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1 HISTORIE VÝZKUMU 

Pro získání empirické zkušenosti toho, jak si děti mladšího školního věku 

osvojují kresbu, jsem nejdříve získala přístup do terénu jedné praţské základní školy. 

Zde jsem po dobu 3 týdnů navštěvovala třídu prvňáčků. Chodila jsem do hodin 

výtvarné výchovy, kde jsem se účastnila vyučování, pomáhala paní učitelce 

v průběhu hodin a psala si poznámky z pozorování. Po ţádosti, jestli bych s paní 

učitelkou mohla udělat pro účely mé bakalářské práce polostrukturovaný rozhovor, 

který by byl zaznamenáván na diktafon, se rozhodla spolupráci ukončit, a to i po 

ujištění, ţe zpráva z výzkumu bude anonymní a ţe mi v ţádném případě nejde o 

hledání chyb v jejích didaktických postupech či výchově dětí. 

Empirická data z této školy jsem tak byla schopná vyuţít jen k získání 

orientační představy o tom, jak také můţe vypadat průběh vyučování v hodinách 

výtvarné výchovy v první třídě.  

Empirická data, která byla vyuţita k systematickému rozboru pro bakalářskou 

práci, jsem získala aţ během návštěvy jedné první třídy v jedné základní škole 

v Pardubicích- 4. ledna 2011. 

Do pardubické školy a nakonec i konkrétní třídy jsem se dostala díky 

doporučení od maminky jedné mojí kamarádky, která pracuje ve zmiňované škole 

jako druţinářka. Je zde v kontaktu především s dětmi 1. a 2. tříd a má tak zároveň i 

přehled o třídních vyučujících. Dostala jsem tedy od ní kontakt na paní učitelku. 

S tou jsem si jiţ bez problémů domluvila schůzku a dostala souhlas pro provedení 

nahrávaného rozhovoru. Paní učitelka mi také umoţnila zúčastnit se její hodiny 

výtvarné výchovy a získat od jejich dětí sbírku obrázků, které ten den vytvořily. 

Obrázky děti sice vytvořily pro mě, ale dle vlastního plánu výuky. Mimořádné bylo 

jen to, ţe jsem si obrázky dětí odnesla. 

 

1.1 Charakteristika školy a třídy 

Škola se dělí na první a druhý stupeň a v současné době zde studuje 609 ţáků 

ve 27 třídách. Vzhledem ke své výhodné poloze, to je ve středu města, a úrovni 

výuky, se škola nepotýká s úbytkem ţáků. Škola má kaţdoročně velmi dobré 



2 

 

výsledky v přijímacích řízeních a to jak na víceletá gymnázia, tak střední školy a 

učební obory. Pedagogický sbor tvoří celkem 38 učitelů (včetně vedení školy), kteří 

mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Jiţ od první třídy mají děti 

moţnost učit se druhému jazyku. A v páté třídě pak přibírají další cizí jazyk. Škola 

také dětem nabízí poměrně širokou paletu zájmových krouţků. Na této škole je 

věnována také péče integrovaným ţákům, kde všichni mají svou dyslektickou 

asistentku. 

Navštěvovanou třídu tvořilo 27 dětí. Děti byly velice hodné. Zajímalo mne, 

jestli to není kvůli tomu, ţe je ve třídě nějaký cizí člověk, ale prý jsou takové běţně. 

Při práci byly potichu, a kdyţ mluvila paní učitelka, tak jí většinou nikdo neskákal do 

řeči. Byl tu respekt pro autoritu. Pouze kdyţ jsme se bavily my dvě spolu, občas se 

stalo, ţe někdo přiběhl a začal na jednu z nás mluvit, aniţ by počkal, aţ domluvíme. 

V takovém případě ho učitelka upozornila, ţe se právě bavíme a ţe musí chvíli 

počkat.  

I přes zmíněný respekt k paní učitelce panovala ve třídě pohodová atmosféra. 

Nikdo se nad nikoho nepovyšoval a ani neposmíval, v tom smyslu, ţe by chtěl udělat 

dojem na cizí návštěvu. Dokonce naopak, jeden chlapec o druhém spontánně řekl, ţe 

je to nejlepší počtář a ţe jiná spoluţačka zase nejlépe maluje, coţ mě velice mile 

překvapilo. Uměly tak jeden druhému pochválit obrázek a vyzdvihnout, co se mu na 

tom jeho obrázku líbí. Jak jsem později zjistila z rozhovoru- jehoţ rozboru věnuji 

dále samostatnou kapitolu- je toto vzájemné hodnocení, které chlapec bezděčně 

pouţil, podporováno vyučující v průběhu hodin výtvarné výchovy a je také jedním 

z motivačních faktorů, které vyučující vyuţívá. Ve třídě na mě působil učitelkou 

rozvíjený duch spolupráce a přátelský vztah mezi ţáky. 

Vyučující charakterizovala děti jako šikovné a snaţivé. Ve třídě není nikdo, 

kdo by nějakou vyučovanou látku nezvládal, popřípadě někdo, kdo by nechtěl během 

hodin spolupracovat. Co se týká chování, jsou povětšinou klidné a pro usměrnění 

chování postačí jen napomenutí či zvýšený hlas. Pouze jeden chlapec vykazuje 

známky potřeby neustálého pohybu a ţivosti během vyučování- coţ jsem mohla 

sama pozorovat. 

Během hodiny Radim několikrát vstává od stolu a jde k vyučující, aby se 

zeptal, jak má dále pokračovat a jestli je obrázek v pořádku, popřípadě ţádá o 
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schválení, jestli můţe pokračovat v tom, či onom. Vyučující jeho neustále odbíhání 

od stolu poměrně toleruje, vţdy mu odpoví na dotaz, popřípadě ho nasměruje, jak dál 

pracovat a pošle jej zpět do lavice. Ostatní děti toto nedělají, v klidu sedí na svých 

místech a pracují na svých výtvorech. 

 

1.2 Charakteristika vyučující 

Vyučující je mladá, velice energická a empatická, nedávno vystudovaná 

pedagoţka s aprobací Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Okamţitě po absolvování 

magisterského studia v Hradci Králové nastoupila jako kantor na ZŠ v Pardubicích. 

Zde dostala hned do začátku sociálně slabou, podle jejích slov problematickou, třídu 

(4. ročník). Na kterou dnes uţ vzpomíná v dobrém. Co se týče výtvarné výchovy, 

nechtěli ţáci zpočátku moc spolupracovat a hodiny výtvarné výchovy brali jako 

hodiny, kde se nemusí nic dělat, coţ se vyučující samozřejmě vůbec nelíbilo a 

snaţila se jejich přístup změnit. K tomuto účelu zvolila motivační taktiku „Bobříků“, 

která spočívala ve sbírání bodů, které lze směnit za nějaký prohřešek (např. 

odpuštění neudělání/zapomenutého úkolu) nebo výběr odměny (např. realizace 

výletu). Motivačním strategiím vyučující se budu věnovat ještě v subkapitole 2.1 

Motivace. 

Paní učitelka působí velice milým, klidným a citlivým dojmem. Během 

našeho rozhovoru (mimo diktafon) děti velice často chválí a vyzdvihuje, jak jsou 

hodné a snaţivé. Z rozhovoru je cítit, ţe svou práci učitelky vykonává ráda a s plným 

nasazením a elánem, se kterým do vyučování přichází. Mimo vyučování se nechává 

inspirovat věcmi ve svém okolí, které by posléze s dětmi mohly v hodinách výtvarné 

výchovy vytvořit, popřípadě přemýšlí, jak dětem co nejvíce přiblíţit probíranou 

látku, či jak vyuţít mezipředmětových vztahů pro zvýšení efektivity vyučování apod. 

Snaţí se, aby tak hodiny byly neustále v pohybu. 

 Často zmiňuje, ţe svou třídu má moc ráda a ţe jí děti budou chybět, aţ 

odejde na mateřskou dovolenou. 

Podle nástěnky, kterou má vyučující za katedrou, soudím, ţe tento vřelý vztah 

je oboustranný, jelikoţ nástěnka byla plná různých obrázků s popisky „Pro paní 

učitelku od…(jméno autora)“, obrázků se srdíčky apod. Sama zmínila, ţe ve chvíli, 
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kdy dětem sdělovala zprávu, ţe je bude muset opustit, ukáplo některým dětem pár slz 

a následující den jí zahrnuly spoustou obrázků na památku. Jak sama uvedla, někteří 

přinesli aţ 8 obrázků. 

 

1.3 Moje návštěva školy 4. 1. 2011 

Během mé návštěvy jsem se poměrně dobře začlenila do kolektivu, a to 

hlavně díky vstřícnosti paní učitelky a dětí. Představila jsem se dětem a poprosila je, 

jestli by mi nenamalovaly obrázky, které by mi pomohly k vypracování mé 

bakalářské práce. Paní učitelka měla předem připravené obrázky dopravních 

prostředků, které jsem dětem jeden po druhém ukazovala. Paní učitelka prezentaci 

obrázků doprovázela svými poţadavky na finální výtvor. Poţadavky vyučující 

podrobněji uvádím v subkapitole 5.2 Kritéria hodnocení obrázků.   

V průběhu hodiny jsem pozorovala, jak děti pracují a jak s nimi komunikuje 

paní učitelka. Jak reaguje na jejich dotazy a jak vede hodinu. Průběţně jsem také 

chodila mezi dětmi a prohlíţela si výtvory, které získávaly konečnou podobu. Pomoc 

s přípravou pomůcek (kontrola rozloţení igelitů na stolech, rozdání tuší, papírů) a 

s částečným úklidem na konci hodiny, byl pro mě samozřejmostí. Děti byly velice 

samostatné, a tak jsem jim spíš jen v případě nutnosti podala pomocnou ruku.  

Kdyţ některé děti dokončily své výtvory na téma Dopravní prostředky, samy 

pro mě začaly jeden po druhém malovat nové obrázky, které mi vytvořily na 

památku. Udělalo mi to obrovskou radost, za coţ jsem jim srdečně poděkovala.  

Rozhovor s paní učitelkou proběhl aţ po skončení dvouhodinové výuky 

výtvarné výchovy, coţ byly v ten den poslední dvě vyučovací hodiny, ve třídě, kde 

probíhala samotná výuka. Všechny děti uţ byly pryč a tak jsme se mohly pustit do 

polostrukturovaného rozhovoru. V průběhu rozhovoru mi paní učitelka také 

umoţnila získat obrázky, které rozhovor ilustrovaly. Rozhovor jsem následně 

přepsala a v plném znění jej uvádím v Příloze. Dále pak uvádím ty obrázky, které 

děti nevytvořily v navštívené hodině. 
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2 POŽADAVKY VYUČUJÍCÍ 

Jediným zdrojem empirických dat, které mi poslouţily k systematické 

analýze strategií a taktik, které vyučující vyuţívá v hodinách výtvarné výchovy 

v pozorované třídě, pro mne byl polostrukturovaný Rozhovor s paní učitelkou ze dne 

4.1.2011 (viz Příloha), kdy jsem měla zároveň i moţnost účastnit se přímo výuky 

výtvarné výchovy a vidět tak „vyučující v akci“ a na sesbíraných obrázcích poté 

retrospektivně posoudit, na kolik se učitelce daří plnit to, co mi jako své strategie a 

taktiky prezentovala v rozhovoru. Při tom nepůjde o hodnocení úspěšnosti paní 

učitelky a zprostředkovaně o hodnocení jejích schopností. Půjde o konkretizaci 

představy toho, co je pro děti vlastně pracné, co není jen rutinním plněním 

poţadavků učitelky.  

Pro strategickou orientaci paní učitelky by pak souhrnně a zhuštěně mohl 

poslouţit následující úryvek citace z její řeči z rozhovoru: 

„Kdyţ jsem je dostala, tak oni byli naučení, ţe výtvarka jako láţo pláţo, ţe všichni 

budou mít jedničky. Říkám, tak to pozor šéfové, tak to ani náhodou. Něco za něco. 

Zase abych je k něčemu donutila, abych je něco naučila. Protoţe v té trojce mně 

malovaly slušně tak 2-3 děti. A to bylo strašně málo. Říkám tak to ne! Protoţe oni 

dostávali šablony a byli bez motivace a dělali si, co chtěli. Říkám, to prostě nejde. 

Výtvarka je sice oddychový předmět, ale musí se něco naučit. A já jsem zase taková 

pünktlich, jakoţe nenechávám nic nazmar, tak snad to přinese nějaké ovoce. Podle 

mě, pokud tam není ta motivace, tak se člověk nesnaţí. Ale záleţí taky i na těch 

dětech, no. Ale nejvíc na motivaci. I kdyţ to dítě malovat neumí“.  

Vyjádření se sice vztahuje na zkušenost, kterou paní učitelka má s jednou 

předchozí třídou, ovšem jako ilustrace toho, jak vyučující přistupuje k dětem ve 

výtvarné výchově na prvním stupni, má toto vyjádření samozřejmě platnost i pro 

situaci v pozorované první třídě. Z této citace nám tedy v souhrnu vyplývá, ţe 

výtvarka podle vyučující není láţo pláţo: ţe děti si nemohou dělat, co chtějí; musí se 

snaţit a musí se něco naučit- zkrátka nejde, aby jí malovaly slušně jen 2-3 děti. 

Vyučující se snaţí, aby byly děti namotivované a současně, aby se ve 

výtvarné výchově také něco naučily. 
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Proto, aby děti přiměla k práci, dbá paní učitelka především na motivaci: na 

té záleţí nejvíc. A to i tehdy kdyţ to dítě malovat neumí; nejde, aby všichni měli 

automaticky jedničky. A tak i na prvním stupni dětem dává ve výtvarné výchově 

dvojky, trojky, někdy i čtyřky- zkrátka něco za něco. 

Přestoţe jsou všechny tyto informace, které vyučující v rozhovoru poskytla, 

pravdivé, z celku rozhovoru plyne, ţe strategií paní učitelky není vyuţít i výtvarnou 

výchovu k tomu, aby děti donutila ke školní práci a to prostřednictvím teroru 

klasifikace. Stejně tak sdělení, ţe to, co se mají děti na prvním stupni ve výtvarné 

výchově naučit, není pouze slušně malovat. Tedy jaký je záměr vyučující? Co 

všechno chce děti ve výtvarné výchově naučit? A jak se jí to daří? A jak je to 

s motivací dětí ve výtvarné výchově, na kterou klade takový důraz?  

Odpovědi na tyto otázky se pokusím prezentovat prostřednictvím následující 

systematické analýzy rozhovoru s paní učitelkou. Nejprve se budu věnovat popisu 

toho, co všechno jsem se z rozhovoru dozvěděla o motivaci, a poté se budu věnovat 

tomu, co vše jsem se dozvěděla o tom, co se děti mají, podle plánů vyučující, 

v průběhu roku naučit.  

 

2.1 Motivace  

Vyučující k motivaci svých ţáků vyuţívá hned několik motivačních taktik. 

Volba motivační taktiky přitom záleţí na aktuální situaci, s jak starými dětmi zrovna 

pracuje. Vhodnou ilustrací by pak mohl být následující úryvek z rozhovoru: 

„Spíš jako by motivace tou kartičkou, jedničkou. Oni ty maličký na to ještě 

hodně slyší. A ty velký spíš slyšeli na ty bobříky. To jsem přišla do pětky a 

říkám.“Chcete ještě ty bobry?“ a oni:“Jóó, to chceme!!!“. Já jsem jim udělala i 

takovou tabulku, kam si psali kaţdý týden počet a sázeli i na písemky, kdo si myslí, ţe 

dostal 1, tak tam vsadil bobříky a kdyţ měl, tak dostal dvojnásobný počet bobříků, a 

kdyţ ne, tak jsem si je vzala já“. 

U menších dětí, v tomto případě u prvňáků, se vyučující osvědčily 

k namotivování dětí k práci motivační kartičky, coţ jsou menší papírové kartičky 

s obrázky, které si lze vybarvit.  Některé děti je sbírají rády proto, ţe si je pak můţou 

nalepit např. do penálu či si je vybarvit (jak mi sdělila jedna z ţaček), jiní je sbírají, 
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protoţe soutěţí s ostatními dětmi o to, kdo z nich bude mít nejvíce sesbíraných 

kartiček- „někdy se i předhánějí, kdo jich bude mít víc“. Po hodině např. zůstalo 

dobrovolně, aniţ by je o to učitelka ţádala, pár dětí, aby uklidily třídu. Za coţ 

následně byly odměněny obrázkem. Děti uklízely spontánně, nikdo jim neřekl, ţe 

pokud zůstanou a uklidí, dostanou kartičku. Dá se tedy usuzovat, ţe kartičky plní 

svou úlohu a to ţe motivují k práci a činnosti.  

