
U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e -
k a t e d r a v ý t v a r n é 

P e d a g o g i c k á 
v ý c h o v y 

f a k u l t a , 

Zobrazení matky a mateřství ve spontánním i navozeném 
výtvarném projevu v mladším školním věku 

Autorka diplomové práce: 
Věra Tollingerová 
Dmýštice 39,399 01 Milevsko 
5. ročník, Učitelství 1. st. ZŠ, spec. výtvarná výchova - prezenční studium 
Červen 2009 

Vedoucí diplomové práce: 
PeadDr. Helena Hazuková, CSc. 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatné s použitím uvedené 

literatury. 



Posudek diplomové práce 

Vedoucí DP: PaedDr. B.Hazuková, CSc. 
Diplomantka : Věra Tollingerová, Učitelství pro l.st.ZŠ -výtvarná výchova, Mgr., PS 

Téma DP : Zobrazení matky a mateřství ve spontánním i navozeném výtvarném projevu 
v mladším školním věku 

Hodnocení DP : Studentka zceia špinila všechny požadavky zadaného diplomového úkolu. 
Jeho téma sama navrhla již ve 3.roce studia a její zájem o sledovanou problematiku se 
projevoval v celém daišim průběhu jeho zpracováni. Cíle DP i výstupy z výzkumu maji 
zřetelné didaktické zaměření. Citlivě reagovala na dílčí problémy vztahujícími se k tématu 
DP, které se postupně vynořovaly při zpracovávání teoretických východisek (např. gender) i 
realizaci vlastního výzkumu ( možné příčiny jevů v zobrazení lidských postav v situacích). 

Teoretická východiska: Dokladem dlouhodobého zájmu je i zasazení zkoumaného problému 
do širších kontextů společenských i didaktických, stejně jako šíře uvedených pramenů, 
z nichž čerpala aktuální informace, dosud v „papírových" publikacích nevydaných (nejen 
internetu, ale i dalších veřejných médií, včetně rozhlasu). Pracovala samostatně, iniciativně, 
s velkou zodpovědností. 

Výzkumná část : Pro realizaci empirické výzkumné sondy, rozčleněné do 2 fází, využila 
poznatků diplomového semináře a dokázala účelně aplikovat vhodné metody pedagogického 
výzkumu. Pro svá výzkumná šetření využila i běžných pedagogických pokusů v průběhu 
průběžné praxe z výtvarné výchovy. Dokázala však pro ně získat i učitele na dalších školách 
a rozšířit tak vybraný (dostupný) vzorek dětských i dospělých respondentů. 

Přínosy : Práce má logickou strukturu a velmi dobrou odbornou úroveň. Výsledky výzkumu 
jsou zpracovány přehledně v příslušných kapitolách, včetně tabulek a grafu. Přinášejí řadu 
nových dat pro rozhodování učitele v situacích výtvarné výchovy, upozorňují na didaktické i 
etické aspekty zadávaných úkolů na téma „matka" i na možnosti získávání nezbytných 
pedagogicko- diagnostických informaci pro toto rozhodování, což demonstrují také vybrané 
poklady dětských prací na dane terna. 

Formální stránka DP: Jak je z hodnoceni zřejmé, diplomantka splnila taká téměř všechny 
formální náležitosti práce. V souvislosti s velkou šíří zpracovávané problematiky a 
dlouhodobými zdravotními problémy se však dostala do značné časové tísně; spěch při 
dokončování práce se v důsledku toho v textu nepříznivě projevil v četnosti neopravených 
chyb a „vymazání" částí některých souvětí. 
Závěr: 

Přehlédnutí chyb v textuje jistě velmi nemilým „kazem", aleje snadněji odstranitelné, než 
např. nevhodná koncepce práce a metodologie výzkumu Či jeho vyhodnocení. V tomto 
smyslu mohu konstatovat, že přes uvedené závady neztrácí DP Věry Tollingerové své 
odborné kvality. Ráda ji proto navrhuji k obhajobě a věřím, že v jejím průběhu se dokáže 
diplomantka úspěšně vyrovnat nejen se všemi pravopisnými a stylistickými nástrahami, ale 
také - díky svědomitému zpracování tématu - zodpovědět i další otázky, které jí oponentka 
ci kterýkoli člen komise položí. / 

// /M«^ 
Návrh klasifikace : Velmi dobře PaedDr. .Helena Hazuková,CSc. 

V Praze, 4.8.2009 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy 

Oponentský posudek diplomové práce 

diplomantka: Věra Tollingerová 
název diplomové práce: Zobrazení matky a mateřství ve spontánním i navozeném výtvarném 
projevu v mladším školním věku 
oponentka: Mgr. Kateřina Linhartová 

Diplomová práce se pohybuje na pomezí sociologie, sociální psychologie a výtvarné výchovy. 
Zásadní roli zde hraje genderová otázka. Práce zkoumá především vliv proměn současné 
společnosti na způsob pojetí matky a mateřství na základě jejich zobrazení dětmi předškolního a 
mladšího školního věku a zabývá se také osobními postoji a kompetentností učitelek na 1. st. ZS ve 
vztahu ke zkoumanému tématu. 
Autorka provedla poměrně rozsáhlý výzkum, který je metodicky kvalitně veden. Zpracování jeho 
jednotlivých částí je přehledně uspořádáno. Výzkumu předchází předvýzkum, na jehož základě 
autorka formulovala hlavní předmět zkoumání. 
V kapitole „Teoretická východiska řešeného diplomového úkolu" se pak autorka zabývá pohledem 
na danou " problematiku z pozice čtyř oborů, kterými jsou vývojová psychologie, sociální 
psychologie, výtvarné umění a gender studies. 
Rovněž je třeba ocenit, že v závěru práce autorka uvedla návrhy konkrétních opatření pro školní 
Praxi výtvarné výchovy, k nimž pak přidala i vlastní návrh dvou jednotek Vv vycházejících z řešené 
tématiky „matka a mateřství". 
Hlavní problém práce spočívá ve formální úpravě. Práce je sice dobře strukturovaná a přehledná, 
ale v jednotlivých jejích částech lze sledovat značné disproporce ve stylistice. V částech, kdy 
autorka sama formuluje myšlenky, vykazuje text značné stylistické nedostatky a chyby. Ve všech 
částech práce rovněž najdeme velké množství pravopisných chyb a překlepů měnících význam 
výpovědi (např. slovo gender je zaměněno za tender). Autorčiny formulace pak někdy zcela 
Postrádají smysl (např. „Fenomén ohrožení dětství spočívá v nedostatku času rodičů, i pro nedobrý 
vliv obrazovkových médií."). 
1 Přes značné formální nedostatky je patrno, že se jedná o nadprůměrnou práci, z čehož vycházím 
Při hodnocení. 

Navrhované hodnocení před obhajobou: velmi dobře 

0 tázky k obhajobě: 

1- Bylo by možné v rámci výtvarných činností reflektujících téma „matka a mateřství" zapojit 
do aktivní činnosti i samotnou maminku či další členy rodiny? Pokud ano, uveďte konkrétní 
příklady, pokud ne, zdůvodněte to. 

2. Jak byste Vy řešila, kdyby dítě nechtělo kreslit lidskou postavu? (viz otázka v dotazníku pro 
učitelky) 

3. Dalo by se některých uměleckých děl, která uvádíte ve Vaší práci, užít při výtvarné výchově 
na prvním stupni ZŠ? Uveďte konkrétně jak. 

V praze dne 21. 7. 2009 Mgr. Kateřina Linhartová 



Děkuji dr. Heleně Hazukové za cenné rady při hledání informací v přípravné 

fázi i v průběhu realizace výzkumu, za její vstřícnost, ochotu a trpělivost, s kterou se 

nti během této práce věnovala. PhDr Zuzaně Hadj-Moussové vděčím za cenné rady. 

Dále děkuji své mamince i tatínkové za trpělivost, povzbuzení, ale i inspiraci. 



ANOTACE 

Tollingerová, V.: Zobrazení matky a mateřství ve spontánním i navozeném 

výtvarném projevu v mladším školním věku. 

/Diplomová práce/ Praha 2009 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 

katedra výtvarné výchovy, ...s. + přílohy 

Diplomová práce se zabývá problematikou zobrazení matky a mateřství 

v dětském výtvarném projevu žáků 1. st. ZŠ se zvláštním zřetelem k případnému 

odrazu změn v pojetí role matky v současné společnosti. Cílem práce bylo proto 

vypracovat a ověřit metodiku šetření, která by přinesla aktuální informace o zkou-

maném jevu. 

Teoretická část je zaměřena na současný stav poznání o matce a mateřství 

z hlediska vývojových etap dítěte, sociální psychologie, výtvarného umění a gendru. 

Výzkumná část přináší nálezy o probíhajících proměnách role matky v před-

stavách žáků primárního stupně školy a problémech, které mají jejich zobrazování 

ve výuce výtvarné výchovy. 

Výstupy výzkumu směřují do školní praxe jako didaktická východiska pro 

utváření nového náhledu učitele na tematický celek „Matka" a jeho zvláštním místě 

v systému dalších vzdělávacích aktivit. 

Klíčová slova: 

Matka - mateřství, gender - generové stereotypy, vyjádření situace, zobra-

zování vztahů mezi postavami, sociokulturní vlivy, profesionální kompetence 

učitelky. 



Thesis deals with depicting of mother and her maternity in children's art 

display of schoolchildren visiting first grade of primary school and focuses 

attention on possible changeovers in position of mother in current society. The aim 

of the paper was pointed to work out and check the methodology of research up, 

which could bring up-to-date information about investigation. 

The theoretical part concentrates on contemporary knowledge about mother 

and maternity from the point of view of child's evolution period, social 

psychology, fine art and gender. 

The research part brings findings about nowadays changes in image of 

schoolchildren of primary school about position of mother in society and problems 

about depicting it in art lessons. 

The outcome of research lead to teaching practice as didactical way out for 

making a new point of view of teacher at thematic unit "Mother" and its special 

place in system of other teaching methods. 

Keywords: 

Mother - maternity, gender - gender stereotypes, expression of situation, 

representation of relationships between humans, sociocultural influences, 

professional authority of teacher. 



Motto: 

„Každý člověk, který projde tímto životem, tu nevědomky něco zanechá a něco si odnese. 

Většinu z toho něčeho nemůžeme ani vidět, ani slyšet, ani spočítat. Při sčítání lidí se to 

neobjeví, ale nic bez toho nemá smysl. " 
[Fulghum Robert] 
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ÚVOD 

Můj zájem o zhodnocení tematického okruhu „Matka" v dětských výtvar-

ných aktivitách byl vyvolán výstavou dětských prací na veletrhu Baby Expo 

(2007).1 Byly zde vystaveny práce dětí předškolního věku na téma matka. Překva-

pilo mne, že již většina dětí ví, jak přicházejí na svět. Mám pocit, že v jejich věku 

jsem takto informovaná nebyla. 

Jako studentka učitelství 1. st. ZŠ se specializací výtvarná výchova jsem 

nebyla pouhým, byť okouzleným či dojatým divákem, ale také budoucí učitelkou 

- aktérkou situací, v nichž budu žákům zadávat úkoly s obdobnými náměty. 

Začalo mne zajímat, jaké témata dnes učitelky dětem nabízejí. Změnila se od doby, 

kdy jsem navštěvovala základní školu já? Vzpomínám si, že výtvarné úkoly na 

téma matka se často neobjevovalo a pokud ano, nebyl to výtvarný námět na téma 

matka, ale kreslili jsme pro maminku. Myslím si, že učitelky mají na toto téma 

malý repertoár a chtěla bych shromáždit poznatky, které by byly východiskem pro 

obohacení tématu, které budou děti i rozvíjet. Jak toto téma zadávat dětem, aby 

bylo pro ně co nejvíce nosné? 

Uvědomila jsem si, že z hlediska pedagogického rozhodování v situacích 

výtvarné výchovy neznám dosud odpovědi na některé citlivé otázky, které 

s námětem „Matka" souvisejí. Situace neúplných rodin, kdy jeden z rodičů chybí, 

nebo v nejhorším případě dítě nemá ani jednoho z rodičů, se v poslední době 

objevují stále častěji. Jsou učitelé na tyto zvláště citlivé příležitosti připravení? 

Uvědomují si při přípravě námětu na toto téma případných komplikací? 

Nezaskočí je tyto nevšední situace? Umí tyto případné citové problémy řešit? 

Vnímala jsem to jako velkou výzvu - zjistit aktuální stav, zjistit, jestli se 

vztahy mezi matkou a dítětem mění. Zda se mění vztahy v rodině všeobecně. Naše 

1 Několik ukázek dětských prací z výstavy Baby Expo naleznete v Příloze č. 1 
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doba jde rychle kupředu, svět okolo nás se rychle mění. Tudíž mne zajímalo, jestli 

jsou dnešní maminky stejné, jako byly ty naše? Pečují o nás stejně? Měly naše ma-

minky na nás více či méně času? Jaký je pro dnešní děti „prototyp" matky? 

Můžeme tuto změnu pozorovat i ve výtvarném vyjádření dětí? V této souvislosti 

jsem si položila otázku - je i ve výtvarném umění patrná změna role matky? Je 

toto téma nosným námětem i pro výtvarníky? 

Co nás jako první napadne, když se řekne slovo „Matka"? Pokud by byla 

soutěž „Česko hledá Super maminku", jaká matka by byla vítězkou - co by měla 

umět? Jak si vlastně představujeme „prototyp" matky? Co role matky obsahuje- co 

všechno si pod ní představujeme a jaké na ni máme požadavky a nároky? 

10 



I. 

ZOBRAZENÍ MATKY A MATEŘSTVÍ VE 

SPONTÁNNÍM I NAVOZENÉM VÝTVARNÉM 

PROJEVU V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 



1.1 CÍLE A PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1.1 Cíle a výstupy diplomové práce: 

Výzkumná sonda byla motivována poznatky z praxe vyučovacího předmě-

tu výtvarné výchovy, v němž při zadání úkolů tematicky zaměřených na projevy 

mateřství se objevují zastaralé stereotypy, kterým buď žáci podlehnou, nebo na-

stává rozpor mezi očekáváním učitele a zpracováním námětu žáky samotnými. 

Diplomová práce by měla ověřit, zda se probíhající proměny v chápání pojetí role 

matky v současné společnosti projevují i ve výtvarném vyjádření žáků, zejména ve 

výuce výtvarné výchovy na primárním stupni školy. 

Výstupy výzkumu by měly být využity jako východisko pro utváření nové-

ho náhledu učitele na tematický celek „Matka" a jeho zvláštním místě v systému 

dalších vzdělávacích aktivit a inspirací pro poučenější volbu didaktických i výtvar-

ných prostředků pro jeho realizaci ve výtvarných úkolech. 

Tento aktualizovaný náhled učitele by se měl projevit: 

- v pedagogickém rozhodování při formulaci námětu, úkolu i kritérií pro 

jeho hodnocení 

- v hledání adekvátních didaktických prostředků rozvoje vyjádření žáků 

výtvarnou formou, k překonávání již vytvořených a ustálených stereo-

typů v myšlení i výtvarné realizaci 

- v kladení dalších otázek, které se při přípravě a realizaci výtvarných 

úkolů zkoumaného téma vynoří 

- v hledání pedagogicky uspokojivých odpovědí, nezbytných pro dosa-

žení žádoucích změn v představách i rozhodování učitele i jeho žáků. 
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1.1.2 Dílčí cíle a výzkumné úkoly: 

Pro dosažení hlavních cílů a předpokládaných výstupů práce je proto třeba : 

(1) shromáždit a uspořádat nezbytné poznatky z oblasti sociální psychologie, 

významné pro poučený hodnotící náhled učitele na přípravu, realizaci a 

hodnotící reflexi výtvarných aktivit se zaměřením na pojetí mateřství v sou-

časné společnosti 

(2) ověřit současné představy žáků o aktivitách typických pro matku dotazováním 

i zadáním výtvarného úkolu na vybraný námět a jejich schopnosti tyto předsta-

vy vyjádřit výtvarnou formou 

(3) identifikovat problémy, které mají žáci primárního stupně se zobrazením si-

tuací charakterizujících tyto představy 

(4) zformulovat obecnější principy pro pedagogické rozhodování ve vztahu ke 

zkoumanému tématu a jeho možné didaktické reflexi 

(5) ověřit jejich funkčnost ve výtvarných úkolech realizovaných s konkrétní skupi-

nou dětí 

1.2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Řešený výzkumný problém jsem se rozhodla formulovat ve formě otázek, na něž 

je třeba nalézt odpovědi: 

1. Projevují se změny rolí matky v jejím zobrazování v úkolech zadávaných 

na 1. stupni ZŠ? 

o Jestliže ano, které změny to jsou? 

o Jaké možnosti jejich vyjádření žákům nabízejí učitelé? 

o Jakým způsobem je žáci výtvarné vyjadřují? 
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o Existuje rozdíl v obsahu sdělení výtvarnou formou a obsahu k nim 

připojených žákovských komentářů? 

2. Jaké důsledky z výzkumných zjištění plynou pro praxi vedení výtvarných 

činností učitelem? 

o Jaké jsou příčiny rozdílů očekávaného žák-učitel? 

o Jak by měly učitelky primární školy změnit své rozhodování pro při-

způsobení námětů současným podmínkám? 

o Co by nemělo být opomíjené pro přípravu na vyučovací jednotku? 

o Jak může učitel využít získaných dat pro prohloubení výchovně 

rozhodovacích kompetencí, při rozvíjení dětského výtvarného 

problému? 

Na základě jeho formulace a ve vztahu k cílům a úkolům vyplynul plán pos-

tupných kroků k jejich dosažení: 

Vypracovat metodiku šetření, která by přinesla aktuální informace o repertoáru, 

který nabízí učitel, týkající se změny zachycení matky a mateřství v dětském 

výtvarném projevu, které souvisejí s proměnou role matky, v činnostech žáků 1. 

stupně základní školy, tzn.: 

- Pro tuto metodiku vybrat a aplikovat vhodné metody kvalitativního, 

popř. i kvantitativního výzkumu 

ověřit ji nejprve v předvýzkumné fázi a pak v realizaci vlastního 

výzkumu - empirické sondě 

Využít všech získaných dat jako východiska pro návrh nového pojetí námětů a 

úkolů širšího tématu „Matka" 
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- konkretizovat tento návrh v podobě nabídky pro inspiraci učitelů mož-

ných výtvarných úkolů včetně formulace základních didaktických a 

metodických pokynů 

- využít výtvarného úkolu na téma matka a jejich realizaci ve výtvarné 

imaginaci, i komunikaci zaměřené na výtvarná umělecká díla a tvorbu 

- výsledky výzkumu využít pro rozšíření učitelského repertoáru výtvar-

ných činností na toto téma, nabízející aktuální podněty, které budou mít 

pro děti přínos a důležitou zkušenost, podstatnou pro vztah matka dítě, 

ale i dítě a další členové rodiny 

- v souvislosti s pregraduální i postgraduální přípravou učitelů pro uve-

dený stupeň vzdělání upozornit na konkrétní nedostatky v připravenosti 

učitelek při výtvarné činnosti s návazností na psychodidaktické situace, 

jejich přístup k vedení dětských výtvarných činností na 1. stupni základ-

ní školy, možnosti předcházení či nápravy 

1.3 POUŽITÉ METODY ŠETŘENÍ 

Výzkum se realizoval jako výzkum akční, především pro využití metod kvalitativ-

ních. Měl přinést důležité informace/poznatky pro bezprostřední využití ve školní 

praxi. Ale využila jsem i některých metod kvantitativních. 

Metody šetření: 

- studium odborné literatury 

- dotazníkové šetření, strukturované rozhovory 

- analýza autentické výtvarné dokumentace 

interpretaci získaných dat a jejich přehledné uspořádání 
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1.4 PLÁN konkrétních KROKŮ ŘEŠENÉHO ÚKOLU 

A) Prostudovat problematiku týkající se proměny role matky a současně zobra-

zení matky a dítěte ve výtvarném umění. 

B) Realizovat orientační průzkum o představě role matky u mých vrstevníků i 

dětí prvního stupně základní školy. Doplnit o názory učitelek na problema-

tiku tohoto tématu. 

C) Shromáždit dostatečné množství dětských výtvarných prací. 

D) Vytvořit systém kategorií pro analýzu prací. 

E) Analyzovat dětské výtvarné práce podle vytvořených kategorií. 

F) Získaný materiál přehledně uspořádat tak, aby mohl sloužit i jako jedno 

z východisek pro pedagogickou diagnostiku žáků mladšího školního věku. 

G) Upozornit na méně obvyklá zpracování tématu, popř. na jejich možné příči-

ny. 

H) Na základě získaných nálezů z obou fází výzkumu i experimentálnímu ově-

ření navrhovaných pedagogicky opatření vyvodit závěry a doporučení pro 

učitele. 

I) Doplnit práci přílohou ukázek dětských výtvarných prací. 
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II. 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉHO 

DIPLOMOVÉHO ÚKOLU 



2.1 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ ZKOUMANÉ OBLASTI 

Bohužel jsem nenalezla žádnou ucelenou literaturu pro učitelky, která by se 

tímto tématem detailně zabývala a učitelkám nabízela, jak s tímto tématem praco-

vat a na jaká úskalí mohou narazit. Některé učebnice výtvarné výchovy pro děti 

téma „matka" či „rodina" ve svých kapitolách nabízejí.2 

Současný stav zkoumané oblasti nabízím v teoretické části práce z pohledu 

vývojové a sociální psychologie a genderu. 

