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Anotace 
Výuka výtvarné výchovy je zařazena mezi češtinu, matematiku, dějepis a další 
předměty vyučované na nemocničním oddělení v rámci školy při nemocnici. 
Rozšiřuje základní vzdělávání o oblast výtvarného umění a kultury, kladně 
ovlivňuje psychický stav dětských pacientů a umožňuje výzdobu oddělení. 

Uplatňováním pedagogických a novodobých poznatků vývojové a klinické 
psychologie při výuce je uskutečňována tzv. humanizovaná péče v nemocnici, 
kdy nemocnice již není chápána jen jako místo léčebných zákroků, ale také 
jako místo výchovy a psychologické péče. Vyučování je přizpůsobeno 
psychickému a fyzickému stavu dětských pacientů a nemocničnímu prostředí 
neboli potřebám a možnostem dětí, probíhající léčbě a zázemí dětské 
nemocnice. Bakalářská práce je zaměřena na praktickou podobu výuky 
v nemocničním prostředí. Opírá se o poznatky pedagogické, psychologické  
a praktické zkušenosti. Zabývá se především otázkami, jak se vyrovnat se 
zvláštnostmi a úskalími vyučování výtvarné výchovy v nemocnici, jak nejlépe 
a smysluplně využít čas určený pro výtvarnou výchovu, jak dětem tento čas co 
nejvíce zpříjemnit, jak je ve ztížených podmínkách pro výtvarnou činnost 
motivovat a jak reagovat na otázky dětí i rodičů. To jsou podstatné otázky, se 
kterými se učitelé v nemocnici potýkají. 
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Summary 
Art lessons in children’s hospital ward 
The ways of coping with the demands made on teachers and childrens‘ patients 
in hospitals 
Art is one of the subjects (together with Czech, mathematics, history and 
others) that are taught in hospital wards at hospital schools. It enlarges  
the basic education by the field of Art and Culture and influences positively 
mental condition of  childrens‘ patients and helps to improve interior 
decorations of the wards. 

Applying latest scientific findings from the fields of pedagogy and 
psychology during the lessons, enables to introduce so called humanized care 
to the hospitals – then the hospital is not regarded only as a place for medical 
care but also as a place of education and counselling. The lessons are tailored 
to the physical and mental condition of the children‘s patients and  
to the conditions of the hospital – in other words, to the needs and abilities of 
children, to the ways of treatment and to the hospital setting. 

This dissertation deals with the practical form of the education based on  
the latest pedagogical and psychological knowledge and the practical 
experience. The main themes of the dissertation are connected with  
the problems of dealing with special conditions and obstacles of Art lessons in 
hospitals – it tries to suggest ways how to use the time of Art lessons best, how 
to make them pleasan to children, how to motivate them in their difficult 
conditions, how to react to the questions of parents and children. These are  
the crucial problems that have to be dealt with by hospital teachers. 
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Úvod 
V nemocnicích jsou pro nemocné děti zřizovány mateřské a základní školy, 
kde se mohou nemocní žáci vzdělávat, pokud to jejich zdravotní stav 
umožňuje. 

Základní škola při nemocnici využívá při výuce především školní 
vzdělávací programy (ŠVP) všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch 
individuálního přístupu k hospitalizovaným žákům a částečně vlastní 
vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání (RVP ZV), ve kterém jsou zohledněny specifické 
podmínky vyučování ve škole při nemocnici. S výjimkou tělesné a hudební 
výchovy jsou do ŠVP zahrnuty všechny předměty. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na praktickou podobu výuky výtvarné 
výchovy v prostředí nemocnice. Vyučování výtvarné výchovy na nemocničním 
oddělení vychází ze stejných základů jako vyučování v běžné škole. Je však 
ztíženo podmínkami, ve kterých se uskutečňuje. 

Za cíl jsem si stanovila propojení teoretických poznatků pedagogických  
i psychologických s praktickými zkušenostmi. Zabývala jsem se především 
otázkami, jak se vyrovnat se zvláštnostmi a úskalími vyučování výtvarné 
výchovy v nemocnici, jak nejlépe a smysluplně využít čas určený pro 
výtvarnou výchovu, jak dětem tento čas co nejvíce zpříjemnit, jak je ve 
ztížených podmínkách pro výtvarnou činnost motivovat, jak reagovat na otázky 
dětí i rodičů. To jsou podstatné otázky, se kterými se učitelé v nemocnici 
potýkají. Snažila jsem se napsat práci tak, aby v ní našli užitečné informace 
zájemci o tuto problematiku: učitelé a vychovatelé, případně dobrovolníci a 
další. Ráda bych také touto prací přispěla k užitečné vzájemné výměně 
zkušeností mezi pedagogy z jiných nemocničních škol. Zároveň jsem se chtěla 
svým textem pokusit o zaplňování mezery v literatuře zabývající se 
fungováním nemocničních škol. Proto jsem záměrně psala jednotlivé kapitoly 
tak, aby budoucí učitel výtvarné výchovy nebo učitel ve školní družině 
v nemocnici byl krok za krokem seznámen s důležitými prvky vyučování 
v nemocničním prostředí. Takto zaměřená literatura učitelům doposud chybí. 

Užitečné dílčí poznatky však lze v dostupné literatuře načerpat. Považovala 
jsem za důležité pro naplnění cíle práce věnovat některým z nich větší 
pozornost. Označila jsem v textu kurzívou ta místa, kde jsem tak učinila. 

Pracuji jako vychovatelka ve školní družině a školním klubu v Základní 
škole a Mateřské škole při FN Motol a vyučuji zde výtvarnou výchovu. Na 
jednotlivých odděleních nemocnice se zabývám různými činnostmi, především 
však výtvarnou tvorbou. Protože na oddělení, na která docházím, chodí také 
dobrovolníci, kteří s dětmi hrají hry, věnuji nejvíce času výtvarnému tvoření  
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i v rámci školní družiny. Děti dlouhodobě nemocné klasifikuji z výtvarné 
výchovy. 

Setkávám se s nemocnými dětmi různého věku z různých sociálních 
prostředí, především však se staršími dětmi na odděleních, kde se léčí závažná 
onemocnění. Potkávám se také s jejich rodiči. Pomáhám dětem i jejich rodičům 
zvládat náročnou situaci. Snažím se, aby tyto děti nemusely řešit pouze 
problémy související s jejich nemocí a mohly se podle svých možností věnovat 
jiným užitečným a příjemným činnostem: malování, kreslení, modelování, 
četbě, povídání, a něco se při tom naučit. 

Na učitele výtvarné výchovy, vychovatele ve školní družině a učitele  
v mateřské škole je kladen nejen nárok děti něco naučit, ale také pomoci jim  
a jejich rodičům vyrovnávat se s velmi obtížnými životními situacemi 
způsobenými nemocí. Tento nárok je kladen především na učitele výtvarné 
výchovy a vychovatele, i učitele v mateřské škole (ve srovnání s učiteli jiných 
předmětů), neboť mají při své práci více času na rozhovory s dětmi i rodiči. To 
v praxi znamená vybavit se nejen pedagogickými, výtvarnými, ale také 
psychologickými znalostmi zaměřenými na problematiku nemocných. 

Výtvarná výchova v sobě ukrývá léčebný potenciál. Děti ho můžou využít 
pokud dostanou dostatek prostoru, aby v nemocnici mohly výtvarnou výchovu 
zažít nejen jako naučný předmět, ale také jako činnost, při které se mohou 
uvolnit a vyjádřit svá přání, své bolesti a obavy. 

Postupně jsem čerpala zkušenosti ve škole při pražské motolské nemocnici. 
Popisuji práci na jednotlivých odděleních tak, jak na nich v současné době 
škola působí. V jiných nemocnicích může být situace částečně odlišná. (Jiná 
mohou být specializovaná oddělení. Rozdíly bývají ve velikosti nemocnic,  
a tedy také v počtu specializovaných pracovníků. Trochu jinou podobu pak má 
částečné překrývání kompetencí jednotlivých pracovníků. Učitelé mohou 
například částečně suplovat práci herních specialistů, kteří se zaměřují 
především na přípravu dětí na léčebné zákroky.) 

Přestože ve své bakalářské práci zmiňuji téměř výhradně rodiče, chci 
podtrhnout, že významnou podporu dětem dodávají také babičky a dědečkové  
i další příbuzní. Nevyjmenovávám je jen pro zjednodušení textu. 

V první kapitole stručně charakterizuji fungování nemocniční školy. 
Ve druhé a třetí kapitole se zaměřuji především na význam vyučování 

nemocných dětí nejprve obecně a potom se zaměřením na vyučování výtvarné 
výchovy. 

V další kapitole pojednávám stručně o vývoji dětského výtvarného projevu, 
neboť tyto základní znalosti pedagogů výtvarné výchovy patří mezi významné 
opěrné body nejen při výuce, ale také při komunikaci s rodiči nemocných dětí. 
Opakovaná zkušenost ukazuje, že rodiče mají v nemocnici někdy na výtvarné 
projevy svých potomků více času než doma. Ne vždy ho využijí k pozitivnímu 
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ovlivňování dětského výtvarného projevu, neboť nerespektují jeho přirozený 
vývoj. 

V následující kapitole jsem se zaměřila na zvláštnosti a úskalí vyučování 
výtvarné výchovy v nemocnici, se kterými je nutno počítat. Jsou dány 
zdravotním a psychickým stavem dětí i jejich rodičů a nemocničním 
prostředím, ve kterém výuka probíhá. 

V navazující kapitole rozvádím specifická opatření na jednotlivých 
odděleních FN Motol, která je nutné při výuce respektovat. 

Několik dalších kapitol jsem věnovala průběhu a přístupu k výtvarné 
činnosti na nemocničním oddělení. Děti i jejich blízcí se nacházejí v nemocnici 
pod tlakem nepříjemných zážitků, jež s sebou nemoc přináší. V této situaci má 
velký význam především dobrá motivace, neboť umožňuje výtvarnou výchovu 
vyučovat a zároveň využívat kladných prvků vzdělávacích a léčebných. 

Kapitola o týmové spolupráci je věnována společnému úsilí učitelů  
a ošetřujícího zdravotního personálu o co nejlepší zdravotní a psychický stav 
nemocných dětí. Mezi specifika práce učitele v nemocnici patří průběžná 
výměna důležitých informací s lékaři, zdravotními sestrami, psychology  
a rehabilitačními, sociálními a herními pracovníky. Intenzivnější spolupráce 
s psychologem probíhá v případě závažnějšího onemocnění, které s sebou 
přináší zvýšenou psychickou zátěž na kterémkoliv oddělení nemocnice, častěji 
pak na odděleních onkologických, hematologických, transplantace kostní 
dřeně, neurochirurgických, nefrologických. 

Též kapitola zaměřená na spolupráci s rodiči se dotýká specifik práce  
v nemocnici. Rodiče mají možnost být vždy přítomni při výchovně vzdělávací 
činnosti a zároveň se na ní aktivně podílet. 

Kapitola Rozhovory s dětmi a rodiči se snaží odpovídat na otázky, jak může 
učitel v rámci svých kompetencí pomáhat nemocným dětem a jejich rodičům 
zvládat náročnou situaci. Vychází z poznatků zkušených psychologů 
zabývajících se touto problematikou. Samotné rozhovory jsou pro některé děti 
a rodiče významnější než vlastní výtvarná činnost. 

Kapitola Kalendář dokumentuje podstatnou část mého výtvarného tvoření 
s dětmi. Snažím se prostřednictvím ilustrování kalendáře děti motivovat nejen 
k tvořivé činnosti, ale i ke hledání způsobu boje s životními překážkami, mezi 
které patří také jejich nemoc. 

Na závěr jsem připojila nápady a náměty k tvoření, které se mi v nemocnici 
osvědčily. 
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Dětský psycholog Zdeněk Matějček říká:  
„To podstatné v psychologii a pedagogice dětí při nějakém onemocnění 

nebo při tělesném či smyslovém postižení je porozumění jejich životní situaci. 
Z toho pak vyplývá požadavek, aby výchovné vedení každého takového dítěte 
snižovalo nebo zcela odstraňovalo potenciální ohrožení psychického vývoje 
způsobeného zvýšenými nároky na přizpůsobení se nemocí změněné situaci, ba 
- pokud je to možno - aby je přeměnilo v pozitivní přínos.“1 Tím může být 
získaná zkušenost úspěšného zdolávání životních překážek způsobených 
nemocí. 

                                                 
1 Viz: Matějček, Psychologie nemocných, 7 
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1. Školy při nemocnici 
V roce 1950 byla založena při I. dětské klinice v Praze 2 škola. Jejímu zřízení 
předcházela dlouhá jednání profesora MUDr. Josefa Švejcara se školními 
úřady. Škola byla prvním zařízením tohoto druhu u nás a velmi brzy podle 
jejího vzoru vznikaly další školy po celé republice. Ukázalo se totiž, že 
vyučování nemocných dětí má pozitivní vliv i na jejich zdravotní stav. 

Cílem pedagogického sboru je zajištění vyučování v nemocničním prostředí 
tak, aby se všechny děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit 
se bez problémů do výuky. 

Dalším důležitým cílem je dosažení co nejlepší psychické pohody  
u dětských pacientů, důležité v procesu uzdravování. 

Naplnění těchto cílů pomáhá především dobrá spolupráce s lékaři a ostatním 
zdravotnickým personálem při rozhodování o zařazení do výuky a míře zátěže 
dítěte. Dále pomáhá respektování vzdělávacích programů všech typů škol  
s možnými úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákům a se 
zaměřením k využití školních projektů, navazování kontaktu s kmenovými 
školami, vyučování podle individuálního plánu žáka, spolupráce s rodiči  
a vytváření optimálních podmínek pro posílení psychické odolnosti nemocného 
dítěte. Důležitou zásadou je především optimalizace školní práce vhodnou 
motivací, nepřetěžováním a individuálním přístupem. 

Dítě je v nemocnici vyučováno, pokud je předpokládaná délka jeho pobytu 
delší než jeden týden anebo jedná-li se o opakované pobyty. Zařazení starších 
dětí do výuky, mladších dětí do vzdělávacího programu mateřské školy  
a rozsah zátěže stanoví ošetřující lékař po obdržení souhlasu zákonného 
zástupce žáka. 

Po propuštění z nemocnice posílá škola zprávu o výuce a klasifikaci za 
uplynulé období kmenové škole dítěte. Podle výnosu MŠMT žák, který je  
v době nemoci vyučován ve škole při nemocnici a je tam klasifikován, 
nepodrobuje se po návratu do své kmenové školy přezkoušení a škola přebírá 
klasifikaci za dané období z nemocniční školy. 

Návrh klasifikace odesílá nemocniční škola v případě, že hospitalizace 
probíhá v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle. 
Při tříměsíčním a delším pobytu může, po dohodě s kmenovou školou, škola 
při nemocnici vydat žákovi vysvědčení. 

V mateřské škole při nemocnici se věnují učitelé dětem ve věku od dvou do 
sedmi let. Ve školní družině a školním klubu pracují vychovatelé s dětmi ve 
věkové kategorii od šesti do osmnácti let (6 - 11 let školní družina, 12 - 18 let 
školní klub). Dále uvádím pro zjednodušení textu pouze název školní družina. 

Prioritním cílem učitelů mateřské školy a vychovatelů školní družiny je 
vytvořit v souladu s podmínkami nemocnice pro děti krátkodobě i dlouhodobě 
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hospitalizované takové podmínky, které jsou nejvhodnější pro adaptaci na 
prostředí nemocnice a pro přirozený osobní rozvoj. 

Důvodem vyučování nemocných dětí je především jejich dobré začlenění 
zpátky do výuky v jejich kmenových školách. Velký přínos má toto vyučování 
pro děti dlouhodobě hospitalizované. (Krátkodobá hospitalizace trvá 
maximálně 14 dní, dlouhodobá hospitalizace je delší než 14 dní. Opakovaná 
hospitalizace je obvykle krátkodobá, ale dítě je v průběhu školního roku 
hospitalizováno několikrát.) V případě např. onkologicky nemocných dětí se 
někdy stává, že děti nenavštěvují svoji kmenovou školu celý rok. Mezi 
jednotlivými léčebnými pobyty v nemocnici musí zůstávat v domácím 
prostředí, protože jejich imunitní systém je narušen léčbou nádorového 
onemocnění. Klasifikace a zjednodušení návratu do kmenových škol však není 
jediným přínosem, pro děti dlouhodobě i krátkodobě hospitalizované je 
pedagogická péče učitelů i vychovatelů směřována především k tomu, aby dítě 
pokud možno netrpělo náhlou změnou situace. 

Učitelé i vychovatelé ve školní družině i učitelé v mateřské škole docházejí 
na jednotlivá oddělení nemocnice podle přiděleného osobního rozvrhu. 
Průměrně dochází každý z nich na čtyři oddělení. (Výjimkou jsou ta oddělení, 
jejichž vedení požaduje stálou přítomnost herního terapeuta. Na tato oddělení 
pak učitelé školní družiny a mateřské školy nedocházejí.) Rozvrh je vzhledem 
ke specifikům výuky v nemocnici do jisté míry flexibilní. Na nemocničních 
odděleních nezvoní. Každý učitel i vychovatel se při své práci řídí aktuálním 
počtem a zdravotním stavem nemocných dětí na jednotlivých odděleních, což  
v praxi znamená, že na některém oddělení se někdy zdrží delší, jindy kratší 
dobu. 
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2. Význam vzdělávání dětí v nemocnici 
2.1. Pedagogický význam 
Pedagogický význam spočívá v udržení vývojové úrovně dětí cíleným  
a individuálním pedagogickým působením. Vyučování dětí zabraňuje stresu  
z velkého zameškání školní látky u dětí starších a zároveň „udržuje dítě, pokud 
to jeho onemocnění a léčba dovolují, v normální duševní výkonnosti.“2 
(Vyučování základních předmětů je zajištěno pro krátkodobě hospitalizované 
děti, vyučování dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy a dalších 
vedlejších předmětů s výjimkou tělesné a hudební výchovy je zajištěno pro 
dlouhodobě nemocné děti.) 

