje na předešlé řečené – se schopností umět zakoušet „svět“ různými smysly 

souvisí i schopnost hledání více než jednoho řešení.  

 

Pestrost způsobů výuky  

V návaznosti na zapojení všech smyslů a k podpoře hledání více řešení je proces zapojení 

různých forem výuky. Lze využít celou škálu různých přístupů (např. kromě 

nejobvyklejší formy frontálního výkladu i skupinové či samostatné práce, diskuse, 

workshopy ad.). Některé přístupy popíšeme dále na příkladu užití konkrétních metod.  

                                                                                                                                                 
tvořivého vyučování s obecně danými pravidly a systémy školního vzdělávání.  

20 Situace se nyní mění mj. i díky zaváděnému Rámcovému vzdělávacímu programu, který znovu koncipuje 
systém výuky (znovu formulovaný kompetenční profil žáka a na jeho základě nově definované 
vzdělávací oblasti, stejně tak jako vytvářené metodiky podporující tvůrčí přístupy ve vyučování.)  
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3.2 konkrétní 

Konkrétní tvůrčí metody jsme rozdělili do čtyř kategorií podle povahy využívaných 

prostředků21. Jsou to:    

 

- dramatické, herní  

- prožitkové  

- grafické  

- literární 22 

 

3.2.1 Grafické metody 

Nejprve si stanovme, co je specifickou vlastností grafických metod a pro jaké účely je 

možné je využít.  

Grafickou metodou rozumíme takovou metodu, která za pomoci obrazového 

vyjádření zpřístupňuje dané cílové skupině (např. žákům) určitou problematiku. Řečeno 

jinak, obrazové vyjádření je pro grafické metody klíčové. Obrazovým vyjádřením přitom 

rozumíme jakýkoliv druh vizuální informace (od nejjednoduššího použití náčrtku až po 

složitost obrazu filmu). Při užití grafických metod je důležité zpětné uvědomění dítěte, 

zpětná reflexe prožitého, viděného; vjemy nelze ponechat jen jako sbírku náhodných, 

nevědomých podnětů; je potřeba tyto podněty přeměnit na vědomou zkušenost.  

Od využití obrazu jako hlavního nástroje můžeme odvodit účely, pro které nejlépe 

grafické metody uplatníme. 

                                                 
21 Další možné atributy, které v práci neuvádíme, ale které je důležité vzít v úvahu při přemýšlení o již 
konkrétních metodách:  
1. Časové (dlouhodobé, krátkodobé); 2. Na základě formy (projekty, týmové, skupinové, samostatné - 
jednotlivec); 3. Na základě dalších požadavků (prostorových, materiálních ad.)  
22 Jelikož se v práci zabýváme pouze grafickými metodami, pro ilustraci a doplnění uvádíme možné 
rozpracování i pro další typy konkrétních metod.  
Dramatické, herní 
např. reportáž, dramatická ztvárnění daného tématu (od jednoduchých dramatických etud, krátkých 
improvizací až po komplexnější celek divadelního představení), zapojení a využití her (např. deskové hry 
(dnes je již široká nabídka nejrůznějších her, pohybové ad.), příprava a realizace rozhovoru, interview, 
diskuse ad. ) 
Prožitkové  
např. simulační a prožitkoví hry, exkurze v terénu ad.  
Literární 
např. založení a vedení vlastního blogu, vytváření a údržba smysluplné nástěnky, tvorba nebo podílení se 
na vytváření třídního/ školního časopisu nebo novin, realizace rozhovoru nebo reportáže, využití wiki-
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Proč zavádět grafické metody do vyučování? Co mohou přinést učiteli, co naopak 

přináší žáku? 

Využití a přínos grafických metod jako specifického projevu metody tvořivého 

vyučování vychází ze své hlavní charakteristiky, kterou je vizuální obrazové znázornění. 

Znázornění chápeme jako specifický způsob komunikace, tj. sdělování a předávání 

myšlenek, nápadů a informací. Komunikaci skrze obrazové vyjádření chápeme jako 

komplementární ke komunikaci slovní.  

 

Výchovný a vzdělávací systém moderní západní společnosti je přitom vystavěn 

především na komunikaci jazykové, slovní. Jazyková gramotnost (tj. schopnost číst, psát, 

formulovat své myšlenky ad. schopnosti s tím spojené) se děti učí od prvních tříd 

základních škol. Obrazová komunikace má přitom také své opodstatněné místo – ať už 

jako součást vizuální komunikace jako takové (viz. dále v textu), stejně tak jako tím, že 

svou povahou působí a rozvíjí jiné aspekty tvůrčího myšlení a myšlení vůbec, než na 

které se zaměřuje a které rozvíjí komunikace slovní.  

 Pro rovnocenný vývoj všech složek tvůrčího myšlení považujeme za důležité 

využívat různé prostředky a metody.  

     

Přínos grafických metod pro vyučování 

Pokusíme se definovat základní přínosy grafických metod pro vyučování. 

1. Grafické metody přirozeně rozvíjí a působí na zejména vizuální či haptické vnímání, 

čímž doplňují ve vyučování převažující jazykovou stránku.  

2. Svojí povahou aktivně zapojují žáka, poskytují mu prostor pro vlastní realizaci.  

3. Umožňují a učí vnímat konkrétní témata různými způsoby; zapojují obrazovou 

představivost, rozvíjí schopnost komunikovat prostřednictvím vizuálního ztvárnění a 

poznávat tak nové skryté aspekty již poznaného.  

4. Umožňují porozumění skrze vlastní osobitou zkušenost.   

 

 

 

                                                                                                                                                 
prostředí ad.)  
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Grafické metody a grafické prostředky 

Jak již bylo řečeno výše v textu, metoda znamená způsob práce, tedy to, jak určitou věc 

děláme, jaký způsob zvolíme, abychom došli k cíli. Pro zvolený postup volíme 

prostředky (nástroje), se kterými budeme pracovat. Grafické metody jsou 

charakterizovány užitím grafických prostředků. Chtěli bychom nyní zdůraznit podstatný 

rozdíl mezi užitím grafického prostředku a mezi využitím grafické metody.  

 

Metodu chápeme jako ucelený proces. Výchozím krokem při přípravě plánu toho, co 

chceme žáky naučit, je stanovení si cílů, v souladu s kompetenčním profilem 

vycházejícím z obecných platících osnov23, a jejich rozpracování na cíle dílčí a posléze 

konkrétní.  

K těmto již konkrétním cílům pak hledáme co nejefektivnější metody, tedy 

postupy, jak jim dostát. Metoda sama o sobě pak zahrnuje škálu nejrůznějších prostředků, 

které využívá. Příkladem může být využití procesu animace jako metody, a v rámci této 

metody využití jednoho z prostředků: počítačový program, videokameru nebo fotoaparát.  

