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Resumé v českém jazyce 

 

Bakalářská práce je zaměřena na osvojování kresby předškoláky. 

Popisuje, o co jde paní učitelce K.H. ve výtvarné tvorbě dětí, jak s dětmi pracovat, aby 

dosáhly požadovaných stupňů vývoje kresby.  

Zabývá se třídním vzdělávacím programem konkrétní mateřské školy a stylem vedení 

dětí za účelem dosažení určitých stupňů vývoje – pokroku v několika výtvarných 

kategoriích.  

Blíže pak charakterizuje, jak dalece děti splňují tyto kategorie a jak se v kreslení  

ve sledovaném období zlepšily.  
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Summary in English 

 

The bachelor's thesis is focused on development of Preschoolers Drawing 

It describes what profesor K.H wants to express in children's art creation, how to 

cooperate with children so they could achieve required levels of the drawing 

development. 

It dwells on the educational program of a class in a specific kindergarten and the style of 

leading children with the purpose of reaching certain levels of development - a progress 

in several categories of art. 

It closely characterizes how far children live up to these cathegories and how they 

improved in drawing during the observed period. 

At the conclusion of my thesis I deal with comparing all the acquired facts from the 

practical training with selected technical literature. 
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1. ÚVOD 

 

 Téma Osvojování kresby předškoláky bylo vypsané jako téma bakalářské práce  

s tím, že studentka či student provedou výzkum toho, o co jde učitelkám v dětské kresbě 

ve výtvarné výchově v mateřské škole a jakými prostředky se toho snaží dosáhnout.  

A dále, že teorie zkoumaného jevu bude konkretizovaná pomocí hodnocení kreseb 

vybraných dětí, a tak obohacena o výpověď o tom, jak a co děti z vytyčených úkolů 

zvládají či nezvládají. Bakalářská práce tak byla zadaná jako zpráva z výzkumu, a to  

v terénu. Nemělo se jednat ani o modelovou metodiku výtvarné výchovy v mateřské 

škole, ani o encyklopedický přehled či kritický rozbor současně používaných metodik či 

učebnic výtvarné výchovy, ani o encyklopedický přehled či kritický rozbor odborné 

literatury z vývojové psychologie dítěte, ani o "čistě" vývojově psychologický výzkum 

vývoje tzv. spontánní dětské kresby (který je prováděný, jakoby děti v daném věku 

nepřišly do styku s výchovným úsilím svých blízkých či výchovných institucí). 

Toto zadání jsem si zvolila, protože mě kresba dětí předškolního věku velice 

zajímá. Domnívám se, že je kresba základem pro rozvoj dětí ve více oblastech. Skrze 

kresbu se dítě nenásilným způsobem připravuje na vstup do základní školy, posouvá se 

dál ve vývoji a to jak z pohledu psychologie a osobnosti dítěte, tak i z vývojového  

a diferenciálního pohledu. Kresbu můžeme využít jako cestu k dítěti, navázat skrze ní 

s dítětem kontakt a lépe mu porozumět. 

Chtěla jsem své teoretické znalosti porovnat s praxí a zjistit, jak vypadá v praxi 

správné a vhodné vedení učitelem za účelem dosažení takových úrovní dětských kreseb, 

které jsou potřebné na přechod na základní školy.  

O tom, jak se mi podařilo dané zadání splnit, tedy vypovídají následující 

kapitoly. V těch nejdříve popisuji, jaký design výzkumu jsem zvolila, kde jsem jej 

prováděla a jak jsem přitom postupovala při sběru empirických dat. Následně prezentuji 

svá empirická data, jejich rozbor a výklad. A konečně se věnuji diskusi svých závěrů  

s vybranými prameny odborné literatury. 
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2. HISTORIE VÝZKUMU 
 

 Pro svůj výzkum jsem využila přístup do terénu jedné mateřské školy zaměřené 

na výtvarnou výchovu. Design výzkumu lze tedy charakterizovat jako terénní (vs. 

laboratorní či sekundární analýza odborné literatury), a to jako případovou studii jedné 

výchovné instituce pro předškoláky (vs. např. dotazníkové šetření v reprezentativním 

výběru institucí daného druhu). Mnou provedená terénní případová studie se blíží tzv. 

etnografii – také já jsem ke sběru dat používala dlouhodobější pozorování, rozhovory, 

sběr artefaktů. Pro svou bakalářskou práci jsem však nakonec využila k systematickému 

rozboru a výkladu jen část nashromážděné zkušenosti, informací, materiálů. To ostatní 

mi posloužilo jen zprostředkovaně, jako více či méně intuitivně. 

2.1 Charakteristika školky, učitelek, dětí 

 

 Tato mateřská škola je zaměřena na výtvarnou výchovu, má 6 tříd, z toho 5 

homogenních a 1 heterogenní. Je umístěna v centru Prahy a má pestrý celoroční 

program, vytvářejí se zde různé projekty, výtvarné nevyjímaje.  

Mateřská škola má také množství nadstandardních aktivit jako je plavecký výcvik,  

návštěvy divadel, tematické vycházky, sportovní akce atp.  V budově mateřské školy  

se nachází, kromě běžných provozních částí, mateřské centrum, školní klinický logoped  

a Centrum volného času, které ve školce nabízí nejrůznější zájmové kroužky.  

V celé školce je zapsaných 168 dětí, rozdělených do tříd nejčastěji po 27 dětech. Děti 

jsou každý rok (podle věku) v jiné třídě a mají jinou paní učitelku. Jen děti předškolní 

(šestileté), pokud mají odklad školní docházky, zůstávají ve své třídě. 

V této třídě jsem byla na praxi a seznámila jsem se s dětmi, jejichž kresby jsem 

posuzovala. Jsou zde děti ve věku 5, 6 i 7 let. Některé mají individuální vzdělávací plán, 

aby dosáhly potřebné úrovně pro vstup do školy, jiné děti mají odklad školní docházky 

pouze na základě žádosti rodičů.  

Seznámila jsem se celkově se čtyřmi pedagožkami, které se spolupodílely  

na tvorbě třídního plánu. Všechny mají střední pedagogickou školu a několikaletou 

praxi ve vzdělávání předškolních dětí. Všechny jsou maminkami, proto mají i osobní 

zkušenosti s prací s dětmi a jejich vývojem.  
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I když má každá trochu jiné zaměření na činnosti s dětmi a jiné přístupy k nim, 

shodují se v důležitých oblastech a v přístupu k dětem. Mezi učitelkami (nejen těmito 

čtyřmi) panuje kolegiální a přátelské ovzduší, všechny jsou schopné a ochotné  

se vzájemně doplňovat a pomáhat si. Jedna z učitelek, která v této třídě učí, má 

vystudovanou střední pedagogickou školu a vysokou školu zaměřenou na výtvarnou 

výchovu. S touto paní učitelkou jsem na své bakalářské práci spolupracovala a pro lepší 

orientaci v textu ji označuji iniciálami K. H.  

Veškeré výtvarné akce třídy nebo i celé školky paní učitelka K. H. buď pomáhá 

vymýšlet nebo je tvoří přímo ona a ostatní paní učitelky jí pomáhají. Je výborným 

pedagogem a pod jejím vedením se děti rychle a rády učí novým věcem. S její 15ti letou 

zkušeností s vedením předškolních dětí ví přesně, co od dětí požadovat, jak je vést, jak 

jim pomoci, když mají v něčem problém. Pro mě byla na praxi vzorem, rádcem, 

pomocníkem, pedagogem a inspirací. A protože mě zaujalo, jak si ví rady s vedením 

dětí, jak je nenásilným způsobem motivuje ke konkrétním dovednostem, začala jsem  

se o její způsob práce více zajímat.  

Dozvěděla jsem se, že v oblasti výtvarné výchovy jsou na ni kladené různé 

požadavky ze strany logopedů, psychologů, rodičů, ale hlavně ze strany základních 

škol. Snaží se děti opravdu pečlivě připravit na školu. Spolu s ostatními 4 učitelkami 

vytvořila Třídní vzdělávací plán, který jsem si směla přečíst. Výtvarná výchova  

a činnosti s ní spojené jsou ve třídním plánu zastoupeny velkou měrou a z výtvarných 

aktivit dětí vyplývají další dovednosti a naopak, pokud dětem něco dělá problémy,  

ve výtvarných činnostech se to projeví. Proto jsem se rozhodla, že zmapuji tento třídní 

plán se zaměřením na kresbu dětí.  

Třídní vzdělávací plán třídy 3.B je rozdělen do 10 tematických celků 

odpovídajících deseti měsícům strávených ve školce. Každý z měsíců má pět podtémat 

a ta jsou dále rozepsána. V nich jsou popsané všechny oblasti vzdělávání dětí 

předškolního věku v motivačních činnostech. V třídním plánu se dá velmi dobře 

zorientovat a činnosti jsou srozumitelně popsané. Jsou to jen návrhy, témata toho, co 

paní učitelka K. H. někdy s dětmi v určitá období dělala. Témata různě mění, využívá je 

v mnoha činnostech (nejen u těch, ke kterým jsou napsané). Pokud dětem něco dělá 

problémy, zařadí činnosti tak, aby se postupně dostaly k tomu, co mají do začátku 

školní docházky zvládnout.  
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Paní učitelky mají v této fakultní školce svoji pedagogickou knihovnu, která je 

k dispozici všem. V ní je literatura jak teoretická, tak i taková, ze které mohou čerpat 

inspiraci na přímou práci s dětmi. Od paní učitelky K. H. jsem se dozvěděla,  

že dříve používala různou odbornou literaturu ke své praxi daleko více než nyní. Teď již 

ví, čeho a jakým způsobem lze dosáhnout, a proto se z knih pouze inspiruje. Využívá 

literatury od Šamšuly P., Dvořákové H.,  Pausewangové E., Roeselové V., Uždila J., 

Zhoře I., a mnoho dalších. Ne všechny knihy jsou speciálně určené pro předškolní 

vzdělávání, ale i když jsou určené pro vyšší stupeň škol, je v nich množství zajímavých  

a podnětných nápadů, se kterými paní učitelka K.H. dále pracuje.  

 

Celá mateřská škola pracuje s Rámcovým vzdělávacím programem  

pro předškolní vzdělávání. Podle něj a podle Školního vzdělávacího plánu, který 

vypracovala paní ředitelka si paní učitelky sami tvoří Třídní vzdělávací plány tak, aby 

naplnily požadované kompetence a očekávané výstupy. Podle Rámcového vzdělávacího 

plánu, který je tvořen několika vzdělávacími oblastmi, rozdělují paní učitelky i výtvarné 

činnosti tak, aby byly propojené jednotlivé vzdělávací složky z plánu. Výtvarná tvorba 

proto navazuje na dramatické, pohybové, hudební a další činnosti. 

 

2.2 Postup při sběru dat 

 

 Do této fakultní mateřské školy jsem se dostala díky praxi na škole. V Praze je 

jen několik fakultních školek a z nich jsme si měly vybrat, kam na praxi půjdeme. 

Každá školka má nějaké své specifikum a v této mateřské škole se mi líbilo její 

zaměření na výtvarnou výchovu. Několikrát jsem zde absolvovala týdenní  

i čtrnáctidenní praxe a znovu jsem se vracela do třídy předškoláků, kde jsem již znala 

paní učitelky i některé děti, které zde zůstaly z důvodu odkladu školní docházky.  

Když jsem se rozmýšlela, jaké téma bakalářské práce by mě zajímalo, uvědomila 

jsem si, že mě přitahuje nejen výtvarná výchova, ale i průběh a vznik tvorby  

u předškolních dětí. Jejich interpretace a doplňující informace k dílům, jejich pohled na 

svět, sny, pocity, přání a obavy, vyjádřené v jejich dílech. Zajímá mě kresba i z pohledu 

psychologie. Vydala jsem se proto znovu za paní učitelkou, která mi přislíbila pomoc 

při sběru dat.  
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Děti jsem pozorovala při řízených i spontánních činnostech, sama jsem si s nimi 

některé činnosti vyzkoušela. Snažila jsem se alespoň částečně se s dětmi seznámit a  

v rámci plnění úkolu v předmětu Didaktika výtvarné výchovy III. jsem pro tyto děti 

vytvořila výtvarný projekt a jednu tematickou kresbu jsem jim zadala.  

Vyzkoušela jsem si tedy, jak děti pracují, jak reagují na zadání, jak jsou pečlivé  

a pozorné, zda je činnost zaujala nebo je nudí. Tento výtvarný úkol je zaznamenán 

v kresbách dětí jako téma: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. 

Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“ Jejich kresby jsem každý měsíc v období 

od září do února chodila k nim do třídy fotografovat.   

Při praxi jsem měla možnost nahlédnout do různých materiálů a dokumentů  

ve třídě a tak jsem se dostala k Třídnímu vzdělávacímu plánu, který rozepsaly 4 paní 

učitelky, které mají bohaté zkušenosti s předškoláky. Rozhovory s učitelkami ohledně 

tohoto plánu jsem vedla v zájmu praxe a své další přípravy pro práci v mateřské škole. 

Když jsem začala mapovat práci paní učitelky  K. H. v oblasti výtvarné výchovy, 

nabídla mi, že mi půjčí Třídní vzdělávací plán, abych si mohla přečíst, jakými 

jednotlivými kroky postupuje při výuce výtvarné výchovy.  

Při čtení plánu mě napadlo, že bych se mohla zaměřit ve své práci pouze  

na kresbu a její rozvíjení u předškolních dětí a tak jsem se dohodla s paní učitelkou K. 

H., že si mohu vypsat z plánu všechny body vztahující se k výtvarným činnostem. Paní 

učitelky mi byly nápomocné s rozepisováním jednotlivých bodů, nad Třídním 

vzdělávacím programem jsme vedly řízené i spontánní rozhovory. Měla jsem 

připravené otázky týkající se výtvarných činností, ve kterých mi nebylo zcela jasné, co 

bylo učitelčiným záměrem a co měly děti za úkol a paní učitelka K. H. mi popisovala 

činnosti a situace tak, jak probíhaly.  

Dále jsem měla připravené otázky, zaměřené na konkrétní činnosti paní učitelky 

K. H., její celkovou práci, styl vedení, cíle, ke kterým děti vede. Jednotlivé části mojí 

bakalářské práce jsem jí posílala k odsouhlasení. Na praxích jsem nejen pozorovala 

práci zkušených pedagogů a dozvídala se, co vše obnáší, co se každou činností děti učí, 

ale také jsem si práci s předškoláky vyzkoušela sama. Díky reflexím s učitelkami, které 

mě při práci sledovaly, jsem se mohla dozvědět, jak jinak se dá s dětmi pracovat, abych 

dosáhla větších úspěchů, jak je motivovat a vést. Získala jsem určitou zkušenost 

a citlivost k nahlížení na dětské práce a učila jsem se s dětmi pracovat i individuálně 

podle jejich potřeb. Tuto citlivost a zkušenost jsem dále rozvinula a obohatila v teorii, 

v předmětu Didaktika VV I., II., III. s paní doktorkou Hazukovou.  
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Díky těmto zkušenostem jsem mohla alespoň na základní úrovni popsat výtvarné 

práce jednotlivých dětí a snažit se vysledovat určitý pokrok v jejich tvorbě.  

 

3. ROZBOR A VÝKLAD EMPIRICKÝCH DAT 

3.1 Třídní vzdělávací plán – výtvarná výchova 

 

 Výchozím zdrojem informací pro systematický rozbor toho, o co paní učitelce 

K. H. jde v dětské kresbě a jakými prostředky se toho snaží dosáhnout, byl pro mne 

Třídní vzdělávací plán. Ve třídě 3.B je rozdělen do 10 tematických celků, které 

odpovídají deseti měsícům, které děti stráví ve školce. Každý z měsíců má pět podtémat 

a ta jsou dále rozvedena. V nich jsou popsané všechny oblasti vzdělávání dětí 

předškolního věku v motivačních činnostech. V třídním plánu se dá velmi dobře 

zorientovat a činnosti jsou srozumitelně popsané. 

Jednotlivé body v Třídním vzdělávacím plánu jsou jen návrhy, témata toho, co 

paní učitelky někdy s dětmi v těchto obdobích dělaly. Témata různě mění, využívají je 

v mnoha činnostech, nejen v těch, ve kterých jsou popsané. Pokud dětem něco dělá 

problémy, zařadí činnosti tak, aby se postupně dostaly k tomu, co mají do začátku 

školní docházky zvládnout. 

