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Anotace 

Práce se zabývá výtvarným projevem handicapovaných dětí mladšího školního věku. 

První část podává základní informace o dětském výtvarném projevu a jeho pozici ve 

výchovně vzdělávacím procesu a v terapii. Druhá část je věnována výzkumnému šetření, 

jehož cílem je popsat a pojmenovat specifika dětského výtvarného projevu  

ve vztahu k určitým typům zdravotního postižení. Zároveň mapuje současnou praxi výtvarné 

výchovy ve vybrané instituci a snaží se nalézt vhodný pedagogický přístup k handicapovaným 

dětem. 

Klíčová slova: výtvarný projev, speciální výtvarná výchova, handicap 

 

Specifics of art expression of children with disabilities 

This study is focused on artistic expression of children with disabilities  

in primary school. First part of the study gives basic informations about artistic expression of 

children and its position in education process and in therapy. Second part of this study 

includes research work. Its goal is describe and name specifics of children´s artistic 

expression in relation to concrete types of health handicap. At the same time it maps current 

practice of art education in observed school and try to find appropriate pedagogical approach 

to children with disabilities.  
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ÚVOD 

Svoji práci bych ráda uvedla krátkým vyprávěním o mém příteli, který mě přesvědčil  

o tom, že i handicapovaný může být výjimečným malířem. 

Lukáš se narodil s dětskou mozkovou obrnou. 

Vyrůstal na vesnici se svojí matkou  

a dědečkem, obklopen domácími zvířaty, přírodou. 

Chodil do běžné základní školy. Pokračoval  

na střední umělecké škole. V té době se začal více 

zajímat o výtvarné umění a sám se začal věnovat 

malování. Jeho oblíbeným motivem bylo rozbouřené 

moře s osamělou loďkou bloudící tmou. Maloval 

nejčastěji temperovými barvami, později olejem. Vzorem mu byl český malíř  

Jakub Schikaneder.  

Po úspěšném dokončení střední školy se rozhodl pokračovat dál na vysoké škole 

umělecké, kde se dále zdokonaloval a rozvíjel svůj talent. Malování mu je jednak prostředkem 

k uvolnění nahromaděných emocí a jednak velkým koníčkem.  Minulý rok měl samostatnou 

výstavu svých obrazů v Dobříši. Několik svých děl vystavoval také v Písku v rámci výstavy 

Umění na kolečkách. Je zapojen do projektu „Muži a ženy – Danajský dar“, v jeho rámci 

namaloval a osobně předal obraz Václavu Havlovi, Cyrilu Svobodovi a Táně Vilhelmové. 

V současné době je Lukášovi 28 let. Pracuje v grafické firmě. Zařídil si vlastní bydlení.  

Nadále se věnuje malování. Jeho snem je žít u moře v přístavním městečku, kde by měl svoji 

malou galerii a živil by se prodejem svých obrazů. 
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Přestože mé studium je zaměřené na pedagogiku dětí předškolního věku, výzkumné 

šetření jsem soustředila na děti mladšího školního věku. Důvodem je moje dvouletá praxe 

asistentky pedagoga ve škole pro děti s tělesným postižením. Práce s handicapovanými dětmi 

ve mně vždy vyvolávala mnoho otázek. Některé z nich se týkaly výtvarného projevu těchto 

dětí. Liší se kresba dítěte s postižením od kresby běžného dítěte? Co kresba znamená pro dítě 

s handicapem, jaký má vztah k výtvarnému vyjadřování? A jakým způsobem probíhá výtvarná 

výchova u handicapovaných dětí? 

Po domluvě s vedením jsem dostala svolení, abych výzkumné šetření pro svoji 

diplomovou práci provedla ve škole, kde jsem pracovala. Vzhledem ke svému zaměření jsem 

si vybrala skupinu dětí navštěvující první třídu základní školy. Po dobu půl roku jsem zde 

realizovala několik výtvarných úkolů. Pokusila jsem se hledat vhodný pedagogický přístup. 

V následujícím textu popisuji své zkušenosti s vedením výtvarných činnost u dětí s handicapy. 

Zároveň se zaměřuji na specifika ve výtvarném projevu těchto dětí. 

První část práce věnuji teoretickým východiskům. Shromáždila jsem některé základní 

informace o výtvarném projevu dítěte předškolního věku. Zmiňuji se také o využívání 

výtvarného projevu pro účely pedagogické a terapeutické. Samostatnou kapitolu věnuji 

výtvarnému projevu dětí s handicapy. Na toto téma jsem našla jen malé množství literatury. 

Uvádím zde alespoň stručnou charakteristiku výtvarného projevu dětí s kombinovaným 

postižením a dětí s ADHD, neboť s tímto typem postižení jsem se ve své praxi setkávala 

nejčastěji. Podrobnější informace jsem získala až vlastním zkoumáním. 

Ve druhé části textu se zabývám již samotným výzkumným šetřením. Pro svoje účely 

jsem zvolila kvalitativní přístup. V textu vysvětluji výzkumný problém, stanovuji cíle 

výzkumu a výzkumné otázky. Udávám přehled výzkumných metod a metod zpracování 

získaných dat. Charakterizuji vybranou instituci a účastníky výzkumného šetření, popisuji 

průběh jeho jednotlivých fází. Podstatnou část věnuji přehledu zjištěných dat, jejich shrnutí  

a interpretaci.  

Mým přáním je, aby se dětem s handicapy dostalo kvalitní výtvarné výchovy, která by 

rozvíjela jejich potenciál, umožňovala jim zažít úspěch a otevřela jim bránu do světa 

výtvarného umění, kde je všechno možné, kde neexistují žádné hranice ani bariéry. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Výtvarný projev dítěte předškolního věku 

 

„V dětském věku je každý člověk umělcem.  

Potíž zůstává v tom, abychom umělcem zůstali,  

i když dospějeme.“ (Pablo Picasso) 

Výtvarné vyjadřování je jedním z přirozených způsobů komunikace dítěte 

předškolního věku. Piaget (2007) popisuje dětský výtvarný projev v souvislosti s vývojem 

poznání. Kresbu přirovnával k symbolické hře, neboť je provázena pocity libosti a je cílem 

sama o sobě. Kresba je podle něj také výrazem snahy dítěte napodobit skutečnost.  

Uždil (1976) kresbu považuje za přirozený projev dítěte související s potřebou seberealizace  

a osvojováním si světa ve vzájemné interakci. 

Hazuková (2005) rozlišuje dětský výtvarný projev spontánní, záměrně navozený  

a vedený (řízený). Spontánní dětský výtvarný projev je výtvarná činnost, která není nikým 

řízena, vedena, rozvíjena. Dítě kreslí z vlastní vnitřní potřeby na základě aktuálního zážitku. 

Výtvarný projev záměrně navozený je podpořen výzvou či konkrétní nabídkou. Výtvarný 

projev vedený (řízený) je záměrná výtvarná činnost, jejímž cílem je rozvoj dítěte. 

Výtvarný projev je závislý na senzomotorických schopnostech jedince i na dosažené 

úrovni jeho poznávacích procesů. U zdravě se vyvíjejících dětí lze pozorovat určité opakující 

se a po sobě jdoucí zákonitosti ve výtvarném projevu. Autoři, zabývající se dětským 

výtvarným projevem, podle těchto zákonitostí stanovili vývojová stádia dětské kresby. 

Existuje více teorií, které se vzájemně liší terminologií a počtem stádií (Hazuková, 2005). 

Tyto teorie zde nebudu uvádět, jsou podrobně popsány jinými autory (např. Uždil, 1976; 

Vágnerová, 1999; Hazuková, 2005; Piaget, 2007). 

Výtvarný projev dítěte se postupně dostal do středu zájmu psychologů  

i pedagogů. Výtvarného projevu se začalo využívat v rámci terapie i ve výchovně 

vzdělávacím procesu. V následující kapitole se pokusím tyto dva způsoby využívání 

výtvarného projevu přiblížit. 
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1.1.1 Výtvarný projev v pojetí výchovy a vzdělávání 

Výtvarná výchova prošla dlouhým historickým vývojem. Od zaměření na přesnost  

a čistotu provedení v původním Kreslení (konec 18. století) se postupně její pojetí 

uvolňovalo. Důraz se začal klást na tvořivost a individuální výtvarný projev jedince. 

(Hazuková, 2005) V současné době je pojetí výtvarné výchovy vymezeno v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2007). Výtvarná výchova je 

zakotvena ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. V  rámci vzdělávacího oboru Výtvarná 

výchova se děti mají seznamovat s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění, 

s vybranými uměleckými díly, učit se je chápat (dle svých zkušeností) a rozpoznávat 

výpovědi výtvarného vyjádření. Žáci mají být seznamováni i se současným výtvarným 

uměním. Jsou vedeni k experimentování a tvořivosti. Výtvarná výchova má být postavena  

na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci.  

Výtvarná výchova již není založena pouze na zobrazovacích schopnostech  

a dovednostech. Jejím cílem není „líbivý konečný výsledek“. Ani samotná radost a zájem dětí 

o výtvarné činnosti nestačí. Je třeba působit skrze tento zájem na rozvoj celé osobnosti 

(dispozic). (Hazuková, 2005) Podle Hazukové lze výtvarnou výchovou rozvíjet obecné  

a speciální výtvarně estetické dispozice. Obecné dispozice jsou předpoklady pro jakoukoli 

lidskou činnost a speciální výtvarně estetické dispozice souvisejí s výtvarnou tvorbou  

a výtvarným vnímáním. (Hazuková, 1994) 

Speciální výtvarnou výchovu u nás poprvé vymezil Zicha (1981). Podle něj se jedná 

o výuku dětí se speciálními potřebami, kde mají spontánnost a prožitek přednost před 

technickými dovednostmi. Speciální výtvarná výchova využívá volnou kresbu a výtvarnou 

hru (symbolické ztvárnění, objevování možností barev, hmoty, linie, plochy…). Pojetí 

výtvarné výchovy ve speciálních školách se opírá rovněž o RVP ZV. Podmínky speciálního 

vzdělávání jsou ošetřeny Školským zákonem a příslušnými vyhláškami. (Janovská, 2009) 

Konkrétní forma speciální výtvarné výchovy vychází ze školního a třídního vzdělávacího 

programu. Zohledňuje individuální vzdělávací plány jednotlivých dětí. Záleží také  

do značné míry na vzdělání a osobnosti pedagoga. V rámci speciální výtvarné výchovy  

lze využít i některé metody z arteterapie. 
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Výtvarnou výchovu, která využívá prvky arteterapie, označuje Slavík (2000) jako 

artefiletiku. „Artefiletika je moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých 

prostředků arteterapie. Navazuje na dobrou tradici české výtvarné výchovy, založené 

především na rozvoji tvořivosti dítěte.“ (Čerych 1999 in Slavík, 2000, s. 10) Hlavním 

principem artefiletiky je spojení výrazové hry s reflektujícím dialogem. (Slavík, 1997) 

„Artefiletika má blízko k arteterapii, ale nemá v pravém slova smyslu charakter léčby. … 

Cílem artefiletiky je poskytnout člověku příležitost k odhalení vlastních psychických 

možností i mezí, dát mu šanci nalézt jeho místo a jeho úlohy v lidském společenství, vybavit 

ho citlivostí k bolesti druhých bytostí, připravit ho k duchovnímu růstu a k nalézání životního 

smyslu s oporou v lidské kultuře, zejména v umění.“ (Slavík, 1997, přebal knihy) 

Artefiletiku lze při dodržení určitých podmínek a zásad velmi dobře využívat  

i v mateřských školách. „Koncepce artefiletiky je plně slučitelná s pojetím Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) rozpracovaného do podoby 

vzdělávacích programů konkrétních škol. RVP PV dává svou koncepcí prostor pro naplňování 

rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti a artefiletika je jednou z možných cest 

k naplňování tohoto cíle…Významným potenciálem artefiletiky je, že propojuje vzdělávací 

požadavky RVP PV se získáváním klíčových kompetencí.“ (Běhounková, 2011, s. 94) 

V předškolním vzdělávání jsou výtvarné činnosti zařazovány do integrovaných 

tematických celků. Jejich pojetí vychází z Rámcového vzdělávacího programu  

pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2004). Konečná forma a náplň výtvarné činnosti však 

záleží na tvořivosti učitelky -  momentálním nápadu a schopnosti tento nápad domyslet  

a rozčlenit do didaktické struktury. (Hazuková, 2006) Výtvarného projevu dítěte lze 

v mateřské škole využít také v rámci pedagogické diagnostiky. Pedagogická diagnostika 

zjišťuje aktuální stav dítěte z hlediska výchovných a vzdělávacích cílů.  Za tímto účelem  

je nejvhodnější využívat spontánní kresbu dítěte. Je dobré se zaměřit nejen na výsledek,  

ale i na proces výtvarného projevu dítěte. Cenné informace poskytuje také komentář dítěte. 