Metoda není nikdy cílem, pouze způsobem, jak cíle dostát. Metoda není ani prostředkem; 

je způsobem, jak prostředek používat.24  

 

Uplatnění grafických metod 

Jakým způsobem lze grafické metody konkrétně uplatnit ve vyučování? Jaký mohou mít 

charakter, pro jaké účely je lze uplatnit? Navrhujeme několik možných využití:  

 

4) Zpracování zadaného tématu nebo problematiky („referát“) 

Jedna z klasických forem samostatného úkolu ve škole je „referát“, tj. žák samostatně, za 

pomocí literatury a dalších zdrojů zpracovává zadané téma. Cílem je většinou primárně 

poskytnout prostor pro vlastní tvůrčí práci spojenou s cíleným vyhledáváním informací 

                                                 
23 Rámcový vzdělávací program, viz. dále v textu 
24 Pro lepší znázornění vztahu cíl-prostředek a metoda využijme následující příklad: Náš cíl je vykopat 

jámu. Jako metodu – způsob, jakým náš cíl (jáma) dosáhnu, si vybereme ruční kopání. To je tedy 
metoda práce. A v rámci této metody vyberu prostředek – nástroj – v našem příkladě to bude krumpáč. 
Stejně tak bychom mohli zvolit bagrování a bagr, nebo kopání rýčem atd. Z tohoto příkladu je také 
zjevné, že vždy zvolenou metodu posuzujeme podle cíle a podle zvolené metody vybíráme prostředky. 
(V našem případě jsme zvolili kopání, neboť nám šlo o celkem malou jámu. Snad to není příliš 
polopatické, ale jasné.)   
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pomocí různých zdrojů a formulace nalezených poznatků do stručného sdělení. Druhotně 

je pak cílem samotné téma. Prostředkem je v devadesáti-devíti procentech případů 

písemný výstup, někdy doprovázený i slovním sdělením. Prostředkem však může být 

také obrazové zpracování. Žák pomocí vybrané metody zpracuje, setřídí nebo vytvoří 

nové obrazové informace.  

Zapojení grafické metody v tomto případě má jeden zvláště důležitý aspekt. 

Školní vzdělávání je postaveno převážně na slovní formě vyjadřování a formulování 

(ústní i písemné). Je to pochopitelné a logické, neboť jazyk je pro většinu lidí moderní 

společnosti základním vyjadřovacím a komunikačním prostředkem. Žáci se proto od 

prvních hodin ve školní lavici učí s tímto nástrojem zacházet – učí se psát, číst, 

formulovat své myšlenky. Společnost ale není jen „jazyková“; současný svět je stejně 

jako slovně utvářen a formulován vizuálně – ať už se jedná o nejrůznější typy médií 

(televize, internet, noviny a časopisy ad. ) nebo jen o místo, kde člověk žije (platí 

především pro městské prostředí), všude se dostává do styku s vizuální informací. A 

zatímco jazyková gramotnost se vcelku systematicky buduje u dětí od chvíle, kdy 

nastoupí do školy (a leckdy i dříve), o vizuální gramotnosti toto tvrdit nemůžeme.  

Přitom dnešní způsob komunikace, kdy užití obrazů a jejich následná interpretace 

je každodenní záležitostí (uveďme jako příklad televizní zprávy nebo fotografie 

v novinách) a kdy má komunikace obrazem svoji neotřesitelnou pozici v procesu 

sdělování (její hlavní přednost, a s tím i nebezpečí, spočívá v rychlosti (přesnější by byl 

expresivní výraz „superrychlosti“), jakou je schopna předat informaci (nejčastěji 

zpravodajská fotografie nebo „video z místa činu“ během televizních zpráv); oproti 

textovému či ústnímu sdělení stejné informace je obrazové sdělení mnohonásobně 

rychlejší a komplexnější25. V tom spatřujeme zmíněné nebezpečí  – nedostatkem odstupu 

a vědomého zpracování (kritického přístupu) nesené obrazové informace může docházet 

(a i dochází) k dezinterpretaci a vystavění falešných představ, eventuálně zjednodušení 

problematiky, v extrémním případě až k psychické újmě příjemce informace. (Často se 

jako příklad uvádí dětská psychika versus obrazy, na které není připravena; často ale 

touto připraveností může být právě schopnost k obrazové informaci kriticky přistoupit  

                                                 
25 Nelze zcela bez výjimky zobecnit; uvědomujeme si, že toto tvrzení je zčásti závislé na konkrétním 

případě. Nicméně pro situaci „každodenních obrazů“ je považujeme za platné.  
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(samozřejmě svoji roli hraje psychická i intelektuální stránka, možnosti dětí v tom kterém 

věku ad. aspekty).)   

K přistupování, vnímání a následné interpretaci obrazových sdělení je potřeba 

stejné gramotnosti jako pro přistupování a zpracovávání textu. Tím, že žáky budeme učit 

pracovat s vizuální informací, že je budeme metodicky vést k dovednosti porozumět 

obrazové informaci, znát její vlastnosti a možná rizika a na tomto poznání budovat 

schopnost vyjadřovat se vizuálním médiem (tzn. žáci budou schopni jej umět používat),  

tím jim poskytneme rozšíření komunikačního rámce a tím i prostor pro svobodné, tj. 

nezávislé a uvědomělé, vyjadřování.  

 

1) Vysvětlení, návod 

Návod k něčemu (postup práce, postup při užívání předmětu ad.) bývá velmi často 

doprovázen ilustrační kresbou či sérií kreseb, znázorňujících zmiňovaný postup a 

zpřesňujících textovou informaci. V naší studii máme nicméně na mysli vysvětlení jako 

způsob práce, který vede k rozvíjení samostatného tvořivého myšlení.  

Jakékoliv téma, vyučované ve škole, můžeme pravděpodobně „jednoduše“ předat 

frontální metodou – tedy výkladem, přednáškou; eventuálně  jiným pasivním způsobem 

výuky.    

Chceme-li ověřit, zda žáci problematiku pochopili, pobídneme je k samostatné formulaci 

– teprve ve chvíli, kdy daná problém (téma, ...) dokáží samostatně formulovat, můžeme 

mluvit o porozumění. „Učím se tím, že to dělám“ – tedy přemýšlím, aplikuji, používám.26  

Jednou z možných metod, jak dovést žáky k porozumění, je nechat je samostatně 

vymyslet nebo na základě vstupních informací znázornit nějaký postup či řešení.  

Pomocí vhodně vybrané grafické metody si mohou sami utvrdit porozumění danému 

problému, tím, že jej znovu popíší, vysvětlí, vypracují k danému zadání návod atd.  

Příklad: pomocí počítačové animace znázorní fyzikální děje, vysvětlí fyzikální zákony; 

znázorní postup matematické operace nebo proces chemického děje.  