Vzdělávání dětí v činnostech kreativních, výtvarných a literárně 
dramatických v rámci školní družiny umožňuje získání informací o různých 
zájmových činnostech ve volném čase a pomáhá utvářet návyk na účelné 
trávení volného času. 

Cílem výchovy a vzdělávání v dalších důležitých oblastech (především  
v rámci školní družiny a mateřské školy) je získávání potřebných kompetencí 
(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, 
činnostní a občanské, k trávení volného času). Vzdělávání je zaměřeno na dílčí 
cíle: učit se znát (získávat vědomosti, učit se objevovat, analyzovat, 
přizpůsobovat se, vytvářet něco nového), učit se „jak na to“ (získávání 
osobních dovedností, praktických dovedností), učit se žít společně (rozvíjení 
komunikace s jinými lidmi a porozumění jim) a učit se být (rozvíjení 
sebepoznání, sebeovládání, osvojování si etiky všedního dne). 

2.2. Sociální význam 
Spočívá v poskytování sociální opory neboli pomáhání při zvládání stresové 
situace způsobené nemocí. To je uskutečňováno praktickými činnostmi, mezi 
něž patří „instrumentální pomoc - půjčování učebnic, poslechových kazet, 
hraček, výtvarných potřeb…, poskytování informací usnadňujících orientaci ve 
ztížené situaci, kterou přináší nemoc, sdělování emocionální blízkosti 
soucítěním (empatií), hodnotící opora – jednání s úctou, posilování kladného 
sebehodnocení a sebevědomí, povzbuzování v naději…“3, navozování nových 
sociálních vztahů a zároveň vytvoření „mostu“ mezi nemocnými a zdravými 
(např. kontaktem učitelů škol při nemocnici s učiteli kmenových škol 
hospitalizovaných žáků). 

 

                                                 
2 Matějček, Psychologie nemocných, 82 
3 Viz: Křivohlavý, Psychologie zdraví, 97-98 

14 



 

2.3. Psychologický a terapeutický význam 
Důležité je především usnadnění adaptace nemocného dítěte na nemocniční 
prostředí (snižování stresu), předcházení tzv. „hospitalismu způsobenému 
nedostatkem podnětů smyslových a citových, jehož následkem neprobíhá 
uzdravování dětí v nemocnici tak rychle a tak úspěšně, jak by se dalo při 
soustředěné léčebné péči očekávat4“ („zajišťováním základních životně 
důležitých psychických potřeb – potřeby určitého množství, kvality  
a proměnlivosti vnějších podnětů, potřeby určité stálosti, řádu a smyslu  
v podnětech, potřeby sociálních vztahů, tj. potřeby citové jistoty a bezpečí, 
potřeby identity, tj. potřeby společenského uplatnění a společenské hodnoty, 
potřeby otevřené budoucnosti“5) 

Pomoc v překonávání obtíží spojených s nemocí nejen dětem, ale také jejich 
rodičům, popřípadě dalším rodinným příslušníkům (především vyslechnutím 
jejich problémů) vede k redukci nelibého prožívání – úzkosti, tenze apod. 

Pozitivní pedagogické působení přispívá k uzdravování nemocných dětí 
snižováním negativního vlivu stresu. Stres (nadhraniční zátěž) totiž vede  
k vnitřnímu napětí a ke kritickému narušení rovnováhy (homeostázy) 
organismu. Ohrožen je nervový, endokrinní a imunitní systém. Toto v dnešní 
době již dokládají nejen zkušenosti lékařů, ale i vědecké studie zabývající se 
škodlivým vlivem negativně prožívaného stresu (tzv. distresu) na zdravotní 
stav (tzn. snížení imunity, potíže související s trávením, kardiovaskulární 
onemocnění, hypertenzi, bolesti hlavy, astma, diabetes mellitus). 
 

                                                 
4 Viz: Matějček, Psychologie nemocných, 75-76 
5 Viz: Matějček, Co děti nejvíc potřebuji, 37-38 
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3. Význam vyučování výtvarné výchovy na 
dětském oddělení nemocnice 
3.1. Vzdělávání v oblasti výtvarného umění a kultury 
Výtvarné umění je proces specifického poznání a dorozumívání, v němž 
vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, 
které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Výtvarná 
kultura je poznávání různých podob umění, přiblížení se jejich obsahům  
a formám. 

„Pod termínem výtvarná výchova se skrývají dva různé procesy, které 
probíhají souběžně a jsou vzájemně neoddělitelné – výtvarné vzdělávání  
a výchovné působení. Výtvarné vzdělávání učí děti zacházet s vyjadřovacími 
prostředky, kultivuje jejich přístupy k řešení výtvarných otázek nebo způsob 
výtvarného podání. Výchovné působení staví na vcítění a uvědomování si sebe 
sama, křehkého dění ve vlastním nitru, a reflektování vnímaných postřehů  
a zážitků otevírá cestu k poznávání světa.“6

3.2. Kladné ovlivňování psychického stavu dětských pacientů. 
Pozitivní působení na psychický stav má odvádění pozornosti od přílišného 
zaměstnávání se vlastním tělem a tělesnými pochody, odreagování a uvolnění 
při výtvarné činnosti, ale také tzv. vnitřní očišťování (katarze) sdílením 
nepříjemných zážitků způsobených nemocí prostřednictvím výtvarného 
vyjádření a rozhovoru. 

Velký význam má pro děti možnost vyrobit v nemocnici drobné dárky  
a přání. Někdy stačí výkres, aby způsobil radost dětem i rodičům. Starším 
dlouhodobě nemocným dětem dodává dobrý pocit, zanechají-li po sobě 
viditelnou stopu například v podobě kalendáře. 

3.3. Výzdoba oddělení 
Výsledkem výtvarného tvoření jsou obrázky a výrobky. Je jimi možné 
jednotlivá oddělení a nemocniční chodby (po domluvě se staničními sestrami, 
případně vedením nemocnice) zdobit tak, aby se děti i jejich rodiče cítily lépe. 
Tím je možné také podporovat estetické cítění dětí. I při výzdobě nemocnice je 
však potřeba dbát hygienických pokynů jednotlivých oddělení. 
 

                                                 
6 Viz Roeselová, Didaktika výtvarné výchovy V, 12-13 
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4. Základní znalosti o vývoji dětského výtvarného 
projevu 
Výbornou pedagogickou příručku zabývající se výtvarným projevem dítěte 
napsal profesor Jaromír Uždil. Je určena pro učitele i rodiče. Některé poznatky 
uvedené v této pomůcce si dovolím v následujících řádcích uvést, neboť to 
považuji za užitečné. 

Je třeba si uvědomit, že výtvarná činnost dětí souvisí s psychikou a vyvíjí se 
postupně. Zpočátku je pro dítě důležitější proces kreslení než výsledek jeho 
snahy kreslit. První čmárání je pro dítě příjemnou zkušeností a zároveň 
přispívá k rozvoji jeho psychiky. 

Malé dítě nejčastěji kreslí člověka a potom vše, co s člověkem souvisí.  
V lidské figuře se zpočátku silně uplatňuje hlava. Obličej představují 
především doširoka otevřené oči. Nohy se objevují skoro současně s hlavou. 
Někdy vycházejí z oválu hlavy čáry, které mohou představovat ruce i nohy. 
Takto vznikne „hlavonožec“. Později přibude bříško. Tyto malůvky mají 
hodnotu symbolu, neboť zdůrazňují nejdůležitější lidské znaky – především ústa 
a oči. První hlavonožci vznikají mezi třetím a čtvrtým rokem. Další vývoj 
ovlivňuje cvik a pozitivní výchovné podněty. Šestileté dítě zpravidla člení 
lidskou figuru zřetelně a nasazuje paže k trupu. 

Chce-li dítě znázornit pohyb lidských postav, natočí je do profilu. Profil je 
založen především na představivé práci. Výsledkem je tzv. smíšený profil 
(kombinace pohledu zepředu i ze strany). 

S obrazy domů, zvířat a stromů se v dětské výtvarné tvorbě setkáváme velice 
brzy. Jelikož má dítě zájem o pohyb, kreslí rádo dopravní prostředky. 

Se zobrazováním prostoru se dítě nejprve vypořádává podobně jako 
konstruktér nebo architekt, který zakresluje půdorys, bokorys, nárys, avšak  
s tím rozdílem, že všechny pohledy spojuje do jednoho celku. Má svůj přístup  
i k zobrazení vnitřního objemu. Klidně nakreslí babičku v břiše vlka nebo 
brambory v přiklopeném hrnci. Dítěti jde o zobrazení věcí, o kterých ví a které 
ho zajímají, i když tyto věci nejsou ve skutečnosti vidět. 

Při organizování obrazové plochy dítě využívá více možností. Buď použije 
„základní čáru“, která sleduje dolní okraj papíru. Tuto čáru považuje za 
jakousi zem, k níž postavy a věci tíhnou jakoby ovládány gravitací. Nad touto 
základní „čárou“ dítě brzy využívá další „čáru“, takže má již dost místa pro 
rozložení věcí. Tato cesta zobrazování není jediná. Některé děti zobrazují věci 
v šikmém nadhledu, přičemž plocha papíru se stává jakousi základnou 
neohraničenou žádným obzorem. Dalším způsobem řešení prostoru obrazu je 
způsob nazývaný sklápění. Věci, které stojí kolmo k základně např. k cestě, jsou 
jakoby sklopeny do půdorysu podél osy (např. stromy) nebo symetricky 
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seřazeny okolo středu. Je to způsob zobrazení umožňující dětem nic 
nezatajovat a zachytit charakteristický obrys. 

Vůbec nezáleží na tom, že to neodpovídá „projekčnímu zobrazení“, pohledu 
z jednoho místa, které se od dob renesance považuje mezi dospělými za 
„normální“. Dítě se pohybuje ještě stále v oblasti ontogeneze a historickým 
vývojem umění a uměleckého myšlení zůstává zatím nedotčeno; kdyby se na 
něm žádalo něco jiného, než odpovídá stavu jeho duševního a tělesného vývoje, 
dalo by se dosáhnout nejvýš toho, že bude napodobovat bez porozumění a jeho 
přirozený rozvoj, jeho schopnost a potřeba samostatně se orientovat a vyjádřit 
se i jeho vynalézavost budou trvale poškozeny.“7

Děti chápou prostor jinak než dospělí. Jev nazývaný „obrácená 
perspektiva“ znamená, že dítě je schopno nakreslit věci blíže spodnímu okraji 
menší. Důvodem může být ztotožnění kreslíře s některou z osob vyskytujících se 
na kresbě, anebo stojí i z jiného důvodu uvnitř obrazu. Obrazový prostor je 
prostor subjektivizovaný, přizpůsobený duševní hře. 

Většinou kolem šestého a sedmého roku se objevuje na dětském obraze 
horizont. Dítě jej však nechápe perspektivně. Je to pro ně čára oddělující zemi 
a nebe. 

Zdá se, že pokud by „dítě principy sbíhavé perspektivy náhodou odkrylo, 
nesetrvalo by asi u nich, střídalo by je s jinými způsoby zobrazení zcela ve 
smyslu své pravdy, že způsob zobrazení je závislý na tom, co má být zobrazeno. 
Ve způsobu, jak dítě zobrazuje prostor, se znovu velmi zřetelně ukazuje, že jeho 
kreslení je hledáním, vynalézáním a vlastně určitou formou myšlení.“8

Mezi další zvláštnosti dětských kreseb patří záliba v pravém úhlu (komín na 
střeše). Častý je grafický automatismus, který znamená opakování 
jednoduchých a už osvojených tvarů (čárky znamenající trávu, knoflíky na 
kabátě). Nepravého ornamentu neboli přílišného zdobení dítě využije  
v případě, že mu chybí představivost nebo pokud nedokáže zachytit složitý tvar. 

Při malování dítě využívá barevné nadsázky, aby dostatečně rozlišilo 
jednotlivé věci na obraze. Svoji roli hraje také emocionální vztah. 

Výtvarná výchova je úzce svázána s celkem duševního života především 
vnímáním a představivostí. Vnímání nepředstavuje pouze přijímání podnětů, 
ale především jejich vybírání. Souvisí tedy s našimi zájmy, city, vědomostmi 
 a potřebami. 

„Představivost je schopnost vytvářet představy, představy jsou obsahy 
vědomí, vybavené či přepracované minulé zážitky a vjemy.“9

                                                 
7 Uždil, Čáry, klikyháky, paňáci a auta, 46 
8 Uždil, Čáry, klikyháky, paňáci a auta, 51 
9 Průcha, Walterová, Mareš, Psychologický slovník, 463 - 464 
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Představy jsou různé, důležité a nejběžnější jsou představy vycházející  
z paměti. Pro život jsou významné i představy „anticipační“ neboli představy 
pramenící z fantazie. 

„Vnímání, představivost a myšlení tvoří trojici duševních funkcí, se kterými 
se ve výtvarném projevu dítěte počítá, které tento jev prakticky umožňují, ale 
zároveň se jím samy obohacují. „Kdo kreslí, učí se vidět“, říkávali staří mistři 
a mysleli tím, že kreslící je nucen lépe se dívat na věc, kterou kreslí, a také o ní 
uvažovat, nejen ji pozorovat očima, ale i dohadovat se o jejím původu, složení 
a funkci přemýšlením.“10

                                                 
10 Uždil, Čáry, klikyháky, paňáci a auta, 106 
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5. Výtvarná výchova na nemocničním oddělení  
Výtvarná výchova patří mezi přirozené tvořivé aktivity, rozvíjející dětské 
smyslové vnímání a citové i rozumové poznávání světa, ve kterém dítě hledá 
své místo. Její náplní je tvůrčí činnost, vzdělávání v oblasti umění, 
seznamování se s „výtvarným myšlením“ a „výtvarnou řečí“. 

Tvořivá činnost je pro dětské pacienty velmi vhodnou aktivitou, neboť jejím 
prostřednictvím mají možnost zbavovat se nahromaděného napětí  
z potlačených přání a nemocničních stresů. Má v tomto prostředí tedy velký 
nejen výchovný, ale i terapeutický potenciál. 

Oproti běžné škole má výtvarná výchova na dětském oddělení svoje 
zvláštnosti a úskalí, které plynou z daných možností vyučovat výtvarnou 
výchovu v rámci nemocničního oddělení děti s nejrůznějším zdravotním 
omezením. 

V praxi je třeba vzít vážně, že děti jsou nemocné, proto se nemusí cítit 
dobře, mohou cítit bolest, mít strach z vyšetření nebo z operačního zákroku, 
cítit se opuštěně, unaveně… Každá nemoc znamená vždy jisté mimořádné 
zatížení pro dětský organismus a zároveň zatížení (případně přetížení) jeho 
nervové soustavy. Člověk je jednou celistvou osobností, neskládá se ze dvou 
samostatných svébytných jednotek, těla a duše, ale funguje jako celek. Je-li 
jedna část celku porušena nebo příliš zatížena, projeví se to v jeho funkci. 

Aby vůbec mohla být výtvarná výchova v nemocnici uskutečňována, je 
nutno počítat s tím, že veškerá činnost musí být podřízena situaci, v níž se 
nemocné dítě nachází. Ta je dána: 

1. jeho potřebami a možnostmi 
2. probíhající léčbou 
3. zázemím na oddělení (je-li oddělení vybaveno hernou, pokud ano, jak 

velkou) 
4. zázemím v rámci dětské části nemocnice 
5. počtem učitelů a vybavením školy výtvarnými potřebami. 

5.1. Potřeby a možnosti dětí 
Potřeby a možnosti hospitalizovaných dětí jsou ovlivněny následujícími 
„činiteli: 

1. Na jakém stupni vývoje se dítě nachází. (Je-li dítě předškolního nebo 
školního věku.) 

2. Jak vyrovnanou osobností je dítě před vstupem do nemocnice (Na tom 
se podílí stupeň vyspělosti dítěte, temperament, soustava vědomostí a 
zkušeností, soustava společenských návyků a postojů.) 
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3. Jakou chorobou je postiženo. (Některá onemocnění značně vyčerpávají 
nervovou soustavu – těžší horečnaté stavy, bolestivá onemocnění, trvalá 
zdravotní postižení.) 

4. Jak dlouho se dítě v nemocnici zdržuje. (Péče u přechodných pobytů je 
zaměřena na zmenšování nepříjemných zážitků způsobených náhlou 
změnou, s délkou pobytu stoupají výchovné nároky.)“11 

5.2. Probíhající léčba 
Děti jsou hospitalizovány na specializovaných odděleních nemocnice 
především kvůli léčbě svého onemocnění. Z této skutečnosti vyplývají pravidla 
pro jakékoliv činnosti dětí, tedy i pro jejich výuku a další školní aktivity: 

1. Výuku a další školní aktivity schvaluje ošetřující lékař. 
2. Léčebné procesy, kvůli nimž jsou děti hospitalizované, mají přednost. 

(Děti se mohou učit, nepodstupují-li právě nějaký léčebný zákrok. Je 
třeba vždy počítat s tím, že výuka může být z důvodu léčby přerušena.) 

3. Každé specializované oddělení má navíc své specifické požadavky 
vzhledem ke svému zaměření. O denním režimu a řádu konkrétních 
lůžkových oddělení jsou učitelé informováni. Na základě těchto 
informací jsou sestavovány rozvrhy přímé výchovné činnosti učitelů, 
tak aby byl respektován optimální denní režim hospitalizovaných dětí 
(doba snídaně, svačiny, oběda, odpoledního klidu…).  