Podmínky speciálního vzdělávání předškolních dětí jsou rovněž vymezeny  

v RVP PV a upraveny Školským zákonem a příslušnými vyhláškami. „Předškolní vzdělávání 

dětí s postižením má mít svým pojetím, výchovným zaměřením a organizací života pozitivní 

vliv na pozdější úspěšnost dětí, úroveň jejich výkonu i schopnost společenské integrace.“ 

(Renotiérová, 2006, s. 152) 
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1.1.2 Výtvarný projev v pojetí terapie 

„Čím déle jsem se oddával malování, tím šťastnějším  

a vnitřně vyrovnanějším jsem se cítil.“ (Christy Brown) 

 

 Výtvarný projev dítěte se za účelem terapie využívá v arteterapii. „Vedle nesporně 

pozitivního psychologického vlivu představuje arteterapie i důležitý léčebný prvek v oblasti 

jemné i hrubé motoriky.“ (Kraus, 2005, s. 225) U dětí předškolního věku pomáhá arteterapie 

tam, „kde dítě nedokáže  traumatický či negativní zážitek vyprávět (vytěsnilo jej), ale dokáže 

jej „přehrát“ formou neverbální výtvarné aktivity. Zážitek, který vychází napovrch, přestává 

být ohrožující.“ (Oaklanderová in Běhounková, 2011) 

Arteterapie je vhodná pro děti s handicapy, neboť se soustředí na jedince  

a přizpůsobuje se jeho individualitě. (Slavík, Hajdušková, 2010)  Jankovský (2001) uvádí,  

že arteterapie spolu s muzikoterapií se zaměřují hlavně na to, aby v ní mohlo dítě s postižením 

prožít svůj vlastní úspěch. „Díky svému znevýhodnění jej totiž většinou nemohou, tak 

snadno jako zdravé děti, zažít v jiných oblastech. Arteterapie a muzikoterapie jim tak 

poskytují velmi vhodný a potřebný prostor pro jejich vlastní seberealizaci a ke kompenzaci 

znevýhodnění.“ (Jankovský, 2001, s. 97) 

Šicková-Fabrici (2002) rovněž vidí možnost zažít úspěch jako jeden z hlavních 

přínosů arteterapie zejména u dětí s tělesným postižením. „Zážitek úspěšnosti je tu prioritou. 

Ta má eliminovat pocity méněcennosti, má mobilizovat kreativitu, fantazii, aktivizovat a při 

skupinových formách arteterapie dát i těmto dětem možnost konfrontace svých podobných 

prožitků s jinými postiženými dětmi, možnost navazovat přátelství nebo dát smysluplnou 

náplň volnému času.“ (Šicková-Fabrici, 2002, s. 91) 
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1.2 Výtvarný projev dětí s handicapy 

 

"V komunikaci s dítětem je velice důležité nesledovat je očima diagnózy,  

tak se předem zříkáme hlubokého kontaktu procházejícího srdcem."  

(Jo Lebeer)  

 

Děti se zdravotním postižením vyrůstají většinou ve specifických podmínkách. 

Důležitý vliv na rozvoj osobnosti dítěte má podle Vágnerové (2001) např. přístup rodičů  

a způsob výchovy, který bývá v případě postižených dětí často nějak extrémní. Omezený 

může být kontakt s vrstevníky a celkově s okolním světem. Také typ jejich postižení jim 

přináší různá další omezení např. motorická nebo senzorická.  

Podle Vágnerové (2001) následkem omezení, které způsobuje zdravotní postižení, 

mohou těmto dětem chybět určité informace, protože je není schopno vnímat. „Postižené děti 

bývají zatíženy omezením možnosti získat všechny běžné a potřebné zkušenosti. Smyslově  

i motoricky postižený jedinec nemůže získat ze svého okolí všechny informace, event. je 

nemůže přijímat standardním způsobem. Jeho představa o světě bude v důsledku toho jiná, 

chudší a méně přesná.“ (Vágnerová, 2001, s. 414)  

Svatošová (2008) získala mnohé zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami v rámci 

výtvarného projektu na ZŠ praktické v Horních Počernicích. „U dětí se speciálními potřebami 

jsou zvlášť pozorovatelné odchylky v psychomotorickém vývoji a ty je potřebné brát velmi 

citlivě na zřetel.“ (Svatošová, 2008, s. 19) Autorka vyzývá k respektování zvláštností  

ve výtvarném projevu dětí s handicapy. Bohužel neuvádí, o jaké zvláštnosti zobrazování  

se konkrétně jedná. Těmito slovy chtěla nejspíš upozornit na úskalí, která mohou nastat při 

hodnocení výtvarného projevu dětí s handicapy. 

I přes všechny překážky, které dětem způsobuje jejich postižení, je výtvarná činnost 

pro jejich rozvoj důležitá. Uždil (1976) popisuje kladný vliv kresby na rozvoj vnímání. 

„Závislost kresby na zákonitostech vnímání je značná, ale není fatální – kreslením  

se urychluje a obohacuje vyvolávání představ, aktivizuje se latentní zkušenost a zpětně se tak 

ovlivňuje samo vnímání.“ (Uždil, 1976, s. 91)  
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Dětem s handicapy je potřeba vytvářet příležitosti k obohacení jejich zkušeností.  

To platí i v oblasti výtvarného projevu. „Příležitost kreslit a příznivá atmosféra, která kreslení 

dítěte obklopuje, znamená v této době víc než třeba ovlivnění hotovou výtvarnou formou,  

tj. obrázky v knize, fotografií, kresleným filmem atd.“ (Uždil, 1976, s. 109) Navíc možnost 

výtvarně se projevit má pro děti i další přínosy. „Umělecké vyjadřování poskytuje všem 

dětem bez ohledu na jejich handicap možnost seberealizace, možnost vyjádřit svoje aktuální 

nálady a pocity. Rozvíjí jejich estetické vnímání, utváří nové nahlížení na sebe sama, na svět 

kolem nás. Důležitý je také prožitek, který je neodmyslitelnou součástí tvoření.“ (Rýparová, 

2009, s. 94) 

V následující kapitole se budu věnovat specifikům výtvarného projevu dětí ve vztahu 

ke konkrétním typům postižení. Literatury zabývající se jednotlivými typy postižení  

je poměrně dost. Bohužel málokterý autor sleduje také specifika ve výtvarném vyjadřování 

handicapovaných dětí. Ve své praxi jsem se setkávala nejčastěji s dětmi s kombinovaným 

postižením nebo dětmi hyperaktivními s poruchou pozornosti. Snažila jsem se tedy vyhledat 

aspoň stručnou charakteristiku výtvarného projevu u těchto dvou typů zdravotního postižení. 

Podrobnější informace jsem získala až vlastním výzkumným šetřením. Popisuji je v kapitole 

2.8 a 2.9. 
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1.2.1 Děti s kombinovaným postižením 

Kombinované postižení je charakterizováno jako výskyt „dvou a více různých vad 

nebo poruch u jediného člověka.“ (Slowík, 2007, s. 147) Není vyloučena prakticky žádná 

kombinace různých vad. Nejčastější bývá kombinace s mentálním postižením (dětská 

mozková obrna, autismus), kombinace se smyslovými vadami a kombinace s poruchami 

chování. Mezi kombinovaná postižení patří také hluchoslepota (kombinace zrakové  

a sluchové vady). (Slowík, 2007) 

Dětská mozková obrna (DMO) vzniká v raném vývoji a souvisí s poruchou nebo 

poškozením motorických oblastí mozku. Je jednou z nejčastějších příčin vrozeného tělesného 

postižení. Vedle toho bývá poměrně často s DMO spojen mentální handicap, někdy i různé 

další komplikace – epilepsie, smyslové vady, vývojová dysartrie apod. (Slowík, 2007)  

Podle Jankovského (2001) bývají děti s dětskou mozkovou obrnou někdy podnětově  

a sociálně deprimovány. S tím souvisí řada dalších obtíží, které můžou mít vliv i na výtvarný 

projev dětí. „Jak již bylo naznačeno, typické jsou obtíže v oblasti percepce a diferenciace, 

např. barvy, tvaru, množství, velikosti atp… Typický je deficit v motorickém vývoji, 

retardována (po obsahové i technické stránce) je grafomotorika, obtíže jsou  

ve vizuomotorické koordinaci.“ (Jankovský, 2001, s. 69) 

Podle Květoňové-Švecové (2004) je DMO nejtěžším případem v souvislosti 

s postižení výrazu. „Podstatným problémem je pro dítě to, že jeho tělesné postižení působí 

v mnoha směrech jako postižení výrazu. U těžších forem je postižena hrubá a jemná 

motorika, gestikulace, mimika, řeč, malování, kreslení, tvoření, práce. Je to mimořádné 

životní zatížení, protože toho nelze tolik vyjádřit, sdělit, neboť nejsou k dispozici 

diferencované výrazové možnosti. Postižení výrazu je podstatnou příčinou pro chybné 

hodnocení postižených dětí.“ (Květoňová-Švecová, 2004, s. 29) 

S DMO bývá spojeno pohybové postižení. Zicha (1981) zmiňuje, že děti 

s pohybovým postižením se mohou vyhýbat zobrazování pohybu. Problémy mohou mít 

také se zobrazením lidské postavy. Nakreslená postava může mít různé deformace, dítě může 

„zastírat“ poškozenou část těla. Zajímavou zkušenost má vedoucí arteterapeutického ateliéru 

v Praze Pavla Výborná. V rozhovoru s Annou Jarošíkovou popisuje výtvarný projev dívky 

s kombinovaným postižením. „U K. je taková zajímavost. Ona necítí nohy, a tak je žádným 
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postavám na obrázcích nekreslí.“ (Jarošíková, 2009, s. 69) Podle Šickové-Fabrici (2002)  

je tento jev poměrně častý. „Ve výtvarném projevu fyzicky postižených dětí se v kresbě 

postavy často vyskytuje ignorace té části těla, která je postižená.“ (Šicková-Fabrici, 2002, 

s. 91) 

Schopler (1998) se věnoval dětem s autismem a dalšími vývojovými vadami.  

„Děti s autismem a děti s vývojovými vadami mají dovednosti jemné motoriky většinou na 

velmi nízké úrovni… Kromě potíží jemné motoriky postrádají navíc přirozenou zvědavost  

a vytrvalost, což ztěžuje normální zkoumání materiálů.“ (Schopler, 1998, s. 91)  

Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že výtvarný projev dětí s autismem je typický snahou  

o kompenzaci chybějící verbální komunikace. 

Uždil (1976) se vyjadřuje k výtvarnému projevu dětí se zrakovým postižením.  

„S výtvarnou činností se setkáváme nejen u dětí normálně vidících, ale i u těch, které jsou 

slabozraké nebo dokonce od narození slepé. Oporou jejich představivosti je jejich hmatový 

smysl, tělesné pocity, svalové informace, vzruchy a pohybové prožitky… To, co nejvíc zaráží, 

je fakt, že přes všechny rozdílnosti se kresby, a zejména plastiky vidomých i nevidomých dětí 

sobě značně podobají.“ (Uždil, 1976, s. 90) 

Děti s kombinovaným postižením mají často pohybové a smyslové obtíže, mívají 

poruchu řeči, mohou trpět i omezením rozumových schopností. Jejich výtvarný projev  

je tedy závislý na tom, která oblast je postižena a v jaké míře. 
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1.2.2 Děti hyperaktivní s poruchou pozornosti (ADHD) 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) nebo také hyperkinetická porucha ovlivňuje psychický vývoj dětí. Jedná se  

o vývojovou poruchu, jejíž nejnápadnější projevy jsou nepozornost, hyperaktivita  

a impulzivita.  U dětí se objevují nápadnosti v chování, oslabena je schopnost dítěte 

vykonávat úspěšně některé činnosti, zejména školní. (Krejčířová, 2002) 

V předškolním věku bývá u dětí s ADHD nápadné období vzdoru. Obvykle trvá delší 

dobu a bývá spojeno s výraznými záchvaty vzteku. V mateřské škole bývají popisovány jako 

divoké, neukázněné, bouřlivé nebo agresivní. „Rychle střídají hry a zájmy, mohou ostatním 

kazit společné hry nebo ničit hračky.“ (Drtílková, 2007, s.19) Podle Třesohlavé (1983) jsou  

u dítěte v předškolním věku patrné problémy s motorikou a koordinací pohybu. „Kresba je 

primitivní, nekoordinovaná.“ (Třesohlavá in Králová, 2009, s. 15) 

Slowík (2007) popisuje specifika výchovy a vzdělávání dětí s ADHD. „Kromě 

specifických metod a přístupů ve vzdělávání a výchově těchto dětí je důležité respektovat 

jejich výkonovou nevyrovnanost, náladovost, vhodné je strukturovat učení, vymezovat 

jasné a srozumitelné výchovné hranice a především k nim přistupovat s vysokou mírou 

tolerance, trpělivosti a klidu.“ (Slowík, 2007, s. 132) Drtílková (2007) doporučuje časté 

přestávky spojené s pohybovým uvolněním a také střídání druhu činnosti, aby nebyla příliš 

monotónní. 

Munden (2002) poukazuje na potřebu kladného přístupu k dětem s ADHD. 

„Označíme-li děti s ADHD slovy „vyhledávající zkušenost, ostražité a zvídavé“  

a přizpůsobíme-li prostředí jejich schopnostem, mohou je rodiče i odborníci naučit situaci 

lépe zvládat. Dá se jim pomoci rozvinout dovednosti, vylepšit schopnost setrvat u zadaného 

úkolu, omezit jejich impulzy a nutkání pobíhat kolem, i zlepšit sebevědomí. To je 

nejdůležitější, má-li dítě uspět, nikoli zažívat postupný úpadek sebedůvěry, motivace  

a schopností.“ (Munden, 2002, s. 49) Podle Drtílkové (2007) je důležité umožnit dítěti 

vyniknout v některé jeho schopnosti a nadání a tím budovat jeho sebedůvěru. „Mezi dětmi 

s hyperkinetickou poruchou objevíme různé talenty a nadání poměrně často, bývají tvořivé, 

raději uplatňují vlastní, originální postupy než obvyklá řešení, bývají zvídavé a citlivé.“ 

(Drtílková, 2007, s. 70) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Výzkumný problém 

 

Výtvarnému projevu handicapovaných dětí se doposud příliš autorů nevěnovalo, 

nenašla jsem dostatek teoretických zdrojů, ze kterých by se dalo čerpat. (viz Příloha č. 1) 

Ani studium oboru speciální pedagogika není vždy zárukou dosažení dostatečných 

didaktických znalostí a dovedností, neboť ne všechny univerzity považují didaktické 

předměty pro speciální pedagogy za samozřejmé. (viz PedF UK v Praze, Karolinka – Studijní 

plány 2012/2013) Proto bych se chtěla pokusit získat potřebné informace z oblasti výtvarného 

projevu handicapovaných dětí prostřednictvím vlastní výzkumné sondy. Ráda bych tak 

přispěla k pochopení případných odlišností výtvarného projevu handicapovaných dětí  

a nalezení vhodného pedagogického přístupu, který by umožnil i těmto dětem plně 

využívat přínosy výtvarné výchovy. 