Většina sociálních výzkumů poslední doby se zabývá tématem „krkavčí 

matky". Žen, které své děti otevřeně zanedbávají, není zase tolik. Častější jsou pří-

pady, kdy se snaží své děti usměrňovat podle svých představ bez ohledu na to, 

zda jim to prospívá, nebo ne. Dost obvyklé je, že si do dětí promítají vlastní neus-

kutečněné ambice, ale také různé obavy, frustrace, problémy. Další častou otázkou 

je dítě a zaměstnání. Kdy se řeší, zda s dítětem zůstat doma nebo ne. 

2 ŠAMSULA, P.: Obrazárna v hlavě 1-2. SPL-PRÁCE, Praha 1995. (str. 38) 
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2.2 K L Í Č O V É V Ý V O J O V É E T A P Y D Í T Ě T E 

Tuto kapitolu jsem zařadila z důvodu, že význam vztahu matky s dítětem v rané 

fázi vývoje zdůrazňuje řada psychologických teorií. 

Prenatální vývoj jedince 

Toto stádium vývoje probíhá od splynutí zralých pohlavních buněk při 

oplození vajíčka spermií v těle matky až po narození dítěte. Prenatální období 

dělíme na blastemové (od oplození do 1. srdečního ozvu -zhruba do konce 3.týd-

ne), embryonální (od 4. týdne do 4. měsíce), které je charakteristické rychlým 

růstem zárodku při tvorbě základu jednotlivých orgánů. Třetí fází je fetální (od 5. 

měsíce do porodu). V této době zrají orgány a mnohé začínají uskutečňovat svou 

funkci. 

Novorozenecké období 

V užším pojetí je rozmezí tohoto období do deseti dnů od porodu a v širším 

do dvou měsíců od porodu. Dítě se musí přizpůsobit ve velmi krátkém časovém 

období vnějším a vnitřním podmínkám. Zpočátku má novorozenec pouze reakce 

na biologicky důležité podněty ( např. uchopovací, sací). Na konci tohoto období 

se u dítěte vyskytují jednoduché podmíněné reflexy, které jsou pevnější a rychlejší 

tím, čím je intenzivnější libí či nelibí prožitek. Těsná vazba matky s dítětem vzniká 

rychle po narození a má řadu forem. Zprvu je podněcována matkou - laskáním, 

těsným kontaktem, úsměvy, hlasovými signály, hrou a celkovým kladným a ra-

dostným vztahem. Předpokladem je citlivost k potřebám dítěte, které své potřeby 

vyjadřuje matce skrze různé druhy pláče či křiku. 

Kojenecké období (3. měsí - 1 rok) 

Toto období, zhruba od třetího měsíce do jednoho roka dítěte, je charakteris-

tické rychlým somatickým růstem a psychickým vývojem. U novorozence se vy-

víjí a diferencují emoce a sociální vztahy. Ve dvou měsících dítěte lze v jeho křiku 
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rozlišit kladné a negativní emocionální reakce. Okolo roku života se začínají 

budovat základní sociální vztahy, které se rozvíjí prostřednictvím uspokojování 

základních biologických potřeb. Primární sociální kontakty matky s dítětem se 

odvíjejí na základě zvýšené taktní stimulace a prezentace adekvátních zrakových 

podnětů ze strany matky, kterými reaguje na křik dítěte. Ve třech měsících se 

rozvíjí předstupeň sekundárních sociálních kontaktů na lidskou tvář, úsměv, re-

aguje „sociálním úsměvem" a časem zužuje na nejbližší příslušníky rodiny. Ve 

čtyřech měsících se rozvíjí na kvalitativně vyšší úrovni interakce matky s dítětem. 

Pokud matka aktivně rozvíjí sekundární sociální kontakty, je kojenec činorodý, 

zvídavý a preferuje a vyžaduje více kontaktů. V šestém měsíci nastává druhá fáze 

socializace, kdy je dítě schopné rozlišit známé, méně známé a neznámé obličeje. Je 

fixováno na matku, což se projevuje např. uklidněním při zrakovém a sluchovém 

kontaktu se svou matkou. Při zmizení matky dítě protestuje (křikem, pláčem, cel-

kovým neklidem) a při interakci s jinými osobami bývá nejisté. Návrat matky vítá 

radostně a se zřejmým uspokojením. Časem se vytvoří jistá hierarchie ve vazbách 

k osobám v okolí dítěte (otec, prarodiče, sourozenci i jiné osoby). Okolo sedmého 

měsíce cizí lidi ignoruje, nebo jej až podněcují k pláči. Intenzivně prožívanou 

potřebou je kontakt s matkou. V průběhu devátého měsíce se u kojence projevují 

terciární sociální kontakty, kdy má potřebu s matkou vykonávat společnou 

Činnost, není pasivní. Objevují se prvky aktivní náklonnosti. 

Rané dětství 

Toto období zahrnuje druhý až třetí rok dítěte. Tempo tělesného vývoje orga-

nismu se zpomaluje. Mění se poměr hlavy, trupu a končetin. Před třetím rokem 

batole začíná pronikat do smyslu řeči, rozumí slovům a reaguje na ně žvatláním, 

tzn. snaží se nedokonale napodobovat slova. Přirozeným projevem aktivity dítěte 

se stává hra, jako prostředníkem celkového psychického vývoje. Dospělí jsou 

v pozadí, dítě se soustřeďuje na ovládání společensky vypracovaných způsobů 

manipulace s předměty. Emocionální styk je až na druhém místě, batole nežádá 

spolupráci s dospělým. Snaží se je pouze napodobit např. tím, jak jí, pijí. V třetím 
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roce života se snaží jednat a zapojovat do činnosti dospělých. Sociální vztahy 

k vrstevníkům jsou povrchní a nestálé, vzájemně se pozorují a lze sledovat pouze 

krátkou spoluúčast při hře. Ale k rodinné socializaci zaujímá intenzivně citový 

postoj. V první polovině druhého roku pozná na fotografii známé tváře. V první 

polovině třetího roku nabízí dospělým svou pomoc. Před začátkem třetího roku 

poznává rodiče i po několika měsíční absenci. 

Ve chvíli, kdy se dítě již samo pohybuje a začíná aktivně pátrat po světě, se 

rozvíjí další fáze vztahu dítěte s matkou. Dítě se postupně od matky vzdaluje, 

hraje si chvíli samo, ale opakovaně se ohlíží a pátrá, zda je matka v blízkosti či 

alespoň na dohled. Pokud ji nevidí, zneklidní a začne ji hledat. Vzdálenost od 

matky se postupně zvětšuje a prodlužuje se čas, kdy zůstává samo. 

Předškolní věk 

V tomto období, mezi třetím a šestým rokem, dětský organismus roste ry-

chleji. Spontánně si hraje samo, nechce být omezováno. Rozvíjí se jeho poznávací 

procesy z hlediska lepší orientace v sociálním prostředí. Vzrůstá citlivost jednotli-

vých analyzátorů. Vytváří se trvalejší vztahy k rodině. Otec se stává hlavním 

objektem zájmu. 

Školní dětství (období mladšího žáka) 

Jde o vývojovou etapu mezi šestým až jedenáctým rokem života dítěte. 

Začíná vstupem do školy, čímž se zásadně mění celkový způsob života dítěte. 

Hravá činnost ustupuje do pozadí, hlavní se stává učení, podřizování požadav-

kům školy. Dominuje vytváření vztahů utvářených ve třídě mezi dětmi. Většina 

dětí na začátku školní docházky obdivuje svého učitele. Rodinné vztahy ustupují 
d o pozadí. 
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2.3 R O L E M A T K Y Z H L E D I S K A SOCIÁLNÍ P S Y C H O L O G I E 

Pokud chceme pochopit roli matky z hlediska sociální psychologie, musíme znát 

biologické a kulturní kořeny rodiny. 

V krátkosti se v této kapitole snažím zmapovat vývoj rodiny a vztahů v ní, 

s čímž se úzce pojí role ženy jako matky a manželky. Role matky se odehrává od 

role manželky i role ženy a jejím postavení a právech ve společnosti. 

Pravěk 

Člověk v mladší době kamenné žil ve skupinách a je skoro jisté, že šlo o 

skupiny pokrevně spřízněné. Pravděpodobně se zde objevuje prvotní typ organi-

zace lidského společenství - klanové. Sdíleli stejný náboženský kult, obývali 

společné teritorium, měli vnitřní i vnější ekonomické vazby a někdy byli řízeni 

radou starších. Předpokládá se, že již zde byla nejmenší jednotkou společnosti 

rodina - pravidla určovali do jaké rodiny jaké dítě patří. Otázka, zda vůbec někdy 

hrály vedoucí úlohu v rodině a společnosti ženy, je otevřená. Domněnka o existen-

ci matriarchátu má zejména oporu v nálezech tzv. Venuší. Lidé této doby se živili 

lovem a sběračstvím. Obranu společenství, stejně jako nejvýznamnější zdroj obživy 

- lov, měl na starosti muž a žena udržovala oheň. Ve společenství, které se často 

stěhuje za zdrojem, nemůže mít matka na starosti více než jedno dítě - nezvládla 

by transport více dětí, jelikož matky vzadu nesly i. celý majetek. 

Situace rodiny se mění neolitickou revolucí. Klima lidem dovoluje, aby se 

usazovali déle na jednom místě a zkoušeli pěstovat rostliny a později i zvířata pro 

svou obživu. Po vzniku trvale obývatelných sídel se rozvinula řemesla, obchod a 

vojenství. Společnost nemohla diferencovat podle majetku a vedoucí postavení ve 

společnosti získává muž. Počet dětí v rodinách začíná stoupat. 
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Řecko 

V době předklasické (8. a 7. stol. Př. nl.) byla řecká společnost organizována 

podle širokých rodů. Rod měl krále, který byl představitelem kultu a nejvyšším 

politikem. V těchto starších dobách měly ženy větší volnost a mohly se volně po-

hybovat. Rodina byla ovšem striktně patriarchální. Muži a ženy se oddělovali i při 

jídle, ale po skončení jídla mohly ženy k mužům přisednout. Ženám příslušely 

všechny obvyklé domácí práce, včetně vaření s výjimkou přípravy masa, to byla 

doména mužů. Mužům se tolerovaly konkubíny. Otec ženy vybíral pro dceru nej-

lepšího nápadníka - pořádali se pro ně soutěže. Svatba i narození prvního dítěte 

byly provázeny rituály, které měly neutralizovat nepříznivé síly. Po narození dítě-

te je otec mohl zavrhnout, pokud mělo viditelnou vadu. Muž se neženil z lásky, ale 

aby měl mužského následovníka, který by udržoval rodinný kult. 

Polis měla nejvýše desetitisíce obyvatel. Svobodných a plnoprávních obča-

nů, totiž mužů, v něm byla menšina. Většinu tvořili děti a otroci. Nejmenší 

jednotkou společnosti byl oikos, který se s výrazem rodina přesně nekryje, má 

význam širší. Oikos je domácnost s domem i půdou. Zájmem polis bylo udržet 

stejné množství oiků, na které bylo dědické právo. 

Postavení ženy v rodině bylo podřízené. Ženy se zdržovaly převážně ve 

vyhrazené části domu, ven vycházely co nejméně. Vzdělávaly se minimálně. Rolí 

vdané ženy bylo pečovat o řádný chod domácnosti, co bylo za zdmi jejího domu, 

nemělo se jí týkat. Muž se zdržoval doma a i komunikoval s ženou velmi málo. 

Mohl rozvést bez všech formalit kvůli ženině nevěře nebo neplodnosti, ale man-

želka musela mít k rozvodu pádnější argumenty a důkazy. Na rozvedené ženy se 

hledělo s despektem, takže rozvod z její strany byl využíván jen jako poslední pro-

středek záchrany. Dítě bylo považováno za plnoprávnou bytost až v okamžiku, 

kdy dostalo jméno. Vdaná žena si mohla udělat potrat pouze ze souhlasem svého 

manžela. Odkládání dětí byla další možnost regulace rodiny. 
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Starověký Řím 

I v jejich prvním právním kodexu prohlásili, že rodina je základní jednotkou 

společnosti. Současně s krizí římské republiky se dostává do krize i římská rodina. 

Lze sledovat měnící se postavení žen. Nemajetné ženy mohly pracovat jako šva-

dleny, porodní báby, kojné, kadeřnice, písařky, sekretářky, vychovatelky, obchod-

nice a modistky. Našli se mezi nimi dokonce i čtyři lékařky (toto povolání bylo 

ženám dovoleno až v 19. stol). Ženy se prosazují i v politickém životě. Ve starém 

Říme bylo i více rozvodů než-li v Řecku, po právní stránce byli snadné. Patricijové 

se ženili především podle svých politických zájmů, setrvávali v manželství 

krátkou dobu a měli málo potomků. 

Středověk 

O Slovanech víme, že po příchodu na naše území žili v malých vesnicích a 

hradištích chráněných dřevěnými palisádami. Rodina byla patriarchální. V době 

pohanské mohli mít význační mužové více žen. U východních Slovanů je spolehli-

vě doloženo soužití ženy s více muži, zejména bratrů s jednou ženou. 

Křesťanství bojovalo proti mnohoženství zpočátku nepříliš úspěšně. Man-

želství a rodina jsou dobrá zařízení, co Bůh spojil, člověk rozlučovat nemá. Už 

první církev kodifikuje rodinné role. Rodina se má orientovat na Krista, má v ní 

být vzájemná úcta. Je celoživotním závazkem, naplněním života. Hlavním úkolem 

z křesťanského hlediska je zplodit děti. Podobu rodiny však určovaly i jiné vlivy. 

Většina společnosti jsou venkované a pracovali na půdě. Stačilo jedno nepříznivé 

léto a hrozil hladomor, epidemie moru a v některých oblastech hrozili stále vpády 

barbarů. Lidský věk byl proti dnešku poloviční. Celý středověk přetrvává zvyk 

odkládat děti a až ke konci středověku vznikají první nalezince. Sňatky nejsou po-

dmíněny náklonností snoubenců, ale zájmy ekonomickými a stavovskými - je 

třeba požádat o souhlas vrchnost. Běžné je soužití rodin tří generací, s provdanými 

dcerami i neprovdanými syny. Společně s rodinou žijí i tovaryši a učedníci. Trvá 

vedoucí postavení muže a podřízená role ženy, vysoká oddělenost mužské a žen-

ské role, nečitelnost vůči nenarozeným nebo čerstvě narozeným dětem, vázanost 
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rodiny na majetek. Rodina je nejen společenskou jednotkou, je i jednotkou výrobní 

a institucí výchovnou. 

Novověk 

Někteří evropští myslitelé té doby dávají najevo zájem o rodinu. Odsuzují 

odkládání dětí do nalezinců. Revoluce bojovaly za občanskou rovnost, občanská 

práva žen. V době renesanční už byla ženám dostupná některá povolání, o které 

muži projevovali malý zájem. Patriarchální rodina se v této době začíná rozpadat. 

Po roce 1800 se stává normou pro vznik sňatků zamilovanost. Po první světové 

válce ženy získaly volební právo. Pracovní místo se přeneslo z rodiny do továren a 

soustředilo lidi do měst. Na trhu práce měla žena mnohem horší postavení než 

muž. Muž přestal být jediným živitelem rodiny, která tím pádem ztratila pevný 

společenský statut daný povoláním svého přednosty. Prestiž muže v rodině začala 

klesat. Ve veřejném prostoru začal proces stírání rozdílů mezi muži a ženami. 

Sňatky přestaly být určovány jinými zájmy než přáním snoubenců žít společně. 

Moderní doba osvobodila lidi od starých vazeb na společenskou třídu i na místní 

komunitu, nejsou již podřízeni vrchnosti ani církvi. 

Svou výchovnou funkci si dnes rodina podržela jen vůči nejmenším dětem. 

Nejcennějším statkem, který dnes rodina dětem předává, už není majetek, ale 

vzdělání. Svou úlohu zprostředkovatele kulturních hodnot tím rodina vykonává 

jen nepřímo, volbou školy. V ostatních případech ji vykonává v konkurenci s ma-

sovými sdělovacími prostředky. V tzv. vyspělých státech tráví některé dětí více 

Času před televizní obrazovkou než přímou komunikací s rodiči. 

Četné studie na podílení práce mužů a žen v domácnosti uvádějí, že v žád-

ném vzorku nepředstavuje průměrný podíl domácí práce mužů 20% času, který 

věnují domácí práci ženy. A to i v těch případech, že je žena zaměstnaná, případně 

muž nezaměstnaný, nebo obojí. Je tudíž paradoxem, že žena řídí chod rodiny ve 

většině sfér a přitom se stále v některých ohledech chová jako bytost podřízená. 
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Pro industriální společnosti naší doby jsou příznačné tyto trendy týkající se rodin: 

Tendence odkládat sňatky a rození dětí na dobu co nejpozdější. 

Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku. 

Zvyšování rozvodovosti 

Pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další 

děti. 

Tendence omezovat počet dětí v rodině, případně nemít děti vůbec. 

Prodlužování doby, po kterou rodiče a děti spolu žijí (platí pro Evropu, 

nikoli pro USA)3 

Téměř všechny tyto trendy ukazují na sílící prosazování individuálních záj-

mů nad rodinnými. Stále více dětí nežije se svým biologickým otcem. Nejčastěji 

uváděné vysvětlující hypotézy udávají jako příčinu pokračující emancipační hnutí 

žen, větší ekonomickou a společenskou aktivitu žen (která je v konfliktu s jejich 

úlohou mateřskou) a konečně i dostupnost interrupcí. 

V osmdesátých letech se objevila i propagandistická kampaň, která se sna-

žila vrátit ženy zpátky na jejich místo, do domácností a ke sporákům, k péči o děti. 

(kampaň např. - vysokoškolsky vzdělané ženy nemají šanci se vdát; porodnost žen 

po třicítce prudce klesá). 

Většina prognóz dnes pro rodinu vyznívá nepříznivě. Nejčastěji se vyskytují dvě 

vize: 

- slábnoucí rodinná pouta - lidé se budou víc a víc orientovat na svůj 

osobní blahobyt a sféra rodinných vztahů pro ně bude podružná. 

3 MATĚJČEK, Z., Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. (str. 24) 
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Klesající význam mužské role v rodině - ženy už nebudou chtít kopíro-

vat muže (jak je k tomu donedávna feminismus nabádal), ale budou se 

chtít od nich maximálně lišit a maximálně distancovat. Což by mohlo 

nukleární rodinu úplně zničit. 

Optimistický pohled na budoucnost na rodinu plyne z přesvědčení, že hodnotná 

lidská osobnost potřebuje komunikaci a sdílení, potřebuje stálý okruh nejbližších 

lidí, potřebuje domov. 
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2.4 Z O B R A Z E N Í M A T K Y A DÍTĚTE V E V Ý T V A R N É M U M Ě N Í 

Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním umění: Od symbolické 

velké matky ke katastrofě mateřské identity. 

Při hledání pramenů jsem objevila odkaz4 který se mi zdál zajímavý ke 

zkoumanému problémů. Navíc obsahuje fakta, která jsem nalezla i v jiné 

literatuře.3 Ve zestručněné podobě jej připojuji: 

Pro řadu moderních intelektuálů. Včetně Georgie Simmela nebo Sigmunda 

Freuda, bylo ženské tělo nejen předmětem erotické touhy a zdrojem mužské slasti, 
/ 

ale také místem zrození, enigmatickou vlastí, z níž byl muž neodvolatelně vyhnán, 

po níž toužil a z jejíž jinakosti měl současně strach. Na jedné straně tak stála žena 

idealizovaná a na druhé žena obávaná. Díky své schopnosti plodit však byla žena-

matka také jedním z pilířů moderního vývoje a pokroku lidstva. V kresbách Al-

fredda Kubina, jednoho z předních představitelů evropského symbolismu, byla 

matka představitelkou frustrace - byla to ona, která nesla odpovědnost za vyhnání 

dítěte mimo bezpečí mateřského lůna do strastiplné reality plné nepřátelských 

nástrah. Kubinovy matky jsou na hony vzdálené sentimentálním obrazům mateř-

ství jako láskyplného pouta k dítěti. Mohlo to být i způsobené tím, že od dětství 

trpěl ztrátou vlastní matky. 

Přelom 19. a 20. století 

V tomto období dominuje zobrazení ženy ve výtvarném umění na jedné 

straně jako idealizovaná bytost neposkvrněné světice a na straně druhé obávaná, 

Proradná a krvelačná žena-vamp. Oba tyto extrémy se propojují - ona dává život, 

4 Www.zenyvumeni.cz 
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ale je také tou, která své potomstvo vypuzuje do rozervaného světa; ona je ochrani-

telkou a pečovatelkou, ale i tou, která svým synům brání v rozletu a poutá je k so-

bě imaginativní pupeční šňůrou. 

Berlínská malířka Anna Costenoblová na své výstavě Tragedie ženy (1896) 

v šesti aktech rozestřela život moderní ženy - ženy zmítané touhou a city, jejíž 

osud však nevyhnutelně spěje ke zklamání, zoufalství a bolesti. Její obraz „Pocit 

mateřství", které je spodobněno ve svém prvopočátku - v okamžiku milostného 

splynutí. Navíc v mateřství nespatřovala naplnění ženského poslání. Vzhledem 

k tragickému vyznění celého cyklu, jenž vrcholí dvojicí obrazů „Obava z budou-

cnosti" a „Záhuby ženy", vyznívá i mateřství jako počátek přicházející trýznivé 

zkušenosti - jako jedna z tragédií ženského osudu. Vystavený cyklus se nezacho-

val - důvodem mohlo být zřejmě i odhalení tabuizovaného spojenectví mezi 

mateřstvím a sexualitou, jež v pocitu mateřství prolomila polaritu mezi ženou-

andělem a ženou-d ablem. Tragedie ženy je tak možná jedním z počátků 

postupného zneviditelňování a tabuizace mateřství v moderním českém umění. 