5.3. Zázemí na oddělení 
Podmínky pro výtvarné tvoření jsou významným způsobem určeny 
prostorovým zázemím. Záleží na možnosti využívání herny nebo jiné místnosti 
a na její velikosti, osvětlení, vybavenosti (stoly, židlemi, úložným prostorem). 
Pro děti vyžadující větší klid na práci je výhodné, mají-li přímo na pokoji stůl 
se židlemi. Děti upoutané na lůžko vítají, mohou-li využít noční stolek  
s výsuvnou vrchní deskou. 

Stává se, že jedna nevelká místnost na oddělení slouží více účelům – pro 
výuku českého jazyka, matematiky a dalších předmětů včetně výtvarné 
výchovy, jako čekárna pro pacienty při přijetí i pro výuku mediků. Při této 
praxi nelze poskytovat dětem dostatečnou pedagogickou péči, neboť chybí 
prostor a klid na práci. V zájmu dětí je, aby vedení nemocnice zajistilo 
přiměřeně prostornou hernu na každém oddělení! 

5.4. Zázemí v rámci dětské části nemocnice 
Větší místnost nacházející se mimo oddělení vítají především děti mladší a děti 
dlouhodobě nemocné, neboť mohou alespoň na chvíli opustit oddělení, zažít 

                                                 
11 Viz: Matějček, Psychologie nemocných, 84 

21 



 

trochu více svobody, potkat se s dalšími dětmi z jiných oddělení. Pobyt mimo 
oddělení blahodárně působí na psychický stav dětí i rodičů. 

Pokud není k dispozici větší místnost, lze pro jednorázové akce, např. 
výtvarné vánoční nebo velikonoční dílny, využít i větší a klidnější prostor mezi 
chodbami nemocnice. Podmínkou je, aby byl v době konání akce vybaven 
dostatečným množstvím stolů a židlí. 

V letním období je možné uskutečňovat projekty školy pod širým nebem, 
pokud je v záloze „plán B“ neboli přesun do vnitřních prostor v případě 
nepříznivého počasí. Od dětí i rodičů je na tyto akce kladná odezva. 

5.5. Vybavení školy výtvarnými potřebami 
Nabídka výtvarných činností se podstatně odvíjí od vybavení školy výtvarnými 
pomůckami. Určitá šíře možnosti výběru je žádoucí. Pastelky jsou výbornou 
pomůckou, ale je dobré a potřebné nabízet také barvy, modelovací hmotu, 
barevné papíry, případně také barvy na sklo, na textil, drátky a korálky… 

Dostatečná šíře nabídky dětem umožňuje: 
1. učit se pracovat s různými výtvarnými pomůckami a materiály 
2. zpracovávat různým způsobem větší množství témat, vyrábět výrobky  

a dárky 
3. procvičovat dostatečně intenzivně jemnou motoriku (například 

modelováním po operačních zákrocích) 
4. poskytovat více pozitivních podnětů (rozšířenou nabídkou o méně 

běžné pomůcky usnadnit motivaci) 
5. zdobit rozmanitým a pestrým způsobem oddělení dětskými pracemi  

a výrobky 
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6. Specifická opatření na jednotlivých odděleních 
FN nemocnice Motol 
Každé specializované oddělení má své specifické požadavky vzhledem  
k zaměření léčby. Pravidla se týkají především hygienických a dietetických 
opatření, v některých případech izolace dětských pacientů z důvodů 
pooperačních stavů, přenosu infekce… Jedná-li se o izolaci dětského pacienta  
z důvodu pooperačního stavu, pracuji s ním u lůžka. Pokud dítě trpí infekční 
nemocí, je nutné s výukou počkat kvůli nebezpečí přenosu infekce. 
(Individuální konzultace o možnostech jednotlivých dětí jsou na všech 
odděleních samozřejmostí.) 

6.1. Oddělení dětské hematologie a onkologie 
Patří ke stěžejním oddělením v působení školy, neboť na těchto odděleních 
jsou téměř všechny děti léčeny dlouhodobě. Diagnostikují a léčí se zde 
nádorová onemocnění dětského věku, nezhoubná krevní onemocnění, jako jsou 
anemie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). 

Léčba bývá rozdělena do jednotlivých cyklů – opakovaných dlouhodobých 
nebo krátkodobých hospitalizací. Výuka vyžaduje pravidelné konzultace  
s ošetřujícím personálem i rodiči. 

Na odděleních dětské onkologie a hematologie jsou s mladšími dětmi stále 
přítomni rodiče. I u dětí starších je snahou většiny rodičů podporovat děti svou 
přítomností po většinu dne. Svoji kmenovou školu může navštěvovat jen velmi 
malé procento dětí onkologicky léčených dětí. 

Na obou těchto odděleních je nutné dodržovat přísné hygienické předpisy. 
Na onkologickém oddělení to v praxi znamená umýt si ruce hned po příchodu 
na oddělení a vydezinfikovat si je a před vstupem na další pokoj provést opět 
dezinfekci rukou. (Před každým pokojem jsou na zdi umístěny nádobky  
s dezinfekčním prostředkem.) V případě lehké infekce je nutné docházet na 
jednotlivé pokoje s rouškou, k některým pacientům pak není možno docházet 
vůbec (k pacientům před operací nebo po ní, k pacientům se závažnějšími 
problémy s imunitou…). 

Součástí onkologického oddělení je i jednotka intenzivní péče (JIP), kam 
učitelé docházejí pouze na vyžádání zdravotnického personálu, případně 
rodičů. 

Na oddělení hematologickém jsou hygienické předpisy přísnější. Každý, 
kdo vejde na oddělení za účelem návštěvy pacientů, si musí vydezinfikovat 
ruce, obléci empír (ochranné oblečení), roušku a rukavice. 
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6.2. Transplantační jednotka kostní dřeně 
Léčí se zde řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou 
vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. 

Zde platí velmi přísná hygienická pravidla. Týkají se převlékání příchozích 
na oddělení i pomůcek. Cílem opatření je zajistit vysoce sterilní podmínky. 
Práce s dítětem probíhá pouze individuálně. 

6.3. Oddělení neurochirurgické 
Oddělení dětské neurochirurgie se specializuje na chirurgickou léčbu 
onemocnění a poruch mozku, míchy a dalších součástí nervového systému. 
Pobyty dětí bývají dlouhodobé i krátkodobé. Pobyt na tomto oddělení působí 
na mnohé pacienty a především jejich rodiče zvlášť stresujícím dojmem, neboť 
se obávají operací prováděných na mozku. Vítají rozhovory, ve kterých se 
mohou ze svých obav a starostí vypovídat. 

6.4. Další oddělení 
Mezi další oddělení patří: nefrologické a gastrologické oddělení (onemocnění 
ledvin a trávicího ústrojí), ortopedické oddělení (poúrazová léčba, náprava 
vrozených vad pohybového aparátu…), oddělení dětské neurologie (bolesti 
hlavy, onemocnění páteře, kolapsové stavy, úrazy centrální i periferní nervové 
soustavy…), oddělení zaměřená na problémy respirační, astmatické, 
autoimunitní onemocnění, cystickou fibrózu, problémy endokrinologické, 
poruchy růstu a diabetes mellitus, oddělení ORL - oddělení ušní, nosní krční 
(kochleární implantace, léčba horních i dolních dýchacích cest…), oddělení 
chirurgické (operace i popáleniny), oddělení stomatologické (vrozené vady  
a čelistní anomálie, úrazy obličeje…), oddělení kardiologické (onemocnění 
srdce a velkých cév…). 

Oddělení kardiologické a neurologické zaměstnává svého herního 
pracovníka, protože vyžaduje, aby dětem byl po většinu dne někdo k dispozici. 
Proto sem nedochází učitel školní družiny a mateřské školy. 

 
Na všech zmíněných odděleních s výjimkou transplantační jednotky kostní 

dřeně a oddělení hematologického a oddělení ORL je možné pracovat  
s běžnými výtvarnými pomůckami: pastelkami, vodovými a temperovými 
barvami, voskovými i suchými pastely, hmotou tvrdnoucí na suchu… 

Na transplantační jednotce kostní dřeně je možné používat jen „tlusté 
pastelky“, protože snesou nařízené hygienické procedury. „Tenké“ pastelky 
ztrácejí barvu. Barevné papíry a pastelky jsou jediné výtvarné pomůcky, které 
je možné na tomto oddělení použít. 
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Na oddělení hematologickém jsou hygienická opatření mírnější. Je možné 
používat běžné výtvarné materiály s výjimkou modelovacích hmot. Některé 
děti však musí dodržovat přísnější léčebné pokyny a smí používat pouze jim 
přidělené pomůcky, to znamená, že je nelze přenášet z pokoje na pokoj. 

Na oddělení ORL se omezení týkají pouze modelování z modelíny, aby byl 
omezen přenos infekce. 

Specifickým oddělením je oddělení oční. Většina dětí se může zabývat 
podobnými aktivitami jako děti na jiných odděleních. Některé děti však 
potřebují kvůli zhoršenému vidění speciální omalovánky se silnými 
obrysovými čárami a bez zbytečných detailů. Preferují voskové pastelky (pro 
jejich jasné barvy a možnost osahávání vybarveného obrázku) a modelování, 
případně proškrabávání obrázku. 

Z hlediska učitele je možné výtvarnou činnost na všech odděleních rozdělit 
do několika etap: přípravy učitele, seznámení se s dětskými pacienty, motivace, 
výtvarné činnosti, ukončení výtvarné činnosti, reflexe vlastní práce učitele. 

 

25 



 

7. Časové rozdělení výtvarné činnosti 
7.1. Příprava 
Příprava spočívá v promyšlení námětu zajímavé výtvarné činnosti, motivace  
a způsobu výtvarného řešení, nachystání pomůcek a vzorových ukázek nebo 
různých obrázků pro inspiraci (pohlednic, výstřižků, knížek…), které velmi 
pomohou i při kreslení a malování obyčejných věcí, které většina dětí velmi 
dobře zná. Málokteré dítě je psychicky tak odolné, aby dovedlo i v nemocnici 
při výtvarné činnosti hned začít využívat všechnu svoji představivost a fantazii. 
Většina dětí se v nemocnici pouští do jakékoliv činnosti pomaleji a s menší 
spontánností než v jiném prostředí. 

Už při přípravě počítám s přerušováním činnosti, neboť děti jsou  
v nemocnici především kvůli léčbě. To znamená, že může nastat situace, kdy 
dítě bude odvedeno na vyšetření nebo se unaví a bude potřebovat odpočinek. 
Připravuji si pomůcky na podnos, do krabice nebo batůžku, aby se v případě 
potřeby daly rychle sklidit. Beru v úvahu, zda budu pracovat v herně, nebo 
individuálně s dítětem na lůžku. Pokud ve druhém případě budu potřebovat 
barvy, musím si zjistit, má-li dítě na pokoji k dispozici speciální noční stolek  
s výsuvnou plochou, na které se dá tvořit. V opačném případě si musím 
připravit podnos nebo přenosný stolek do postele. 
Vystačím-li si s tužkou nebo pastelkami, přichystám 
si nějakou tvrdou podložku. Chystám si i další 
činnosti do zálohy. 

Do přípravy zahrnuji i péči o svůj zevnějšek. 
Myslím si, že zvláště učitel výtvarné výchovy by 
neměl popadnout vyfasované bílé nemocniční 
kalhoty, halenu, plášť a běžet na oddělení. Tričko 
nebo košile (mělo by být světlé) může mít na sobě 
zajímavý obrázek nebo vzor. Vlastnoručně nebo  
s pomocí dětí pomalované pracovní tričko má pak 
samo o sobě motivující účinek. 

 

7.2. Seznámení se s dětskými pacienty 
První seznámení se s dětskými pacienty probíhá na sesterně. Sestra podává 
základní informace o dětech, které je možno vyučovat, jméno dítěte, jeho věk a 
může-li dítě opustit lůžko, popřípadě další upřesňující informace (trpí-li dítě 
nějakým handicapem např. nedoslýchavostí, je-li dítě objednáno na nějaké 
vyšetření, je-li po zákroku v narkóze…). 
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Mám-li potřebné informace, mohu si udělat plán. Rozhodnout se, na který 
pokoj půjdu jako první, kam můžu jít později, kde asi strávím nejvíce času. Na 
onkologickém oddělení jdu zpravidla dřív za dětmi, které už znám, za dětmi, 
které na návštěvu už čekají. Postupně pak podle situace oslovuji nově přijaté 
děti. Nově přijaté děti lze zapojovat do činnosti zpravidla pomaleji a postupně 
proto, že mívají na programu hodně vyšetření. Pokud je na oddělení více 
učitelů, musím se domlouvat také s nimi, kdy a kdo ke kterému dítěti půjde. 

Vlastní přímá práce začíná na oddělení tím, že se s dětmi seznámím, nebo 
pokud již děti znám, nabídkou činností. Přicházím na pokoj podobně jako 
návštěva, zaklepu, pozdravím a představím se. Během úvodního rozhovoru 
zjišťuji, jak se dítě cítí a co může dělat. Mám předem připravenu dostatečně 
širokou nabídku, kterou pak přizpůsobuji. 

Je možné, že dítěti nebude vyhovovat žádná z nabízených činností, ale samo 
navrhne, co by chtělo, případně potřebovalo. (Má například ze školy zadaný 
úkol, se kterým potřebuje pomoci, připravuje se ke zkouškám na výtvarnou 
školu, chce udělat pro maminku dárek k narozeninám, vyrobit přání…) Vezmu 
přání vážně, a není-li možné vyhovět hned, zapamatuji si ho nebo zapíši,  
a pokud je to reálné, připravím aktivitu podle přání dítěte na příště. Na tomto 
místě však musím varovat před slibováním učitelů: „Určitě pro to dojdu  
o polední přestávce do sborovny, odpoledne ti to přinesu a dáme se do toho.“ 
Nikdy nevím, co bude za chvíli. Dítě může jít na vyšetření, a když je nenajdu, 
půjdu za jinými dětmi. Dítě se mezitím vrátí a bude zklamáno. 

Umožňuje-li to zdravotní a psychický stav dětí, zvu je do herny. Můžu pak 
pracovat s více dětmi najednou a strávit s nimi více času. Některé výrobky lze 
vyrábět společnými silami. Výsledkem tzv. kolektivní práce mohou být  
např. loutky, koláže… 

Myslím i na děti upoutané na lůžko. Použiji-li umělohmotný podnos, můžu  
s dětmi v posteli i modelovat. Pro některé děti, především pro ty mladší, 
docházející do školky nebo na první stupeň základní školy, to může znamenat 
velký přínos. Pomůže jim to zapomenout, že se nemohou prohánět po hřišti. 
Modelování do určité míry kompenzuje frustraci z nedostatku pohybu. 

7.3. Výtvarná činnost 
Nejprve seznámím děti s tématem. Věnuji chvíli přemýšlení a rozhovoru  
o tématu, navrhuji možné způsoby ztvárnění. Dám dostatek prostoru dětem, 
aby přišly se svými nápady. Volím častěji postup, kdy já jako první navrhnu 
způsoby ztvárnění, aby se děti měly od čeho odrazit. Na začátku bývají 
nemocné děti méně spontánní. Aby mohly přijít se svými nápady, potřebují 
většinou nejprve dostatek inspirace. Dají se do práce ve chvíli, kdy vědí, jak na 
to. 
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Podle potřeby dětem pomáhám, pokud potřebují například něco přidržet, 
podat, ukázat … Dávám dětem zpětnou vazbu, jejich snahu a práci oceňuji. Při 
práci si s nimi povídám. Mluvím s nimi nejen o tom, co a jak a proč dělají, ale 
také o tom, jak se cítí, co je trápí, co je čeká. V rámci svých možností jim pak 
můžu pomáhat snášet obtíže způsobené nemocí prostřednictvím rozhovoru. 
Jsem si vědoma svých kompetencí: kam až můžu, kde už je pole působení 
lékaře, případně psychologa. Do tohoto vědomí o tom, kam až můžu nebo ne, 
spadají také postřehy o výtvarném projevu dítěte a jeho diagnostika.  
(Viz kapitola Diagnostika dětských kreseb. 

7.4. Ukončení výtvarné činnosti 
Na závěr spolu s dětmi hodnotím, co se povedlo - vždycky se něco povedlo, 
případně co se nepovedlo, co ještě zbývá udělat příště. Potom následuje úklid. 
V běžné škole si děti po sobě uklízejí pomůcky samy. I v nemocnici je žádoucí 
očekávat od dětí, které mohou, že s uklízením pomohou, a také je k tomu 
vyzvat. 

Na závěr je možné některým dětem zapůjčit výtvarné pomůcky. Je dobré, 
jsou-li děti, zvláště dlouhodobě hospitalizované, smysluplně zaměstnané i ve 
chvílích, kdy jsou na oddělení samy. 

7.5. Reflexe vlastní práce 
Přemýšlím o všech etapách své práce. Průběh činnosti významně předurčuje 
příprava. Je potřeba jí věnovat dostatek času, abych pokud možno mohla 
účelně zaměstnat všechny děti schopné činnosti. 

Na průběhu seznamování se s dětmi také velmi záleží, neboť první dojem  
v průběhu setkání ovlivňuje motivaci. Záleží na vystupování, způsobu 
komunikace s dětmi, míře nadšení. 

Tvrdým oříškem bývá někdy motivace. V současnosti pronikly počítače, 
přesněji notebooky, i na nemocniční oddělení a bývá někdy těžké od nich děti 
odtrhnout, zejména hochy na druhém stupni školní docházky. Osvědčila se mi 
žádost o pomoc, například při výzdobě oddělení. 

Samozřejmě, že na zvýšené obtížnosti motivovat děti v nemocnici se na 
odděleních, kde probíhá léčba závažnějších onemocnění, podílí především 
sklon k depresi. Pomáhá dát si práci a pídit se po tom, co dítě normálně baví 
doma. Snažím se, aby děti mohly dělat alespoň některé činnosti, na které byly 
zvyklé. Více o motivaci pojednávám ve zvláštní kapitole. 

