
Resumé 

Mezipředmětové vztahy jsou v současné době stále více zdůrazňovány a domnívám se, že vazby mezi
předměty jsou v hodinách uplatňovány stále častěji, čemuž napomáhá Rámcový vzdělávací program,
potažmo školní vzdělávací programy. Cílem předkládané práce je souhrn společných rysů českého
jazyka a výtvarné výchovy a jejich uplatnění v praxi. Tyto dva znakové systémy se prolínaly a
propojovaly již od starověku, z toho důvodu bylo mým cílem konkrétně ukázat, jak vazbu naplnit v
hodinách těchto dvou předmětů v současnosti. Hledala jsem proto souvislosti mezi jednotlivými
oblastmi učiva a jejich tématy. V teoretické části jsem vymezila pojem mezipředmětové vztahy, popsala
jsem postavení předmětů v minulosti a v přítomnosti, věnovala jsem se popisu oblastí, kde se žáci
mohou se syntézou setkat v běžném životě. V praktické části jsem hledala možnosti, jak předměty
vhodně propojit ve prospěch dětí. Připravila jsem struktury vyučovacích hodin tak, aby byla výuka
prospěšná pro oba předměty. Žáci pracovali s literaturou, komunikačními technologiemi, ve skupině,
samostatně, s rodiči… Ve výtvarné výchově jsem hledala taková témata, která by podporovala výuku
českého jazyka. Věnovala jsem se přípravě edukačního programu, který je využitelný v rámci návštěvy
Národní galerie. Za pomoci knižní publikace Jazykové hry jsem vypracovala seznam her s propojením
výtvarné výchovy, které najdou uplatnění ve výuce českého jazyka. Domnívám se, že návrhy hodin a her
jsou uplatnitelné v praxi, o čemž jsem měla možnost se přesvědčit, neboť jsem většinu hodin vyučovala
na ZŠ. Práce je doplněna o fotodokumentaci činnosti dětí a výsledků jejich práce. V hodinách žáci
pracovali s literárními texty, aby si osvojili slovesnou tvorbu. Poznávali významná díla české a světové
kultury, ale nahlédli i k podstatě umělecké tvorby. Při povídání si o uměleckých dílech jsem využívala
zkušenost žáků z vlastního života. Vedla jsem žáky k pozorování a uvažování, čímž jsem je připravovala
na individuální vnímání výtvarných děl. Především však bylo mou snahou uvědomění si, že umění má
nepostradatelný význam v životě každého člověka. Jsem přesvědčená, že jsem žáky vedla k vlastní
tvořivosti a prohlubovala jsem jejich zájem o dané téma.