 

 

                                                 
26 Zde si dovolíme krátkou odbočku. Věta „Učím se tím, že to dělám“ je mj. jednou z výchovných metod 

využívaných ve skautském hnutí. Jedná se o ucelenou  metodu založené na poznávání skrze vlastní 
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2) Zobrazení, znázornění  

Zobrazení či znázornění pomocí vybrané grafické metody je adekvátním vyjádřením 

k vyjádření slovnímu. Napomáhá formulovat vizualitu prostředí, ve kterém děti – žáci 

žijí. V každodenním životě se vizuální informace dostává k dětem především v pasivní 

formě – jako ke konzumentům, finálním spotřebitelům. Se získanými obrazy se již dále 

nepracuje. Navzdory množství přísunu vizuálních informací nelze mluvit o jejich 

působení na tvořivé myšlení, protože žádné nezpůsobuje. Teprve aktivita vyvolávající 

další procesy (zpracovávání obrazů, přemýšlení, jejich analýza atd.) vede k rozvíjení 

tvůrčího přístupu ke světu. Pro účely zobrazení nějaké skutečnosti, chceme-li u dětí 

tvořivé myšlení podporovat, proč nevyužít dětem známého prostředku – obrazu? Pouze 

zvolený postup je opačný k běžnému procesu konzumace obrazu. Výchozím bodem je 

slovně formulované téma, které žáci sami následně vizuálně ztvární a komunikují.27  

Příklad: Grafickou metodou žáci znázorní nějaký proces, situaci nebo vědeckou 

zákonitost. Může to být např. znázornění analýzy vztahu politického rozhodnutí na běžný 

život občana, znázornění symbiotických vztahů mezi rostlinami, zmapování aktuální 

situace stavu ovzduší na různých místech ČR atd.  

 

3) Vyjádření názoru, zobrazení vlastního postoje 

V souvislosti s výše popsanými aspekty se využití vizuální komunikace jako prostředku 

pro formulaci vlastního názoru jeví jako velmi potřebné. Pomocí obrazového vyjádření 

žáci mohou ukázat svůj vlastní postoj k danému tématu (společenské, ekologické, 

historické ad. téma). Možnými postupy mohou být syntézy obrazových informací - 

obrazové koláže, prezentace, nové vztahové celky; analýzy – porovnávání, hierarchizace, 

strukturování; sebeidentifikace – vytváření vlastních obrazů či vyhledávání těch, s jejichž 

komunikačním obsahem se mohu ztotožnit; negace – distancování se  nebo vymezení 

                                                                                                                                                 
konání.  

27 Popsaný postup je vlastní oblasti výtvarné výchovy. Netvrdíme, že ve výtvarné výchově nerozvíjí 
vizuální gramotnost, nicméně pokud stejný princip uplatníme vně výtvarnou oblast, docílíme propojení 
obrazového světa se světem faktických, slovně formulovaných informací. Fascinace a poznání nových 
vztahů, které tím můžeme u dětí vzbudit, je zcela jiného charakteru než poznání, které si osvojí v rámci 
výtvarné výchovy. Dovolujeme si tvrdit, že v tomto případě je výtvarná výchova determinována právě 
tím, že je to výtvarná výchova – reálie prostředí výtvarné výchovy jakožto i její ohraničení v rámci 
školního rozvrhu mohou způsobit, že i jakkoliv fascinující a nové,  jejím prostřednictvím získané 
poznatky a vztahy nebudou některé děti schopny uschovat a doslova „vynést za dveře učebny“.  
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pomocí obrazu, využití obrazového vyjádření k vymezení hranic svého postoje atd. 

Podstatným prvkem je zde diskuse materiálů (což opět přispívá k rozvoji vizuální 

gramotnosti).   

 

5) Dokumentace 

Jako prostředek dokumentace se grafické metody nabízí snad ze všech zmíněných účelů 

(spolu se znázorněním) pravděpodobně nejzřetelněji. Zde však může dojít k mýlení. 

Dokumentací jako prostředek nemyslíme ani tak běžně používanou formu obrazových 

příloh k textu (fotografie, obrázky, grafy), ale dokumentaci jako samostatný proces, jehož 

účelem je, na základě sebraných, zdokumentovaných informací resp. situací, např. 

potvrzení či vyvrácení předem dané teze, výroku nebo tvrzení; k ověření 

předpokládaných skutečností nebo již získaných poznatků. Může se tak jednat např. o 

dokumentaci životní úrovně obyvatel v blízkém okolí školy, na které žáci dlouhodobě 

systematicky pracují; nebo v rámci sebepoznávání žáci pracují na dokumentaci svých 

vlastních výsledků – obrazovým znázorněním v časových periodách zaznamenávají své 

pokroky, úspěchy i neúspěchy. Využít lze např. video či fotografii.  

 

6) Ilustrace 

Ilustrací zde myslíme doložení, potvrzení nebo možný příklad nějaké skutečnosti.  

Pomocí grafického zpracování žák na základě jemu dostupných informací ilustruje dané 

téma.  

Příklad: Může se jednat např. o ilustraci jednorázové situace (každodenní komunikace), 

nebo o ilustraci organizované struktury, kde fungování této struktury ilustrujeme na 

vybraném zástupném modelu.   

 

7) Výzkum, pozorování  

Využití grafických metod pro účely výzkumu nebo pozorování se přímo nabízí. 

Vizualizací jevů, procesů a situací ve světě okolo nás (přírodní úkazy i každodenní jevy, 

společenské situace ad.) zpřítomníme a zviditelníme mnohé skrytosti, kterých si běžným 

okem nevšimneme. Žáci tak za pomocí grafických prostředků mohou sami objevit vztahy 

a zákonitosti, které by si jinak museli jen představit.  
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Důležité je vybrat pro žáky takové portfolio jimi vizuálně zkoumaných jevů, na 

základě jejichž výstupů budou schopni posuzovat a představovat si v souvislostech i 

další, podobné jiné zákonitosti a dále se svými poznatky pracovat. Žáci si v průběhu 

výzkumu zkouší a ověřují svoji schopnost výběru relevantních získaných materiálů.  

Příklad: Sledování přírodních jevů za využití možnosti manipulovatelné práce s časem 

(fotografie nebo nafilmování přírodního jevu, následné zrychlení pohybu mraků, např. 

pro znázornění zákonitostí meteorologie ad). Jiným příkladem může být pozorování 

zvířecích způsobů komunikace. 

 

8) Práce s daty 

Společným jmenovatelem výše uvedených možných využití grafických prostředků je 

využití zde zmiňované jako poslední, totiž práce s daty. Schopnost efektivní práce 

s informacemi, jejich třídění, seskupování, kategorizování a další operace využívají a 

podporují všechny výše zmíněné pracovní postupy. Práce s daty se tedy kromě vlastního 

cíle jeví být také prostředkem.   

 

 

Typy grafických metod  

Uvedeme několik typů grafických metod, včetně příkladů jejich možného využití.28  

Práce s grafickými prostředky je aktivní, tzn. žáci s daným konkrétním médiem sami 

pracují; jen tak lze mluvit o metodě. Pouhé zařazení grafických prvků do programu 

vyučovací hodiny není samo o sobě metodou (např. použití ilustračních obrázků a plánků, 

map, sledování videa atd.). Teprve ve chvíli, kdy grafické prvky využíváme ve výuce  

koncepčně, kdy bereme v potaz jejich dlouhodobé působení, kdy se stávají prostředkem 

pro námi stanovené cíle – ať už jimi jsou porozumění žáků dané problematice a její 

osvojení, konkrétní cíle kompetenční ad.,  kdy děti - žáci sami přistupují k médiu a skrze 

něj se učí a poznávají, mluvíme o metodě jako o způsobu práce.  