Příchod nového století - symbolisté 

S nadcházejícím příchodem nového století nabývalo ztvárnění mateřství 

stále nejasnějších a rozvolněnějších podob podobenství. Naturalismus se stal 

minulostí. Namísto něj nastoupily symbolické postavy matek, jejichž původ lze 

hledat buď v idealistických snových vizí nebo v temných záhybech lidského nevě-

domí. Například rozměrný karton Josefa Bílka „Matko!" (1899) zachycuje mohutný 

světelný paprsek stoupající do nekonečna. Antropomorfizovaná postava matky na 

sebe bere ženskou podobu. Podobně fantastická je i olejomalba Jaroslava Panušky 

»Duch matky"(1900), vzpomínka na zesnulou matku se zde metamorfuje do pří-

zraku dlouhého vyhublého strašidla. Je zde poslem ze záhrobí, před nímž člověk 

touží uniknout, ale jenž na něj dotírá v představách a snech. Symbolizuje psychic-

ká traumata a otřesy moderního člověka - je zrozením i smrtí, počátkem i koncem. 
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Po generaci symbolistů 

Nastupuje v české kultuře generace, jíž jsou vlastní ctnosti mužné, válečné a 

heroické a ženství a mateřství jsou postupně vytlačovány. Pokud již moderní 

umělci ztvárňují ženu, je to většinou žena jako sexuální objekt. V českém uměni 

první a druhé dekády nového století je mateřství podružným tématem a pokud se 

objeví, jeho obsah je většinou neutralizován. Například v Kubištově obraze Jaro 

(1911) se sice objevuje matka s dítětem, ale jejich nahá těla jsou prostředkem pro 

formální experiment skubizujícím modelováním objemů a kompozic spíše než 

reflexí ženského života a mateřství. 

Nástup avantgardy 

S nástupem avantgardy na počátku dvacátých let se odpor k mateřství ještě 

radikalizuje, stalo se pro radikály tabu. Karel Teige vyhlašuje válku uměleckým 

akademismům Bohyň, světic, žen a matek a ve svých studiích k moderní architek-

tuře útočí na nukleární rodinu jako příčinu traumat moderního člověka. Proklamu-

je, že jedině volná láska a nová kolektivní forma mateřství mohou vést ke štěstí 

jedince i celého lidstva - mohou ženu osvobodit od břemene provozu v domácnos-

ti a vyšetřit i problém a následky neplánovaných těhotenství, které ženy 

připoutávají k mateřským povinnostem. V této meziválečné době např. obraz 

Jindřicha Štýrského „Trauma zrození" - černá tabule s vystupujícími, napětí 

vyvolávajícími předměty - otisk krvavé ruky, embryo, rukavice, zahalený pahýl. 

Nejrůznější emoce a asociace vyvolává tento obraz. V tomto období tvoří výjimku 

několik představitelů sociálního umění. Alespoň letmo se tohoto tématu v mezivá-

lečném umění dotkl sochař Bedřich Stefan a malíři Miloslav Holý a Pravoslav 

Kotlík. Z mála umělkyň se tímto tématem zabývala Milada Marešová. Na počátku 

30. let stále častější znázorňovala postavy žen-vdov, matek, nevěst či osamělých 

dívek. Její obraz „Těhotná" (1934), který přeměnila v podobenství o osudu opuště-

né těhotné ženy, kterou čeká společenské ponížení. Téma mateřství se zde stává 

Prostředkem společenské kritiky a boje proti generovým stereotypům, které mo-

derní ženu strhávají zpět do minulosti. 
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Hnutí „Zlobivé holky" odmítají názory na „dobrou", tedy starostlivou a 

„špatnou", tedy tvůrčí matku. Trvají na tom, že být zároveň matkou a placenou 

pracovní silou má svoji kontinuitu a že obě tyto role mohou být kompatibilní. 

V několika následujících vybraných ukázkách výtvarných děl z 20. stol bych 

ráda demonstrovala zobrazení matky a mateřství: 

Matka starající se, pečující o své dítě a jeho potřeby. 

Bedřich Štefan: Matka myjící dítě (1924) Jan Jílek: Mateřství, lipové dřevo, 1972 
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Matka jako ochranitelka, bránící své dítě před vlivy okolního světa. Něžně 

jej objímá a uspává... 

Gustav Klint: Matka a dítě Egon Schiele: Matka a dítě 

Matka nosící své dítě pod srdcem. Už nyní se jej snaží chránit.... 
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Matka a dítě jsou spolu propojeny, jednomu na druhém záleží. Snaží 

dobré i špatné zkušenosti předat dál.... 

Ladislav Pichl: matka a dítě, mramor, 1986 

Pravoslav Kotík: Rodinné ticho (1922) 

Max Ernst: Matka a dítě v nočním lese, 1953 

Matka a dítě jsou součástí rodiny.. 

°tto Gutfreund: Rodina, sádra, 1925 
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2.5 Pohled na ženu v roli matky z pozic genderu 

V první řadě bych ráda definovala základní termíny gender a generové stereotyp-

py, které ve své práci používám: 

Gender (rod) je tedy termín, který byl do sociologie nově zaveden vedle již 

používaných pojmů sex a pohlaví, a to proto, že koncept biologické danosti, podle 

nějž byly lidské bytosti rozlišovány na muže a ženy, přestal vyhovovat. Zatímco 

pohlaví odkazuje k fyzickým rozdílům lidského těla, gender se týká 

psychologických, sociálních a kulturních rozdílů mezi osobami mužského a 

ženského pohlaví. Tento rozdíl mezi pohlavím a tenderem je zásadní, neboť 

mnoho rozdílů mezi osobami mužského a ženského pohlaví není biologického 

původu.5 

Genderovým stereotypem rozumíme souhrn určitých stabilních představ o tom, 

jak semuží a ženy chovají, jak vypadají, jak myslí a mluví, jaké mají vlastnosti. Ústí 

do fixovaných postojů a ovlivňuje očekávání.5 

Nalezla jsem literaturu6, která nabízí ucelený náhled na roli matky z pohledu 

genderu. Obsahuje údaje, které jsem získala i z jiných zdrojů, a nabízí i relativně 

novější statistické údaje (Německé národnosti). Bohužel jsem nenalezla novější 

informace, které by se týkali české národnosti. Myslím si, že velké rozdíly mezi 

našimi kulturami nejsou patrné, a tudíž jsem se rozhodla interpretovat data z níže 

uvedeného zdroje. 

5 Fulková, M . , Když se řekne gender část 1 . Výtvarná výchova 4 / 2 0 0 3 (str. 7 ) 

K a r s t e n , H . , Ženy - muži. Generové role, jejich původ a vývoj. Praha: Portál, 2 0 0 6 . 

34 



Ještě před několika desítkami let bylo běžné pořádat svatbu, když bylo na 

cestě dítě. Neprodaná matka byla diskriminována a ocitla se na okraji společnosti. 

Dnes již s sebou těhotenství nenese nutnost vdavek. Počet dvojic žijících spolu bez 

svazku manželského a vychovávajících dítě nezadržitelně roste (v roce 2 000 v Ně-

mecku asi 624 tisíc), stejně jako počet matek samovychovatelek (v r. 2 000 v Něm. 

1,52 milionu) a otců samovychovatelů (308 tisíc) Zdá se, že nositelkami této změny 

jsou spíše ženy než muži. V ženách se silněji probouzí přání mít dítě teprve po 

překročení třicítky, samozřejmě mimo jiné na základě vědomí toho, že možnost 

přivést dítě na svět má své biologicky dané věkové hranice. 

Na ženách spočívá největší díl úkolů spojených se zaopatřováním dítěte a 

domácnosti. Musí být více či méně ochotny přerušit na několik let svou kariéru 

v zaměstnání a přinejmenším na nějaký čas se vzdát uspokojování svých potřeb 

mimo rodinu. Kromě sociální izolace jsou finančně závislé na partnerovi a musí se 

vyrovnat se skutečností, že práce hospodyně a ženy v domácnosti zaujímá na hod-

notovém žebříčku naší společnosti to nejnižší místo. Sociologové a socioložky 

(např. Beck-Gernsheim, 1988) říkají, že se mladé matky nakonec ocitají v jakémsi 

»vakuu uznání" a jen těžko si bez pomoci zvenčí dokážou udržet pozitivní pocit 

vlastní hodnoty. 

Je sice pravda, že se u mužů projevil jistý posun v postojích, pokud jde o to, 
2da a nakolik se mají podílet na výchově dětí a na činnostech potřebných k udržo-

vání chodu domácnosti. Teoretická změna postoje se však zatím v praxi projevila 

jen v omezené míře. Dnešní ženy po boku těchto „nových otců" obstarávají na-

prostou většinu domácích prací, jako je úklid, praní prádla, vaření nebo nákupy. 

Dětmi se skutečně zabývají déle, nicméně většinou jen v rámci herní aktivity a 

realizace společných nápadů. Většina činností nutných pro zaopatření dětí spadá i 

nadále do okruhu působnosti žen. 

Podíl žen naprosto orientovaných na rodinu v posledních desetiletích trvale 

klesá. Většina žen chce dnes obojí: pracovat v zaměstnání a mít rodinu a děti. Co 

do ukončeného stupně vzdělání se v dnešním Německu ženy takřka neliší od 
mužů. U mnoha žen však můžeme pozorovat, že v letech své další pracovní kvali-
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fikace zaostávají za svými mužskými kolegy, neboť nejdou tak cílevědomě za 

svými mužskými kolegy, neboť nejdou tak cílevědomě za svou kariérou. V pod-

nicích jsou pak hůře hodnoceny, a to i finančně. Snáze se jim stane, že dostanou 

výpověď, častěji jsou nezaměstnané, nedosahují vedoucích funkcí tak běžně jako 

muži. To všechno se děje přirozeně především proto,že podniky vyžadují a platí 

výkonnost, zatímco těhotenství a mateřství jsou pro ně jen zbytečné výdaje. Jen 

menšina žen je ochotna přistoupit na toto kupecké poměřování nákladů a užitku, 

vzdát se vlastních ambicí v soukromém životě a soustředit se výlučně na pracovní 

kariéru. Většinou se pokoušejí o kompromisy. 

Řešení problému zda založí řádnou rodinu s dětmi odkládají dnešní ženy 

na stále pozdější dobu. V Německu je přibližně každá pátá žena mezi 30. a 35. 

rokem svobodná a bezdětná (Statistická ročenka, 2001). Stále více žen žije o samotě 

bez dětí. Zdá se, že je to nezadržitelný vývojový trend, a můžeme jej registrovat 

více či méně zřetelně ve všech průmyslových zemích. Nespokojenost žen s dětmi 

nejspíš podstatně souvisí s neuspokojivě vyřešenou koordinací úkolů spojených se 

zaměřením, domácností a dětmi. 

Na trhu práce jsou dnes ženy diskriminovány stejně jako dříve. Ačkoli 

učnice mívají často lepší prospěch než učňové, bývá pro ně těžší najít odpovídající 

místo. Platí to především tehdy, když se chtějí vyučit v těch oborech, které se 

považují za specificky mužské (elektroinstalatér, strojní zámečník, obráběč kovů). 

Jak ženy v posledních dvaceti letech v Německu začaly ovládat dříve mužské 

obory, ilustruje graf č.l, přejatý z knihy Život ženy: všednost, rozkvět, nové 

nejistoty (Hoppe, 1993) 

3 6 



Graf č.l - Ženy dobývající „mužské profese" (Hoppe, 1993) 

Členění podle rodinného stavu. Údaje v tisících 

«Mužskými profesemi" nazýváme ta povolání, mezi jejichž učni bylo roku 1977 méně než 20 

procent žen. 

Stačí se rozhlédnout- stále ještě není běžné, aby vědkyně nebo umělkyně měly 

rodinu. Stále existují tytéž sociální, psychologické a finanční tlaky, kterým ženy 

rnusí čelit, když se snaží dělat alespoň dvě důležité věci najednou: Máme opravdu 

kvalitní jesle a školky? Máme otce, kteří by ve výchově dětí zaujali stejnou pozici 

jako matky? Existuje zvýhodněná pracovní doba? Ženy mají víc než před dvaceti 

lety, ale tyto otázky stále hrají v životech pracujících žen zásadní roli. 7 

7 PACHMANOVÁ, M.: Věrnost v pohybu, One Xoman Press, Havlíčkův Brod 2001 
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III. 

VÝZKUMNÁ ČÁST ŘEŠENÉHO 

DIPLOMOVÉHO ÚKOLU 



3.1 Východiska pro volbu předmětu zkoumání, výzkumného 

problému, cíle a dílčích cílů výzkumu 

Cíl: 

Získat z různých dostupných zdrojů (pramenů) aktuální poznatky o reflexi 

proměn mateřské role v současné společnosti. Využít těchto dat pro vypracování 

metodiky zkoumání odrazu proměn této role ve výtvarném projevu žáků 

primárního stupě. 

Metody zkoumání a charakteristika výzkumných vzorků: 

V rámci předvýzkumu sondy jsem použila tyto metody zkoumání: 

- strukturovaný rozhovor 

dotazníková metoda 

- analýzu dětské výtvarné dokumentace (archiv kat.Vv), soutěže 

- analýza obsahu rozhovorů populárně naučných programů stanic ČR 
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3.1.1 Analýza výtvarných prací dětí předškolního věku na téma 

„matka" 

Zkoumaný vzorek obsahuje 15 dětských výtvarných prací předškolních dětí ve 

věkovém rozmezí 3.6 - 3,11 let ( 8 děvčat a 7 chlapců). Výtvarné práce na námět 

„Co dělá moje maminka" vznikly v mateřské škole, byly učitelkou navozené a 

vedené. 

Na rub každé práce zapsala učitelka komentář, který dítě ke kresbě připo-

jilo. Abychom totiž mohli rozpoznat obsah kreseb, musíme znát nejen okolnosti 

jejich vzniku, ale také průběh a příslušné komentáře dětí k nim. 

Technika: kolorovaná kresba 

Výtvarné realizační prostředky: kreslící karton A3, tuš, bretonové barvy, štětec, 

špejle 

Shrnutí získaných dat: 

Nejčastěji děti znázornily matku při domácích činnostech, zejména matku při 

vaření, přípravě jídla. 

• Grafický typ lidské postavy 

Z hlediska věku dětí znázornění postav v podstatě odpovídá tradovaným 

vývojovým formám, převažuje zobrazení figur rozčleněných na hlavu, trup a 

končetiny. Stadium hlavonožce se vyskytuje výjimečně. Je patrné, že celková vývo-

jová úroveň zobrazování lidské figury je ve zkoumaném vzorku nadprůměrná a je 

Pravděpodobně výsledkem pedagogického vedení učitelky, která dětem zadává 

výtvarný úkol - problém tak, aby jeho řešením rozvíjely již vytvořené grafické 

typy. 
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•Vyjádření činnosti postav, popř. vztahu mezi nimi 

Nejčastěji je zobrazena pouze postava matky. Pokud je zobrazeno více 

postav, vztah mezi nimi není formálně naznačen. Dotekem, překrývání apod. 

U postav chybí atribut charakterizující konkrétní činnost i zasazení postav do 

prostředí. Činnosti postav můžeme poznat pouze z doprovodného komentáře. 

•Umístění postav do polohy, vyjádření prostředí (prostoru ) 

Nejčastější řešení prostoru se objevuje na dolní okraj, v několika případech 

jsou postavy rozmístěny po ploše. 
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3.1.2 Analýza výtvarné dokumentace ze seminárních prací studentů 

katedry zaměření na výtvarné vyjádření námětu „matka" 

Zkoumaný vzorek obsahuje 126 seminárních prácí studentek Učitelství pro 1. st 

ZŠ, která se skládala ze spontánního či navozeného dětského výtvarného projevu 

předškolních dětí a komentáře se stručným popisem a rozborem. Z tohoto celko-

vého množství se pouze v dvaceti třech případech objevila postava matky. 

Shrnutí získaných dat 

Dětská práce byla většinou navozena - „Přijde budoucí pani učitelka a 

bude chtít, aby si něco nakreslila." Téma výkresu si dítě ve většině případů volilo 

samo, pouze se studentky dožadovaly, aby nakreslili postavu. Některá témata byla 

ovlivněna bezprostřední dětskou zkušeností - př. Holčička kreslila maminku na 

zahrádce, protože před chvílí na ní pracovala. Z témat se objevilo s rodiči na výle-

tě, maminka pracuje na zahrádce, vaří, myje nádobí, dívá se na televizi, spí, ma-

minka s tatínkem, celá rodina a rodina u stromečku, jak se s maminkou mazlíme. 

Věkové rozmezí dětí se pohybuje mezi čtyřmi až osmi lety. 

o Grafický typ lidské postavy 

Vzhledem k věku dětí znázornění postav v podstatě odpovídá tradovaným vývo-

jovým formám - u starších dětí se objevuje pokus o profil. 

Vyjádření činnosti postav, popř. vztahu mezi nimi 

U starších dětí je možno vidět pokus o úmyslný kontakt mezi předmětem a 

postavou, u mladších dětí je možno ojediněle také vidět kontakt mezi postavami, 

ale myslím, že nebyl záměrem, došlo k němu náhodně díky nedostatku prostoru. 

Objevilo se již i překrývání postav. Postavy jsou většinou zasazeny do konkrétního 

Prostředí. Činnosti postav lze rozeznat, ale v některých případech, zvláště u dětí 

4 2 



mladšího věku, by bez doprovodného komentáře mohlo být vyhodnocení činnosti 

milné. 

Umístění postav do polohy, vyjádření prostředí (prostoru) 

Nejčastější řešení prostoru se objevuje na dolní okraj, v některých případech 

jsou postavy a předměty rozmístěné po ploše. V několika situacích se objevil 

intelektuální horizont (pás trávy a nebe) a uprostřed plochy se objevily postavy, 

s domy, ke kterým vedl pouze pruh cesty, může působit pocitem, že domy létají. 
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3.1.3 Další zdroj informací: veřejné média - rádio 

Dalším zdrojem informací pro orientaci v dané problematice bylo veřejné médium 

- rádio, stanice Českého rozhlasu 6, kde je pravidelně, každou neděli v 19:30, vysí-

lán pořad „ Hovory o rodině". Tento pramen jsem si zvolila podle názvu pořadu a 

jeho dostupnosti prostřednictvím internetu. (Moderátorky pořadu se orientují 

v této problematice a otázky konfrontují s odborníky, které veřejnost zajímají). 

Charakteristika pořadu: 

Střet tradice s postmodernou. 

Instituce rodiny v teorii a praxi. Manželství je umění. Rodičovství je profese. Soužití gene-

rací je výzva. 

Pořad o rodině a o všem, co s ní souvisí, je určen těm, kteří věň, že rodina není přežitkem. 

Internetový odkaz: 
http:// www.rozhlas.cz/cro6/porady/_porad/1971 

Pořady související s problematikou mé práce: 

- Hranice vztahu rodiny a práce. Připravila E. Labuťová; Host: psycho-

ložka Jana Hroníková, Marie Jírů 

- Mateřství dnes: konflikt mezi kariérou a rodinou.Připravila Eva Labuťo-

vá; Hosté: ředitelka brněnského národního centra pro rodinu Marie 

Oujezdská; prezidentka sítě mateřských center Ruth Kolínská;, ředitelka 

mateřského centra Paleček, Andílek Miroslava Vlčková 

- Názory mladé generace na rodinu. Připravila L. Hůlková; Host: socio-

logka Dr. Šiklová 

Rodina a časová chudoba. Host: tajemník Evropské evangelikální aliance 

Jiří Unger 

- Proměny rodiny v postmodern! době. Připravila L. Hůlková; Host: Jan 

Hartl, sociolog, ředitel agentury Stemp 

- Rodina očima reklamy a ženských časopisů 
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Svobodné matky aneb život na psí knížku. Připravila Eva Labuťová 

Dětství včera a dnes. Host: Historička Milena Lenderová 

Dětství a výchova se do zájmu vědecké a společenské pozornosti dostali až 

v průběhu 19. stol. Do té doby se jednalo s dětmi jako s malými dospělými. Výcho-

va směřovala k tomu, aby dcery a synové obstály v každodenních povinnostech 

dospělého věku, jež byly dány pohlavím a sociálním postavením. Až 20 . století 

přiznalo dětem jejich autenticitu, rovnoprávnost i legislativní ochranu. (Deníky a 

korespondenece naznačuje, že vztah k dětem byl diametrálně jiný,než dnes, protože rodina 

měla tehdy jiné funkce a v obrovské mase populace nebyly peníze, čas a prostor na to, aby 

dětem byla poskytnuta materiální výchova. Ve vyšších vrstvách pohlcovaly rodiče ekono-

mické aktivity, reprezentační povinnosti. Děti byly svěřovány personálu, takže kontakt 

děti-rodiče, byl omezenější, než jsou dnes). Rodinou se stát nezabýval, rodina byl 

soukromou záležitostí, první zájem lze sledovat až s osvícenským absolutismem (Marie 

Terezie). Matky byly žalostně nevzdělané, řídily se podle pověr, které většinou měly 

racionální jádro - první koupel po narození; houpání a zpívání dítěti. Řada dětí byla dávána 

ke kojným, které prostupují celé sociální spektrum (prestižní i ekonomická záležitost). 