Za tímto účelem je třeba navrhnout metodiku pro výzkumné šetření v oblasti 

výtvarného projevu dětí s handicapy a ověřit ji v praxi na konkrétní skupině 

handicapovaných dětí. Přitom by bylo vhodné zaměřit se nejen na specifické prvky procesu 

výtvarného projevu (motivovanost, pozornost, komentáře, preference námětu a výtvarného 

materiálu…), ale také na jeho výsledek (charakteristické znaky dětského výtvarného projevu, 

zacházení s plochou a s výtvarným jazykem, vztah dítěte ke svému dílu…). Zároveň je třeba 

shromáždit a uspořádat poznatky o současné praxi speciální výtvarné výchovy  

ve vybrané instituci, identifikovat problematická místa a navrhnout opatření vedoucí  

ke zlepšení situace. 

I když obsah a cíle výtvarné výchovy (výtvarných činností) by měly vždy vycházet ze 

závazných dokumentů (Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program), 

domnívám se, že finální podoba závisí ve značné míře na osobnosti a zkušenostech 

pedagoga a také na schopnostech konkrétní skupiny dětí.  V rámci svých studijních praxí 

v mateřské škole jsem měla možnost několikrát se podílet na realizaci výtvarných činností  

ve speciální třídě pro handicapované děti. Pamatuji si, že možnosti jednotlivých dětí byly 

nevyrovnané a bylo tedy náročnější vymyslet takovou aktivitu, které by se mohly účastnit 

všechny děti. Více než u zdravých dětí bylo třeba hlídat jejich bezpečnost (např. aby 
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nedocházelo k požití barev nebo ke zranění výtvarnými nástroji). Délka soustředění se na 

řízenou činnost byla u handicapovaných dětí výrazně kratší než u běžné skupiny dětí.  

Tyto a případné další okolnosti mohou způsobit, že výtvarná činnost (výtvarná výchova)  

u handicapovaných dětí neprobíhá tak, jak by bylo třeba k plnému využití jejích 

přínosů.  

Také jsem měla možnost pozorovat průběh hodiny výtvarné výchovy v první třídě 

základní školy pro děti se specifickými potřebami. Výtvarná výchova byla propojena 

s pracovními činnostmi. Její hlavní cíl, dle slov učitelky, byl rozvoj fantazie a jemné 

motoriky. Výtvarný úkol nebyl součástí výtvarné řady (nebyla patrná logická návaznost 

úkolů). Děti měly pracovat podle názoru předkresleného na tabuli, nebyl dán prostor 

dětské tvořivosti. Toto pojetí výtvarné výchovy mi připomnělo původní Kreslení, které mělo 

své místo ve škole na konci 18. století.  

Po těchto zkušenostech jsem začala přemýšlet o ideální hodině výtvarné výchovy pro 

děti s handicapy - o jejích cílech, formě, obsahu i samotné realizaci. Jsem přesvědčena,  

že výtvarná výchova může dětem dát víc, než jen přispívat k rozvoji motoriky. Myslím, 

že by stačilo, kdyby jednotlivé výtvarné úkoly vycházely z aktuálního zájmu dětí, byly 

vzájemně provázané (tematicky i obsahově) a zaměřovaly se na rozvoj nejen „obecných, 

ale i výtvarně-estetických dispozic.“ (Hazuková, 1994) Výuka s využitím názoru je u dětí 

s handicapy jistě vhodná. Ale myslím, že právě výtvarná výchova by mohla těmto dětem 

dávat prostor pro vyjádření jejich osobnosti a jejich vlastních nápadů. 

Abych si ověřila, zda je moje kritika na místě, je třeba provést rozhovor s učiteli, 

prostudovat Školní vzdělávací program a utvořit si celkový obraz o realizaci výtvarné 

výchovy ve vybrané instituci. Následně se pokusím o identifikaci a pojmenování hlavních 

problémů výuky výtvarné výchovy u dětí s handicapy a navrhnu opatření, která by 

mohla přispět ke zlepšení situace. 
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2.2 Cíle výzkumného šetření 

 

Hlavním cílem mého zkoumání je popsat a pojmenovat charakteristické prvky 

výtvarného projevu vybraných dětí se zdravotním postižením. Konkrétně se zaměřím na 

proces a výsledek výtvarného projevu dětí v kontextu určitého postižení. 

Za tímto účelem je třeba navrhnout a ověřit metodiku pro výzkumné šetření 

v oblasti výtvarného projevu dětí s handicapy.  

Zároveň si kladu za cíl popsat stávající praxi výtvarné výchovy ve vybrané 

instituci, identifikovat problematická místa a navrhnout doporučení pro zlepšení 

situace. 

 

Dílčí cíle jsem stanovila takto: 

1. Prostudovat školní vzdělávací program vybrané instituce. 

2. Zaznamenat zkušenosti pedagogů s výtvarným vyjadřováním dětí s handicapy. 

3. Navrhnout a realizovat několik výtvarných úkolů pro děti s handicapy. 

4. Zaznamenat vlastní zkušenosti s výtvarným vyjadřováním dětí s handicapy. 

5. Získané zkušenosti využít pro návrh několika dalších výtvarných úkolů. 

6. Zaznamenat případné změny ve vztahu dětí k výtvarnému vyjadřování. 
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2.3 Výzkumné otázky 

 

V souvislosti s výzkumným problémem jsem si položila několik otázek:  

1. Objevují se nějaká specifika v procesu a výsledku výtvarného projevu dítěte 

s konkrétním postižením? 

2. Jaká jsou specifika vedení výtvarné výchovy u dětí s handicapy? 

3. Jaké jsou cíle, obsah a forma výtvarné výchovy u dětí s handicapy v současné praxi? 

4. Změní-li se styl vyučování, změní se i vztah dětí k výtvarnému vyjadřování? 
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2.4 Design výzkumného šetření 

 

Rozhodla jsem se pro drobné empirické šetření – výzkumnou sondu, která bude mít 

kvalitativní charakter. Budu pracovat s malým počtem respondentů a to dlouhodobě  

(po dobu půl roku). Soustředit se budu na hlubší poznání konkrétních jedinců v jejich 

přirozeném prostředí. Tato výzkumná sonda vykazuje některé rysy akčního výzkumu. 

Zaměřím se na zkoumání jednotlivých aspektů reality souvisejících s řešeným problémem.  

Na základě vlastní zkušenosti se následně pokusím navrhnout a aplikovat konkrétní opatření. 

(Pavelková, 2012) 

Výzkumnou sondu budu realizovat v těchto fázích: 

Fáze výzkumu Základní činnosti výzkumníka 

Předvýzkumná - prostudování ŠVP ZV 

- rozhovor s pedagogy 

1. - návrh a realizace samostatných výtvarných úkolů (námět vycházející  

z třídního vzdělávacího programu, podřízenost původnímu pojetí výuky, 

které uplatňovala třídní učitelka) 

- pozorování a popis procesu  

a výsledku výtvarného projevu dětí 

- dokumentace průběhu výuky pomocí digitální fotografie  

2. - návrh a realizace výtvarných úkolů uspořádaných do výtvarné řady 

(využití nabytých zkušeností, námět dle preferencí dětí, pokus o nové 

pojetí výuky) 

- pozorování a popis procesu  

a výsledku výtvarného projevu dětí 

- dokumentace průběhu výuky pomocí digitální fotografie a diktafonu  
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Za účelem sběru dat využiji tyto metody: 

1. Studium dokumentů 

2. Polostrukturovaný rozhovor 

3. Zúčastněné pozorování 

4. Metoda obrazové a zvukové dokumentace (fotografie, archiv dětských výtvarných 

prací, audio záznam pomocí diktafonu) 

5. Terénní poznámky 

6. Reflektivní bilance po výuce 

 

Zjištěná data zpracuji pomocí těchto metod:  

1. Analýza dokumentů 

2. Kvalitativní analýza (vytváření významových kategorií a jejich deskripce)  

(Hendl, 2008) 

3. Konceptová analýza (rozbor díla z hlediska obsahů vnitřního světa tvůrce) 

(Slavík, 1997, s. 151) 

4. Otevřené kódování (vytváření pojmů a kategorií, jejich seskupování podle podobnosti 

a definování vztahů a závislostí mezi nimi) (Hendl, 2008) 
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2.5 Charakteristika školy a účastníků výzkumného šetření 

 

Výzkumnou sondu jsem provedla na pražské základní škole. Škola je součástí 

příspěvkové organizace poskytující školské a sociální služby dětem a mladým lidem  

s tělesným postižením. Vyučování zde probíhá v menších skupinkách (max. 10 žáků na 

třídu), a to podle učebních dokumentů 12035/97-20 Obecná škola a podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola poskytuje handicapovaným dětem  

a mladým lidem kromě vzdělávání i komplexní rehabilitaci. Z důvodu ochrany osobních dat 

účastníků výzkumu neuvádím název organizace ani název Školního vzdělávacího programu. 

Výzkumné šetření jsem soustředila na skupinu pěti dětí mladšího školního věku 

navštěvujících první třídu. Jednalo se o děti se zdravotním postižením různého stupně. 

Většina dětí byla vývojově na úrovni předškolního věku. Konkrétně jsem pozorovala dva 

chlapce s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), chlapce s těžkým tělesným 

postižením, chlapce s opožděným vývojem řeči a chlapce s kombinovaným vývojovým 

postižním. Podrobnější anamnestická data jednotlivých dětí uvádím na začátku každého 

příběhu v podkapitole 2.8.2. V textu děti označuji křestními jmény, aby jejich příběhy byly 

přístupnější. 

Pro představu o současné praxi výtvarné výchovy u dětí s handicapy jsem provedla 

rozhovor se dvěma učitelkami působícími na této škole, které mi nabídly spolupráci. V textu 

je budu označovat jako „Učitelka A“ a „Učitelka B“. 

„Učitelka A“ - třídní učitelka zkoumané skupiny dětí (první ročník), pracovala čtyři roky 

s dětmi s poruchami chování, na této škole učí prvním rokem.  

„Učitelka B“ - učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni, nemá vzdělání v oboru 

(vlastní zájem, samostudium), má za sebou dvacet let praxe u dětí s handicapy, na této škole 

vyučuje výtvarnou výchovu osm let. 
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2.6 Organizace výzkumného šetření 

 

Před zahájením samotného výzkumného šetření jsem si chtěla udělat představu  

o současné praxi výtvarné výchovy ve škole pro děti s handicapy. Z kurikulárních dokumentů 

vybrané školy jsem měla k dispozici Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

Poskytl mi podrobnou charakteristiku výtvarné výchovy. Pro své účely jsem vybrala 

informace týkající se formy, obsahu (učiva) a cílů (výstupů) výtvarné výchovy v první 

třídě. Vše podrobně popisuji v podkapitole 2.8.1. 

Abych se dozvěděla něco o praktické realizaci výtvarné výchovy v této škole, 

provedla jsem rozhovor s třídní učitelkou první třídy. O své zkušenosti se semnou podělila 

také učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni, která působí na této škole již osm let. 

Přestože se specializuje na děti staršího školního věku, snažila se mi poskytnout informace 

týkající se obecně výtvarného projevu handicapovaných dětí. Oba rozhovory byly 

polostrukturované. Pedagogů jsem se ptala především na cíle výtvarné výchovy v jejich 

podání a na konkrétní nabídku výtvarných aktivit. Zajímal mě také jejich názor na význam 

výtvarných činností pro handicapované děti a jejich zkušenosti s výtvarným projevem 

dětí s handicapy. V průběhu rozhovorů jsem si dělala písemné poznámky.  

Získané informace popisuji rovněž v podkapitole 2.8.1. 

V rámci výzkumného šetření, které mělo prvky akčního výzkumu, jsem po dobu půl 

roku navštěvovala první třídu základní školy pro děti s handicapy. S dětmi jsem realizovala 

předem připravené výtvarné úkoly (viz podkapitoly 2.7.2 a 2.7.3). Snažila jsem se,  

aby setkání byla pravidelná (obvykle 1-2x týdně), ale musela jsem brát ohled na časové 

možnosti třídní učitelky. V průběhu realizace výtvarných úkolů jsem se snažila zároveň 

pozorovat výtvarný projev dětí a jeho případná specifika. Po skončení každé výtvarné 

jednotky jsem si písemně zaznamenávala vedle reflexí z hodin také skutečnosti, které mě ve 

výtvarném vyjadřování dětí zaujaly. Postupně jsem stanovila několik oblastí, na které jsem 

se během pozorování soustředila (viz Příloha č. 2).  
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Jak jsem získávala zkušenosti s konkrétní skupinou dětí, proměňoval se i můj styl 

výuky. Nejprve jsem vycházela z původního pojetí výtvarné výchovy (podrobněji  

viz podkapitola 2.7.2), na které byly děti zvyklé. Výtvarné úkoly jsem plánovala jednotlivě, 

bez vzájemné tematické návaznosti. Výtvarné techniky a náměty výtvarných úkolů jsem 

volila převážně dle doporučení třídní učitelky a na základě témat třídního vzdělávacího 

programu. Takto jsem zrealizovala celkem devět výtvarných úkolů. 