Každý typ s sebou nese v prvé řadě nárok na učitele, který se s daným médiem 

musí sám seznámit. Právě tento první krok může být pro využití grafických metod 

                                                 
28 Příklady nemají být úplnou metodikou; jedná se o ilustrativní příklady ke každému z typů grafických 

metod; uvádíme je jako ilustraci a případnou inspiraci.  
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likvidační – učitel nebude ochoten se konkrétními prostředky. Na druhou stranu není 

potřeba mít profesionální znalosti pro každé médium; většina z prostředků, které v rámci 

jednotlivých typů grafických metod uvádíme, jsou buď běžně využívaná média (např. pro 

dokumentaci projektu fotoaparátem učiteli postačí  zcela běžná uživatelská znalost), nebo 

jsou nahraditelná jinými. Je zřejmé, že překážky tohoto typu se přesto mohou vyskytnout 

– učitel může mít obavu z práce s novými technologiemi, nebo na sebe bude klást velké 

nároky a bude odmítat učit s pomocí prostředků, které neovládá na profesionální úrovni. 

Zde stále ještě existují možnosti. Můžeme pozvat odborníka, kterým si zajistíme odborný 

dohled a pomoc pro námi vybraný prostředek (může to být kolega učitel, jiný pracovník 

školy nebo odborník zvenčí29); a především – můžeme zapojit samotné žáky a vytipovat 

mezi nimi ty, kteří mají s daným prostředkem zkušenosti a mohou nám po této stránce 

pomoci. Tím se také vracíme k jedné z námi dříve zmiňovaných tvůrčích metod – a to 

k přístupu učitele. Jedna možnost, jak vyjádřit ve své žáky důvěru, je přenést na ně část  

odpovědnosti za své vlastní vzdělání – třeba tím, že budou aktivně participovat na 

vyučování, např. jako „odborníci“ na danou problematiku30. Není to utopie – děti mají 

mnohdy různé mimoškolní aktivity a zájmy, jejichž šíře je větší, než mohou být učitelovy 

znalosti. Není důvod, proč bychom tyto jejich dovednosti nemohli podpořit. Autorita 

učitele tím neutrpí; naopak v očích žáků může stoupnout – tím, že bude ochoten se od 

nich něco naučit.31  

                                                 
29 Nehledě na možnost odborného školení či metodické pomoci organizací a institucí zabývajících se 

školním vzděláváním – a nemusí jít vždy o drahé komerční kurzy.  
30 Přizvání si žáky coby „odborníky“ je možné uskutečnit v každém věku dítěte – tedy i na prvním stupni 

základní školy. Nicméně zde se pravděpodobně nebude jednat o plnohodnotnou pomoc v tom smyslu, o 
jaké mluvíme v textu; děti cca do 10ti let věku , vzhledem ke svým fyzickým (koordinace pohybu) i 
psychickým (jasné vysvětlení postupu, trpělivost atd.)  možnostem, ještě neumí z hlediska dospělého 
plně zastat funkci pomocníka; i přesto je dobré jim umožnit tyto role „pomocníků“ a postupně je 
navykat učit se vzájemně jeden od druhého. Na druhém stupni základní školy, tedy u dětí od cca 11ti let 
dále, je možné, a i bychom to rádi doporučili, žáky zapojovat do výuky tím, že se na ní sami podílí 
nějakou svou schopností či znalostí, kterou mohou předat ostatním.  Učení se jeden od druhého je 
důležitá vlastnost pro rozvíjení sociální inteligence a pro budoucí zapojování dětí do společnosti a 
různých týmů (pracovní ad.).  

31 Jedním z typických „mýtů“ dospělosti je mýtus, že je dospělý „vševědoucí“. Není to tak nelogické – 
v raném dětství představuje dospělý pro dítě bezvýhradnou autoritu, která mu zajišťuje úplnou ochranu. 
Časem tato bezvýhradnost postupně mizí; zcela se láme během období puberty, kdy dítě resp. již 
pubescent hledá svoji vlastní pozici ve společnosti; zaujímá kritický postoj vůči dosavadním hodnotám 
a navyklým způsobům, vyhraňuje se vůči autoritám, i učitelům. Pokud budeme s dětmi pracovat a 
jednat už od jejich mladších školních let tak, že budeme ochotni se od nich učit nové věci, může se toto 
ostré pubertální hrocení zjemnit.  
Mýtus „vševědoucnosti“ může být budován z obou stran – ze strany dítěte, které je navyklé poslouchat 
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Dalším krokem v zavádění grafických metod je nalazení a celková příprava 

atmosféry ve třídě. Žáci by měli být systematicky připravováni na tvůrčí vyučování. Ze 

začátku, pokud do té doby byli žáci zvyklí převážně na pasivní formy výuky, může být 

pro ně problém aktivně spolupracovat. Nicméně soustavnou činností, ustálením 

pracovních návyků lze tyto překážky odstranit.  

Zmiňovaný výčet typů grafických metod nepokládáme za konečný; snažili jsme se 

jím ale postihnout hlavní oblasti možných přístupů.  

 

typ „animace“ 

Animace jako záznam pohybu. Využití postupného zobrazení; zobrazení procesu, děje 

nebo situace. Lze stejně dobře využít pro celý projekt počítačové animační programy, tak 

jako vytvořit animaci nejprve pomocí kamery či fotoaparátu (eventuálně mobilního 

telefonu). Metoda umožňuje zachytit nejenom děj v běžném čase, ale díky možnému 

postprodukčnímu zpracování lze pracovat s časem, místem a dalšími atributy záznamu.  

Příklady užití:  

-  pomocí jednoduché počítačové animace (např. v programu typu Flash, ale i jiných, 

volně dostupných na internetu) znázornění fyzikálního jevu, zákonitosti nebo vztahu 

(lom-odraz světla; pohyb těles, skládání různých pohybů; skládání sil; predikce, jak se 

budou tělesa chovat, a znázornění této predikce. Další úrovní může být vystavění 

krátkého příběhu na základě osvojených si fyzikálních vlastností (nebo naopak jejich 

záměrné popření) – např. kosmonauti v raketě, co se děje s červem v jablku, když toto 

jablko padá ze stromu ad.  

- pozorování a zaznamenání pohybu květiny během dne - pomocí fotoaparátu umístěném 

na stativu žáci v určitých časových periodách zaznamenají  stav květiny jednou 

fotografií; poté fotografie pomocí počítače sami nebo s pomocí učitele poskládají do 

animačního pochodu – výsledný film zaznamená pohyb rostliny během dne. Stejně tak je 

možné využít kameru, pokud je dostupná.   

 

 

 

                                                                                                                                                 
autority, i ze strany učitele, který si touto „vševědoucností“ buduje iluzi autority.  
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typ „kniha“  

Metodu "Kniha" lze využít tam, kde chceme podpořit a/nebo dosáhnout schopnosti 

přesného vyjadřování, formulování myšlenek, vyjádření svého názoru. Ačkoliv jsou toto 

vlastnosti povíce „literární“, zařazujeme tento typ metody také pod grafický. Spojení 

obrazu a slova nabízí možnost nejenom výběru prostředku, který je pro jejich vyjádření 

příjemnější32, ale především možnost tuto volbu vůbec uskutečnit – a to právě na základě 

setkání se a vyzkoušení si práce s oběma médii zároveň, v rámci jednoho zadání.  