Mezi nejdůležitější přemýšlení patří úvahy nad tím, jak nejlépe rozdělit svůj 
pracovní čas. O tom přemýšlím téměř neustále. Stává se, že přijdu na oddělení 
a vrhne se na mě nadšeně skupinka dětí, které už jsou nedočkavé a těší se, až 
zase budou něco pěkného dělat. Osvědčilo se mi děti hned zaměstnat a využít 
jejich pozitivního naladění, nečekat, neprotahovat přípravy, protože nadšení by 
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mohlo opadnout. Potom si nechat dostatek času a rozdělit ho mezi ostatní 
zůstávající na lůžku. Je to neustálé přemýšlení o tom, co jednotlivé děti 
potřebují a jakým způsobem a do jaké míry (mám na starosti více oddělení  
s nemocnými dětmi) můžu jejich potřeby uspokojit. Děti, které jsou vážně 
nemocné a jsou na oddělení bez rodičů, potřebují zvýšenou péči. 

Na konci pracovního dne po ukončení výtvarné činnosti pak přemýšlím:  
„A co ještě se dá udělat? Co donést na oddělení příště?“ 

Všimnu-li si v průběhu tvoření nějaké disharmonie, konzultuji svůj postřeh 
s psychologem. 
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8. Diagnostika dětských kreseb 
Způsob kreslení dětí má sdělný charakter. Interpretaci obrázků musí provést 
odborník, neboť tato práce vyžaduje intuici, citlivost, ale především široké 
odborné znalosti, mimo jiné i vědomí toho, že má-li mít interpretace 
vypovídací hodnotu, je důležité znát nejen dítě, které kreslí, ale i jeho sociální  
a kulturní zázemí. Pro interpretaci kreseb a maleb slouží následující kritéria: 
využití prostoru na papíře, úroveň kresby postavy, adekvátnost barev, kvalita 
linie, množství detailů, … 

Při hodnocení jde především o to, působí-li kresba harmonicky nebo 
disharmonicky. Dojmy z kreseb mohou posloužit jako pomůcka k lepšímu 
poznání dítěte. Je však třeba s nimi zacházet opatrně, neboť jsou to jenom 
dojmy. 

Dítě, které je ustrašené nebo nemá dostatek sebedůvěry, kreslí obvykle 
tenké, přerušované čáry a často gumuje. Vede-li však gumování k přesnější 
kresbě, znamená to, že dítě dovede být kritické. Vyrovnané dítě svou kresbu 
umisťuje do středu papíru. 

U barev se trochu zastavím. Každá barva má svůj význam. Nedostatek 
barevnosti a používání tmavých barev může souviset s depresí. „Symbolika 
černé barvy je však zvláštní. Prozrazuje určitou míru úzkosti, ale také svědčí  
o bohatém vnitřním životě, v období puberty vyjadřuje nepřístupnost a ostych 
ve vyjadřování citů.“12 Dále je třeba při interpretaci třeba přihlížet k faktorům 
jako jsou kulturní vlivy a móda. U červené barvy pak platí „podle doktora  
A. Bouveta, že je zcela normální, když dítě před šestým rokem používá 
výhradně červenou.“13

Někteří autoři uvádějí, že nemocné děti sahají spíše po tmavých barvách.  
V praxi se mi to ve větším měřítku nepotvrdilo. I vážně nemocné děti používají 
celou škálu barev. Je však pravda, že celková „nálada“ obrázku, například 
výraz tváře, může zrcadlit neradostné rozpoložení autora. 

Mezi základní kreslené symboly patří kresba domu. „Ve všech věkových 
kategoriích je osamělý nepřístupný dům, který nemá dveře, je obehnán 
přehnaně vysokým plotem nebo k němu nevede cesta, znakem nezdaru  
a prohry.“14

Dalším významným symbolem je postava. Vývoj zobrazení souvisí s věkem 
dítěte. Na postavě stojí za povšimnutí její velikost, dále tvář, její rysy ale i jiné 
části postavy především ruce. „Dobře vyznačené ruce vyjadřují sociabilitu. 
Někdy však ruce chybí. Vynechané ruce mohou ukazovat na problémy 

                                                 
12 Viz: Davido Roseline: Kresba jako nástroj poznání dítěte, 37 
13 Davido Roseline: Kresba jako nástroj poznání dítěte, 37 
14 Davido Roseline: Kresba jako nástroj poznání dítěte, 40 
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sexuální nebo sociální. Vážným znamením jsou chybějící ústa. Postavy bez úst 
jsou typické pro děti, které doma postrádají vlídnou, láskyplnou 
komunikaci.“15

Všímavý přístup k dětským kresbám, především dětí dlouhodobě 
hospitalizovaných, spojený s pozorností, citlivostí a pokorou se může stát 
jedním z kamínků v mozaice poznávání dítěte. Ve spolupráci s odborníkem 
může napomáhat řešení obtížných situací dítěte. 

 

                                                 
15 Viz: Davido Roseline: Kresba jako nástroj poznání dítěte, 55 
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9. Motivace k výtvarné činnosti na nemocničním 
oddělení 
Slovo motivace vzniklo z latinského movere – pohybovat, měnit.  
V psychologii je nejčastěji chápána „jako intrapsychologický proces zvýšení 
nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu;(…) v zaměření 
motivace se projevuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní 
zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti,…“16

Motivační proces je propojen s citovým prožíváním a je ovlivněn 
uspokojováním základních životně důležitých psychických potřeb, které je 
třeba mít při práci v nemocnici na paměti. 

„Jsou to: 
1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů. 
Takovým přívodem podnětů se organismu umožňuje, aby se „naladil“ na 

žádoucí úroveň aktivity. Pro člověka to znamená, že se nebude nudit ani že 
nebude soustavně podněty přetěžován. 

2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. 
Říkáme tomu „smysluplný svět“. Naplnění této potřeby umožňuje, aby se  

z podnětů, které k nám prostřednictvím všech našich smyslů přicházejí, staly 
zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Kdybychom totiž všechno dění ve 
svém okolí vnímali jen jako náhodné, vznikl by z toho chaos a ničemu bychom 
se nemohli naučit. Jde tedy o základní potřebu umožňující učení. 

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám 
prvotních vychovatelů. 

Náležité uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je 
podmínkou pro žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti. 

4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské 
hodnoty. 

Z náležitého uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního já. 
Toto vědomí pak je dále podmínkou pro to, aby si člověk mohl na své vývojové 
dráze osvojit užitečné společenské role a stanovit si hodnotné cíle pro svá 
snažení. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy 
Její uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, což přeloženo do 

psychologické řeči znamená rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi 
nadějí a beznadějí, mezi životním rozletem a zoufalstvím“17. 

(K potřebě páté lze podotknout, že člověk žije v čase a je pro něho významná 
také minulost. Sdílení minulosti s někým blízkým představuje podstatnou složku 

                                                 
16 Průcha, Walterová, Mareš, Psychologický slovník, 328 
17 Matějček, Co děti nejvíc potřebují, 37 - 38 
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našeho života. Zatajování a zkreslování minulosti může mít neblahé 
následky.)“18

Nejsou-li tyto potřeby dostatečně uspokojovány, dochází k psychické 
deprivaci. Jejich znalost je základním obecným východiskem pro motivační 
působení. Teprve na něm lze stavět dále a motivovat ke konkrétním činnostem, 
tedy také k výtvarné činnosti na nemocničním oddělení. To znamená vyvolat 
nebo zvýšit zájem o činnost, která uspokojí specifické potřeby, neboli potřebu 
sebevyjádření, seberealizace, uznání, získání nových zkušeností a nového 
poznání, estetického prožitku. 

Motivovat děti v nemocnici k tvořivé činnosti, neboli zaujmout je 
vzdělávací nabídkou, vycházející z jejich individuálních a aktuálních potřeb 
znamená zaměřit se na osobnost dítěte a snažit se ho rozvíjet na základě jeho 
individuálních zvláštností. 

Děti se v nemocnici nacházejí pod menším nebo větším tlakem, který  
s sebou přináší jejich onemocnění. Míra pociťování tlaku je dána věkem dítěte, 
jeho psychickou vyspělostí a odolností, závažností onemocnění a s ním 
související délkou hospitalizace a jeho sociálním zázemím (je-li na oddělení  
v doprovodu rodičů, docházejí-li za ním často návštěvy…). Důsledkem je 
především menší spontánnost dětí v jejich výtvarném projevu a menší chuť  
k tvoření, někdy až ztráta zájmu. Mám možnost stále znovu srovnávat svoje 
zkušenosti s tvořením se zdravými dětmi v jejich přirozeném prostředí  
a zkušenosti s tvořením s nemocnými hospitalizovanými dětmi. Menší 
spontánnost a nápaditost dětí nemocných nelze přehlédnout. 

Vzhledem k tomu, že právě výtvarné tvoření může působit kladně na 
psychický stav uvolněním a odreagováním, je dobrá motivace velmi důležitá. 
Znamená to snažit se motivovat nejen děti, které tvoření odmalička velmi baví, 
a případně ty děti, které přijdou motivované snahou získat známky z hlavních  
i vedlejších předmětů včetně výtvarné výchovy a donesou si s sebou dokonce 
tematické plány ze své kmenové školy a žákovskou knížku, ale i ty děti, které 
známku nepotřebují a navíc je jejich učitelé nebo rodiče svými postoji od 
výtvarné výchovy postupně odradily. 

Míra zátěže dítěte jakýmikoliv aktivitami záleží mimo jiné na jeho prožívání 
nemoci. Stává se, že dítě opakovaně odmítá jakoukoliv výuku. Příkladem může 
být depresivní třináctileté dítě na onkologii, které ví, že ho v dohledné době 
čeká amputace končetiny. Využití motivačních prvků při práci s dětskými 
pacienty pomáhá někdy nesnadnému probouzení zájmu o výtvarnou činnost. 
Odmítnutí výtvarné činnosti ze strany dítěte začteného do dobrodružné knížky 
při plánované třídenní hospitalizaci je možné akceptovat a spíše dítě povzbudit, 

                                                 
18 Viz: Matějček: Co děti nejvíc potřebují, 40 – 47 
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aby knížku dočetlo. O možnosti zápisu do školy při nemocnici má již dítě 
informace, zapsáno být ještě nemusí. 

9.1. Motivační prvky při práci s dětskými pacienty 
Nejprve musím být pro výtvarnou činnost nadšena sama a věnovat se přípravě. 
Svoje nadšení pak mohu přenášet na děti. Osvědčuje se mi vcházet na pokoj  
s ukázkou v ruce. Mohu ji pak využít při nabízení činností. Ukázka na dítě 
někdy zapůsobí jako magnet. Není už pak zapotřebí mnoha slov a dítě je 
psychicky naladěno k tvoření. Zvláště u menších dětí je přínosné, když přijdu  
s jinými nápady než maminka. Práce pak děti více zaujme. Nabídka činností, 
které dítě ještě nedělalo, probouzí v dítěti zvědavost a zároveň chuť vyzkoušet 
tyto činnosti, naučit se je. Větší děti motivuje nejen možnost naučit se novou 
výtvarnou techniku, ale zároveň se něco zajímavého dovědět. 

Působí-li dítě nerozhodně, říkám například: „Pojď to zkusit“, nebo: „Pojď se 
podívat.“ Když se dítěti práce líbí a vidí, že kamarád si něco pěkného vyrábí, 
má chuť se přidat. Děti, které mohou něco dělat, a mají přesto tendenci 
zůstávat „zahrabaní v posteli“, žádám někdy o pomoc třeba při výzdobě 
oddělení nebo při přípravě pomůcek. Děti cítí, že mohou být užitečné, že jejich 
práci někdo ocení, jsou rády, že budou mít oddělení vyzdobené. Prosba 
směřovaná ke starším dětem, aby pomohly mladším, dodává také dobrý pocit 
užitečnosti. Navíc někdy poslouží jako „odrazový můstek“ k vlastní tvorbě. 
Pomáhá také vysvětlení proč tvořit - např. protože to na oddělení bude vypadat 
veseleji, když uděláme něco na výzdobu. 

Pokud už dítě na herně je a sotva začnu chystat výtvarné potřeby, snaží se 
rychle „vypařit“ s odůvodněním, že neumí kreslit, stojí za pokus navrhnout mu, 
že se může dívat nebo dělat nějaký výrobek s někým dohromady. Je stále 
mnoho dětí, které jejich učitelé nebo někdy i rodiče odradily od výtvarného 
snažení, protože se jim nezdálo dost dobré. S tím je třeba počítat. K této 
skutečnosti se ještě vrátím. Je potřeba zadávat dětem práci přiměřenou jejich 
schopnostem. To může umožnit i dětem, které začaly ztrácet sebedůvěru, 
znovu ji nalézat. Oceňování v průběhu a na konci tvořivé aktivity je silným 
motivačním prvkem. Pro některé děti je pak významné ocenění známkou. 
Upozorňuji děti, že ve škole v nemocnici mají možnost být hodnoceny nejen 
při vyučování matematiky, češtiny, dějepisu, ale také při výtvarné výchově. 
Povzbuzuji děti k vyjadřování různými způsoby a k respektování těchto 
způsobů. Postupuji od jednoduššího ke složitějšímu. 

Někdy pozvání k výtvarné činnosti opakuji. To záleží na situaci (má-li dítě 
na pokoji návštěvu nebo nemá, má-li rozdělanou nějakou činnost a pro zaujetí 
touto činností zapomene, že může jít na hernu tvořit, jakou osobností dítě je, je-
li plaché, méně činorodé…) 
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V rámci možností reaguji na přání a potřeby dětí, To znamená, že jsem 
zvědavá, ptám se, co dítě baví, čím se rádo zabývá v domácím prostředí a na 
zájmových kroužcích. Například chodí-li dítě na keramiku, je možné připravit 
na příště samotvrdnoucí hmotu, nebo pokud rádo vyrábí z papíru, můžu 
připravit nůžky, papíry, případně vystřihovánky, origami. 

Zvláště pro dlouhodobě hospitalizované starší děti bývá velmi dobrým 
motivem spolupodílet se na smysluplném díle, například na tvorbě kalendáře 
nebo výrobků pro vánoční či velikonoční trhy. I děti, nejen dospělí, chtějí 
zanechávat po sobě stopy. Navíc kalendář je jakýmsi „mostem“ mezi světem 
zdravých a nemocných. Děti vědí, že jejich dílko překonává hranice 
nemocnice. Pěkný výrobek působí jako zpětná vazba pro dítě a motivuje  
k další činnosti. 

Společná činnost s ostatními dětmi v herně umožňuje sdílet stejné zážitky, 
předávat si zkušenosti, popovídat si. Velmi pomáhá, podaří-li se mi vytvořit 
atmosféru naplněnou humorem. 

Soutěživost je dalším motivačním prvkem. V nemocničním prostředí 
zacházím s tímto prvkem opatrně, neboť se tu scházejí děti různě staré,  
z různého sociálního prostředí a s různou formou nemoci. 

Za důležitý považuji způsob nabízení činnosti, do kterého se promítá 
verbální i neverbální komunikace. Děti z mého vystupování poznají, mám-li ze 
setkávání s nimi a ze své práce radost. 

Na aktuální a především příští motivaci má vliv i objasnění podmínek, za 
kterých budeme pracovat. Mám-li k dispozici málo času, řeknu to hned na 
začátku a také objasním, jak jej můžeme využít – buď můžeme udělat malý 
jednoduchý výrobek, nebo jen náčrtek, nebo práci začít a těšit se, až ji 
doděláme příště, nebo se můžeme domluvit na zapůjčení pomůcek. (Pokud 
bych s dítětem začala dělat složitější loutku a odešla bych, aniž bychom ji 
dodělali bez vysvětlení, že je třeba práci rozdělit do několika setkání, nechtělo 
by se mnou příště třeba už nic dělat. Výjimkou je situace, kdy má dítě možnost 
si započatou práci donést domů a dodělat si ji tam.) 

Některé děti mají potřebu soukromí. Může jim jít o lepší soustředění, ale 
také mohou mít strach z kritiky, zvláště pokud v minulosti sklidily za svou 
tvorbu výsměch nebo utrpěly jinou újmu. Negativní reakce zůstávají zapsány  
v paměti velmi dlouho a ovlivňují snahu tvořit skrytě. 

9.2. Prvky blokující motivaci k výtvarné činnosti 
Existují také prvky působící opačně, tedy proti motivaci. Píši o nich proto, 
protože se s nimi nezřídka setkávám. Stává se, že na oddělení přijdou děti  
s vypěstovanou nechutí k výtvarné činnosti. Někdy proto, že poznatky týkající 
se podmínek, za kterých se děti mohou výtvarně rozvíjet, nerespektují jejich 
učitelé, jindy proto, že o nich nevědí jejich rodiče. Sedí s dítětem v herně  
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a komentují: „Kačko, jak to kreslíš? Nakresli to takhle.“ Nebo: „Jo, náš 
František, ten je na kreslení naprostý nešika, kdyby tu byla jeho sestra, paní 
učitelko, ta by nakreslila krásný obrázek.“ 

Proto chci podtrhnout, že je nutné vyvarovat se přístupu k výtvarné výchově 
ve smyslu pouhého plnění pokynů, dále nadměrného či neoprávněného 
kritizování, přehnané chvály a přílišného porovnávání. 