Po několika špatných zkušenostech (nedostatečná motivace, odmítání výtvarného 

úkolu, nepřiměřená obtížnost úkolu) jsem se rozhodla vyzkoušet nový přístup  

(viz podkapitola 2.7.3). Už jsem lépe znala celou dětskou skupinu. Následující výtvarné 

úkoly jsem provázala společným tématem a vznikla tak výtvarná řada o pěti výtvarných 

úkolech. Téma vycházelo z preferencí dětí, které jsem mezitím vypozorovala. Snažila jsem 

se postupně zaměřit na rozvoj speciálních výtvarně estetických dispozic (dle Hazukové, 

1994). 
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2.7 Průběh výzkumného šetření  

 

První a druhá fáze výzkumného šetření se od sebe odlišují pojetím výtvarné výchovy 

(stylem výuky). V této kapitole vysvětluji rozdíl obou těchto pojetí a podávám přehled všech 

výtvarných úkolů. U každého výtvarného úkolu uvádím datum realizace, námět, cíle, učivo, 

formuluji zadání úkolu a klíčová slova, rozepisuji druhy výtvarné činnosti a technické 

realizační prostředky. Moje přípravy, popis průběhu hodiny a následné reflexe přikládám 

v příloze. (Příloha č. 3) Zároveň jsem se zaměřovala na pozorování procesu a výsledku 

výtvarného vyjadřování jednotlivých dětí. Písemné záznamy z procesu tvorby jsem poté 

zpracovala metodou otevřeného kódování. (ukázka viz Příloha č. 4) Výsledky výtvarné 

činnosti dětí mi spolu s jejich komentáři poskytly další informace. (ukázka viz Příloha č. 5) 

Zjištěné skutečnosti popisuji formou příběhů dětí v kapitole 2.8. Ve stejné kapitole se věnuji 

také předvýzkumné fázi (analýza ŠVP ZV, rozhovory s pedagogy). 

2.7.1 Samostatné výtvarné úkoly (1. fáze výzkumu) 

V první fázi jsem zrealizovala celkem devět samostatných výtvarných úkolů.  

Při jejich plánování jsem vycházela z původního pojetí výtvarné výchovy, na které byly děti 

zvyklé, tzn.:  

 výtvarné úkoly jsem plánovala jednotlivě, bez tematické návaznosti,  

 výtvarné techniky a náměty výtvarných úkolů jsem volila převážně  

dle doporučení třídní učitelky a na základě témat třídního vzdělávacího 

programu.  

Společným cílem těchto výtvarných úkolů bylo seznámit děti s různými výtvarnými 

technikami a vyjadřovacími prostředky. Zpočátku jsem měla trochu problémy 

s plánováním jednotlivých úkolů. Děti se nacházely na různých vývojových úrovních a jejich 

schopnosti byly nevyrovnané. Často jsem musela ustoupit od svých „velkých plánů“  

a podřídit námět i výtvarnou techniku možnostem dětí či momentální situaci. V první 

fázi výzkumu jsem tedy získávala zkušenosti formou „pokus-omyl“. Tyto zkušenosti jsem 

následně zúročila ve druhé fázi výzkumu. 
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Samostatné výtvarné úkoly (bez tematického provázání) 

Výtvarný úkol č. 1 

Datum:    24. 11. 2010 

Námět:  „Jak si čáry povídají?“ 

Cíle:  osvojení si základních technických dovedností se štětcem, seznámení 

s některými výrazovými možnostmi štětce a vodových barev 

Učivo:  výtvarná etuda zaměřená na linii a její výrazovou funkci, výtvarná hra 

Výt. úkol:  Experimentovat s různě silnými štětci, pozorovat barevnou stopu, kterou 

zanechávají, všímat si tvarových proměn linie. 

Klíčová slova: linie, barva, představivost 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

Technické realizační prostředky: vodové barvy, štětec silný a slabý 

 

Výtvarný úkol č. 2 

Datum:  1. 12. 2010 

Námět:  „Odkud vyletěl čert?“ 

Cíle: rozvoj výtvarného vyjadřování, uplatňování tvůrčího přístupu 

Učivo:  kresba tuší, zobrazení postavy čerta s charakteristickými znaky 

Výt. úkol:  Nakreslit postavu čerta tak, aby byl co nejděsivější 

Klíčová slova:výraz, znak, fantazie 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, tuš, voskové pastely 
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Výtvarný úkol č. 3 

Datum:  12. 12. 2012 

Námět:  „Rybí penízky“ 

Cíle: rozvoj tvořivých schopností, rozvoj a aktivizace slovní zásoby 

Učivo:  práce s papírem s využitím představivosti a fantazie 

Výt. úkol:  Nakreslit rybku dle své fantazie a dotvořit ji barevným papírem 

Klíčová slova: fantazie, představivost, tvořivost 

Druh(y) výt. činnosti:výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: nůžky, lepidlo, pastelky 

 

Výtvarný úkol č. 4 

Datum:  5. 1. 2011 

Námět:  „Sněží, sněží, mráz kolem běží“ 

Cíle: rozvoj technických dovedností, rozvoj výtvarného vyjadřování 

Učivo:  výtvarný experiment – zapouštění vodových barev do vlhkého podkladu, kresba 

postavy „mrazíka“ 

Výt. úkol:  Vytvořit barevný podklad zapouštěním barev do vlhkého papíru a dokreslit 

postavu mrazíka na základě vytvořené představy 

Klíčová slova: plocha, fantazie, personifikace 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

Technické realizační prostředky: štětec, vodové barvy, voskové pastely 
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Výtvarný úkol č. 5 

Datum:  12. 1. 2011 

Námět:  „Zimní stopování“ 

Cíle: rozvoj výtvarného vyjadřování  

Učivo:  kresba zvířecí postavy/otiskování 

Výt. úkol: Nakreslit zvíře, jak se ukrývá před zimou/znázornit cestičky zvířat ve sněhu 

Klíčová slova: otisk, stopa, úkryt, bezpečí 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: štětec, dřívko, tuš, tiskátka 

 

Výtvarný úkol č. 6 

Datum:  19. 1. 2011 

Námět:  „Vitaminová bomba“ 

Cíle: rozvoj senzibility k okolí a k estetickým podnětům oblasti umělecké i 

mimoumělecké, podpora hygienických návyků 

Učivo:  kompozice, kresba postavy „bacila“ 

Výt. úkol: Z vystřižených fotografií ovoce a zeleniny vytvořit koláž, dokreslit postavu 

„bacila“ 

Klíčová slova: význam, kompozice, humor, nadsázka 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: nůžky, lepidlo, voskové pastely 
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Výtvarný úkol č. 7 

Datum:  26. 1. 2011 

Námět:  „Za pohádkou do knížky“ 

Cíle: rozvoj výtvarného vyjadřování, rozvoj tvořivých schopností 

Učivo:  zobrazení pohádkové postavy s charakteristickými znaky 

Výt. úkol:  Nakreslit vybranou pohádkovou postavu v typickém prostředí 

Klíčová slova: znak, fantazie, představivost 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: volný výběr 

 

Výtvarný úkol č. 8 

Datum:  2. 2. 2011 

Námět:  „Podzemní cestování“ 

Cíle: seznámení s některými výrazovými možnostmi štětce a temperových barev, rozvoj 

schopnosti porozumění výtvarnému sdělení jiného autora 

Učivo:  technické zacházení s temperovými barvami, seznámení se znakovým systémem 

(piktogramy) a jeho využíváním 

Výt. úkol: Barevnými liniemi znázornit podzemní cestičky metra, doplnit typickými 

piktogramy 

Klíčová slova: znak, piktogram, linie 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: štětec, nůžky, lepidlo, temperové barvy 
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Výtvarný úkol č. 9 

Datum:  9. 2. 2011 

Námět:  „Petrklíč – k jaru klíč“ 

Cíle: rozvoj výtvarného vyjadřování, seznámení s prostorovou tvorbou 

Učivo:  seznámení s vlastnostmi modelovací hmoty 

Výt. úkol:  Vymodelovat klíč, kterým se odemyká jaro 

Klíčová slova: hmota, tvořivost, fantazie, nadsázka 

Druh(y) výt. činnosti: výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: modelovací hmota 
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2.7.2 Výtvarná řada tematická (2. fáze výzkumu) 

V této fázi jsem již lépe znala celou dětskou skupinu a specifické problémy 

jednotlivých dětí. Po předchozích zkušenostech jsem se, s dovolením třídní učitelky, rozhodla 

vyzkoušet nový přístup: 

 následující výtvarné úkoly jsem provázala společným tématem a vznikla tak 

výtvarná řada (tematická) o pěti úkolech. 

 Téma vycházelo z aktuálních preferencí dětí, které jsem vypozorovala. 

 Postupně jsem se snažila více zaměřit na rozvoj speciálních výtvarně 

estetických dispozic. 

Zajímaly mě reakce dětí na toto pojetí výtvarné výchovy. Chtěla jsem zjistit, zda se 

nějakým způsobem promění jejich dosavadní postoje k výtvarnému vyjadřování. 

Myšlenková mapa výtvarné řady 
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Výtvarná řada tematická (výtvarné úkoly jsou uspořádány kolem ústředního tématu) 

1. Téma: „Cesta do pravěku“ 

2. Hlavní úkoly, výt. problémy: zachycení prožitků výtvarnou formou, snaha porozumět 

výtvarnému projevu jiných umělců, uvědomění si různorodosti struktury přírodních materiálů, 

pokus o zobrazení interakce dvou postav, vyjádření proporcionality 

3. Cílové zaměření 

a.) 1. část výtvarné řady 

Datum:  22. 3. 2011 

Námět:  „Ozvěny dávné minulosti“ 

Cíle:   rozvoj vnímání, fantazie, výtvarné představivosti, rozvoj komunikace 

Učivo:  Zachycení představ, které vyvolal hudební prožitek 

Výtvarný úkol: Nakreslit, co jsme viděli, slyšeli, cítili při poslechu hudby 

Klíčová slova: prožitek, představy, fantazie 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná imaginace, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: černý fix, pastelky 

b.) 2. část výtvarné řady 

Datum:  23. 3. 2011 

Námět:  „Vzkazy jeskynních lidí“ 

Cíle:  rozvoj porozumění výtvarnému sdělení jiného autora i schopnosti vlastního 

výtvarného sdělení 

Učivo:  rozvoj vizuální gramotnosti a výtvarného jazyka 

Výtvarný úkol: Pokusit se vysvětlit význam některých jeskynních maleb a poté využít plochu 

kamene k zachycení vlastní malby 
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Klíčová slova: plocha, význam, poselství 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: štětec, temperové barvy 

c.) 3. část výtvarné řady 

Datum:  29. 3. 2011 

Námět:  „Co jsme našli na ostrově“ 

Cíle:  rozvoj citlivosti k okolí a k estetickým podnětům, rozvoj výtvarného  

  vyjadřování, rozvoj spolupráce 

Učivo:  seznámení s výtvarnou technikou frotáže 

Výtvarný úkol: Zachytit různorodost struktur přírodních a jiných materiálů 

Klíčová slova: přírodniny, struktura, stopa 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: lepidlo, voskové pastely, pastelky, přírodní a jiné drobné 

materiály 

d.) 4. část výtvarné řady 

Datum:  5. 4. 2011 

Námět:  „Mé setkání s pravěkým tvorem“ 

Cíle:  rozvoj výtvarného vyjadřování 

Učivo:  zobrazení člověka a zvířete ve vzájemné interakci 

Výtvarný úkol: Znázornit pravěké zvíře z útržků novinového papíru a dokreslit sebe v situaci, 

  jak před ním utíkám, schovávám se, odháním ho, snažím se ho ochočit… 

Klíčová slova: interakce, přátelství, emoce, zjednodušení, náznak, dynamičnost, pohyb 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná imaginace, výtvarná tvorba 
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Technické realizační prostředky: lepidlo, pastelky, novinový papír 

e.) 5. část výtvarné řady 

Datum:  6. 4. 2011 

Námět:  „Obři pravěku“ 

Cíle:  rozvoj výtvarného vyjadřování, seznámení s některými výrazovými možnostmi 

  modelovací hmoty 

Učivo:  vyjádření proporcionality 

Výtvarný úkol:Vymodelovat postavu dinosaura s odpovídajícím proporcemi ve zmenšené 

  velikosti 

Klíčová slova: proporce, hmota, dynamičnost, pohyb 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: modelovací hmota, baterka 
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2.8 Přehled zjištěných skutečností jako výzkumných nálezů 

  

V této kapitole popisuji stávající praxi speciální výtvarné výchovy ve vybrané 

instituci. Zaměřila jsem se na její formu, cíle a obsah. Vycházela jsem ze školního 

vzdělávacího programu a z rozhovorů s pedagogy, kteří mi nabídli spolupráci.  

V druhé části kapitoly popisuji výtvarný projev jednotlivých dětí s určitým handicapem,  

a to formou příběhů, které jsem s nimi prožila. 

2.8.1 Popis současné praxe výtvarné výchovy ve vybrané instituci 

Analýza ŠVP ZV 

Z kurikulárních dokumentů vybrané školy jsem měla k dispozici Školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Byl zpracovaný podle RVP ZV a přílohy  

RVP ZV-LMP. Ve škole je uplatňován od 1. 9. 2007. Z dokumentu není patrné, kdo se na jeho 

tvorbě podílel. Ovšem z rozhovorů s učitelkami, které semnou spolupracovaly, je zřejmé,  

že jejich podíl ŠVP ZV nenese. ŠVP ZV mi poskytl podrobnou charakteristiku výtvarné 

výchovy tak, jak by měla být pojata v této škole. Pro své účely jsem vybrala informace 

týkající se formy, obsahu (učiva) a cílů (výstupů) výtvarné výchovy v první třídě. 

V této škole je výtvarná výchova na prvním stupni propojena s předmětem 

Pracovní činnosti a nese název „Výtvarné a pracovní činnosti“. Předmět je vyučován  

tři hodiny týdně. Jedno pololetí se dvě hodiny výtvarných činností vyučují ve škole a druhé 

v dílnách. Výtvarné činnosti ve škole jsou zaměřeny hlavně na kresbu, malbu, tisk, koláže. 

V dílnách se děti věnují převážně práci s drobným materiálem, prostorové tvorbě, 

pracovním činnostem se dřevem, košíkářským proutím a textiliemi. Do tohoto předmětu 

spadají také pěstitelské činnosti ve třídě, skleníku nebo záhoncích a činnosti ve školní 

kuchyňce, kterým je vyhrazena jedna hodina týdně. 