Pružný přístup k plánu a práci s dětmi ilustruje následující úryvek z rozhovoru  

s paní učitelkou K. H. 

 

Čeho se snažíte v kresbách dětí dosáhnout? 

Aby děti měly radost z procesu výtvarného tvoření. Aby děti zvládly bez problémů běžné 

projevy tvořivosti a aby dokázaly zpředmětnit své tvůrčí představy a sdílely tak výtvarné 

činnosti s ostatními. 

Jaké jsou vaše strategie a taktiky v oblasti výtvarné výchovy? 

Nenásilně. Tak, aby dítě samo objevovalo celý svět takzvané výtvarné výchovy. 

Nepředkládám hotové vzory, ale snažím se dát dětem na výběr, inspirovat, motivovat, 

nenápadně vést k cíli přes prožitek. S přihlédnutím na individuální zvláštnosti každého 

dítěte, protože právě výtvarná výchova dává dětem maximální prostor pro vyjádření se 

a častěji než jiné výchovy velkou množinu možných správných výsledků. 
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Jak postupujete při výuce kresby, malby? 

Nejprve zjišťuji úroveň výtvarných dovedností celé třídy. Tomu přizpůsobuji náměty – 

úkoly – tempo atd. při výtvarném tvoření. 

Jak děti motivujete? 

Nejraději tak, aby motivace obsahovala přitažlivost, vhodnost, podnětnost, emocionalitu 

a nápaditost. Tak, aby motivace nebyla umělá, ale aby přirozeně vycházela z právě 

probíhajícího tématu – integrovaného bloku. 

Jaký materiál je vhodný, jak je dobré ho používat? 

Každý materiál, který je přiměřený pro danou věkovou skupinu a je bezpečný  

a zdravotně nezávadný pro děti. 

Jak pracovat s dětmi, které nechtějí malovat, nejde jim to a nebaví je to? 

Trpělivě, individuálně, krůček po krůčku, ale chtít a pomoci těmto dětem k dílčím cílům 

před pozdějšími cíli finálními. Více promotivovat a hovořit s těmito dětmi. Propagovat 

spíše integrované bloky a uvnitř nich výtvarné tvoření než izolovanou výtvarnou 

výchovu. 

 

 Jako dokument, s jehož pomocí se orientují samotné paní učitelky, se však 

Třídní vzdělávací plán, přes všechnu jeho relativní nezávaznost, nabízel k využití i pro 

moji vlastní orientaci. Nepracovala jsem však nakonec jen se samotným textem. Z plánu 

jsem vybrala body, které se týkají výtvarné výchovy. Každý z bodů jsem pak probrala 

alespoň s jednou paní učitelkou, která se na jeho sepsání podílela. V rozhovorech mi 

tedy paní učitelky holý a "mrtvý" artefakt komentovaly a "oživily". 

 Pro prezentaci výsledného materiálu jsem zachovala chronologické uspořádání  

z originálního dokumentu. Ke každému měsíci je v závorce uvedeno jeho integrující 

téma z Třídního vzdělávacího plánu. Za odrážkou jsou kurzívou vypsané body týkající 

se výtvarné výchovy. Běžným písmem v odstavci pod tím je heslovitě zaznamenaný 

komentář učitelek. Pod odstavcem je vždy ještě položka "Materiál", kde jsou vypsané 

použitelné materiály a výtvarné instrumenty. 

Jak jsem zmínila, je to seznam možných činností, které paní učitelka v praxi 

různě obměňuje, doplňuje. Na některé úkoly třeba nedojde vůbec nebo jsou nahrazeny 

jinými. Také se mohlo změnit provedení činnosti ve způsobu motivace, tématu, 

prezentace a vysvětlení úkolu či použitém materiálu. Jak říkala paní učitelka K. H., 

dovolím-li si parafrázi, aby motivace z právě probíhajícího integrovaného bloku  

a tématu vycházela přirozeně. 
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Ø Září (Brány se otevírají) 

v Učit děti graficky zaznamenávat pohyb vycházející z ramenního kloubu 

(VV hra v návaznosti na TV – „Když na podzim fouká vítr = pojem linie; 

uhel, rudka) 

Uvolňování ramenního kloubu, manipulace s materiálem, seznamování se s pojmem 

linie. Vést pohyb ruky. Nebát se a zvládat větší formát papíru. 

Materiál: čtvrtka, uhel, rudka 

v Prohlubovat a obohacovat komunikaci mezi dětmi výtvarnou hrou (hra 

s barevnou skvrnou – mísení 2 základních barev v barvu doplňkovou) 

Děti ve skupinách rozfoukávají barvy – vytvářejí skvrny. Jedná se o spolupráci  

a komunikaci mezi dětmi. Učí se míchat barvy na papíře i v kelímcích, zkoušejí, co 

vzniká ze dvou a více barev. Zkušenosti se zapouštěním barev lze pak využít v malbě 

nebo kresbě temperovými barvami, kdy dáme dětem jen omezený počet barev a ony 

mají nakreslit něco, kde bude co nejvíce barev. 

Materiál: čtvrtka, temperové barvy 

v Rozvíjet grafický typ lidské figury v určité dějové souvislosti (tématická 

kresba – „Fotografie z prázdnin“) 

Kresba lidské figury v dějovém kontextu. Vzpomínky na prázdniny a kresba silného 

zážitku, příjemné vzpomínky. Skrze citový prožitek. Libovolná figura ve zvoleném ději. 

Volné téma. Děti si mohou vybrat nebo paní učitelka úkol zadá vždy jinak.  

Materiál: A4 – A3, rudka, suchý pastel, pastelky, voskové pastely  

v Vést děti k vnímání barev v podzimní přírodě (poznávání barev 

doplňkových, odstíny  barev) – „Skříň babky Kořenářky“ – malba 

temperovými barvami) 

Společná tvorba obrázku otevřené skříně na veliký formát. Děti sbírají a dávají 

přírodniny do zavařovacích sklenic. Mají čas a prostor pro pozorování barev a tvarů 

přírodnin a dále se s nimi společně pracuje. Je to tedy kolektivní práce na balicím 

papíru, kdy vytvoří skříň s dveřmi a zakreslují do ní přírodniny, se kterými se seznámily 

při pozorování.  

Materiál:  balicí papír A1, temperové barvy, štětce  

v Učit děti vnímat zvláštnosti tvaru květin, trav, stromů a plodů („Ovocné 

příběhy“ – kresba ovoce v rámečku) 
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Kresba neživých figur. Děti se nejprve s ovocem a s rostlinami seznamují, jak osobně – 

na zahradě školky, na procházkách, tak i zprostředkovaně – na obrázcích ve školce  

a sami si ovoce nosí do školky.  

Děti dostaly čtvrtku, která již měla tvar nějakého ovoce a do toho kreslily nějaký 

podzimní výjev s dozráváním ovoce, něco o podzimu, o ovocných stromech (např.: 

sklizeň ovoce, strom, na kterém toto ovoce roste, podzimní krajina, využití ovoce – 

zpracování, ...) 

Materiál: čtvrtka – konkrétní, připravený tvar, tuž, vodové barvy na kolorování kresby, 

štětce, dřívka.  

v Vést děti k výtvarnému vyjádření zvířecí figury (kresba suchým pastelem 

– „Soví oči“, „Pavoučci v síti“) 

Všímat si a poukazovat na detaily, které charakterizují jednotlivá zvířata. Různý styl 

kresby (např. soví oči – kresba peříček kolem očí - čárky dokola směrem od očí. Jde zde 

o detaily zvířat, které děti mají propracovat, zdůraznit tak, aby bylo patrné, které 

zvířátko je čím charakteristické. Pracovat s pohádkami, příběhy, encyklopediemi, 

obrázky,...  

Materiál: čtvrtka A4, suchý pastel 

 

Ø Říjen (Barevné čarování) 

v Rozvíjet estetický vztah ke svému okolí (na základě pozorování 

přírodního prostředí vytvářet esteticky působivé kulisy pro celoškolní 

slavnost – „Podzimní posvícení“) 

Vychází se z pozorování, z vlastních zážitků z procházek. Spolupodílí se – kolektivní 

práce třídy a nakonec celé školky. Zdobení tříd – sounáležitost k ostatním třídám  

i jednotlivým dětem.  

Například zapouštění barev podzimu do klovatiny – vznik listů. Potom, co se barvy 

podzimu zapustí do klovatiny, kterou je potřený papír, děti si z druhé strany papíru 

nakreslí obrys listu podle předlohy (mohou si vybrat, jaký chtějí tvar) a ten pak 

vystřihují.  

Materiál: čtvrtka A4, klovatina, štětce, vodové barvy, tužka, nůžky 

v Učit děti uplatnit vlastní vztah k barvě (malba temperovými barvami, 

pokrytí celé plochy barvami kladením vedle sebe – „Barvy podzimu“) 

Práce s prostorem a s kombinací barev. Děti se učí zaplnit barvami celou plochu, 

poznávají krycí vlastnosti temperových barev, které poté mohou využít v malbě,  
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či kolorované kresbě, mohou znázornit, který objekt je v popředí obrázku a který je 

dále. Začínají pracovat s perspektivou, rozdílnou vzdálenost objektů znázorňují 

„překrýváním“. Do takto podzimně vymalované čtvrtky mohou děti kreslit tuží vše,  

co se jim vybaví při tématu podzim.  

Materiál: čtvrtka A3, temperové barvy, velké štětce  

v Rozvíjet poznávací schopnosti při seznamování se s vlastnostmi barev  

a jejich výrazovými možnostmi (pozorování barev oděvů dětí, barvy  

na podzim – „Módní přehlídka listů podzimně vybarvených“) 

Překrytí plochy listu – omezená plocha, jiný tvar než byly dosud děti zvyklé.  

Tvorba čepic, oblečení s následnou módní přehlídkou celé třídy, kde děti komentují, jak 

a čím vytvořily svoje kostýmy. Může být více odstínů jedné barvy, snažíme se namíchat 

co nejvíce odstínů, děti pojmenovávají, jaká barva to je, zkouší, co vypadá strašidelněji. 

Lze zapojit hudbu, děti pak přemýšlejí, jakou barvu by přiřadily k dané písni či skladbě. 

Jaká barva charakterizuje náladu dítěte. 

Materiál: čtvrtka, temperové barvy, štětce  

v Upevňovat kamarádské vztahy prostřednictvím výtvarného tvoření 

(dárek – „Posvícenský kornout“) 

Zdobení kornoutu, který již mají vyrobený, buď společně s paní učitelkou nebo ho 

vyráběla jen ona – práce s trojrozměrným materiálem. Děti používají fixy nebo pastelky 

s ohledem na využití materiálu. Takto vyzdobené kornouty si děti vyměňují (vzájemně 

se obdarovávají), každé dítě dostane několik sladkostí do kornoutu, který mu byl dán.  

Materiál: čtvrtka A4, fixy, pastelky  

v Seznamovat děti s různými způsoby komunikace v rámci výtvarné hry 

(„Dopis kamarádovi z podzimních listů“) a ověřit samostatnou práci dětí 

s lepidlem 

Hra s přírodninami. Lepení vylisovaných listů jako koláž. Děti do této práce mohou  

i něco „napsat“. Nebo se tvoří z listů frotáž na papír a pak do tohoto vzoru mohou děti 

něco nakreslit, „napsat“, co by chtěly sdělit.  

Materiál: čtvrtka, lepidlo, sušené a vylisované listy nebo papír A4, tužka, uhel, pastelky 

v Vést děti k výtvarnému vyjádření lidské figury v pohybu (například 

v krojovém oblečení), („Selky a mládenci“ – ilustrace k posvícení); tuž  

+ vodové barvy 

Všímání si detailů na lidské figuře, co se mění, když chceme znázornit pohyb. Povídání  

o posvícení – návaznost na tradice. Všímání si obrázků, děl, znázorňujících dřívější 
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vesnický život. Společné povídání o obrazech a rozlišování detailů na lidských figurách 

– jak se znázorní pohyb. Kreslení tance, pohyb si děti vyzkouší a pak kreslí to, jak 

„tančili,“ jak se držely – jak se mění poloha těla. Předvést před kresbou, jak vypadá 

tančící lidská figura. Nabádat děti, aby si vyzkoušely, ukázaly, co jim na kresbě lidské 

figury v určitém pohybu není jasné, případně se poradily s paní učitelkou.  

Materiál: čtvrtka A4, tuž + vodové barvy, rudka, barevné tuže 

v Podporovat odvahu dětí při netradičních výtvarných technikách 

(„Posvícenská hostina“ – malba na sklo v atriu Mtš) 

Nebát se vyzdobit prostory, které patří školce. Nebát se obrázek zkazit – dá se smýt. 

Malba hustší temperou. Malba hostiny – jídla – jitrnice, koláče, ... 

Materiál: tempery, štětce 

 

Ø Listopad (Stříbrné kapky deště) 

v Prohlubovat dovednosti jemné motoriky ruky při samostatné výtvarné 

práci s nůžkami, lepidlem a při skládání papíru (origami – „Větrný 

mlýn“) 

Koordinace oko- ruka, procvičování jemné motoriky - je totiž nutná spolupráce obou 

rukou při vystřihování. Klade se důraz na pečlivost a přesnost. Z nastřihaného čtverce 

mají děti dávat rohy doprostřed a spojit je uprostřed tak, aby vznikl pravidelný mlýn. 

Poté, co ho vyrobí, může být navazující činností kresba stejného mlýnku nebo 

prohlížení obrázků skutečných mlýnů s následnou snahou o jejich zobrazení. Děti  

na základě vlastního sestrojení mlýnku mohou lépe pochopit, jak takový mlýn funguje  

a snáze se jim bude kreslit.  

Materiál: papír A4, nůžky, lepidlo, špejle, špendlík 

v Podporovat fantazii dětí při práci ve výtvarném ateliéru (NG Veletržní 

palác – „Příběh barvy“) 

V dnešní době „Co jsem našel, to jsem ztratil“(předměty, které děti mohou nacházet  

a tvoří koláž z přírodnin i z nepotřebných věcí). Ve Veletržním paláci byl program pro 

děti nazván: „Modro- modrá“. Modrá má spoustu odstínů.  Děti skrze výseč pozorují 

obraz a pak sami tvoří v ateliéru.  

Ve Veletržním paláci manipulují s předměty různých odstínů modrých barev.  

Záleží na aktuální nabídce výtvarného tvoření ve Veletržním paláci, kde s dětmi pracují 

místní lektorky vždy na nějaké téma a děti si mohou vyzkoušet umělecké tvoření.  

Materiál: různý podle programu 
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v Zapojit děti do pokusu o výtvarné vyjádření na základě vlastní zkušenosti 

(„Když do nás fouká vítr“) 

Děti si představují, jak vypadá figura člověka, když do ní fouká vítr. Jak ji musíme 

naklonit, aby si pozorovatel uvědomil o co nám šlo. Pohyb oblečení, vlasů ve větru.  

Materiál: A4/A3, tužka, rudka, inkoust – rozfoukávat brčkem 

v Navazovat tématickou kresbou na základě kamarádských vztahů mezi 

dětmi („Prší a dělají se louže, ke komu se schovám pod deštník“)  

– kresba tuží, malba posypaná solí, pokapaná lihem 

Nejprve si děti nakreslily deštník tuží a pod něj dvě figury – kamarády (figura 

dotyčného dítěte se svým kamarádem) – koho ze třídy pod deštník schovám.  

Když byla kresba hotová a zaschla, kolorovala se, znázorňoval se déšť a následně si děti  

do mokrých barev sypaly sůl a kapaly líh, což vytvářelo zajímavé ornamenty.  

Materiál: tuž, sůl, líh, štětce, čtvrtka A3, polovina A2 na výšku – nutí nakreslit vysokou 

figuru 

v Seznamovat děti s novými výtvarnými technikami („Když pršely barevné 

bubliny“) 

Smícháme vodové barvy s vodou a jarem. Děti ponoří brčko (do kterého se předem 

naučí foukat) do kelímku s takto připravenou směsí a foukají barevné bubliny  

na čtvrtku.  

Nebo lze využít bublifuk a nasypat do něho potravinové barvivo (nehrozí, že by se dítě 

napilo barvy s jarem).  