V této společnosti byla patrná hierarchie - otec, matka, synové a dcery. Zajímavá byla role 

otce, nezpochybnitelné autority, jelikož ho tak často nevídali. Ale např. u M. Rettigové se 

setkáváme s hodným otcem a přísnou matkou.8 

Za socializmu se páry po krátkém vztahu brzy brali a mladá rodina byla 

závislá na rodičích. Mladí neměli prostředky, rodiče jim věnují peníze, převádí 

Proměny rodiny v postmodern! době; Jan Hartl, sociolog, ředitel agentury Stemp 
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majetky, starají se o jejich děti, tudíž se zbavují odpovědnosti za své jednání a 

utváří se propletenec vzájemné závislosti. Dnes se těsná vazba rozvolnila, už není 

nezbytná. Mladí mohou stát na vlastních nohách. Starší generace si musí položit 

otázku, co naloží se svým životem? Doba vytváří nové šance i rizika pro mladé i 

starší.9 Dnes je jiné sebeutváření člověka. Má chuť ještě něco prožít, dosáhnout, což 

zapříčiňuje odklad dětí do vyšších roků, kdy už se daleko hůře sžívají i přizpů-

sobují rytmu dítěte - proto většinou pouze jedno. Pozitivem je, že již ho opravdu 

chtějí, nechtěných dětí je poměrně málo. Vybírají si lépe partnera.10 

Dnešní ženy si uvědomují vysoké riziko rozvodovosti, proto musí být zajiš-

těná, musí mít svou profesi. Realizují se tím, že samy sebe hledají a uplatňují se i 

mimo domov.10 Musí se rozhodnout mezi profesní kariérou a kariérou matky, kdy 

přeruší profesní vývoj dlouhou prolukou, která zapříčiní ztrátu kontaktu s profesí. 

Někdy může být doplnění rodičovství, jako symbol úspěchu. Dnes se objevuje 

trend partner na mateřské, jako výsledek řešení, kdo vydělává víc, chodí do práce. 

Ženy dostudují, profesně se angažují, ale při založení rodiny ztrácejí ve společ-

nosti kredit úspěšnosti. V některých zemích jsou obě tyto role stejně ceněny a 

záleží na ženě, jak se rozhodne.11 

Fenomén ohrožení dětství spočívá v nedostatku času rodičů, i pro nedobrý 

vliv obrazovkových médií. Nedostatek času rodičů či jejich pohodlí (jdu na golf, 

běží něco v televizi) nahrazují zvýšenou materiální angažovaností.12 Časová chu-

doba je jedna z podob, kdy se jedná o chronický nedostatek času na blízké lidi. 

Nemáme čas na to důležité v životě. V minulosti spoustu aktivit dělala rodiana 

společně - př. analýza na vliv mikrovlných trub v současné rodině. Stal se vzácný 

Proměny rodiny v postmodern! době; Jan Hartl, sociolog, ředitel agentury Stemp 

Názory mladé generace na rodinu; socioložka Dr. Šiklová 

Mateřství dnes: konflikt mezi kariérou a rodinou; Marie Oujezdská; Ruth Kolínská; Miroslava 

Vlčková 

Hranice vztahu rodiny a práce; psycholožka Jana Hroníková, Marie Jírů 

46 



čas při diskusi nad jídlem, jelikož není nutné společné ohřívání jídla.13 Dnes je 

výhodou dětství materiální zajištěnost a zdravotní péče, dostávají vzdělání. Děti 

jsou bez mantinelů, děti jako by byly „pupkem světa".14 

Za socialismu na pracovním trhu nebyla konkurence mezi muži a pro ženu 

byla práce pouze doplňujícím zdrojem pro rodinu. Kariéru nedělal nikdo, záleželo 

na straně a postavení. Dnes se snaží realizovat většina obyvatelstva. Najednou ale i 

v rodině něco nefunguje, žena je zvyklá z pracoviště rozhodovat, přenáší domů 

role z práce.15 

Rodina a časová chudoba; Jiří Unger 

Hranice vztahu rodiny a práce; psycholožka Jana Hroníková, Marie Jírů 

Názory mladé generace na rodinu; socioložka Dr. Šiklová 
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3.1.4 Rozhovory s kolegy studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Dalším zdrojem pro získání údajů byly rozhovory s kolegy studia Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ. Tázala jsem se dvaceti osob. 

Jednotlivé otázky jsou sestaveny na základě: 

- asociací 

- vzpomínek na své dětství a představě o matčiných činnostech 

- zvolit námět pro výtvarnou výchovu 

- změna vztahu matka (rodina) - dítě 

- nepostradatelnost matky 

Zpracování získaných dat - jejich interpretace 

Slovo MATKA je nejčastěji propojeno s pocitem bezpečí, dále představuje 

domov, rodinu, jistotu, spolehlivost. Představu matky nejvíce vystihují přídavná 

jména hodná, starostlivá, milá, moje, milující, spolehlivá, laskavá. 

Má generace často vzpomíná, že maminka s námi doma trávila hodně času: 

„No, tak asi to, že s námi byla celé dětství doma, tak mě hrozně moc formovala, 

takže vlastně takový základ do života." „Písek, náš domov .... Vybavilo se mi to 

proto, že jsem s maminkou strávil doma hodně času." Velmi často se vzpomínka 

odehrává v kuchyni, jak maminka (v zástěře) vaří dobré jídlo." „jsme v kuchyni, Je 

to místo kde maminky hodně často bývají a kde sem jí rád pomáhal." „Vaří nám 

oběd. To k tomu prostě asi patří." Nejenom se ale objevuje myšlenka na proces 

v kuchyni, ale velké části se vybaví až výsledný produkt - výborné ovocné knedlí-

ky, koláče, dobré jídlo. Ale také se objevil názor při asociaci maminka-kuchyně, 

„že maminky musí umět vařit" Musí umět vařit všechny matky a je tomu tak? 

Matka nás ale doposud nepřestala ovlivňovat „Jo, to jsou takový ty situace spíš 

z dneška, když se snažím vařit a mamka mi do toho pořád mluví." „No, tak to si 
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představím, jak vaří, jak nic nestíhá a to, že poslední době když už jsem velká, tak 

to přebírám místo ní, aby si trošku odpočinula". 

Mateřskou starostlivost, pocit na celý život, dotazovaný vzorek vnímá, jako 

někdy až příliš velkou, ale zároveň nezbytnou. „Jo, tak to se mi vybavují zákazy, 

když sem nesměla večer chodit ven" „Má o mě neustále starost i v dospělosti"... 

„když někam jedu, tak se bojí..." V dnešní době znamená i „spojení přes mobilní 

telefon". 

Matka pomáhala s učením, ručními pracemi a pomoc ji poskytovali s úkli-

dem, nádobím. „Pomáháme si navzájem. Podle věku jsem pomáhala s čím bylo 

třeba. Teď se dělíme o práci v domácnosti. A ona mě? Když sem byla mladší tak 

třeba se školou..." „Často jsem pomáhala a pomáhám s vařením." Pokud pomáha-

li v dětství matce, tak s domácími činnostmi. Podle předvýzkumu mohu soudit, že 

děvčata nepatrně častěji pomáhala s přípravou jídla, s vařením. 

Pouze ojediněle je matka velmi schopná poradit si s technickými věcmi a i 

pokud by si uměla poradit, je to spíše práce otce. „No nic moc, víc ji jdou ty ženské 

práce" Z velké části si dotazovaní myslí, že toto spojení nejde dohromady, je to 

práce spíše pro jiné a někdy až komické. „Nikdy jí nebyla technika moc blízká a 

často se s ní dostávala do konfliktu" Ale již se můžeme setkat s matkami, které se 

školily na počítači, či dokonce jim jejich děti radily. 

Většina dotázaných jezdila s rodinou na dovolenou k moři, u nás po repu-

blice a nebo na chatu. Časté byly i výlety pěšky i na kole, či procházky se psem. 

„Takový ty obrázky, jak jsme byli u moře...tam se promítne i taťka, prostě celá 

rodina. A to jsou spíš vzpomínky na matku teďka...,že na té dovolený máme na 

sebe čas" Pouze v jednom případě nebyly dovolené či výlety tak časté: „Jak 

bydlíme na vesnici tak to bylo celé dětství taková dovolená, a když jsme někam 

jeli, tak to bylo třeba k babičce do paneláku, a tam už ta maminka nehrála takovou 

roli.. . ." 

Pokud měli dotázaní odpovědět na asociaci matka a oslavy, svátky, velká 

část měla tyto dny spojené s určitým pokrmem (jednohubky, dort, rodinný oběd). 

„Svátky, zase tak v té kuchyni, jak jsme pekli dort" Většina je svým tradičním 
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způsobem dodržuje. Pro některé je to radostné shledání a pro některé pocit 

dodržování ze zásady. Ve většině rodin spolu pravidelně objednají, dnes pouze o 

víkendech. Je to pro ně rituál, při kterém si sdělují informace o čase, kdy spolu 

nejsou. 

Vzpomínka na usínání byla většinou spojena se čtením pohádky, pusou na 

dobrou noc a přikrytí peřinou. Tuto chvíli před spánkem je propojena s pocitem 

bezpečí před zlými sny, jistoty, že je matka na blízku. „Když taťka jezdil na služeb-

ní cestu a já jsem spala místo něj s mamkou" „...tatínek si vymýšlel pohádky, ma-

minka četla, takže od tatínka to bylo zajímavější". 

Polovina dotázaných si myslí, že slova matka a bezpečí patří k sobě. Před-

stavuje vždy pomoc a otevřenou náruč. „Mamka je pro mě pocit bezpečí, že tam 

prostě je ... Teď se to ještě posiluje" Starostlivost matky je spojena i s tím, když 

byly děti nemocné. Matka se o ně pečovala, vařila čaje, měří teplotu a byla s nimi 

celý den. 

Většina si myslí, že se od doby našeho mládí dnešní generace ve vztahu 

k rodině razantněji nezměnila, pouze má dnešní mládež více volnosti, uvolněnější 

morálku, není tolik závislá na rodičích. „Dneska vlastně lidi potřebují víc peněz, 

tím pádem to zaměstnání musí odpovídat. Mamina taky kolikrát pracuje do šesti a 

musí dřít a dřív pracovala do dvou. Takže ta pracovní doba to určuje, tím s dětmi 

netráví tolik času." 

Důležitost matky pro dítě - „Už od narození se vytváří mezi dítětem a mat-

kou úzký vztah, který je podle mého důležitý přo správný rozvoj osobnosti." „No 

tak malé dítě si potřebuje hlavně vytvořit vztahovou osobu, pokud k tomu nedoj-

de (v případě dětských domovů) tak je citový vývoj dítěte opožděný a dítě není 

tak vyrovnané. Tato vztahová osoba se nechá nahradit př. v dětském domově 

nějakou sestrou" „Podle mě je to dáno geneticky." „No právě kvůli tomu pocitu 

bezpečí, jistoty. Je to takový ten garant, že když už mu nikdo nezbude, tak ta 

mamina je za ním, nebo by tam měla být. Hlavně je to součást jeho rodiny. Protože 

dává dítěti základ do života a je to vzor chovám, v názorech a postojích. Mě to 

hrozně ovlivňovalo. Do dneška mě to hodně ovlivňuje. Když něco řeším 
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s maminkou, tak mě hrozně ovlivňuje její názor" Většina tázaných má pocit, že 

matka jde nahradit těžko, nejsou si jistí a nebo úplně tuto myšlenku odmítají. 

3.2 Stanovení fází empirické výzkumné sondy ve vztahu k dílčím 

cílům výzkumu 

Ze všech předešlých východisek vyplynul hlavní předmět zkoumání - současná 

představa žáků o aktivitách typických pro matku a jejich schopnost je vyjádřit 

výtvarnou formou. Záměrné obohacování a rozvíjení grafického typu při 

činnostech vedených učitelkou. Bylo tedy také nezbytné zaměřit zkoumání na 

osobnost učitelky a její profesní kompetence. 

Výzkumná empirická část proběhla ve dvou relativně samostatných 

etapách: 

- První fáze empirické sondy - pedagogický test, který má přinést představu 

o současném repertoáru dětských představ o aktivitách typických pro 

matku. Tato fáze je také zaměřená na zkoumání formy, významu a výrazu 

výtvarného projevu dětí mladšího školního věku. 

- Druhá fáze empirické sondy - výzkumné šetření zaměřené na učitelky, 

jejich profesní kompetence k vedení výtvarných činností. Získat souhrn 

námětů, které nabízí učitel, týkajících se změny zachycení matky, které 

souvisejí s proměnou role matky. 
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3 . 3 P R V N Í F Á Z E 

EMPIRICKÉ VÝZKUMNÉ SONDY 



3.2.1. Cíle a výstupy: 

Pro první fázi výzkumného šetření jsem stanovila tyto cíle a výstupy: 

A / l Vypracovat metodiku šetření, zaměřenou na získání aktuálních dat (poz-

natků) o aktivitách charakteristických pro mateřskou roli, která jsou 

východiskem pro výtvarné činnosti žáků primárního stupně školy na námět 

„Matka" a jeho širšího tematického okruhu. 

A/2 Zjistit, zda v těchto dětských představách přetrvávají zastaralé stereotypy a 

uspořádat je dle jejich četnosti na základě vhodného kategoriálního systé-

mu, který by umožnil postoupit od deskripce tohoto stavu k jeho hodnotící 

didaktické reflexi. 

A/3 Ověřit úroveň schopností žáků uvedeného věkového stupně tyto představy 

vyjádřit ve výtvarně zpracované výpovědi („výtvarné" části dotazníku). To 

znamená shromáždit a uspořádat také další získaná data: 

a) o dosažené úrovni vývoje grafického typu lidské postavy 

b) o schopnosti dětí sledované věkové skupiny vyjádřit výtvarným 

prostředky situaci (činnost postav, vztahy mezi nimi, jejich zobrazení 

resp. „umístění" v určitém, pro situaci typickém, prostředí). 

Dílčí cíle první fáze:: 

- shromáždit a uspořádat získané poznatky o dětské představě typických aktivit pro 

matku z hlediska kvalitativního a kvantitativního ( zvolené náměty a jejich 

četnosti) 

- identifikovat problémy, které mají žáci primárního stupně se zobrazením situací 

charakterizující tyto představy 

53 



- ověřit, zda se projevují probíhající změny pojetí role matky i v dětském výtvarném 

vyjádření 

3.2.2. Formulace zkoumaného problému 

Zkoumaný problém první fáze jsem formulovala jako následující otázky 

výzkumné sondy: 

(1) Jaké jsou současné představy žáků o aktivitách typických pro matku? 

(2) Projevují se změny rolí matky ve výtvarném zobrazení žáků l.st. ZŠ? 

(3) Co brání některým žákům realizovat ve školní výtvarné výchově obsahově 

bohatší a výtvarnou formou působivější výpovědi? 

- Jsou žáci schopni vyjádřit tyto představy výtvarnou formou? 

- Jaké problémy je třeba překonat pro posun grafických typů k vyšší vývojové úrovni 

nebo účinnějším (působivějším) formám zobrazení 

3.2.3. Metody zkoumání a charakteristika výzkumného vzorku: 

V rámci první fáze výzkumné empirické sondy jsem použila tyto metody 

zkoumání: 

- strukturovaný rozhovor 

- dotazníkové šetření 

- analýzu autentické výtvarné dokumentace dle zvolených kritérií 

- interpretaci získaných dat a jejich přehledné uspořádání 

Dotazník byl sestaven se záměrem získat aktuální poznatky dětských představ o 

aktivitách typických pro mateřskou roli. Zároveň měl přinést informace o povědo-

mí, co na matce nejvíce obdivují a chtěly by umět jako ona. Po formální stránce 

obsahoval otázky s možností výběru z nabízených alternativ. Dále jsem také zvoli-

la otevřené otázky pro větší možnost vyjádření vlastního postoje dětí. Výběrové 
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otázky mi připadaly vhodné pro charakteristiku matky, vytvořeného repertoáru 

činností, které jednotlivé matky ovládají a zároveň jsou charakteristické pro jejich 

každodenní povinnosti v domácnosti i mimo ni. Pokud nabízený výběr 

neobsahoval možnosti, které byly pro daného žáka důležité, mohli vždy tyto své 

údaje doplnit. Základní struktura dotazníku byla shodná, pouze v závislosti na 

staří dětí byl doplněn o rozšiřující otázky. 

Dotazníkové šetření bylo doplněno o výtvarné práce dětí, které měly ověřit schop-

nost žáků 1. stupně ZŠ vyjádřit charakterizující mateřskou roli v přesvědčivé 

výtvarné výpovědi. 

Celkem jsem získala 207 dotazníků a na jeho základě i 624 dětských 

kreseb. Celkem jsem získala 6 944 dat od 207 dětí. 

Charakteristika výzkumného vzorku: 

Vzorek výzkumné empirické sondy byl ověřován na dvou základních 

školách v Praze: ZŠ Dědina, ZŠ Veronské náměstí. Důvodem mé volby základních 

škol byl vztah k nim a jejich dostupnost díky praxím v rámci výuky na pedagog-

gické fakultě, které jsem zde v průběhu studia měla, tudíž i lepší komunikace 

s učiteli. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 207 prvostupňových žáků, 

z toho 65 děvčat a 76 hochů. 

Výzkumný vzorek jsem rozdělila na pět skupin podle třídy, do které děti 

docházejí. Žáci jednotlivých tříd byli průměrně ve stejném věkovém rozmezí. 

Připadalo mi toto dělení vhodné pro lepší orientaci četnosti jednotlivých námětů a 

postojů k danému tématu v konkrétních třídách. 

KATEGORIÁLNÍ SYSTÉM pro použití dětských výtvarných prací jsem vytvořila 

cíleně pro potřeby posouzení úrovně výtvarného zachycení dané činnosti dětmi. 

Dětské výtvarné práce jsem zkoumala ze dvou hledisek - kvalitativního a kvan-

titativního. 
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Kvantitativní část byla zaměřena na sledování četnosti druhů znázorněných 

činností, které podle dětských výtvarných výpovědí jsou pro matku typické. 

Kvalitativní část sledovala úroveň provedení dětské výtvarné práce. Jednotlivé 

kategorie sledovaných znaků (jevů) jsem rozdělila do tří základních skupin: 

1) Zobrazení postav/y - kolik postav se v dětské výtvarné práci 

objevilo. Tato skupina byla zvolena pro povědomí v kolika případech 

se objevila u maminky další postava, což naznačuje sdílení 

společného času, společné práce 

2) Začlenění postav do prostředí - souviselo s bezprostředním 

vnímáním, vztahem k vyjádření prostoru 

3) Vyjádření činnosti - tato skupina se týkala schopnosti výtvarného 

zachycení dané činnosti a zda vůbec a popřípadě jak vyjadřovali 

atributy pro konkrétní činnosti a vztahy mezi nimi 

Vyhodnocení sledovaných znaků naleznete v kap. 3.2.5.2. Přehledně zaznamenané 

údaje jsou zaneseny v tabulce č.4 

3.2.4. Průběh výzkumné empirické sondy 

SMYSLEM PRVNÍ FÁZE VÝZKUMNÉ SONDY (dotazníkového šetření) 

bylo zjistit aktuální poznatky dětských představ o aktivitách charakteristických 

pro mateřskou roli. Zjistit, zda v dětském povědomí přetrvávají zastaralé 

stereotypy. 

DOTAZNÍKY (viz. příloha 2), zadávané mnou i učitelkami se uskutečnil během 

dvou měsíců (listopad, prosinec 2008) 

Dotazník byl dětem představen jako první fáze možné nové soutěže „Česko 

hledá Supermaminku". V této fázi děti mohly představit svou maminku a vy-

zdvihnout vše, co umí, za co ji obdivují, čím je výjimečná. 

Příloha 2 - viz. Přílohy str. 4 
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Učitelkám, které se podílely na zadání dotazníků, jsem osobně předala 

předem připravené formuláře. Jelikož jsem se rozhodla provést výzkum na 1. 

stupni ZŠ, měla dotazníková forma tři podoby, které byly rozdílné podle možností 

dětí číst a psát. Děti v prvních třídách zapisovaly pouze pohlaví a ročník a větší 

část byla zaměřena na výtvarnou část dotazníkového šetření. Nejenom zde byla 

nejdůležitější diskuse s učitelkami pro objasnění smyslu dotazníkového šetření a 

seznámení se záměrem diplomové práce. Ve vyšších ročnících byly již úkoly 

přesně stanoveny. Důvodem osobního kontaktu bylo především zajištění vhodné 

motivace dětí pro smysl vyplnění dotazníku. 

Nezbytná podmínka, pro zdárné vyplnění písemné i kresebné části dotazní-

kového šetření byla předcházející zkušenost, zážitek dítěte s tématem související, 

taktéž i předvýtvarný zážitek dítěte. Tento aspekt byl zastoupen učitelem řízenou 

diskusí na toto téma, které mělo účel vyvolání důležitých vlastních zkušeností. 