Děti tyto kartičky také dostávají za dobře odvedenou práci, nebo za snahu, 

kterou dítě během práce vykáţe. Na základě své vlastní zkušenosti a dobré znalosti 

osobnosti a schopností a dovedností jednotlivých ţáků tak vyučující jiţ umí rozlišit, 

kdo si dal s obrázkem práci a kdo jej odbyl. Protoţe ne vţdy se obrázek povede tak, 

jak by si autor přál a nemusí to nutně znamenat, ţe jej jen ledabyle odbyl- „kdyţ jsou 

v něčem dobří, nebo se hodně snaţí, tak dostanou obrázek“. 

Vyučující své děti zná a ví tak, kdo je ve výtvarné výchově slabší a u koho je 

potřeba více pracovat s motivací. Typicky slabším ţákem, nejen ve výtvarné 

výchově, ale i v ostatních předmětech, byla podle vyučující jedna z dvojčat. Jako 

příklad uvedla situaci, kdy se dívka nechtěla zapojit v jedné z hodin výtvarné 

výchovy, a tak paní učitelka holčičku vzala a procházela s ní stolečky, kde byly 

obrázky ostatních spoluţáků a vyzdvihovala, jak jsou obrázky hezké a veselé. Ţe se 

vyvěsí na nástěnku, ozdobí si třídu a budou se na ně tak moci kaţdý den dívat. Aţ 

bude rodičovská schůzka, rodiče uvidí na nástěnce její obrázek a řeknou si- “Jéé, 

podívej, támhle je obrázek naší Aničky!“ a udělá to radost nejen jim, ale současně i 

paní učitelce. Vyučující se snaţí dětem ukázat, ţe obrázek, u kterého si daly děti 

záleţet a snaţily se ho vypracovat co nejlépe, udělá radost nejen jim samotným, ale 

především druhým. Takový obrázek má hodnotu. A ostatní ocení nejen estetickou 

krásu obrázku, ale především i jejich snahu a pracnost s jakou obrázek vypracovaly. 

Silným motivačním faktorem je i fakt, ţe podařené obrázky se dostanou na nástěnku, 

kde je všichni uvidí.  

Jedním z motivačních faktorů, který z rozhovoru vyvstal, by mohly být tzv. 

„výstavy“, které jsou občas realizovány před koncem hodiny. Výstavy spočívají 

v tom, ţe se obrázky rozloţí na zemi do kruhu, aby byly všechny dobře vidět, a děti 

se stylizují do postav nakupujících v galerii, ve které si vybírají, jaký obrázek a proč, 

by si domů pořídily. Samy se tak učí umět ocenit práci druhých. Pro jednotlivé 
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obrázky pak navrhují body a tři nejlépe ohodnocené obrázky pak získají bonbón, 

nebo motivační kartičku. Současně je i tato „výstava“ motivací pro děti v tom, aby 

vyhrál právě jejich obrázek a aby si tak na něm daly co nejvíce záleţet. Tento 

způsob motivace v sobě obsahuje jakýsi prvek soutěživosti, kdy se dítě snaţí 

vytvořit obrázek, který bude nejhezčí ze všech obrázků z celé třídy a byl by tak na 

skutečné výstavě nejvíc ţádaný a obdivovaný. Výstava je tedy zjednodušeně soutěţ o 

nejkrásnější obrázek. 

Rozvíjení schopnosti umět ocenit druhé se poměrně daří, soudím tak podle 

osobní zkušenosti hned v úvodu hodiny, kterou jsem zmínila jiţ v kapitole 1.1 

Charakteristika školy a třídy, kdy chlapec spontánně vyzdvihoval kvality svých 

spoluţáků. 

Jedním z dalších způsobů motivace, který paní učitelka vyuţívá, a který jsem 

jen letmo zmínila výše, je odměna nějakou sladkostí, např. bonbónem. Tento 

způsob však vyuţívá jen výjimečně.  

„Spíš jako by motivace tou kartičkou, jedničkou. Oni ty maličký na to ještě 

hodně slyší. A ţe na vysvědčení budou mít pochvalu. Ţe to zase taky někdo nemá, ţe 

to není mezi školami. A tak ta pochvala je taky důleţitá“.  

Z tohoto úryvku je patrné, ţe do výčtu taktik týkající se motivace, které 

vyučující u menších dětí vyuţívá, můţeme zahrnout v neposlední řadě také motivaci 

pomocí pochvaly a klasifikace. Učitelka se snaţí děti především pozitivně naladit 

k práci, která jim třeba moc nejde, a podpořit je pochvalami- „Hele, tak tohle se ti 

opravdu povedlo. Tohle je perfektní. Ostatní třeba tak dobré nebylo, ale nevadí, 

příště to zase bude lepší. Příště ti to zase líp sedne“. Snaţí se v dětech neustále 

pěstovat především motivaci pozitivní, nikoli však jednostranně. Není podle ní dobré 

shazovat výkon dítěte, protoţe to naopak dítě spíše demotivuje- „A to souvisí se vším, 

ne jen s výtvarnou výchovou“. Vyučující na jednu stranu dává najevo, ţe obrázek 

není úplně vydařený- „ostatní třeba tak dobré nebylo“, na druhé straně děti 

povzbuzuje do budoucí práce, která se uţ jistě podaří, ţe není zapotřebí hned zoufat- 

„příště to zase bude lepší. Příště ti to zase líp sedne“. Především však zdůrazňuje a 

vyzdvihuje to, co se dětem povedlo- „tohle je perfektní“. Snaţí se dítěti říct, CO 

konkrétně zvládlo, coţ můţe budovat dětskou sebedůvěru ve své schopnosti. Dítě tak 

získává i věcnou informaci o tom, co umí a co zvládá.  
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Můţeme tedy říci, ţe v hodnocení kvality díla se chválí, ale zároveň i 

kritizuje- „ostatní třeba tak dobré nebylo“, ovšem tato kritika je doplněna současně 

povzbuzením, které dítě motivuje k další práci, k „tréninku“ a opakovanému 

zkoušení a procvičování věcí, které mu nejdou. To vede ke zlepšování a překonávání 

sebe sama. Tento přístup tak podporuje vytrvalost a píli, která je při studiu, a nejen u 

něj, bezesporu potřeba. 

V souvislosti s klasifikací je tedy získání jedničky do notýsku pro menší děti 

velkou odměnou, se kterou se mohou doma pochlubit- „oni ty maličký na to ještě 

hodně slyší“.  

Následujícím úryvkem bych chtěla přiblíţit jednu ze situací, ve které 

vyučující vyuţívá některé z dalších taktik pro motivaci svých ţáků. Jedná se o 

motivaci pomocí podpory a moţnosti srovnání a vidění tak svého vlastního pokroku 

a vývoje. 

„To jsem měla např. od trojky asi 3 děti, které vyloţeně malovat neuměly. A 

ty právě spíš uměly ty fantazijní věci. Ale jakmile měly být konkrétní, tak z toho byly 

nešťastný. Říkám, zkuste to, musíte se to naučit. Zkoušejte to. Kdyţ to budete zkoušet, 

tak pak to bude lepší obrázek od obrázku“- z tohoto úryvku je patrné, ţe zde hlavní 

úlohu hraje podpora. Podpora k vytrvání a houţevnatosti, k jakémusi trénování toho, 

co jim nejde. Objevuje se tu latentní slib toho, ţe kdyţ na sobě budou pracovat, 

výsledky se jistě dostaví. Paní učitelka tomu věří a paní učitelka má v očích dítěte 

přeci vţdycky pravdu, proto to tak musí být. Prostřednictvím následného možného 

porovnání (díky učitelčinu sběru obrázků v průběhu roku, který ovšem dělá z 

technických důvodů jen opravdu u těch nejslabších ţáků) měly děti moţnost vidět 

svůj posun- „na konci aspoň ten jeden uţ maloval moc pěkně. Ty dva byli sice pořád 

horší, ale bylo to o něco lepší“- a ţe se snaha opravdu vyplatila. 

Na druhou stranu je nutno dodat, ţe se učitelka snaţí děti nepřesvědčovat 

jaksi násilím- „jestli na to není dneska třeba nálada, tak si vezmi třeba polštářek a 

lehni si. Oni byly ze začátku strašně pomaličký,  strašně jim to všechno dlouho 

trvalo. Takţe i kdyţ třeba oni pořád říkali, bolí mě v krčku, bolí mě bříško, říkám jim, 

vyprdni se na to, vem si polštářek, lehni si, doděláš to potom“. 
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U starších dětí se paní učitelce osvědčili tzv. „Bobříci“. Mohli bychom říci, 

ţe je to jakási nápodoba motivačních kartiček u mladších dětí, jen s tím rozdílem, ţe 

zde je podstatou kumulace bodů, jejichţ nositeli jsou právě Bobříci (kaţdý Bobřík 

můţe mít různý počet bodů). Podstatou je sesbírání co nejvyššího počtu bodů, které 

lze následně „směňovat“ za různé výhody, prominutí prohřešků, či realizaci výletů 

apod. Objevuje se tu odloţená odměna. Bobřík je sice odměnou sám o sobě, ale 

výhody s ním spojené přicházejí aţ později (aţ kdyţ mají děti dostatečný počet 

bodů). (U menších dětí na podobném principu fungují právě výše zmíněné motivační 

kartičky, nikoliv body, a to proto, ţe malé děti ještě neumějí počítat s vyššími čísly). 

 „A to sbírali jakoby za celou třídu a kdyţ měli třeba 5000 bodů, tak jsme jeli 

na výlet. Tak si to hlídali. Ţe nesbírali jenom za sebe, ale ţe se snaţili i v kolektivu. 

Říkám, kdyţ bude 2000 bodů, půjdeme bruslit. Tak vţdycky někdo:“Hele, ještě nám 

chybí pár, ještě musíme přidat!“. A i ti největší lumpové, grázlíci, je to strašně 

bavilo. I ten kluk, který byl v pyramidě, který vyhroţoval, podřezával všechno moţný, 

tak byl fakt rád, ţe ty bobříky má. Vţdycky křičel“Jóó, mám jednoho bobra!“. Jenţe 

pak jsem mu ho sebrala, protoţe zase něco neměl. Protoţe já jsem jim to i brala“.  

Sbírání bodů a výhody s nimi spojené mají význam nejen pro sběratele 

samotného (odpuštění zapomenutého úkolu, či chybění pomůcek), ale i pro 

kolektivní spolupráci celé třídy, kdy společnými silami pracují na tom, aby měli 

dostatečný počet bodů k tomu, aby jeli za odměnu na školní výlet, nebo šli do parku 

apod.- „nesbírali jenom za sebe, ale ţe se snaţili i v kolektivu“.  

Aby měli Bobříci (body) smysl, šlo je nejen získat, ale i ztratit a to např. za 

nepřipravenost do hodin- „jenţe pak jsem mu ho sebrala, protoţe zase něco neměl“. 

Zde se potvrzuje učitelčino tvrzení- „něco za něco“. Proto je pro děti výhodné, aby 

se připravovaly na hodiny průběţně a neztrácely tak zbytečně Bobříky, které by jim 

později mohly chybět k získání nějaké „výhody či odměny“, a to jak individuální tak 

kolektivní. Toto sbírání Bobříků má tak nejen pozitivní vliv na řádnou a soustavnou 

přípravu do hodin, ale především na kolektivní chování, které současně podporuje 

týmového ducha a kooperaci v týmu, coţ je v dnešní době do ţivota jistě velice 

přínosem.  
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2.2 Co se mají děti naučit z výtvarné tvorby 

V úvodu této kapitoly bych jen ráda ve stručnosti a pro názornost uvedla, 

jakým způsobem jsou hodiny v průběhu roku výtvarné výchovy vedeny.  

„Takhle, máme sice nějaký plán, týdenní, jako co by se s těma děckama dalo 

dělat, ale já ty výchovy podle plánu vůbec nejedu a dělám si je sama. Takţe podle 

toho, co mě buď napadne, co uvidím v kníţkách, nebo třeba i v jiných třídách. Někdo 

to dává na roční období, ţe dělá vyloţeně celou zimu jenom zimní věci. Ale já vezmu 

třeba něco ze zimy, ale prokládám to i něčím jiným. Aby pořád neměli jenom samou 

zimu, zimu, zimu, protoţe pak je to v kaţdé třídě. V 1., 2., 3., 4., 5., pokud to mají 

vţdycky takhle, tak pak ty děti uţ jsou z toho naštvaný a odflakují to. Co jsem takhle 

zpozorovala“.  

Vyučující se při stanovování prací, na kterých bude s dětmi pracovat 

v průběhu roku, sice částečně drţí ročních období, aby tematicky odpovídaly dané 

roční době, ale zároveň se snaţí do něj vkládat i jiné věci- „já vezmu třeba něco ze 

zimy, ale prokládám to i něčím jiným“. Účelem je, aby témata nebyla stereotypní a 

jednotvárná, aby se děti časem nezačaly nudit, protoţe- „pak ty děti uţ jsou z toho 

naštvaný a odflakují to“- čemuţ se právě s pomocí různých obměn snaţí zabránit. 

Inspiraci pro své hodiny čerpá ve svém okolí. Strategie v oblasti motivace se tak 

promítá i do strategie v tematickém zaměření výtvarné výchovy- „aby to bylo 

v pohybu“. 

„Protoţe pak je to takové stereotypní a ty děti to nebaví. Nemají ţádné 

nadšení pro to. Proto se snaţím, aby to bylo jakoby v pohybu“. 

Zároveň také uvádí, ţe se snaţí- „aby to zadání pokud moţno navazovalo 

budˇ na aktuálně probírané téma v jiném předmětu a nebo, aby to mělo souvislost 

s aktuálním děním, např. právě ty různé svátky apod. Kdyţ je státní svátek, tak jim 

vysvětlit i co to je za státní svátek, aby věděli, a zkusíme k tomu něco udělat, aby si to 

jakoby pořád pěstovali a aby se jim to trošku zautomatizovalo“- je to způsob, který 

se s pomocí výtvarné výchovy snaţí dětem přiblíţit význam různých svátků. Aby 

děti pochopily, co ţe je to za svátek. Tím, ţe se danému svátku věnují, rozebírají jej i 

ve výtvarné výchově (můţe tu být opět mezipředmětový vztah) a vytvoří nějaký 

obrázek či výtvor na dané téma (zpracovávají tak nový poznatek jiným způsobem- 

výtvarně), pozvolna se jim to jakoby „vrývá pod kůţi“- „aby se jim to 
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zautomatizovalo“. Jedním z cílů tedy je, aby si děti nově získané poznatky lépe 

osvojily, zaţily a staly se tak samozřejmou součástí jejich obecných znalostí.  

Jednou z moţností vedení hodin výtvarné výchovy, kterou vyučující hojně 

vyuţívá, je vyuţití mezipředmětových vztahů, kde se děti mohou vrátit k jiţ probrané 

látce a nenásilnou formou si ji tak ve výtvarné výchově zopakovat. Tento přístup 

navíc umoţňuje nahlédnutí na látku z jiného úhlu pohledu a moţnost tvořivě si ji 

„ošahat“ (výtvarné zpracování). Jako by si hrály s vyučovanou látkou, jen jiným 

způsobem. Cílem tedy není pouhé hromadění vědomostí, ale také její tvořivé 

zpracování.  

Tvrzení, ţe výtvarná výchova není láţo pláţo a ţe si děti nemůţou dělat, co 

chtějí, podporuje i striktní trvání na dodrţování zadání- „já jsem měla holčičku, která 

kreslila pořád jenom koně a snaţila se je dát do všeho. My jsme měli kreslit dţungli a 

ona hned, jestli tam můţe dát koně. Tak jí říkám:“Kůň v dţungli???!!!“ Tak z toho 

udělala alespoň zebru, ţe na ní udělala pruhy“. Paní učitelka trvala na dodržení 

zadaného tématu. V tomto případě byl kůň v dţungli neakceptovatelný. Holčička 

však přimalováním pruhů přeměnila svého koně na zebru a tím tak vtipně vyřešila 

učitelčin poţadavek a přitom splnila zadání práce.  

Dívka byla originální. Je tedy originalita také jednou z vlastností, kterou by u 

dětí ráda podporovala a kultivovala?  