Pouhé plnění pokynů a nadměrná kritika může dusit snahu po 
sebevyjádření. „Také přehnaná chvála v sobě skrývá nebezpečí nepříznivého 
účinku na dětskou tvořivost, neboť v jejím důsledku se děti můžou začít 
domnívat, že podmínkou přijetí jejich tvořivého snažení ostatními je splnění 
určitých normativních ukazatelů a mohou začít o sobě pochybovat.“19

Přebytek chvály může mít za následek zeslabení pocitu uspokojení  
z vykonané činnosti. V případě, že děti stále jen slyší, jak je všechno, co dělají 
skvělé bez jakéhokoliv rozlišování kvality, může nastat další problém ve chvíli, 
kdy tomu děti uvěří. 

Přílišné porovnávání dětí mezi sebou také škodí. Každé dítě se vyvíjí 
různým tempem, a to je potřeba respektovat. Myslím si, že na výtvarné tvorbě 
je krásné a zajímavé, že každý nakreslí určitou věc jiným způsobem. 

Otázkou pak je, k jaké podobě výtvarné činnosti motivace směřuje. Považuji 
za potřebné vycházet ze znalostí současného pojetí výtvarné výchovy. Samo  
o sobě působí motivačně. 

 

                                                 
19 Viz Bean: Jak rozvíjet činnost dítěte, 
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10. Současné pojetí výuky výtvarné výchovy 
Výuka výtvarné výchovy byla zavedena do školních osnov na konci 18. století. 
Od té doby prošla postupnými proměnami až do současného pojetí výuky.  
„V žádné z jeho aktuálních alternativ není výtvarná výchova založena pouze na 
zobrazovacích dovednostech; její vzdělávací (rozvíjející) účin se v současnosti 
týká mnoha dalších stránek osobnostního rozvoje. Tomu odpovídá i její obsah 
a také široký repertoár prostředků (druhy a podoby činností, náměty a úkoly, 
realizační prostředky aj.).“20

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech: tvorbě, vnímání  
a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 
myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 

Domnívám se, že významným úkolem výtvarné výchovy je podporovat 
spontánní potřebu kreslit a malovat, kterou měl člověk v sobě od samého 
začátku, už v době kamenné, což dokládají různé archeologické nálezy.  

Vzhledem k tomu, že umění nemělo a nemá jen estetickou funkci, ale 
zahrnuje v sobě také užitkovou a výchovnou dimenzi a navíc sociální a léčivý 
potenciál, domnívám se, že je dobré stavět na „prokázaných poznatcích 
psychologů, že téměř každý jedinec má nějaké předpoklady alespoň pro určitou 
oblast výtvarných činností. Tyto činnosti jsou (resp. měly by být) obsahem 
všeobecně zaměřené výtvarné výchovy.“21 To v praxi znamená u každého 
individuálně výtvarné schopnosti podle daných možností rozvíjet a pěstovat 
kladné postoje k oblasti výtvarných činností. Znamená to také počítat  
s dětskými výtvarnými krizemi během vývoje a myslet na potřebu během 
těchto krizí poskytovat dětem dostatek možností a podnětů pro uplatnění 
tvořivých předpokladů. 

První kritická fáze ve výtvarném projevu nastává přibližně v období od šesti 
let, kdy dítě prochází důležitou adaptační procedurou, připravuje se na práci ve 
škole. Druhá kritická fáze začíná mezi devátým a jedenáctým rokem. 
Nastupující krize se projevuje především ubýváním spontaneity. U dětí může 
docházet k obavám z neúspěchu a ke ztrátě sebedůvěry. Probíhá-li krize klidně, 
lze však na ni nahlížet optimisticky jako na přípravné období před obdobím 
následujícím. 

„Psychologové doporučují tato výchovná opatření pro období od 3. do 6. 
roku věku: Podporovat volnou hru, nepřerušovat ji, nekritizovat. Poskytovat 
všestranné podněty duchovní a materiální ke hře nepřímo. Podporovat rozvoj 
představivosti a fantazie spolu s rozvíjením diferenciační schopnosti mezi 

                                                 
20 Hazuková, Šamšula, Didaktika výtvarné výchovy I, 30 
21 Viz Hazuková, Šamšula, Didaktika výtvarné výchovy I, 32 
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fantazií a realitou.“22 Pro období od šesti do deseti let psychologové navrhují: 
„Položit důraz na to, aby dítě rozlišovalo mezi autentickým, představovaným  
a zobrazovaným.“ Dále: „Neprodlužovat uměle období stagnace kreativity 
přehnaným důrazem na význam správných odpovědí. Naopak usnadnit dětem 
adaptaci na školní situace problémovým učením, podporováním zálib dítěte.“23 
(Problémové učení znamená, že děti samostatně nebo za pomoci učitele hledají 
řešení úkolu - problému. Tento způsob učení podporuje samostatné myšlení  
a kreativitu.) 

Domnívám se, že v rámci současného pojetí výuky výtvarné výchovy je 
především v nemocnici velmi přínosné využívat při výuce výtvarné výchovy 
hru. 

10.1. Využití hry ve výtvarné výchově v nemocnici 
Hra je radostná a svobodná činnost obsahující kreativní prvky, která se 
odehrává v rámci vymezeného času a bezpečného prostoru. Hra napomáhá 
uvolnění, podporuje spontaneitu a pomáhá při komunikaci. 

Vnímat výtvarnou výchovu v nemocnici především jako hru má  
v nemocnici velký význam. Vytvoření příjemné atmosféry prostřednictvím hry 
může pomáhat lépe snášet zátěž způsobenou hospitalizací (změnou prostředí, 
kontaktem s neznámými lidmi, omezením pohybu, nepříjemnými 
vyšetřeními…). Zátěž ubírá energii. Proto ve svém přístupu k výtvarné 
výchově kladu důraz především na snahu zátěž snížit, což se může dařit právě 
prostřednictvím hry. 

Pracuji hodně s tématy, ve kterých mohu snadno využít prvky hry, s tématy, 
jichž se nebojí děti, které jejich učitelé nebo rodiče odradili svými příliš 
přísnými požadavky na „správnost provedení“. Kreslím s dětmi moře, brouky, 
motýly, květiny, vesmír podle skutečnosti i podle fantazie. Nakreslit nebo 
namalovat rybu, motýla podle skutečnosti nevzbuzuje u dětí obavy. Mají-li 
před sebou ukázku, pracuje se jim dobře. Mohou-li se inspirovat obrázky 
skutečných motýlů, brouků, květin…rády začnou experimentovat s tvary  
a barvami, hrát si. Děti si vymýšlí nejen, jak bude motýl vypadat, ale také jak 
se bude jmenovat (puzzláček temperový, ohniváč luční,…) Můžeme si při tom 
užít i legraci. Zažijí-li děti při této činnosti úspěch, snadněji si pak troufají 
pouštět se do dalších výtvarných her nebo těžších úloh podle tematických 
plánů, které si přinesou ze své školy, nebo podle vzdělávacího plánu školy při 
nemocnici. Některé děti se zúčastňují školních projektů. 

I když kreslíme podle fantazie věci, které většina dětí dobře zná, 
nezapomenu přinést různé obrázky (pohlednice, výstřižky, knížky…). 

                                                 
22 Hazuková, Šamšula Pavel: Didaktika výtvarné výchovy I, 75 
23 Hazuková, Šamšula, Didaktika výtvarné výchovy I, 76 
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Málokteré nemocné dítě je psychicky tak odolné, aby dovedlo i v nemocničním 
prostředí při výtvarné činnosti hned začít využívat všechnu svoji fantazii. 
Většina dětí se pouští do jakékoliv činnosti pomaleji a s menší spontánností než 
v jiném prostředí. K této skutečnosti se přičítá zkušenost dětí s nadměrným 
používáním šablon. Tato módní praxe tlumí fantazii. 

Děti rády kreslí rostliny, ryby, zvířata, planety, mapy…A tak se přímo 
nabízí možnost prohloubit si tímto způsobem znalosti z přírodopisu, zeměpisu 
či jiných předmětů v rámci výtvarné výchovy hravou formou. Neplýtvat 
omezenou energií a naopak ji vložit do zábavného učení dvou předmětů 
najednou je zvláště v nemocnici přínosné. 

Výtvarnou činnost v nemocnici lze někdy propojovat i s některými dalšími 
hravými aktivitami, například pohybovými (samozřejmě podle stavu dítěte). 
Jednou z možností je karneval přizpůsobený nemocničnímu prostředí. Již 
samotná výroba masek děti velmi baví. V maskách se pak mohou některé děti 
trochu protáhnout, případně si při hudbě i trochu zaskotačit. Některé děti se 
rády projdou po oddělení, udělají přehlídku masek a pochlubí se maminkám, 
sestrám, lékařům…v jakého krásného medvěda, motýla, indiána… se 
proměnily. 
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11. Týmová spolupráce 
Cílem týmové spolupráce je napomáhat dětským pacientům k uzdravování. 
Aby léčba byla pokud možno efektivní, podílejí se na ní pracovníci různých 
oborů. Moderní léčba totiž vychází z výzkumem potvrzeného předpokladu, že 
se nestačí zaměřit na část těla, ale je třeba se věnovat celému člověku. Světová 
zdravotnická organizace SZO (World Health Organization, WHO) vymezuje 
zdraví jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jako pouhou 
nepřítomnost nemoci nebo slabosti.“24 „Mezi přednosti této definice patří její 
stručnost, srozumitelnost a relativní výstižnost formulace, mezi přetrvávající 
nedostatky patří nedostatečné vymezení pojmu pohody a jeho dimenzí  
a opomenutí spirituální a etické dimenze zdraví.“25

Do léčebného týmu patří lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální 
pracovníci, herní specialisté, rehabilitační sestry. V současné době se  
i v českém zdravotnictví postupně do léčebného týmu zařazují nemocniční 
kaplané, poskytující spirituální péči. Cílem je, aby uspokojování potřeb 
pacientů bylo úplné. (Každý člověk má potřeby biologické, psychologické, 
sociální a spirituální.) 

Se všemi vyjmenovanými odborníky spolupracují ve větších nemocnicích 
pedagogičtí pracovníci a svým působením také částečně zasahují do léčebného 
procesu. 

Na některých odděleních se osvědčila intenzivnější spolupráce  
s psychology. Jedná se o oddělení, která jsou soustředěna na léčbu zvláště 
závažných onemocnění. 

Na onkologickém oddělení se jednou týdně uskutečňují pravidelná setkání 
psychologa, herního terapeuta, třídního učitele, učitele školní družiny  
a školního klubu a učitele mateřské školy. (Tito učitelé pak předávají potřebné 
informace ostatním učitelům.) Informace od klinických psychologů významně 
pomáhají v péči o nemocné dítě. Na základě těchto informací vím totiž už od 
počátku, kterému dítěti bude zapotřebí věnovat zvýšenou péči, neboť je 
poznamenáno sociálním prostředím, ze kterého pochází, hrozí, že brzy upadne 
do depresivního stavu, jeho rodiče s ním nemohou v nemocnici být, potřebuje 
po operaci rozvíjet jemnou motoriku, má strach protože ho čeká velmi náročná 
operace… 

Podobná setkání probíhají i na oddělení nefrologickém. Tam se schůzek  
s učiteli účastní i ostatní lékaři. 

                                                 
24 Kebza, Psychosociální determinanty zdraví, 21 
25 Viz: Kebza, Psychosociální determinanty zdraví, 22 - 23 
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Na oddělení hematologickém a oddělení transplantace kostní dřeně nejsou 
pravidelné schůzky naplánovány, ale učitelé se s psychology setkávají 
průběžně podle potřeby. 

Ke spolupráci s dalšími odborníky (ošetřujícími lékaři, zdravotními 
sestrami, rehabilitačními pracovníky, ergoterapeuty, klinickými psychology, 
logopedy, sociálními pracovnicemi, herními pracovníky) dochází formou 
informačního rozhovoru o konkrétním dítěti a individuální konzultací podle 
aktuální potřeby. 

Společná práce týmu zdravotnického personálu a učitelů je soustředěna na 
zlepšování kvality pacientova života, to v praxi znamená soustředěné úsilí 
směřující k odstraňování zdravotních obtíží a zároveň zařazování pacienta  
(i když třeba s určitým omezením) do běžného života. 

Svými aktivitami práci týmu navíc podporují a doplňují dobrovolníci, 
zdravotní klauni pracovníci Klubu interaktivního domu. Dobrovolníci jsou lidé, 
kteří ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu 
vykonávají činnost ve prospěch jiných lidí. Na dětských odděleních nemocnice 
vedou například skupinové zájmové aktivity, pomáhají při organizování 
jednorázových kulturních a zábavných programů. Zdravotní klauni pomáhají 
překonávat strach z nemocnice, navozují u dětských pacientů psychickou 
pohodu. Členové týmu zdravotních klaunů jsou profesionálové, jsou speciálně 
vyškoleni pro tuto činnost. Klub interaktivního domu, o.p.s. je nezisková 
nevládní organizace, která se podílí na tvorbě herních a motivačních programů 
pro vážně nemocné děti. 
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12. Spolupráce s rodiči 
Rodiče mají možnost být vždy přítomni při výchovně vzdělávací činnosti  
a zároveň se na ní jako partneři aktivně podílet. Spolupráce se týká vzájemné 
výměny informací. Rodiče poskytují základní informace o dítěti, o jeho 
aktuálním zdravotním stavu, o potřebě věnovat se určité konkrétní vzdělávací 
činnosti. Já předávám rodičům informace o fungování školy na nemocničním 
oddělení a o průběhu výchovně vzdělávacího procesu. 

Rodiče mají možnost účastnit se jako pozorovatelé i jako spolupracovníci či 
asistenti. Někteří z nich využijí čas, kdy vědí, že je dítě zaměstnáno,  
k drobnému nákupu. Jiní uvítají možnost načerpat nové síly u šálku čaje či 
kávy. Někteří zůstávají nablízku dítěti i při tvoření. Pokud se podaří na 
oddělení shromáždit větší skupinku dětí a je-li herna dostatečně prostorná, 
může být přítomnost rodičů pro mne pomocí. Rodiče mohou například dětem 
různě hendikepovaným věci podat, přidržet. Dost často se však stává, že rodiče 
do výtvarného tvoření svých potomků příliš zasahují. Říkají: „Nakresli do rohu 
sluníčko.“ Nebo: „Musíš si teď vzít zelenou pastelku. Vodník je přece zelený.“ 
Říkám potom: „Nakresli nejdřív, co jsi začal. Sluníčko počká.“ Vodník je přece 
pohádková bytost. Proč by nemohl mít jinou barvu?“ Rodiče se snaží děti 
poučovat, jak to či ono má vypadat podle jejich představ a podle skutečnosti. Je 
pak kus umění taktně do takovéto situace zasáhnout. Někdy je možné po 
odchodu dětí na pokoje rodičům vysvětlit, že přílišné zasahování do dětského 
tvoření může škodit, výtvarný projev malého dítěte se postupně vyvíjí současně 
s vývojem psychickým a má svoje zákonitosti. 

Na závěr tvoření je možné rodičům malých dětí předat například 
omalovánky, pracovní listy, papíry, textilní panenky, půjčit fixy na textil, 
pastelky. Je dobré podpořit zaměstnání dítěte i v době, kdy již učitel na 
oddělení není. 

Rodiče někdy potřebují podobnou pomoc jako děti zaměstnat, najít 
smysluplnou činnost. Jde o rodiče například na oddělení onkologickém nebo 
neurochirurgickém. Rodiče, kterým se podařilo zařídit si svoje pracovní 
záležitosti tak, aby mohly být svým nemocným dětem oporou, si někdy 
postěžují, že se nudí, když jejich děti usnou. Každý rodič snáší pobyt  
v nemocnici se svým dítětem jinak. Jen někteří mají dobrou sociální oporu ve 
svém okolí. Ne každému rodiči se podaří soustředit se na knížku či křížovku. 
Zůstávají někdy ve chvílích, kdy jejich děti spí, bezradní a příliš dlouhou dobu 
ponecháni napospas neradostným myšlenkám. Jejich citové rozpoložení se pak 
přenáší na děti. 

Vždy se dá najít něco, s čím by mohli pomoci. Záleží většinou na tom, jakou 
práci mám rozdělanou. Maluji-li například s dětmi barvami na sklo, zásadně 
nepoužívám kupované vzory. Ty si děti předkreslí samy. Těm dětem, které 

42 



 

nemají sílu vymáčknout konturovací barvu, pak mohou pomoci rodiče a navíc 
mohou připravit i pár obrázků do zásoby. Do příště zaschnou a děti mohou 
rovnou pracovat. Je také možné některé rodiče zapojit do výzdoby oddělení. 
Někteří rodiče vítají nabídku vybarvování mandal. Jedná se o zpravidla 
kruhový obrazec se středem, z něhož směřují symetricky uspořádané tvary. 
Mandala může sloužit jako relaxační omalovánka pro děti i dospělé. Lze najít  
i další možnosti ke smysluplnému zaměstnávání rodičů. 
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13. Rozhovory s dětmi a rodiči 
První rozhovor s dětmi a rodiči slouží k vzájemnému seznámení. Dále pak ke 
zjištění potřeb dětí a rodičů a poskytnutí informace o možném způsobu jejich 
naplňování. 

Přirozenou součástí výuky výtvarné výchovy jsou podobně jako v jiné škole 
především rozhovory týkající se výtvarného tvoření a souvisejících témat, 
případně dalších témat zaměřených na zájmy dětí. 

V nemocniční škole se navíc rozhovory týkají otázek spojených s nemocí. 
Děti především zajímá, jak to v nemocnici chodí. Očekává-li dítě přeložení na 
jiné oddělení, je zvědavé, co ho tam čeká. Připravuje-li se na léčebný zákrok 
nebo operaci, honí se mu hlavou, co všechno to asi může obnášet (bolestivost, 
znehybnění, změnu vzhledu…). O těchto záležitostech mluví dítě v první řadě 
s lékařem. Já můžu jen některé informace na základě svých znalostí dítěti 
doplnit, případně povědět znovu. Je známo, že lidé ve stresu si všechny 
informace nezapamatují nebo se zapomenou zeptat na něco pro ně důležitého. 
Především pak můžu dítě povzbudit, například když mu dám najevo, že vím, že 
to je těžké, ale dá se to zvládnout. 