Takto vyzdobená čtvrtka se může nechat jako hotový výkres nebo se dokreslují 

například květiny, motýlci, ... a děti si takto vytvoří kouzelnou zahradu.  

Materiál: Barevné tuže, tempery, potravinové barvivo, vodové barvy, voda, jar, brčka, 

bublifuk, čtvrtky A3 

v Prohlubovat zkušenosti dětí s ilustrací (ilustrace lidové pranostiky –  

„Sv. Martin přijíždí na bílém koni“) 

Malba na tmavém papíře. Sv. Martina na bílém koni namalují děti pomocí bílých  

a modrých temperových barev. Nebo využijí jen bílou temperu, voskovku a malují  

na tmavý podklad. Koně nakreslí bílou barvou a jezdec je světle modrý, aby se daly 

rozlišit části jezdce a koně.  

Materiál: tmavá čtvrtka A4, tempery (bílá, modrá), voskovky, štětce 
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v Ukázat dětem technické a výrazové možnosti grafického materiálu 

(„Strom v mlze“ – kresba mlhy hřebenem) 

Paní učitelka uvaří škrob, do něj přidá temperovou barvu a to celé si děti nabírají  

na čtvrtku a roztírají hřebenem. Když je čtvrtka pokrytá „mlhou“ kreslí přes mlhu 

strom.  

Další variantou je nejprve nakreslit veliký strom a pak se přes kresbu stromu malují 

hřebenem namočeným v barvě rýhy, znázorňující mlhu. 

Materiál:  hřeben, čtvrtka A3, škrob, tempery, uhel, štětce 

v Zprostředkovat dětem zkušenost s kresbou skici architektury při 

tématické vycházce „Královská cesta- 1. část“ (+ následné rozvedení 

kresby v Mtš) 

Při procházce na Pražský hrad děti kreslí rudkou v terénu okolní budovy – historické 

domy. Jde hlavně o to všímat si různých ornamentů, tvaru budov, způsobu napojení 

domů na sebe, atd. Druhá část výkresu se tvoří ve školce, kdy si děti udělají kresbu 

domů tuží a kolorují je vodovými barvami.  

Při zvlášť zdařilých náčrtcích rudkou děti do těchto výkresů tuží nezasahují a podle 

svých náčrtů tvoří tuží nové výkresy – možné použití i většího formátu čtvrtky.  

Materiál:  rudka, čtvrtka A4/A3, tuž, vodové barvy, špejle, štětce 

v Ukázat dětem podobu „symbolu“ ve výtvarném vyjádření – „Skříň  

na počasí“ 

Místo skříně mohou být také „okna“ – Kolektivní práce. Na velký formát papíru tvořily 

děti ve skupinách otevřenou skříň nebo okno a do něj podle aktuálního počasí dávaly 

symbolicky znázorněné počasí. Učily se rozeznávat pojmy označující počasí a k nim 

přiřazovat odpovídající symboly (polojasno, jasno, oblačno, zataženo, …). 

Děti si míchaly barvy odpovídající počasí.  

Materiál:  čtvrtka A1 (1ks jako tělo skříně a 2ks jako otevřené dveře), tempera, štětce  

 

Ø Prosinec (Rolniček zvonění) 

v Zapojit děti do výtvarného znázornění jejich tajného přání („Dopis 

Ježíškovi“) 

Kresba libovolným materiálem. Děti měly za úkol nakreslit na papír, co by si přály 

k Vánocům tak, aby Ježíšek jejich přání poznal. Mohou znázornit 1, či více věcí 

najednou.  

Materiál: libovolný, čtvrtka A4/A3 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 20 

v Učit děti volit barevnou skladbu, která charakterizuje náladu, atmosféru 

(„Vánoční atmosféra u nás doma“) 

Abstraktní malba podle pocitů z domova – používání barev dle nálad. O Vánocích  

se v bytě všechno blýská a třpytí. Důležité je používat barvy odpovídající Vánocům. 

Materiál:  čtvrtka A4, A3, tempery  

v Rozvíjet fantazii a tvůrčí samostatnost dětí při tvoření vánočního přání 

(pojem „kompozice“) 

Přáníčko pro rodiče je každé Vánoce jiné. Např. kresba zmizíkem na inkoustový 

podklad.  

Při kompozici děti kreslí na malé kusy čtvrtky a dávají je pak následně dohromady  

na čtvrtku větší.  

Děti mohou své obrázky s vánoční tématikou nebo ty, které se jinak týkají Vánoc, různě 

poskládat a vytvořit z nich koláž.  

Materiál:  různý materiál  

v Prohlubovat u dětí empatické schopnosti při vyrábění dárků pro rodiče 

(výtvarné dotváření keramické kachle – tisk, lepení, frotáž, kresba, 

malba) 

Na dlaždičku děti malovaly speciálními barvami obrázek, jako ze zimní krajiny. Zadání 

znělo: „děti vytvořte dárek“, děti se tak snaží, aby byly jejich dárky hezké. Vyrobí  

si keramickou krychli a pak si na ní tvoří obrázek buď rytím nebo malbou.  

Materiál: dlaždice, barvy na keramiku nebo na sklo. Mohou být i lihové fixy.  

v Vést děti k odvážnému zacházení s materiálem (ozdoby z vizovického 

těsta) 

Děti dostanou těsto od paní učitelky a buď opakují ozdobu, kterou jim paní učitelka 

ukáže nebo dělají vánoční ozdoby podle sebe. Záleží na co si děti troufnou, jakou mají 

představivost. Ozdoby se pak dají v navazujících činnostech kreslit a to buď podle 

předlohy, podle paměti nebo se mohou kreslit ozdoby takové, které by se dětem líbily, 

ale nevytvořily by je.  

Materiál: Vizovické těsto. Následná činnost: čtvrtka A4, tužka, pastelka, voskovka 

v Seznámit děti s „obrazností lidových pranostik“ a následná kresba 

(Martin, Barbora, Mikuláš, Lucie, Štěpán) 

Paní učitelka si povídá s dětmi o každé pranostice a následně vybranou pranostiku 

výtvarně ztvárňují. Častá je malba či kresba Mikuláše, čerta a anděla.  
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Při malbě Martina se využijí 3 odstíny modré tempery a při kresbě 3 odstíny suchého 

pastelu.  

Každý rok jsou vybrány pro výtvarné zpracování 1 – 2 pranostiky.  

Mění se i způsob zpracování.  

Materiál:  čtvrtka A4, dlouhý pruh papíru (u kresby Martina), ostatní materiál dle 

aktuálního zadání 

v Poznávat s dětmi výrazové prostředky ilustrace (psychologické  

a symbolické působení barvy) 

Hry s barvami, převádění nálad, hudby a tance do barev. Pozorování ilustrace 

v knížkách. Vyzkoušení si kresby a malby v určitých barvách a porovnávání, jak stejné 

téma s různými barvami působí jinak.  

Materiál:  různé barvy, čtvrtka A4 

v Zapojit děti do estetického dotváření vánoční atmosféry v prostředí Mtš 

(tématická malba – „Mikuláš – čert – anděl“ na skla v atriu Mtš) 

Malba figur v životních velikostech tak, aby figury měly všechny znaky, které je 

charakterizují.  

Materiál:  tempery, štětce  

v Seznamovat děti s výtvarnými pojmy „objem“, „tvar“, „linie“  

a realizovat je při vytváření figur Mikuláše, čerta a anděla:  

§ trojrozměrné tělo z kostky 

§ skládané tělo z papíru  

§ motané tělo z vlny 

Děti si vyzkouší různé techniky, učí se výtvarné pojmy pomocí vlastní činnosti, vlastní 

zkušenosti. Kostka je ze všech stran nakreslená jako část těla (část je  trojrozměrná). 

Vždy po nějaké takovéto činnosti je možné si s dětmi vyzkoušet nakreslit pro srovnání 2 

různé figury (př.: tělo na kostkách a motané tělo).  

Materiál:  kostky, papíry, vlna, tempery  

v Prohlubovat u dětí postoj k životnímu prostředí (výtvarná hra – 

vytvoříme společně „Kalendář novoročních předsevzetí“) 

Malované kalendáře. Na jednotlivé čtvrtky děti malovaly, jaké chtějí být. Jak se chovat 

v přírodě – zásady správného chování v přírodě. Jak by mohly přírodě pomáhat. Tvoří 

listy na jednotlivé měsíce.  

Materiál:  čtvrtky A3, tempery, štětce, pastelky 
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Ø Leden (Bílé sněžení) 

v Seznamovat děti s možností zapojit sebe sama do výtvarných aktivit 

tvořené na sněhu („Já jsem razítko do sněhu“ – pojem „tvar“) 

Hra s představivostí. Zapojení vlastního těla.  Děti se seznamují s tvarem svého těla. 

Následná malba, kresba podle paměti tvaru, který děti vytvořily ve sněhu. Děti popisují 

svůj tvar a říkají, co jim připomíná.  

Materiál:  bílá, modrá tempera, štětce, čtvrtka A3/A4 

v Uvést děti do světa novoročních přání výtvarnou aktivitou „Prasátko  

pro štěstí“ (malba zlatou barvou na černý papír) = pojem „kontrast“ 

Děti tvoří přání k Novému roku. Každý si prasátko na černém papíru ztvární, jak chce. 

Pak se mohou pokusit napsat „P.f.“, rok a jméno nebo jim paní učitelka s touto činností 

pomůže.  

Materiál:  černá čtvrtka A4, zlatá barva, štětce 

v Učit děti výtvarně zvládnout celou plochu papíru, motivovat je 

k naznačení prostoru („Já na horách s Mtš“) 

Vytváří se malba či kolorovaná kresba lidské figury tak, aby si dítě bylo  

co nejpodobnější. Děti se učí znát vzhled a jedinečnost svého těla. Detaily obličeje, 

oblečení, něco co je charakterizuje. Figura má být co největší tak, aby se využila 

maximální plocha papíru. Pozadí okolo figury má být takové, aby bylo poznat, že je  

na horách. Děti by měly naznačit sníh, kopec, horu, lanovku, ... 

Materiál:  čtvrtka A3, tempery, štětce, tužka, tuž 

v Usilovat o to, aby děti uplatňovaly krycí vlastnosti temperové barvy 

(„První sníh letos v zimě“) 

Děti malují/kreslí přírodu a bílou temperou (případně bílou temperou smíchanou 

s modrou) „zasněžují“ - zakrývají přírodu „sněhem“ a „závějemi“. Učí se tím  

i představivosti a  pochopení toho, že co je skryté (není na první pohled patrné) 

skutečně existuje. Zároveň zjišťují, že některé věci mohou měnit tvar, ale jsou vlastně 

stále stejné.  

Materiál:  čtvrtka A4, A3, tempery, voskovky, pastelky, štětce 

v Zapojit děti do vytváření pomůcek pro určitou výtvarnou techniku (tisk 

bramborovými tiskátky) 

Nová metoda. Rozvíjení představivosti a práce s novým materiálem. Míchání barev, 

práce s tvary. Následné dokreslování potištěného obrázku. 

Materiál:  brambory, čtvrtky A4, tempery, tužky, voskovky, štětce 
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v Seznamovat děti s novými technikami kresby („které květy kvetou jen 

v zimě?“ – kresba voskovými pastely na sklo) 

Děti kreslí voskovými pastely na sklo – a vytvářejí „květy“,  které dělá mráz. Důležitá 

je spolupráce třídy, respektování druhých i schopnost vytvořit si svůj prostor, 

dohodnout se, ... 

Materiál:  voskové pastely 

v Seznamovat děti s ilustrací poezie (pokus o ilustrace k básni „Co musí 

udělat leden?“) 

Důvodem ilustrace poezie je rozvíjení znalosti poezie, hra se slovy, učení se básničkám  

a hlavně jejich porozumění. Na základě pochopení o čem báseň je nebo co básničkou 

autor zamýšlel sdělit, děti kreslí, ilustrují, co je v básni zaujalo a tento úkol lze různě 

obměňovat. Delší báseň se dá rozdělit na tolik částí, kolik dětí ji bude ilustrovat a každé 

dostane přidělenou jednu část, ke které má vhodně vymyslet obrázek a samo si zvolit 

techniku jeho provedení. Následným seřazením obrázků, popisu toho, co děti 

namalovaly (jejich vlastním představením díla) a novým zopakováním básně se děti 

básničku lépe naučí a lépe si ji vtisknou do paměti.  

Obrázky se vystřihovaly a přiřazovaly ke konkrétním veršům. Ilustrace pomáhá dětem 

lépe text pochopit a případně si ho i zapamatovat. Cítí se zúčastněné.  

Materiál:  čtvrtka A3, tuž, potravinářské  barvy, štětce, nůžky  

 

Ø Únor (Masopustní reje) 

v Zapojit děti do pohybově – výtvarné hry „Šašci a klauni z královského 

dvora“, „Dvorní malíři“ (tématická kresba, vystižení lidské figury  

a pohybu) 

Tento úkol je jiným námětem pro kresbu figury člověka. Děti se mají snažit zachytit 

charakteristiku pohybu pro daného člověka (malíř, šašek, ...) tak, aby tento pohyb byl 

pro něho charakteristický, typický, výstižný.  

Materiál:  temperové barvy (podle tématu zúžená paleta barev, které se hodily 

k charakteru lidské figury), široké štětce, A1 (archy balicího papíru)  

v Učit děti citlivě kombinovat různorodý materiál, vymýšlet složitější 

kompoziční celek („Karnevalové brýle“) 

Děti mají od paní učitelky vystřihnutý obrys brýlí, u kterých si ohnou nožičky brýlí tak, 

aby jim seděly na obličeji a následně je zdobí materiálem, který si z dané, pestré 

nabídky zvolí. Vytvoří si svůj vlastní vzor. Opakují prvky tak, aby brýle byly ozdobené, 
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ne přeplácané (práce s citem pro kompozici, celek, harmonii). Mohou si zvolit ozdobení 

materiálem – koláž nebo kresbu ornamentů, ozdobných předmětů (drahokamů, ...).  

Materiál:  brýle ze čtvrtky A4, lepidlo, materiál na zdobení: papír, textil, flitry, pastelky, 

fixy, flitry, třpytky, ... 

v Seznámit děti s další grafickou technikou (tisk z koláže – „Karnevalová 

škraboška“) 

Různý materiál, jako jsou kusy zmačkaného, vytrhaného papíru nebo textil, děti 

naskládají na čtvrtku a nalepí ho přes sebe. Tím vznikne koláž. Dále si děti vezmou 

váleček, potřou ho barvou nebo ho přímo v nějaké barvě namočí a přetřou svou koláž 

(lehce). Na takto obarvenou koláž přiloží jinou čtvrtku a lehce ji přitlačí. Z této čtvrtky 

pak děti vytvářejí škrabošku.  

Materiál:  nůžky, 2x čtvrtka A4, tempera, váleček, textil, papíry, lepidlo  

v Vést děti k rozvinutí malby v ploše a podle charakteru malby zvolit 

vhodné barvy (malba karnevalových figur na skla v atriu Mtš) 

Zde je důležité, aby se děti nebály velkého prostoru a uměly ho využít. Děti malují 

pohádkové postavy, které si sami zvolí. Mají barvou vystihnout zvolenou postavu  

a zároveň mají vytvořit vhodný výraz obličeje hodící se k postavě a k situaci.  

Materiál:  tempery, štětce  

v Popisovat a srovnávat s dětmi různé způsoby uměleckého vyjádření 

obdobného námětu a pokusit se o vlastní ztvárnění („Sv. Jiří bojuje 

s drakem“) 

Tato každoroční vycházka na nádvoří na Pražském hradě je spojena s jeho prohlídkou  

a popisem, zároveň se děti seznámení se sochou sv. Jiří. Každým rokem je také 

výtvarná činnost na toto téma různě obměňována a pozměňována, děti kreslí bojujícího 

sv.Jiří na koni, kreslí a malují nejrůznější draky a hady, vymýšlejí a ztvárňují 

pokračování tohoto souboje, znázorňují jednotlivé části pověsti nebo si sami vybírají, 

která část vyprávění je nejvíce zaujala a tu zaznamenávají na papír různými prostředky. 