„Směřuju je k tomu, aby to nebylo stejný. Říkám jim, všichni lidi nejsou 

stejný, všichni nevypadají stejně, nemluví stejně, neumí všechno stejně a tak i ty 

obrázky musí být jinačí“. Nechce, aby od sebe děti „opisovaly“, aby kopírovaly 

jeden druhého. Chce, aby tak skladba obrázků na konci hodiny- „byla zajímavější a 

pestřejší“. Vychází ze svých zkušeností, ţe děti- „mají tendenci, tohle se mi líbí, tak 

to tam taky udělám“. Aby po zadání tématu nemalovaly všechny děti jedno a to 

samé, se snaţí předcházet tím, ţe si na začátku hodiny společně vyjmenují několik 

variant, které by mohly zpracovat a poté se kaţdý hlásí, jakou variantu si vybral- 

„aby kaţdý kreslil něco jiného“. Během hodiny jsem si však všimla, ţe dvě dívky i 

tak měly velice podobné obrázky (viz obrázek Vzducholoď 2, Vzducholoď 3 

v kapitole 5.3 Analýza obrázků). V tomto případě to byla prý spíš výjimka- „jako 

občas to jde, ale kdybych viděla, ţe se to děje kaţdou hodinu, tak bych nějak zasáhla, 

ale tady vím, ţe zrovna u těch holek to nebývá, ţe by to měly stejný“. Jak nějak by 
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tedy zasáhla, kdyţ předchozí taktiky selhaly? V rozhovoru uvádí, ţe by se zadalo jiné 

téma pro toho druhého, nebo by vyloţeně řekla, ţe NECHCE stejné obrázky, 

popřípadě by se pokusila zasáhnout motivačně. Občasné kopírování tedy toleruje- 

„občas to jde“, ale u opakovaného by uţ zasáhla.  

Aby děti od sebe „neopisovaly“, nebály se a snaţily se individuálně 

projevit, je ve výtvarné výchově jistě důleţité, aby vyučující uměla ocenit 

individuálnost a charakteristický výtvarný projev kaţdého z dětí a snaţila se jej 

podporovat a ne „udusit“.   

Dá se předpokládat, ţe volbou prezentovaných reálných obrázků se snaţí 

vyučující „zkomplikovat“ dětem moţné kopírování. Protoţe obrázek (reálné 

zobrazení) v podobě fotografie se hůř kopíruje, neţ obrázek, který je zpracovaná 

jakoby zjednodušeně schematicky, kde jsou jasné linie, tahy a celkově výtvarný styl 

autora. Smyslem tedy je inspirovat, ale k vlastní tvorbě, nikoliv ke kopii jiţ 

existujícího. 

Bylo by jistě jednodušší a paní učitelka by si tím bezesporu i usnadnila práci, 

kdyby se drţela osvědčených a předem daných postupů, které by sice vedly 

k pěkným a vzhledným, ale současně také k uniformním a neosobním výtvorům (kde 

by nějaké kopírování nebylo neţádoucím, jelikoţ by se všechny obrázky tak či tak 

hodně podobaly), coţ ovšem není učitelčiným záměrem, jak uţ bylo uvedeno výše. 

 Co by chtěla vyučující s dětmi stihnout v průběhu roku a co by měly děti 

umět a zvládnout, se v rozhovoru nakonec převedlo na techniky, práci s různými 

výtvarnými prostředky.  

 „Tak chci hlavně, aby se seznámili se vším moţným, co lze v té výtvarce 

dělat. Ať uţ jde o techniky, takţe pracovat s voskovkou, vyškrabávání (viz obrázek 

Vyškrabování v Příloze), dodělávání různých věcí s voskovkami, ať uţ rozptylování, 

prostě všechno, co s tím jde. Teď jsme měli např. ty tuše, inkousty, zapouštění barev, 

nebo stříkání, obrysy. Aby dokázali pracovat se vším moţným. Temperky aby uměli, 

aby uměli míchat barvy, aby věděli trošku co je to odstín. 

Takţe teď mám na plánu, ţe budeme mít jenom modrou barvu a budeme dělat 

zimní šálu a budou zkoušet, jak ta modrá barva jde postupně od bílé do tmavě modré, 

aby se naučili odstínovat. Pak na jaře vezmeme zase zelenou, protoţe tráva není jen 
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zelená, ale ţe tam je několik odstínů. Tak zase aby se naučili odstínovat, ale i 

namíchat barvy. Zelená-ţlutá-zelená-bílá. Jak třeba i vzniká fialová barva, hnědá, 

tak aby obecné povědomí i o tom oni měli, ţe není jen 5 základních barev, nebo kdyţ 

si koupí celou tubu 12ti barev, ţe nemusí nutně otrocky pouţít jen tyto barvy, ale 

můţou si je různě namíchat“. 

Záměrem paní učitelky tedy je, seznámit děti a naučit je pracovat s co moţná 

nejrůznějšími technikami a výtvarnými prostředky, se kterými se mohou setkat a 

se kterými lze pracovat, aby zkrátka- „dokázaly pracovat se vším moţným. Tak aby 

věděly a znaly to. Protoţe všichni znají pastelky nebo fixy z MŠ, ale k ostatním 

výtvarným prostředkům uţ se moc nedostali“.  

Např. při práci s voskovkami v rozhovoru uvádí, ţe po dětech vyţaduje- 

„aby tam nebyly ty bílé plochy a aby tam nebyl vidět tah. Klidně můţou vrstvit přes 

sebe, to jsem jim právě ukazovala posledně. Aby nebyl vidět tah jednou tuţkou, tak 

aby to bylo právě různými směry a aby pak ty tahy nebyly vidět“. Smyslem je děti 

naučit zpracovat plochu tak, aby byla plně barevně a jednolitě vyuţita, pokud moţno 

bez zmíněných bílých ploch, coţ se jim paní učitelka snaţila názorně ukázat minulou 

hodinu.  

Poţadavkem, který se týká techniky, je, aby se děti seznámily s tím, jak se 

zapouští barvy a co se s nimi v průběhu práce děje, kde mohou názorně vidět, jak se 

barvy míchají a jaké odstíny mohou kombinací různých barev vznikat- “aby uměly 

míchat barvy, aby věděly trošku co je to odstín“. Ukázáním moţnosti mixování barev 

a způsobu různého zpracování, tak paní učitelka dětem otevírá „dveře pro barevnou 

kreativitu“, díky kterým lze vytvářet nekonečné variace moţných barev a odstínů s 

pouţitím různých technik- „kdyţ si koupí celou tubu 12ti barev, ţe nemusí nutně 

otrocky pouţít jen tyto barvy, ale můţou si je různě namíchat“.  

„Pak na pozadí s nimi zkouším různé to „ťupování“ (tj., zmačkaný papír 

namočený v barvě a poklepavým pohybem se tak pokryje barvou určitá část papíru, 

(viz obrázek  Ťupování v Příloze)- „aby to netahaly jen rovnou čarou, aby to 

rozprostřely na celou čtvrtku“. Ťupování je jednou z neobvyklých technik, které 

vyučující kreativně vyuţívá ve výtvarné hodině. Podstatou je, aby si děti uvědomily, 

ţe vytváření výtvarných výtvorů a zpracování pozadí se nemusí dít jen 

prostřednictvím vodorovných a svislých tahů (kterých se pouţívá u nejčastěji 
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školních pouţívaných výtvarných prostředků, jako např. u práce se štětcem, či 

pastelkou)- „aby to netahaly jen rovnou čarou“, ale ţe lze pracovat i s poklepavým 

pohybem a zaplnit tak celou plochu. Děti jsou tak seznámeny s jinou technikou pro 

zaplnění pozadí na obrázku. 

Práce s různými technikami a výtvarnými prostředky tak jakoby pro učitelku 

byly tím hlavním, co z výtvarné tvorby chce dětem nabídnout k osvojení. Pokud jako 

kritérium toho podstatného beru mou otázku zadanou globální perspektivou celého 

roku- co chce stihnout. Jako by nebyla podstatná kvalita výtvarného díla, ke které by 

za ten celý rok děti dospěly, ale spíše to, s čím vším si děti za celý rok vyzkouší 

kreslit a pracovat. Tedy pokud budou respektovat tematické zadání a nebudou 

kopírovat od učitelky nebo spoluţáků. Ve skutečnosti má paní učitelka své záměry i 

v oblasti kompozice. 

„Pak taky chci, aby nebyla v prostředku nebo dole nějaká malá věc, ale 

prostě aby to bylo obsaţené všude a aby to bylo barevné. A ty největší linie aby se 

vytáhly buď tím inkoustem, nebo to děláme černou fixou a nebo voskovkou, aby na 

první pohled bylo vidět, co je hlavní a co je pozadí“ (viz také kapitola 5.2 Kritéria 

hodnocení obrázků) . 

Jedním z nejdůleţitějších poţadavků, které vyučující má, je, aby děti zvládly 

práci s rozlišování figury a pozadí- „aby na první pohled bylo vidět, co je hlavní a 

co je pozadí“. Po dětech vyţaduje, aby hlavní motiv zobrazily dostatečně veliký- 

„prostě aby to bylo obsaţené všude“. Děti měly ze začátku problém se zpracováním 

velkých obrázků. Kdyţ ani slovní apel-  „Děti, přes celou čtvrtku vééélikánský 

obrázek, aby to bylo pěkně vidět i z dálky“, nepomohl, dala vyučující na nástěnku 

malý obrázek, který jedno z dětí vytvořilo, a vzala třídu k tabuli, odkud se na obrázek 

společně dívaly. Děti samy usoudily, ţe obrázek z dálky opravdu není vidět. Názorně 

jim tak ukázala, proč musí dělat obrázky veliké. Pokud se ani po této názorné ukázce 

nepodařilo přimět dítě k vytvoření velké figury, pak teprve učitelka šla a na papír 

naznačila tvar ve velikosti, v jaké obrázek poţadovala- „vyloţeně jsem tam naznačila 

ten tvar, aby viděl, jak to správně má být“. Znamená to tedy, ţe pokud se dítěti něco 

nedaří, zastoupí jej učitelka? Z odpovědi- „pak uţ příště věděly, jak to má být velký“- 

se zdá, ţe toto je dostatečná intervence, která dětem pomohla k tomu, ţe se příště 

nebály rozmáchnout se s hlavním motivem po papíře.  
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Ke zvýraznění hlavní figury nejčastěji pouţívá práci s tuší, inkoustem, či 

černou voskovku nebo fixu, které lépe pomohou vytáhnout největší linie a dobře tak 

zvýrazní, co je hlavní motiv.  

Dalším z poţadavků je- „aby to bylo barevné“. Snahou je děti naučit, aby 

uměly barevně zpracovat nejen figuru, ale aby současně neopomínaly na barevné 

zpracování i u pozadí- „zkouším je na to navádět, ţe čím barevnější, tím hezčí, 

pestřejší, zajímavější. Ţe kdyţ je to bílé, tak to zase není vidět a nezaujme to nikoho. 

My občas děláme i takové výstavy“ (realizace fiktivních výstav je jednou 

z motivačních taktik, o které jsem se zmínila jiţ v kapitole 2.1. Motivace). Účelem 

poţadavku na barevnost obrázku je, aby děti vytvořily co nejvýraznější a barevně 

pestrý obrázek, který vynikne a který by byl tím, který by si návštěvníci výstavy 

koupili- „kdyţ je to bílé, tak to zase není vidět a nezaujme to nikoho“. Motivací tak 

je, aby autorův obrázek byl u návštěvníků výstavy nejvíce ţádaný. A toho podle 

poţadavku vyučující dosáhne právě tehdy, pokud na sebe upoutá pozornost, v tomto 

případě svou barevností. 

Poţadavek na barevné zpracování se téţ týkal i pozadí, kdy byly děti v hodině 

upozorněny, ţe stejně tak jako věci v reálném světě neexistují pouze v jednotlivosti, 

tak by ani hlavní motiv neměl mít bílé pozadí, ale měl by být zasazen do nějakého 

prostředí. Děti tedy mají pozadí figury nejen vybarvit, ale i propracovat v detailech, 

obsahově. 

Vyučující se snaţí s dětmi pracovat na zpracování a zvládání jak statických 

obrázků, tak obrázků v pohybu. Jak jsem se z rozhovoru dozvěděla, obrázky, které 

v sobě mají zahrnutý pohyb, vzdorují dětem víc, neţ obrázky statické- „ty statický 

jsou pro ně v pohodě. Ty v podstatě kreslí od malička. Ale málokdo od malička kreslí 

pohyb, nebo nějakou tu perspektivu. Strašně málo dětí. Zase se je na to musí nějakým 

způsobem přivést“. Jedním ze způsobů, jakým se paní učitelka snaţí dětem ukázat 

zobrazení průběhu pohybu, bylo např. jednotlivé rozfázování pohybu lyţaře, které 

bylo naznačeno pouhými liniemi. Jako názornou pomůcku pro lepší představu 

zobrazení pohybu dětem přinesla ukázat kníţku, kde byl rozfázovaný pohyb figurky, 

která se dala rychlým prolistování kníţky do pohybu. Paní učitelka vychází z názoru, 

ţe na takováto sloţitější zobrazení se děti musí navést. Vysvětlit a ukázat jim, kde 

tkví podstata- „na konkrétním příkladu si to mohli i v reálu představit“.  
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Zobrazení pohybu nevyţaduje u kaţdého obrázku, poţadavek na pohyb volí 

podle jejích slov- „jak kdy“. Pouze u některých např.- „kdyţ malujeme sporty, tak 

tam je jasný, ţe musí být pohyb“. 

Zvláštním poţadavkem, je poţadavek na fantazii. Z rozhovoru lze vysledovat 

několik moţných variant fantazie, se kterými vyučující pracuje.  

V poţadavcích na ztvárnění realistického či fantazijního obrázku záleţí vţdy 

na konkrétně zadaném daném tématu- „Někdy chci, aby to bylo konkrétní, pokud 

mají nějakou předlohu, tak aby ta předloha byla co nejvíc podobná tomu obrázku. A 

zase tam porovnávají, co je jiné, co není jiné. A někdy zase chci jenom fantazii. 

Neříkám jim k tomu nic, jen je trošku naťuknu, chtěla bych to takhle, třeba jenom 

téma, poraďte si! Fantasy. Přemýšlejte! Jestli to uděláte jako pohádku, fantazii, nebo 

jako reálný, nechám to na vás. Jo, zase záleţí jakoby na tématu. Ale chci oboje. Aby 

uměli jak konkrétně, něco obkreslit, tak i to fantasy“. 

Jedním z moţných pohledů na fantazii je uţít si kreativně výtvarnou činnost 

(tvar, barva, velikost), uvolnění zábran, oproti striktnímu drţení se pravidel 

typického pro realistické zobrazení objektu.  

Dalším moţným pohledem by mohla být fantazie směřující k fiktivnímu 

zobrazení objektu. Něčeho, co není, ale mohlo by být. V zásadě představa vychází 

z reality, ale obsahuje v sobě fiktivní prvky (př. slon se dvěma choboty apod.). 

Jiným pohledem na fantazijní pojetí by mohlo být zpracování, kde lze 

uvaţovat o tom, co všechno je např. kočka. Je to všechno, co je kulaté a hnědé?  

Poslední variantou fantazie, kterou lze uvaţovat, by mohl být pohled na 

fantazii vs. kopii zobrazovaného. Tj. snaţíme se vystihnout nějaký objekt, ale 

protoţe nemáme v mysli vtištěný jasný a přesný obraz zobrazovaného objektu, 

musíme si pomoci fantazií a domyslet si některé části, u kterých si nejsme jisti se 

zobrazením. 

Pokud je zadáním zpracování realistického obrázku, měl by také, podle 

poţadavků vyučující, co nejvíce odpovídat realitě- „aby ta předloha byla co nejvíc 

podobná tomu obrázku“. Tam si poté všímají a porovnávají odlišnosti, které reálný a 

zpracovaný objekt vykazuje- „porovnávají, co je jiné, co není jiné“. Při zpracování 



18 

 

obrázků, které se mají svým vzhledem přibliţovat co nejvíce realitě, se klade důraz 

především na detaily. 

Při zpracování fantasy se zase ţádné hranice striktně nekladou- „nechám to 

na vás“. Vyučující tak nechává popustit uzdu dětské fantazii, kde se mohou děti ve 

výtvoru maximálně kreativně vyţít a vyuţít svých fantazijních představ, kdy nejsou 

svazovány ţádnými omezeními na výtvarný projev-  „neříkám jim k tomu nic, jen je 

trošku naťuknu, chtěla bych to takhle, třeba jenom téma, poraďte si! Fantasy. 

Přemýšlejte!“ Pro lepší navození atmosféry a odreagování jim k tomu navíc pouští 

hudbu- „kdyţ jsem chtěla podmořský svět, tak jsem jim pustila delfíny a říkám, 

přemýšlejte! Co všechno v podmořském světě můţe být?“ Dětem se tak snaţí víc 

přiblíţit a navodit atmosféru prostředí, které mají zpracovat. Jindy (např. během mé 

návštěvy, kdy bylo zadáním Dopravní prostředky, tedy nefantazijní zadání) jim pro 

uvolnění pouštěla písničky z pohádek. Hudbu tak vyuţívá jako relaxační prvek 

v hodině. Co se týče názoru ohledně zvládání spíše fantazijních, nebo konkrétních 

obrázků, domnívá se, ţe starší děti mají raději konkrétní zadání- „oni měli radši, kdyţ 

mohli něco obkreslovat“. Ale současně dodává, ţe to také záleţí- „Jak kdo. A jak to 

téma ho chytí. Jako nemůţu říct vyloţeně jednak a jednak“. 