O potížích a starostech spojených s nemocí začnou často spontánně povídat 
rodiče dříve než děti. Při výtvarné činnosti je na tyto rozhovory mnohem více 
prostoru než například při vyučování matematiky a rodiče této situace 
využívají. Vnímám, že rodiče velmi potřebují někoho, kdo jim bude empaticky 
naslouchat. Chápu neobvyklé a těžké životní situace, mezi které nemoc patří, 
jako výzvy k boji. K tomu také patří vidět před sebou úkol fandit dětem  
i rodičům v jejich boji s nemocí, fandit jejich statečnosti. 

Především jde o to, jak dětem a rodičům naslouchám a jak s nimi pracuji 
(tvořím). Docent Jaro Křivohlavý doporučuje využívat kladného účinku emocí 
– klidu, radosti a naděje, přirovnává je k lékům. „Klid působí proti neklidu, 
který je nebezpečný tím, že narušuje proces logického zvažování situace  
a usnadňuje zrod a vyhrocení negativních citů. Radost významným způsobem 
napomáhá léčení, to je známo z kazuistik, z praxe i z výzkumu. (Již ve 
středověku si ranhojiči všímali, že se vojáci po vítězné bitvě hojí rychleji než 
po prohrané bitvě.) Při pomáhání těžce nemocným v naději docent Jaro 
Křivohlavý říká že, je nebezpečné podlehnout pokušení vidět jen jedinou cestu 
– naději osobního přežití pacienta. Pacient se může těšit ze dne, který mu byl 
přidán, ze setkání s druhým člověkem, z toho, že něco pochopil, něco se 
naučil.“26

Předpokladem dobrého pomáhání je nejen empatické naslouchání ale také 
snaha o co nejlepší pochopení měnící se situace dětských pacientů i jejich 

                                                 
26 Viz: Křivohlavý, Vážně nemocný mezi námi, 71 
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rodičů. Prožívání nemoci se od prvních příznaků a stanovení diagnózy  
s postupem času mění. Dana Krejčířová popisuje řadu stadií emočních reakcí 
rodičů po sdělení závažné diagnózy dítěte, kterou prochází většina rodičů 
obvykle v uvedeném pořadí, i když vždy individuálně různým tempem,  
a poukazuje na skutečnost, že tato stadia jsou analogická stadiím vyrovnávání 
člověka s faktem vlastního letálního onemocnění, jak je popsala Kübler-
Rossová. Podotýkám, že uvedené pořadí není pravidlem. 

 
„Stadia emočních reakcí rodičů po sdělení závažné diagnózy dítěte: 
1. Stadium šoku s iracionálním myšlením a cítěním. Rodiče prožívají 

pocity derealizace a zmatku a mohou reagovat zcela nepřiměřeně. 
2. Stadium popření (nebo útěku ze situace) – „není to pravda“ nebo 

„musí existovat zázračný lék“, případně vytěsnění – „lékaři mi nic 
neřekli“. Na přechodu k dalšímu stadiu bývá někdy uváděno ještě 
stadium kompenzace. U rodičů se v tomto období projevuje často 
magické nebo mystické zaměření, pokusy smlouvat s Bohem apod. 

3. Stadium smutku, zlosti, úzkosti, pocitu viny. Typické bývá hledání viny  
u druhých, hostilita a vztek na celý svět, ale i na sebe sama. Agresivní 
pocity se nejčastěji vztahují buď na partnera nebo jsou namířeny proti 
zdravotnickému personálu. Častou reakcí je dále hluboký smutek, 
sebelítost, litování druhých a zejména pocity viny („já jsem to nějak 
zavinila“). V této fázi je nesmírně důležité pomoci rodičům, aby 
otevřeně vyjádřili všechny své pocity. 

4. Stadium rovnováhy. Dochází k snižování úzkosti a deprese, narůstá 
přijetí situace a roste snaha rodičů starat se o dítě a aktivně se účastnit 
jeho léčby. Toto období trvá obvykle několik týdnů až měsíců, ale ani  
v nejlepším případě nebývá adaptace po léta úplná, s novými stresy 
 a vývojovými krizemi dochází k opakovaným emočním výkyvům. 

5. Stadium reorganizace. Situace je rodiči přijímána, rodiče se s faktem 
nemoci vyrovnávají, přijímají dítě takové, jaké je, a zaměřují se na 
hledání optimálních cest do budoucna. Rodiče musí často zvládnout 
nové specifické interakční dovednosti ve vztahu k okolí, dochází u nich 
ke změnám hodnotové orientace a k dosažení větší moudrosti  
a kvalitnějšího sociálního porozumění. 

Stadia reorganizace však zdaleka nedosáhnou všichni rodiče. Přetrvávající 
smutek a pocity viny nebo obavy o život dítěte někdy podmiňují 
ambivalentní vztah rodičů k dítěti, který může dlouhodobě přetrvávat. 
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Ideální adaptace rodiny znamená uspořádání rodinného života tak, aby 
splňoval nejen potřeby nemocného nebo postiženého dítěte, ale i všech členů 
rodiny.“27

 
Do určité míry podobné reakce jsou u rodičů umírajícího dítěte, které 

popisuje Miroslav Vyhnálek. Vzhledem k jejich intenzitě jsou velmi vysilující. 
„Stadia emočních reakcí rodičů umírajícího dítěte: 
1. Stadium šoku. Emoční reakce je silná, může způsobovat poruchy 

spánku a příjmu potravy: nechutenství, průjmy a zvracení. 
2. Stadium popření smrti. Rodiče nevěří, že by jejich dítě mohlo zemřít 
3. Stadium pocitu viny. Rodiče si kladou za vinu zhoršení zdravotního 

stavu dítěte, obviňují se, že něco zanedbali 
4. Stadium popření pocitu viny. Rodiče se ujišťují, že pro vlastní dítě 

udělali, co mohli. 
5. Stadium pocitu marnosti. Rodiče propadají depresi, že veškerá péče 

byla marná. 
6. Stadium smíření. Rodičům zbývá jedno přání, aby dítě netrpělo. 
7. Stadium oplakávání. Delší časové období, které ohraničuje úsek po 

úmrtí dítěte až k určitému stupni vyrovnání se s touto skutečností.“28

 
U Vyhnálka se objevuje navíc stadium popření pocitu viny a stadium pocitu 

marnosti. Následující stadium smíření se shoduje se stadiem rovnováhy reakcí 
rodičů těžce nemocného dítěte v tom, že dochází k přijímání dané situace. 
Vzhledem k velké závažnosti a obtížnosti situace však bývají rodiče více 
vyčerpáni fyzickým i psychickým strádáním, většinou také trpí nechutenstvím. 
Posledním stadiem je stadium oplakávání. 

Důležité je znát proces vyrovnávání se s letálním onemocněním  
u samotných pacientů. Jednotlivá stadia u starších dětí popsala Kübler-
Rossová. 

 
„Proces vyrovnávání se s letálním onemocněním u pacientů starších 9 let: 
1. stadium šoku po odhalení závažnosti choroby 
2. stadium popření (pacient nevěří diagnóze) 
3 stadium hněvu (útoky proti okolí) 
4. stadium deprese (pacient nevěří sdělení o nepříznivé prognóze a je 

nešťasten) 
5. stadium smlouvání (pacient přijme skutečnost, ale snaží se oddálit smrt 

vnitřním přesvědčováním, že existuje přece jenom určitá naděje) 

                                                 
27 Viz: Říčan, Krejčířová, Dětská klinická psychologie, 69-71 
28 Viz Říčan, Krejčířová, Dětská klinická psychologie, 75 
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6. stadium vyrovnání, umírání, smrti.“29

Reakce dětí mladších na letální onemocnění záleží především na stupni 
vývoje. Proto je užitečné reakce přibližně rozdělit podle věku. Vycházím opět 
z popisu Kübler-Rossové. 

 
„Reakce dětí mladších na letální onemocnění: 
Děti do věku 2 let: 
Děti do dvou let zažívají především velmi traumatický zážitek, pokud se od 

nich vzdálí blízká pečující osoba. Zažívají pocit odmítnutí, reagují truchlením. 
Děti od tří do 6 let: 
Po dosažení věku tří nebo čtyř let se ke strachu z odloučení přidružuje 

strach ze zohavení a zmrzačení. „Teprve po období, kdy je pro děti smrt 
spojena se strachem z odloučení a zohavení, začínají děti hovořit o smrti tak, 
jako kdyby šlo o dočasnou událost, přechodný stav. Konečnost smrti nejsou 
schopny pochopit, fantazie a realita je pro ně těžko oddělitelná. 

Děti od 6 do 9 let: 
„V tomto věku děti začínají chápat smrt jako něco trvalého. Velmi často si ji 

personalizují, například do podoby kostry s kosou. Po dovršení osmého nebo 
devátého roku si už děti trvalost smrti uvědomují stejně jako dospělí.“30

 
V souvislosti s uvědomováním si vážného stavu a blízkého konce chci 

upozornit, že nemocné děti i jejich rodiče se s touto skutečností vyrovnávají 
různým způsobem. Zažila jsem, jak může být smutné, pokud si děti blízkost 
smrti uvědomují a chtějí o ní mluvit a rodiče a zdravotnický personál se tomu 
vyhýbají a „mlží“. Nepřipouštějí si, že letálně nemocné děti si mohou uvědomit 
smrt mnohem dříve než zdravé děti. Elizabeth Kübler-Rossová píše: „Všechny 
děti o tom, jak jejich nemoc dopadne, vědí (ne rozumově, ale intuitivně). 
Všichni maličcí si uvědomují (ne na intelektuální, ale na duchovní rovině), zda 
smrt je na blízku.“31

Chtěla bych stručně zmínit ještě jeden zážitek, který charakterizuje opačný 
pól přístupu rodičů k smrtelně nemocnému dítěti. Proces vyrovnávání se 
s těžkým onemocněním dítěte byl pro rodinu nesmírně náročný. Jednalo se  
o desetiletého chlapce. Rodina však byla schopna o situaci otevřeně mluvit  
i s ním. Když opouštěl nemocnici ve velmi těžkém stavu, věděl, že je to jeho 
poslední cesta. Chtěl se rozloučit nejen s nejbližšími příbuznými, ale také 
s babičkou a dědečkem vzdálenými mnoho kilometrů od motolské nemocnice. 
A to také v doprovodu své matky udělal. Krátce potom zemřel. Vydržel cestu, 

                                                 
29 Viz Říčan, Krejčířová, Dětská klinická psychologie, 75 
30 Viz Kübler-Rossová, O dětech a smrti, 93-95 
31 Kübler-Rossová, O dětech a smrti, 16 
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protože se potřeboval rozloučit. Přestože je pokaždé smutné, když někdo 
zemře, a zvláště, zemře-li dítě, je situace méně smutná, dojde-li k přijetí 
situace, k doprovázení nemocného a k rozloučení. Komunikace nemocného 
s rodinou a se zdravotnickým personálem je nesmírně důležitá. 

„Děti pod 10 let čekají spíše podněty k hovoru o svých obavách  
a znepokojení od dospělých, zatímco pacienti nad 10 let věku projevují strach 
ze smrti a sami o tom v situaci zhoršeného zdravotního stavu hovoří. 

Preadolescenti a adolescenti jsou si obvykle dobře vědomi vážnosti nemoci  
i možnosti smrti. Pacienti chtějí často o svých pocitech kolem smrti hovořit se 
svými rodiči, zdravotníky, přáteli.32“ Kladou si otázky týkající se smyslu 
života a vážně uvažují o své spiritualitě. 

Domnívám se, že je dobré tyto skutečnosti vědět, neboť určují směr 
působení, ale zároveň je vždy nutné ve všech vážných případech konzultovat 
přístup k jednotlivým pacientům s klinickým psychologem, případně na 
požádání rodičů s nemocničním kaplanem, neboť každý pacient a rodič je 
jedinečný, a vyžaduje tedy individuální a zároveň kompetentní přístup. 

Znalosti o průběhu vyrovnávání se s vážnou nemocí umožňují situaci 
pacientů nejen lépe pochopit, ale také lépe reagovat například ve fázi zloby 
nebo deprese a na svůj úkol pomáhat pacientům i rodičům nerezignovat. Děti 
svoje zlostné rozpoložení někdy velmi výrazným způsobem obracejí proti 
rodičům a domnívám se, že lze v takovém případě taktním způsobem 
zasáhnout. Stává se, že se vyčerpaní rodiče velmi obětují a nevědí, jak takové 
situaci čelit. Překlenout depresi bývá obzvláště těžké u dětí sportovně 
založených, pokud jsou náhle pro svou nemoc upoutány na lůžko  
a připravovány na to, že své sportovní aktivity budou muset výrazně omezit. 
Přijmout tuto skutečnost opravdu nějakou dobu trvá. 

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění potřebují děti i rodiče zažít v nemocnici 
lidský, chápající, vstřícný a povzbudivý přístup. Za dobré východisko  
k určování směru působení pedagogů (a dalších zdravotnických pracovníků) 
považuji rady, které napsal psycholog N. A. Fiore. Tyto rady převzal a ve své 
knížce doporučuje pod názvem „deset kroků k úzdravě“ docent Jaro 
Křivohlavý: 

„1. uznat omezenost lidských možností, 2. rozlišovat to, co se změnit nedá, 
od toho, co se změnit dá, 3. vytipovat si žádoucí a dosažitelný cíl, 4. rozdělit 
cestu k cíli na kratší úseky, 5. udělat první krok, 6. vydržet ještě jeden krok, 7. 
zvládat vnitřní dialog neboli zvítězit nad sebou, když si na jedné straně říkám, 
musím to zvládnout, a na druhé zase nezvládnu to, 8. žít v přítomnosti, 9. učit 
se žít s postižením, 10. mít život rád, i když je to život všelijak těžký.“33

                                                 
32 Viz Říčan, Krejčířová, Dětská klinická psychologie, 77 
33 Viz: Křivohlavý, Vážně nemocný mezi námi, 55 - 58 
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Nejsou to úkoly lehké. Znamenají přijmout i těžké zdravotní komplikace 
jako je například amputace ruky nebo nohy, protože není v silách lékařů ji 
zachránit. V těžší situaci však zůstávají ti, kteří budou amputaci neustále klást 
lékařům za vinu. Pokud se něco změnit dá, učitel výtvarné výchovy tomu může 
leckdy účinně dopomoci. Například je třeba po operaci posilovat jemnou 
motoriku, k čemuž je možné využít modelování, stříhání... I v případě dalších 
bodů mohou být učitelé nápomocni. Často pomáhají rodičům s výběrem střední 
školy, tedy s hledáním žádoucího a dosažitelného cíle. A takto je možné 
probrat bod po bodu a poskytovat pomoc v rámci svých kompetencí. To ve 
výsledku znamená umožnit dětem, aby něco dokázaly navzdory nejrůznějším 
omezením a postižením a aby zažily i v nemocnici radostné chvíle. 

Úspěchem je, když dítě nastupuje na další hospitalizaci s vědomím, že 
nemocnice není pouze místem nepříjemných léčebných zákroků, ale také 
místem, kde může prožít setkání se zajímavými lidmi, kde se může něco 
naučit, něco pěkného vyrobit. Dobrou zpětnou vazbou pro učitele je, když 
maminka řekne: „Našemu malému se sem nechtělo. Tak jsem mu připomněla, 
co si tu všechno minule s vámi vyrobil, a pomohlo to. Začal se i trochu těšit.“ 

V souvislosti s rozhovory nelze opomenout zásadní pravidlo – pravidlo 
mlčenlivosti. V etickém kodexu práv pacientů stojí: „Pacient má právo 
očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány 
za důvěrné.“34

Pravidlo mlčenlivosti se samozřejmě vztahuje nejen na záznamy léčby, ale  
i na další citlivé informace, které pacient nebo rodič v důvěrném rozhovoru 
odhalí. Rozhovory se mohou někdy dotýkat velmi hlubokých, těžkých a také 
intimních témat. V takovém případě vím, že jakkoliv jsem svou přítomností 
pacientům i rodičům k dispozici a vážím si jejich důvěry, mohu pomáhat jen  
v rámci svých kompetencí a časových možností. Jak již bylo řečeno, do týmu 
pomáhajících pracovníků patří kromě lékařů a sester také psycholog. V případě 
potřeby je možné požádat o návštěvu duchovního. V motolské nemocnici 
pracují nemocniční kaplani z různých církví. Ve stavu nouze je možné 
kdykoliv některého z nich přivolat. (I tam, kde nemocniční kaplani nepůsobí, je 
možné duchovního z příslušné farnosti nebo sboru přivolat.) 

Považuji za důležité uvědomovat si v rámci své pomáhající profese nejen 
svoje kompetence, ale také pokorně svoje reálné možnosti. Jinak se vystavuji 
nebezpečí podlehnutí syndromu vyhoření, který se projevuje ztrátou elánu, 
radosti ze života a energie. Dochází postupně k fyzickému, emocionálnímu  
a mentálnímu vyčerpání. Jeho příčinou je chronická nekompenzovaná zátěž 
spojená s dlouhodobým nasazením pro jiné lidi. 

 

                                                 
34 Janovský, Etika pro pomáhající profese, 211 
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14. Kalendář 
Vytváření kalendáře je možné nazvat projektem. Do vytváření kalendáře (nebo 
jiné podobné smysluplné činnosti) bych se pustila, i kdybych o zavádění 
nejrůznějších projektů do škol nic nevěděla. Vyrobila jsem s dětmi už 10 
kalendářů a pokaždé jsem si uvědomila, že tato výsledná dílka dělají největší 
radost dětem dlouhodobě nemocným. Nejen dospělí, ale i děti mají potřebu 
seberealizace. Dětem dělá radost, když vytvoří něco, co je pěkné a k užitku, 
když vytvoří dárek. 