Jedná se o zachycení figury člověka v pohybu v nějaké napínavé akci. Do základního 

obrazu se komponují další důležité postavy – hadi, drak, kůň a případně mohou děti 

zobrazit i prostředí, ve kterém se děj odehrával nebo ve kterém je socha sv. Jiří 

zobrazena – skála.  

Materiál:  čtvrtka A4/A3, tempery, štětce, tužky, voskovky, tuže. Nebo samostatná 

kresba svatého Jiří rudkou na barevný papír 
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v Vést děti k dovednosti umět graficky zaznamenat pohyb z jednoho místa 

na jiné, předem určené 

Děti se učí pracovat s labyrintem – dojít z jednoho místa na druhé. Tkají pavučinu místo 

pavouka – musí si udělat osnovu a „utkat“ = nakreslit pavučinu do osnovy pavučiny. 

Zároveň se nenásilnou formou provádějí grafomotorické cviky. Kontrolujeme správný 

úchop tužky, koordinaci oka a ruky. Dětem by takováto cvičení měla při kresbě pomoci, 

vytvoří pak jistější čáry – bez obtahování. Přecházejí ke kresbě s uvolněným zápěstím – 

ruka potom nebolí, není v křeči.  

Materiál:  papír A4, tužka, pastelky, fixy  

 

Ø Březen (Vůně jara) 

v Vést děti k pokusu o naznačení kresbou dějové situace. („Dítě hrající  

na flétnu“ – pozvánka na koncert v Mtš) 

Poměrně velmi složitý úkol pro děti s menším výtvarným nadáním, kdy se po nich chce, 

aby zaznamenaly velmi detailní dějovou situaci. Prsty na rukou nebývají u dětí často 

považovány za důležité pro znázornění, ale zde, při držení flétničky, jsou prsty jedním 

z nejdůležitějších prvků na obrázku. Této výtvarné činnosti proto musí předcházet 

seznámení se s flétnou – jak vypadá a jak se drží. Jak vypadá člověk, který drží flétnu  

a má ji u úst. Děti se tedy učí všímat si detailů a ty také zaznamenávají.  

Materiál:  čtvrtka A4 – přepůlená A5, černý fix 

v Pokusit se s dětmi naznačit charakteristiku hnutí (tématická kresba – 

„Naše rodina“ – Když se maminka směje, když se mračí) 

Kresba je malým náhledem do rodiny a pohledem dítěte na maminku, vztahy doma. 

Hlavním cílem ale je vyjádřit v kresbě obličeje takové detaily, které jsou v usmívajícím 

se nebo mračícím se obličeji podstatné pro rozeznání nálady a pocitů. Děti si mohou 

zkoušet ve dvojicích poznávat, jak se kdo tváří a popisovat, podle čeho to poznaly. 

Společně s paní učitelkou mohou na někom popsat detaily patrné pro určitý výraz. Děti 

si také mohou pozorně prohlédnout v zrcadle své obličeje a pozorovat, popisovat, jak 

vypadá jejich obličej, když se nějak konkrétně tváří – co se na něm mění.  

Materiál:  čtvrtka A4, barevné pastely 

v Ukázat dětem další možnosti malby (malba barvami na textil – 

„Velikonoční ubrus, prostírání, ubrousky“) 

Děti si mohou vyzkoušet sami vyzdobit něco tak, aby jim to vydrželo. Mohou například 

tričko, na kterém mají nevypratelné skvrny, upravit malbou a tím si ho vylepšit,  
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aby tričko zase mohly nosit. Zjistí, že na látku se maluje zase jinak. Malba je tematická, 

děti kreslí jarní a velikonoční motivy.  

Materiál:  barvy na textil, štětce, prostěradlo. Velikonoční výzdoba školky – 

pomalované ubrusy i ubrousky.  

v Zapojit děti do experimentace při malbě temperovými barvami (malba 

 na svislou plochu skel v atriu Mtš – „Jarní květiny“, „Sluníčka“) 

Používání světlých (jarních) barev, míchání barev, děti mohou použít svoji fantazii  

a vymyslet si jarní květiny. Musí se naučit příliš barvu neředit (používá se méně vody)  

a mít ji na štětci nanesenou ve větší vrstvě. Malba ve svislé poloze obnáší větší 

představivost a ucelenou představu o tom, co chtějí namalovat.  

Materiál:  tempery, štětce 

v Učit děti pozorovat a tvořit nové barvy, jejich vznik mícháním barev 

(„Žluté malování“ = malba „obrazu“ čtyřmi odstíny žluté barvy) 

Seznámení se s odstíny. Nejprve děti společně přemýšlejí o tom, jak odstíny vznikají  

a potom se je pokoušejí pojmenovat. Následně si děti sami mohou zkusit nějaký odstín 

žluté barvy namíchat a pozorovat jak se barva mění. Využívají odstínů pro namalování 

obrazu, nebo malují na skla ve dvoraně. 

Materiál:  tempery, štětce, čtvrtka A3 

v Učit děti vyjádřit složitější dějovou situaci začleněním lidských figur 

v různých pozicích a postojích (manipulace se sochařskou hlínou) 

Modelování je většinou pro děti jednodušší než kresba – dá se snadněji upravit. Proto je 

dobré nejdříve vymodelovat figuru, dát ji do nějaké dějové situace, uvést ji do pohybu. 

Poté je vhodné si s dětmi o figurách povídat – jak vypadají, co dělají a teprve potom 

kreslí figuru podle své předlohy nebo podle vlastní inspirace.  

Materiál:  modelovací hmota, čtvrtka A4, tužka 

v Zapojit děti do výtvarného experimentu v přírodě (kůra stromů – obtisk, 

frotáž) 

Děti přikládají papíry na stromy a jiné přírodniny a vytvářejí tak frotáže. Zjišťují, co jak 

vypadá, co má jaký vzor. Ve třídě si pak všichni ukazují, co venku vytvořily a popisují 

si své obrázky. Pozorují rozdíly a zároveň popisují, který strom vytváří jaký obtisk. 

Snaží se slovně výstižně popsat vzniklé rozdíly.  

Materiál:  papíry A4, rudka 
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v Pokusit se s dětmi o výtvarný happening z obyčejného – neobyčejné; 

„Kdyby židle měla křídla“ = pomalování temperovými barvami, 

dotváření kartonem) 

Malba na jiný druh povrchu. Objevení nových funkcí temper. Rozvíjíme dětskou 

prostorovou představivost a spolupráci ve skupině. Výtvarný zážitek = oživení neživého 

předmětu, jakým je židle (reakce na divadelní představení „Kdyby prase mělo křídla“ – 

hraní si s fantazií). 

Materiál:  tempery, karton, staré kusy nábytku, velké štětce  

 

Ø Duben (Svět mláďátek) 

v Ukazovat dětem vzájemný vztah mezi různými druhy umění (malování 

kulis k hudbě – pohybovému vystoupení dětí) 

Propojení výtvarné a hudební výchovy. Děti se cítí více zapojené, využité a užitečné. 

Mohou si kulisy vyrobit tak, jak se jim to, podle jejich představ, zdá vhodné. Děti pak 

více baví jejich vlastní vystoupení a vnímají, že se obě oblasti doplňují a rozvíjejí. 

Jednalo se o společnou práci celé třídy, děti kreslily kulisy k písničce, kterou zpívaly.  

Materiál:  Obrovská kulisa k písničce. Kulisa lesa, papír z bilboardu.  

v Učit děti využít specifické vlastnosti materiálu („Čarodějnice  

a ježidědci“ – malba na skla v atriu Mtš) – výtvarné využití průhlednosti 

skla (rozcuchané vlasy, roztrhané šaty, vylámané zuby, ...) 

Malba musí být z obou stran stejně – nesmí se překrývat.  

Materiál:  tempery, různé štětce 

v Učit děti správně a samostatně využívat materiál a barvy vzhledem 

k danému tématu („Čarodějnice a ježidědci“) = prostorové vytváření: 

tapeta, suché pastely, vroubkovaná lepenka, vlna 

Očekává se použití tmavých „strašidelných“ barev, které jsou pro toto téma příznačné. 

Děti si vybírají, co by se hodilo na čarodějnici. A dělají z toho koláž.  

Materiál: čtvrtka A4, tmavší tempery, tapeta, suché pastely, vroubkovaná lepenka, vlna  

v Učit děti vyřešit barevně omezenou plochu („Ježčí příběh“ – kresba  

na papír ve tvaru zvířátka) 

Děti musí správně odhadnout, kde se co nachází, kde má ježek oči, uši, kde začínají 

bodlinky, jakou má barvu ( kresba bodlinek na uvolnění zápěstí a procvičení jemné 

motoriky). Zaznamenávají detail ježka, zaplňují celou omezenou plochu.  
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Do obrysu ježka kreslily vše, co se ježků týká: ježek s rodinou, s kamarádem, jak  

se ježek stravuje, co dělá ... 

Materiál:  čtvrtka A4 – obrys ježka, kolorovaná kresba tuž/rudka, vodové barvy, štětce 

v Učit děti výtvarně vystihnout charakteristické rysy těla zvířat (netopýři, 

pavouci, hadi, myši, kocouři...) 

Popisovat a učit se rozeznávat, co je pro jednotlivá zvířata typické, čím je 

charakteristické jejich tělo, vzhled. Kresbu děti nesmějí zjednodušovat, zobrazují zvířata 

v jejich typické situaci a zároveň si o nich povídají. 

Materiál:  čtvrtka A3, temperové barvy podle druhu zvířete, štětce  

v Učit děti rozvrhnout děj v ploše, zvolit si správný druh štětce, volit 

charakteristické barvy pro určité dějové situace (malba na základě 

citového prožitku – „Rej čarodějnic“) 

Malba silného a zároveň příjemného zážitku z tohoto „kouzelného“ dne na zahradě Mš. 

Děti se učí rozeznávat vlastnosti různého materiálu – např. štětce - a využívat jejich 

velikosti. Zážitek – co se jim líbilo, co na ně udělalo dojem. Děti musí dodržet zadání 

barev. 

Materiál:  čtvrtka A3, suché pastely - rozmazávání 

v Učit děti dekorativně vyřešit omezenou plochu (kruhová, čtvercová...) – 

návaznost na tématickou vycházku na Pražský hrad = barevné okno 

Volbu materiálu, kterým chceme ať děti vyzdobí plochu, můžeme nechat na nich. 

Podpoříme tak jejich samostatnost v rozhodování. Požadavkem je, aby děti omezenou 

plochu nepřetahovaly (povoleno minimální přetahování okrajů) a uměly si ji vhodně 

rozvrhnout. Jednotlivá políčka barevného okna mají vybarvit tak, aby vedle sebe nebyly 

stejné barvy.  

Materiál:  papír A4 – vystřihnutá část z něj, pastelky, fixy, voskovky 

 

Ø Květen (Louka plná květin) 

v Podněcovat představivost a fantazii dětí, výtvarně ji vyjádřit (ilustrace 

k pohádkovému příběhu „Duhové koně“) – barevné tuše, kresba 

Kresba zvířecí figury. Kůň má vypadat co nejvíce podle reality, děti mají vystihnout 

jeho základní rysy, ale zároveň přidat něco z fantazie tak, aby byl kůň pohádkový, 

kouzelný, barevný. Kresbu děti relativně kolorují. Ilustrují pohádku, která s tímto 

zadáním souvisela.  

Materiál:  čtvrtka A4, barevné tuše, špejle 
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v Navodit komunikaci mezi dětmi a dospělými „nad výkresem“ („Moje 

maminka, jak ji vidím já“ – tématická kresba) 

Maminka očima dětí. Děti zde mohou dát průchod svým pocitům, náladám a názorům  

o maminkách a zobrazit je tak, jak je vidí ony. Důležité je vést s dětmi jednotlivé 

rozhovory a nechat si dílo popsat. Vysvětlovaly, proč svoji maminku nakreslily právě 

takto (diskuse o mamince).  

Kresba celé figury maminky.  

Materiál:  čtvrtka A4, vodové barvy/pastelky 

v Zapojit děti do tradice svátku všech maminek (spolupráce dětí při 

výzdobě atria – malovaný portrét maminky – důraz na detail, proporce 

obličeje, barva, účes...) 

Děti si hrají na malíře, když se snaží malovat maminku tak, jak opravdu vypadá – podle 

předlohy, podle skutečnosti. Povídání si o tom, co je charakteristické pro ten který 

obličej – úkol prohlédnout si pořádně maminku a zapamatovat si detaily. 

Materiál:  čtvrtka A4, tempery, štětce  

v Ověřit znalost stromů a keřů pomocí kresby jejich otisků – plodů – květů 

(rudka, suchý pastel) 

Frotáž listů, květů sušených i čerstvých a následné pojmenovávání druhu rostliny. Podle 

nově získaných zkušeností a informací se děti snaží nakreslit plody podle toho, jak je 

vyfrotážovaly a jak si pamatují, že vypadá jejich barevné složení.  

Materiál:  rudka, suchý pastel, papír a čtvrtka A4, tužka 

v Zapojit děti do výtvarné hry se šablonou („Křídové květy“) – dovést děti 

k realizaci překrývání šablon 

Přiložení tvaru květu vytvořeného paní učitelkou a křídou. Děti přetahují tyto tvary.  

Materiál:  čtvrtka A4, papírové šablony, křídy 

v Vytvářet podmínky pro seznamování se se světem techniky (tématická 

kresba „Náš třídní výlet na kolech“ = kresba kola se všemi jeho detaily) 

Jiný styl kresby – kresba neživého předmětu s trvale danými znaky. Děti musí znát části 

kola - toto je příležitost k opakování. Pokoušejí se v kresbě sebe posadit na kolo. 

Dochází k interakci figur = kolo x dítě.   

Kreslily nejdříve kolo a pak na něj posazovaly lidskou figuru.  

Materiál:  čtvrtka A4, černá fixka/rudka, voskové pastely 
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v Vést děti k samostatnému výtvarnému řešení trojrozměrného objektu 

(papírové krabice – přetváření v rámci daných témat: domy, zvířata, 

lidé, dopravní prostředky, stroje, vynálezy)  

Jednotné téma pro všechny děti: dokreslit prostorový objekt tak, aby ze všech stran 

odpovídal co nejvíce skutečnosti a z každé strany byl pokud možno jiný. Děti pracovaly 

ve skupině nebo pokud někdo chtěl, mohl pracovat i sám.  

Materiál:  papírové krabice, tempery, štětce  

 

Ø Červen (Volání dálek) 

v Zapojit děti do výtvarné hry „Tělo jako šablona“ (kreslení křídami  

na zahradě Mtš, obkreslení obrysu těla, dokreslení obličeje, oblečení...) 

Další z obměn, jak se zdokonalit ve znalosti tvaru a vzhledu svého a obecně lidského 

těla. Tato výtvarná hra pomáhá dětem utvořit si celostní představu o částech lidského 

těla.  

Materiál:  křídy na zem  

v Posilovat odvahu dětí při výtvarném tvoření v netradičních podmínkách 

(„Omalovaný les“ – malba eko-barvami na stromy, skály, pařezy...)  

Děti si mohou pohrát se svou fantazií a vyzdobit netradiční materiál tak, aby se cítily 

jako opravdoví umělci. Můžou si pak v kouzelném lese hrát a užít si atmosféru, kterou 

si samy vytvořily. Hra rozvíjí dětskou představivost, kterou můžeme dále rozvíjet  

a uplatnit v kresbě ve školce, kde takový „začarovaný“ les mohou tvořit podle 

zkušenosti nebo podle své fantazie.  

Materiál:  eko-barvy, následně: čtvrtky A4, křídy, tempery, štětce, voskové barvy, ... 

v Ukázat dětem další způsoby komunikace („Fiktivní písmo“ – vytváření 

tajného písma ve dvojici dětí) 

Důležitá spolupráce mezi dětmi. Jejich kreativita, komunikace mezi sebou, ujasnění si 

pravidel pro „písmo“. Vymyslet si znak písma. Je to hra s fantazií. Děti si mohou spolu 

vymyslet písmo obrázkové nebo nějaké čáranice a klikyháky. Důležitá je zde 

komunikace dětí, schopnost se domluvit a zachovávat stanovená pravidla. Je to také 

zajímavá hra, kdy si děti zkouší přenos mluvené řeči na papír a snaží se zaznamenávat 

to, co slyší. Na takovouto výtvarnou činnost může navazovat např. seznámení se 

s různým cizím písmem: čínské, japonské... Na některých znacích se můžeme domluvit 

a tak „napsat“ text, který jim paní učitelka nadiktuje. Takto si mohou děti „zapsat“ např. 

básničku, kterou se mají naučit, aby se jim spojila i s vizuální podobou.  
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Mohou si tímto způsobem mezi sebou „dopisovat“ nebo paní učitelka může nějaké 

shodné znaky uvést do praxe a využívat je v komunikaci s dětmi.  