Použité výtvarné prostředky a materiály: xerografické papíry formátu A4 

s tištěnými instrukcemi, nabídnuta byla měkká tužka, dále některé děti zvolily 

pastelky, ojediněle fixy 

Celkem jsem v první výzkumné fázi, skládající se z dotazníkové a kresebné 

části, získala 6 944 dat. Pro lepší a přehledné zpracování jsem získané údaje 

uspořádala do tří tabulek z hlediska zkoumané oblasti: 

- dotazníková část (viz. tab.l) 

- kresebná část kvantitativní (viz. tab.2) 

- kresebná část kvalitativní (viz. tab.3) 
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tab.l - Přehled získaných dat z dotazníkové části. Interpretace výsledků dětských odpovědí viz. 

kapitola 3.2.5.1 

CELEKM 
ODPOVĚDI POČET ZÍSKANÝCH POČET ZÍSKANÝCH ZÍSKANÝCH 

DOTAZNÍKŮ ODPOVĚDÍ ODPOVĚDÍ 

2. třída 63 
CH: 549 

970 2. třída 63 D: 421 970 

3. třída 65 
CH: 970 

1652 3. třída 65 D: 682 1652 

4. třída 49 
CH: 565 

1108 4. třída 49 D: 543 1108 

5. třída 31 
CH: 311 

752 5. třída 31 D: 441 752 

Celkem 274 
CH: 2 395 

4 482 Celkem 274 D: 2 087 4 482 

Tab.2 - Přehled získaných dat z dětských prací z hlediska kvantitativního. Interpretaci výtvarných 

produktů naleznete v kapitole 3.2.5.2 

VÝTVARNÉ PRÁCE 
POČET ZÍSKANÝCH 

DOTAZNÍKŮ 
POČET 

ZÍSKANÝCH DAT 
CELKOVÝ POČET 
ZÍSKANÝCH DAT 

1. třída 66 
CH: 135 

201 1. třída 66 D: 66 201 

2. třída 63 
CH: 81 

145 2. třída 63 D: 64 145 

3. třída 65 
CH: 56 

121 3. třída 65 D: 65 121 

4. třída 49 
CH: 47 

102 4. třída 49 D: 55 102 

5. třída 31 
CH: 12 

30 5. třída 31 D: 18 30 

Celkem 274 
CH: 331 

599 Celkem 274 D: 268 599 

Tab.3 - Přehled získaných dat z dětských prací z hlediska kvalitativního. Interpretaci výtvarných 

produktů naleznete v kapitole 3.2.5.2 

VÝTVARNÉ 
PRÁCE 

POČET ZÍSK. 
DOT. 

POČET 
ZÍSKANÝCH 

KRESEB 

POČET 
ZÍSKANÝCH 

DAT 

CELKOVÝ 
POČET 

ZÍSKANÝCH 
DAT 

1 . - 5 . třída 274 624 CH: 1 041 1863 1 . - 5 . třída 274 624 
D: 822 

1863 
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3.2.5. Zpracování dat - jejich interpretace 

Interpretaci získaných dat jsem rozdělila do dvou podkapitol. Na dotazníkovou 

část (3.2.5.1.) a část zaměřenou na dětské výtvarné práce (3.2.5.2.) 

3.2.5.1 Dotazník 

Výsledky zkoumání jsem zpracovala těmito metodami: 

- běžnými metodami statistického vyhodnocení - zanesením údajů do ta-

bulek, grafickým a procentuálním zpracováním dat. 

Z dětských odpovědí jsem vyvodila tyto závěry: 

Překvapivě neočekávaná byla vysoká četnost dětských potvrzení, že stále 

roli matky pro ně nejvíce charakterizují domácí práce (vaří, pere, luxuje, žehlí,...). 

Naopak v nejmenší míře mají děti svou matku propojenou s jejími volnočasovými 

aktivitami (např. připravuje oslavy, provozuje zimní radovánky, hraje společenské 

hry,...) 

Matčinu dovednost „vše stíhat" obdivuje 13 dětí (9,2%) ze 141, z toho vel-

kou část tvoří dívky (viz. gr.4). Možným vysvětlením může být jejich předpoklad, že 

tyto činnosti budou muset také plnit. Vezmeme-li v potaz, že většinou děti přebíra-

jí některé role od rodičů, tudíž si jich více všímají a i nejlépe znají. Oceňují tuto 

dovednost dívky z předpokladu, že jednou tyto role budou muset také plnit? Do 

jaké míry získáváme vzor pro naše budoucí role v rodině u svých rodičů? Dvě stě 

tři (98%) dětí potvrdilo, že jejich maminka umí vařit (viz gr.l), což ale nemusí 

dokazovat, že matka vaří často. Ale přesto z tohoto počtu matka ve všední den 

Připravuje 123 dětem (87%) večeři, 110ti (78%) snídani a 102 (72%) oběd (viz. gr. 2). 

gr.l - str. 60 

gr-2 a gr.3 - str. 61 

gr.4 - str. 62 
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Tento „um" si i 89 (43%) dětí přeje umět jako maminka, z toho větší část tvoří 

dívky (viz gr.3) a 80 dětí (16,3%) za tuto dovednost matku obdivuje (viz. gr.4). Může-

me pozorovat, že tato role se přesouvá i na mužskou část populace, ale z větší části 

zůstává stále připisovaná ženám. Tuto činnost má stále většina dětí propojenu 

s ženou. Je zajímavé, že matčinu přípravu školních svačin ani jedno dítě neuvedlo. 

Podle zkušenosti z praxe bych si tuto zvláštnost odůvodnila tím, že ji matky 

nepřipravují a tudíž ji děti ani nemohly uvést. Všeobecně úklid obdivovalo 10 dětí 

(7,1%) (viz. gr.4) - má tento obdiv matka za to, že si děti uvědomují, že matka uklízí i 

za ně a po nich? Dvě stě jedna maminek (97,1%) umí žehlit, sto devadesát pět 

(94,7%) prát, což dokazuje, že nejvíce maminek stále umí a plní domácí práce. Je 

zajímavé, že 14 dětí (68%) by chtělo umět prát jako maminka, z toho 9 chlapců (viz. 

gr. 3). Láká je tato činnost díky technické vyspělosti spotřebičů, kdy dnes již není 

tolik náročná a díky technické složitosti pro chlapce lákavá? 

Přes 190 dětí (90%) uvádělo, že maminka se stará o své děti, když jsou ne-

mocné. Pomáhá s problémy či domácími úkoly oceňuje pět dětí (6,4%) nižších 

ročníkůfaíz. gr.4), v období puberty se zdá mládeži spíše na obtíž. 

Sto sedmdesát čtyři maminek (84%) ovládá znalosti práce na počítači, což je 

jistě znatelná změna. Tento obrat způsobil rychlý vývoj technologií a jejich 

používání ve většině zaměstnání, tudíž se stává nezbytným. I v tomto případě 

můžeme pozorovat probíhající změnu 16 (8%) dětí(vizgr.3) by chtělo umět pracovat 

na počítači jako matka. Záleží na tom, koho vidí častěji pracovat na počítači? Řídit 

auto dnes ovládá 132 (63,7%) matek (viz. gr. l), což byla dříve představa o převážně 

mužské dovednosti. Na tuto změnu i poukazuje, že 38 (18%) dětí by chtělo umět 

řídit, jako matka (viz. gr. 3). Možná také proto, že přece jenom matka s nimi stále 

gr.l a gr. 2 - str. 61 

gr.3 a gr.4 - str. 62 



tráví více času a vidí ji častěji řídit? Polovina matek (51,7%) dokáže opravit 

různé věci (viz. gr. 1). 

Do práce dochází 118 (83,7%) maminek ze 141, což nám poukazuje na 

změnu. Dříve byla role matky spíše v domácnosti a otec obstarával peníze. Stejné 

množství matek ve všední dny uklízí, což poukazuje na to, že ženy se snaží stíhat 

dvě role - práci a domácnost (™z- ̂ wor...). jde obě tyto důležité funkce ženy stíhat ve 

stejné kvalitě? Sto patnáct (81,6%) matek sleduje ve volném čase televizi, což je čas, 

který si vyčleňuje sama pro sebe, pro svůj klid. Ukořisťuje televize čas, který by 

mohly rodiny trávit spolu, matky se svými dětmi? ^ro2hmor Což i poukazuje na to, že 

pouze polovina matek (45,4%) si se svými dětmi hraje a chodí na procházky 

(44,7% ).(viz.tab.2) 

Ojediněle děvčata, zřejmě v období puberty, obdivovala matku pro její 

vzhled - šatník, nalíčit se. Chlapci spíše si všímali charakteristických vlastností 

matky - veselá, hodná, chytrá, milující. Jeden chlapec obdivoval svou matku za 

hraní fotbalu, což poukazuje na proměnu rolí - dříve by tato činnost pro ženu byla 

zvláštní až nežádoucí. 

gr.l a gr. 2 - str. 61 

gr.3 a gr.4 - str. 62 
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3.2.5.2 Dětské výtvarné práce 

Metody, jimiž jsem zpracovala dětské výtvarné práce byly následující: 

- rozborem výsledků (analýzou) dětských výtvarných prací - s využitím 

vytvořeného kategoriálního systému hodnocení 

- běžnými metodami statistického vyhodnocení - zanesením údajů do 

tabulek, grafickým a procentuálním zpracováním dat 

Pro vyhodnocení výtvarné části této fáze výzkumu jsem vytvořila kategoriální 

systém, který je umožnil utřídit a zhodnotit z hlediska obsahu a formy.Neuplatnila 

jsem hledisko účinu, jelikož ve zkoumaném materiálu se toto hledisko vyskytlo 

v nepatrném množství. Dětské výtvarné práce jsem zkoumala ze dvou hledisek -

kvalitativního a kvantitativního. 

V následující tabulce č. 4 můžete sledovat jaké typy činností jednotlivých 

znázorněných druhů jsou typické pro matku (kvantitativní - náměty): 
1 II III IV V celkem 

H D H D H D H D H D 
celkem 

myje nádobí 5 3 1 1 2 12 
luxuje 14 5 2 3 3 1 1 29 
žehlí 5 4 10 6 6 12 6 6 1 3 59 

s co zametá 6 4 1 11 
fc. E o vytírá 4 1 1 1 7 
o •ra 

utírá prach 1 2 3 o •ra pere 4 2 18 11 5 8 2 2 1 53 
•o věší prádlo 5 3 1 1 1 11 

vaří 29 14 11 13 10 15 11 17 4 3 127 

Il> 
E-g 

nakupuje 6 3 2 1 2 2 4 1 21 Il> 
E-g pracuje na zahradě 2 4 1 1 1 1 1 11 

>0) 

c a 
pracuje na PC 16 3 12 6 5 4 8 4 2 2 62 >0) 

c a vybírá z bankomatu 1 1 
řídí auto 12 2 8 11 9 7 8 11 3 1 72 

H — vykonává své povolání 1 1 1 4 7 
c Í5 připravuje oslavy 1 1 

«0) El připravuje Vánoce 4 3 7 El provozuje zimní radovánky 2 1 3 
,S £ pečire o zvíře 2 1 1 2 6 
C 03 
O > 

a> s hraje společenské hrv 1 1 • 1 3 C 03 
O > 

a> s sleduje TV 1 2 1 4 

a> s 
plete 2 1 2 1 6 
hraje na hudební nástroj 2 1 3 
zpívá 1 1 2 

E Š tancuje 1 2 1 1 1 5 1 12 
3 N maluje/kreslí 2 1 1 4 

í jezdí na kole 1 2 3 
E hraje fotbal 1 1 E 

sp
or

t cvičí 6 3 1 1 1 12 

sp
or

t 

plave 3 3 1 7 
hraje plážové hry 1 1 
lyžuje 4 2 1 7 

ô uspává (předčítáním) 2 4 1 2 1 1 2 13 

».ï ošetřuje v nemoci 1 1 2 
hraje si s détmi 2 1 1 1 5 
přebaluje sourozence 1 1 1 3 

o chová díté 1 1 
e pomáhá (s úkolem, aj.) 1 1 1 2 2 7 

obsah nelze 
rozeznat 3 4 1 1 4 2 15 
nic 5 9 14 

CELKEM 135 66 81 64 60 65 47 55 17 27 628 
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Jednotlivé kategorie sledovaných znaků (jevů) jsem rozdělila do třech základních 

skupin a dalších podskupin (kvalitativní - úroveň provedení dětské výtvarné 

práce: 

Kategorie č. 1 - 4: počet zobrazených postav 

1. žádná 

2. jedna postava 

3. dvě a více postav 

4. rozdělení dětské a dospělé postavy 

Kategorie č. 5 - 8: vyjádření činnosti postavy atributy činnosti a jinými prostředky 

5. pouze atribut činnosti (postava bez naznačení pohybu) 

a) en face 

b) profil 

- částečný 

- smíšený 

- úplný 

6. naznačení pohybu postavy 

7. naznačení vztahu postav 

8. vyjádření činnosti 

a) pokusem o profil 

- částečný 

- smíšený 

- úplný 

b) jiným způsobem 

- než výtvarným; než profil 

Kategorie č. 9 -12 : začlenění postav do prostředí 

9. rozptýlení kreseb po celém formátu papíru 

10. soustředění k dolnímu okraji papíru popř. na základní linku 

11. intelektuální horizont (pás země - pás nebe; objekty stojící na zemi 

umisťuje mezi linku a dolní okraj) 

12. řešení prostorových plánů v pásech nad sebe 
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V tabulce č.5 je přehledně zaznamenáno kolik jednotlivých znaků, rozdělených dle 

vytvořeného kategoriálního systému, se v dětských výtvarných pracích 

vyskytovalo: 
Námět 
Třída i n in IV V 

Pohlaví H 1 D H I D H 1 D H 1 D H 1 D 

Kategorie 
1 2 2 6 1 9 1 2 3 
2 132 73 80 67 58 57 49 47 11 14 
3 9 4 7 8 2 13 3 2 4 
4 5 2 4 3 2 1 1 

5 

a 46 35 34 19 17 35 11 12 4 5 

5 
b 

I 1 1 5 2 5 2 5 
b n 14 3 9 8 9 5 2 3 1 

5 
b 

in 1 2 2 1 1 
6 12 4 2 2 5 1 1 
7 2 3 1 2 1 1 

8 
a 

i 11 4 6 10 4 6 1 2 1 3 

8 
a n 18 9 11 7 11 5 5 3 2 

8 
a 

m 3 3 1 4 8 

b 
i 7 8 16 15 2 9 3 1 

8 

b n 8 3 3 5 3 4 2 1 
9 35 25 11 5 16 13 14 11 5 
10 100 56 82 49 49 52 28 35 5 4 
11 2 5 2 1 4 3 
12 8 4 4 2 3 1 2 

T a b . č . 5 

Zjištěné aplikace výtvarných prostředků pro zobrazení činností matky, které 

děti v kresbách uplatnily: 

Na základě zpracování jednotlivých kategoriálních výsledků jsem nalezla tyto 

použité způsoby zobrazení: 

A) Izolovaná (jednotlivá) zobrazená forma činnosti: 

- lidská postava - zobrazená en face, ve smíšeném nebo úplném 

profilu; bez vyjádření činnosti či náznaku pohybu 

- atribut činnosti - bez jakéhokoli vyjádření činnosti či vztahu 

k činnosti 

- další přírodní a umělé objekty - charakterizující 

(přibližující -konkretizující) danou činnost; v čelním 

pohledu nebo sklá-pění, v šikmém nadhledu 
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B) Dvě zobrazované prostorové formy: 

- vyjádření vztahu mezi dvěma postavami (lidskými apod.) -

vyjád-ření společné činnosti, společné hry dvou postav. 

Zobrazením vedle sebe, překrýváním, vyjádření doteku nebo 

kontaktu mezi postavami často četnými deformacemi (např. 

zobrazené postavy při objetí, funkční prodloužení končetin, 

deformované proporce těla) postavy zobrazené en face, ve 

smíšeném nebo úplném profilu. 

- vyjádření vztahu postavy a přírodního nebo umělého objektu 

(lidské postavy a atributu činnosti apod.) - postava za atributem 

činnosti, funkční protáhnutí končetin postavy k atributu -

vyjádření vedle sebe, překrýváním, vyjádření doteku nebo 

kontaktu mezi postavou a atributem četnými deformace-

mi,... (stejné způsoby jako u předešlého bodu) navíc se objevuje 

mnohopohledovost a vyjádření vztahů v prostředí (využití více obrazových 

plánů) 

C) Znázornění prostředí děje (činnosti) 

- v interiéru ( pohled uvnitř domu- jednotlivé místnosti obývák, kuchyně,...) nebo 

exteriéru (zahrada, silnice, pláž, sjezdovka apod), objevilo se 

vyjádření prostoru od enumerace jednotlivých prvků, přes 

rozptýlení v prostoru, uspořádání na dolní okraj papíru, na 

základní čáru až k užití intelektuálního horizontu a více 

prostorových plánů. Objevuje se také transparence, překrývání, 

různé deformace. 

Zvolené způsoby a prostředky znázornění matky odpovídaly zadanému 

úkolu, situaci, kterou děti zobrazovaly. Námět pro výtvarné zpracování si děti 

Volily samy. Tím pádem námět činnosti, který je jim blízký, nebo takový, kde se 

domnívají, že jej dokáží vyjádřit. Jsou podnětem pro zjištění aktuálního stavu 
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dětské představy o matce. Informace získané z těchto prací mohou sloužit jako 

navedení k volbě námětu a také jako upozornění, čeho se vyvarovat. 

Z velké části stále přetrvává představa matky, která plní domácí povinnosti 

jako vaření, uklízení atd., či při mateřské péči o své dítě/děti -např. uspává je, 

stará se, když jsou nemocné, pomáhá s domácími úkoly. Matka je stále představi-

telkou příprav rodinných oslav a svátků. Zároveň se ale matka objevuje i v činnos-

tech dříve charakteristických spíše pro otce (běžně chodí do práce,ovládá 

uživatelsky i v rámci svého povolám práci na počítači, je schopná řidička aut). 

Většina matek má i koníčky, které praktikují ve svém volném čase. Některé matky 

rády kreslí, zpívají, tančí, nebo se věnují sportovním aktivitám jako lyžování, 

cvičení, plavání, jízdě na kole, ale i hraní fotbalu. Četnosti jednotlivých dětských 

představ o matčině roli naleznete v tabulce č. 4. 

V množství získaných dětských prací nebyl možný ke každému vyjádření 

činnosti verbální doprovod. Organizační náročnost výtvarné části šetření mi 

bohužel neumožnila získávat současně ke každé práci verbální doprovod jejího 

autora. V průběhu vyplňování dotazníku mi spontánně děti vyprávěly velké 

množství informací, které role konkrétních matek charakterizovaly. Ale v dotazní-

kovém formuláři jsem nenašla žádnou snahu tuto vzpomínku jakýmkoli 

způsobem zaznamenat. Lze proto předpokládat, že v některých případech tyto 

situace chybí výtvarně zpracovány, jelikož se děti bojí neúspěchu reálného 

vyjádření dané činnosti. Nízká úroveň výtvarného vyjádření tomu nasvědčuje. 

V pracích dětí, kde vyjadřovaly dvě a více situací se projevil' postupný 

návrat k nižším grafickým typům zobrazení lidské postavy. Při opakování této 

činnosti by bylo lépe zaměřit se na zobrazení pouze jedné situace. Děti se 

soustředily na řešení vyjádření dané činnosti, situace, proto i některé aspekty 

úkolu v dané chvíli ztrácely na důležitosti. 

tab.č. 4 -str. 63 
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V dětském vyjádření jsem také vnímala nepatrné rozdíly mezi řešením 

chlapců a děvčat. Chlapci si více vybírali technicky zaměřené náměty. „Matka, jak 

řídí auto", „Matka pere, žehlí..." V těchto chlapeckých zpracování se objevil ve 

velkém množství smysl pro funkčnost daných předmětů. Elektronické přístroje 

jsou zapojeny do zásuvek a považují za důležité znázornění ovládacích tlačítek. 

Tyto aspekty se samozřejmě v dívčích prací také objevovaly, ale v menším 

měřítku. 

Dekorativní prvky se objevily spíše v kresbách děvčat, při snaze vyjádřit 

„krásu" matky. Většinou se jednalo o znázornění vzoru matčiných šatů, krajek. Je 

třeba umět posoudit do jaké míry se jedná o funkční zdobení a v jakých případech 

jde již o nefunkční opakování prvků. 

Postavy děti zobrazovaly nejčastěji v pohledu en face, méně pak smíšeném 

a úplném profilu, což je podřízené znázornění konkrétní situace. Pokud dítě mělo 

potřebu vyjádřit vztah, kontakt mezi postavami či postavou a atributem činnosti, 

snažilo se znázornit pohyb, natočením části nebo celé lidské postavy. V malém 

množství se objevilo i zobrazení lidské postavy zezadu. 

Vyjádřit činnost se žáci snažili pokusem o profil, většinou smíšeným, 

částečným a nebo úplným. Dalším způsobem bylo např. funkční prodloužení 

končetin, u automobilu pomocí čar vyjadřujících směr. Jiným způsobem než 

výtvarným se děti snažily dopomáhat textem - názvem činnosti, zvuky vyjadřují 

přístroje, komikové bubliny u postav. 

Postavy do prostředí začleňovaly zejména k dolnímu okraji/ linii. V men-

ším množství případů se objevilo řešení rozptýlení kreseb po celém formátu 

papíru. V ojedinělých případech se objevil intelektuální horizont (pás nebe a země; 

pás podlahy a stropu). Některé děti považovaly za důležité pouze vyjádřit postavu 

a atribut činnosti a zasazení do konkrétního prostředí pro ně nebylo podstatné. 
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3.2.6. Dílčí závěry z první fáze empirické sondy 

A / l Metodiku šetření, zaměřenou na získání aktuálních dat (poznatků) o aktivi-

tách charakteristických pro mateřskou roli jsem vypracovala. Pro získání 

většího množství údajů jsem zvolila dotazníkové šetření, které si myslím, že 

splnilo svůj úkol. Z důvodu získání většího množství dětských výtvarných 

prací mohli děti na zadní stranu dotazníku znázornit až čtyři náměty. Pokud 

by se mělo toto šetření opakovat, doporučovala bych dětem zadat pouze jednu 

kresbu, jelikož při dalších se znatelně projevila jejich unavenost. 