Od samého začátku jsem nechtěla s dětmi dělat obyčejné kalendáře podobné 
těm, které se dají běžně koupit. Chtěla jsem děti motivovat nejen k tvořivé 
činnosti, ale i ke hledání způsobu boje s životními překážkami, mezi které patří 
také jejich nemoc. 

Proto jsem s dětmi tvořila kalendáře na různá témata. Ilustrovali jsme 
pohádky, písničky, přísloví, anekdoty, básničky, navrhovali a tvořili jsme 
loutky, malovali jsme klauny, mapy a bludiště, zdobili oddělení, kreslili 
obrázky z přírody. 

Začali jsme pohádkami. Četla jsem dětem pohádky více i méně známé. Moc 
ráda jsem četla pohádky od Martiny Drijverové, které jsou plné životní 
moudrosti. Navíc jsou sesbírány z různých koutů světa. 

Již samotná četba pohádky odvádí myšlenky od nemoci. V pohádkách bývá 
ukryta velká moudrost i naděje: I ten nejmenší může hodně dokázat, přátelství 
má nenahraditelnou cenu, se smyslem pro humor jde všechno lépe, kdo si 
zachová chladnou hlavu a bere svůj úkol statečně, projde mnohdy téměř 
beznadějnými situacemi, láska pak překoná všechna úskalí. 

Potenciál písniček je podobný. Proto i z nich mohou malí i velcí čerpat 
posilu. Mohou také vyzpívávat svůj žal, nebo naopak radostně si zazpívat nebo, 
je-li to možné, dokonce i zatančit. V nemocnici tímto uměním disponují hlavně 
ti malí. Dovedou si do rytmu pěkné muziky zaskotačit i v nemocniční herně. 

Přísloví ukazují k věcem podstatným, pomáhají získávat nadhled, ukrývá se 
v nich prověřená lidská moudrost. 

S anekdotami je to podobné jako s pohádkami, písničkami a příslovími. 
Kromě pro život tolik potřebného humoru v nich nacházíme životní moudrost. 

Básně mají velmi blízko k písničkám. S loutkami můžeme hrát různé 
pohádky a příběhy. 

Tyto myšlenky jsem vyjádřila v pořadí sedmém kalendáři následujícím 
způsobem: „Každým rokem byl kalendář zaměřen na jedno téma, které pomáhá 
nejen dětem, ale i dospělým překonávat překážky v nemoci i dalším životě. Je-
li malému nebo velkému člověku těžko, mohou mu pomoci pohádky, písničky, 
přísloví, anekdoty, divadelní představení i básně. Mají-li ten správný obsah, 
mohou se stát dobrou výbavou na cestu životem. A o hledání směru životního 
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putování (bludiště, mapy), o snaze neztrácet humor (šašci a klauni) a upotřebit 
určitou dávku vlastní fantazie (zahrada, louky s kouzelnými brouky, 
pohádkové ostrovy) je tento kalendář.“ Tím jsem uzavřela první řadu 
kalendářů. 

Druhou řadu kalendářů jsem začala dokumentováním činností dětí  
v nemocnici. Děti si v nemocnici hrají, zdobí oddělení svými obrázky, učí se. 
Všechny tyto činnosti jsou užitečné. 

Děti se hrou připravují na život. V pokoji s obrázky nebo jinou výzdobou je 
člověku lépe než mezi holými stěnami. Učení je pro život nezbytné. Tvoříme-li 
kalendář, může se učení navíc uskutečňovat hravou formou. 

Od samého začátku jsem chtěla, aby kalendář měl hodnotný a smysluplný 
obsah, byl pěkný, jeho vytváření děti bavilo a výtěžek z prodeje se dal použít 
na zakoupení výtvarných pomůcek. 

Abych těchto cílů dosáhla nejprve jsem nějakou dobu o tématu kalendáře  
a jeho výtvarném pojetí přemýšlela. Musela jsem vždy promýšlet více kroků 
dopředu, ne pouze námět na jeden měsíc. Vybrala jsem více pohádek, přísloví, 
anekdot, potom jsem dohledala různé inspirativní materiály: obrázky, 
encyklopedie, pohledy. Poté jsem vymyslela výtvarnou techniku, která se pro 
téma bude hodit a kterou je možno v nemocnici pracovat. Připravila jsem 
pomůcky, promyslela jsem možné způsoby řešení úkolu a posbírala jsem různé 
informace vztahující se k tématu. 

Potom „stačilo“ jít za dětmi s nabídkou zkusit vytvořit ilustraci do 
kalendáře. Pracovala jsem s dětmi dlouhodobě i krátkodobě hospitalizovanými. 
Hledala jsem vhodná témata a přiměřeně těžké způsoby zpracování. Pokud se 
pro ilustrování nadchlo dítě dlouhodobě hospitalizované, mohlo obrázek  
v kalendáři bez problémů mít, i v případě, že na začátku tvrdilo, že neumí 
kreslit. 

Začít pohádkami bylo pro mne nejjednodušší. Nejprve jsem pohádky 
vybírala. Nechtěla jsem dětem číst jen O neposlušných kůzlátkách, O princi 
Bajajovi, O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém… Rozhodla jsem se děti 
seznámit i s pohádkami jiných národů. Zařadila jsem dokonce i jednu 
indiánskou pohádku. Vyhledala jsem fotografie zvířátek, ale také hradů, lodí… 

Z vybraných pohádek jsem na oddělení dále volila podle věku dětí. Některé 
pohádky si děti vybraly a vyžádaly samy. Četla jsem pohádky skupince dětí  
v herně i jednomu dítěti na pokojíku. Potom děti kreslily a já je povzbuzovala, 
aby kreslily dostatečně velké postavy, zkusily použít více barev, využily 
plochu čtvrtky… 

Některé maminky a babičky chtěly být také u toho. Jsem moc ráda, že  
v dnešní době mohou být téměř na všech odděleních rodinní příslušníci 
společně se svými dětmi. Někdy se ale stává, že maminky a babičky si 
přisednou a začnou dětem příliš radit, jak to či ono nakreslit, aby to vypadalo 
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podle jejich představ. Říkají: „Proč kreslíš touhle pastelkou? Vem si přece 
tamtu“… 

Otázkou je jak v takových situacích reagovat. Myslím si, že vždy podle 
situace. Je dobré dítě vést při výtvarném tvoření, ale zároveň mu dopřávat 
dostatek tvůrčí svobody. Hodně také záleží na věku dítěte. Vývoj dětské 
výtvarné kresby má své zákonitosti (viz kapitola pojednávající o vývoji 
dětského výtvarného projevu). Paní Karla Cikánová přednášející výuku 
výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy říká ve svých 
přednáškách: „Nakreslí-li dítě zelené sluníčko, neokřikujte ho, ale nechte ho.“ 
To je požadavek na pedagoga směrem k dítěti. Myslím, že nelze matku 
netaktně okřiknout, ať do kreslení dítěti nemluví. Hodí-li se to však, domnívám 
se, že je dobré zareagovat hned. Pokud ne, můžeme chvilku mluvit  
s maminkou později, až budeme sami. 

Děti i jejich maminky, případně tatínky, babičky, dědečky…jsem 
informovala o průběhu vzniku kalendáře a zeptala jsem se jich, chtějí-li mít 
obrázek v kalendáři v případě, že škola bude mít možnost v následujícím roce 
dát opět kalendář do tisku. Na závěr tvoření jsem kontrolovala, mají-li děti své 
práce podepsané, mám-li poznamenaný jejich věk a adresu, abych věděla, kam 
dětem jejich dílko poslat. 

Potom jsem práce pečlivě v deskách „ochraňovala“ do doby, než jsem je 
zanesla do grafického studia, kde jsme pak společně s grafiky řešili konečnou 
podobu kalendáře. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Společná práce Společná práce 

 
Po vytištění zbývala milá povinnost každému dětskému autorovi 2 výtisky 
kalendáře poslat. Každým rokem je to povinnost nejen radostná, ale i bolestná. 
Pracuji již několikátým rokem na dětské onkologii, a tak se stává, že někdy na 
konci roku posílám jeden nebo dva kalendáře jen rodičům. Vždy si  
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s kolegyněmi společně sedneme, zavzpomínáme na zemřelé dítě a společně 
napíšeme osobní dopis, který ke kalendáři připojíme. V dopise se snažíme 
rodiče zemřelého dítěte podepřít. Někdy je potřeba řešit rozesílání kalendářů 
rodičům zemřelých dětí s psycholožkou. Důvodem je, že někteří rodiče 
nechtějí mít po smrti svého dítěte s nemocnicí už nic společného a nezbývá než 
to v danou chvíli respektovat a kalendář nezasílat. Bývá to v případech, kdy 
rodiče dávají vinu za smrt svého dítěte lékařům. Jsou přesvědčení, že lékaři 
mohli pro záchranu jejich dítěte udělat víc. V případě, že se lékařům nepodaří 
dítě vyléčit, znamená to že selhali. Musím však podotknout, že převládá první 
postoj, kdy rodiče jsou naopak rádi a jsou vděční, že mají na své dítě a na 
pobyt v nemocnici také památku v podobě kalendáře. 

53 



 

15. Nápady a náměty k tvoření na dětském 
oddělení v nemocnici  
15.1. Látkové panenky 
Velmi oblíbenou činností mezi mladšími 
dětmi, ale i mezi dětmi školními je 
dotváření látkových panenek. Jedná se  
o panenky velké asi 30 cm , které jsou 
vyrobené z vyřazených prostěradel. 
(Vyrábí je pro děti organizace důchodců.) 

Děti mají radost, když dostanou do 
ruky fixy na textil a mohou si dotvořit 
svoji panenku. Je-li k dispozici více času, 
je také možné panence ušít nějaký 
obleček. Z textilních polotovarů je však možné dotvořit nejen panenku, ale také 
například klauna, medvídka nebo sportovce a zaměstnat touto činností také 
kluky. 

15.2. Omalovánky 
Velmi se osvědčují omalovánky – kornoutové loutky princezny, prince, krále, 
kašpárka, černokněžníka, ježibaby, vodníka. K těmto loutkám je přiřazen 
polotovar – pouze tvar kornoutu, který zbývá dokreslit. Děti si tak mohou 
udělat navíc svoji vlastní loutku podle své fantazie. 
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15.3. Kreslení akvarelovými pastelkami 
Je velmi vhodné, pokud je potřeba zaměstnat dítě v posteli a není-li dostatek 
času připravit vodové či jiné barvy a delší dobu se dítěti individuálně věnovat. 
Obrázek si dítě může připravit samo. Potom stačí dítěti pomáhat s roztíráním. 
Dobře se také hodí pro případ, kdy chceme dítěti něco půjčit, aby bylo 
zaměstnané i v naší nepřítomnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereza 10 let, Lucie 8 let, Miloslav 11 let Kateřina 8 let 

15.4. Modelování 
Modelování z modelíny je velmi oblíbené zejména u mladších dětí.  
S modelínou však není příliš vhodné pracovat na oddělení ušním, nosním  
a krčním kvůli možnosti přenosu infekce. Osvědčuje se především na očním 
oddělení. Se všemi dětmi je pak možné, umožňuje-li to vybavení školy, čas od 
času pracovat se samotvrdnoucí hmotou. Pokud vyrábíme ozdobné magnety na 
magnetickou tabuli nebo na ledničku, není jí zapotřebí mnoho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společná práce Společná práce 
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15.5. Kašírování 
Mezi oblíbené činnosti patří kašírování. Vyrábění však nějaký čas trvá  
a musíme na to děti včas upozornit. 

Potřebujeme novinový papír, škrobové lepidlo na tapety, štětec, nůžky, 
papírové roličky, čtvrtky (na prstové loutky rozstříhané stojánky od vajíček), 
barvy, kelímky, hadřík. V kelímku si rozmícháme lepidlo na tapety a natrháme 
si novinový papír na různě velké kousky. Na výrobu skřítků si připravíme 
roličky od papírových kuchyňských ubrousků na tělíčka a zmuchlaný novinový 
papír do tvaru kouliček na hlavičky. Potom namáčíme natrhaný novinový papír 
do lepidla a vrstvíme jej na připravený základ tak, abychom dosáhli 
požadovaného tvaru. Jednotlivé části také můžeme vystříhávat a rolovat a pak 
je přilepit. Jako poslední přilepíme hlavičku. Výrobek necháme uschnout. 
Nakonec jej pomalujeme. (Větší výrobek děláme při dvou i třech setkáních.) 
Kašírování je možné výborně využít pro společnou práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Společná práce, Skřítci Společná práce, Klaun 

15.6. Malování barvami na sklo 
Patří mezi velmi oblíbené činnosti. Děti většinou barvy znají z domova.  
V nemocnici je třeba malování těmito barvami dát pevný řád. Za prvé jich 
zpravidla není neomezené množství. Za druhé nelze barvami na sklo zdobit 
neuváženě vše a všude. 

Proto je třeba barvy rozdělovat mezi děti pokud možno spravedlivě. A také 
nabízet možnosti, jak jich využít. K výzdobě oddělení se dobře hodí například 
květinové řetězy. Namalujeme květiny na průhlednou folii a barvy necháme 
zaschnout. Potom květiny vystříháme, neslupujeme je z folie, navlečeme na 
silonový vlasec a pověsíme. (Doporučuji s barvami šetřit a nějaké si ponechat 
na předvánoční období na zdobení svícínků.) 
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Příliš se neosvědčuje barvami na sklo zdobit přímo 
skleněné plochy na dveřích a oknech. Některé maminky 
pak přinesou svým dětem barvy z domova, aby mohly 
kreslit i v nepřítomnosti učitele, a vidí-li již někde 
započatou výzdobu, neznají mezí v jejím dokončování.  
A tak se na okně vedle sebe objeví krteček (podle 
předlohy Zdeňka Milera), fialová kráva Milka, zelený 
flek, ze kterého nepoznáte, co má představovat…Některé 
maminky jsou tak vynalézavé, že i méně kvalitní barvy 
naředí vodou, aby déle vydržely. Málo vítaným 
výsledkem jejich snažení v prostředí motolské nemocnice 
je, že se obrázky z prosklených ploch dostávají velmi 
těžko a dlouho. 

15.7. Vyrábění přání 
Oblíbenou činností je výroba přáníček, ať se jedná o přání vánoční, 
velikonoční, přání k narozeninám nebo ke Dni matek. Můžu doporučit voňavá 
přání. Je dobré mít dopředu z domova připravené čtvrtky posypané kořením. 
Na čtvrtky naneseme tekuté průhledné lepidlo a posypeme voňavým kořením 
(například směsí na medový perník, voní velmi pěkně). Počkáme až lepidlo 
zaschne. 

Připravíme si přáníčka a s dětmi pak vystřihujeme různé tvary. Na vánoce je 
možné vystříhat například ryby a ke Dni matek ptáčky. Velni pěkně vypadají 
přání, která jsou ještě dokreslena tuší. Ryby mohou mít šupiny, ptáčkové 
peříčka. 

Tato přání nemocniční oddělení trochu provoní, a tak dělají radost nejen 
těm, kdo je vyrábějí.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15.8. Vánoční dílny 
Osvědčilo se před Vánoci připravit předvánoční setkání pro děti a jejich 
doprovod neboli vánoční dílny. Je možné vyzdobit hernu, pustit vánoční 
hudbu, případně zapálit svíčku a vyrábět adventní věnce nebo vánoční ozdoby 
z korálků i jiných materiálů (tato činnost baví i hochy). 
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Dlouhodobě nemocným dětem dělá velkou radost mohou-li si v rámci 
tohoto předvánočního setkání vyrobit drobné dárečky. Můžou to být skleněné 
svícínky nebo skleničky obarvené barvami na sklo. 

Už tím, že se zapojí více lidí, tedy i učitelé jiných předmětů a rodiče, 
případně prarodiče vzniká na oddělení jiná, slavnostnější nálada. Zajímavým 
tématem k povídání při této příležitosti bývá srovnání slavení vánočních svátků 
u nás a v jiných zemích. 

15.9. Velikonoční dílny 
Velikonoční dílny jsou podobné dílnám vánočním. Děti mají možnost vyrobit 
si velikonoční přání, ozdobit si květináč nebo vajíčko z papírové hmoty… 

Podobně jako vánoční dílny i ty velikonoční příjemně naruší nemocniční 
stereotyp. Jedno dopoledne nebo odpoledne se scházejí děti a rodiče, případně 
další příbuzní s učiteli, kteří ten den neučí. Učitelé si při tvoření s dětmi  
a rodiči povídají o velikonočních svátcích a jejich slavení. Zeptáte-li se dětí, co 
vědí o Velikonocích, zjistíte, že jen některé děti vědí o původu velikonočního 
slavení a významu velikonočních symbolů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.10. Vyrábění různých výrobků na vánoční a velikonoční trhy 
Další možností zpříjemnění předvánočního 
či předvelikonočního času je výroba 
různých dekoračních předmětů a přání  
k Vánocům a Velikonocům. Některé 
výrobky je možné prodat v areálu 
nemocnice a z utržených peněz zakoupit 
výtvarný materiál. 
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Vyrábění je rozloženo do delšího 
časového období před Vánoci či 
Velikonocemi. Díky tomu si mohou při 
této příležitosti také vyrobit malý dárek 
dlouhodobě hospitalizované děti, které se 
nemohou zúčastnit vánočních či 
velikonočních dílen (podrobují se v ten 
den vyšetření či operačnímu zákroku…). 

 
 

16.12. Karneval 
Domnívám se, že je dobré pobyt dětí v nemocnici co nejvíce přiblížit životu za 
branami nemocnice. Jednou z možností je uspořádat pro děti karneval. 
Karneval je možné připravit jen na některých odděleních. Tam, kde je větší 
herna, lze však pozvat děti z oddělení jiných. Karneval se odehrává v předem 
vyzdobené herně, kde na stěnách visí ukázky masek a barevné fáborky a jsou 
nafouknuté oblíbené balónky. 