Ve ŠVP ZV jsou uvedeny jednak Očekávané výstupy z RVP ZV a dále pak 

Rozpracované výstupy z RVP ZV.  Pro první stupeň jsou výstupy rozděleny podle 

činností - Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 

pokrmů, Výtvarná výchova. Rozpracované výstupy Výtvarné výchovy jsou oproti 
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očekávaným výstupům z RVP ZV výrazně zúženy. Týkají se pouze pojmenování  

a využívání výtvarných pomůcek a rozvoje fantazie, tvořivosti a barevného cítění. 

Obsah (učivo) výtvarné výchovy je ve ŠVP ZV zakotven v podobě školních osnov. 

V rámci prvního ročníku jsou uvedeny tyto činnosti: kresba (měkkou tužkou, dřívkem, 

rudkou, uhlem, pastelkami), malba (vodovými barvami, temperou, prstovými barvami, 

suchým pastelem), míchání barev, koláž, frotáž, nalepování, tisk, otisk, modelování 

(z modelíny a keramické hlíny). Další učivo se týká ostatních činností, které jsou součástí 

předmětu Výtvarné a pracovní činnosti. Jedná se např. o šití, základy pletení z proutí, 

řezání, broušení, stavění z kostek, zalévání pokojových rostlin, stolování atd. 

Průřezová témata výtvarné výchovy pro první ročník jsou ve ŠVP ZV zpracována 

takto: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (osobnostní a sociální výchova), 

geometrické tvary, velké a malé (matematika), ilustrace k textu (český jazyk), výtvarné 

ztvárnění témat rodina, domácí zvířata (prvouka), barevné ztvárnění dojmů z hudby (hudební 

výchova). Klíčové kompetence jsou zpracovány podle RVP ZV, a to ve vztahu k výchovným  

a vzdělávacím strategiím. Ke každé ze šesti klíčových kompetencí je uvedeno, co učitel 

konkrétně dělá pro jejich rozvoj v rámci předmětu Výtvarné a pracovní činnosti. 
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Rozhovory s pedagogy 

Rozhovor s učitelkou A (8. 11. 2010) 

Cílem výtvarné výchovy je podle třídní učitelky prvního ročníku („učitelka A“) 

uvolňování ruky a rozvoj grafomotoriky, rozvoj fantazie, citu pro barevnost, zájmu  

o okolní svět a podpora pozitivní zkušenosti dítěte. Kromě běžné výuky využívá učitelka A 

výtvarnou činnost v průběhu celého týdne v rámci relaxace. Výtvarnou činnost často 

propojuje s poslechem hudby. 

Při plánování obsahu výtvarné výchovy vychází učitelka A ze ŠVP ZV. Náměty 

výtvarných úkolů volí podle aktuálních témat třídního vzdělávacího programu. 

Nejčastěji se s dětmi věnuje kresbě, malbě, vybarvování, modelování nebo tvorbě 

dokreslované koláže. Děti mají k dispozici speciální pomůcky (výtvarné potřeby 

podporující správný úchop, podložky, sklopné lavice). 

U dětí s handicapy je podle učitelky A potřeba jasně strukturovat hodinu a dodržovat 

pravidelné přestávky či zařadit změnu činnosti. Učitelka A ve výtvarné výchově využívá 

kresbu podle názoru. Zdůvodňuje to tím, že dětem chybí zkušenosti a proto je i jejich 

představivost chudší. „Bez názorné ukázky a při nedostatečném vysvětlení úkolu děti tápou.  

O to více jsou ale zvyklí využívat fantazii, i když ne vždy plodným způsobem.“ (citace 

učitelky A) Klíčová je motivace a také závěrečné zhodnocení činnosti spojené s pochvalou 

nebo pokáráním za konkrétní chování. Nepostradatelná je pomoc asistenta. 

Specifika, která pozorovala učitelka A ve výtvarném projevu dětí, odrážela spíše jejich 

momentální pocity, nálady a zdravotní stav. Všimla si, že děti s handicapy nerady pracují 

ve dvojicích či větších skupinách. Vyhovuje jim individuální přístup.  

Za největší handicap dětí s postižením považuje učitelka A nedostatek podnětů  

a životních zkušeností. Zásadní vliv má podle ní domácí prostředí, které bývá často 

problémové - bez dostatečné psychické podpory, zájmu, kontaktu, aktivace. 
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Rozhovor s učitelkou B (22. 11. 2010) 

Podle učitelky výtvarné výchovy na druhém stupni (Učitelka B) je důležité především 

dát dětem příležitost výtvarně se vyjadřovat - seznámit je s různými možnostmi 

výtvarného vyjadřování a nechat jim volný prostor. Výtvarná činnost by jim měla hlavně 

přinášet radost. Snaží se děti vést k samostatnosti a podporuje jejich tvořivost a důvěru  

ve vlastní schopnosti. Oceňuje především trpělivost a originalitu. Podporuje  

je v  experimentování a kombinování. Děti seznamuje s výtvarnými umělci, s různými 

výtvarnými směry a technikami. Pořádá s nimi exkurze do galerií výtvarného umění  

a snaží se tak obohatit jejich často omezené zkušenosti s výtvarným vnímáním. 

Dobré zkušenosti má u handicapovaných dětí s abstraktní malbou. Zde mohou 

vyniknout i děti, které mají technické problémy s výtvarným vyjadřováním. Mohou uplatnit 

svůj smysl pro barevné a kompoziční cítění. Naopak s odmítáním se setkala při 

výtvarných činnostech, kde dochází k přímému kontaktu dítěte s výtvarnými potřebami 

(např. prstové barvy, kašírování). Některé děti mívaly zábrany „zašpinit“ si ruce. 

Podle učitelky B se výtvarný projev dětí s handicapy obvykle nerozvíjí, zastaví  

se na určité úrovni. Nejsou tedy velké rozdíly ve výtvarném projevu dětí na jednotlivých 

stupních vzdělávání. Záleží ovšem na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pokud je rodina dítěte 

kulturně založená, je to znát i na výtvarném projevu dítěte. Setkala se i s talentovanými 

jedinci. Projevovali se zvýšeným zájmem o výtvarnou činnost a následným vývojem 

výtvarného projevu. Mívali rozvinutou prostorovou představivost, smysl pro výrazovost 

a barevné cítění. 
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2.8.2 Pozorování výtvarného projevu dětí s handicapy 

„Malování se mi stalo vším. Jeho prostřednictvím jsem se učil vyjadřovat se 

v odstínech, s mnohými jemnostmi. Vyjadřoval jsem jím všechno, co jsem viděl a cítil, 

všechno, co se odehrávalo v mé mysli, uzavřené do nepotřebného těla jako vězeň v cele, 

vyhlížející ven na svět, který se dodnes pro mě nestal skutečností.“ 

 (citace z autobiografie Christyho Browna Moje levá noha, s. 56) 

 

PŘÍBĚH 1 

„Nic neumím, jenom zlobit umím!“ (IVAN, 8,5 let) 

Ivan je chlapec s ADHD a s poruchou řeči (dyslalie a balbuties). Žije s matkou, otec 

se s rodinou nestýká. Ivan je velmi živý. Projevuje se u něj tělesný neklid. Ve škole se těžko 

soustředí. Při individuálním přístupu je ale schopný pracovat dlouho a se zájmem.  

Má výbornou mechanickou paměť. Velmi rád a často kreslí. 

Ivan se projevoval již při našem prvním setkání velmi živě. Ještě než jsem měla 

možnost si na něj udělat vlastní názor, paní učitelka mi ho před všemi představila jako  

„toho zlobivého“. Bylo vidět, že to Ivana mrzelo. Rozhodla jsem se, že já se v jeho případě 

pokusím spíš o přátelský přístup a pozitivní motivaci. Dostala jsem k tomu možnost hned 

v zápětí. K zadání úkolu se Ivan postavil tvořivě, barevné linie doplnil otiskem své dlaně. (viz 

Příloha č. 5, obr. 6) Pochválila jsem ho za originální nápad. Při následném rozhovoru nad 

jeho dílem dodal, že využil dvě barvy, neboť se mu nálada změnila z černé na zelenou  

- zlepšila se. 

Brzy jsem měla další příležitost. Tentokrát se mi nepodařilo příliš jasně vysvětlit úkol. 

Ivan na tento nedostatek reagoval citlivě – „ztrácel se“, vyrušoval, nechtěl pracovat dál.  

Poté se vydal „vlastní cestou“. Začal s nadšením kreslit podmořský svět. Do něj umístil malou 

rybu. Paní učitelka reagovala podrážděně, že nedělá to, co má (děti měly nakreslit pouze 

jednu větší rybu a tu vystřihnout). Ujistila jsem ji, že je to v pořádku. Ivanovi jsem 

doporučila, ať rybu z vody „vyloví“ – vystřihne ji.  
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Jindy zase, když byl Ivan s úkolem rychle hotov a ostatní děti ještě tvořily, začal je 

vyrušovat. Zadala jsem mu tedy speciální „důležitý“ úkol – napsat slovo DRACI, které 

bychom mohli dát na nástěnku k obrázkům. Ivan se uvelebil na zemi a ihned se pustil do 

práce. Pracoval soustředěně, dokud úkol nedokončil. Pochválila jsem ho. Když jsme jeho 

nadpis věšeli na nástěnku, tvářil se hrdě a spokojeně. Účinnou motivací pro něj byl také můj 

fotoaparát. Při jiném výtvarném úkolu jsem mu slíbila, že až bude mít výtvor hotový, může si 

ho vyfotit. Bylo vidět, jak se snaží překonat sám sebe. Když byl hotov, pochválila jsem ho za 

jeho snahu a trpělivost. Potom se Ivan až do konce hodiny věnoval fotografování. 

Zpočátku jsem nevěděla, jak si získat Ivanovu pozornost. Když se mi to jednou opět 

nepodařilo, Ivan se zadaným úkolem příliš dlouho nezabýval a pak začal experimentovat 

s výtvarnými prostředky – přeléval tuš z jedné lahvičky do druhé. Podařilo se mu polít si svoji 

práci. To ho rozesmutnilo a komentoval to slovy: „Nic neumím, jenom zlobit umím.“  

Brzy jsem se dozvěděla, že Ivanovým oblíbeným tématem je „svět dinosaurů“. Často 

se objevoval v jeho spontánní kresbě. Výtvarná řada „Cesta do pravěku“ Ivana konečně 

zaujala. Poslech hudby z filmu Jurský park v něm vyvolal bohaté představy, které pak 

popisoval: „Viděl jsem vodopád a létajícího dinosaura. A pak taky dva dinosaury, jak utíkali 

před tyranosaurem. Podařilo se jim utéct. A pak tam byli pravěký lidi a zabili tam nějaký 

dinosaury.“ Příběh následně vyjádřil dynamickou kresbou. 

Při našich dalších setkáních se Ivan zapojoval do procesu výuky, pomáhal mi rozdávat 

výtvarné potřeby, ostatním dětem pomáhal s kresbou dinosaurů a seznamoval nás s jejich 

názvy. Jednou si na začátku hodiny dokonce stoupl před tabuli a vyžádal si pozornost 

ostatních slovy: „Všichni poslouchejte, přinesl jsem knížky.“ Ivan nám přinesl ukázat své dvě 

obrázkové knížky o pravěku. V této oblasti se cítil jako „ryba ve vodě“, mohla jsem pracovat 

s jeho vnitřní motivací. 

Myslím, že pro dítě je více než těžké, setřást ze sebe označení „zlobivec“, a tak mu 

nezbývá nic jiného, než tomuto označení dostát za své. Na druhou stranu chápu, že někdy 

není pedagogické trpělivosti nazbyt. V Ivanově případě jsem se setkala s kladnou reakcí,  

když jsem se při hodnocení jeho projevu (nejen výtvarného) snažila hledat více úhlů pohledu. 

Tak jsem mohla vyzdvihnout jeho pozitiva a umožnit mu zažít úspěch. Také se mi potvrdilo, 

že při volbě námětu výtvarných úkolů je třeba vycházet z aktuálního zájmu dětí. U dětí 

s ADHD to platí dvojnásob. Nebývá většinou problém preference dítěte vypozorovat. Někdy 
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může být snad jen obtížné včlenit konkrétní téma vhodným způsobem do výuky. Všechno to 

vyžaduje hodně tvořivosti, času a trpělivosti. Ale rozhodně to stojí za to. 

  

námět: Odkud vyletěl čert? 

komentář dítěte: „Tady má pytel plný peněz. Kopyto se mu tam už nevešlo. 

Tady si peče na ohni dítě, kouslo čerta do jazyka. Ocas má na to, aby v něm 

nosil děti, co se mu nevešly do pytle.“ (Ivan, 8,5 let) 
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PŘÍBĚH 2 

„To jsou lejzry a tady padaj bomby.“ (MARTIN, 7,5 let) 

Martin má diagnostikovanou ADHD a řečovou expresivní vývojovou dysfázii. Rodiče 

jsou rozvedeni, Martin žije s matkou. V poslední době je klidnější a i jeho schopnost 

koncentrace je lepší. Je velmi nápaditý a tvořivý. 