„To jsem měla např. od trojky asi 3 děti, které vyloţeně malovat neuměly. A 

ty právě spíš uměly ty fantazijní věci. Ale jakmile měly být konkrétní, tak z toho byly 

nešťastný. Říkám, zkuste to, musíte se to naučit. Zkoušejte to. Kdyţ to budete zkoušet, 

tak pak to bude lepší obrázek od obrázku- Jde o to, aby děti ovládaly oba způsoby 

zpracování, jak zpracování reálna, tak i fantasy, přestoţe jim jedna z těchto dvou 

zpracování vzdoruje víc- „musíte se to naučit“. Chce, aby uměly obojí, ale není to 

však formulováno striktně direktivní formou, ale spíš moţností, ţe přestoţe jim to 

momentálně nejde, je tu reálná šance, ţe opakovanými pokusy a cvičením se to 

zlepší- „Zkoušejte to. Kdyţ to budete zkoušet, tak pak to bude lepší obrázek od 

obrázku“. Je tedy ţádoucí, aby bylo jak ratio, tak i imaginatio rozvíjeno rovnocenně, 

a proto se vyučující snaţí obě tyto sloţky zakomponovat do výuky, aby měly 

moţnost se dále rozvíjet.  

Jedním z posledních poţadavků, který z celku rozhovoru jakoby sám vyvstal, 

ačkoliv nebyl explicitně nikde formulován, je týmová spolupráce ve třídě. Poprvé se 

třídní kooperace objevuje jiţ u motivační strategie prostřednictvím Bobříků, kde děti 
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sbírají body nejen za sebe, ale i za celou třídu, za které mají pak všichni společné 

výhody, jako je např. realizace výletu apod.  

Podstatou týmové spolupráce byl i úkol, kdy děti byly rozděleny do skupinek, 

kde kaţdá skupinka pracovala na své poměrné části z celkového obrázku. Cílem 

bylo, aby na konci hodiny po spojení všech jednotlivých částí, vznikl jeden celistvý 

obrázek (aby na sebe jednotlivé části plynule navazovaly- koláţ). Byl to tedy úkol 

zaloţený na společné práci, kde musela vţdy kaţdá skupinka kooperovat s ostatními 

skupinkami, aby vznikl výsledný efekt celistvého obrázku- Podívejte, teď vám ty 

linie vůbec na sebe nenavazují a to byl hlavní úkol, co jste měli udělat. Smyslem 

tohoto zadání je tak naučit děti spolupráci s druhými.  

Týmová spolupráce tedy neslouţí jen jako motivační strategie, nebo jako 

prostředek pro vytvoření kooperující atmosféry, ale také jako něco, co kultivuje 

spolupráci s druhým. Jak něco, co mě učí kooperovat s druhým při své vlastní 

tvorbě. Je potřeba nějak sladit způsob zpracování a své vlastní představy o finálním 

výtvoru se způsobem zpracování a představou finálního výtvoru druhého.   

  

3 Stručné shrnutí rozhovoru s učitelkou 

 Z celého rozhovoru jsem nejdříve abstrahovala problematiku motivace 

k výtvarné tvorbě. V té jde paní učitelce o to, aby si děti osvojily, ţe výtvarná tvorba 

pro ně můţe být potěšením, i kdyţ si mají „hrát“ s tématem nebo prostředky, které 

jim navrhla ona sama a které je nefascinují spontánně, a to i tehdy kdyţ učitelkou 

zadaný úkol vzdoruje jejich schopnostem výtvarné tvorby do té míry, ţe je spíš 

odrazuje od toho, aby spontánně „rozehrály hru“ o překonávání sebe sama. V tomto 

svém úsilí paní učitelka nespoléhá na to, ţe by mohla nakonec přece jen nějak 

zaonačit, ţe výtvarná tvorba bude pro děti potěšením sama o sobě. Ale rozvíjí celý 

systém taktik tzv. vnější, zprostředkované motivace dětí, především pozitivně 

orientované (ne však jednostranně). A tak mají děti potěšení z výtvarné tvorby i třeba 

na zprvu osobně nepřitaţlivém téma, nebo vnucenými výtvarnými prostředky, které 

vyţadují krátkodobé někdy i dlouhodobější úsilí na zdokonalení jejich schopností 

výtvarné tvorby-  čerpají tak prostřednictvím potěšení z pochval a odměn (případně 
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ještě dále směnitelných) od paní učitelky, z uznání od svých spoluţáků, a to i za 

úspěchy ve vzájemném soutěţení, z uznání od rodičů a od druhých. 

V celku rozhovoru jsem se pak věnovala tomu, co si dle paní učitelky mají 

děti osvojit ve vlastní tvorbě bez ohledu na míru motivace. Samostatně jsem pak 

zvlášť nevyzdvihla oblast schopností dětí, která se jich týká v roli doplňkové k roli 

tvůrců. Jde o schopnosti, které se týkají uznání, reakce na výtvarnou tvorbu 

druhých. (zvláště výstavy- proč by si vybral daný obrázek atd.). Před závorku toho, 

co bylo v ohnisku mého zájmu, mohu ještě vyčlenit schopnosti týkající se 

spolupráce s druhými tvůrci při vlastní tvorbě. 

To, co zbývá, tj. schopnosti vlastní výtvarné tvorby dětí, jsem pak 

v rozhovoru probírala s platností pro různé druhy výtvarné tvorby, nejen kresby. Lze 

jim ale rozumět i tak, ţe vyčleněné dílčí schopnosti mají vţdy platnost i pro 

kresebnou tvorbu. V rámci shrnutí mi pak nejde jen o to, co nejstručněji vyjmenovat 

ty dílčí schopnosti kresebné tvorby, které si dle paní učitelky mají děti osvojit. 

Vyčlenění dílčí schopnosti bych si teď chtěla ještě lépe uspořádat a ujasnit si jejich 

vzájemné souvislosti neţ v předchozí subkapitole.  

Pokud budeme systematicky postupovat směrem k jádru toho, co vše je 

zapotřebí k výtvarné tvorbě, mohu nejdříve zmínit schopnost práce s výtvarnými 

prostředky, zvlášť neobvyklými (tuţky, fixy, štětce vs. voskovky, škrábátka, 

rozprašovače, ťupovátka z papíru, tuše, inkousty a barvy samostatně namíchané atd.), 

a práce s výtvarnými technikami (zvýrazňování obrysů, rozptylování, 

vyškrabování, ťupování atd.). Prostředky a techniky jakoby byly spojeny těsnou 

vnitřní souvislostí- škrábátkem nelze stříkat, ťupovátkem zase obtíţně zvýrazňovat 

obrysy. Ve svém vnitřním členění zase představují seznam alternativním moţností, 

které se mohou více či méně úspěšně kombinovat s dalšími okruhy schopností.  

Další okruh schopností by se pak dal spojit pod společný pojem kompozice 

zobrazujícího. V rámci té pak učitelka zdůraznila schopnosti, které bychom mohli 

uvaţovat jako sice relativně samostatné, ale v souhrnu spolupracují na míře 

komplikovanosti kompozice: dostatečně a zřetelně vyčlenit figuru (zvlášť velikostí, 

případně obrysem), propracovat pozadí (nejen jednou barvou, ale jako prostředí); 

propracovat figuru, v rámci její konkretizace, coţ je jeden z učitelkou pouţívaných 

významů schopnosti „fantazie“, propracovat obrázek barevně.  
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Schopnost udělat obrázky statické a v pohybu (a nějaké té perspektivy) ale 

jakoby spadala spíš pod pojem kompozice zobrazovaného. Na první pohled je 

srozumitelné, ţe je zobrazení v pohybu pro děti pracnější. Úkol zobrazit třeba 

pohybujícího se člověka, bavíc v prostředí nějak komplikovanějšího prostoru, volá 

po srovnatelně komplikovanější kompozici zobrazujícího, neţ úkol zobrazit člověka 

stojícího. Na druhé straně si lze představit, ţe i kompozice jednoho stojícího člověka 

v určitém prostředí bude volat po komplikovanější kompozici zobrazujícího ve výše 

zmíněných parametrech (vyčlenění figury, propracovanosti pozadí, figury a 

barevnosti), neţ jiného člověka pohybujícího se v jiném prostředí (bude-li ve druhém 

případě člověk a prostředí výrazně jednodušší v členitosti a barevnosti). Nakonec si 

tedy nejsem jistá, jestli tato schopnost je blíţe jádru výtvarné tvorby neţ ta 

předchozí.  

Tak trochu podobně na tom jsem se schopností udělat obrázky věci fiktivní 

(vs. věci reálné; další z významů „fantazie“). Na první pohled fikce komplikuje 

nároky na kompozici zobrazovaného (nelze se na něj jen podívat nebo si jen 

vzpomenout), ale i nároky na kompozici zobrazujícího (jak zobrazit něco, co jsem 

nikdy neviděl). Vůči schopnosti udělat obrázek věci reálné jde tedy spíše o 

komplikaci, neţ o alternativu. Ale i zde můţe platit relativizující úvaha, která je 

obdobná té pro obrázek věci statické vs. v pohybu. Vymyslet kvality neexistující 

věci, a to včetně jejich podob, tvarů, pak jakoby na první pohled bylo samotné jádro 

„výtvarné“ tvorby. To bych ale nerozlišovala mezi tvorbou výtvarnou a literární? 

Určitě bych ale rozlišovala mezi prací ve výtvarné výchově a při výuce čtení, psaní a 

počítání.  

Otvírá se pak další otázka. Děti se moţná nespoléhají na svojí paměť nebo 

pohled na zobrazované. Moţná, ţe zobrazované komponují jakoby „spolu“ se 

zobrazujícím- jak naznačuje paní učitelka víceznačným pouţíváním termínu 

„fantazie“. Moţná, ţe o zprostředkovaném vyuţívání paměti nebo pohledu na 

zobrazované vypovídá i schopnost udělat obrázky, ve kterých je tvar zobrazující 

(reálnou či fiktivní) věc realistický vs. transformovaný (např. jako u Lady; další 

z významů „fantazie“). Tady jako by zapojení pohledu nebo paměti dětem situaci 

spíše komplikovalo- v kreslení Ladovských obrázků, děti byly mimořádně úspěšné 

v zobrazení reálných tvarů transformujících obrázků. Schopnost transformace tvaru 
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zobrazujícího a schopnost dělání obrázků fiktivních věcí moţná u sledovaných 

prvňáků zase aţ tolik výchovné péče nepotřebuje.  

Uvaţovat o posledních dvou schopnostech jako o nejbliţších jádru výtvarné 

tvorby má smysl jen jako o kombinovaných s těmi předchozími. Ta první, udělat 

obrázek dokonalejší („bude to lepší obrázek od obrázku“) sugeruje spíše míru 

kvantitativní a tzv. individuální normu. Ta druhá, udělat obrázek originální sugeruje 

spíše míru kvalitativní a normu sociální (nekopírovat obrázky spoluţáků, učitelky). 

Ta druhá schopnost ale jakoby byla vnitřně rozporná- jednak učitelka trvá na 

dodrţení zadaného tématu, jednak je někdy nadšená jakoby právě z kopírování jejích 

obrázků (zmíněné Ladovské obrázky). 

 

4 PROHLOUBENÍ VHLEDU DO STRATEGIE PANÍ 

UČITELKY S POUŽITÍM TEORIE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

J.UŽDILA  

V této kapitole se pokusím porovnat snahy paní učitelky s teoriemi Jaromíra 

Uţdila. Tohoto autora jsem si vybrala kvůli jeho dlouholetému věnování se právě 

problematice dětské kresby, kterou poměrně ze široka pojímá, a psychickému vývoji, 

který se s ní pojí a který je proto pro pochopení kontextu celé kresby jistě 

nepostradatelný. Podle Uţdila není dětská výtvarná činnost ničím nahodilým, ale je 

úzce svázána s celkem duševního ţivota. (UŢDIL, 1974a, s. 91) 

Pro získání vhledu do strategií Jaromíra Uţdila vycházím z jeho publikace 

Výtvarný projev a výchova, ve které se zabývá, jak z názvu plyne nejen výtvarným 

projevem, ale také výchovou. Kníţka je členěná celkem do pěti hlavních částí, které 

se dále dělí na jednotlivé kapitoly. Pro naše účely se zaměříme především na pátou 

část knihy nazvanou Členění výtvarných činností, konkrétně na kapitoly: Výtvarné 

vyjadřování představ fantazijní a poznatkově věcné povahy, Studium a výtvarné 

podání skutečnosti a Tvarová a barevná transpozice přírodní nebo umělé formy. 

V kapitole Výtvarné vyjadřování představ fantazijní a poznatkově věcné 

povahy Uţdil uvádí, ţe výtvarné podání představ je téměř neoddělitelnou součástí 

výtvarné výchovy. V obzvlášť typické podobě se toto objevuje u předškolních dětí a 

dětí mladšího školního věku. Pro jejichţ věkové období je typické, ţe se kognitivní a 
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imaginativní sloţka intenzívně podporují a snaţí se tak dobrat celistvého výkladu 

světa. (UŢDIL, 1974b, s. 231)  

Jelikoţ je představa oproti svému výrazu mnohem bohatší, obsahuje více 

emocionálních poloţek neţ jich má a vůbec můţe mít její grafický výraz, nelze 

představu a její výraz chápat ve smyslu identity. Pro děti je navíc obtíţné vyvolat si 

nějakou představu bez souvislosti s jejich bezprostřední potřebou (tzn. bez nějakého 

motivujícího působení nebo slovního vybídnutí). Emotivní faktor, jinak řečeno 

zájem, hraje u nejmladších dětí velkou úlohu. Představa se postupně diferencuje a 

zpevňuje a mění svůj obsah v souvislosti s odpovídajícími „pohyby“ v dětské 

psychice. S tím souvisí i tzv. grafické typy, které Uţdil charakterizuje jako výsledek 

spojení relativně ustálených obsahů a neuromotorické paměti, které se vyvíjejí 

poměrně sloţitě. (UŢDIL, 1974b, s. 231) 

Upevněný a jiţ standardizovaný grafický typ (např. strom, dům, atd.) má však 

své výhody i nevýhody. Na jedné straně vidí Uţdil v grafickém typu pozitivum 

především v jeho „dobré čitelnosti“ a tím pádem i následně moţného přenesení 

důrazu na obsah zobrazovaného (tj. na scénu, děj, apod.). Na straně druhé, můţe být 

jiţ „hotový“ grafický typ příčinou stagnace a stereotypního opakování. Proto se 

domnívá, ţe výchova by měla směřovat k tomu, aby tvorbu grafického typu nejen 

podporovala, ale zároveň aby ho uměla i účelně „narušovat“ (např. obohacovala o 

další představy na základě rozšiřování vědomostí apod.). (UŢDIL, 1974b, s. 232) 

Aby vnášela nějaké napětí, které by posunovalo tvůrce ve výtvarném vývoji dál. 

Autor se dále v této kapitole věnuje pojmu představa, kde zmiňuje její 

mnohoznačnost (představy paměťové, fantazijní, perseverační) a o které hovoří jako 

něčem, co ovlivňuje finální výtvor. Například představa lokomotivy v předškolním 

věku bude jistě silně emocionálně podbarvena (tj. mezi věcné komponenty bude dítě 

zařazovat valící se kouř, mohutná kola). Zatímco představa 14letého kreslíře se 

změní spíše na věcnou podobu stroje, ve kterém se uplatní jeho technické funkce. 

Podle Uţdila je důleţité, aby subjektivní, citová „zpětná vazba“ zobrazujícího 

k zobrazovanému nebyla přerušena, přestoţe je přirozené, ţe ve druhém případě se 

představa vynoří na základě jiných podnětů, neţ je sympatie či zaujetí. Změna 

obsahu latentní zkušenosti s lokomotivou obohacuje o věcné poznatky a hledá si také 
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nějakou ekvivalentní formu vyjádření, která by byla schopná unést „podrobnost“ 

poznatků (jinak řečeno detaily). (UŢDIL, 1974b, s. 232) 

Nalézt hranici mezi technickým náčrtem a výtvarným zpodobněním je někdy 

velice těţké, ale podle Uţdila vţdy nutné. „Smyslově názorné, tvořivé, imaginativní 

a estetické tvoří objektivní základ kritéria výtvarnosti i tehdy, kdyţ představa je 

prosycena věcností a kresba chce o věcných znacích objektivně informovat“. 