Zejména mladší, ale i starší děti rády vyrábějí masky. Ty se dají zhotovit 
velmi jednoduše z papírových talířů nebo ze čtvrtky a kulaté gumičky. Malé 
děti velmi rády pomalovávají papírové talíře prstovými barvami. Po výrobě 
masek je možné připravit nějaké hry, například kuželky a pustit hudbu, aby se 
děti mohly trošku „vydovádět“. Pro děti na vozíku je samozřejmě zapotřebí 
připravit nějaké klidnější aktivity: skládání puzzle, lovení magnetických 
rybiček. 

Do karnevalového dění mohou být částečně zapojeny i děti na lůžku. Pokud 
to jejich zdravotní stav dovoluje, není problém i pro ně nachystat všechen 
potřebný materiál k výrobě masky. Pohyblivější děti pak mohou vytvořit 
karnevalový průvod a navštívit své ležící kamarády. 
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15.12. Velké výtvarné dílny 
Velká výtvarná dílna se koná za účasti většího počtu dětí i učitelů ve větší 

místnosti nebo prostoru. Je možné ji uskutečnit pouze za předpokladu, že 
nemocnice vyčlení pro tento účel vhodné místo. Přínosem je především pro 
dlouhodobě hospitalizované nebo menší děti změna prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroba loutek je příkladem velké výtvarné dílny. Na její přípravě a průběhu 

se podílí společně více učitelů. Cílem přípravy je nachystat pro děti jednotlivá 
stanoviště s přiměřeně pestrou nabídkou činností (vzhledem k počtu dětí  
a učitelů i velikosti prostoru). To znamená přichystat materiál a pomůcky tak, 
aby si mohly vybrat děti mladší i starší. Například: vyrábění prstových 
plyšových loutek, papírových na špejli a loutek z vařeček. 

Pěkným zpestřením je, stranou hlavního dění výtvarné dílny, připravit pro 
děti krátké divadlo například s texty básní Františka Hrubína. 
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16. Ukázky prací 
16.1. Práce předškolních dětí 

Jan, 5 let 
Ilustrace k písni od Petra Skoumala a Jana Vodňanského 
Kolik je na světě 
Předškolní děti dostaly za úkol namalovat temperovými 
barvami sluníčko. Měly před sebou umělohmotné tácky 
na míchání barev, štětce a čtvrtky. Každé dítě namíchalo 
barvy trochu jinak. Bylo krásné vidět kolem sebe velké 
množství různě barevných a zářících sluníček. Jedno z 
nich jsem mohla dát do kalendáře. Většinu obrázků si 
děti odnesly domů. Zbylé obrázky jsem vystavila na 

oddělení. Mladší děti si rády výsledky svého tvoření odnášejí domů, starší děti předají většinou 
ochotně obrázek za účelem jeho budoucího umístění v kalendáři, na nástěnce, výstavě, na pultu 
velikonočního nebo vánočního trhu. 

 
Kristýna, 4 roky 
Zahrada 
Tento obrázek vznikl koláží proškrabávaných listů. Po 
zaschnutí spodní vrstvy akrylové barvy byly listy 
přetřeny další vrstvou akrylové barvy  
a dokud byly vlhké, bylo možné proškrabávat žilky listů. 
Pro docílení lepšího barevného efektu si Kristýna ještě 
máčela špejli do dalších barev. Moc si to užívala. 

 
 

 
Tereza, 5 let 
Louka 
Společně tvořily děti starší i mladší. Tématem byly 
květiny. Děti měly před sebou obrázky různých květin. 
Toto je výřez obrázku pětileté Terezy nakresleného na 
formát A3. Obrázek byl oříznut do čtvercového tvaru, 
aby mohl být umístěn do kalendáře. 
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16.2. Práce dětí mladšího školního věku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukáš, 9 let Julia, 10 let  
Ilustrace k indiánské pohádce Ilustrace k italské pohádce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hana, 10 let 
Ilustrace k přísloví: 
Pozoruj medvěda v jeho doupěti, chceš-li 
poznat jeho povahu. 
Seznamovala jsem děti i s méně známými 
příslovími. 

 
 
 

Andrea, 7 let 
Ilustrace k anekdotě: 
Učitel: „Jak můžeš napsat myš 
s měkkým i? Žák: „Kuličkovým perem.“ 
Autorka tohoto obrázku velice ráda 
kreslila, malovala a vyráběla. Dovedla si 
tyto chvíle opravdu vychutnat. Když 
mohla, kreslila, měla pak v kalendáři 
obrázků hned několik. 
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Anežka, 6let 
Ilustrace k básni Motol 
Tento obrázek je ilustrací 
k básni dívky, která v Motole 
ležela a dlouho se léčila. 
Vyjádřila, co cítí a prožívá 
v dlouhé básni. První sloka 
byla otištěna v kalendáři. 
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Anna, 7 let 
Klaun 
Nakreslit nebo namalovat klauna je dětem 
v motolské nemocnici blízké, neboť  
za nimi dochází zdravotní klaun 
(profesionální umělec vyškolený pro práci 
v nemocničním prostředí.) 

Tereza, 6 let 
Tři králové 
Než jsme se pustili do obrázků zvířat  
a květin v přírodopisném kalendáři, 
povídali jsme si o svátku Tří králů a takhle 
jsme si je nakreslili. 

 

16.3. Práce dětí staršího školního věku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miroslav, 11 let 
Titulní strana ke kalendáři na rok 2002 
 

Ilustrace k písni Dětské oddělení  
od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka 

Titulní strana ke kalendáři i ilustrace k písni Dětské oddělení má jednoho autora, kterého jsem 
po několika letech potkala, když šel opět do Motola na vyšetření. Zavzpomínal na ilustrování  
a říkal, že by měl chuť znovu se pustit do přípravy kalendáře a možná si udělá svůj vlastní. 
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Veronika, 14 letI 
Ilustrace k písni Žirafa 
Tento obrázek namalovala ústy čtrnáctiletá 
ochrnutá dívka za pomoci ergoterapeutky, která za 
ní docházela na oddělení. Léčila se v nemocnici 
několik let a byla velmi ráda, když jsem jí nabídla, 
že by mohla mít obrázek v kalendáři. Tato tvorba 
jí umožňovala lepší spojení se světem za branami 
nemocnice. Později začala kreslit a malovat pro 
nakladatelství UMÚN, které vydává tvorbu malířů 
malujících ústy a nohama formou reprodukcí.  
 
Martina, 13 let 
Ilustrace k anekdotě:  
„Dominiku, proč v kalendáři trháš každý den hned 
tři listy najednou?“ zajímala se babička. Vnouček 
neváhal s odpovědí: „To víš, babi, chci, aby byly 
dřív prázdniny.“ 
Na vznik tohoto obrázku si dobře pamatuji. 
Martina viděla pastely a hned věděla, co bude 
dělat. Vzala si předlohu motýla a s velikou chutí 
se pustila do kreslení. Obrázek byl brzy hotový. 
 
 
 
Klára, 13 let 
Ilustrace k anekdotě:  
„Opravdu nesmím jíst čokoládu, pane doktore?“ 
ptá se paní Molligová lékaře. „To už jsem vám 
přece řekl před půl rokem při posledním 
vyšetření!“ vysvětluje lékař. „Škoda“, špitne 
polohlasem paní Molligová, „myslela jsem, že 
medicína už mezitím pokročila.“ 
Se skupinou dětí jsem zkusila kreslit portréty. 
Někdo si radši vzal fotografii, další si sedl naproti 
kamarádovi nebo kamarádce. Užili jsme si spoustu 
legrace. Ti, co si troufli kreslit jeden druhého, se 
neustále okřikovali a usměrňovali a slovně 
pošťuchovali, když měli pocit, že se sami sobě tak 
úplně nepodobají. 
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Nelly, 13 let 
Ilustrace k básni Bílá nit 
Autorka tohoto obrázku se připravovala na 
výtvarnou školu. Domlouvaly jsme se, že 
se budeme snažit o takovou ilustraci, 
kterou by pak mohla vzít k přijímacím 
zkouškám jako ukázku. 

Jakub, 11 let 
Výtvarné zátiší 
Výtvarné zátiší mohou bez problémů 
nakreslit děti, které se ze začátku bojí 
kreslit a malovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Radim, 9 let 
Kouzelná květina 
Po nakreslení tohoto obrázku se jeho autor 
ještě snažil napsat o kouzelné květině 
jménem Kouzlotoč Pěší báseň. Před 
propuštěním už to ale nestihl. Z obrázku je 
však jasné, že to není obyčejná květina. 

Petra, 14 let 
Kanicové 
Tento obrázek nakreslila podle fotografie  
v atlase čtrnáctiletá dívka. Listovala pak 
dál atlasem a spolu s maminkou v něm 
našly různé zajímavé informace o životě  
v mořích. 
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Martina, 14 let 
Lev a lvice 
Autorka lvice a lva se při kreslení obrázku 
již těšila domů. Obě zvířata jakoby se 
těšila spolu s ní. Zdá se, že se usmívají. 

 
 
 
 
 

Zuzana, 16 let 
Kočkodani 
Dívka, která nakreslila podle předlohy 
kočkodany moc ráda kreslila. 
Zpříjemňovala si kreslením dlouhou  
a opravdu velmi těžkou dobu, kterou byla 
nucena trávit v nemocnici. Všechna tíže 
jakoby ležela na kočkodanech v přední 
části obrázku. Vpravo však sedí ještě jeden 
a ten se maličko usmívá. 

 

16.4. Společná práce 
Společná práce může mít dvojí podobu. Jednou z nich je „předávání štafety“. 
Zavedla jsem ji při shromažďování pěkných obrázků do kalendáře. Stávalo se 
mi, že nemocné dítě začalo kreslit krásný obrázek do kalendáře a pak ho již 
nestihlo před propuštěním z nemocnice dokončit. Nechtělo se mi nechat ležet 
začaté obrázky ve skříni a už vůbec se mi nechtělo dávat je do sběru. Nabízím 
tedy dětem možnost „předat štafetu.“ Počítám s tím, že dítě může odmítnout, 
respektuji autorská práva. Je-li obrázek suchý, může si jej dítě samozřejmě vzít 
k dokončení domů. 

Druhou podobu společné práce je možné realizovat například vyráběním 
loutek. Sejde-li se větší množství dětí na herně může jednu složitější loutku 
vyrábět více dětí najednou. 
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Šárka, 17 let, Michal, 13 let, Daniel, 10 let,  
Klára, 9 let 
Titulní strana kalendáře na rok 2003 
Ilustrace k perskému přísloví 
Každá noc končí svítáním 
Tento obrázek začala kreslit sedmnáctiletá dívka, 
jeho budoucí podobu jsme hledaly společně. Hned 
od počátku jsme měly v úmyslu dát ho na titulní 
stranu. Ke krásnému povzbudivému přísloví jsme 
se snažily vytvořit odpovídající obrázek. Protože 
nestihla obrázek dokončit, než byla propuštěna, 
pokračovaly v obrázku další děti. 

 
 

 

 
Kristýna, 8 let, Viktor, 11 let 
Ilustrace k romskému přísloví 
Když holka neumí tancovat, tvrdí, že zem je 
hrbolatá. 
Seznamovaly jsme se s krásnými romskými 
příslovími.  
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Nemocniční dveře s mořským akváriem 
Na onkologickém oddělení si děti vytvořily na dveřích svých pokojů mořská akvária. Některé 
děti se sešly ke společnému dílu na herně, některé kreslily ryby a mořské dno na lůžku. Mně 
ani dětem nešlo jen o pěknou výzdobu oddělení, ale také o zakrytí neprůhledných dveří. Na 
nově zrekonstruovaném oddělení bylo totiž z chodby do všech pokojů vidět. Zpočátku tam děti 
neměly žádné soukromí. V případě těžce nemocných dětí jsem to vnímala jako velký problém. 
Myslím si, že nikdo nechce, aby na něj bylo z chodby vidět, jak je dáván na mísu. Přehozené 
prostěradlo přes dveře není ideálním řešením. Domnívám se, že nestačí zrekonstruovat 
oddělení, je třeba také myslet na to, jak bude oddělení působit na děti, jejich doprovod a 
návštěvy.  
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Závěs s okny vedle vchodových dveří na oddělení. Živé květiny v květináči tu být nesmějí, 

tak jsme si je nakreslili textilními barvami na plátno, ze kterého jsme vyrobili závěs 
připomínající stěnu domu. 
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17. Slovník 
Astma: opakované záchvaty dušnosti způsobené otokem sliznice v dolních 

dýchacích cestách 
Diabetes mellitus: onemocnění způsobené nedostatečnou nebo zcela 

chybějící produkcí hormonu inzulínu slinivkou břišní 
Endokrinologické onemocnění: onemocnění způsobená abnormálními 

hladinami hormonů. 
Ergoterapeut: pracovník usilující prostřednictvím smysluplného zaměstnání 

o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných 
denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoliv 
věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, 
mentálním nebo sociálním znevýhodněním).35

Hypertenze: trvale abnormálně zvýšený krevní tlak i při klidových 
aktivitách 

Kardiovaskulární onemocnění: poruchy postihující srdce, cévy a krevní 
oběh 

Oddělení hematologické: vyšetřování a léčba onemocnění postihujících krev 
a kostní dřeň 

Oddělení nefrologické: diagnostika a léčba onemocnění ledvin 
Oddělení neurochirurgické: chirurgická léčba onemocnění a poruch mozku, 

míchy a dalších součástí nervového systému 
Oddělení onkologické: diagnostika a léčba nádorů 
Oddělení transplantace kostní dřeně: léčebné zákroky, při nichž se užívá 

normální zdravé kostní dřeně k náhradě kostní dřeně postižené zhoubným 
bujením nebo jiným chorobným procesem 

 

                                                 
35Viz: http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1 
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Závěr 
Výuka výtvarné výchovy je zařazena mezi češtinu, matematiku, dějepis a další 
předměty vyučované na nemocničním oddělení v rámci školy při nemocnici. 
Rozšiřuje základní vzdělávání o oblast výtvarného umění a kultury, kladně 
ovlivňuje psychický stav dětských pacientů a umožňuje výzdobu oddělení. 
Vychází ze znalostí pedagogických a z novodobých poznatků vývojové  
a klinické psychologie. Jejich uplatňováním je uskutečňována  
tzv. humanizovaná péče v nemocnici, kdy nemocnice již není chápána jen jako 
místo léčebných zákroků a ošetřování, ale také jako místo výchovy  
a psychologické péče. 

Podoba výuky výtvarné výchovy je přizpůsobena psychickému stavu 
dětských pacientů a nemocničnímu prostředí. To však neznamená, že se 
zásadně odlišuje od výuky v běžné škole. Naopak platí, že znalost obecných 
poznatků o vývoji dětského výtvarného projevu (včetně kritických fází), 
významu hry a dobré motivace je základem, na kterém je možno stavět další 
poznatky a zkušenosti a jejich nerespektování může mít větší neblahé důsledky 
v případě dětí léčených v nemocnici než v případě dětí zdravých. Nebezpečím 
je postupné ztrácení zájmu o výtvarnou výchovu, které může u dětí na 
nemocničním oddělení (pod vlivem zátěže způsobené nemocí) probíhat rychleji 
než v běžné třídě. 

Jak již bylo řečeno, podoba výuky je přizpůsobena psychickému stavu 
dětských pacientů a nemocničnímu prostředí neboli potřebám a možnostem 
dětí, probíhající léčbě a zázemí dětské nemocnice. Výuka probíhá  
v postupných krocích od přípravy, seznámení se s dětskými pacienty až po 
reflexi vlastní práce. Velmi důležitým krokem je motivace dětských pacientů. 

V rámci humanizované péče v nemocnici mají rodiče možnost být na 
oddělení společně se svým dítětem a být mu tak svojí přítomností oporou. To, 
jak zvládají rodiče životní situaci změněnou nemocí dítěte, významným 
způsobem ovlivňuje vyrovnávací strategie dítěte. Pokud jsou rodiče na 
oddělení přítomni, úzce s nimi spolupracuji. 

Pro zlepšování zdravotního a psychického stavu má velký význam týmová 
práce, na které se podílí řada odborníků: lékaři, psychologové, zdravotní sestry, 
ošetřovatelky, rehabilitační pracovníci, herní terapeuti, ergoterapeuti, sociální 
pracovníci, nemocniční kaplani a učitelé. I když každý pracuje podle své 
specializace a v rámci svých kompetencí, dochází k částečnému překrývání 
působení. Proto je důležité, aby učitel měl určité znalosti psychologické a uměl 
je využívat. Týkají se především psychických fází vyrovnávání se s nemocí. 
Tyto fáze nejsou „abstraktní pojmy“. Na odděleních, kde jsou léčena závažná 
onemocnění, je cítíte ve vzduchu, jsou přítomna, dalo by se říci, hmotně, ať již 
se jedná o fázi šoku, deprese, nebo hněvu. Je kus umění zůstat, pomáhat 
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vypořádat se s negativními pocity, a pokud je to možné, zabývat se  
i v nemocnici různými smysluplnými činnostmi – učením, hrou, výtvarným 
tvořením… O to jde především - aby nemocnice nebyla jen jakousi odcizenou 
„opravnou součástek lidského těla“, ale také místem, kde se odehrává 
každodenní lidský život. 

S tímto vědomím jsem psala jednotlivé kapitoly své práce. Vybrané téma 
jsem však nevyčerpala. Na otázky uvedené v této bakalářské práci navazují 
další. Jsou výzvou k pokračování v cestě vedoucí ke zlepšování péče o dětské 
pacienty. 
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