Martinovy kresby měly nejčastěji podobu výtvarného vyprávění. Obvykle se u něj 

objevovalo téma soubojů, bitev a válek, nechyběla ani krev. Jeho příběhy měly živý děj, 

kresbu doprovázel komentářem, např.: „To je moře, topí se tady člověk. Tady pluje loď,  

ale nezachrání ho, už je mrtvej. A padaj na něj kameny. A tohle je lítající ryba. Tady je mrak  

a prší.“ V průběhu tvorby doplňoval další asociace a někdy změnil závěr: „ Ten člověk  

se nakonec zachránil - loď ho viděla a pomohla mu.“ 

Dějovou kresbu uplatňoval, kdekoliv se dalo. K postavě čerta přibyla postava robota, 

čert dostal do ruky sekeru a souboj mohl začít. Znázorňování cesty metra („Podzemní 

cestování“) zase komentoval slovy: „Mně se ty vlaky srazí.“ Všiml si prolínání barev v místě, 

kde se setkala červená a bílá: „Tady je i růžová.“ Postavy mrazíků pojal jako roboty: „To jsou 

ty dva mrazíci, jsou spojený, maj dlouhý nohy a bojujou. To jsou lejzry a tady padaj bomby.“ 

Martin i přes svoji zálibu v znázorňování soubojů a bitev působil velice klidně, 

vyrovnaně a dobrosrdečně.  Vítal mě milými slovy: „Já jsem se na tebe těšil!“ Na naše setkání 

u výtvarného námětu „Vzkazy jeskynních lidí“ přinesl baterku, aby nám „v té jeskyni posvítil 

na cestu“. Byl zklamaný, že jsme nešli do opravdové jeskyně. Svoji kresbu doplnil 

komentářem: „Já jsem si přál, abych měl šíp a ulovil srnce. A aby bylo hodně radosti.“ Když 

jsme se na samotném závěru výtvarné řady loučili, Martinovi se ještě nechtělo končit:  

„Néé, já chci ještě vidět minulost!“ 

Myslím, že pro Martina se výtvarná činnost stala prostředkem k vyrovnávání  

se s náročnou situací (např. rozvod rodičů). V jeho případě má kresba formu fantazijní hry, 

která mu pomáhá zpracovávat zážitky, zbavuje ho úzkosti a napětí. V jeho režii mají příběhy 

dramatický děj, ale povětšinou dobrý konec. 
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námět: Odkud vyletěl čert?       (Martin, 7,5 let) 
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PŘÍBĚH 3 

„Nevím, jak mám kreslit tvary. Pomůžeš mi?“ (MAJDA, 8 let) 

Majda má opožděný vývoj řeči (percepční dysfázii). Projevuje se u něj 

psychomotorický neklid. Žije v úplné rodině, má dva bratry. Objevila se u něj stagnace vývoje 

řeči a absence očního kontaktu. Majda je úzkostný. Lpí na určitých rituálech. Obtížně snáší 

změny, těžko se přizpůsobuje. Snadno se unaví. Potřebuje pravidelné přestávky. Je velmi 

snaživý. Potřebuje podporu a pochvalu. Ve škole obvykle pracuje s asistentkou. Rád kreslí. 

Majdův největší problém byla úzkost, obavy z neznámých situací a z vlastního selhání. 

Jeho kresebné tahy byly nejisté, díval se každou chvíli na tvář asistentky, jak reaguje. 

Potřeboval ujištění, že postupuje dobře. Poměrně často se také stávalo, že Majda odmítal 

výtvarnou techniku, na kterou nebyl zvyklý. Většinou se po chvíli zapojil, ale nebylo tomu tak 

vždy. Opakovaně odmítal práci s modelínou, reagoval slovy: „Nemám rád modelínu. Já chci 

kreslit vodovkama.“ Při další příležitosti měl na modelínu stejný názor: „Nechci modelínu! 

Nechci nic dělat.“ Tentokrát dokonce odešel do relaxačního koutku, kde si lehl na žíněnku.  

Až po chvíli přemlouvání a pod vidinou závěrečné motivace (hledání pokladu) se přidal 

k ostatním. 

Majda se snadno unavil. Několikrát jsem ho při svém příchodu do třídy našla 

v relaxačním koutku, kde odpočíval. Když byl unavený, odmítal spolupracovat. Někdy  

se v průběhu hodiny zvedl ze žíněnky a začal obcházet spolužáky. Díval se, co kreslí a potom 

požádal také o papír. Vysvětlila jsem mu postup výtvarné techniky, kterou jsme se učili,  

ale Majda chtěl tvořit po svém. Až do konce hodiny se věnoval vlastní tvorbě. Výtvarná 

výchova měla pro něj v takovém případě především relaxační význam, což se mi zdá 

v pořádku. 

Jednou, když se opět odmítal zúčastnit výtvarného úkolu, ho zaujala úvodní motivace 

(zvuková nahrávka řevu draka) natolik, že se k nám přidal a po chvíli se zapojil i do výtvarné 

činnosti.  Připojil se k Ondrovi a modrou voskovkou mu dokreslil oblohu se slovy:  

„To je modrá obloha.“ Jindy ho zase přilákala kniha o dinosaurech. Nadšení z tohoto tématu 

projevoval jak slovně, tak pohybově. Ukázalo se, že o pravěku mnohé ví, znal trilobity, 

pravěké lidi a rozuměl i pojmu minulost.  
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Když se mi ho podařilo zaujmout, sám projevoval zájem o výtvarné vyjadřování, 

např.: „Já chci nakreslit dinosaura, co plave pod vodou.“ V zápětí ale obvykle znejistěl: 

„Nevím, jak mám kreslit tvary. Pomůžeš mi?“ Poradila jsem mu, ať postupně kreslí jednotlivé 

části těla. Majda komentoval svoji činnost: „Velký, dlouhý krk.“ Snažila jsem se Majdu 

motivovat („Nakresli mu tam ještě vodu, ať má kde plavat.“) a povzbuzovat k další výtvarné 

činnosti. Pracoval rychle a nakonec řekl: „Hotovo, už nechci.“ 

Při jednom setkání v rámci výtvarné řady Cesta do pravěku Majda nemohl najít svoji 

mušličku, kterou obvykle nosil na krku. Byl z toho smutný a neklidný. Nechtěl žádnou jinou. 

Jindy Majda dorazil do třídy o něco později. Přišel do již započaté činnosti. Neznámá situace 

ho zneklidnila. Odmítal se zapojit: „Nechci kreslit!“ Jeho pozornost přitáhla až filmová 

ukázka (Cesta do pravěku). Napjatě sledoval a komentoval: „Co to je za dinosaura, toho 

neznám. Je masožravej nebo býložravej? Žije ve vodě?“ Majda hodně prožíval děj filmu. 

Odbíhal při napínavých scénách nebo si zakrýval oči. Při zadání výtvarného úkolu 

protestoval: „Dinosauři už tady nejsou, nemůžeme je potkat.“ Při závěrečném hodnocení celé 

výtvarné řady se divil: „To už jsme pryč z pravěku?“ 

U Majdy bylo důležité nenechat se odradit prvním odmítnutím. Snažila jsem se vždy 

najít tu správnou motivaci, která by přilákala jeho pozornost. Majdovi se pracovalo lépe, když 

měl úkol strukturovaný do jednotlivých kroků. Doporučila bych i nadále podporovat jeho 

spontánní výtvarnou činnost, kde se může uvolnit a nemusí mít obavy z hodnocení. V řízené 

činnosti je důležitá pozitivní zpětná vazba. Prožitek úspěchu ve výtvarné výchově by mohl 

Majdovi pomoci zvládat počáteční úzkost a nedůvěru ve své schopnosti.  



 

- 51 - 

 

 

námět: Odkud vyletěl čert?       (Majda, 8 let) 
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PŘÍBĚH 4 

Jak pracovat s „tříletým“ dítětem? 

 (ONDRA, 8 let) 

Ondra má kombinované vývojové postižení, pod kterým se skrývá středně těžká 

porucha pohybová (jemná motorika, oromotorika), těžká vývojová porucha řeči a centrální 

porucha zrakového vnímání. Oslabená je kognitivní schopnost receptivní (vnímání)  

a grafomotorika, která je na úrovni 3 let vývojového věku. Ondra žije s matkou a sestrou 

(dvojčetem). Lépe navazuje kontakt s dospělými, kolektiv dětí nevyhledává. Při práci se u něj 

projevuje motorický neklid. Snadno se unaví. Ve škole pracuje s asistentkou. Často  

a rád se směje. 

Ondra se v době, kdy jsem ho poznala, nacházel vývojově na úrovni tříletého dítěte. 

Nejčastěji jsem od něj slyšela slůvko „NE“ nebo „JÁ“. Výtvarný projev odpovídal dosažené 

vývojové úrovni. Bez předchozího záměru čáral po celé ploše a nacházel uspokojení  

v zanechávání trvalé stopy. Jeho možnosti vyjadřování byly oproti ostatním spolužákům 

omezené, úroveň grafomotoriky byla zatím velmi nízká. Také jeho pozornost byla slabá.  

Po pár neúspěšně zvolených úkolech, na které Ondra nestačil, jsem přemýšlela o tom, 

do jaké míry mám Ondru zapojovat do řízené činnosti. Po rozhovoru s třídní učitelkou jsem  

se rozhodla, že mu budu připravovat zjednodušenou formu výtvarných úkolů. Na příští 

hodinu jsem speciálně pro Ondru připravila techniku otiskování. Motivace byla společná,  

ale ostatní děti měly výtvarný úkol vyřešit pomocí kresby tuší. Ve třídě ten den zrovna nebyla 

asistentka. Musela jsem se věnovat i ostatním dětem, a tak jsem Ondru chvílemi nechávala 

pracovat samostatně. Tvořivou činnost pojal svým vlastním způsobem. Připravená tiskátka 

rozebral na části. Bavil se rozléváním tuše a jejím rozmazáváním po stole. Čáral  

si po oblečení. Tvářil se přitom nadšeně a smál se. Jeho výtvarnou činnost bych s trochou 

nadhledu přirovnala k experimentování s výtvarnými prostředky nebo k výtvarné hře. 

Potvrdilo se mi, že Ondra potřebuje vedle sebe při řízené činnosti asistentku, která se mu plně 

věnuje a individuálně s ním pracuje. 
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Paní učitelka využívala výtvarnou výchovu v Ondrově případě také k nácviku 

správného úchopu a rozvoji grafomotoriky. Po skončení výtvarné činnosti před něj položila 

speciální desku z polystyrenu, do ruky mu dala tužku a na desku připevnila pracovní list 

(geometrický tvar s výraznou linií). Ondra měl obrys tvaru „vytečkovávat“ a pak obtahovat. 

Čáral spíše volně, byla nutná pomoc asistentky.  

Vzhledem k Ondrově dosažené vývojové úrovni je nácvik správného úchopu nutností. 

Přemýšlela jsem však, zda bych já osobně tuto aktivitu zařazovala do výtvarné výchovy. Ráda 

bych, aby výtvarná výchova měla pro Ondru více přínosů. Ale popravdě jsem si příliš 

nevěděla rady, jak s „tříletým“ dítětem ve výtvarné výchově pracovat. Dávala jsem mu volný 

prostor k experimentování s různými výtvarnými prostředky a technikami. Zároveň jsem  

se snažila hledat takové výtvarné techniky, kterými by se Ondra dokázal vyjadřovat sám. 

Ukázalo se, že vhodnou kombinací jsou pro něj prstové barvy a velký formát papíru. 

Seznamovala jsem ho s názvy základních barev a vedla jsem ho k tomu, aby používal 

charakteristické barvy pro určité předměty. V Ondrově případě je momentálně  

asi nejdůležitější zaměřit se na rozvoj obecných dispozic. Zároveň je možné mu ve výtvarné 

výchově připravovat takové situace, které mu umožní získat zkušenosti a prožitky a zároveň 

pro něj budou mít motivační význam. 

  

námět: Zimní stopování     (Ondra, 8 let) 
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PŘÍBĚH 5 

„Já nechci kreslit sebe.“ (FILIP, 7,5 let) 

Filip se narodil s těžkým tělesným postižením. Pohybuje se pomocí invalidního vozíku. 

Kromě toho se „pere“ s vadou řeči, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem a ADHD. 

V raném dětství prošel ústavní péčí, trpí separační úzkostí a citovou deprivací. Jeho rodiče 

byli zbaveni rodičovských práv. Nyní je Filip v pěstounské péči. Je velmi přátelský,  

má rád legraci. O přestávkách ve škole si rád kreslí. 

Filip se jako jediný z dětí ve třídě pohyboval pomocí mechanického invalidního 

vozíku. To však nebyla jediná skutečnost, která ho činila nepřehlédnutelným. Filip byl velmi 

živý a hovorný. Bez ostychu semnou komunikoval hned při našem prvním setkání.  

Od té doby pak již pokaždé vyžadoval moji stálou pozornost. Všimla jsem si, že Filip takto 

reaguje na většinu nově příchozích lidí. Ihned s nimi zapředl hovor. Jednou jsem se mu moc 

nevěnovala, neboť jsem byla plně zaměstnána děním ve třídě. Byl posmutnělý. Nakonec 

„ožil“ až při individuální práci s asistentkou. 

Filip ve volném čase velmi rád kreslil pastelkami. Nedělalo mu problém zobrazovat 

postavy zvířat i lidí. Připadalo mi jen trochu zvláštní, že neměl pro jednotlivé postavy 

ustálený grafický typ. Co postava, to originál. Jeho kresby byly bohaté na detaily. Filip byl 

zvyklý využívat barvy. Dokonce i při modelování se zajímal, jak docílit prolínání barev. 

Přestože Filipa kreslení bavilo a jeho výtvarný projev byl poměrně rozvinutý,  

při řízené činnosti jsem často narážela na problém. Filip téměř pokaždé odmítal výtvarný úkol 

se slovy: „Já to neumím.“ Jindy mě s úzkostí v hlase prosil o pomoc, neboť sám to prý 

nezvládne. Přemýšlela jsem, jestli je to nedostatkem sebevědomí, nebo jestli se tímto 

způsobem snaží upoutat moji pozornost. 

Když jsme kreslili pohádkové postavy, Filip se rozhodl, že nakreslí ježibabu. V příštím 

okamžiku se však zalekl, že ji nezvládne. Půjčila jsem mu pohádkovou knížku s ilustracemi, 

abych povzbudila jeho představivost. Nakonec si vybral kresbu čerta, koně a princezny. 

Během tvorby mě často volal k sobě, potřeboval ujištění, že postupuje dobře. Všechny 

postavy se mu podařilo nakreslit. Vystřihl je a doplnil jimi společné dílo Ondry a Majdy. 

Z výsledku měl obrovskou radost. 
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Na zadání jednoho z úkolů druhé výtvarné řady „Cesta do pravěku“ reagoval slovy: 

„Já neumím kreslit dinosaury.“ Poradila jsem mu, ať zkusí vymyslet vlastní druh dinosaura. 