(UŢDIL, 1974b, s. 232) 

Zatímco u obecných představ, které vznikají víceméně bezděčně, se 

uplatňuje ţivotní praxe, tj. účelný výběr těch rysů skutečnosti, které jsou rozhodující 

pro znakovost (sémantičnost) významu, u speciálních představ se uplatňuje 

speciální studium, tj. vědomé poznávání věci a snaha o pochopení její funkce, 

význam jednotlivých částí apod. V takovém případě se prosadí i ohled k proporcím a 

snaha o smyslovou a racionální názornost výtvoru. (UŢDIL, 1974b, s. 231-232) 

Jinak řečeno, čím více je zobrazovaný objekt prostudovaný a máme o něm více 

informací, tím větší je pravděpodobnost, ţe bude výtvor i více propracovaný. Jde o 

jakousi celistvost či komplexitu výtvoru. Ovšem nutno dodat, jak bylo zmíněno výše, 

z práce by se neměl vytrácet především afektivní vztah.  

Z celku první kapitoly by se dalo shrnout, ţe hlavním smyslem zobrazování 

je, aby to bylo především výtvarné. Aby se neztrácel emotivní faktor a afektivní 

vztah k zobrazovanému. V této souvislosti bychom mohli zmínit učitelčiny 

motivační strategie a taktiky, kterými se snaţí děti namotivovat a pomoci tak vytvořit 

vztah ke zpracovávanému tématu.  

V kapitole Studium a výtvarné podání skutečnosti Uţdil připomíná, ţe 

výtvarný projev nikdy nemůţe být přímým protějškem zrakového vnímání, protoţe 

nikdy nezachycuje zcela „informační plnost“ vjemu a je ochuzen, jak bylo zmíněno 

jiţ výše, i o emocionální poloţky, ale dokumentuje především význam částí a jejich 

vztahů, kterých si autor všiml zpravidla uţ dříve a které pozorování jen upřesnilo. A 

proto bychom měli objektivitu chápat jako něco, co má své omezení, které vychází 

jednak ze zvláštností našeho vnímání a jednak z dřívější smyslové zkušenosti. Ale 

také z toho, jak dalece si dítě osvojilo danou skutečnost racionálně nebo citově. 

„Pozorování samo reprezentuje tedy nejen vlastní zrakové a hmatové dojmy, ale i 

stupeň jejich psychické transformace“. (UŢDIL, 1974b, s. 234) Analýza, která 
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navazuje na pozorování, je podmíněna rozumovou reflexí, tj. rozumovým 

zpracováním dojmů. Pokud jde tedy o skutečnost samotnou, nevstupuje do 

vyučovacího a výchovného procesu jako neurčitý faktor, ale je uţ ve svém výběru 

podrobena hlediskům společenského, vědního ale i dětsky subjektivního významu. 

Tedy to, co vnímám, vnímám jako „moji skutečnost“. (UŢDIL, 1974b, s. 234) 

Uţdil odmítá neosobní a fotograficky věrné zobrazování, protoţe se zde 

nedostávají do rozchodu představy a vjemy a dochází tak ke ztrátě nadsumativnosti 

vnímání a neuromotorické individuálnosti kreslířského přednesu tzv. rukopisu. 

Naproti tomu klade důraz na prostudování objektu, které je cestou k propracovanosti 

kompozice. Díky prostudování je moţné najít skrytou konstituci věcí, jejich tvarový 

řád, ale i neviditelné předivo vztahů, které se pojí se skutečným světem. Obzvlášť 

v prvních letech školní docházky by neměl být zdůrazněn jen mimetický 

(napodobivý) význam ţákovy práce. Skutečnost se má dítěti objevit v přirozené 

(díky individuální zkušenosti a sociálně kulturní potvrzené praxi) souvislosti svých 

znaků a významů, a ne jako pouhý „kabinetový“ model.  (UŢDIL, 1974b, s. 234, 

235) Jak jiţ byl uvedeno výše, analýza skutečnosti tak můţe vést od zjevně viděných 

a zjištěných znaků k objevení jejich dalších skrytých souvislostí a tím tak k lepší 

propracovanosti celé kompozice.   

Cíl výtvarného procesu by se tedy dal podle Uţdila vyjádřit jako: výtvarná 

charakteristika skutečnosti, která se opírá o komplexní smyslovou analýzu a 

emocionální vztah dítěte ke světu. (UŢDIL, 1974b, s. 236) 

Z celku druhé kapitoly bychom mohli říci, ţe propracovanost skutečnosti má 

vést k propracovanosti kompozice. Tomu by odpovídal učitelčin přístup a snaha 

dětem co nejvíce přiblíţit téma zadání, či objekt zobrazování např. s pomocí různých 

obrázků a upozorňování na detaily jak u figury, tak u pozadí. A snaha vést tak děti 

k propracovanosti obrázku.  

V kapitole Tvarová a barevná transpozice přírodní nebo umělé formy Uţdil 

zmiňuje a pracuje s pojmem „transpozice“ jako s kategorií, ve které se účastní 

vybavování představ a studium skutečnosti. (UŢDIL, 1974b, s. 237) 

V počátcích kreslení dítě převádí svou prostorovou představu do plochy, kde 

toto transponování (přenášení, převádění) má zprvu topologický charakter. Plošná 
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povaha výtvarných znaků má svůj původ v radosti ze vznikající stopy (grafickém 

pohybu). Tato stopa však brzy spěje k uzavřenosti, vyšší organizovanosti a respektu 

k ploše nákresu, která se stává moţným prostorem pro pohybové revoluce. (UŢDIL, 

1974b, s. 237) 

Kompoziční smysl se dá podle Uţdila zjistit poměrně brzy díky studiu raných 

dětských kreseb (víc maleb). Kompoziční styl se vyznačuje mnoha způsoby: smysl 

pro symetrii a mechanickou rovnováhu, cit pro dynamickou rovnováhu, kde jsou obě 

části plochy kvalitativně vyvaţovány, apod. Formální analýza dětské kresby si všímá 

pozoruhodných kompozičních kvalit i v oblasti rozvrţení barev. Barvy se např. nejen 

spontánně opakují, ale bývá jim vyhrazeno i jejich přirozené místo. Některé barvy se 

proto např. objevují přesně tam, kde jsou důleţité pro udrţení celkového vyznění 

malířského výtvoru. Jejich funkcí je, aby „zvýznamňovaly“, coţ se můţe dít i za 

předpokladu, ţe je tu rozpor se zrakovou zkušeností a s reálnou barevností 

zobrazovaných věcí. (UŢDIL, 1974b, s. 237)  

„Toto prvotní psychologické opodstatnění barevné a tvarové transpozice 

přerůstá ve výtvarném umění do celé řady postupů, jejichţ cílem je integrace tvarů, 

barvy a plochy“. Cílem umělce je tak hledat esteticky smysluplné rozčlenění a 

zvýraznění plochy, které bude mít harmonizující, dekorativní, ale také vzrušivý nebo 

provokující aţ šokující efekt.  (UŢDIL, 1974b, s. 238)  

 „Rytmizace, nadsázka, barevná a tvarová konfigurace, seskupení, 

geometrizace, zjednodušení, denaturalizace aj. jsou pojmy, které se s proměnou 

přírodního tvaru ve výtvarnou formu spojují velmi často“. Naznačují stupeň 

výtvarného myšlení, ve kterém je reálný přírodní tvar asimilován a který se znovu 

vynořuje jako artefakt (lidské dílo), tj. jako výsledek interakce sloţitých psychických 

operací. (UŢDIL, 1974b, s. 238)  

Uţdil proto vnímá kompozici jako rodnou sestru plošné (popř. prostorové) 

transpozice naturálního tvaru. Z didaktického hlediska proto zdůrazňuje, ţe je 

důleţité nalezení a zachování smyslu tvarové a barevné kompozice. Uvádí, ţe 

transformovat tvar „jen tak“, bez hlubšího zdůvodnění, nemá pro ţáka význam a spíš 

u něj vyvolá odpor a vnitřní nesouhlas. (UŢDIL, 1974b, s. 238) 
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Jedno z dilemat, které mi z textu jakoby vyvstalo, bylo dilema se zobrazením 

reálného výtvoru. Aby se totiţ výtvor podobal reálnému, nesměli bychom 

transformovat, protoţe transformace oddaluje od realistického zobrazení. 

Transformace je ovšem jedním ze způsobů s jakým se subjektivně vyrovnáváme se 

zobrazením realistických objektů případně se subjektivní představou zobrazovaného, 

kdy se snaţíme o věrné realistické zpracování. Při transpozici tak částečně dochází i 

k transformaci, kde si při zobrazování pomáháme např. deformací, zjednodušením, 

apod.   

Vzhledem k těmto nevyjasněnostem bychom se mohli dostat během naší 

následné analýzy obrázků později do problémů. Za zváţení by proto moţná stálo, 

jestli neobohatit kategorie v hodnocení o některé dílčí kategorie Jaromíra Uţdila, tj. 

propracovanost kompozice, transpozice, transformace. 

Uţdil ve své teorii dále zmiňuje pojmy jako: rytmizace, nadsázka, barevná a 

tvarová konfigurace, seskupení, geometrizace, zjednodušení, denaturalizace, na které 

jsme sice nenarazili v rozhovoru s paní učitelkou, ale o kterých bychom mohli 

teoreticky uvaţovat jako o dalších moţných kategoriích, které by nám mohly být ku 

pomoci během naší následné analýzy obrázků.  

 

5 CO DĚTI VLASTNĚ ZVLÁDAJÍ A NEZVLÁDAJÍ-  PŘÍPAD 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY  

5.1 Průběh vyučovacích hodin- Téma: Dopravní prostředky 

Těsně před začátkem vyučovací hodiny byly děti vyzvány, aby si sklidily 

svačiny, uklidily svá pracovní místa a připravily se na hodinu (tzn. rozprostřely na 

stůl pracovní igelit, převlékly se do pracovního oblečení). Ihned v úvodu hodiny, 

kdyţ děti byly připravené a na svých místech, mne paní učitelka dětem představila 

jako studentku vysoké školy a informovala je, ţe s nimi společně strávím 

dvouhodinovou výuku výtvarné výchovy. Osobně jsem se dětem představila ještě 

jednou a zároveň jsem je poprosila, jestli by mi darovaly dnešní obrázky, které by mi 

pomohly při zpracování mé bakalářské práce, s čímţ děti nadšeně souhlasily.  

Po úvodním představení paní učitelka dětem sdělila, ţe dnes budou malovat 

dopravní prostředky a následně si společně začaly vyjmenovávat jednotlivé druhy 
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dopravních prostředků, které znají. U kaţdého prostředku se na chvíli zastavily a 

říkaly si, co je pro ten či onen prostředek charakteristické a na co by pak při jeho 

zpracování neměly děti zapomenout.  

Jak mi poté sdělila, téma dopravní prostředky si zvolila proto, ţe je všem 

dětem dobře známé a děti podle jejich slov rády malují to, co znají. Ovšem i za 

tohoto předpokladu je prý dobré si s dětmi zopakovat a připomenout si různé druhy 

dopravních prostředků, které existují a dát jim tak moţnost vybrat si z mnoţství 

variant. Tím se snaţí předejit především tomu, aby děti nemalovaly např. pouze auta, 

jeţ by byla jistě první, která by je nejspíš jakoţto nejcharakterističtější dopravní 

prostředek, napadla.  

V návaznosti na uvedení tématu mě vyučující poţádala, jestli bych mohla 

dětem, zatímco ona bude povídat o zadaném tématu, postupně ukazovat realistické 

obrázky dopravních prostředků, které měla připravené.  

Vyučující se touto strategií s prezentováním realistických obrázků snaţí 

zabránit moţnému kopírování zobrazovaného obrázku. Má totiţ zkušenosti s tím, ţe 

pokud namaluje jako vzor na tabuli nějaký obrázek, mají některé snaţivé děti 

tendenci tento obrázek „kopírovat“. O to, ale paní učitelce nejde. Dalším důvodem 

v tomto případě také bylo to, ţe na realistických obrázcích můţe děti upozornit na 

konkrétní prvky typické pro konkrétní dopravní prostředek.   

Poté, co si s dětmi společně vyjmenovaly různé druhy dopravních prostředků 

a rozebraly jejich specifika, vyzvala děti, aby se hlásily a říkaly, jaký dopravní 

prostředek ke zpracování si vybraly. Zároveň je poţádala, aby se často neopakovaly 

a vybíraly si různé druhy, aby pak měly pestrou nástěnku.  

Kdyţ uţ kaţdý měl vybrán dopravní prostředek, rozdaly jsme společně s paní 

učitelkou dětem čtvrtky a tuše se špejlí.  

K výtvarnému zpracování dnešního zadání vybrala vyučující 2 techniky a to: 

práci s tuší a práci s voskovkami. Tuš vybrala proto, ţe obrysy obrázků jsou s ní 

výraznější, neţ kdyţ by pouţily obyčejnou tuţku a obrázky s výrazným obrysem se 

podle jejích slov dětem i lépe vybarvují. Nespornou výhodu vidí také v tom, ţe tuš 

rychle zasychá, nerozpíjí se a linka je určitá, coţ způsobuje, ţe v konečném 

provedení se neztrácí v ostatních barvách a obrázek má jasné kontury.  
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Zatímco jsme rozdávaly pomůcky, učitelka upozorňovala děti, aby byly při 

práci s tuší opatrné a tuš nerozlily. Také je upozornila na specifika práce s tuší, ţe 

špejli musí často namáčet, aby za sebou zanechávala stopu.  

Ještě neţ se děti pustily do práce, několikrát je vyučující vyzvala, aby 

malovaly velké obrázky. Obrázky, které budou při příchodu do třídy krásně vidět 

z nástěnky. Mezitím co děti pracovaly na svých výtvorech, já a paní učitelka jsme 

průběţně procházely mezi stoly a prohlíţely si vznikající obrázky dětí. Vyučující děti 

často chválila. Jen občas doplnila, na co by se měly děti zaměřit a co by mohly 

vylepšit či co by neměly opomenout zobrazit.   

Kdyţ měly děti pocit, ţe uţ dokončily svou práci s obrysy obrázku, přihlásily 

se, některé se vydaly přímo za vyučující, aby se zeptaly a ujistily, jestli je obrázek 

v pořádku. Pokud paní učitelka neměla uţ ţádné připomínky, mohly obrázek odloţit 

na topení, aby tuš řádně uschla. Poté, co byl obrázek suchý, rozdaly jsme 

jednotlivým dětem voskovky, se kterými měly obrázek dokončit a vybarvit.   

Vyučující dávala dětem instrukce, jak mají s voskovkou pracovat. Pokud 

chtějí např. vymalovat větší plochu, mohou pouţít plochý konec voskovky, případně 

kdyţ chtějí mít sytější barvu, tak musí přitlačit, ale zároveň je upozornila, ţe 

v takovém případě se jim můţe smýkat papír, který voskovku obaluje. Především ale 

chtěla, aby výsledným efektem bylo jednolité vybarvení plochy bez bílých míst. 

Způsob vybarvení a moţnosti práce s voskovkou dětem sama názorně také ukázala.  

Na konci hodiny jsme pak s paní učitelkou obešly všechny stoly, abychom se 

podívaly na jednotlivé obrázky, které vyučující následně vţdy okomentovala a před 

celou třídou vyzdvihla, co se podařilo a co uţ méně. Finální výsledky byly 

povětšinou opravdu velmi zdařilé. Děti si pohlídaly, aby obrázky byly dostatečně 

veliké a dbaly na pokyny vyučující. V závěrečném hodnocení paní učitelka 

zhodnotila výsledky všech prací kladně. U nikoho nezaznělo,  ţe by se mu obrázek 

nepovedl vůbec, a proto všechny děti dostaly za dobře odvedenou práci/snahu 

obrázek.  

 



30 

 

5.2 Kritéria hodnocení obrázků 

Při výtvarném zpracování dopravních prostředků, zdůraznila vyučující dětem 

několik poţadavků, kterých chtěla, aby se děti při své tvorbě drţely.  

Jedním z nejdůleţitějších a velice zdůrazňovaných poţadavků bylo udělat 

velký hlavní motiv. Takový, aby bylo dobře rozpoznatelné, co je figura a co pozadí. 

Zároveň bylo kladeno dětem na srdce, aby nezapomněly na zobrazení pozadí, aby 

dopravní prostředek zasadily do nějakého prostředí. Na oba předchozí poţadavky v 

zápětí navazoval požadavek propracovanosti (tj. propracovanosti figury i pozadí). 

Jedním z dalších poţadavků byl poţadavek na barevnost obrázku. Děti se neměly 

drţet stereotypně jedné barvy, ale snaţit se vyuţít pestré škály barev, která se jim 

v balení voskovek nabízela. Co se týče práce s výtvarnými prostředky, konkrétně 

práce s tuší, úkolem bylo, aby se děti vyhnuly kaňkám a aby tak obrázek nepůsobil 

umazaným dojmem. U práce s voskovkami byly kladeny nároky především na 

celoplošné vybarvení obrázku s cílem eliminovat co nejvíce bílých ploch na papíře. 