Příklady užití:  

-  výroba tematického leporela  (např. téma konkrétního životního prostředí („jaké jsou 

typické znaky této krajiny, ztvárni pět nejdůležitějších...“ apod.) 

- ztvárnění nějaké každodenní situace pomocí komiksu nebo jeho kratší specifické 

podoby – stripu (např. „konflikt ve frontě na poště - co bylo příčinou, co důsledkem 

konfliktu; jaký z toho plyne závěr?“) 

- výroba informačního plakátu (cílem je přesně a stručně, podle zákonitostí plakátu, 

vyjádřit hlavní body určeného tématu) ad.     

 

typ „prostorová instalace“ 

Prostorová instalace zapojuje kromě vizuality také další smysly – rovnocenně s vizuálním 

vnímáním také haptické. Může být uplatněna pro znázornění problematiky, kde je 

záhodno podpořit získávané zkušenosti či poznatky i dalšími smysly.   

Příklady použití:  

- instalace z plastového (papírového, kovového, ...) odpadu, kdy žáci postupně sbírají 

tříděný odpad a sestavují z něj předem určený tvar 

- znázornění „místa, kde bych chtěl bydlet“: pomocí obrazového materiálu a drobných 

předmětů děti skládají na kartonový základ svoji představu ideálního domova/ města/ 

planety ad.  

 

 

                                                 
32Tím netvrdíme, že by žáci nemuseli umět se vyjadřovat např. písemně, pokud zjistí, že jsou výborní 

kresliči komiksu. Naopak, je potřeba, aby dosáhli alespoň určitého stupně schopnosti se daným 
prostředkem vyjadřovat. Tato metoda jim má spíše nabídnout možnost dozvědět se o sobě a o svých 
schopnostech; získají cennou zkušenost, která jim může být nápomocna v budoucích situacích.  
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typ "video" 

„Videem“ myslíme využití filmového média. Může se jednat o vznik nového záznamu, 

který pořizují žáci na dané téma (dokumentace, ilustrace, znázornění vlastního postoje 

ad.), a nebo o práci s již připravenými obrazy (např. koláž ad.). Práce s videem nemusí 

být náročná, i když zde může panovat obava z technologické složitosti. Nicméně i mladší 

žáci budou schopni vymyslet téma a zpracovat jej, s pomocí učitele, do krátkého 

záznamu či hrané etudy.   

Příklady užití:  

nabízí se celá škála možností zapojení – od čistě obrazových ztvárnění po další činnosti s 

natáčením související – vytvoření konceptu, scénáře, hlasového/hudebního doprovodu 

atd. Lze se zaměřit na nejrůznější témata; stejně tak lze plánovitě využít video při 

školních výletech a na školách v přírodě (děti si sami dokumentují svůj pobyt; natáčí 

instrukční video pro další třídy; posílají pozdrav rodičům; pomocí videa zaznamenávají 

pro dané místo typické obrazy atd. ad.)   

 

typ „kresba, malba“ 

Typem "kresba, malba" máme na mysli nejznámější a nejrozšířenější výtvarné nástroje, 

které děti využívají od raného dětství - tužky, barvy, papír. Variací využití je nespočetně 

(koláže, malba, kresba, obtisky ad. techniky). Na rozdíl od ostatních v této práci 

zmíněných metod je "kreslení" činnost, kterou děti/ žáci využívají od dětství; jinými 

slovy, je jim "vlastní". Proto bychom ale měli být obzvláště opatrní a neměli bychom 

zapomínat žáky povzbuzovat v rozšiřování jejich vyjadřovacích schopností skrze kresbu; 

jinak mohou ustrnout a kresba se namísto příjemné práce stane pro ně obtíží.  

Příklady užití:  

- projekt "Vlastní deník - poznání sebe sama":  během delšího časového období (půl 

roku) žáci vždy po určité době kreslí své aktuální dobré i špatné zážitky; na konci období 

vzniká soubor kreseb (maleb , ...), nad kterými žáci následně s učitelem diskutují, 

reflektují sebe sama; vyvozují dopady uběhlých událostí atd.  
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typ „fotografie“ 

Pro dnešní děti není téměř problém fotografování digitálním fotoaparátem, neřku-li, že 

nyní každý druhý mobilní telefon má integrovaný snímač fotografií a posílání mms je pro 

děti téměř každodenní záležitost. Proč tedy nevyužít fotografii jako metodu práce?  

 

Příklad užití:  

- sestavení fotokomiksu na dané téma (sestavení obrazového návodu, dokumentace 

přírodního děje ad.) 

- postupné pořizování elektronického herbáře (žáci fotí rostliny, jejich části, dokumentují 

prostředí, kde rostliny rostou atd., fotografie třídí a sestavují z nich "atlas" nebo "herbář" 

(ať už v elektronické podobě, např. na webových stránkách školy/ třídy nebo jinak - např. 

využitím dostupných internetových nástrojů ke sdílení fotografie33  - dětem běžně 

známých; a nebo v tištěné podobě např. ve třídě na zdi atd.) 

 

typ "grafická znázornění"  

Nejčastěji používaný prostředek ve školních hodinách - grafy, náčrtky a jednoduché 

obrázky využívá zřejmě každý učitel. "Grafická znázornění" jako metoda jsou 

uplatnitelná např. ve chvíli, kdy chceme po žákovi, aby si ujasnil nějaký systém, 

hierarchii nebo jinou strukturu založenou na vztazích; pomocí grafických znázornění si 

žák bude moci komplexitu poznávaného systému sám začlenit do svého způsobu myšlení 

- tím, že si bude moci sám pro vztahy v dané struktuře vytvářet vlastní symboly a znaky; 

pomocí svého grafického systému tak vyjádří pro něj dosud cizí skutečnost a tím si ji 

zařadí do svého rámce. Porozumí ji skrze své symbolické vyjádření.        

Příklady užití:  

- zobrazení vzájemných vztahů různých struktur a hierarchií (přírodní vědy, společenské 

vědy - např. znázornění vztahu vlády, poslanecké sněmovny, senátu, prezidenta, soudu 

apod.) 

- vytváření tematických myšlenkových map  

 

 

                                                 
33 např. internetové portály rajce.net, flickr.com, youtube.com a mnoho dalších. 
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Uvedené metody by se neměly v žádném případě stát cílem. Není možné, aby se např. při 

využití fotoaparátu stal fotoaparát středem zájmu a cílem veškerých aktivit s ním 

spojených by se staly např. estetizované fotografie a nic víc. To je špatně. Před zapojením 

jakéhokoliv prostředku by si měl učitel a poté i žáci být vědomi, proč právě s tímto 

daným prostředkem pracují. Vždy by měli mít na paměti svůj cíl (např. pozorování 

přírodního jevu), kterého pomocí zvolené metody chtějí dosáhnout. Primární motivace by 

tak měla být mířená nikoliv na nástroj, ale na cíl. To znamená, v případě pozorování 

přírody žáky motivovat a nadchnout pro pozorovaný jev, a nikoliv pro fotoaparát. Není to 

jednoduché; fascinaci nástrojem se nemůžeme zcela vyhnout. Koneckonců proto jej také 

používáme, abychom jím žáky motivovali.  