Děti se takto mohou i naučit psaní zleva doprava nezbytné pro základní školu.  

Materiál:  tužky, fixy, pastelky, papíry A4 nebo rozpůlené A2/A1 

v Učit děti znázornit členitější dějové situace (tématická skupinová kresba 

– „Výlet parníkem na Den dětí“) 

Třída společně tvoří jeden veliký parník – každý nakreslí kus a pak dokreslují okolo něj 

a na něj to, co na něm viděly, kdo tam byl, jak parník vypadal nebo i co by si přály, aby 

tam ještě bylo. Je důležitá skupinová spolupráce a zapojení všech dětí.  

Rozfázované situace z celého dopoledne a jejich rozdělení pro výtvarné zpracování 

dětmi. Následovala výstava celé práce pod souborným názvem „ Příběh dopoledne“.  

Materiál:  papír A4, pastelky, fixy, voskovky  

v Sledovat míru invence jednotlivých dětí při malbě na libovolné téma 

(malba v atriu ke Dni dětí) 

Volná malba na volné téma a pro paní učitelku je důležité, jak se tohoto úkolu zhostí 

každé dítě zvlášť. Na co si troufne, co vymyslí, jak moc je tvořivé, bázlivé, ... 

Materiál:  temperové barvy, štětce  

v Ukázat dětem zvláštnosti kresby na textil a podporovat je v pokusech  

o tuto techniku (kresba na bílé tričko, kapesník) 

Učíme děti opatrnosti a rozvaze – nabádáme je k plánování předem, protože barvy 

nejdou odstranit. Můžeme jim dát kus nepotřebné látky, na které si nejprve kresbu 

vyzkoušejí, můžeme jim pomoci obrázek vymyslet a načrtnout. Děti jsou rády, že  

si samy zkrášlují oblečení.  

Materiál:  tričko, kapesník, barvy na textil, štětce 

v Zapojit děti do výtvarné techniky „koláže“ za neomezené škály materiálů 

(„Můj zážitek ze zoo, z cirkusu“) 

Nabídnout dětem možnosti uplatnění dostupného materiálu, nabídnutí způsobů 

uplatnění, podpora jejich fantazie, odvahy a kreativity při vytváření své zoologické 

zahrady nebo cirkusu. Děti si mohou sami zvolit, který materiál využijí, zároveň si sami 

volí kombinace koláží. Obrázek se stává čitelnějším, tato technika je výborná i pro děti, 

které nejsou na malování a kreslení příliš šikovné. Proto mohou mít všechny děti radost 

ze svého díla.  

Vytvářel se „cirkus“ jako podkladová část pro kresbu artistů nebo zvířat. 
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Materiál:  čtvrtka A3, libovolný materiál dle nabídky (koláž z látky a kresba fixou  

na textil nebo koláž z papíru a na tento podklad kresba zvířat v zoo). 

v Zapojit děti do světa ekologie (výtvarná hra na vynálezce, kresba – 

„Ekostroj budoucnosti“) 

Tato výtvarná činnost navazuje na diskusi a na programy spojené s ochranou a obranou 

přírody. Povídání si o tom, jak lidé přírodu ohrožují a jak se ji jiní snaží zachránit, 

pomoci, ... Proto mají děti za úkol vymyslet takový stroj, který by nějakým způsobem 

mohl chránit přírodu, mohl pomoci některému ekologickému problému, který děti 

nejvíce zajímá, nejvíce oslovuje. Je důležité, aby si uvědomily, že i ony samy mohou 

pomoci k ochraně životního prostředí. Nebo alespoň přírodě neubližovat, neškodit ještě 

více a chovat se k přírodě zodpovědně.  

Materiál:  čtvrtka i ostatní materiál dle vlastní volby, černé pastelky, fixa – aby šly 

nakreslit detaily.  

 

3.2 O co jde v kresbě – kategorizace 

 

 V rámci Třídního vzdělávacího plánu jsou tedy popsané cíle a aktivity, které  

si učitelky stanovily pro celou výtvarnou výchovu, nejen kresbu. A pak v rámci sice 

chronologického uspořádání, avšak v logice, která se snaží propagovat spíše integrované 

bloky a uvnitř nich výtvarné tvoření než izolovanou výtvarnou výchovu. Pokud tedy 

učitelky sledují nějaký vývoj ve výchově schopnosti výtvarné tvorby a zvláště kresby, 

pak je třeba jej v plánu teprve odhalit.  

Mým úkolem tudíž nyní bylo jednak abstrahovat od toho, co se kresby netýká, 

co se týká spíše třeba malby, koláže, frotáže, asambláže a jiných druhů výtvarných 

činností. Jednak bylo mým úkolem pokusit se v rámci kresby vyčlenit dílčí kategorie  

a subkategorie cílů a aktivit. A pak  subkategorie případně uspořádat do odhadované 

posloupnosti vývojové náročnosti (např. dovolím-li si předběžnou spekulaci, asi  

se nemohu věnovat vyjádření objemu stínování dříve, než začnu třeba ruce a nohy na 

lidské postavě zobrazovat dvojrozměrně). Přitom by mi mohlo být přece jen nápomocné 

chronologické uspořádání Třídního vzdělávacího plánu (učitelky zřejmě nemohou  

ve svém výchovném úsilí popírat logiku vývojové komplikace souhrnné kvality kresby 

jejími dílčími kvalitami – např. učit nejdříve vyjádření objemu, trojrozměrného a pak 

vyjádření plochy, dvojrozměrné).  
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Dovolím si nyní přeběhnout následující prezentaci plnění daného úkolu a prozradit něco 

z jeho výsledků. V případě kategorií, ve kterých jde o využití kresby k naplnění 

obecnějších cílů výtvarné výchovy (estetické cítění a tvořivost; komunikace  

a kooperace) samozřejmě nešlo posloupnost vývojové náročnosti dílčím kategoriím 

vnucovat. 

3.2.1 Vlastní kategorizace 

 

 U jednotlivých odrážek – subkatekorií vývoje kreseb jsou v závorce uvedeny 

měsíce, ve kterých byly zmíněny v Třídním vzdělávacím plánu. Jsou v pořadí,  

ve kterém nejlépe odpovídají posloupnosti vývojové náročnosti.  

 

Kresba lidské figury 

v Vyjádření hmotnosti figury vybarvením jeho těla nebo oblečením, či malbou. 

(září) 

v Snaha o zachycení typických znaků lidské figury. (září) 

v Figura v dějovém kontextu, souvislosti. (září) 

v Dvojdimenzionální kresba figury. (říjen) 

v Znázornění lidské figury v pohybu. Všímání si detailů – vlasy, oblečení, 

končetiny, natočení těla, obličej z profilu. (říjen) 

v Zobrazení alespoň částečného profilu figury, náznak. (listopad) 

v Kresba figury v pohybu, který je vyvolán vnějším působením - větrem. Co  

se mění na vzhledu figury, když do ní fouká vítr. Děti kreslí na základě své 

zkušenosti, představivosti. (listopad) 

v Interakce 2 figur – vyjádření vztahu, činnosti. Snaha o vystižení jiného postavení 

figur. (listopad) 

v Kresbou „obléci“ lidskou figuru podle prostředí, počasí. (leden) 

v Figura v úplném profilu. (leden) 

v Umět si v představě spojit osobu s pohybem a alespoň se snažit o zachycení, 

vystižení tohoto pohybu (klaun, malíř, fotbalista, plavec, ...). (únor) 

v Lidská figura v různých situacích (v pohybu, tanci, při jídle, při práci, ...). (únor) 

v Interakce lidské a zvířecí figury. Naznačení vztahů, souvislostí, děje, pohybu. 

(únor) 
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v Detaily na lidské figuře – (př.: ústa a prsty při hře na flétnu; uši, nos, vlasy, ...). 

(březen) 

v Umět namalovat lidskou figuru v reálné velikosti – na formát A1, sklo  

ve dvoraně, či chodník na zahradě MTŠ - tak, aby barvy pomohly lépe  

charakterizovat figuru (pohádkové postavy: vodník, čert, ježibaba, ...). (duben) 

v Detaily obličeje (výrazy) – schopnost si uvědomit, jak obličej vypadá při 

různých náladách, reakcích – jak se mění. (duben) 

v Kresba obličeje s charakteristickými rysy, barvami náležející osobě, kterou dítě 

dobře zná – př. moje maminka. (květen) 

v Umět si výtvarně hrát s nakresleným obrysem těla a doplnit do něj všechny 

znaky podle skutečnosti - dokreslení obličeje, oblečení... (červen) 

Kresba zvířecí figury 

• Vystihnout typičnost pro figury zvířat. Čím je každé zvíře charakteristické, jak 

vypadá, podle čeho ho můžeme poznat. (září) 

• Zvířecí figura zobrazena v dějové souvislosti. (listopad) 

• Interakce lidské a zvířecí figury. (prosinec) 

• Schopnost zobrazit vztahy, souvislosti, děj a  pohyb. (únor) 

• Výtvarné vyjádření zvířecí figury – všímat si i detailů (kolik má který hmyz 

nohou, jaký ocásek má které zvířátko, jak vypadá jeho povrch těla, ...). (duben) 

Kresba přírodnin 

• Rozvoj schopnosti pozorování dějů v přírodě – tvary i barvy. (září) 

• Kresba neživé figury – stromy, tráva, listy, plody, květy, s jejich 

charakteristickými znaky. (září) 

• Umět zobrazit na základě pozorování detaily přírodnin – to, co je charakterizuje, 

typické barvy podzimu. (září) 

• Umět zobrazit tvar různého ovoce (říjen) 

• Zobrazovat charakteristické prvky ovoce a znát souvislosti (doba zrání - léto, 

podzim, barvy a tvary ovoce se mění, apod.). (říjen, červen) 

• Učit se vystihnout detaily krajiny – charakteristické prostředí pro určité roční 

období. (listopad, leden, březen, červen) 

• Experimentovat s dětmi v přírodě (kůra stromů – obtisk, frotáž) (březen) 

• Ověřit znalost stromů a keřů pomocí kresby jejich otisků – plodů – květů. 

(květen) 
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Kresba lidských artefaktů 

• Znázornění jídla podle představy, zkušenosti, paměti, či fantazie. (říjen) 

• Na základě pozorování okolí – neživých a živých figur, kresba staveb s detaily. 

(listopad) 

• Schopnost používat a rozumět všeobecně platným grafickým symbolům 

(dopravní značky, ale i symboly počasí). (listopad) 

• Kresba technického předmětu – kolo, auto, nářadí, s jeho charakteristickými 

znaky. (prosinec) 

• Kresba technických předmětů (koloběžka, stroj, továrna apod.). (duben) 

• Interakce technického předmětu s lidskou figurou (př. člověk při jízdě na kole). 

(květen) 

• Schopnost vymyslet a znázornit stroj, který by byl nějak pro lidi užitečný –

„ekostroj“ (červen)  

Manipulace s materiálem 

• Graficky zaznamenávat pohyb vycházející z ramenního kloubu. (září) 

• Správné držení tužky, rozhodnutí pro lateralitu a rozvíjení jemné motoriky, 

koordinace oko-ruka. (říjen) 

• Propojení kresby, či malby s dalšími výtvarnými technikami (modelování,  

koláž, ...). (říjen) 

• Rozvoj jemné motoriky a manipulace s drobným materiálem (nůžky, lepidlo, 

skládání papíru, ... (listopad) 

• Vést děti k odvážnému zacházení s materiálem (prosinec) 

• Kresba na dvojrozměrný materiál (únor) 

• Kresba na trojrozměrný materiál (krabice, vajíčko, židle, kostka...). (březen) 

• Učit děti využívat správně a samostatně materiál, specifické vlastnosti materiálu 

a barvy vzhledem k danému tématu. (duben) 

• Zvládat pracovat s netradičním materiálem na vyzdobení (oblečení a barvy  

na oblečení, pomalovávání přírodnin v lese eko- barvami). (červen) 

• Zvládnout výtvarnou techniku „koláže“ na určité téma, při pestrém výběru 

materiálů. (červen) 

Rozvoj estetického cítění a tvořivosti 

• Estetický vztah ke svému okolí. (říjen) 

• Kladný vztah k barvě. Barevné hry, fantazie, odvaha v míchání barev, ... (říjen) 
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• Rozvíjet poznávací schopnosti při seznamování se s vlastnostmi barev a jejich 

výrazových možností. (říjen) 

• Odvaha, tvořivost a samostatnost dětí. (říjen) 

• Rozvoj fantazie, představ, kreativity. (listopad) 

• Na základě nějakého textu si utvořit představu, kterou následně dítě ztvární – 

důležité porozumění, pochopení textu a zároveň znalost vzájemných vztahů 

mezi osobami či zvířaty v daném příběhu. (listopad) 

• Seznamovat se s novými výtvarnými technikami a ukázat dětem technické  

a výrazové možnosti grafického materiálu. (listopad) 

• Samostatné rozhodování, volba, práce s fantazií. (prosinec) 

• Učit děti volit barevnou skladbu, která charakterizuje náladu, atmosféru. 

(prosinec) 

• Umět barevně komponovat. (prosinec) 

• Poznávat výrazové prostředky ilustrace (psychologické a symbolické působení 

barvy). (prosinec) 

• Malba na svislou plochu – sklo – neomezený formát. (prosinec) 

• Zkušenosti s malbou – míchání barev – umět vytvořit více odstínů, využít to jak 

v malbě, tak v kolorované kresbě.(prosinec) 

• Kreativně využívat různý materiál a následně zkušenosti s ním převézt do kresby 

a další výtvarné tvorby (př.: sníh). (leden) 

• Využívat kontrastu, pracovat s ním. (leden) 

• Umět tvořit na volné téma, schopnost samostatně se rozhodovat. (leden) 

• Umět rozvrhnout plochu a vhodně ji využít, myslet v ploše. (únor) 

• Citlivě kombinovat různorodý materiál a vhodně kompoziční celek dotvořit. 

(únor) 

• Pokoušet se o vlastní obdobné vyjádření uměleckého zobrazení předmětu. (únor)  

• Esteticky zdobit trojrozměrný materiál a umět komponovat materiál. (březen) 

• Ukazovat dětem vzájemný vztah mezi různými druhy umění (malování kulis 

k hudbě). (duben)  

• Učit děti dekorativně vyřešit omezenou plochu (kruhová, čtvercová...). (duben) 

• Učit děti rozvrhnout děj v ploše, zvolit si správný druh štětce, volit 

charakteristické barvy pro určité dějové situace. (duben) 
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• Schopnost kreslit, realizovat překrývání (domyslet si část předmětu, která není 

vidět, je zakryta předmětem jiným. (květen) 

• Zvládnout zobrazit členitější dějové situace, nebo vyjádřit kresbou výtvarné 

vyprávění (několik dějů). (červen)  

• Získat cit pro výtvarnou výchovu, tvorbu, výtvarné umění. (červen) 

Rozvoj komunikace a kooperace 

• Prohlubovat a obohacovat komunikaci mezi dětmi výtvarnou hrou. (září) 

• Rozvíjet kamarádské vztahy a uplatňovat je při činnostech. (říjen) 

• Schopnost spolupráce, umění rozhovoru a kompromisu. (říjen) 

• Umět se s ostatními dohodnout, komunikovat (vhodně prezentovat svůj názor, 

umět vyslechnout názor druhých a dojít ke společnému řešení). (říjen) 

• Kresbou vyjádřit kamarádské vztah mezi svou figurou a figurou druhého dítěte. 

(listopad) 

• Podporovat a rozvíjet empatické schopnosti  (prosinec) 

• Schopnost pracovat ve skupině. (leden) 

• Navodit komunikaci mezi dětmi a dospělými „nad výkresem“. (květen) 

• Umět si najít své místo při tvorbě projektu. (červen) 

 

3.3 Kategorie výtvarně výchovných cílů a aktivit v kresbách vybraných 

dětí 

 Poté, co jsem z Třídního vzdělávacího plánu a z rozhovorů s učitelkami získala 

kategorizaci výtvarně výchovných cílů a aktivit v oblasti kresby, vyvstala přede mnou 

otázka, nakolik jim rozumím a jak jsem schopná je prakticky použít. Jinými slovy, zda 

jednotlivé kategorie a subkategorie pro mne nejsou jen prázdná slova bez obsahu. 