Úkolem práce s voskovkou bylo vést tahy tak, aby byl co moţná nejméně vidět jejich 

směr a současně, aby vybarvená plocha měla jednolitou barvu bez bílých míst.  

Budeme-li také vycházet z celku rozhovoru a informací, které jsme se z něj 

dozvěděli, mohli bychom jako další kritéria našeho hodnocení uvaţovat např. 

požadavek na pohyb, či nějak zohlednit fantazii. Ale jelikoţ se v tomto případě 

jednalo o realistické zadání s poţadavkem na co nejvěrnější zobrazení, nebudeme 

proto fantazii uvaţovat.  

Protoţe se výše uvedená kritéria pro účely naší analýzy jevila příliš obecná a 

mohla by tak být zdrojem naší nerozhodnosti a komplikace v hodnocení, byla 

rozpracována dále na více subkategorií, která obsahují uţší oblast zaměření.  
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Kritéria: 

Propracovanost figury: 

 Velké obrysy 

o Velikost 

 Detaily + jejich správné umístění  

o Charakteristické prvky (detaily) pro jednotlivé dopravní prostředky 

(propracovanost) 

o Správné umístění detailů 

o Detaily, které jsou typické pouze pro určité prostředky a které mají 

rozlišovací funkci  

 Barevnost 

o Mnoţství barev 

 Práce s tuší 

o Kaňkovost 

o Výraznost, velikost  

 Práce s voskovkou 

o Minimum bílých míst 

o Zaplnění plochy 

 Pohyb figury 

 

Propracovanost pozadí: 

 Pozadí 

o Práce s prostorem zobrazujícím, aby se tam vešly také věci z prostředí 

o Zobrazené věci by měly odpovídat vzájemným vztahům 

v zobrazovaném prostoru 

 Barevnost 

o Mnoţství barev 

 Práce s voskovkou 

o Minimum bílých míst 

o Obsáhlá celá plocha  

 Práce s tuší 

o Kaňkovost 

o Výraznost, velikost  

 Pohyb prostředí 

 

Kategorie originality nebyla do kategorií hodnocení zahrnuta a to především z 

toho důvodu, ţe nejsou k dispozici doplňující komentáře dětských autorů, takzvaně 

ex post. Nemůţeme tedy říci, co tím autor zamýšlel. Tak jako bychom mohli označit 

určitý prvek za originální/jedinečný, stejně tak bychom ho mohli označit jako za 

mylný, nepřesný či špatně provedený.  
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5.3 Analýza obrázků 

Analýze bylo podrobeno celkem 15 náhodně vybraných reprezentativním 

obrázků z celkového počtu 24. Pro analýzu byly klíčové instrukce a poţadavky, které 

vyučující na děti měla. Jelikoţ se zdá být hodnocení splnění poţadavku pomocí 

pouhého označení splnil/nesplnil příliš striktní, rozhodla jsem se pro hodnocení 

vyuţít Lickertovu škálu, která nám umoţní lepší postihnutí celkového splnění 

poţadavků (míru splnění) paní učitelky. Lze tím předejit moţné komplikaci, která by 

mohla nastat v situaci, kdy by poţadavek byl splněn pouze z části.  

U rozboru obrázků bylo pouţito následujícího kódování. 

Míra splnění poţadavku: 0b= nesplnil; 1b= spíš ne; 2b= spíš ano; 3b= splnil 

0b 1b 2b 3b 

Ne Spíš ne Spíš ano Ano 
 

Pro bliţší seznámení se způsobem hodnocení a stručným popisem uvádím tabulku 

níţe. 

 

Propracovanost figury 0 1 2 3

Velikost

Podstatná 

část plochy= 

pozadí

Pozadí zabra lo 

větš í část 

plochy

Figura  zabírá  

větš í část 

plochy

Figura  zabírá  

podstatnou 

část plochy

Detaily
Zcela  bez 

detai lů

Zobrazen 

alespoň 1 

detai l

Minimálně 2 

detai ly

propracovano

st- 3 a  více 

detai lů

Správné umístění detailu
Zcela  špatně 

umístěný 

Nepřesně 

umístěný

Poměrně 

dobře 

umístěný

Přesně a  

správně 

umístěný

Detaily rozlišovací funkce Zcela  chybí Nedostatečné

Umožňuje 

odl išení od 

ostatních

Typické pro 

odl išení od 

ostatních

Množství barev
Použita  

pouze 1 

barva

Použity max 2-3 

barvy

Použity 

nejméně 4 

barvy

Použita  

pestrá  šká la  

barev

Kaňkovitost
Zcela  bez 

kaněk
1-2 kaňky 3-4 kaňky Mnoho kaněk

Výraznost
Splývá s  

pozadím

Mírně vystupuje 

z pozadí

Převážně 

vystupuje z 

pozadí

Jasně 

vystupuje z 

pozadí, jasná 

ohraničenost

Minimum bílých míst
Výraná bílá  

místa
Častá  bílá  místa

El iminace 

bílých míst

Bez bílých 

míst

Pohyb
Zcela  bez 

pohybu 
 Nehodnoceno

Možný 

zamýš lený 

pohyb

Zamýš lený 

pohyb
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Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 3

Množství barev 3

Minimum bílých míst 2

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 1

Výraznost 2

Pohyb 3

Propracovanost pozadí 

Velikost 1

Detaily 3

Správné umístění detailu 3

Detaily s rozlišovací funkcí 3

Množství barev 3

Kaňkovitost 1

Výraznost 3

Minimum bílých míst 2

Pohyb 3

Propracovanost figury 

 

Propracovanost pozadí 0 1 2 3

Velikost prostoru

Podstatná 

část plochy= 

pozadí

Pozadí zabra lo 

větš í část 

plochy

Figura  zabírá  

větš í část 

plochy

Figura  zabírá  

podstatnou 

část plochy

Vzájemné vztahy v 

prostoru

Zcela  bez 

detai lů

Zobrazen 

alespoň 1 

detai l

Minimálně 2 

detai ly

propracovano

st- 3 a  více 

detai lů

Množství barev 
Použita  

pouze 1 

barva

Použity max 2-3 

barvy

Použity 

nejméně 4 

barvy

Použita  

pestrá  šká la  

barev

Minimum bílých míst Zcela  chybí Nedostatečné

Umožňuje 

odl išení od 

ostatních

Typické pro 

odl išení od 

ostatních

Zaplnění plochy Chybí pozadí
Chudě 

zpracované 

Převážně 

zaplněné

Úplné 

zaplnění 

Kaňkovitost
Zcela  bez 

kaněk
1-2 kaňky 3-4 kaňky Mnoho kaněk

Výraznost
Splývá s  

figurou, 

nebo chybí

Slabš í 

ohraničení

Dostatečné 

ohraničení

Jasné 

ohraničení

Pohyb
Zcela  bez 

pohybu 
 Nehodnoceno

Možný 

zamýš lený 

pohyb

Zamýš lený 

pohyb

 

 

 

 

 

  

Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Minimum bílých míst 2

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 2

Množství barev 1

Minimum bílých míst 2

Zaplnění plochy 2

Kaňkovitost 0

Výraznost 1

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Obr. Tank 

Obr. Letadlo  

Obr. Tank 
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Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 2

Minimum bílých míst 1

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 1

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 1

Minimum bílých míst 1

Zaplnění plochy 2

Kaňkovitost 1

Výraznost 1

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 1

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 2

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 2

Pohyb 1

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 3

Kaňkovitost 1

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 1

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 2

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 2

Pohyb 1

Propracovanost pozadí 

Velikost 2

Detaily 2

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 1

Množství barev 1

Kaňkovitost 1

Výraznost 1

Minimum bílých míst 1

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 3

Množství barev 2

Minimum bílých míst 1

Zaplnění plochy 2

Kaňkovitost 2

Výraznost 1

Pohyb 3

Propracovanost pozadí 

Obr. Titanic 

Obr. Autobus 

Obr. Auto 

Obr. Loď 
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Velikost 3

Detaily 2

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 3

Množství barev 2

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Minimum bílých míst 2

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 3

Množství barev 3

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Velikost 2

Detaily 2

Správné umístění detailu 1

Detaily s rozlišovací funkcí 1

Množství barev 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Minimum bílých míst 2

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 2

Množství barev 1

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Pohyb 0

Propracovanost pozadí 

Velikost 2

Detaily 0

Správné umístění detailu 0

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 2

Kaňkovitost 0

Výraznost 1

Minimum bílých míst 2

Pohyb 0

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 3

Minimum bílých míst 2

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 1

Pohyb 0

Propracovanost pozadí 

Velikost prostoru 1

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 3

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Pohyb 1

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 2

Správné umístění detailu 1

Detaily s rozlišovací funkcí 1

Množství barev 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 2

Propracovanost figury 

Obr. Vlak 

 Obr. Mašinka 

Obr. Lokomotiva 

Obr. Červený autobus 
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Velikost 1

Detaily 1

Správné umístění detailu 0

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 2

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Minimum bílých míst 3

Pohyb 3

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 3

Vzájemné vztahy v prostoru 2

Množství barev 3

Minimum bílých míst 1

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Pohyb 0

Propracovanost pozadí 

Velikost 2

Detaily 2

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 3

Množství barev 2

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Minimum bílých míst 3

Pohyb 3

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 2

Množství barev 1

Minimum bílých míst 2

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 2

Detaily s rozlišovací funkcí 3

Množství barev 3

Kaňkovitost 1

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 3

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 2

Množství barev 3

Minimum bílých míst 2

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 2

Správné umístění detailu 0

Detaily s rozlišovací funkcí 2

Množství barev 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 0

Propracovanost figury 

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 1

Množství barev 0

Minimum bílých míst 1

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 0

Výraznost 2

Pohyb 2

Propracovanost pozadí 

Obr. Letadlo 

Obr. Vzducholoď 1 

Obr. Kolo 

Obr. Vzducholoď 2 
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5.4 Shrnutí 

Výsledky byly získány pomocí výpočtu průměru získaných bodů v 

jednotlivých subkategorií.  

Z celku hodnocení tak vyšly následující výsledky, které se vzápětí pokusím 

interpretovat. 

 

Ad Propracovanost figury 

Zdá se, ţe děti v průměru (v našem případě dopravních prostředků) nemají 

problémy se zobrazováním velké figury. Výsledek 2,5bodu by mohl naznačovat 

k tendenci či snaze zobrazovat spíše větší neţ menší figury. 

Zajímavý výsledek vyšel u subkategorií týkající se zobrazení detailů. Děti ve 

většině případů sice nezapomenou detaily zobrazit, jsou si jich vědomi (2,3b), ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost 37 2,5

Detaily 34 2,3

Správné umístění detailu 13 0,9

Detaily s rozlišovací funkcí 32 2,1

Množství barev 39 2,6

Kaňkovitost 9 0,6

Výraznost 38 2,5

Minimum bílých míst 36 2,4

Pohyb 31 2,1

Propracovanost figury 
Dosažené 

body

Průměrné 

výsledky
Velikost prostoru 27 1,8
Vzájemné vztahy v 

prostoru
28 1,9

Množství barev 31 2,1

Minimum bílých míst 32 2,1

Zaplnění plochy 42 2,8

Kaňkovitost 12 0,8

Výraznost 30 2,0

Pohyb 24 1,6

Dosažené 

body
Propracovanost pozadí 

Průměrné 

výsledky

Velikost prostoru 2

Vzájemné vztahy v prostoru 3

Množství barev 3

Minimum bílých míst 3

Zaplnění plochy 3

Kaňkovitost 2

Výraznost 3

Pohyb 3

Propracovanost pozadí 

Velikost 3

Detaily 3

Správné umístění detailu 3

Detaily s rozlišovací funkcí 3

Množství barev 3

Kaňkovitost 1

Výraznost 3

Minimum bílých míst 3

Pohyb 3

Propracovanost figury 

Obr. Vzducholoď 3 
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jejich zobrazení uţ nebývá přesné (0,9b). Při zobrazování detailů s rozlišovací funkcí 

byly zato úspěšné v průměru ve 2,1 bodu.  

Při hodnocení této kategorie jsem se často dostávala do nerozhodnosti např. 

toho, co ještě povaţovat za správně zobrazené a co uţ nikoliv, případně co uţ by 

mělo být hodnoceno jako chyba. Protoţe zobrazující obrázek nikdy nebude reálnou 

kopií zobrazovaného.  

Největší úspěšnost byla zaznamenána v kategorii barev, kdy děti vyuţívaly 

barevnou škálu barev (2,6b), tak v kategorii kaňkovitosti, kde bylo úkolem mít 

naopak co nejmenší počet bodů, který naznačuje dobrou práci s tuší a tak eliminaci 

kaněk (0,6b). S prací s tuší se dále ještě pojí vytahování kontur, které, jak se zdá, děti 

také poměrně dobře ovládají (2,5b). Umí zvýraznit hlavní motiv.  

Práce s voskovkou byla také poměrně dobrá. V průměru děti získaly 2,4bodu. 

Výskyt bílých ploch na ploše byl tak minimální.  

 Hodnocení kategorie pohybu byla komplikovaná uţ od počátku. Proto ihned 

při stanovování kritérií pohybu, byla vynechána poloţka- splnil „spíše ne“, a to 

z toho důvodu, ţe se dá předpokládat, ţe pohyb buď je, nebo není. A pakliţe je, pak 

můţe být buď nezamýšlený, to je ten, který vyplynul ze situace, a nebo zamýšlený, 

ten, který vznikl záměrně. Z celku hodnocení by se dalo říct, ţe děti zobrazují pohyb 

spíše tušeně, ne úplně záměrně (2,1b).  

 

Ad Propracovanost pozadí 

Velikost pozadí zabírala menší část plochy neţ samotný hlavní motiv. 

Obrázek v sobě nesl pozadí, ale zároveň na ploše bylo dostatek místa na zobrazení 

hlavní figury (1,8b).   

Kategorie vzájemných vztahů v prostoru byla podobně problematická jako 

kategorie správného umístění detailu u figury. Děti si jsou vědomy jistých vazeb a 

souvislostí v prostoru, ovšem jejich zobrazení je slabší a nepřesné (1,9b). Ale 

v porovnání s detaily figury zde mají lepší výsledek.  
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Pro barevné zpracování pozadí volily děti spíše pestré a různorodé varianty 

(2,1b) a i samotné vymalování pozadí, které většinou zabírá více plochy neţ samotná 

figura, bylo zpracováno s minimem bílých ploch (2,1b). 

Nejlepšího výsledku v části propracování pozadí, bylo dosaţeno v kategorii, 

která se týkala zaplnění plochy. Zde děti získaly v průměru 2,8bodu. To by mohlo 

naznačovat, ţe děti dokáţou pracovat s plochou a umí ji zaplnit.  

Výsledek práce s tuší a její kategorie kaňkovitosti (0,8b) byl skoro totoţný 

s výsledkem v kategorii práce s tuší v části Propracovanosti figury (0,6b). Dalo by se 

tedy říci, ţe zobrazování figury či pozadí nemá na práci s tuší ţádný vliv.  

Výraznost obrysu, tj. vytaţení kontur pozadí je, v porovnání s vytaţením 

kontur u figury (2,5b), o něco málo slabší (2b). Tento rozdíl ve výraznosti je moţnou 

nutností k rozlišení a zvýraznění hlavní figury, která by se jinak mohla ztrácet ve 

svém pozadí. Tento rozdíl ve výraznosti pozadí a figury tak brání 

zaniknutí/zapadnutí figury ve stejně, ne-li více výrazném pozadí.  

Hodnocení kategorie pohybu bylo obdobně problematické jako u kategorie 

pohybu u propracovanosti figury. Z celku hodnocení bychom tedy mohli také 

usuzovat, ţe děti zobrazují pohyb spíše tušeně, ne úplně záměrně (1,6b). A to bez 

rozdílu figury či pozadí.  

 

 

6 DISKUZE 

Vzhledem k nejasnostem, které samovolně vyvstaly v průběhu hodnocení, 

dalo by se uvaţovat o nějakých dalších kategoriích, které dosud nebyly zmíněny a 

které by nám v naší nerozhodnosti mohly pomoci? A jak hodnotit kvalitu kreseb?  

Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v následujících třech textech, ve 

kterých je vţdy autorem, nebo spoluautorem Jan Slavík, didaktik výtvarné výchovy a 

jeden z pokračovatelů tradice J. Uţdila.  
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6.1 Problém chyby v tvořivě výrazové výchově 

S pomocí analýzy článku Jana Slavíka Problém chyby v tvořivě výrazové 

výchově, publikovaném v časopise Pedagogika, se pokusím najít odpověď na otázku, 

jestli v jeho teorii výtvarné výchovy existují nějaké další moţné kategorie  a pojmy, 

které bych mohla zvaţovat v hodnocení obrázků a které by mi pomohly v případech 

nerozhodnosti při jejich analýze a v lepším pochopení toho, s čím se děti potýkají při 

osvojování kresebné tvorby v pozorované první třídě.  