 

Pasivní vs. aktivní grafické prostředky.  

Tvůrčí metodu jsme charakterizovali jako proces, do něhož žáci aktivně vstupují. Výše 

jsme si také popsali několik typů tvůrčích metod a podrobněji se věnovali jednomu typu – 

grafickým metodám. Společným imperativem všech zmíněných metod je aktivní zapojení 

žáka; metody vyžadují jeho spolupodílení se na procesu učení. Nasnadě je otázka, zda ve 

chvíli, kdy využijeme i pasivní grafické prostředky, lze ještě mluvit o tvůrčím přístupu 

k vyučování. Nejprve si blíže specifikujme, co jsou pasivní a aktivní grafické prostředky.  

 

Aktivní grafické prostředky:  

Rozumíme takové prostředky, které si ze své podstaty vynucují aktivní vstup dítěte. 

Jejich použití předznamenává seznámení se s nimi, s jejich vlastnostmi a možnostmi. 

Příkladem mohou být “klasické výtvarné” prostředky typu malba, kresba, koláž prvků, 

modelování ad., užití moderních vizuálně-grafických technologií -  využití digitální 

fotografie, práce s videokamerou, práce s grafickými editory, animace, tvorba webových 

stránek ad.  

Žáci skrze vlastní obrazové vyjádření zachycují vztahy, struktury, pojmy, kontext 

ad. sledované problematiky. Zapojení grafických prvků musí mít svoji dramaturgii a 

scénář.   
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Pasivní grafické prostředky:  

Jsou takové prostředky, které skrze vizuální grafické znázornění zprostředkovávají 

určitou zkušenost nebo poznání na základě pasivního přijímaní. Příkladem mohou být  

doprovodné obrázky, náčrtky, skici, grafy, fotografie; sledování dokumentu nebo filmu, 

sledování prezentací a nejrůznějších obrazových sdělení a vyjádření (reklama, internet, 

plakáty, obálky knih; noviny a časopisy).  

 

Pasivní grafické prostředky zpřístupňují nebo jinak osvětlují danou problematiku 

zapojením vizuální komunikace. Poskytují tedy stejně významnou informaci jako slovní 

sdělení, jehož jsou buď doprovodem (skici, náčrtky ad.) nebo adekvátním zástupcem 

(přírodovědný dokument). V obou dvou případech podporují vizuální gramotnost žáků a 

rozvíjí jejich smysl pro „čtení“ obrazové informace. Mohou být součástí tvůrčí metody?  

 

Ve smyslu, v jakém definujeme tvůrčí metody v této práci, pasivní grafické 

prostředky jejich součástí být nemohou, resp. nemohou být jejich hlavním prostředkem 

(neboť samy za sebe neimplikují přímo žádný z aspektů, které jsme si výše uvedli jako 

podstatné pro tvůrčí metody). Dovedeme si ale představit jejich využití coby podpůrného  

prostředku v rámci tvůrčích metod. Zde jen musíme být opatrní při jejich správném 

načasování a zařazení, pokud je uvádíme v rámci některé z grafických metod (např. mají-

li žáci za úkol pracovat na dokumentaci okolí svého bydliště, nebudeme jim dopředu 

ukazovat žádné podobné ilustrační fotografie, protože naším zájmem bude, aby sami o 

svém okolí přemýšleli a nalezli pro ně něčím zajímavá místa).  
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4. Začlenění tvořivých metod v RVP34 a ŠVP35  

Pokusme se nyní výše uvedenou studii tvůrčích metod, resp. jejich konkrétního typu 

metod grafických, uvést do vztahu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále jen RVP), 

aktuálně zaváděným v českém školském systému. Zajímá nás, zda a jakým způsobem 

nově zaváděný systém vzdělávání reflektuje dlouhodobě pronášené apely na podporu 

tvořivého myšlení a chování dětí – žáků a zda je tento apel přenesen do formulací 

konkrétních kompetenčních profilů žáků. Dále se budeme snažit ověřit, zda a jakým 

způsob lze tvořivé metody v rámci nového programu uplatňovat.   

 

4.1 Vstupní informace k RVP  

RVP vychází z nové koncepce výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v ČR, ustanovené 

v tzv. Bílé knize36. RVP znovu stanovuje kompetenční profily žáků a studentů pro 

jednotlivé stupně škol (tedy předškolní, základní, gymnaziální, odborné a speciální 

vzdělávání), které reflektují současné potřeby dětí spolu s nároky a požadavky danými 

moderní společností. Na základě každého kompetenčního profilu byly vypracovány a 

formulovány tzv. klíčové kompetence37, definované jako portfolia vědomostí, dovedností 

a postojů38, které by si měl žák resp. student osvojit.  

RVP má celostátní platnost; je však vypracován obecně. Konkrétní zpracování na 

dílčí kompetence a vypracování učebních plánů a metodik je již v odpovědnosti každé 

jednotlivé školy. Ta si na základě RVP, z něhož vychází, vypracovává svůj Školní 

vzdělávací program (déle jen ŠVP). Vedle kompetenčních profilů byly nově artikulovány 

i vzdělávací oblasti39. 

                                                 
34 Rámcový vzdělávací program 
35 Školní vzdělávací plán 
36 přesný název Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dokument je k nahlédnutí např. na 

webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ČR, viz. www.msmt.cz 
37 Pro oblast základního vzdělávání byly v rámci RVP formulovány tyto základní oblasti kompetencí:  

1. Kompetence k učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
3. Kompetence komunikativní 
4. Kompetence sociální a personální 
5. Kompetence občanská 
6. Kompetence pracovní 

38 in: Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Kolektiv autorů VÚP; Praha: VÚP v Praze, 2007; str.7 
39 Pro základní vzdělávání to jsou:  

1. Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 
2. Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 
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4.2 Hlavní charakteristické rysy RVP  

Ve stručnosti si popišme, jaké jsou hlavní charakteristiky nově zaváděného programu: 

1. Nově formulovaný kompetenční profil žáka, vycházející ze současných požadavků a 

nároků kladených moderní společností na člověka; zohledňující potřeby a možnosti 

současných dětí.  

2. Kompetenční profil je vypracován na základě stanovení si cílů resp. výstupů, jaké 

mladé lidi chceme mít. 