A / 2 Nejtěžší pro mne bylo vytvořit kategoriální systém. Nejpřijatelnější z mnou 

zkoušených tříděný jsem nakonec zvolila třídění podle kvalitativního a 

kvantitativního hlediska, který nejlépe vyhovoval mým potřebám. 

Překvapilo mne, že zůstává základní dětská představa o matce jako „udržova-

telce domácího tepla", matce starající se o domácnost. Jedná se o ženu, která 

připravuje jídlo, uklízí, pere a žehlí prádlo a také se stará o své děti. Což ne-

ukazuje na současnou generovou proměnu rolí. Je také zajímavé, že zvětší 

části za tyto dovednosti matku obdivují děvčata. Od ranného dětství přebíráme 

vzory zejména od svých rodičů, ve většině případů více od rodiče stejného 

pohlaví - v tomto případě dcera od matky. Přebírá vždy dcera od matky úplný 

vzor „supermanky", který si s sebou bere do svého dalšího života? Další pro-

středek, který ovlivňuje dětskou představu jsou média. Pokud bychom se 

zamysleli - v jaké podobě nám nejčastěji roli matky média zprostředkovávají 

například v reklamách? Zjistíme, že vidíme ve většině případech matku usmí-

vající se při přípravě pokrmu, umývající špinavé nádobí, uklízející v bytě, 

hledající to nejlepší z jídla či péče pro své děti. Můžeme pozorovat matku 

v ideální rodině - vždy s manželem a ve většině případech s dvěmi dětmi. 

Setkáváme se s tímto „ideálem" i v běžném životě? Zajisté by každé dítě v takto 

harmonické rodině rádo žilo. Tudíž z tohoto jediného výzkumu nelze soudit do 

jaké míry děti odpovídali pravdivě a z jaké míry se do jejich odpovědí promítla 
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jejich přání o matce a rodině, jak by chtěly, aby vypadala. Důvodem dětského 

stereotypního pohledu na matku může být i nabídka námětů na toto téma, 

které je jim nabízeno ve škole. Vědí, co od nich učitelka očekává. Příčinou může 

být i to, že děti vyjádřily pouze takové náměty, o nichž si myslely, že je dokáží 

vyjádřit. 

V dětském povědomí se také objevuje matka, jako výdělečná osoba, která se 

podílí na finančním zajištění rodiny. Což nám poukazuje na dlouhodobý vývoj 

emancipace žen a její snahy mít stejná práva jako muži. Ve zkoumaném vzorku 

jsem nenašla žádnou matku, vykonávající povolání, které je charakteristické 

pro muže a pro které není utvořen ani ženský vzor. Dalším takovým příkladem 

je stále běžnější situace, kdy žena, zároveň i matka, řídí auto, pracuje na 

počítači, ale i vyčleňuje si volný čas pouze pro sebe a např. věnuje se svým 

koníčkům - třeba i hraje fotbal, jak již uvedl jeden chlapec. Z těchto odpovědí 

lze sledovat drobné změny a i posuny do nejenom blízké budoucnosti v roli 

matky a jejím postavení v rodině. 

A/3 Při ověřování úrovňe schopností žáků uvedeného věkového stupně vyjádřit 

tyto představy ve výtvarně zpracované výpovědi jsem zjistila, že některé 

děti měly problém se zobrazením konkrétní situace a proto si při výtvarném 

vyjádření určitého námětu dopomáhaly textem. Toto opatření mohlo být 

z důvodu malé sebedůvěry v to, že někdo další rozpozná situaci, kterou chtěli 

znázornit. 

Dále mne zaujalo, že poměrně velká část žáků páté třídy odmítla výtvarně 

vyjádřit postavu matky v konkrétní situaci a při konkrétní činnosti. Některé 

děti alespoň zapsali důvod svého rozhodnutí - neumějí výtvarně vyjádřit 

lidskou postavu. Toto sdělení nám potvrzuje strach z neúspěchu. 

Žáci, zkoumaného vzorku, mají nízkou schopnost vyjádřit konkrétní situaci z hlediska 

výtvarných prostředků. Ojediněle se v dětských námětech objevovaly dvě a více postavy 

s minimálními vztahy mezi nimi. Nejčastějším znázornění v dět-ských prací se vyskytovala 
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postava s atributem činnosti, ve většině případech bez vyjádření vztahu mezi nimi. 

Objevily se i náměty bez postavy, pouze s atributem činnosti. Z velké míry děti umísťovaly 

postavu k dolnímu okraji, bez charakte-ristického prostředí pro konkrétní námět. Zřejmě 

nebylo pro dítě důležité. Můžeme některé úkazy připisovat i důvodu, že děti měly možnost 

vyjádřit vícero námětů, čímž již mohly být unavené. 

Bylo pro mne i zarážející, že některé děti ani neodpověděli na otázky v dotazníkové části, 

přičemž při mluveném projevu si každý na určitou konkrétní situaci vzpomněl a byl ji 

schopen vypovědět. Lze přihlédnout i k problému žáků se psaním, obavy z nespisovného 

psaní - psaní s hrubkami a chybami? Čímž se i potvrdil velký význam doprovodné 

komunikace a i výsledného komentáře a to nejenom při výtvarné vyučovací jednotce. 

Problém v zobrazení se projevuje i v jednotlivých výtvarných úkolech, kde se nízká úroveň 

potvrdila. Lze soudit, že zvolené náměty se odvíjely od nízké zobrazovací schopnosti, než-

li od takových, které by si skutečně zvolili. Tyto nízké zobrazovací schopnosti, než na to, 

co chtěly děti skutečně zvolit. 
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3 . 4 D R U H Á F Á Z E 

EMPIRICKÉ VÝZKUMNÉ SONDY 



Pokládala jsem za nezbytné doplnit první fázi výzkumného šetření, které bylo 

zaměřené na žáky, také druhou fázi šetření, zaměřenou na učitelky, které dětem 

výtvarné zpracování dětem nabízejí a měly by je záměrně rozvíjet. Průběh 

výtvarného procesu a jeho výsledky nelze objektivněji posoudit, zaměříme-li se 

pouze na výsledky jejich činnosti - výtvarné práce žáků. 

Jsou totiž dokladem kvality interakcí probíhající mezi učitelem a žáky. Z tohoto 

důvodu si také musíme všímat i úrovně profesních kompetencí učitelů. 

3.3.1 Cíle a výstupy druhé fáze výzkumného šetření 

B / l Vypracovat metodiku šetření, zaměřenou na získání aktuálních dat o sou-

časném repertoáru námětů širšího tematického celku „ matka - mateřství", 

které nabízejí učitelky dětem pro výtvarné činnosti na primárním stupni 

školy. 

B /2 Ověřit způsob jakým učitelé 1. stupně náměty nabízejí a zda se záměrně po-

koušejí rozvíjet grafický typ a zobrazení situací pro volené výtvarné činnosti. 

Z těchto cílů práce a jejich výstupů vyplynuly následující dílčí cíle a úkoly: 

(a) Získat aktuální poznatky šíři stávajícího repertoáru a četnost jednotlivých 

námětů 

(b) Uspořádat získaná data pro potřeby dalšího zkoumání, tzn. vypracovat pro 

toto třídění kategoriální systém 

(c) prozkoumat, zda učitelky v obsahu i formě nabízených námětů reflektují 

stávající proměny role matky? 
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3.3.2 Formulace zkoumaného problému: 

Řešený výzkumný problém druhé fáze empirické sondy jsem se rozhodla formu-

lovat jako tři základní otázky, na něž je třeba nalézt odpovědi: 

a) Rozvíjejí učitelky 1. stupně ZŠ zobrazovací schopnosti dětí nezbytné pro 

úspěšné řešení zadaného úkolu záměrně, tzn. vhodně volenými a formu-

lovanými výtvarnými úkoly, motivačními rozhovory a dalšími 

didaktickými prostředky? 

b) Jaké obsahy dětských výtvarných sdělení očekávají učitelky , zadají-li 

námět. "Co moje maminka umí?" Liší se očekávání učitelek a žáka nad 

zpracováním daného námětu? 

c) Uvažují učitelky při zadávání námětů uvedeného tematického celku o 

případných problémech jejich realizace? 

3.3.3 Metody zkoumání a charakteristika druhé výzkumné fáze a 

její průběh 

V této druhé fázi empirické výzkumné sondy jsem použila tyto metody: 

- rozhovory s učitelkami (během praxe, během experimentu) o prošle-

matice vztahů v rodinách 

- dotazník 

- běžnými metodami statistického vyhodnocení - zanesení údajů do 

tabulek, grafickým a procentuálním zpracováním dat 

Dotazník ( viz příloha 3) - byl sestaven se záměrem získat tyto základní informace: 

- Předpoklady učitelek o dětském výtvarném vyjádření na konkrétní námět 

- Jaké náměty jsou dětem na téma matka nabízeny 

Přílohy č.3 - viz. Přílohy str.7 
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- Jak postupují v situaci, kdy jeden rodič chybí 

- jak řeší problém, kdy dítě nechce znázorňovat lidskou postavu 

Dotazník obsahuje otevřené otázky z důvodu větší volnosti učitelek při vyjad-

řování. Dotazníky jsem do základních škol a studentkám dálkového studia 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zanášela většinou osobně. Smysl a jednotlivé otázky 

jsem učitelkám vysvětlila. Pro větší návratnost dotazníků jsem si předem domlu-

vila termín, kdy si je osobně opět vyzvednu. Celkem jsem získala zpět 24 

dotazníků (z celkového počtu 35). Dotazníkové šetření proběhlo během ledna 

2009. 

3.3.4. Zpracování získaných dat, jejich interpretace 

Jaký měly učitelky zájem o zjištění současné dětské představy o zobrazení 

matky a mateřství jsem se mohla přesvědčit již při zadávání dotazníků pro děti. 

Většina učitelek nevěnovala pozornost tomu, jaké otázky dotazník obsahuje a co 

od něj očekávám. Při jejich vybírání neprojevily zájem, jak děti dotazníky vyplnily 

a výtvarně zpracovaly. Pouze pár učitelek si předem prostudovalo strukturu 

dotazníku a zajímaly se o otázky, které dětem formou dotazníkové metody podá-

vám. Překvapivě to byly většinou ty, které mají ve třídách děti z neúplných rodin a 

samy mi nabídly, jak toto téma řeší a pracují s ním. Samozřejmě na tomto základě 

nemohu soudit, že v jiných třídách se neobjevilo dítě z neúplné rodiny. Mohu 

pouze vyvodit, které učitelky tuto problematiku berou na vědomí a nějakým 

způsobem tuto situaci řeší a diskutují o ní ve své třídě. 

V grafu č. 5 jsem porovnávala dětské práce na téma „Česko hledá Superma-

minku - co moje maminka umí" s předpoklady učitelek o dětském výtvarném 

zpraocvání. Správně paní učitelky předvídaly, že děti maminku zobrazí v domá-

cnosti - jak vaří, uklízí, pracuje na zahrádce. Učitelky měly představu, že děti 

zobrazí svou matku při činnosti, která je charakteristická pro její povolání, nebo 

naopak při hrách a výletech ve volném čase. Tyto náměty zřejmě nebyly pro děti 
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tolik podnětné. Děti ve větším množství lákaly témata, v kterých matka řídí auto, 

pracuje na počítači, realizuje se při sportovních aktivitách. Většina učitelek tyto 

možnosti neočekávala. Zřejmě i z toho důvodu, že tyto činnosti se stávají až 

v průběhu posledních let pro matku, ale i ženu jako takovou, podstatné a důležité 

jak v jejím osobním životě, tak v povolání. 

Ve zkoumaném vzorku učitelek se neobjevily tyto náměty, které děti 

výtvarně vyjádřily: péče o mladšího sourozence; pomáhání s domácími úkoly; 

činnosti, které se vztahují k určitému ročnímu období (Vánoce, Velikonoce, 

oslavy...) a matčiny umělecky zaměřené aktivity (tancuje, zpívá, kreslí,...) 

Graf č. 5 - Rozdíl očekávání učitelek a žáku při výtvarném vyjádření na námět Česko hledá 

Supermaminku - co moje maminka všechno umí 

Výtvarný námět, který učitelky nejčastěji nabízí dětem při hodinách výtvar-

né výchovy je portrét maminky (13 z 24) - „Obrázek v rámečku hlavy maminky" 

„Jak vypadá moje maminka" „Moje maminka" „Tvář mojí maminky-jak si jí pama-

tuji" „Malba-snaha o podobu". Zadání daného námětu se ve většině případů 
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shoduje s očekáváním výsledné dětské práce: „nakreslí maminku" „obraz nejbližší 

mamince" „očekávám, že děti nakreslí dané téma" „Charakteristické znaky obli-

čeje mámy. Pravdivost barev (oči, vlasy,...)" Jedenáct učitelek dětem zadává téma -

co maminka doma nejčastěji dělá. Učitelky pod tímto námětem mají představu 

matky při nějaké domácí činnosti (např. nejčastěji při vaření). Repertoár skoro 

jedné třetiny učitelek obsahuje kresbu postavy maminky. Šest učitelek nabízí 

dětem námět - kde maminka pracuje. Očekávaným zpracováním dětmi tohoto 

námětu je: „Nakreslí maminku při práci, v pracovním oděvu, případně i 

s nástrojem k práci" Dále se objevují témata - jak pomáhám mamince, jak spolu 

trávíme čas, víkendy, prázdniny. Osm učitelek z dvaceti čtyř nabízí dětem náměty 

„pro maminku" - vytváří přáníčka, obrázky, dárečky (kytička, srdíčko,...), šatičky 

pro maminku. Všechny náměty, které učitelky dětem nabízejí se ve většině 

případů shoduje i s očekáváním, jak děti výtvarně zpracují dané téma. 

Při zpracování odpovědí z dotazníku jsem zjistila, že některé učitelky ne-

znají terminologii. Místo výtvarných námětů uváděly výtvarné techniky či výtvar-

né prostředky. Tím pádem výtvarný námět zapisovaly do očekávání, jak žáci toto 

téma zpracují. Myslím si, že i z tohoto důvodu učitelky nevnímají rozdíl mezi za-

dávaným výtvarným námětem a výslednou dětskou prací. Přehlednou databázi 

učitelkami nabízených témat naleznete v tabulce číslo 6. 
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Učitelkami nabízené náměty 
Počet učitelek 

nabízející toto téma 
Počet učitelek v % 

podoba 

Co se mi na mamince líbí 1 4,2% 

podoba 
Portrét maminky 13 54,2% 

podoba 
Celá postava maminky 7 29,2% 

podoba 

Těhotná maminka 1 4,2% 

činnost 

Co nejčastěji doma dělá 11 45,8% 

činnost 

Co spolu děláme 2 8,3% 

činnost 

Jak pomáhám mamince 2 8,3% 

činnost 
Kde jsme spolu byli 2 8,3% 

činnost 
Kde maminka pracuje 6 25,0% 

činnost 

Jak trávíme víkendy 4 16,7% 

činnost 

Jak si se mnou hraje 1 4,2% 

činnost 

Maminka má svátek 1 4,2% 

pocity 

Barevně vyjádřit pocity, které nám dává 1 4,2% 

pocity 
Její pocity 1 4,2% 

pocity 
Co-koho má maminka nejraději 1 4,2% 

pocity 

Můj vztah k matce 1 4,2% 

rodina 
Moje rodina 2 8,3% 

rodina 
Můj domov 1 4,2% 

pro maminku 

Dáreček pro maminku 4 16,7% 

pro maminku 
Satičky pro moji maminku 1 4,2% 

pro maminku 
Obrázek pro maminku 1 4,2% 

pro maminku 

Přáníčko 2 8,3% 

Celkem 66 

Tab. č.6 - Učitelkami nabízené náměty na téma „MATKA" 

Některé učitelky nebyly schopné napsat očekávání k zadávaným výtvar-

ným námětům. Pokud předem učitelky předem nic neočekávají, nepřemýšlely nad 

zadávaným výtvarným námětem, tak si myslím, že během zadávání výtvarného 

námětu, práce dětí, nebo při hodnocení prací může dojít k nejasnostem. Mohlo by 

se stát, že některé dětské práce by mohly být i nepochopeny, a tudíž i špatně hod-

noceny, i když pro dítě by představovaly velký posun vpřed. 

Pět učitelek se již setkalo s tím, že by měli ve třídě děti z neúplných rodin, 

kde by matka chyběla. Dvě učitelky by tento problém řešily povídáním a vysvětle-

ním proč tomu tak je. Jedenáct učitelek by dítěti navrhlo, aby kreslilo jiného člena 

rodiny, kterého má rád. Dvě učitelky by se předem domluvilo s rodinou o tom, jak 

k této situaci přistupují a podle toho by se pak zachovaly. Objevil se i návrh jedné 

paní učitelky s tím, že dítě bude mít novou maminku, tak by dítě mělo nakreslit, 

jak si ji představuje. Setkala jsem se i s odpovědí, že je to stejný problém, jako když 

nemá tatínka, ale již nebylo dopsáno, jak v těchto případech postupovat. Další pani 

učitelka napsala, že tyto děti jsou s tím smířené a neměli bychom to zbytečně 
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rozebírat. Jedna pani učitelka odpověděla, že by pracovala s tímto tématem úplně 

stejně. Bohužel jsem nenalezla žádnou literaturu, která by se tímto problémem 

zaobírala z didaktického hlediska. Proto je zůstává jen a jen na každé konkrétní 

učitelce, jak k tomuto problému bude přistupovat. Více z pohledu psychologic-

kého poradenství naleznete v kapitole 4.2 .16 

Při zadávání dotazníků dětem jsem se ve vyšších ročnících 1. stupně setká-

vala s tím, že děti nechtěli téma výtvarně zpracovat. U většiny dětí bylo vysvětlení, 

že neumí nakreslit postavu, nejde jim to. I z tohoto důvodu jsem dala učitelkám 

otázku, zda se setkaly se situací, kdy dítě nechce kreslit lidskou postavu vůbec a 

jak by tuto situaci řešily. Z celkového počtu dvaceti čtyř dotázaných učitelek se 

pouze tři (12,5%) začaly v první řadě zaobírat důvodem tohoto problému - zda 

dítě neumí nakreslit lidskou, nebo má strach z neúspěchu. Tři učitelky (12,5%) se 

za dobu svého pedagogického působení s tímto problémem nikdy nesetkaly. Šest 

učitelek (25%) nabízí dětem jako řešení ukázky prácí ostatních spolužáků. Šest 

učitelek (25%) se snaží nabízet jiné metody pro zobrazeni lidské postavy (např. 

koláž, modelování, obkreslování postav na velký formát, dokreslení fotografie 

atd.). Tři učitelky (12,5%) před zpracováním daného námětu by si s dětmi povídali 

o lidském těle a jeho proporcích (i za pomoci názorných obrázků, fotografií) Sedm 

učitelek z dotazovaného vzorku by děti do kresby nenutili a nechali dítě kreslit, co 

chce a budou čekat, až k tomu dospěje. V tabulce č. 7 jsem zaznamenal odpovědi 

učitelek podle jejich četnosti. 

Ještě na závěr bych chtěla přesně zaznamenat jeden názor jedné paní 

učitelky. Ráda bych upozornila, abychom vždy hledali všechny možné příčiny 

proč dítě nechce zobrazovat určité náměty, situace a postavy. Chci i poukázat na 

důležitost dětského komentáře. Píši to z důvodu, abychom svými milnými závěry 

zbytečně neuškodili některému dítěti. 

16 kap. 4.2 - str. 

tab. č. 7 -str. 80 
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Nabídky na řešení problému Počet odpovědí odpovědi v % 

nesetkala se s tímto problémem 3 12,50% 

povzbudit 1 4,20% 

ocenit 1 4,20% 

motivace dítéte vyzdvihnout jej 1 4,20% 

3 
pomocí námětu 2 8,30% 

6 
<) kladné hodnotit 1 4,20% 

o 
CL. 

ukázat práce ostatních dětí; názor 6 25% 

i 
kreslit podle předlohy 2 8,30% 

£ 
M 

koláž 1 4,20% 

3 
fi 
CL. 

1 
•O 

nabídnout jiné řešení 
modelování 1 4,20% 3 

fi 
CL. 

1 
•O 

nabídnout jiné řešení 
doprovodná kresba 1 4,20% 

3 
fi 
CL. 

1 
•O 

jiné 3 12,50% 
tu studie lidského těla 3 12,50% 

nabídka jiných alternativ - zvíře, květiny 2 8,30% 

přesvědčit aby kreslil 1 4,20% 

nabídnout svou pomoc 1 4,20% 

pa
si

vn
í 

př
ís

tu
p 

k 

ře
še

ní
 

pr
ob

lé
m

u nenutit kreslit 2 8,30% 

pa
si

vn
í 

př
ís

tu
p 

k 

ře
še

ní
 

pr
ob

lé
m

u 

nechám kreslit co chce 1 4,20% 

pa
si

vn
í 

př
ís

tu
p 

k 

ře
še

ní
 

pr
ob

lé
m

u 

čekám, až k tomu dospéje 1 4,20% 

hl
ed

án
í 

d
ů

vo
d

u 

př
íč

in
y neumí nakreslit 1 4,20% 

hl
ed

án
í 

d
ů

vo
d

u 

př
íč

in
y 

má strach z neúspěchu 2 8,30% 

Celkem 37 

Tabulka č. 7 - Nabídka řešení učitelek, když dítě nechce kreslit lidskou postavu 

3.3.6. Dílčí závěry z druhé fáze empirické výzkumné sondy 

B / l Metodiku šetření, zaměřenou na získání aktuálních dat o současném reper-

toáru námětů širšího tematického celku „ matka - mateřství", které nabízejí 

učitelky dětem pro výtvarné činnosti na primárním stupni školy jsem 

vypracovala. Z rozhovorů i z dotazníků od učitelek je zřejmé, že jim zůstává 

představa matky především jako ženy, která se stará o své dítě a vykonává 

domácí práce. I z tohoto důvodu si myslím, že zůstávají stále stejné obdoby 

výtvarných námětů na toto téma - portrét, postava matky, co maminka dělá 

doma, společně strávený čas a výrobky pro maminku. Myslím si, že většina 

učitelek hlouběji nad tímto tématem a problémy s ním spojených neuvažuje. 