Samozřejmě, že v rámci bakalářské práce jsem nemohla aspirovat na to, že bych  

si v terénním experimentu vlastní akcí vyzkoušela zastoupit učitelky v jejich celoroční 

práci s dětmi, byť jen v oblasti výtvarné výchovy. Mohla jsem si však alespoň 

vyzkoušet nasbírat kresby několika dětí ze stejné třídy v určitém časovém období a pak 

jsem se pokusila tyto kresby popsat s použitím výše vypracované teorie, kategorizace 

cílů a aktivit. Následně tedy v jednotlivých kresbách vždy popisuji, jaké kategorie  

a subkategorie cílů a aktivity v nich děti plnily, jak se jim je podařilo naplnit a nakonec 

za každé dítě vždy prezentuji krátké shrnutí toho, v čem se jejich výtvarná schopnost  
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za sledované období rozvinula, nerozvinula či zhoršila. Provedený rozbor pak lze 

samozřejmě číst jak z perspektivy učitelky, tak z perspektivy dětí. Tzn., lze jej číst  

i jako rozbor toho, co vlastně dětem při osvojování kresby ve školce vzdoruje.  

Mými metodami výzkumu byl sběr kreseb za období září – únor ve výše 

zmiňované fakultní mateřské škole. Děti jsem také pozorovala, vedla rozhovory, jak 

přímo s nimi, tak i se 2 učitelkami (1 učitelka z nich byla K. H.). Jedna z popisovaných 

kreseb dětí je výsledkem mého experimentu, kdy jsem si vyzkoušela, s pomocí paní 

doktorky Heleny Hazukové a jejích seminářů „Didaktika výtvarné výchovy III.“, 

pečlivě připravit výtvarnou činnost, vymyslet zajímavé téma, kde děti musí řešit nějaký 

problém. Výtvarná činnost byla dostatečně namotivovaná, vysvětlena, byly zdůrazněny 

požadavky na kresby a individuálně jsem se dětem při práci věnovala a vedla je.  

Ke kresbám jsem napsala výpovědi dětí, které byly zvukově zaznamenané, takže jsou 

uvedeny doslova tak, jak děti své práce prezentovaly třídě. A nakonec jsem ke každému 

dítěti, od kterého jsem získala za toto období alespoň 4 kresby, popsala, kde  

se ve vývoji kresby nachází, co je z kreseb patrné, v čem dítě vyniká nebo v čem je 

oproti ostatním dětem ve vývoji kreseb pozadu (hodnocení probíhalo v rámci zkoumané 

třídy). Kompletní soubor obrázků od dětí ze sledované třídy jsem s jejich rozborem, 

z důvodu velkého objemu získaného materiálu, zařadila do příloh.  

I když je sledované období poměrně krátký časový úsek na zmapování pokroku 

v kresbách předškolních dětí, domnívám se, že je určitý pokrok patrný. Na kresbách, 

které jsou seřazeny tak, jak byly postupně zadávány, je možné pozorovat zvyšující se 

obtížnost, ale i zvyšující se pokrok u dětí; není znát obava při řešení složitějšího zadání 

kresby.  

Pod tímto promyšleným, odborným vedením lze na kresbách vidět, že jsou děti 

vedeny vhodně, podle svých schopností a že témata bývají zadávána tak, aby děti 

zaujala a mohly si v nich vyzkoušet nové formy zobrazování, pro mnohé již vzniklých 

grafických typů figur.  

U každého dítěte je možné vysledovat rozdílné zaměření a individuální přístup 

k jednomu zadanému tématu. Je vidět také rozdílný přístup chlapců a děvčat, i kresby 

jsou samozřejmě ovlivněny rozdílným temperamentem dětí. 

Mnohdy nejde jen o to, zda se nám kresba líbí, či ne. Musíme znát dítě a jeho 

další kresby, abychom mohli celkově sledovat jeho posun nebo se ptát, proč je kresba 

z našeho pohledu nedokonalá. Někdy je příčinou špatné/nevhodné zadání tématu, které  

dítě nebaví a nezajímá, jindy je dítě nemocné, unavené, či smutné a tak nemá náladu 
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kreslit veselý obrázek. Tyto situace mohou dítěti bránit v tvorbě tak, aby skutečně 

odpovídala jeho dosažené úrovni. To, co dítěti vzdoruje dále, může být nedostatečná 

motivovanost, nevhodné místo na kreslení, málo místa pro tvorbu nebo třeba málo času  

na rozmyšlení tématu.  

Děti by měly mít možnost volného přístupu ke kreslení jakožto neřízené 

činnosti. Výtvarná výchova by měla být propojena s dalšími oblastmi, aby se dítě 

rozvíjelo po stránce psychické, řečové, pohybové a dalších. Je důležité rozvíjet nejdříve 

hrubou motoriku, následně jemnou motoriku a grafomotoriku, kontrolovat správný 

úchop a procvičovat koordinaci oka a ruky. Mezi dětmi lze určit děti nadané, které 

výtvarné činnosti baví a jsou proto schopné chopit se daného úkolu kreativně.  

U kresby stavby sněhuláka se většina dětí shoduje v tom, že nejsou schopné 

rozčlenit stavbu do jednotlivých částí výkresu podle směru budoucího čtení písma. 

Proto, když se takto děti u něčeho shodnou, že tento učitelčin cíl ještě nesplnily, musí 

učitel vymýšlet další aktivity a činnosti tak, aby se děti přirozenou formou dostaly 

k pochopení tohoto levo-pravého pravidla postupujícího shora dolů. Až když u jiných 

činností (např. ukazování textu, tak jak postupuje, vyplňování grafických listů v tomto 

pořadí) pochopí a zafixují si toto pravidlo, pak lze znovu zařadit podobný úkol,  

ve kterém opakovaně zdůrazníme odkud - kam mají děti ve své kresbě postupovat.  

 

4. DISKUSE S ODBORNOU LITERATUROU 
 

 Poté, co jsem si vypracovala teorii toho, o co paní učitelce K. H. jde v dětské 

kresbě a jakými prostředky se toho snaží dosáhnout v jedné MŠ se zaměřením  

na výtvarnou výchovu, a poté, co jsem si tuto teorii vyzkoušela v konkretizaci obecných 

pojmů na konkrétním a názorném materiálu sbírek kreseb několika vybraných dětí, stál 

přede mnou poslední úkol. A to diskutovat své závěry s vybranými prameny odborné 

literatury. Osvědčit svou schopnost práce s odbornou literaturou přitom nemělo být jen 

samoúčelným cvičením, či cvičením z encyklopedicky orientovaného samostudia teorie 

výchovy dětí v předškolním věku. Vybrané prameny odborné literatury mi měly sloužit 

k tomu, abych si mohla porovnat svou teorii zkoumaného jevu, vlastně případové studie 

v jedné mateřské školce, se zkušeností se srovnatelným jevem a s teorií učitelky K. H., 

které by tu moji mohly potvrzovat v obecnější platnosti, případně doplňovat či 

upozorňovat na rezervy v pojmové práci.  
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Možná, že jsem se nad zkoumaným jevem mohla zamýšlet ještě i trochu jinak, klást si 

dílčí otázky, které mne nenapadly. Možná však, že bych vybraným autorům mohla 

sdělit něco, na co oni třeba sami nenarazili či nepomysleli. 

 Jako relevantní prameny jsem si nejdříve vybrala text srovnatelné výzkumné 

zprávy od paní učitelky Z. Pejchalové, která ve své diplomové práci popisuje celoroční 

činnost zaměřenou na kresbu v jedné "obyčejné" mateřské škole (tedy nikoli 

orientované na výtvarnou výchovu). Další dva prameny patří mezi ty, které používají 

pro inspiraci i učitelky ze zkoumané školky. J. Piaget, jeden z nejvýznamnějších 

novodobých psychologů dítěte, kresbu pojímá z hlediska kognitivního. J. Uždil, jeden 

ze spoluzakladatelů našeho současného pojetí výtvarné výchovy, se problematice věnuje 

samozřejmě i z hlediska afektivního a výtvarného. J. Slavík se jako jeden  

z pokračovatelů „uždilovské“ tradice v posledním vybraném pramenu věnuje mimo jiné 

i problematice "chyby" ve výtvarné výchově, a tedy tomu, jak konkrétněji teoreticky 

uchopit to, když na jedné straně jde o potěšení z tvořivosti a originality a na straně 

druhé o práci na zdokonalení technických kvalit výtvarného artefaktu. 

 

4.1 Diskuse teorií vývoje kresby v jedné "obyčejné" MŠ 

 

 Základ práce Z. Pejchalové je pohled na kresbu jako na základní nástroj při 

výuce správné grafomotoriky a zároveň se zabývá kolektivní kresbou v heterogenní 

třídě, kde se mladší děti učí od starších a zároveň se všichni učí spolu komunikovat  

a spolupracovat. V této práci je také zmiňována potřeba předčítání pohádek, kdy děti 

podle vyslechnutého příběhu vytvářejí kresbu. 

V mojí práci jsem se především soustředila na srovnání jednotlivých kreseb 

získaných od dětí ze zkoumané MŠ. V kresbách sleduji vývoj (dle Piageta je kresba  

i hrou a vyjádřením se), ale zajímá mne také, co dítě touto kresbou chtělo sdělit. Proto 

jejich volnou kresbu doplňuji neupraveným komentářem každého dítěte. Pro mnohé děti 

je kresba právě z tohoto důvodu velmi důležitou činností, je formou komunikace.    

V práci Z. Pejchalové i mojí dochází ke srovnávání vývoje kresby jednoho 

konkrétního dítěte, ale ona se zaměřuje spíše na celkový vývoj grafomotoriky a vliv 

výtvarných činností na další výchovné složky předškolní výchovy. Já se ve své práci 

zabývám spíše kresbou předškolních dětí jako takovou a (viz. Piaget, J.: „jako 

symbolickou hrou, která je provázena funkční radostí a má sama v sobě svůj cíl“).  
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Toto se uplatňuje v hodnocení volné kresby: “Zobraz svůj sen“. Jedná se mi i  

o prožitky, emoce a kresbu jako další formu komunikace.  

 

4.2 Diskuse s kognitivně psychologickou teorií vývoje kresby 

 
Tato kapitola vychází z knihy: „Psychologie dítěte“ od J. Piageta a B. Inhelderové. 

Piaget píše, že dítě získává vnímáním jen celkový dojem o složitém obrazci, 

neanalyzuje jej na části ani nevytváří syntézu ze vztahu mezi částmi. Děti vnímají 

realitu jinak než dospělí (dvojznačný obrazec vnímají současně, dospělí vidí 2 struktury 

střídavě).  

Kresba je provázena funkční radostí a má sama v sobě svůj cíl (autotelismus). 

S obraznou představou sdílí snahu napodobit skutečnost. Luquet nazval kresbu hrou. 

Avšak ani ve svých počátečních podobách kresba neasimiluje cokoli k čemukoliv a má, 

podobně jako obrazná představa, blíže k napodobující akomodaci. Kresba je jednak 

přípravou, jednak výsledkem této napodobující akomodace.  

Dětská kresba je do 8 – 9 roků ve svém záměru v podstatě realistická, ale dítě 

kreslí zprvu to, co ví o osobě nebo o předmětu, který zobrazuje. Teprve mnohem 

později graficky vyjadřuje, co na ní vidí. Realismus kresby prochází různými fázemi.  

Čáranici, jejíž význam odhaluje dítě teprve během kresby, nazývá Luquet nahodilým 

realismem. Nepochopený realismus je fáze, kdy dítě není schopné syntézy, klade prvky 

kresby vedle sebe, nekoordinuje je v celek (klobouk kreslí nad hlavou, knoflíky vedle 

těla). „Následuje základní období „intelektuálního realismu“, ve kterém již kresba 

překonala prvotní nesnáze, ale znázorňuje v podstatě pojmové vlastnosti předlohy, bez 

ohledu na zrakovou perspektivu; např. tvář kreslená z profilu má i druhé oko. Stejně 

nakreslí dítě brambory v zemi, na poli nebo v žaludku panáčka atd. K této 

„průhlednosti“ přistupuje směs hledisek, neboli nepravé sklápění. Jako příklad cituje 

Luquet kresbu povozu, kdy kůň je znázorněn z profilu, vnitřek vozu shora a kola jsou 

sklopena na horizontální rovinu.  

Dále se musíme zmínit o způsobu, jak dítě znázorňuje kresbou příběh. 

Představivost dospělých lidí, alespoň v dnešní době, znázorňuje kresbou jen jeden 

okamžik souběžných událostí a nezachycuje, jak šly činnosti chronologicky za sebou. 

Naproti tomu dítě – podobně jako někteří primitivní malíři – vyjadřuje v jedné kresbě 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 42 

chronologický průběh: např. horu s pěti nebo šesti panáčky, kteří představují jedinou 

osobu v pěti nebo šesti následných postaveních.“ (Piaget, Inhelderová., 2007, s. 62) 

Okolo 8 a 9 let věku dítěte nastoupí realismus zrakový, vyznačující se dvěma novými 

rysy:  

1) kresba již zachycuje jen to, co je vidět z hlediska určité perspektivy, profil obsahuje 

jen to, co je dáno z profilu. Skryté části předmětu již nejsou zobrazovány a předměty 

v pozadí jsou stupňovitě zmenšovány vzhledem k předmětům v popředí kresby.  

2) kresba přihlíží k rozložení předmětů podle celkového plánu (osy a souřadnice)  

a jejich metrických poměrů.  

Podle Piageta bych mohla děti, jejichž kresby jsem popisovala, zařadit do fáze 

nepochopeného realismu a intelektuálního realismu a podle těchto fází a jejich 

charakteristik můžu posoudit jednotlivé děti, zda podle jejich věku, který je zařazuje  

do jedné, či druhé fáze, splňují jejich charakteristické znaky. Podle fáze realismu 

zrakového bych byla schopna určit, zda je dítě nadané a zda již přesáhlo fázi pro jeho 

věk typickou.  

Paní učitelce K. H. z psychologického pohledu jde o podporu zdravého 

sebevědomí, odvážnosti, práce ve skupině, schopnost prezentovat vhodně svůj názor  

a umět vyslechnout a přijmout názor druhých. Důležité je, aby si dítě získalo vztah  

k výtvarné tvorbě, aby se nebálo zkoušet nové způsoby zobrazování a tvoření, aby bylo 

kreativní a přemýšlivé, ale i spokojené.  

Paní učitelky ve školkách by měly ve svých výtvarných (i jiných) cílech 

vycházet z psychologie. Musí velmi dobře znát psychologii dítěte a vědět, co je pro 

určitý věk dětí jim svěřených charakteristické, typické a co je stále ještě v běžné normě. 

Měly by poznat, které dílo dětí si žádá zvýšenou pozornost a případně věc konzultovat 

s dalšími pedagogickými pracovníky či odborníky, např. z pedagogicko psychologické 

poradny apod. Při podezření na nějaké vážnější problémy, které je zkušená paní učitelka 

schopná z děl dětí odhalit nebo alespoň cítí, že zde něco není v pořádku, si tuto svoji 

domněnku může (a měla by) ověřit přímo od dítěte nebo konzultovat s některou ze 

svých kolegyň.  

V této oblasti mají paní učitelky ze školky oproti dětským psychologům výhodu 

v tom, že dítě vídají téměř každý den po určitou dobu a mohou ho tedy sledovat 

v různých situacích a při různých činnostech. Mají také daleko více výsledků práce 

konkrétního dítěte a mohou tak srovnávat, porovnávat a zkoumat, zda se některý jev 

v pracích dítěte opakuje a zda jsou i podobné jeho výpovědi.  
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Citlivá, vnímavá a všímavá paní učitelka proto může odhalit množství patologických 

jevů a může tak zabránit problémům, s nimiž se dítě potýká.   