Slavík se ve svém článku sice zabýval otázkou chyby v tvořivém výrazovém 

projevu, tedy nejen výtvarném, jeho stěţejní zájem a platnost jeho úvah jsou ale 

orientované také na výtvarný projev. Chybu nejdříve definuje tradičně, jako 

nepřijatelný rozpor odhalený srovnáním jevu (jak to aktuálně je) s jeho referenčním, 

výchozím vzorem (jak by to mělo správně být). Jedná se o nepřijatelnou odchylku od 

stanoveného cíle. Chyba je tedy informací, která vyzývá ke změně a k nápravě 

daného stavu.(SLAVÍK, 1994, s. 119) 

Ovšem i chybná činnost, jak dodává, ústí do nějakého výsledku a i nesprávný 

výsledek je konec konců cílem. Přestoţe jiným, neţ byl ten původní. (SLAVÍK, 

1994, s. 120) Otázkou je, jak hodnotit, dosáhne-li se cíle, který se liší od 

stanoveného, který se ale ukáţe jako také přínosný nebo dokonce přínosnější neţ ten 

předem stanovený. V této souvislosti zmiňuje případ Kryštofa Kolumba, který odplul 

s cílem odhalit jinou cestu ke známému kontinentu a přitom objevil nový. (SLAVÍK, 

1994, s. 120) 

Z pragmatického hlediska bychom tedy mohli říct, ţe „chyba“ se někdy ukáţe 

jako vítaná cesta k dosud netušené formulaci cíle. Aktuální kontext tedy dle Slavíka 

rozhoduje o tom, zda-li chybou bude odchylka, nebo naopak totoţnost mezi vzorem 

a objektem hodnocení. A to podle toho, jestli bude orientovaný do minulosti, nebo do 

budoucnosti. Samotné hodnocení je tak podle Slavíka vázáno na časoprostorové 

souvislosti. (SLAVÍK, 1994, s. 120) 

Slavík pak terminologicky rozlišuje dva druhy chyb, aby je sjednotil 

společným jmenovatelem významu daného slova (záporným). Aby chyba nebyla 

v jedné perspektivě neţádoucí a v druhé ţádoucí. Normativní chybou je kaţdá 

nepřijatelná odchylka dosaţeného výsledku od normovaného vzoru. Kreativní 
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chybu naopak vnímá jako nepřijatelnou totoţnost dosaţeného výsledku 

s normovaným vzorem. (SLAVÍK, 1994, s. 120) 

Zatímco normativní chyby vyplývají, jak z názvu plyne, z norem, tj. aplikuje 

se tu vliv minulosti na přítomnost, kreativní chyby i jejich opak, potenciální inovace, 

prověří vţdy jen budoucnost. Kreativní chybu Slavík označuje také jako za chybu 

strnulosti. Lze ji také vyloţit jako „bezchybný“ (normovaný) výkon ovšem 

v chybném (normou neočekávaném) kontextu.  (SLAVÍK, 1994, s. 120) 

Zrádností při hodnocení kreativních chyb i potenciálních inovací je tedy 

především převrácený časový kontext. To znamená, ţe kreativní chyby i potenciální 

inovace tím, ţe směřují do budoucna a vztahují se k cílům, které teprve budou 

odhaleny, není moţné v čase dokonání díla úplně spolehlivě zachytit. (SLAVÍK, 

1994, s. 120) 

Slavík pak upozorňuje na to, ţe tvůrčí výchovy, včetně výtvarné, vnáší i do 

školy tzv. evaluační paradox, který vyplývá z toho, ţe i v samotném umění je skryt 

rozpor mezi normou a jejím překračováním. Jeho kořeny navíc, dle Slavíka, 

neodkazují jen k otázce hodnocení oprávněnosti individuálního či skupinového 

porušování aktuálně platných norem umělecké tvorby v úsilí o hledání a 

konstituování nových v historické perspektivě vývoje lidské kultury. Vzniká jiţ pod 

vlivem kontrastu dvou protichůdných poţadavků na pojetí umělecké výpovědi. Na 

jedné straně je zde potřeba respektovat navyklá percepční schémata, která poskytují 

nástroj k pochopení nekonečné různorodosti světa, na druhé straně jde o potřebu 

vyrovnat se s jedinečnou zkušeností, která nikdy nemohla být znázorněna předem. 

Sama tato jedinečná zkušenost se pak jako jedinečná můţe demonstrovat jen jako 

protiklad zaţitého a normovaného percepčního schématu, o který a proti kterému se 

musí umět opřít. (SLAVÍK, 1994, s. 121) 

V návaznosti na tento evaluační paradox Slavík rozlišuje potenciálně 

protikladná pojetí tvůrčí výchovy. Jedním z přístupů je konzervativnější, 

normativně estetický přístup. Pro normativně estetický přístup jsou charakteristické 

pojmy jako osvojování, produkt, forma, estetická norma a krása (správnost. Druhým, 

liberálnějším přístupem je kreativně expresívní přístup. Pro kreativně expresívní 

přístup jsou klíčové pojmy jako ozvláštňování, proces, výraz, umělecká hodnota a 

jedinečnost. (SLAVÍK, 1994, s. 122) 
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Následně se Slavík snaţí o konkretizaci teorie hodnocení výrazového projevu, 

resp. výtvarného díla, která by měla platnost pro oba přístupy. Vedle pojmu „chyby“ 

zavádí pojem alterace (korekce). Kaţdý pokus o opravu (tj. alteraci) výrazového 

projevu je signálem předpokládané chyby. Smyslem těchto oprav by proto mělo být 

především dílo zhodnotit, neţ naopak. (SLAVÍK, 1994, s. 123) 

Oprava chyby tedy vystupuje jako praktický nástroj hodnotícího nebo 

vychovatele, jehoţ prostřednictvím můţe zjistit, zda je vůbec schopen dílo ovlivnit, 

zhodnotit (vs. znehodnotit), nebo uznat za dokonalé (jakkoli relativně, neboť si 

jedinec nemůţe být jistý, ţe by někdo jiný s větší výtvarnou imaginací přeci jen 

nepřišel s nějakou zhodnocující alterací). Otázkou pak je, podle jakých dílčích 

kritérií se lze rozhodovat. 

Pro normativně estetický přístup, z hlediska jeho klíčového kritéria, tj. 

estetické normy, je to údajně relativně snadné. Zhodnocující alterace se posuzuje 

především pomocí dvou klasických měřítek: integrity a komplexity. (SLAVÍK, 

1994, s. 123) 

Během našeho hodnocení výtvarného díla je tedy zapotřebí vycházet z 

původního zadání (normativní nebo kreativního zadání) práce. Volba daného tématu 

(tj. reálné vs. fantazijní téma) totiţ s sebou nese odlišné nároky na osvojení si 

„jistých pravidel hry“ na tvůrce během zpracování a s tím se neoddělitelně pojí i 

odlišná pravidla pro jejich hodnocení. 

Integrita je jinými slovy harmonie, sladěnost, vnitřní jednota jednotlivých 

prvků díla. Ve výchovné praxi se označuje nedostatek integrity výroky jako: je to 

nevyváţené, je to moc rozbité, příliš kontrastní, chaotické. A přestoţe má integrita 

podle Slavíka v estetickém hodnocení klíčovou úlohu, sama o sobě není dostačujícím 

měřítkem pro celkové posouzení celkové kvality díla. (SLAVÍK, 1994, s. 123) 

Proto Integritu doplňuje dalším estetickým měřítkem a tím je Komplexita.  

Komplexita je jinými slovy sloţitost, multidimenzionalita heterogenita, 

různorodost dílčích prvků díla. Komplexita logicky komplikuje snahy po dosaţení 

celkové integrity. Ve výchovné praxi se označuje nedostatek komplexity výroky 

jako: je to chudé, je to málo rozmanité. (SLAVÍK, 1994, s. 123) 
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Pro kreativně expresívní hodnocení je situace opačná, prakticky téměř 

nemoţná. Zhodnocení alterace z hlediska jeho klíčového kritéria , umělecké hodnoty, 

se údajně můţe opírat o jediné klasické kritérium a tím je intenzita (jinými slovy síla 

výrazu, expresivita). Kritérium intenzity je však nezávislé na estetickém soudu. 

Jinými slovy, umělecké dílo můţe aktuálně vyvolávat silný estetický souhlas, ale i 

nesouhlas. Hlavně nemá být přijímáno lhostejně. Kritérium intenzity tedy v danou 

chvíli nemlţe potvrzovat platnost uměleckého soudu. Tato platnost bude totiţ 

prokázána aţ v samotném průběhu času. Teprve čas ukáţe, jaký vliv bude mít 

posuzované dílo na vývoj umění, estetických norem a kultury obecně. Dá se tedy 

říci, ţe hodnocení umělecké kvality je jakousi prognózou a to ztěţuje úlohu 

hodnotitele. Ve výchovné praxi se pak vychovatel buď vyhýbá alteracím a 

hodnocení, nebo pozitivně hodnotí ţákovo hledání nových alternativ, vybízí jej 

k předcházení kreativních chyb, tj. chyb strnulosti. K rozboru toho, jak by se ţákovy 

nové alternativy mohly uplatnit ve vývoji umění, estetických norem a kultury 

obecně, který by byl srovnatelný s rozborem přínosu alterací pro integritu a 

komplexitu díla, se ale vychovatel nedostává. (SLAVÍK, 1994, s. 124-126) 

Jaké tedy Slavík v daném textu nabízí kategorie a pojmy, lteré bych mohla 

v hodnocení obrázků uvaţovat, které by mi pomohly v případech nerozhodnosti při 

jejich analýze a v lepším pochopení toho, s čím se děti potýkají při osvojování 

schopnosti kresebné tvorby v pozorované třídě? Určitě by se mělo jednat o integritu a 

komplexitu výtvarného díla a jejich vztaţenost k různým estetickým normám (Slavík 

pouţívá také termín „etalony
1
“). A dále pak intenzita výrazu výtvarného díla a její 

vztaţenost k umělecké hodnotě jedinečnosti (vlastně originality). A k jakým úvahám 

mne tyto Slavíkovy kategorie a pojmy tedy mohou inspirovat?  

 

6.2 Výtvarné čarování. Artefiletika pro předškoláky a mladší 

školáky 

Jaká další kritéria či jakou další konkretizaci teorie hodnocení kresebnéí 

tvorby nabízí tato kniha?  

                                                 
1
 Etalon= standard, normál 
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Kniha je vlastně metodikou výtvarné výchovy, která je určená hlavně 

učitelkám mateřských škol a počátečních ročníků prvního stupně základních škol; 

případně vychovatelkám nebo rodičům (s. 11). 

Kniha prezentuje pojetí výtvarné výchovy- artefiletiku. Hlásí se jednak 

k tradici výtvarné výchovy, která je zaloţená především na tvořivosti (např. Uţdil- 

Čáry, klikyháky, paňáci a auta; Uţdil a Šašinková Výtvarná výchova v předškolním 

věku) a jednak k odkazu pedagoga H. Broudyho a jeho filetickému přístupu- tj. 

uplatnění výrazového projevu společně s rozhovorem o záţitcích, které se k němu 

vztahují. Vlastním cílem artefiletiky je „výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako 

symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo 

přírody.“ (s. 10) Toto pojetí prezentuje především prostřednictvím Námětů a 

Náhledů.  

Co se týče Námětů: „Kaţdý námět je kromě podrobného (1) popisu práce 

doprovázen (2) výčtem cílů, (3) soupisem pomůcek a zejména dvěma důleţitými, v 

publikacích pro předškolní výtvarnou výchovu neobvyklými poloţkami: (4) 

odborným komentářem z artefiletické praxe a (5) návrhem pro zařazení kulturních 

poznatků.“ (s. 11) 

Prakticky jde cca o 120 stran z knihy, která má 180 stran. Jde o jakýsi 

tematický plán výtvarné výchovy na kalendářní rok. Náměty jsou strukturovány 

hierarchicky a to tak, ţe na nejvyšší úrovni jsou náměty členěné do ročních období a 

výtvarné činnosti jsou přizpůsobeny kaţdému z nich. (viz výklad struktury- s. 14) 

Co se týče Náhledů: Jde prakticky o cca 40 stran. Jde o obecnější teorie 

k předchozí teorii týkající se realizace jednotlivých „námětů“. Hodnocení je pak 

v této teorii věnován jen jeden odstavec subkapitoly 3.2.4.1 Hodnotit či nehodnotit, 

ve kterém se varuje před hodnocením osobnosti nebo jeho výkonu a vybízí 

k pouţívání tzv. popisného hodnocení, ve kterém má učitel vyjádřit své zaujetí a učit 

tak děti rozvíjet postřehy nad jejich prací i nad jejich chováním. (s. 135) 

Předpokládáme-li, ţe kritéria, která slouţí pro hodnocení dětí a jejich 

kresebné tvorby, musí být odvozena od výchovných cílů, které lze vlastně hledat také 

prostřednictvím hledání konkretizace výše zmíněného „cíle“ artefiletiky. 

Konkretizaci „cíle“ v daném pojetí výtvarné výchovy tedy lze hledat v rámci 
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„námětů“ ale moţná také v rámci „náhledů“, ale vlastně i také v rámci Přílohy. Ta 

obsahuje jednak Přehled instrumentů, materiálů a technik pro výtvarné činnosti, 

jednak Přehled cílů z části 2. Náměty; a ty se pak ještě dále člení na cíle výtvarné vs. 

sociální a ekologické. Jaké konkrétnější cíle si tedy staví dané pojetí výtvarné 

výchovy v oblasti kresby u dětí předškolního a mladšího školního věku? 

Výtvarných cílů uvádí přehled nakonec 60. To mnoţství je pak strukturované 

do 6 tříd: 

1. Výtvarné vnímání, výtvarná senzibilita, výtvarné znalosti 

2. Výtvarné techniky, psychomotorické dovednosti, tvořivost 

3. Výtvarné zobrazování, figurativní výtvarný projev, tvořivost 

4. Výtvarná symbolizace, fantazie, výtvarné myšlení, tvořivost 

5. Výtvarná kompozice, dekorativní tvorba 

6. Výtvarná elaborace (tj. propracovanost) (s. 173-174) 

 

První problém při hledání odpovědi na výše uvedenou otázku je pak 

paradoxně to, ţe v rámci těch 60 cílů je ve 4 případech explicitně zmíněna kresba: 

Tak Rozvíjet kreslířské schopnosti při tematické kresbě- má být dílčím cílem třídy 2. 

Výtvarní techniky, psychomotorické dovednosti, tvořivost. A Rozvíjet kreslířské 

schopnosti, fantazii a představivost při tematické kresbě; Rozvíjet představivost, 

citlivost pro vyjádření tvaru i zachování proporcí a kreslířské schopnosti při kresbě 

lidské figury v pohybu; Rozvíjet výtvarnou představivost a fantazii při figurativní 

kresbě (tvar ryby)- mají být dílčí cíle třídy 3. Výtvarné zobrazování, figurativní 

výtvarný projev, tvořivost. 

Má si snad čtenář myslet, ţe „kreslířské“, řekněme ve smyslu 

„psychomotorické“ schopnosti/dovednosti, se mají rozvíjet jen v tematické kresbě a 

nikoli třeba v kresbě řekněme dekorativní nebo akční (ve smyslu „ne-tematické“)? 

Má si snad čtenář myslet, ţe „citlivost pro tvar“ a „proporce“ se mají rozvíjet jen při 

kresbě lidské figury v pohybu a nikoli třeba při kresbě lidské figury v klidu (nebo při 

jakékoli figurativní nebo dekorativní kresbě)? A má si snad čtenář myslet, ţe kresba 

a kreslení mají být vyuţity jen v rámci rozvoje psychomotorických dovedností a 

figurativního projevu a netýkají se elaborace, kompozice a symbolizace v tvorbě 
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dětí? Kdyby kresba nebyla explicitně zmíněna vůbec, čtenář by neměl důvod 

pochybovat.  

Druhým problémem pro hledání odpovědi na výše poloţenou otázku je, ţe 

drtivá většina z těch 60 dílčích sílů je formulována s pomocí slova „rozvíjet“ 

(případně analogického „učit se“, „kultivovat“, „zdokonalovat“ nebo úplně 

nezávazného „vyzkoušet“). Doplňující předměty, které konkretizují výtvarnou 

schopnost/dovednostjsou pak logicky formulované jako otevřené dílčí dimenze bez 

specifikované vývojové gradace a souvislosti.  