Ale pokud se zeptáme na určitý problém a jak by jej řešily, jsou schopné se 

nad ním zamyslet a ve většině případů i správně vyhodnotit a naleznout 

vhodné řešení. Otázkou zůstává, kde mají učitelky brát vhodné podněty 
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k zamyšlení nad problémy, které během školní výuky i mimo ni mohou 

nastat. Z rozhovorů jsem zjistila, že některé učitelky neznají rodinnou situaci 

svých žáků, pokud nenastane problém, který by bylo třeba řešit. 

B/2 Velice pozitivně hodnotím jakoukoliv aktivitu všech učitelek podílejících se na 

výzkumu, oceňuji jejich vstřícnost a ochotu. Za velmi přínosné považuji i 

rozhovory s učitelkami. 

Nelze sledovat zřetelnou proměnu ve změně námětů podle stávající proměny 

role matky. Podle svých vlastních zkušeností ze své docházky na základní 

školu soudím, že náměty na téma matka se za tuto dobu razantně nezměnily. 

Stávající změnu role matky lze vysledovat pouze z námětu - kde matka 

pracuje, kde již pouze nestará o domácnost a rodinu, ale aktivně přispívá do 

finančního rozpočtu rodiny, což byla dříve dominantní úloha pouze muže. 

Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů s učitelkami jsem učinila následující 

závěry: 

- informační připravenost některých učitelek 1. stupně ZŠ je nedostatečná ve 

smyslu plánovacích, diagnostických i operačních předpokladů (umět využít 

a zpracovat znalosti a informace) 

- některé učitelky mají problémy se znalostmi výtvarné terminologie 

- většina učitelek nevnímá rozdíl mezi výtvarným námětem a svým očeká-

váním, jak jej děti výtvarně zpracují 

- nejsou schopné správně vyhodnotit příčiny vzniklých problémů, a tudíž i 

nabídnout správné řešení situace 
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IV. 

ZÁVĚRY Z VÝSLEDKŮ EMPIRICKÉ 

VÝZKUMNÉ SONDY 



4.1 Shrnutí výsledků obou částí empirické sondy 

Přínos této diplomové práce spatřuji v předání podstatných informací a zkušenos-

tí, které si učitel může uvědomit při výběru námětu. 

Až při hlubším zkoumání tohoto tématu jsem si uvědomila, jak je obsáhlé. 

Díky tomu může má práce sloužit jako východisko pro další výzkumná šetření, 

které by se hlouběji zabývaly objevenými problémy. 

Bohužel organizační náročnost neumožňovala ve výtvarné části šetření 

získávat současně ke každé práci verbální doprovod jejího autora. Tímto problé-

mem vznikly v mém šetření značné mezery, které by bylo vhodné doplnit např. 

v dalších pracích, které by danou problematiku zkoumaly. Jelikož si myslím, že 

terénní šetření je v současnosti velmi náročné a není moc dostupné, doporučovala 

bych jej realizovat na jedné užší výzkumné skupině. 

Také bych doporučila při opakování tohoto šetření ve výtvarné části každé-

mu dítěti nabídnout pouze jeden námět pro výtvarné vyjádření, jelikož na dalších 

výtvarných zpracování se projevila jejich unavenost. 

Shromážděné nezbytné poznatky z hlediska genderové problematiky, 

sociální a vývojové psychologie mi umožnily poučený hodnotící náhled na pojetí 

mateřství v současné společnosti. Což si myslím, že je nezbytné pro učitelky 

přípravy, realizace a hodnotící reflexe výtvarných aktivit. 

Překvapilo mne, že současné představy žáků se razantně nemění. U většiny 

dětí stále roli matky charakterizuje práce v domácnosti, péče a starostlivost o své 

děti. Je několik možností, jak si toto zjištění vysvětlit: 

- stále se s tímto modelem setkávají ve svých rodinách 

- tyto stereotypní náměty učitelky neustále dětem nabízejí, tudíž kreslí to, 

co se od nich očekává 

- děti ovlivňuje vzor matky působící na ně z médií (např. reklam, filmů ) 

- mají strach z neúspěchu, a proto si volí náměty, které si myslí, že „umí" 
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Mým názorem je, že všechny tyto vlivy působí na dítě propojeně. Některé 

děti mají stále štěstí a žijí v harmonické rodině, kde tento „model" matky mohou 

vidět. Pokud ne, mohou v médiích vidět „dokonalou" rodinu, v které by si většina 

přála vyrůstat. Myslím si, že spolu souvisí strach z neúspěchu a učitelkou nabízené 

náměty, které se i většinou za období studentovi povinné školní docházky opakují. 

O čemž jsem se sama přesvědčila jak z vlastní docházky na ZŠ, tak na praxích 

během studia. Tudíž ví, co je od nich očekáváno, jaký námět si přeje učitelka vidět, 

za který budou pochváleni. Je to pro ně nejsnadnější způsob řešení, bez toho, aby 

žák záměrně rozvíjel své grafické typy. 

Při ověřování schopnosti dětí tyto představy vyjádřit výtvarnou formou se 

objevilo mnoho jevů charakteristických převážně pro období předškolního mladší-

ho věku. Žádný výrazný rozvoj v průběhu školní výuky nenastal. Navíc kresby 

ztratily, ve srovnání s kresbami předškolních dětí, působivost, výraz. 

Níže bych chtěla zodpovědět hlavní výzkumné otázky, na něž jsem hledala 

odpovědi. 

1. Projevují se změny rolí matky v jejím zobrazování v úkolech zadávaných na 

l.stupni ZŠ? 

Zásadně se změny role matky ve výtvarných námětech nabízených 

učitelkami neprojevily. Můžeme si ale povšimnout námětů, které poukazují na 

technické dovednosti matky ( např. řídí auto, ovládá práci na počítači, atd.), které 

byly dříve považovány spíše jako mužská záležitost. Také je znatelná proměna 

role matky v tom, že si vyčleňuje čas sama na sebe - na své koníčky a záliby. 

Nevěnuje všechen čas domácnosti a rodině, ale má prostor i sama pro sebe, což v 

minulosti také nebylo běžné. Další námět, který by na tuto změnu mohl 

poukazoval se týká povolání matky. Navrhovala bych, že lze na toto téma 

nahlédnout z problematiky Gender Studies - jaká povolání, spíše charakteristická 
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pro muže ženy - matky dnes vykonávají? Která povolání nenalezneme v ženském 

rodě a z jakého důvodu? 

U žáků vyššího stupně lze sledovat problém s jejich vyjádřením k dané 

situaci. Byla jsem překvapena, že se netýká pouze jejich výtvarného, ale i písem-

ného sdělení. Převážně žáci pátého ročníku odmítali výtvarně vyjádřit konkrétní 

situaci. Některé děti také nebyly schopny sepsat v dotazníkovém šetření odpovědi 

na otevřené otázky. Což mohlo být způsobeno tím, že se jim nechtělo na určité 

otázky odpovědět, nebo pro ně bylo složité najít odpověď. Důvodem mohl být i 

strach ze špatných odpovědí (jak po stránce obsahové i gramatické). 

2. Jaké důsledky z výzkumných zjištění plynou pro praxi vedení výtvarných 

činností učitelem? 

Hlavní příčinu rozdílů očekávaného výtvarného zpracování žákem a učite-

lem vidím v tom, že většina učitelek ve zkoumaném vzorku nevnímá rozdíl mezi 

výtvarným námětem a očekáváním dětského výsledného produktu. Dále bych 

chtěla upozornit na fakt, že se stále objevují dárečky, přáníčka „pro maminku" u 

kterých děti většinou pouze bezmyšlenkovitě kopírují šablony, aniž by tato 

vyučovací jednotka obsahovala učivo. 

Pro to, aby učitelky mohly přizpůsobit náměty současným podmínkám, je 

zapotřebí, aby si byly vědomy charakteristických projevů a příčin těchto změn. 

Také zvolené náměty by měly obsahovat učivo a měly by umožňovat dětem rozvoj 

dovednostních kompetencí. Z výtvarné části dotazníkového šetření je možné 

pozorovat, že ve většině případů si děti volí záměrně znázornění takových situací, 

které jsou pro ně nejjednodušší (tím pádem ale také nerozvíjí jejich grafické typy). 

Na to by učitelka měla při zadávání jakéhokoli námětu myslet - nabízet dětem 

takové situace, kde budou muset řešit jejich vyjádření. 

Při přípravě na tuto vyučovací jednotku by se nemělo opomíjet, jak je toto 

téma pro děti citlivé. Předpokládat, jaké situace při řešení konkrétního námětu 

mohou nastat. Zajisté bychom měli být informováni o rodinných situací ve třídě, 
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abychom mohli pro děti z neúplných rodin přizpůsobit zadání. Bylo by i vhodné 

znát stanovisko, jak k problematice chybícího člena přistupuje zbytek rodiny. 

Učitelka může využít získaných dat pro prohloubení výchovně rozhodo-

vacích kompetencí. Lze využít mého kategoriálního systému, v kterém jsem 

přehledně zaznamenala četnosti jednotlivých sledovaných znaků, které se 

vyskytovaly v dětských prací. Můžeme na tomto základě předpokládat, jak by 

k podobnému námětu děti ne/ přistupovaly, a tudíž jakých situacích bychom se 

měly vyvarovat - jaké situace podporovat. 

Jak v teoretické, tak praktické části práce je možné získat základní infor-

mace o této problematice, které mohou evokovat učitelky k uvažování nad touto 

problematikou, ale i k dalšímu hledání odpovědí na otázky s tímto tématem 

související. 
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4.2 Identifikace dalších problémů, které je třeba řešit v souvislosti se 

zkoumaným problémem 

Při práci s náměty na téma matka a mateřství ve výtvarné výchově, ale i 

v jiných předmětech, bychom měli brát na vědomí, že může nastat situace, kdy 

dítě ztratilo jednoho, nebo i dokonce oba rodiče. Muži i ženy se od samého počát-

ku vyvíjejí trochu odlišně. Ať chceme, nebo nechceme, otec a matka jsou pro dítě 

každý zástupcem či modelem jedné poloviny lidstva. A měli by být samozřejmě 

dobrými modely. Ztráta matky nebo otce v rodině je tedy ztrátou základní příle-

žitosti k rozvíjení tohoto potenciálu, daného příslušností k jednomu pohlaví. 

Tato problematika je velmi komplikovaná a zajisté se sní během svého 

školního působení každá učitelka setká. Bohužel jsem nenalezla žádnou literaturu, 

která by se tímto problémem zabývala z hlediska učitelských kompetencí. Nena-

lezla jsem žádnou literaturu, která by na problém neúplných rodin učitelky 

upozorňovala a nabízela řešení a postupy, jak k tomuto problému přistupovat a 

jak sním při výuce pracovat. Z pohledu psychologického poradenství se tímto 

problém zabývá např. Matějček17 , z něhož jsem níže stručně uvedla základní 

informace: 

Může nastat situace, kdy člen rodiny chybí z příčiny: 

A) Úmrtí 

Úmrtí jednoho nebo obou rodičů je dnes relativně vzácné. M. Kučera na 

podkladě sčítání lidu z roku 1980 uvádí, že 1,5-1,8% dětské populace do 15ti let 

osiří. Velký podíl na této skutečnosti mají dopravní nehody. 

18 MATĚJČEK, Z., Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. (str. 149) 
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Je až překvapivé, jak málo se doposud ví o bezprostředním vlivu některého 

z rodičů na dítě. Ztráta rodiče úmrtím je definitivní a neměnná. Z jednoho pohledu 

se soudí, že děti předškolního věku si nemohou plně uvědomit dosah ztráty, tudíž 

nemohou ani pocítit všechen žal. Z druhého pohledu se dospělí jedinci domnívají, 

že dítě prožívá to samé, co oni. Ale neuneslo by takto zdrcující zprávu a tudíž se 

domnívají, že by se ji dítě nemělo dozvědět vůbec, nebo později a postupně a co 

nejšetrněji. Symptomatologie truchlení je velmi pestrá. Z dlouhého výčtu příznaků 

jsou nejčastější: uzavřenost do sebe, skleslost, apatie, nechutenství, vývojová regre-

se, fobie různého druhu, neurotické obtíže, lpění na někom z dospělých apod. 

Období truchlení je také nestejně dlouhé a mají různou intenzitu. 

Zkušenost odborníků poukazuje na to, že zatajení či odložení pravdy v těch-

to případech situaci dítěte neulehčuje, nýbrž naopak ztěžuje. Dítě lépe prožívá fázi 

otřesu, protestu i beznaděje v blízkosti těch, kdo jsou stejně naladěni a v dané 

chvíli jsou mu oporou. Ve většině případů Symptomatologie truchlení do roka 

vymizí, ve shodě s vlastní zkušeností, že tady „léčí čas". Přetrvávající depresivní 

stavy vyžadují ovšem péči psychiatra. 

B) Rozvodu 

Byla posuzována i adaptace matek na rozvod podle stanovených hledisek. 

Vznikly čtyři skupiny - od nejhůře adaptovaných po nejlépe adaptované. Ukázalo 

se, že skóre maladaptace dítěte jeví zřetelnou závislost na adaptovanosti matky. 

Uspokojivé řešení rozvodové situace a vnitřní vyrovnanost matky mají zřejmě 

příznivý vliv i na pozitivní zvládnutí porozvodové situace dítětem. Dokreslují to i 

jiná zjištění např. děti matek nejhůře adaptovaných jsou odmítány jako kamarádi 

více než pěti spolužáky v 35% případů,kdežto děti matek nejlépe adaptovaných 

jen v 8%.1 8 

1 8 MATĚJČEK, Z., Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. (str. 149) 
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Nestává se často, že by některý z rodičů žádal o vyšetření, jelikož je dítě 

ohroženo rodinným rozvratem a pravděpodobným rozvodem. Většinou se tato 

okolnost objeví při šetření, zaměřeném na jiný problém např. školní. Také se stává, 

že samotný konflikt prozradí dítě během rozhovoru. 

Tabulka - reakce na rozvod rodičů (% z příslušné věkové skupiny)19 

Reakce na rozvod 

Věk dítěte 

Celkem Reakce na rozvod 0 - 2 roky 3 - 5 let 6 - 9 let 10 -12 let 13 -15 let Celkem 

Dítě je ještě malé, nechápe, 

o co jde 87,3 45,2 3,6 0,6 0 36,6 

Bez nápadností 2,2 29,8 52,9 30,7 32,2 26,9 

Zřejmě trpí, nápadnén 

nepříznivé reakce 1,9 12,2 30,1 51 33,1 21,6 

Příznivá reakce, zlepšené 

chování 0,6 2,1 6,9 16,4 31,4 8,3 

Dosud o rozvodu neví 

(nebo jiné reakce) 8 10,7 6,5 1,3 3,2 6,6 

počet dětí ve skupinách 362 188 276 173 125 1124 

19 MATĚJČEK, Z., Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. (str. 146) 
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4.3 Návrhy konkrétních opatření pro školní praxi výtvarné výchovy 

V této kapitole bych ráda v bodech shrnula obecná metodická doporučení pro 

učitele, vztahující se k tématu „matka" ve výtvarné výchově: 

Znát rodinnou situaci žáků - aby nebyl pro děti tento námět tráuma-

tizující, pokud matku nemají. 

- Pokud ve třídě takové dítě je - rozhodnout se, jak k tomuto tématu, 

nejenom ve výtvarné výchově, budeme přistupovat - jak jej řešit 

Mít základní povědomí o probíhající proměně role matky, což je zá-

kladní fakt pro to, abychom k tomuto námětu mohli přistupovat jiným, 

novým způsobem 

Znalost základní výtvarné terminologie je důležité pro naplánování vy-

učovací jednotky, ale i pro studium odborné literatury, ale i pro inspiraci 

novými náměty 

Kontextové zajištění oborové i mimooborové pro návaznost výtvarných 

problémů ve výuce výtvarné výchovy v delším časovém úseku a oblasti 

všech výtvarných jevů, zejména výtvarného umění 

- Znalost dětské typologické inklinace, pro pochopení způsobu výtvar-

ného vyjádření jednotlivých žáků a pro nabídku vhodných alternativ 

- Znát výtvarná vývojová stádia pro lidskou postavu, abychom jimi dosa-

žený grafický typ mohli vhodně rozvíjet dál 

- Volit námět na základě žáky navštěvovaného ročníku s přihlédnutím k 

věkovým zvláštnostem (zejm. v 5. třídách). Což je důležité pro zajištění, 

abychom dětem nabízeli náměty, které jsou schopny výtvarně vyjádřit. 

Nebudou v nich probouzet pocit neúspěchu. 

Uvědomovat si, že cílem výtvarné výchovy by měl být i rozvoj dětských 

dispozic 

- Předem si stanovit, jakou vztahovou normu budu používat pro průběž-

né i závěrečné hodnocení 
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4.3.1Práce zasluhující speciální pozornost učitele 

Do této kapitoly jsem zařadila dětské práce, které si zaslouží pozornost pro 

svou pedagogicko - diagnostickou hodnotu. Chtěla bych upozornit na mnohdy 

nedoceňované dětské výtvarné práce. V těchto případech se dítě snaží nějakým 

způsobem překonat svůj již vytvořený grafický typ, nebo naopak tyto práce 

z vývojového hlediska neodpovídá věku dítěte. V této kapitole nalezneme dětská 

ztvárnění situace z obtížně znázornitelného pohledu, vývoj grafického typu postavy, 

pokusy o překrývání, snahy o zachycení pohybu postav. U každé práce jsem se pokusila 

o didakticky zaměřený závěr. 

Dětské práce jsem rozdělila do 2 skupin, týkajících se: 

A) Grafického typu postavy 

B) Prostorového zobrazení 

A) Grafický typ postavy 

Obr. AI 

Setkala jsem se se zobrazením náznaku postavy, kde hlava představuje kruh 

a jednotlivé úsečky trup a údy těla, bez jakéhokoliv detailu. Zřejmě není vůbec 

vytvořený grafický typ pro postavu. Na konkrétním příkladu se jedná o děvče třetí 

třídy. Je možné, že grafický typ pro postavu není. Není ani jednoznačně určen 

atribut pro tuto činnost. 

Je možné, že tato dívka skutečně nemá utvořený grafický typ pro postavu. Další 

možností je, že grafický typ postavy je utvořen, ale pro toto zobrazení bylo důležitější 

zachytit činnost nad reálným spodobněním postavy. Možná proto vyjádřila postavu 

zjednodušeným způsobem. Podle atributu činnosti ale soudím, že je tato možnost méně 

pravděpodobná, jelikož z této práce není činnost matky jednoznačně znatelná. Nemůžeme 

soudit podle jedné dětské práce. Pokud bychom chtěli tyto teorie ověřit, bylo by zapotřebí 

vidět více prací tohoto děvčete a až na jejich základě vyvodit jasný závěr. 
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Obr. Al 

Další věc, které je vhodné si povšimnout jsou snahy dětí výtvarně vyjádřit 

dětskou postavu. Mohli bychom se nechat inspirovat i gotickými mistry, kteří se 

s tímto problémem také obtížně potýkali. Vybrala jsem si tuto práci, myslím, pro 

ukázku nejtypičtějšího dětského řešení. Pro dětskou postavu je vytvořen stejný 

grafický typ jako pro dospělou, pouze ji zobrazí v menším měřítku. 

Toto zobrazení je pro děti velmi obtížné, musí si uvědomit, čím se dospělí člověk od 

dítěte liší. Myslím si, ze tyto rozdíly nejsou pro dítě až tak zřetelně znatelné a tudíž se jim 

obtížně vyjadřují. Nejcharakterističtějším znakem je velikost. Možná proto většina dětí řeší 

postavu dítěte tak, že se jedná o zmenšený grafický typ dospělé postavy.Z této konkrétní 

práce si myslím, že lze i odvodit, kterou postavu dítě dříve znázornilo - matku. Lze soudit 

podle množství detailů. Matka vznikla dříve, a proto tato postava obsahuje více detailů než-

li dětská postava.Myslím si, že je to způsobené tím, že byl žák již více unaven. 

Obr. A3 

U tohoto dítěte se na všech jeho pracích objevil při vyjádření všech činností 

neobvyklý grafický typ lidské postavy. Tělo je zjednodušeně vyjádřeno trojúhel-

níkovým tvarem. Atributy pro jednotlivé činnosti jsou také méně znatelné. 

Zpočátku jsem si myslela, že toto dítě si je nejisté kresbou lidské postavy - nemá 

utvořen grafický typ. Po delším sledování mne napadlo, zda dítě nekreslí matku z nad-

hledu, soudím, že by postava mohla proporcionálně odpovídat tomuto pohledu. Tuto 

možnost mi potvrzují i atributy jednotlivých činností, které jsou hůře poznatelné; jelikož je 

většinou nezobrazujeme shora. Jistě bych musela znát komentář ke vzniku této práce, abych 

si mohla ověřit, zda z tohoto pohledu může často matku vidět, aby jej tato zkušenost vedlo 

k tomuto výsledku. 