3. Jednotlivé kompetence jsou nově formulovány jako postoje, dovednosti a vědomosti. 

Pozornost vzdělávání se koncepčně obrací na rozvíjení osobnostních rysů dětí; důraz je 

kladen na utváření hodnotového žebříčku, rozvíjení jejich volních vlastností a tvořivé 

myšlení. Jedná se o zásadní posun oproti do této doby uplatňovaného modelu výuky, 

zaměřeného především na osvojování si faktických znalostí a poznatků. Nový program 

staví vědomostní složku vzdělání na stejnou úroveň vedle složek osobnostních. 40 

 

4.3 Cíle základního vzdělávání, formulované v rámci RVP 

Pro zkoumání možnosti uplatnění tvořivých metod v rámci RVP, resp. ŠVP nejprve 

provedeme analýzu cílů základního vzdělávání. Tyto cíle RVP formuluje takto:   

 

„Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o 

naplňování těchto cílů: 

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

                                                                                                                                                 
3. Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 
4. Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 
5. Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 
6. Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
7. Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
8. Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
9. Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)  
 

40 viz. podrobněji Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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•  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.“41 

 

Vidíme, že rozvoj tvořivého myšlení je přímo definován jako jeden ze základních cílů 

základního vzdělávání. I  v ostatních bodech formulovaných cílů lze vysledovat další 

aspekty implikující rozvoj tvořivého přístupu. V souladu s dříve v textu uvedenou 

charakteristikou tvůrčího přístupu můžeme „podtrhnout“ např. důraz na aktivní přístup, 

rozvíjení vnímavosti, rozvoj všestranné komunikace.  

Systém tvorby vlastních plánů (ŠVP) na úrovni jednotlivých základních škol 

poskytuje prostor pro zavedení výukových metod, optimalizovaných pro konkrétní žáky.  

Právě v tomto aspektu možnosti tvorby učebních plánů tzv. „zdola“, tedy plánů 

vycházejících z konkrétních potřeb školy, spatřujeme velký potenciál pro zavádění 

tvůrčích metod.   

Zjistili jsme tedy, že cíle základního vzdělávání samy o sobě již formulují 

podporu tvořivého myšlení. Tím je zajištěno, že i konkretizované, ve školních plánech 

rozpracované dílčí cíle by měly vést k podpoře tvořivého myšlení. Zároveň je poskytnut i 

prostor pro zavedení odpovídajících metod, jak k těmto cílům dospět. Ověřme nyní 

možnosti uplatnění tvořivých metod na příkladu vybraných konkrétních kompetencí.    

                                                 
41 in: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Kolektiv autorů VÚP; Praha: VÚP v Praze, 

2007; str. 13 
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4.4 Souvztažnost tvořivých metod a jejich zavádění s RVP, resp. ŠVP 

Při zkoumání vybraných kompetencí si především všímáme způsobu formulace 

kompetencí; jaké oblasti kompetence pokrývají; jaké konkrétní kompetence se mohou ke 

zvolené kompetenční oblasti vztahovat; jaké z cílů kompetence lze začleněním tvůrčích  

metod dosáhnout.  

V každém z kompetenčních profilů je alespoň jeden požadavek na rozvoj jednoho či více 

aspektů tvůrčího chování a myšlení. Na základě vztahu kompetenčních profilů a cílového 

zaměření jednotlivých vzdělávacích oblastí (tzn. upřesnění, k jakým kompetenčním 

profilům je žák skrze vzdělávací oblast veden) se pokusíme k námi vytipovaným 

kompetenčním profilům najít ty formulované cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí a 

jejich konkrétní obsahy, které povedou k naplnění daných kompetencí a v rámci kterých 

lze účinně a efektivně využít tvůrčí metody.   

 

Na úrovni obecných kompetenčních profilů si všímáme těchto formulací:  

1. Kompetence k učení 

• „operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 

toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 

kulturní jevy“ 

• „samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“   

 

A k nim směřující možná naplnění z hlediska cílů jednotlivých oblastí:  

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh (oblast 

Matematika a její aplikace)  

- tvořivě pracovat s informacemi (oblast Informační a komunikační 

technologie; dále jen „oblast IT“) 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

(oblast Člověk a jeho svět) 

- potřebě klást si otázky (oblast Člověk a příroda)  
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2. Kompetence k řešení problémů 

• „ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 

řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů“ 

• „kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“ 

 

Možná naplnění z hlediska cílů jednotlivých oblastí:  

- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí  (oblast Člověk a 

společnost) 

Vybrané konkrétní kompetence:  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

(oblast Matematika a její aplikace)  

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a 

některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

(oblast Člověk a jeho svět) 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci a agresi (oblast Člověk a zdraví) 

 

3. Kompetence komunikativní 

• „rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 

reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění“ 

• „využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem“ 

Možná naplnění z hlediska cílů jednotlivých oblastí:  

- tvořivě pracovat s informacemi (oblast IT)  
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Vybrané konkrétní kompetence:  

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru (1) (oblast IT)  

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 

porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích (1) (oblast 

Člověk a jeho svět) 

- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření 

postojů k okolnímu světu (oblast Člověk a příroda)  

 

4. Kompetence sociální a personální 

• „účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce“ 

• „podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty 

při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá“ 

Možná naplnění z hlediska cílů jednotlivých oblastí:  

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

(oblast Člověk a jeho svět) 

Vybrané konkrétní kompetence:  

- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 

druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání  

(2) (oblast Člověk a společnost) 

- přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod (2) 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické znaky sídel  (oblast Člověk a příroda)  
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5. Kompetence občanské 

• „respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí“ 

Možná naplnění z hlediska cílů jednotlivých oblastí:  

- utváření vědomí vlastní identity  (oblast Člověk a společnost) 

Vybrané konkrétní kompetence:  

- přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod (oblast 

Člověk a společnost) 

 

6. Kompetence pracovní 

• „využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v 

zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí 

o dalším vzdělávání a profesním zaměření“ 

Vybrané konkrétní kompetence:  

- provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

(Oblast člověk a svět práce) 

- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se  v návodech k obsluze běžných domácích 

spotřebičů (Oblast člověk a svět práce) 

 

Cílem tohoto výčtu bylo zjistit, zda lze uplatnit tvořivé metody při plánování a přípravě 

konkrétních ŠVP. Výše uvedené kompetence bereme jako příklad, kde je formulací 

kompetence uveden přímý odkaz na osobnostní rozvoj žáka; a tím i potenciál pro 

zapojení tvůrčích metod. Kompetence zde vybrané jsou záměrně prochází napříč všemi 

vzdělávacími oblastmi. Chceme tím tak ukázat, že zavedení  a využití tvůrčích přístupů 

ve vyučování není jen dominantou „výchov“ (výtvarné, hudební ad.), ale je plnoprávnou 

metodou uplatnitelnou v jakékoliv oblasti vzdělávání42.  

                                                 
42 Pro účely konkrétní aplikace tvořivých metod bychom museli podrobně rozpracovat jednotlivé 

kompetence, to vak již není tématem naší práce.  
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 Připomeňme si námi výše uvedená možná uplatnění tvůrčích metod – uplatnění 

pro vysvětlení, znázornění, vyjádření, ilustraci postojů, poznatků, formulování vlastních 

názorů.  

 

4.5 Důležité aspekty zavádění tvořivé výuky v rámci tvorby ŠVP  

Na závěr uvedeme důležité aspekty při zavádění tvořivých metod do výuky. Jsou jimi:  

 

- důslednost uplatňování metody 

Zahrnuje její přesné metodické rozpracování; stanovení si hlavních a dílčích cílů, kterých 

chceme s její pomocí dosáhnout; stanovení si kontrolních „met“, kde provádíme kontrolní 

průběžnou analýzu dosavadních výsledků - úspěchů i neúspěchů, a na základě které 

přehodnocujeme či upravujeme další práci atd. 