Třetím problémem pro hledání odpovědi je, ţe formulace těch 60 dílčích cílů 

nejsou důslednou systematickou vývojovou konkretizací kategorií výtvarných 

činností z předchozího Přehledu instrumentů, materiálů a technik pro výtvarné 

činnosti. (s. 171-172) A ani tento Přehled není důsledně systematickou vývojovou 

konkretizací kategorizace „techniky kreslení“.  

Kategorie Body a linie, Barevné plochy, Prostor (plné prostorové i reliéfní 

formy), Časoprostorové formy uţ terminologicky napovídají, ţe autorům nejde o 

vyzdviţení analýzy a gradace technické stránky kreslení: zvládnutí práce s body a 

linií na dvojrozměrném podkladu; jako prostředku pro zobrazení plochy; jako 

prostředku zobrazení prostoru; či zobrazení časoprostorových souvislostí 

konkrétního děje. Jen první kategorii autoři váţí na kreslení, druhou na malování, 

třetí na (řekněme v širším slova smyslu) modelování a čtvrtou na (řekněme v širším 

slova smyslu) výtvarné představení.  

V celku jakoby autoři navazovali na zmíněnou tradici pojetí výtvarné 

výchovy reprezentovaném J. Uţdilem a na jeho provedenou dilematizaci jejího 

poslání. Na jedné straně si tato tradice dává za cíl vţdy odlišit výtvarné zpodobnění 

od přírodopisné kresby nebo technického náčrtu. (Uţdil, Jaromír: Výtvarný projev a 

výchova. Praha: SPN, 1974, s. 232) Jinými slovy: „V novém pojetí základní výtvarné 

výchovy, v němţ se skutečnost nevzdává svého emocionálního významu a v němţ 

se- zvlášť v prvních letech školní docházky- nemá odloučit vizuální percepce od 

vstřícné aktivity našeho vnímání, nemůţe být zdůrazněn jen mimetický (napodobivý) 

význam ţákovy práce“. (c.d. s. 235) Na druhé straně se ţák při svém zobrazování 

skutečnosti nemá spoléhat pouze na své emocionální vidění a nenechat vše výtvarné 

technické stranou. Naopak, má si postupně uvědomovat, ţe v grafickém, malířském a 
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plastickém podání skutečnosti platí určité pravidelnosti, které se týkají charakteru 

zobrazované věci nebo podstaty výtvarného procesu (kompozice), kterých můţe 

občas nedbat, které ale usnadňují práci a dělají výtvor čitelnější a přesvědčivější. 

(c.d. s. 236) 

Pokud bychom se pokusili o odpověď na výše poloţenou otázku „vyčíst“, pak 

by se dalo uvaţovat o následujícím: Jednak, dovést děti do konce mladšího školního 

věku ke schopnosti/dovednosti nakreslit lidskou postavu v krajině v rámci 

konkrétního děje- mimeticky, tj. realisticky věrně (tj. včetně zobrazení prostoru a 

pohybu). Jednak, dovést děti ke schopnosti/dovednosti výtvarné stylizace- výtvarně 

účelné „nedbalosti“ vůči ideálu mimeticky věrného zobrazení. Otázkou ovšem je, 

v čem má vlastně konkrétně spočívat ta kultivační teorie výtvarné výchovy, kdyţ 

nedbalost vůči ideálu mimeticky věrného zobrazení je pro děti v daném věku výchozí 

stav, jakoby „přirozenou nutností z nouze“. Jednak dovést děti ke 

schopnosti/dovednosti ať uţ v mimeticky věrné nebo ve stylizované kresbě zobrazit 

figury, pozadí a děje reálné, ale i figury, pozadí a děje fiktivní (pohádkové, fantazijně 

přetvořené). Otázkou opět je, v čem má spočívat kultivační role výtvarné výchovy, 

kdyţ i podle autorů:“V dětském myšlení, je nápadná spontánní obraznost, 

fantastičnost, „pohádkovost“, která přetrvává aţ do počátku školního období. Jen 

s malou nadsázkou můţeme říct, ţe malé dítě je ve svém myšlení přirozeně a 

bezděčně poetické“. (s. 140) 

Další konkretizaci odpovědi by pak šlo „vyčíst“ z té části textu, ve které jsou 

prezentovány Náměty. Předběţně by se pak dalo předpokládat, ţe i v tomto textu se 

uplatní minimálně Slavíkem pouţívaná kritéria intenzity výrazu, integrity a 

komplexity. Popřípadě další: elaborace, adekvátnost, citlivost linie, akcent atd. (viz 

Klusák, Slavík, 2010, s. 117). 

Výše rozvedená linie úvah se pohybuje pouze v oblasti normativně 

estetického hodnocení. A v rámci tohoto soustředění se pak podařilo spíš jen potvrdit 

a nově kontextualizovat inspiraci pro teorii hodnocení kresebné tvorby, která byla 

získaná uţ z předchozích dvou textů, neţ ji nějak zásadně prohloubit.  

Jak by tomu ale bylo, kdyby se pozornost soustředila ještě na hodnocení tzv. 

kreativně expresívní- tj. na problematiku originality. Jakou další inspiraci by bylo 
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moţné k této problematice vyčíst z tohoto textu? Podívejme se proto ještě na kapitoly 

3.11.2 Máme se bát „kopírování?“. 

Tato kapitola se zabývá především tvůrčí výtvarnou činností dětí. Co se týče 

kopírování, byli učitelé v minulosti podněcováni k velké zdrţenlivosti ohledně 

ovlivňování dětských výtvarných činností. Především neměli ničím vymezovat 

dětskou představivost, např. prostřednictvím obrazových ukázek, které by mohly mít 

vliv na tvůrčí projevy dětí. Tento přístup na jedné straně podpořil samostatnost 

dětské tvorby, na druhé straně měl nezamýšlený dopad na to, ţe dětská tvorba 

nemohla být obohacována kvalitní obrazovou inspirací. Autoři této knihy jsou proti 

úzkostnému skrývání uměleckých děl před dětmi. Domnívají se, ţe důleţitější, neţ 

„originalita za kaţdou cenu“ je rozvoj mnohostranné schopnosti nacházet přiléhavé 

vyjadřovací formy k vnitřním obsahům duše. Mají za to, ţe případné přejímání 

„hotových vzorů“ je znakem potřeby dítěte „najít výraz pro svoje sny a skrytá přání“. 

Tvořící dítě totiţ dosud nemělo vlastní vyjadřovací prostředek, který by byl pro něj 

dostatečně přiléhavý, a proto jej přejalo od umělce. Praktické zkušenosti vedou 

autory k předpokladu, ţe takto přejatý obrazový vzor velmi rychle podléhá vnitřnímu 

procesu tvůrčí stylizace a po nějaké době je proměněn k obrazu a potřebě dítěte 

úplně. Vzor si tak upraví podle svého. Toto vše je ale moţné pouze za předpokladu, 

ţe dítěti nevnucujeme svou představu „jak to má být“, jako jediný model výrazu, ale 

necháváme jim právo na svobodnou volbu. Umění je tak povaţováno za hlavním 

zdroj inspirace pro rozvoj a kultivaci dětské imaginace. (s. 168) 

V souvislosti s originalitou se autoři opírají o postřeh toho, ţe se lidé 

navzájem mezi sebou pochopí prostřednictvím výtvarného projevu, přestoţe jsou ve 

svých záţitcích všichni a navţdy beznadějně osamocení. Autoři v této souvislosti 

zmiňují tzv. prekoncepty, coţ je „určitá vlastní představa toho, o čem se lze 

domlouvat nebo co lze více či méně vyjádřit“. Rozdílnost prekonceptů vystihuje i 

fakt, ţe při zadání jediného výtvarného úkolu se nám dostane tolik různých 

výtvarných odpovědí, kolik je počet dětí ve třídě. Toto je důkazem toho, ţe i přes 

individuální rozdíly existuje nějaké společné obsahové jádro, ve kterém se lidé 

mohou potkávat a díky tomu si i navzájem porozumět. Smyslem tvořivě pojaté 

výtvarné výchovy je pak rozvíjet onu originalitu a vlastní výtvarný projev, jinak 

řečeno, snaţit se o odlišnost oněch prekonceptů, aby tak nevznikaly pouze stejné a 

uniformní výtvory. (s. 157, 158) 
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6.3 Styl kresby pána 

Z čeho autoři studie nazvané Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku 

vycházeli? A o co se opírali při svém hodnocení?  

Ve studiích dětské kresby se různí autoři zabývali různými hledisky. Někteří 

hledali znaky vypovídající o citových vztazích autorů obrázků, jiní zase zkoumali 

znaky týkající se kognitivních schopností, další se zabývali tvořivostí apod. Autoři 

této studie se ve společném přístupu k teoretizaci dětské kresby v úvodu své práce 

hlásí k hledisku kognitivních schopností a výtvarné tvořivosti a především jejich 

vzájemné souvislosti (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 114).  

Autoři pracují s pojmem stylizační schéma
2
, který má svůj původ v teorii 

výtvarné tvorby, a který dále dělí na stylizační schéma „alternativní“ a „realistické“. 

Uţitím stylizačního schématu v daném kontextu si lze klást otázku, která se týká 

poměru mezi kognitivními a výtvarnými schopnostmi. Psychologická tradice chápe 

vývoj kresby v daném věku především jako projev vývoje kognitivních schopností. 

Dle Novotné by tak volba stylizačního schématu a jeho zvládání mohla korelovat 

s určitou úrovní kognitivních schopností (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 115). 

Jak tedy chápat kvalitu díla? Je „realistické“ stylizační schéma to jediné, které 

vystihuje míru zvládání, respektive kultivaci kognitivních schopností kresbou u dětí 

raného věku? A jsou tím pádem „alternativní“ schémata dětmi pouţívána jen jako 

náhraţka nebo slepá ulička ve srovnání s „realistickým“? (KLUSÁK, SLAVÍK, 

2010, s. 115) 

Autoři si pro hodnocení kvality kresby zvolili sledování 14ti kategorií. 

Základní hodnotovou kategorií byl „výtvarný výraz“, který vyjadřoval výtvarné 

působení kresby a který bychom také mohli označit pojmem Intenzita, na který jsme 

jiţ narazili v předchozím Slavíkově textu O chybě. Zbývajících 13 kategorií se týkalo 

hodnotových a popisných poloţek, které se týkaly dílčích výtvarných kvalit. Jedněmi 

z hodnocených kategorií byly např. integrita, tj. vnitřní ucelenost, a komplexita, tj. 

vnitřní členitost dílčích prvků, které byly taktéţ zmíněny v předchozím Slavíkově 

textu (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 117).  

                                                 
2
 Stylizační schéma= ustálený typ zobrazení, typický pro tvorbu jedince, skupiny nebo kultury 

v určitém období ; projevuje se v jednotlivých výtvarných dílech  a slouţí jako měřítko pro korekce  
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Dalšími sledovanými kategoriemi pak jsou: technika provedení, tj. míra 

zvládání jednotlivých formálních aspektů výtvarného projevu, např. zachování 

proporčnosti vzhledem ke zvolenému stylizačnímu schématu; citlivost linie, tj. 

jistota kresebného projevu, přítlak, nasazení stopy apod.; propracování, tj. míra 

„dokončenosti“, ani „odbytá“, ani „přeplácaná“; vymezení tvaru, tj. vymezení 

tvarového celku; akcent, tj. kresebné důrazy podporující celkové vyznění kresby a 

adekvátnost, tj. vztah mezi formou kresby a jejím obsahem. Další poloţky vnímají 

autoři spíše jako doplňkové (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 117). 

V publikaci Praţská skupina školní etnografie z roku 2005 se Klusák a Slavík 

zabývali krizí výtvarného projevu. Slabší výkon, neboli výše zmíněnou krizi 

výtvarného projevu, autoři vysvětlují opuštěním starších dobře zaţitých stylizačních 

schémat a vydáním se cestou inovací, která je zaloţena na novém poučení. Na této 

cestě však děti naráţejí na nedostatečnou kreslířskou obratnost a výtvarná hodnota 

tak v některých parametrech můţe výrazně klesat (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 

118). 

Pokud se děti vydají cestou změny stylizačních schémat, stanou zároveň před 

úkolem osvojování si nových „pravidel hry“ výtvarné tvorby. A problémy s jejím 

zvládáním se projevují právě ve sníţené výtvarné hodnotě (KLUSÁK, SLAVÍK, 

2010, s. 122). 

Rané dětské kresby podle autorů ztrácejí svou výtvarnou působivost 

především tím, ţe procházejí přechodem k sofistikovanější „dospělejší“ kresbě, která 

se opírá především o vizuální realismus (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 118). 

Tento pohled by mohl být jedním z moţných východisek objasňující některé 

nepřesnosti, které se objevily ve výtvarném zobrazení dopravních prostředků. Ve 

snaze zobrazit co nejvěrohodněji daný objekt, dochází ke sníţení výtvarné kvality 

zobrazovaného.  

Autoři studie ve svém hodnocení dále uvaţovali o dvou liniích. A to linii, 

kterou reprezentuje intelektuální realismus a druhou linii vizuální realismus.  

Vizuální realismus s sebou nese vyšší nároky na analýzu a syntézu. Děti se 

věnují pročleňování tvaru ohraničením jednotlivých částí objektu a přikazují si tak 
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uţívat linie ve funkci vyjádření hranic jednotlivých částí, která je viditelná. Skokově 

se tak zvyšují nároky na práci s linkou (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 120). 

Intelektuální realismus nerespektuje pravidla realismu a je pro něj typické tzv. 

„rentgenové vidění“.  

Při hodnocení lze proto uvaţovat také v oboru úvah analýzy a syntézy. Dle 

Jiráska je způsob kresby v mladším školním věku nejprve „analytický“ (montovaná 

kresba, intelektuální realismus) a teprve potom „syntetický“ (kresba tvarovaných 

linií, vizuální realismus) (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 120). 

Při přechodu k „dospělejší“ kresbě děti při zpracování směřují k tomu, aby 

v kresbě uplatnily komplikovanější analýzu a syntézu vztahů (KLUSÁK, SLAVÍK, 

2010, s. 122). 

Autoři se domnívají, ţe komplikace analýzy a syntézy při práci s tvarovou 

linií klade kvalitativně vyšší nároky na psychomotorickou koordinaci (při práci 

s linií) (KLUSÁK, SLAVÍK, 2010, s. 122). 

 

Z výše uvedených textů, které nám byly ku pomoci v naší nerozhodnosti 

během hodnocení výtvarného projevu, bychom mohli vyuţít nové kategorie, které ve 

svých pracích pouţil Jan Slavík. A to kategorie: Integrity, která reprezentuje 

celkovou sladěnost výtvoru, dále pak kategorii Komplexity, která vystihuje sloţitost 

a propracovanost celku obrázku a nakonec kategorii Intenzity, jíţ by charakterizovala 

expresivita a síla výrazu. 

Při hodnocení je třeba si uvědomit, ţe do celkového vzhledu výtvoru se 

promítají také tzv. prekoncepty, které způsobují, ţe kaţdý jedinec nahlíţí na svět 

jiným způsobem. A proto nikdy nedostaneme dva totoţné obrázky od dvou různých 

ţáků. Neměli bychom se proto nechat slepě vést ve svém hodnocení jen svojí 

konkrétní představou na konečný výsledek.  
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7 ZÁVĚR 

Vzhledem k limitům, které se týkají především rozsahu bakalářské práce a 

omezeného počtu vzorků, si v závěru práce nelze dávat za cíl stanovení nějakých 

obecně platných tvrzení. Ovšem s ohledem na třídu, ve které probíhal tento výzkum 

lze soudit, ţe děti poţadavky vyučující poměrně dobře zvládají. Na této úspěšnosti 

by se mohla podílet jednak učitelčina práce s motivací, se kterou často pracuje a s 

pomocí které na děti působí, a jednak také její znalosti, které se týkají teoretického a 

didaktického vedení hodin výtvarné výchovy, kterých se ovšem rigidně nedrţí, ale 

dokáţe s nimi operativně manipulovat podle potřeb. Přestoţe se dá předpokládat, ţe 

vyučující není detailně seznámena s prací J. Uţdila, lze pozorovat v její výuce 

principy, které J. Uţdil doporučuje.  

Současně bychom neměli opomenout moţnou nadanost této třídy. Abychom 

mohli spolehlivě tyto vlivy, které do značné míry mohou mít vliv na osvojování 

kresby, vyloučit, bylo by vhodné pokračovat ve výzkumu ve více třídách v prvních 

ročnících. A to nejlépe na různých školách po dobu několika let, abychom 

eliminovali vliv konkrétní školy, respektive výskyt nadprůměrně nadaných tříd či 

nadprůměrně dobrého vedení vyučujícího. Získali bychom i více pestrého materiálu, 

ze kterého bychom mohli uvaţovat o obecnějších závěrech.  
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