Obr. A4 

Další práce, která mne zaujala, bylo zobrazení matky, které na první pohled 

působilo, že děvče nakreslilo matce poprsí. 
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Při bližším prozkoumání jsem svůj prvotní názor přehodnotila. Zřejmě se děvče 

nesnažilo o znázornění matčina poprsí, ale o náznak rukou, které možná pro děvče nebyly 

důležité, a proto je pouze naznačila tímto způsobem. Samozřejmě i v tomto případě bych 

zjistila záměr dítěte otázkami v průběhu či po ukončení práce. Myslím si, že bychom hned 

k této i podobným pracím neměli přistupovat kriticky a hubovat děti za to, co to kreslí, ale 

nejdříve bychom měli hledat souvislosti, které by tyto naše milné představy mohly vyjasnit. 

A.a) Pokus o pohyb postavy 

Obr. A5 

V nemalém množství dětských prací se objevily pokusy o vyjádření sedící 

postavy, aniž by měly pro tuto činnost již vytvořený grafický typ. V tomto kon-

krétním příkladě můžeme vidět, že z anatomického hlediska není tato pozice 

možná, ale pro dítě je to velký krok vpřed pro utvoření grafického typu. Dítě se 

nevyhýbá situaci, kterou nezná, ale pokouší se jí nějakým způsobem vyřešit. 

Všechny práce obdobného typu vyjadřují úsilí dítěte. Práce, jako je tato, dávají 

učitelce možnost pozitivního hodnocení. Pokud další žáci uvidí, že tento pokus je hodnocen 

kladně, je velká možnost, že i další se odváží vyjádňt činnosti, pro které zatím namají 

utvořený grafický typ. (Možnost dětem poukázat nemodelovou situaci - pozorování 

spolužáků, jak sedí) 

Obr. A6 

Musím ocenit dívku, která ztvárnila společné chvíli s matkou. Postavy sedí 

na gauči a děvče má spletené nohy do tureckého posedu. Pokusila se o velmi 

náročné zobrazení. V tomto znázornění vypadají nohy jako gumové, bez kostí. 

Opět se pokusila zachytit neobvyklou situaci. Zřejmě je tento styl sezení pro děvče 

při této činnosti důležitý. Proto jej i přes jeho náročnost zobrazila. Měli bychom opět tuto 

práci ocenit, ačkoli není anatomicky správně. 
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Obr. A7 

Pokusili se znázornit i matku při cvičení. Jsou svědky matčiných cviků, mají 

v podvědomí, jak matka cvičí. Dítě se potýká se závažným problémem, jak tuto 

činnost zobrazit. Vidí jednotlivé cviky komplexně, ale při znázornění musí zachytit 

pouze jednu fázi celého cviku. Měla by ještě navíc nejlépe zastoupit celý cvičební 

úkon. 

Z anatomického hlediska vidíme, že postava není správně. Je poněkud více reformo-

vaná. Což si myslím, že je způsobeno tím, že dítě nevidí cviky rozfázované. Můžeme vidět, 

že jedna noha je kratší než druhá, ohnutá tak, jak by naše anatomie nedovolila, ale i přes to 

můžeme lehce na první pohled poznat, jakou činnost chtěl autor vyjádřit. Pokud se setkáme 

s případem, kdy jedna končetina je kratší či silnější než druhá, měli bychom se v prvním 

případě optat na komentář dítěte. Nebo sami nejdříve uvažovat nad důvodem této nesyme-

tričnosti. Nemusí tato anomálie hned znamenat, že dítě má špatně utvořený grafický typ 

postavy. Pouze může sloužit pro lepší vyjádření činnosti. 

Obr. A8 

Další pozoruhodnost můžeme sledovat na pracích, kdy se děti pokoušely 

postavu zachytit při klečení, pokleku, důležitém pro určité činnosti. Většinou se 

setkáme s nepřirozeným ohnutím či vícerým prohnutím dolních končetin. 

Anatomické možnosti lidského těla nám tyto pozice nemohou umožnit. Překvapilo 

mne řešení chlapce, kdy tuto situaci klečení znázornil ohnutím končetin přímo 

v pase. 

Tuto práci bych ocenila i proto, že hoch se snažil zachytit postavu i z obtížného úhlu 

pohledu. Všechny tyto dětské „pokusy" o zobrazení klečící postavy bych hodnotila kladně. 

Myslím si, že je pro děti velmi těžké si uvědomit funkčnost lidského těla a tím pádem zobra-

zit některé pozice. Měli bychom je podporovat v tom, aby se o tato vyjádření pokoušely. 
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A.b) Pokus o profil 

Obr. A9 

Další problémovou situaci, kterou děti úspěšně řešily, je znázornění postavy 

při činnosti typické z profilu. Pokud děti mají utvořený grafický typ pouze z an-

facu, nastal problém, jak maminku zapojit do činnosti. Tuto situaci vyřešili ve 

velkém množství případů funkčním prodloužením končetin. 

Z anatomického pohledu opět není prodloužení rukou možné. Pokud si dítě dokáže 

s touto situací poradit, znamená to pro něj posun vpřed. Za zásadní můžeme pokládat i to, 

že se dítě nespokojí pouze se strnulou postavou doplněnou atributem činnosti. Má potřebu 

je nějakým způsobem propojit. Dítě se snaží vyjádňt pohyb, ale zřejmě jeho grafický typ 

postavy mu tuto možnost zatím neumožňují. Ale už to, že mezi předměty a postavami 

dokáže vyjádřit nějaký vztah, je velký posun vpřed. 

Obr. A10 

Při dalším pokusu o profil vznikl problém, jak dále na hlavu napojit tělo. 

Dívka si pomohla vlasy, které zakrývají krk a napojení rukou. Ale trup a dolní 

končetiny nakreslila „mimo osu" lidského těla. 

Rozhodně není tato práce ke kárání. Napomáhá nám si uvědomit, na co propříště 

děti upozornit a co jim připomenout ohledně lidského těla. Můžeme si povšimnout, tedy 

pokud toto byl první pokus o profil, že se v něm dívka sama zdokonaluje. Druhá postava má 

již přesněji napojený trup. Můžeme vidět, že již v jedné dětské práci lze vypozorovat 

zlepšení grafického typu. 

Obr. AU 

Byla jsem překvapená, že některé děti neodradilo složité technické prove-

dení některých předmětů. Je velmi těžké znázornit kolo tak, aby bylo rozeznatelné. 

Navíc ještě správně umístit postavu. 
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I když by podle nákresu tento stroj nemohl nikdy správně fungovat, měli bychom 

ocenit snahu o pokus zachytit jej. Pro děti je velmi náročné v představě udržet obraz před-

mětu a následně jej překreslit. 

B) Prostorvé vyjádření 
Obr.Bl 

Ocenila bych práci dívky, která si vybrala obtížné ztvárnění situace. Neje-

nom, že má vytvořený grafický typ pro postavu zezadu, ale ještě byla schopná 

znázornit odraz matky v zrcadle. 

Myslím si, že tato práce naznačuje, že dívka matku při této činnosti často sleduje a 

odraz v zrcadle je pro ni důležitý, sleduje matku skrze zrcadlo. 

ObrB2 

Na této práci se dívka pokusila o překrývání. Postava stojí za žehlícím 

prknem. Je vidět, že toto znázornění je pro ní stále složité. Jednak proto, že zapo-

mněla dokreslit část trupu a i kdyby tuto část nakreslila, nebyly by správně 

umístěné dolní končetiny. 

Přesto bychom měli také tuto práci hodnotit kladně. Můžeme se domnívat, že hlavu 

a horní končetiny nakreslila jako první, dále si uvědomila, že musí nakreslit prkno a dokre-

slila dolní končetiny. Proto zřejmě zapomněla na část trupu. Samozřejmě tato domněnka 

může být milná. Museli bychom znát komentář dívky k této kresbě. 

Obr. B3 

Tuto dětskou práci jsem si vybrala pro nevšední vyjádření pohledu, kdy 

lyžaře kreslí shora. Navíc můžeme sledovat, že se snažil vyjádřit i pohyb. 

Přemýšlela jsem, proč si vybral zrovna tento pohled zobrazení. Napadlo mne, že 

lyžaře pozoruje z lanovky. Z tohoto pohledu je takto může vidět. Je také možné, že když sám 

lyžuje, nevěnuje tolika pozornosti ostatním a proto by bylo pro něj složitější je vyjádřit 

z tohoto úhlu pohledu. Samozřejmě pro lepší objasnění bychom potřebovali znát komentář 

žáka. 
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4.3.2 Příklad aplikace metodických doporučení na konkrétním zpracování dvou 

realizovaných jednotek výtvarné výchovy 

Tyto výtvarné náměty byly realizovány ve 2. třídě ZŠ Veronské náměstí 

během praxe z výtvarné výchovy. Výtvarná řada měla být tématicky zaměřena na 

aktuální roční období, což byl v té době podzim. Mým záměrem bylo poukázat na 

možnost začlenění „matky" do jakéhokoli námětu. Čímž chci upozornit na to, že 

níže uvedené výtvarné náměty neměly za úkol poukázat na probíhající proměnu 

role matky. Bohužel realizace dalších výtvarných námětů, na tuto změnu pouka-

zujících, nebyla provedena kvůli velké náročnosti výzkumného šetření. Tímto chci 

i nabídnout, že tato problematika by byla vhodná a přínosná i pro další diplomo-

vou práci. 

Název výtvarné řady byl „Podzimní cesty a cestování". Výtvarnému námě-

tu, který jsem níže uvedla, předcházel: „Cesty listů aneb výlet do jiných světů" 

(Metodou frotáže zachytit fáze padajícího listu) a „Když okolo nás proběhne podzim" 

(Zachytit vůni listí za pomoci roztírání barev špachtlí . Použití barevných kombinacích 

charakteristických pro podzim a jeho vůně. Vyjádřit pohyb vůně). 

1. výtvarný námět „Když pošleme list" 

Tento výtvarný námět byl zvolen záměrně pro slovní hříčku „když pošleme 

list nebo list", ale i pro to, že v té době děti odjížděly na školu v přírodě. Portrét 

maminky měl sloužit jako pohlednice, na kterou měly děti během pobytu napsat 

vzkaz, tajné přání pro maminku. 

Některé dětské práce na tento námět můžete vidět viz kap. 1 ,2 ,3 ,4 . 

Motivační prostředek: Hledání rozdílu mezi dvěma listy (ze stromu a papír) 

Motivační rozhovor: - Co mají společného tyto dvě věci? 

Kdo nám nosí poštu? Vymyslete jeho jméno tak, 

aby obsahovalo list 

Co nám listonoš nejspíš přinese? 
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Pokud bychom posílali psaní po větru, jak by 

poznal,kam jej donést? 

Samozřejmě součástí motivačního rozhovoru bylo i rozhovor o maminkách: 

jaké jsou (vzhledově i povahově), 

za co ji obdivují, mají rádi 

co by chtěly umět jako maminka 

co by jí na vzkaz napsaly 

Učivo: Vzdělávací program: 

RVP - prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie,tvary,objemy - jejich 

kombinace a proměny v ploše 

Výtvarný úkol : 

Zobrazit portrét - maminky pomocí linie a následovně dokolorovat. 

Zachycení charakteristických vlastností 

Klíčová slova 

Portrét, linie, barva, proporce 

Hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

- špejle, kreslící karton A5, tuš, vodové barvy, štětec 

Druh výtvarné činnosti s výtvar.vyjadřovacími prostředky 

volná (zobrazující) 

Při zadání tohoto námětu jsem si předem dostatečně neuvědomovala, jak je 

toto téma pro děti citlivé. Myslím si, že nakreslit portrét maminky je pro ně 

mnohem těžší, než jakýkoliv jiný. Protože v jejich očích je maminka krásná, 

dokonalá a nedokáží ji díky svým vyjadřovacím možnostem takto přesně názor-

nit. Během této hodiny jsem musela děti více, než při jiných vyučovacích jednot-

kách výtvarné výchovy, přesvědčovat o jejich úspěšné realizaci výtvarné práce. U 
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některých dětí se dokonce i výjimečně objevily slzy pro smutek, že se jim jejich 

maminka nepodařila přesněji vyjádřit. Zajisté je dobré s touto situací při námětech 

na téma matka počítat. 

2. výtvarný námět: „ Když mě podzimní větřík zavál zpátky domů" 

Následující výtvarný námět byl realizován po návratu dětí ze školy v příro-

dě. Zvolila jsem pro návrat souvislost s návratem a vítáním se opět doma. Počítala 

jsem i s možností, že někteří rodiče (matky) nevítali své děti u autobusu (což se mi 

i během realizace vyučovací jednotky potvrdilo), připravila jsem pro děti scénky, 

jak by se svou maminkou vítali. Skákali své třídní pani učitelce do náruče, objímali 

ji. Pani učitelku jsem pro tyto situace zvolila záměrně, jelikož se více navzájem 

znají a mají k sobě vřelejší vztah, což bylo v tuto chvíli důležité. 

Motivační prostředek - živé obrazy.(hádání,co spolužáci představuji) 

- vlastní zkušenost- přiběhnout a obejmout 
paní učitelku 

Motivační rozhovor: - Dlouho jste byli pryč -stýskalo se vám? 

- Jak jste se těšili domů? 

- Jak jste se přivítali s maminkou? 

- Měli jste radost? 

- Co vám po ten čas nejvíce chybělo? 

Učivo: vzdělávací program: 

RVP - uspořádání objektů do celků - na základě jejich výraznosti, velikosti 

a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

Výtvarný úkol: 

Vymodelovat 2 postavy v pohybu při výtání se - objetí, skočení do náruče 

Klíčová slova 

Postavy, pohyb, nadsázka, prostor 
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Hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

Modelína, modelovací podložka 

Pro realizace podobných námětů bych doporučila pro příště spíše práci 

s hlínou. Děti ovlivňuje barevnost modelíny a i její omezené množství, což ohrani-

čovalo i jejich možnosti v jejich vyjádření. Myslím si, že pokud by měli jednobarev-

nou hlínu ve větším množství, byla by jejich výtvarná realizace úspěšnější. Jak 

jsem již výše zmiňovala, je dobré počítat s tím, že ne všichni rodiče přijedou svým 

dětem naproti a vítají se s nimi. 
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Příloha č.l 

Dětské výtvarné práce s veletrhu BABY EXPO 2007 

Pro lepší přehlednost jsem jednotlivé náměty se získanými údaji zanesla do níže 

uvedené tabulky: 

Název MŠ, ZUŠ Věk Pohlaví 
Obrl_5 Maminka sluníčko ZUŠ Stráž 5 let děvče 
Obr2_6 Naše paní učitelka MŠ Praha 12 6 let děvče 
Obr3_6 Maminka s miminkem MŠ Praha 12 6 let děvče 
Obr4_4 Už brzy porodím MŠ Lišov 4 roky děvče 
Obr5_4 Brzy budu mít brášku Kubíčka MŠ Lišov 4 roky chlapec 
Obr6_4 Když nakojí se človíček MŠ Lišov 4 roky děvče 
ObrlO_4 Maminka čeká děťátko a kočička 

koťátko 
MŠ Lišov 4 roky děvče 

Obrll_5 Tatínek bude při tom, až se ti narodí 
sestřička 

MŠ Lišov 5 let chlapec 

Obrl2_4 To je nadělení MŠ Lišov 4 roky děvče 
Obrl3_4 Šťastné maminky MŠ Lišov 4 roky chlapec 

Obr.4 Obr. 5 Obr.6 
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Obr. 7 
Obr.8 

Obr. 9 
Obr.10 
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Příloha č.2 

Dotazníky, které byly zadávány dětem. Zvolila jsem 3 jejich varianty podle 

písemných možností žáků daného ročníku. 

První varianta dotazníku byla určena pro žáky prvních tříd. Do tohoto formuláře 

pouze vyplnili pohlaví a věk a dále pouze kreslili. 

Druhá varianta již obsahovala jak otázky otevřené, tak otázky s možností zaškrtávání 

odpovědí. Byla určena pro žáky druhýchtříd. 

Třetí varianta byla určena pro žáky od třetích po páté třídy. Tento formulář byl 

rozšířen o dvě doplňující otázky. 
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A Česko hledá 
/ \ 

/ ( p Supermaminku 

• h o c h • 
dívka věk 



A Česko hledá 

/ Supermaminku 

Dnes v televizi vídáme plno soutěží, kde se každý snaží poukázat na to, v čem j e nejlepší. Ale ještě 
nikdy nebyla možnost ukázat, jaké máme skvělé maminky. 

] hoch Q dívka věk 

1) Vyber 3 přídavná jména, která bys přiřadil/a ke slovu MAMINKA, a číslovkami 1-3 
označ jejich pořadí podle jejich důležitosti 

[ I hodná milující | | přátelská 

milá důležitá | | krásná 

! ] starostlivá | | laskavá | [ chytrá 

; spolehlivá obětavá | | veselá 

Nebo napadla tě jiná přídavnájména j. 

2) Zaškrtni,co všechno tvoje maminka umí 
; ] Starat se,když jsem Q Opravit rozbité věci Q Tancovat 

nemocný/á 

1 vařit 

] řídit auto 

• Prát 

[ ] Žehlit 

] Uspávat mne 
pohádkou 

Pomoct mi s 
problémy 

] Vyprávět 

1 ] Pomoct s domácími Q Hrát si se mnou 
úkoly 

; ] Ruční Q Pracovat na 
práce(plés,háčkovat) počítači 

A co ještě jiného umí. 

3) Napiš,co bys chtěl/a umět jako maminka 

4) Z 3 otázky si vyber alespoň jednu činnost, kterou tvá maminka umí, a nakresli na 
druhou stranu do jednoho z okýnek. Můžeš nakreslit do každého okna jednu maminčinu 
činnost. Pokud se ti nechce kreslit, pokus se vysvětlit proč. 

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku 

?Mám doma super maminku? 



A A Česko hledá 

z Supermaminku 

Dnes v televizi vídáme plno soutěží, kde se každý snaží poukázat na to, v čem j e nejlepší. Ale ješ tě 
nikdy nebyla možnost ukázat, jaké máme skvělé maminky. 

] hoch Q ] dívka věk 

1) Co tě jako první napadne,když se řekne M A M I N K A ? 

2 ) Vyber 3 přídavná jména ze všech, která bys přiřadil/a ke slovu MAMINKA, a 
číslovkami 1-3 označ je j ich pořadí podle je j ich důležitosti 

[ I hodná [ _ ] milující | | přátelská 

] milá Q J důležitá | | krásná 

starostlivá Q^j laskavá | | chytrá 

] spolehlivá obětavá | | veselá 

Nebo napadla tě jiná přídavná jména 

3 ) Zaškrtni,co všechno tvoje maminka umí 
] vařit [ J Starat se,když jsem Q Opravit rozbité věci Q Tancovat 

nemocný/á 
___ _ _ / 

I I řídit auto Q J Uspávat mne Q ] Pomoct s domácími Q ] Hrát si se mnou 
pohádkou úkoly 

prát Q J Pomoct mi s | | Ruční | | Pracovat na počítači 
problémy práce(plés,háčkovat) 

Q ] Žehlit n Vyprávět 

Napadá tě, co ještě jiného umí 

4) Zaškrtni,co všechno tvoje maminka obvykle stihne za celý všední den. 
Q Budí nás Q ] Vaří oběd [ [ ] Chodí do práce Q Nakupuje 

Q Příprava snídaně [ ] ] Pomáhá s úkoly Q Uklízí Q Dívá se na TV 

Q Hraje si se mnou [ ] ] Vaří večeři Q Procházku Q 

Co ještě jiného stihne tvá maminka ve všední den '. 

5 ) Napiš, jakou maminčinu dovednost nevíce obdivuješ 

6) Napiš,co bys chtěl/a umět jako maminka 

7) Z 3 otázky si vyber alespoň jednu činnost, kterou tvá maminka umí, a nakresli na 
druhou stranu do jednoho z okýnek. Můžeš nakreslit do každého okna jednu maminčinu 
činnost. Pokud se ti nechce kreslit, pokus se vysvětlit proč. 

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku 
?Mám doma super maminku? 



Příloha č.3 

Doplňující dotazníkové šetření první výzkumné fáze, které bylo zaměřené na 

učitelky. Otázky tohoto formuláře byly sestaveny na základě získaných odpovědí 

z první fáze zaměřené na nejenom dětský výtvarný projev. 

Tento dotazník obsahoval pouze otázky otevřené pro větší volnost ve formulované 

odpovědi učitelkami, ze kterých bychom mohli vyvodit patřičné závěry. 
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Vážené kolegyně, 
prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který má být součástí diplomové práce a má přispět 

k rozpoznáni změn v roli matky. 

1 ) Co Vás jako první napadne, když se řekne slovo MAMINKA? 

y \ Česko hledá 

2) Pokud by děti dostaly téma S u p t r m a m m k u - Co moje maminka všechno umí, při jakých 
činnostech/ dovednostech by děti maminku nakreslily? 

3) Jaké 3 výtvarné náměty dětem nabízíte na téma maminka. 

- Co očekáváte, že děti nakreslí? 

Námět 1 : 

Námět 2: 

Námět 3 : 

4) Stalo se Vám, že v některé Vaší třídě některému dítěti maminka chyběla? Jak jste s tématem 
maminka, které se objevuje i v jiných předmětech či na toto téma můžete běžně narazit, 
pracovala? Nebo jak byste tento problém řešila, i když Vám nikdy nenastal? 

5) Jak řešíte situaci, kdy dítě nechce kreslit lidskou postavu vůbec? Či jak byste to řešila? 