Paní učitelka musí k dětem a k výsledkům jejich práce přistupovat individuálně 

a to se může projevovat větší motivací činností, povzbuzením dětí k práci nebo zcela 

individuálním přístupem ke konkrétnímu dítěti. Rozumný a zkušený pedagog pouze 

nesleduje správný vývoj dítěte, ale umí povzbudit tak, aby dítě mělo radost z tvorby, 

bylo spokojené s tím, co zvládlo a mělo z výtvarné činnosti radost. Paní učitelka by 

měla být nositelkou kladných emocí, jen tak lze k tvorbě motivovat i děti, které jsou 

méně zručné a ve výtvarných činnostech zaostávají oproti svým vrstevníkům.   

Například tvář kreslená z profilu má i druhé oko, protože panák má dvě oči nebo 

na obrazu jezdce jsou nakresleny obě nohy, ačkoli ve skutečnosti lze z profilu vidět 

pouze nohu jednu. Paní učitelka K. H. tedy vychází z psychologických znalostí Piageta  

a podle něj a jeho psychických stádií klade nároky na děti i sama na sebe – co všechno 

by už mohly a měly před vstupem do školy zvládnout.  

Oblasti ve kterých se Piaget s paní učitelkou K. H. shodují: 

Opakováním a sledováním se vylepšuje znalost projektivních pojmů (rozlišení 

pojmů větší/menší, perspektiva, vzdálenost/blízkost). Porozumění prostoru a času, 

příčinnost, vnímání tvaru, řazení, třídění, skládání. Výtvarnou činností se rozvíjí logika 

a tím se rozvíjí řeč dítěte. Oba se shodují v tom, že kresba má být hlavně hrou a má 

dítěti působit radost, má ho bavit a tak se nenásilnou formou dítě rozvíjí. Paní učitelka 

K. H. z Piageta vychází a dále ho rozpracovává.  

Kde se zcela neshodují: 

Na kresbu je Piagetem pohlíženo pouze jako na vývoj, který směřuje  

od intelektuálního realismu, kde dítě nakreslí i strom, který je zakrytý domem (což 

nazýváme transparentnost), k realismu zrakovému (kresba zachycuje jen to, co je vidět 

z určité perspektivy – dítě je schopné zobrazit překrývání, rozlišit velikost 

zobrazovaných figur s ohledem na perspektivní postavení na výkresu). 

Piaget se ve své knize zaměřuje hlavně na vývoj dětí a jejich vnímání, kdežto 

paní učitelce K. H. jde o jejich pocity, emoce, prožitky, fantazii, jejich zkušenosti 

s realitou, převedení každodenních zkušeností a zážitků do výtvarného zobrazení.  

Paní učitelka K. H. se na výtvarné činnosti dívá jako na možnost rozvoje dětí po 

emoční i senzomotorické stránce, Piaget osvětluje vývoj zdravého dítěte a jeho vnímání 

v různém vývojovém období. Piaget popisuje, že by dítě mělo ve svém vývoji kresby 

dojít ke zrakovému realismu a že vyjádření dětské kresby je popisem vývoje dítěte 
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z pohledu klinického psychologa. Oba se shodují v tom, že podnětné prostředí, 

různorodé činnosti a správné vedení pomáhají dítěti dozrát a správně se vyvíjet.  

Paní učitelce K. H. záleží na tom, aby mohlo dítě tvořit, aby se ve své tvorbě 

zlepšilo. Hodnotí děti individuálně tak, jak došlo k vývoji v rámci jejich schopností, 

protože děti zná delší dobu, takže je může rozvíjet a pracovat s nimi i díky navázaným 

vztahům. Dále jí jde o to, aby děti udržela motivované pro výtvarné tvoření. Oproti 

Piagetovi se nezabývá pouze tím, zda jsou děti v konkrétním věku ve vývoji kresby 

napřed či pozadu, ale i zda jsou děti spokojené a tvoří s radostí.   

Pedagog má zůstat pedagogem a ne psychologem, který kresbu rozebírá z jiného 

pohledu. Má se snažit, aby děti měly z tvoření radost, aby jim posílil sebevědomí  

a podpořil jejich všeobecnou tvořivost, nikoliv diagnostikovat psychické obtíže,  

či zaostalost. Pokud se pedagogovi zdá kresba jaksi jiná, zvláštní, pak má dítě doporučit 

k příslušnému odborníkovi. 

 

4.3 Diskuse s teorií vývoje kresby podle J. Uždila 

 

 Celá tato kapitola vychází z knihy: „Výtvarná výchova v předškolním věku“ od 

J. Uždila.  

Paní učitelka K. H. tuto literaturu ve své práci využívá a pomáhá jí k vytvoření 

výtvarných bodů v třídním vzdělávacím plánu, proto ji zde chci uvést. Zároveň chci tuto 

knihu i dále používat ve své praxi.  

Níže uvedené znaky kreseb se týkají dětí přibližně od věku pěti let a postupně 

přecházejí až do věku sedmi let. Byly pomocí pro stanovení si vlastních cílů pro paní 

učitelku K. H. Jsou shrnuty a popsány v knize: „Didaktika VV I.“ od paní Hazukové a 

vycházejí z názorů J. Uždila. 

v Rozvoj kreslířského zobrazování 

v Grafické znaky výrazněji orientovány k vizuální podobě 

v Trup figury by již měl být znázorněn dalším kolečkem, figura je vždy zpředu, 

ruce jsou k trupu připojeny v různé výšce 

v Objevuje se dominantní znak, který se v představě spojuje s konkrétním 

předmětem a současně s řadou předmětů podobných 

v Vzniká útvar, který se zachová v představě a dítě je schopné nakreslit ho znovu 

(ovál = hlava, jablko, rybník, tělo, ...) 
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v Již vypracovaný typ se přizpůsobuje novému podnětu a přibírá nové znaky – 

vlasy, uši, nohy, ... 

v Forma je ovlivněna podobností bez ohledu na optickou podobu 

v Odklon od stereotypního symbolu a jeho užívání 

v Diferencování znaků (proporce jsou jiné u maminky a holčičky, atributy mohou 

být u maminky náušnice a u holčičky aktovka) 

v kolem 6. roku má tělo všechny končetiny – úplný panák 

v Vytváření grafických typů (podob pro věci i lidi) 

v Přibývá detailů na kresbě lidské figury spolu s růstem mentální úrovně 

Po šestém roce: 

v dítě již nasazuje paže k trupu, ne k hlavě! 

v rozdvojený obrys nohou  

v hlava má vlasovou pokrývku 

v dítě již občas zobrazuje muže a ženu jinak, vnímá rozdíly 

v přibývají figuře další přívlastky (sukně, klobouk, boty, kalhoty, ...) 

v naznačuje hmotnost – vybarvením těla, dvojdimenzionárností končetin 

v dítě kreslí rádo to, na co si vzpomíná, co zná, co ho zajímá  

v častá transparence (průhlednost – rentgenové vidění) 

v sklápění (podél osy – děti v kruhu) 

v nutná představivost 

v znázorněný pohyb  

v alespoň smíšený profil, v 7. roce již profil úplný 

v výtvarné vyprávění – zachycen děj na jednom obrázku 

v nepoměrnosti v proporcích, časté deformace jsou v souvislosti s funkčností 

v výtvarná zjednodušení mají charakter „zkratky“, dítě bylo upoutáno určitým 

znakem představy a dává své představě zájem v nadsázce 

v zosobňující dynamismus – přenášení znaků z jedné představy na druhou 

v antropomorfismus – přenášení lidských znaků na zvířata, případně věci 

v grafoidismus – naklánění kresby ve směru budoucího písma a s ním souvisí  

i zakulacování ostrých a pravých úhlů a jeden tvar přechází „písařsky“  

do druhého 

v R- princip – záliba v ostrém odlišení obou základních směrů.  
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v zobrazovací (grafický) automatismus – tendence opakovat jednoduché a už 

osvojené tvary. Je to zmnožení detailů obrazu tak, že to přímo odporuje 

skutečnosti. Brzda kreslířského vývoje 

v rytmus, opakování, symetrie – v dětské kresbě i malbě, základem kompozičních 

schopností (umisťování hlavního motivu na osu, řazení objektů v pravidelných 

intervalech do pásu) 

 

„Výtvarné činnosti představují jeden ze způsobů, jimiž si dítě osvojuje okolní 

skutečnost. Jejich prostřednictvím si zároveň ujasňuje souvislosti a vztahy mezi věcmi  

a lidmi, popřípadě i mezi lidmi navzájem. Výtvarný projev nikdy není jen popisem 

vnějšího vzhledu věcí, vždy obsahuje i moment jejich hodnocení a citového vztahu 

k nim. Je tedy i zvláštním druhem sebevýrazu, lze z něho vyčíst znaky dětské 

individuality, které se do něho promítá.“ (Uždil, 1980, s. 10) 

Uždil zdůrazňuje, že tvorba má být co nejvíce kreativní. Má se probouzet touha tvořit, 

imaginace.  

„Je zřejmé, že vedení výtvarné činnosti vyžaduje od učitelky mnoho taktu, 

pochopení a bezpochyby i dobrých znalostí psychologické stránky výtvarného projevu.“ 

(Uždil, 1980, s. 10) Z tohoto důvodu se zajímám o výtvarnou tvorbu, o vedení 

výtvarných činností a o vznik a průběh dětské tvorby obecně. Domnívám se, že ani 

v hudební, ani v tělesné, rozumové či jiné výchovné složce, která je zařazena 

v předškolním vzdělávání, se nedá udělat tolik chyb jako v tvorbě výtvarné. Výtvarná 

tvorba dětí je velmi úzce spojena s jejich psychickou stránkou, podvědomím  

i nevědomím. S dětskými sny, myšlenkami, starostmi a problémy, a proto musí být 

učitel ve školce velmi citlivý a musí jemně a empaticky hodnotit výsledky dětských 

prací.  

Myslím si, že je důležitější (a v tom se shoduji s paní učitelkou K. H.), aby si 

děti vybudovaly kladný vztah k tvoření, k výtvarné výchově, než aby byly striktně 

dodrženy všechna kritéria, na základě kterých jsou díla hodnocena.  

„Dobře vedená výchova má přispívat k pochopení vztahů mezi architekturou  

a jejím okolím, vytváří smysl pro rovnovážné působení všech složek našeho hmotného 

okolí, popřípadě i pro jejich soulad, neobvyklost, typičnost, novost nebo výjimečnost.“ 

„Už z toho, co jsme naznačili, vysvítá, že mravní zisk souvisí ve výtvarné 

výchově dost těsně s požadavkem tvořivosti.“ (Uždil, 1980, s. 11) Ta bývá někdy 

zjednodušeně charakterizována jako „soustředění se na daný výkon“.  
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Přitom je však důležité, aby toto soustředění zahrnovalo v sobě všechny složky 

osobnosti a duševní funkce (představování, myšlení, ...). Tvořivost tedy není 

synonymem vytrvalosti, setrvání u práce, ale naopak tvořivá práce hledá, je neklidná, 

může se objevovat nespokojenost se sebou samým, objevuje se i těkání, přerušování ... 

„Požadavek tvořivosti předpokládá, že dítě je dostatečně citlivé k podnětům zvenčí, 

k dojmům, že se však tato jeho citlivost týká i vlastní práce, jejího vývoje, vlastního 

vzniku výtvoru.“  

„Duševní pozadí tvořivého procesu není ještě dost probádáno. Ten, kdo umí 

pracovat tvořivě, se však obyčejně vyznačuje určitou psychickou pohyblivostí, 

schopností přizpůsobit se novým situacím, těžit z náhod, přizpůsobovat technický 

postup měnící se představě, použít, co se v dané chvíli nabízí – i když to třeba není 

obvyklé. Tvořivá práce se nevyznačuje ustáleným postupem a úhledným výsledkem. Je 

spíš charakterizována nutkavou potřebou dojít k cíli „po svém“.“ 

„Je třeba dodat, že ani tvořivost není schopna se rozvíjet bez přiměřených 

podnětů, znalostí, konkrétních představ a dovedností. Předpokladem tvořivosti je co 

nejširší základna zájmů a živých představ. Jen úkol, který opravdu zajímá, může být 

zvládnut tvořivě. Ani tvořivost nesmí být přepínána, zejména kladením úkolů, které 

neodpovídají věku a jejichž řešení by nemuselo být úspěšné.“ (Uždil, 1980, s. 12) 

„Kresby dětí stejného věku se sobě značně podobají, takže můžeme hovořit  

o stadiálním vývoji, jenž se týká určitých věkových stupňů. Takový vývoj má však řadu 

nepravidelností; pod vlivem úkolu, který před dítětem stojí, se někdy nečekaně urychlí, 

dítě jako by „přeskakovalo“ to, co logika vývoje předpokládala. Jindy zas setrvá malý 

kreslíř velice dlouho u získaných grafických představ a nesnaží se vytvořit nové, 

dokonalejší. Bližší pohled do dětského kolektivu vede rychle k tomu, že vedle 

podobností daných stejným věkem dětí rozeznáváme i rozdíly, jež jsou dány 

psychickým typem dítěte. Někdy se nám zdá, že nacházíme souvislosti mezi celkovou 

inteligencí dítěte a jeho výtvarným projevem. Nemýlíme se však? Není dětský projev  

a jeho úroveň spíš výrazem určitého specifického nadání?“ (Uždil, 1980, s. 20) 

Proto se snažme chápat výtvarný projev dítěte v souvislosti s celou jeho 

psychikou, s jejími obecnými funkcemi (vnímáním, myšlením, představováním)  

a mějme vždy v patrnosti věk dítěte. Z toho vyplývá i naše povinnost respektovat 

zvláštnosti dětského zobrazení skutečnosti, nevidět v nich nesprávnosti a chyby jen 

proto, že dítě kreslí v zásadě jinak než dospělý.  
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Uždil rozděluje kresbu dětí na popis začátků dětského tvoření, které je spjaté 

s radostí z pohybu, ze zanechání stopy. První čárání je tedy blízké hře, ale na rozdíl  

od ní zanechává něco relativně trvalého – stopu – čáru. Dále se věnuje obsahu dětských 

kreseb – kdy nejprve obsah není široký, ale stabilní, vyskytují se jen izolované 

představy. Dítě je důsledně antropocentrické, a tak „lidská postava tvoří dlouho většinu 

„obsahu“ jeho kreseb a s ní postupně i to, co s člověkem těsně souvisí.“ (Uždil, 1980, s. 

24.) Následuje popis vývoje grafických typů, kde uvádí, jak se „obohacuje vnitřní 

skladba, přibývá podrobností a proporce se mění tak, že se „grafický typ“ stále víc blíží 

reálnému vzhledu věcí.  

Dítě se snaží kresbou vyprávět a tak mezi tím, co dítě vidí a co zobrazuje, je 

vždy rozdíl. Uždil dále popisuje, jak se vyvíjí grafický typ lidské figury, grafický typ 

zvířecí figury, jak se mění vzhled domů, stromů, dopravních prostředků.  

Dále se zabývá rozvojem výtvarného projevu v prostoru a objemu z pohledu 

dětských kreseb a popisuje, jak dítě kreslí různé figury průhledně za účelem zobrazení 

obsahu, zobrazuje si dolní okraj tzv. „základní čáru“ jako zem a horní čáru jako nebe. 

Dítě často zobrazuje prostor „sklápěním“, což je plošné uspořádání prostoru, je to 

způsob, kdy nic nezůstane zakryto a všechno se dá nakreslit tak, aby se uplatnil 

charakteristický obrys zobrazovaných předmětů.  

Po 6. roce některé děti sami dospějí k jakési sbíhavé perspektivě, dovedou užít 

podhled (žabí perspektivu) a tím se snaží přiblížit se co nejvíce realitě. Dítě často 

využívá obrácené perspektivy (to, co je blíže spodnímu okraji je menší než to, co je dále 

na obrázku).  

Mezi 6. a 7. rokem leckteré dítě již dokáže zobrazit horizont (čára oddělující 

nebe a zemi) a je schopné zobrazovat figury na výkrese umístěné perspektivně. Můžeme 

se setkat i s pokusem vyznačit prázdný prostor jako něco reálného.  

Pokud předškolní dítě zobrazuje figury s překrýváním, dá se již uvažovat  

o nadání. Zde již silně působila vizuální vzpomínka. Šestileté děti mají potřebu 

„zobrazovat věci tak, jak by je viděl pozorovatel před svýma očima.“ (Uždil, 1980, 

s 43.)  