 

- dlouhodobé působení 

Výsledky tvořivé výuky nejsou viditelné okamžitě; často jde naopak o dlouhý proces. Je 

důležité, spolu s důsledností, uplatňovat metody tvořivé výuky kontinuálně, 

s opakováním. Jednorázově uvedené metody pozbývají svého smyslu. V rámci tvorby 

ŠVP je např. možné připravit dlouhodobé projekty, které nejsou vázané na omezenou 

časovou dotaci vyučovací hodiny.   

 

- postupné kroky 

Souvisí s rozpracováním si cílů na dílčí cíle (zmíněno výše v textu). Postupné 

prohlubování poznatků, využívání již známého pro neznámé nebo nové postupy je 

nedílnou součástí poznání. V rámci tvořivých metod lze velmi dobře uplatnit tyto prvky, 

schopnost na základě již známých c´vztahů a struktur vytvářet struktury a vztahy nové je, 

jak jsme si ukázali na historickém nástinu i na samotných příkladech tvůrčích metod,  

jednou ze základních složek tvořivého jednání.   

 

- zpětná vazba 

Zpětná vazby je nedílnou součástí tvůrčích metod. Skrze zpětnou vazbu dochází 

k poznání; je součástí  evaluace a sebe-evaluace dítěte.    
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Závěr 

 

Tato práce se opírá o tři zdroje poznání. Prvním zdrojem je studium teorií a koncepcí 

vybraných významných představitelů psychologie a pedagogiky, kteří se zabývali 

výzkumem poznání a vnímání; jejich utváření v průběhu vývoje dítěte, resp. mladého 

člověka; a aplikací těchto poznatků ve vztahu k současným tendencím ve výchově a 

vzdělávání, jakožto i k obecně formulovaným požadavkům doby na cíle a poslání 

vzdělání.  

 

Druhým  zdrojem jsou vlastní zkušenosti a poznatky jako výsledek několikaleté práce a 

pedagogického působení v oblasti výchovy a neformálního vzdělávání dětí.    

 

Třetím zdrojem jsou současné aktuální změny prováděné v systému základního 

vzdělávání. Sledování těchto tendencí a jejich analýza s předchozími zmíněnými zdroji 

zavdalo za příčinu této práci.  

 

Cílem celé této studie je nastínit možné využití tvořivých metod v nově zaváděném 

školním systému, které shledáváme jako důležitou součást moderní výchovy a 

vzdělávání. Formulováním možností tvořivého přístupu k vyučování je pro nás výchozím 

bodem pro další práci v této oblasti, až už se bude týkat formálního, či neformálního 

vzdělávání.  
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Dodatky: 

 

Viktor Lowenfeld  (1903 – 1960) 

Původem Rakušan; nejprve studoval na Akademii výtvarných umění, jejíž prostředí mu 

však svou přílišnou akademičností nevyhovovalo a proto přestoupil na jinou uměleckou 

školu43, napojenou na vídeňský bauhaus. Tento přestup se ukázal významným pro jeho 

další směřování.  Zde se setkává s Edwardem Steinbergem, vedoucím sochařského 

ateliéru, a seznamuje se s jeho výukovými metodami, zdůrazňující rozvíjení všech 

lidských smyslů, nejenom vizuálních (což bylo na výtvarné škole neobvyklé). Steinberg 

například trval na tom, aby jeho studenti pracovali se sochou tak, jako by byli slepí. 

Lowenfeld byl zaujat tímto přístupem; aby si ověřil Steinbergerovy metody, navštěvuje  

(a později i zde pracuje) Institut pro slepé. Zároveň s výtvarnou školou studuje i 

psychologii a dějiny umění. V Institutu se také setkává se Sigmundem Freudem.  

Lowenfeldovy první práce jsou věnované tématu zapojení tvořivých aktivit pro 

terapeutické účely.  

Začátkem války se Lowenfeld stěhuje do Ameriky, kde potkává Victora D'Amico, 

ředitele edukativní sekce Muzea moderního umění v New Yorku, který jej seznamuje 

s americkými uměleckými kruhy. Lowenfeld nejdříve vyučuje psychologii na Hampton 

Institute ve Virginii, pak ale dostane za úkol ustanovit katedru umění. Začíná pracovat na 

své studii tvořivého přístupu k vyučování; opírá se přitom o své znalosti psychologie.  

Velký vliv na jeho výzkumy má i aktuální společenská situace: 2. světová válka, 

nacionalismus Německa (podobnou situaci rasových konfliktů, pouze v jiných reáliích, 

zažívá také u svých studentů – Afro-Američanů). Své metody staví na dvou původních 

zdrojích – prvním jsou výzkumy psychoanalýzy (Sigmund Freud); druhým jsou dobové 

poznatky o vývojových stadiích dítěte, resp. člověka – odtuď také přebírá své 

kategorizace sedmi vývojových stadií. Jeho výzkumy se vztahují především k oblasti 

výtvarné výchovy, resp. uměleckému vzdělávání na školách obecně. Svými přednáškami 

a semináři stahuje pozornost; na jeho katedru umění se začínají sjíždět studenti, mnoho 

dalších vychází jeho z jeho zkoumání ve svých vlastních navazujících výzkumech. I přes 

všeobecně spíše příznivé přijetí jeho studií a teorií měl i své kritiky – např. svého přítele 
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Victora D´Amica, který Lowenfeldovi vyčítá přílišné prosazování psychologických 

aspektů v rámci tvořivého vyučování (připomeňme, oblastí Lowenfeldova výzkumu byla 

především oblast výtvarné výchovy); učitelé výtvarné výchovy kvůli přílišnému zabývání 

se psychologií zanedbávají svůj vlastní, neméně důležitý výtvarný výraz a vyjádření. 

Těsně před svou smrtí i Lowenfeld sám přehodnocuje své teorie – mj. i  díky 

změně společenského klimatu, poznamenaný nejen změnou poválečného nastavení, ale 

stejně tak novými vědeckými úspěchy  (vypuštění Sputniku v r. 1957 významně 

ovlivňuje tendence ve vědě a vzdělávání). Důraz je nyní kladen na čistě vědecké, logické 

myšlení. I přesto má po dobu dalších dvaceti let  Lowenfeldův přístup k výchově a 

vzdělávání má své pokračovatele - mnoho vědců se na jeho výzkumy jej stále bere 

v potaz, odkazuje se na jeho práci.  

 

 

Jean Piaget (1896 – 1980) 

Původem ze Švýcarska. Významný psycholog, považovaný ze jednoho z nejvlivnějších 

myslitelů 20. století. Svými poznatky o vývoji dětské psychologie a povaze inteligence na 

velmi dlouhou dobu ovlivnil myšlení západní společnosti.  

Své teorie ověřoval na nejenom na svých dětech, přičemž zavádí do té doby nevídané 

originální postupy při „pokusech“, které s dětmi provádí. Obsahem těchto zkoumání jsou 

vypracované metody otázek a přirozených situací, kde na základě dětského chování a 

rozvažování Piaget formuluje své poznatky a ověřuje teorii kognitivního poznávání.    
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