Dítě předškolního věku využívá často ve svých kresbách výtvarného vyprávění, 

kdy několik významných situací celého děje (někdy symbolizovaného jen několika 

postavami či věcmi) je zahrnuto do jedné kresby. Zde dítě neužívá žádného pravidla 

jako čtení zleva doprava a scénky rozmisťuje po ploše nahodile.  
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Výtvarná vyprávění dítěte jsou sice někdy málo srozumitelná, ale musíme si jich vážit. 

„Výtvarný výraz je v nich těsně spojen se zážitkem z vyprávěného děje.“ 

Pozorujeme-li dětské kresby, neubráníme se dojmu, že se tu uplatní 

pravidelnosti, které jsou zvlášť typické a neplatí pro dospělé. Je to několik principů 

někdy označovaných jako chyby v dětském vnímání (jsou rozepsané v bodech výše 

zmiňovaných).  

J. Uždil rozděluje typy kreslířů na extravertní a introvertní. Typ extravertní může 

být ještě enumerativní, který se snaží vystihnout zobrazované věci naznačením jejich 

důležitých i méně důležitých částí. Mezi těmito typy kreslířů je mnoho specialistů, kteří 

znají všechny detaily konkrétní figury (auto, letadlo, kůň, ...).  

U typu introvertně expresivního rozhoduje zážitek. Mnoho typů do sebe volně 

přechází a různě se doplňují, a proto nemůžeme často zcela jednoznačně rozhodnout,  

o který typ se jedná. I když spolu dětská kresba a inteligence dítěte souvisí, je nutné být 

opatrný při posuzování věkové zralosti na základě kreseb.  

J. Uždil ve své knize zdůrazňuje podporu kreativity dětí, originalitu a tvůrčí elán 

raději, než zdlouhavé vysvětlování, stálé zasahování učitelky do práce dětí a jednotnou 

„výrobu“ stejných prací (např. šablon).  

Zdůrazňuje, že děti mají být motivovány k tvorbě hlavně vlastním prožitkem, 

zkušeností, zážitkem, či z vlastní iniciativy. Motivace má být krátká, stručná, má jen 

osvěžit představy.  

Zmiňuje se i o ostatních výchovných činnostech v mateřské škole, se kterými by 

měla být výtvarná výchova propojena. Zvláště pak s různými akcemi školy, třídy, 

navazovat na to, co děti zažily, čímž se samotný zážitek stává motivací.  

Shoduje se s paní učitelkou K. H. i v tom, že bychom měli být velice citliví 

k hodnocení a vystavování dětských prací. I když výkres dítěte nesplňuje naše 

požadavky, které jsme k danému tématu na děti měli, je důležité, aby výkresy dětí byly 

vystaveny všechny.  

Paní učitelka K. H. k výkresům přiloží sepsané téma, případně motivaci  

a kritéria hodnocení, takže si každý rodič může výkres svého dítěte porovnat s kritérii  

a s výkresy ostatních dětí a udělat si obrázek o tom, jak dalece jeho dítě stanovené cíle 

splnilo.  

Autor J. Uždil se s paní učitelkou K. H. rozchází v názoru na archivování 

dětských prací. „Výsledky výtvarné práce dokládají ve svém celku dlouhodobý 

psychický i výtvarný vývoj dítěte. V tomto směru mají ovšem význam především ty 
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výtvory, které jsou dobře označeny a obsahují zápis učitelčiných postřehů“. Popisuje, 

jak je dobré zaznamenávat zápisy a jak výkresy archivovat a dále se věnuje důvodům, 

pro které je archivace užitečná. „Ukládáme-li výtvarné práce dětí podle jednotlivých 

témat, máme přehled, jak celá třída úkol zvládla; projeví se kvalita pedagogického 

vedení, tvořivá aktivita dětí i jiné pedagogicko-psychologické aspekty, které mohou být 

pro učitelku vodítkem pro zlepšení práce nejen v oblasti výtvarné, ale i v oblasti 

prožitkové sféry rozumové výchovy.“ (Uždil, 1980, s. 147). 

4.3.1 Co více se mohu z kreseb dětí dozvědět, podle J. Uždila? 

Z knihy „Výtvarná výchova v předškolním věku“ se mohu dozvědět, které 

kresby jsou v určitém věku ještě v normě – průměrné, které jsou nadprůměrné a které 

jsou pod průměrem.  

Autor se ve své knize zabývá otázkami jako např.: jaký význam a místo má 

výtvarná výchova v mateřské škole, jak vzniká a jak se rozvíjí dětský výtvarný projev, 

možné náměty a úkoly pro praxi, ale zaměřuje se i na psychologické otázky motivace 

dětí, povzbuzování k činnostem a k práci, vzbuzování kreativity a touhy tvořit 

samostatně. Dítě „musí vědět, že učitelka jeho práci přeje, že je nebude kárat, jestliže 

prvotní odvaha a konečný výsledek nebudou v rovnováze.“ (Uždil, 1980, s.69) 

Dále upozorňuje učitelky mateřských škol, jak křehká bytost dítě je, jak musíme 

budovat jeho zdravé sebevědomí a jak skrze naše ohodnocení, či špatně položenou 

otázku na jeho obrázek typu: „No, co to je?“  můžeme nejen dítěti zničit chuť pro celou 

výtvarnou tvořivost, zmařit jeho kreativitu, nápaditost, odvahu, snahu, originalitu, ale  

i jeho sebevědomí závislé na povzbudivých slovech z okolí, na slovech ujištění, 

podpory a ocenění. „Při výtvarné práci je v sázce dětské sebevědomí; je neobyčejně 

zranitelné, ale na druhé straně má zas sklon k nadměrnému růstu. Aby dosáhlo správné 

proporce, musí být „živeno“ učitelčiným uznáním – avšak právě to zas musí brát svá 

měřítka z práce všech dětí, celého kolektivu.“ (Uždil, 1980, s.69). 

Dále se v knize dozvídáme, že je chybou, když paní učitelka dlouze popisuje, 

poučuje a vysvětluje, co mají děti vytvořit. Několikrát se v knize objevuje věta, i když 

v různém znění: „činnost ve výtvarné výchově je nerozlučně spjata s ostatní činností 

v mateřské škole, zejména s řízeným pozorováním a s rozumovou výchovou, a každé 

téma, ke kterému se učitelka spolu s dětmi rozhodla, má navazovat na zkušenost 

získanou ve škole, v rodině, ve volném čase apod. Bylo by pozdě začít s přípravou až  

na začátku výtvarného zaměstnání dětí.“  (Uždil, 1980, s.69). 
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Pan Uždil se dále věnuje podrobně všem výtvarným činnostem, což je kreslení, 

malování, modelování a konstruování plošné i prostorové. Každou z těchto činností 

rozepisuje z pohledu třech věkových oblastí dětí ve školce a u všech oblastí se věnuje 

charakteristice činnosti, metodickému vedení, organizaci práce, hodnocení a ukázce 

výtvarné činnosti.  

Kniha je provázána obrázky dětí předškolního věku, kterými dokresluje to,  

o čem píše. Může tedy učitelkám mateřských škol pomoci získat potřebné i rozšířené 

vědomosti z oblasti výtvarné výchovy pro děti předškolního věku, získat určitou 

citlivost pro motivaci a hodnocení dětí a také určitý objektivní pohled na kresby dětí.  

Paní učitelka K. H. ke své práci knihy od J. Uždila využívá a to nejen 

k teoretickým osnovám, ale i ke každodenní práci. V této výtvarně zaměřené fakultní 

školce s paní učitelkou, která se výtvarnými činnostmi zabývá a má pro ně cit, je 

výtvarná výchova vzorová. Probíhá zde tak, jak by v ideálních případech probíhat měla. 

Paní učitelka má s dětmi tohoto věku dostatek zkušeností na to, aby věděla, co po nich 

chtít a co od nich očekávat.  

Bohužel takto optimálně to ale neprobíhá všude. Když se člověk podívá do jiné 

mateřské školy, objeví zde nepedagogický personál, mnohdy s prvky vyhoření, kde 

výtvarnou činností je často chápáno vybarvení již vystřihnutých obrysů „květiny 

obecné“, různých tvarů zvířátek nebo případně vybarvování omalovánek. Chybí zde ty 

nejdůležitější cíle, které má paní učitelka K. H. i Jaromír Uždil společné a jimiž jsou 

kreativita, rozhodování, fantazie, cit pro estetično, spolupráce a nápaditost, ale hlavně 

kladný vztah k výtvarné výchově a k tvořivým činnostem obecně.  

 

4.4 Diskuse s teorií chyby ve výtvarné výchově jako prostředku vývoje 

kresby 

 

 Podle J. Slavíka chyba jako taková ve výtvarné tvorbě neexistuje. Tato tvorba by 

neměla být hodnocena z pohledu správnosti a vizuální přesnosti, ale je velmi často 

fantazijní a jedná se v ní o krásu a umění. Kvalitou tvorby je originalita a ta nemůže být 

objektivně posouzena. Pokud dílo chceme posuzovat z hlediska správnosti, musíme si 

stanovit, čeho mělo být dosaženo a co bylo prostředkem k dosažení cíle. „Projevem 

chyby je tedy nepřípustná odchylka od stanoveného výsledku (cíle) a/nebo špatné užití 

prostředků na cestě k němu.“ (Slavík, 1994, s 119)  
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Na chybu se proto ve výtvarné tvorbě lze dívat jako na odchylku jakýchsi 

zaběhlých norem a tato odchylka může být chápána jako kreativní a novátorský přístup, 

jehož správnost či nevhodnost se ukáže až v budoucnosti. Od chyby se autor dostává 

k pojmu alterace – zásahu do díla. Alteraci rozděluje na znehodnocující, zhodnocující  

a neovlivňující.  

Podstatou zásahu, který dílo zhodnocuje či znehodnocuje, je změna jeho 

harmonie – sladěnosti na konstitutivní prvky díla. Což znamená, že účinná alterace mění 

úroveň integrity díla.  

Integrita je zde chápána jako jednota, harmonie všech skladebných prvků díla. 

Chyba integrity bývá například učiteli často vyjadřována slovy: „je to nevyvážené“, 

„příliš kontrastní, chaotické“ atd. I když je integrita v estetickém hodnocení díla 

nezbytná, pro posouzení celkové kvality díla nestačí. Na dílo se musíme dívat jako  

na celek, který je nějak logicky rozčleněn a tím je komplexita, vyjadřující míru 

složitosti, multidimenzionality, různorodosti konstitutivních rysů díla. Čím je celek 

složitější, rozčleněnější, tím více zásahů do díla je možných a zároveň růst komplexity 

komplikuje snahy po dosažení jeho celkové integrity. Když jsou v díle chyby 

v komplexitě, bývají učiteli označovány větami: „to je chudé“, „je to málo rozmanité“.  

O tom díle, kde všechny seriózní pokusy o změny (alterace) budou zvyšovat 

jeho integritu, můžeme prohlásit, že není esteticky kvalitní. „Tam, kde každá změna 

přináší zlepšení, kvalita evidentně chybí.“ (Slavík, 1994, s 124) 

Proto lze marnou snahu o vylepšení díla považovat za příznak jeho estetické 

správnosti. Pokud tedy neobjevíme lepší alternativu, musíme připustit kvality té 

původní.  

K posouzení tvůrčí umělecké kvality je nejpřiléhavější kritérium intenzity (síly 

výrazu, expresivity). Umění může vzbuzovat silný nesouhlas, ale nemá být přijímáno 

lhostejně. Platnost uměleckého soudu však ani kritérium intenzity nemusí potvrzovat. 

Intenzita bude prokazována až postupem času, ukáže se v síle vlivu, který bude mít 

posuzované dílo na vývoj umění, estetických norem a kultury obecně. Proto je soud  

o umělecké kvalitě druhem prognózy.  

„Chyba sama o sobě v tvůrčí výchově nic neznamená, důležitý je 

psychodidaktický kontext chyby: jak učitel přistupuje k hodnocení, jak učí své žáky 

přistupovat k chybám a zacházet s nimi.“ (Slavík, 1994, s 125-126) 

Do rozhovoru dítěte a učitele nad dílem by měl být vnesen návrh jiného 

možného – alternativního řešení, protože to může dítěti rozšířit schopnost vnímání 
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světa. Podívat se na problém očima druhých. Vidět úkol z jiné perspektivy a i učiteli to 

poskytne zpětnou vazbu, jestli úkol zadal tak, aby většina dětí pochopila, co od nich 

žádá.  

Podle Slavíka děti sice s radostí tvoří, ale jen málo se učí hledat, rozumět  

a chápat. „Je to škoda, neboť právě tvořivě výrazová výchova má jedinečné  

a nenahraditelné možnosti v překonávání tíživé školní rozpolcenosti mezi poznatkem  

a prožitkem.“ (Slavík, 1994, s 127) 

Slovo „chyba“ by mělo být učitelem podáno tak, aby děti neměly pocit viny 

z prohřešku proti správnosti.  

Z textu vyplývá, že direktivita a úzkost k tvůrčí výchově nepatří. Určitě však 

v ní má místo dialog, setkávání a střetávání názorů a hodnot, hledání konsenzu i úcta 

k tomu, co již bylo vytvořeno. Proto je dobré uvažovat o tom, co pro tvůrčí výchovu 

znamenají normy a chyby. Asi bychom je měli chápat jako nutná zastavení na tvůrčí 

cestě k moudrosti.  

Jak by tedy měl postupovat učitel mateřské školy po přečtení tohoto článku a jaké 

by si měl pro svou výuku vzít ponaučení?  

Učitel musí být člověk esteticky senzitivní a má příslušné znalosti (nesmí být 

„diletantem v imaginaci“). Měl by v mateřské škole zvolit normativně estetické pojetí 

výchovy.  

S tím, že normativní pojetí hodnocení by mělo být spíše dialogické (rozhodně ne 

direktivní, mělo by se společně se žákem dojít k tomu, jak vše vytvořit lépe). Těmito 

rozhovory se tvoří i základ smysluplné komunikace. Přesto by měla být vymezena 

v mateřské škole činnost, kdy se učitel věnuje kreativně expresivnímu pojetí výchovy = 

zaměřeno na hravost a učitel je tolerantní k odlišnostem v žákově vnímání světa.  

Paní učitelka K. H. svou výukou tyto cíle naplňuje.  
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5. ZÁVĚR 
 
 Učitel v mateřské škole musí být člověk esteticky senzitivní a měl by mít 

kvalitní pedagogické vzdělání. Měl by se dobře orientovat ve výtvarné výchově i 

vývojové psychologii.  Měl by získat citlivost pro motivaci a hodnocení dětí a také 

určitý objektivní pohled na kresby dětí a zároveň by měl být tolerantní k odlišnostem 

v žákově vnímání světa. Ve školce, kam jsem docházela, tato kritéria nejvíce splňovala 

paní učitelka K. H., která mi byla pomocníkem, rádcem i učitelem v jedné osobě. 

  Ve své práci jsem chtěla zjistit, jak se s dětmi předškolního věku pracuje ve 

výtvarných činnostech v konkrétní mateřské škole zaměřené na výtvarnou výchovu. To 

se mi také povedlo díky tomu, že jsem mohla paní učitelku K.H. pozorovat při práci 

s dětmi, učit se jak s dětmi vhodně ve výtvarných činnostech pracovat abych dosáhla 

určité vývojové úrovně dětské kresby a aby výtvarné práce děti bavily. Dále díky 

rozhovorům s paní ředitelkou i dalších učitelek, které mi byly nápomocné ve svých 

radách a zkušenostech.  

Podle slov paní PaedDr. Heleny Hazukové, CSc.: „Cílem předškolní výchovy je 

zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj dětí raného věku do 6 let tak, aby v šestém 

roce svého života byly schopné úspěšně se začlenit do soustavného vzdělávacího 

procesu v základní škole.  

Všestranný harmonický rozvoj dětí v předškolním období zahrnuje jak oblast 

tělesnou, tak rozumovou, citovou, mravní, pracovní i estetickou.“ (Hazuková, Šamšula, 

1986, str. 90) Doufám, že se mi v mé praxi bude dařit propojovat takto všechny 

vzdělávací oblasti a že budu děti všestranně rozvíjet tak, aby byly připravené včas na 

vstup do prvních tříd.  
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