Začal kresbou sluníčka (pro něj dobře osvojený grafický typ, který se v jeho kresbách 

objevoval často). V průběhu činnosti komunikoval s Ivanem: „Ivane, já tam chci sopku, 

nakreslíš mi ji?... Ivane, nakreslíš mi dinosaura?“ Ivan ho povzbuzoval k vlastní tvorbě, 

dodával mu odvahu. Filip komunikoval i semnou, ujišťoval se: „Vypadá takhle sopka?  

Jak se kreslí česká vlajka?“  

Při jiném výtvarném úkolu („Mé setkání s pravěkým tvorem“) odmítal zobrazit sebe: 

„Já nechci kreslit sebe.“ Nakonec se o to pokusil. Nakreslil se bez invalidního vozíku,  

jak utíká před dinosaurem. Postava měla v oblasti klínu jakýsi mezičlánek (viz Příloha č. 6, 

obr. 1), na který byly dodatečně napojeny nohy. U jiných postav v kresbách Filipa se toto 

zvýraznění nevyskytovalo. Domnívám se, že Filip takto zdůraznil svůj klín, který možná při 

pozici vsedě na vozíku vnímá výrazněji. 

Filip ke svým kresbám někdy připojoval zajímavé komentáře. Výtvarnou etudu 

zaměřenou na linii (viz Příloha č. 6, obr. 2) doplnil slovy: „To je kolo, kde je křížek, protože 

se tam nesmí. Protože jsou tam strašidla. Takhle nesmí ven, jsou tam zavřený. Tohle je stopa. 

Stopa vrány. Ta je hodná, chce mu pomoct. A to je sluníčko, je taky hodný. To je houba co má 

dvě oči. To ostatní jsou jen čáry." Zaujala mě zmínka o strašidlech, která jsou zavřená,  

aby se nedostala ven. Napadlo mě, že pro Filipa může kresba mít podobnou funkci jako hra. 

Může pro něj představovat způsob, kterým se vyrovnává se strachem nebo s některými 

nepříjemnými zážitky. Tomu nasvědčuje i jeho inklinace ke kresbě ve volném čase. 

Filipovým největším problémem v oblasti výtvarného vyjadřování byla vlastní 

nejistota. Nedůvěřoval svým schopnostem. Myslím, že jeho úzkostnost a příchylnost k cizím 

lidem může souviset s tím, co prožil. Přemýšlela jsem, jak bych mu mohla pomoci. Snažila 

jsem se posilovat jeho sebevědomí konkrétním hodnocením a oceňováním jeho tvořivosti. 

S Filipem jsem si povídala a prohlížela obrázkové knížky s cílem obohatit jeho představy. 

Věnovala jsem mu svoji pozornost, jak jen to bylo možné, ale zároveň jsem věděla, že je třeba 

ho postupně vést k samostatnosti. Do budoucna bych nadále podporovala jeho spontánní 

kresbu. Volnou výtvarnou činnost lze v jeho případě využívat v rámci relaxace. Doporučila 

bych vyzkoušet i některé prvky arteterapie. 
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námět: Za pohádkou do knížky                (Filip, 7,5 let) 
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2.9 Interpretace a diskuze získaných dat 

 

„Měl by se změnit pohled lidí na lidi s postižením, protože lidé s postižením jsou výborní 

umělci, mají tvořivého ducha a jsou velice citliví a každý z nich je jedinečný pro svoje 

schopnosti a svou duši.“ (Lucie Hrdinová – dívka s DMO, studentka SŠ) 

2.9.1 Stávající praxe speciální výtvarné výchovy 

Pojetí výtvarné výchovy ve vybrané instituci vychází ze Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Překvapilo mě, že výtvarná výchova  

je na prvním stupni propojena s předmětem Pracovní činnosti a nese tedy název  

„Výtvarné a pracovní činnosti“. Podle ŠVP ZV je takto zajištěna větší nabídka činností 

(např. pracovní činnosti v dílnách, na záhoncích, ve školní kuchyňce…), která umožňuje 

žákům s tělesným postižením širší možnosti uplatnění. Zároveň je ale na úkor tohoto 

rozšíření ponecháno méně prostoru pro činnosti výtvarné. Myslím, že z důvodu omezené 

časové dotace výtvarné výchovy (v jejím pravém slova smyslu), je třeba věnovat  

více pozornosti její kvalitě. 

Rozpracované výstupy (cíle) výtvarné výchovy pro první ročník jsou oproti 

Očekávaným výstupům z RVP ZV podstatně zúženy. Výuka má směřovat k osvojení  

si základních znalostí („schopnost pojmenovat výtvarné pomůcky a materiál“) a výtvarných 

dovedností (související s využitím výtvarných pomůcek a materiálu). Ze speciálních výtvarně 

estetických dispozic je zde uvedeno využívání tvořivosti („nápaditosti“), fantazie a citu 

pro barvu. Z hlediska čtyř dimenzí výtvarně estetického osvojování skutečnosti podle 

Hazukové (1994) chybí mezi výstupy ŠVP ZV dispozice zaměřené na hodnotově 

orientační a komunikativní činnost. Tyto dispozice se týkají citů, zájmů, názorů, postojů, 

potřeb, hodnot, dále ovládání všech druhů komunikace (včetně výtvarné) a funkčního 

slovníku v oblasti výtvarných jevů. Myslím, že bez těchto činností není výtvarná výchova 

kompletní a není tedy plně využíváno jejích přínosů. 

V praxi se obě dvě učitelky v rámci možností vedle obecných dispozic snaží rozvíjet  

i dispozice, zaměřené na výtvarnou tvorbu a výtvarné vnímání. Rozhodující však je složení 

konkrétní skupiny dětí (jejich dosažená vývojová úroveň, míra postižení, schopnosti atd.).  
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U dětí mladšího školního věku se učitelka A zaměřuje především na rozvoj těch oblastí, 

které jsou u konkrétního dítěte postiženy (grafomotorika, pozornost, komunikace, 

smyslové vnímání…). Učitelka B nabízí později dětem na druhém stupni již více aktivit 

zaměřených na rozvoj speciálních výtvarně estetických dispozic.  

Já sama jsem se přesvědčila o tom, že nedostatečně rozvinuté obecné dispozice 

mohou někdy bránit v rozvoji dispozic speciálních výtvarně estetických. S každým 

zdravotním postižením jsou spojena určitá omezení. Z hlediska výtvarné výchovy obecně se 

některá mohou týkat činnosti poznávací, hodnotově orientační, přetvářecí nebo 

komunikativní (čtyři dimenze výtvarně estetického osvojování skutečnosti podle Hazukové, 

1994). Potom u dětí s handicapy může nastat problém v rozvíjení dispozic příslušné činnosti. 

Je však možné nabídnout jinou z těchto činností, ve které se dítě může uplatnit. Podle 

Slowíka (2007) není podstatné, jaká vada či porucha dítě znevýhodňuje, ale které cesty a 

metody vedou k rozvoji jeho zachovaných schopností a možností. 

Mezi výstupy pro první ročník je uvedeno, že žák pracuje podle názorné ukázky 

učitele, ovšem pouze v souvislosti s využíváním výtvarných pomůcek a materiálů. 

V oblasti tvorby je zde naopak uvedeno, že žák využívá vlastní nápaditost a fantazii.  

(ŠVP ZV vybrané školy, 2007) Tomu odpovídá přístup učitelky B. Naproti tomu učitelka A  

ve výtvarné výchově využívá kresbu podle názoru. Zdůvodňuje to tím, že handicapovaným 

dětem chybí zkušenosti a proto je i jejich představivost chudší. „Bez názorné ukázky  

a při nedostatečném vysvětlení úkolu děti tápou.“ (citace učitelky A)  

S tím, že zkušenosti handicapovaných dětí bývají omezené, souhlasím. Tento jev 

popisuje také Vágnerová (2001). „Postižené děti bývají zatíženy omezením možnosti získat 

všechny běžné a potřebné zkušenosti. Smyslově i motoricky postižený jedinec nemůže získat 

ze svého okolí všechny informace, event. je nemůže přijímat standardním způsobem. Jeho 

představa o světě bude v důsledku toho jiná, chudší a méně přesná.“ (Vágnerová, 2001,  

s. 414) Kresbu podle názoru považuji za vhodnou pouze v případě, že dětem jsou vedle 

výtvarných úkolů vyžadujících přesné zobrazení nabízeny i úkoly, kde mohou v rámci svých 

schopností uplatnit fantazii a vlastní tvořivost.  
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Obsah (učivo) výtvarné výchovy je ve ŠVP ZV uveden v podobě školních osnov. 

V rámci prvního ročníku jsou uvedeny tyto činnosti: kresba (měkkou tužkou, dřívkem, 

rudkou, uhlem, pastelkami), malba (vodovými barvami, temperou, prstovými barvami, 

suchým pastelem), míchání barev, koláž, frotáž, nalepování, tisk, otisk, modelování 

(z modelíny a keramické hlíny).  Z rozhovorů a z mého pozorování vyplynulo, že všechny 

tyto činnosti jsou v menší či větší míře skutečně praktikovány.  

Překvapilo mne, že do učiva výtvarné výchovy na prvním stupni spadá také např.  

„šití, řezání, broušení, stavění z kostek, třídění, uchopování a přemisťování předmětů  

na správné místo, zalévání pokojových rostlin nebo stolování.“ (ŠVP ZV vybrané školy, 

2007, s. 151) Tento obsah přísluší ostatním činnostem, které jsou součástí výtvarné výchovy 

v rámci přidruženého předmětu Pracovní činnosti. Kladnou stránkou propojení těchto dvou 

předmětů je podle ŠVP ZV rozšíření pole uplatnění pro žáky s různou mírou postižení. 

Podstatnou otázkou však zůstává, zda je výtvarné výchově v jejím pravém slova smyslu dán 

dostatečný prostor. 

Zajímalo mne, zda a jak je učivo zasazováno do oborového (uměleckého) kontextu. 

Zmínku o tom jsem nalezla ve ŠVP ZV v učivu třetího ročníku – „Seznámení s díly 

známých autorů, s ilustracemi, inspirace těmito díly“. První a druhá třída se tedy tímto 

kontextem nezabývá. Učitelka A přesto již v prvním ročníku seznamuje děti s některými 

českými ilustrátory. Učitelka B představuje starším žákům autory klasického i současného 

umění. Podle mého názoru je důležité uvádět učivo do souvislostí hned od počátku.  

Organizace výtvarné výchovy vychází z potřeb konkrétní skupiny dětí. Podle učitelky 

A je třeba jasně strukturovat hodinu a dodržovat pravidelné přestávky. Klíčová  

je motivace. Mně osobně se osvědčilo výtvarné úkoly provázat společným tématem  

a uspořádat je do výtvarné řady (tematické). Jednotné téma (pokud vychází z dětské 

preference), popř. příběh provázející celou výtvarnou řadu udržuje stálou motivovanost 

dětí. Lépe se také plánuje obsahová návaznost jednotlivých výtvarných úkolů. 

Průřezová témata výtvarné výchovy pro první stupeň jsou rozpracována ve vztahu 

k vybraným předmětům: Osobnostní a sociální výchova, Matematika, Český jazyk, Prvouka  

a Hudební výchova. Propojují činnosti uplatňované ve výuce s činnostmi z ostatních 

předmětů např. cvičení pro rozvoj kreativity, poznávání geometrických tvarů, ilustrování textu 

nebo výtvarné ztvárnění témat z prvouky (rodina, domácí zvířata) atd. Nemohu posoudit, zda 
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jsou všechny tyto činnosti v praxi skutečně naplňovány, ale jisté provázanosti Výtvarných  

a pracovních činností s ostatními předměty jsem si povšimla. Výuka učitelky A v první třídě 

mi trochu připomněla integrované tematické celky, které jsou uplatňovány v mateřských 

školách. Aktuálnímu tématu třídního vzdělávacího programu se věnovala ve více školních 

předmětech. 

Co se týká aplikace ŠVP ZV do praxe učitelek, se kterými jsem dělala rozhovor, 

viděla bych problém v tom, že se na tvorbě tohoto dokumentu nepodílely. Orientace v něm 

je pro ně tedy značně ztížena. Práce s handicapovanými dětmi sama o sobě klade vyšší 

nároky na osobnost učitele a jeho didaktické schopnosti. Učitel musí být schopen citlivě 

reagovat na individuální potřeby dětí i na momentální změny situace.  Já sama jsem  

po prvotním neúspěchu přehodnotila a změnila svoji vyučovací strategii. Zpočátku pro mě 

bylo těžké správně odhadnout možnosti a meze konkrétního dítěte s postižením. Teprve 

zkušenosti, které jsem časem získala, mi umožnily nalézt vhodný přístup. Počáteční nezájem 

či obavy dětí se proměnily v upřímné zaujetí výtvarným námětem. Toto zaujetí  

se projevilo i ve výsledku výtvarné činnosti. Myslím, že práce učitele u dětí s handicapy 

vyžaduje velkou dávku trpělivosti, tvořivosti a hlavně hluboký zájem. 

 



 

- 61 - 

 

2.9.2 Specifika výtvarného projevu dětí s handicapy 

V následující kapitole popisuji specifika výtvarného projevu dětí ve vztahu  

ke konkrétním typům postižení. Každé dítě je originál, ať už je v něčem znevýhodněné  

nebo ne. Proto nelze následujícím informacím přikládat všeobecnou platnost. Jde spíše  

o přepis mých zkušeností s konkrétními dětmi ve srovnání s dosavadními teoriemi. Byla bych 

ráda, kdyby tyto informace přivedly čtenáře k přemýšlení nad výtvarným projevem 

handicapovaných dětí a k hledání způsobu, který by umožnil těmto dětem vytěžit z výtvarné 

výchovy co nejvíce. 

Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) 

Měla jsem možnost srovnání dvou chlapců s ADHD. Každý se projevoval jiným 

způsobem. Velkou roli hraje povaha dítěte a prostředí, ve kterém žije. Objevily se však  

i určité shody. Oba chlapci se dobře vyjadřovali prostřednictvím prostorové tvorby – 

modelování. Největší zálibu ale měli v dějové kresbě. Svoji výtvarnou činnost téměř vždy 

doprovázeli komentáři nebo citoslovci spojenými s dynamickými pohyby. Výslednou 

kresbu doplňovali příběhem.  

Nejčastějším tématem jejich volné kresby byly scény spojené s násilím. Kresba 

chlapců byla spíše schematická, i když s množstvím detailů, které měly významový 

charakter. Stejně tak barvu využívali nejčastěji v případě, kdy byla významově důležitá. 

Výrazně se u obou chlapců projevovala tvořivost, originalita. O tvořivosti u dětí s ADHD  

se zmiňuje Drtílková (2007). „Mezi dětmi s hyperkinetickou poruchou objevíme různé talenty 

a nadání poměrně často, bývají tvořivé, raději uplatňují vlastní, originální postupy než 

obvyklá řešení, bývají zvídavé a citlivé.“ (Drtílková, 2007, s. 70) Pokud chlapce výtvarný 

úkol nezaujal, nerespektovali zadání a tvořili podle svých vlastních představ. 

Podle Drtílkové je důležité umožnit dítěti vyniknout v některé jeho schopnosti  

a nadání a tím budovat jeho sebedůvěru. (Drtílková, 2007) Zatímco jeden z chlapců byl 

spíše klidný a neměl problém se sebevědomím, druhý měl tendenci se podceňovat  

a výkyvy v jeho chování byly patrnější. Pracovní tempo chlapců se lišilo. Klidnější 

chlapec projevoval větší trpělivost, pracoval spíše pomalejším tempem oproti druhému 

chlapci, který byl obvykle se vším rychle hotový.  
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Problémy s udržením pozornosti jsem zaznamenala u obou chlapců jen v případě, 

kdy je výtvarný úkol nezaujal nebo jim nebyl dostatečně vysvětlen. Při práci s dětmi 

s ADHD je podle Slowíka (2007) důležitá hlavně tolerance a trpělivost. „Kromě specifických 

metod a přístupů ve vzdělávání a výchově těchto dětí je důležité respektovat jejich 

výkonovou nevyrovnanost, náladovost, vhodné je strukturovat učení, vymezovat jasné  

a srozumitelné výchovné hranice a především k nim přistupovat s vysokou mírou tolerance, 

trpělivosti a klidu.“ (Slowík, 2007, s. 132) 

U jednoho z chlapců jsem pozorovala znatelně rozvinutější výtvarný projev. 

Paradoxně se jedná o chlapce s nízkým sebevědomím. Jeho oblíbeným tématem vedle 

soubojů a bitev je pravěk. Postavy dinosaurů zobrazoval v odpovídajících proporcích 

s charakteristickými detaily. Jeho tvorba byla často výrazově působivá. V kresbě používal 

zobrazení z profilu (en face). Měl vyvinutý smysl pro kompozici. Při skupinové práci  

se projevoval aktivně, nabízel svoji pomoc ostatním. Byl velmi soutěživý. 

Ve volné kresbě druhého chlapce se objevovalo velké množství objektů a postav 

znázorněných schematicky. Kresba byla dynamická, plná situací. Při společné výtvarné 

činnosti neměl problém pracovat s ostatními, ale nijak výrazně se neprojevoval. Komunikoval 

většinou s jedním kamarádem. 

Ve skupině pozorovaných dětí jsem se setkala ještě s jedním chlapcem s ADHD, který 

měl ovšem kromě této poruchy ještě těžké tělesné postižení. Zároveň prošel ústavní 

výchovou, trpěl citovou deprivací a separační úzkostí. V jeho výtvarném projevu se výrazněji 

projevovala spíše specifika spojená s těmito handicapy. Budu se mu tedy více věnovat  

v následujícím samostatném oddílu. 
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Dítě s těžkým tělesným postižením 

Chlapec, kterého jsem měla možnost poznat, se pohyboval pomocí invalidního vozíku. 

V raném věku prošel ústavní výchovou. Trpěl separační úzkostí a citovou deprivací. Volné 

chvíle často trávil kreslením. Jeho výtvarný projev byl poměrně rozvinutý, bohatý  

na detaily. Využíval barvy. Měl osvojených mnoho grafických typů. Při řízené činnosti 

často prožíval obavy z výtvarného úkolu, nedůvěřoval svým schopnostem. Měl stálou 

potřebu ujišťovat se, že postupuje správně. Z tohoto důvodu některé úkoly odmítal. 

Z výtvarných technik chlapec preferoval kresbu pastelkami. Naopak odmítal modelování. 

Při tvorbě společného díla pozoroval ostatní děti a svojí činností aktivně nezasahoval. 

Zicha (1981) uvádí, že děti s tělesným postižením mohou mít problémy se zobrazením 

lidské postavy. Nakreslená postava může mít různé deformace, dítě může zastírat 

poškozenou část těla. Děti s pohybovým postižením se podle něj také mohou vyhýbat 

zobrazování pohybu. Podle Šickové-Fabrici se u fyzicky postižených dětí v kresbě postavy 

často vyskytuje „ignorace té části těla, která je postižená.“ (Šicková-Fabrici, 2002, s. 91) 

Chlapec, se kterým jsem pracovala, neměl problém s kresbou lidské postavy. 

Zobrazoval postavy lidské i zvířecí, obvykle s množstvím detailů (uši, zuby, knoflíky, kapsy, 

brýle…). Lidskou postavu znázorňoval různými způsoby, neměl pro ni ustálený grafický typ. 

Zprvu odmítal nakreslit sám sebe. Důvodem byla nejspíš obvyklá úzkost, kterou prožíval při 

řízených činnostech. Nakonec strach překonal a nakreslil se v pohybu (při útěku)  

bez invalidního vozíku. Zajímavým způsobem připojil nohy k tělu – tělo od nohou 

odděloval jakýsi mezičlánek (klín). U jiných postav v kresbách chlapce se toto zvýraznění 

neobjevovalo. 

Vágnerová (2001) uvedla, že děti se zdravotním postižením mohou mít chudší 

představu o světě, kvůli omezenému kontaktu s okolím. Všimla jsem si, že chlapec nedokázal 

pojmenovat na fotografiích lesní zvířata. Zarazilo mě také, že koni nakreslil pět nohou. Podle 

Zichy (1981) se u dětí, které prošly ústavní výchovou, projevuje chudší fantazie, v kresbě je 

patrná schematičnost, strnulost. V kresbě chlapce se objevovaly zdobné prvky a pro něj již 

dobře osvojené grafické typy (např. sluníčko, mraky, květiny, tráva). Ke svým kresbám 

obvykle doplňoval příběhy. Pokud ho neomezoval vlastní strach, byl schopen originálního 

a výrazově působivého řešení.  
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Dítě s opožděným vývojem řeči  

Chlapec s opožděným vývojem řeči, se kterým jsem se setkala, byl velmi citlivý  

a úzkostný. Jeho kresba bývala konkrétní, statická, obsahově chudší. K vyplnění plochy 

využíval opakující se motivy. Citlivě kombinoval barvy. Kresebné tahy měl nejisté. 

Zobrazování postav u něj nebylo časté. Pokud nakreslil postavu, byla zjednodušená, pouze 

se základními detaily. Ruce a nohy znázornil jednoduchou linií. Podobnou zkušenost 

popsala Křížová (2010). Uvedla, že děti se specificky narušeným vývojem řeči mohou  

při kresbě postavy vynechávat některé části těla či oblečení. Postavy působí spíše 

schematicky, neživě. 

Řízená výtvarná činnost byla pro chlapce při nedostatečném zaujetí spojena 

s úzkostným prožíváním. Měl obavy z neznámé situace či úkolu. Často se odmítal účastnit. 

Objevoval se u něj motorický neklid, někdy plačtivost. Hledal oporu v názoru. Měl stálou 

potřebu ujišťovat se, že postupuje správně. Pracoval spíše v rychlejším tempu.  

Pokud ho úkol zaujal, byl schopen pracovat samostatně a s výraznou pečlivostí. V 

malbě vodovými nebo temperovými barvami se dokázal více uvolnit. Prokázal citlivé 

barevné vnímání. Barvy využíval i při kresbě. Nejraději kreslil voskovými pastely. 

Modelování pro něj bylo méně známé. Nejprve ho odmítal, ale pak v něm byl velice úspěšný. 

Společné výtvarné činnosti se nevyhýbal, ale komunikoval pouze s dospělými. 
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Dítě s kombinovaným vývojovým postižením 

Kresba chlapce, se kterým jsem měla možnost pracovat, byla na nižší úrovni 

vzhledem k jeho fyziologickému věku (8 let). Chlapec byl vývojově na úrovni tříletého 

dítěte. Měl nesprávný dlaňový úchop. Čáral bez předchozího záměru a nacházel 

uspokojení v zanechávání trvalé stopy. Jeho pozornost odváděly předměty  

v bezprostředním okolí. Uchopoval je a zkoumal jejich vlastnosti. Jeho projevy a reakce 

odpovídaly „období vzdoru“ (negativismus). Podle Langmeiera a Krejčířové (2006)  

se negativismus objevuje mezi druhým a třetím rokem života dítěte a trvá zhruba rok.  

Dítě si začíná uvědomovat vlastní individualitu, což se obvykle projevuje vzdorováním  

a sebeprosazováním. 

Z hlediska výtvarného projevu se chlapec nacházel v prvním stadiu vývoje dětské 

kresby – stadium čáranic neboli předvýtvarném období (Vítková in Němcová, 2009, 

Hazuková, 2005). Podle Piagetových stádií vývoje myšlenkových operací chlapec procházel 

senzomotorickým obdobím. To je charakterizováno jako období, v jehož průběhu dochází 

k vytváření schémat chování v závislosti na prostoru a manipulaci s předměty. (Hazuková, 

2005)  

Při řízené činnosti byla nutná výrazná podpora asistenta. Udržoval jeho pozornost, 

nabízel další možnosti výtvarného vyjádření, motivoval. Pro své výtvarné vyjadřování 

potřeboval chlapec velkou plochu a nástroj zanechávající silnou stopu. Vyhovovaly mu 

prstové barvy. Práci ve skupině snášel dobře. Pozoroval ostatní děti, snažil se s nimi 

navázat kontakt. Vlastní výtvarnou činností zasahoval v rámci svých možností. 
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2.10  Závěry 

2.10.1  Zhodnocení přínosu v oblasti mých zkušeností 

Na úplném začátku mého výzkumného šetření stála základní otázka: Objevují se 

nějaká specifika ve výtvarném vyjadřování dětí s handicapy? Zajímalo mne, zda a jak  

se určitý handicap odrazí ve výtvarném projevu dítěte, pro které je kresba přirozeným 

způsobem komunikace. Na tuto otázku se poté navázaly další nejasnosti, které souvisely 

s oblastí pedagogiky. Jaká jsou specifika vedení výtvarné výchovy u dětí s handicapy?  

Jaký cíl, obsah a formu má speciální výtvarná výchova v současné praxi? Může být vztah 

handicapovaného dítěte k výtvarnému vyjadřování ovlivňován pojetím výuky? Pátrala jsem 

v odborné literatuře, ale nenalezla jsem uspokojující odpovědi. Zjistila jsem, že doposud 

nebylo výtvarnému projevu handicapovaných dětí věnováno příliš pozornosti. Tyto otázky 

byly pro mě však natolik provokující, že jsem se pustila do hledání odpovědí vlastním 

výzkumným šetřením. 

Nejprve bylo potřeba navrhnout metodiku pro výzkumné šetření v oblasti výtvarného 

projevu dětí s handicapy. Přemýšlela jsem o oblastech, na které bych se měla při pozorování 

zaměřit. Zajímal mě jak proces výtvarného projevu (motivovanost, pozornost, komentáře, 

preference námětu a výtvarného materiálu…), tak jeho výsledek (charakteristické znaky 

dětského výtvarného projevu, zacházení s plochou a s výtvarným jazykem, vztah dítěte  

ke svému dílu…). Dále jsem rozvažovala nad konkrétními výtvarnými úkoly, nad jejich 

didaktickou strukturou. Bylo to zpočátku složité, neboť jsem neměla z čeho vycházet. Oporou 

mi byla třídní učitelka vybrané skupiny dětí, která mi předávala své zkušenosti a poskytovala 

doporučení. 

Vedle vlastní praxe jsem se věnovala analýze kurikulárního dokumentu, který jsem 

měla k dispozici – Školní vzdělávací program pro základní školy. Další informace jsem 

získala prostřednictvím rozhovorů s učiteli vybrané školy, kteří mi nabídli spolupráci. 

Potvrdila se má domněnka, že výtvarná výchova u dětí s handicapy mívá odlišnou 

podobu, přičemž hlavní proměnná spočívá ve složení konkrétní skupiny dětí, se kterou 

učitelka pracuje. Výrazný vliv na pojetí výuky měla také osobní zainteresovanost učitelky  

ve výtvarné oblasti. Sama jsem se však přesvědčila o tom, že ne vždy jsou děti schopny 
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sdílet nadšení učitelky. Důležité je, vedle vlastního výtvarného zájmu, citlivě vnímat 

jednotlivé děti, znát dobře jejich handicap i jejich možnosti a z tohoto vycházet při 

plánování výuky. Učitel by si měl být také vědom všech kvalit, kterými výtvarná výchova 

disponuje a tento osobnost rozvíjející potenciál plně využívat. 

Na základě vlastního výzkumného šetření v oblasti výtvarného projevu dětí 

s handicapy jsem došla k závěru, že případná specifika ve výtvarném projevu nelze 

vztahovat k typům handicapu. Každé dítě má své specifické způsoby prožívání a chování, 

svoje možnosti i meze. Tyto originální projevy osobností jsem pozorovala i ve výtvarném 

vyjadřování handicapovaných dětí. Proto jsem svoji práci pojala nikoli jako výčet specifik, ale 

jako příběhy jednotlivých dětí, které zrcadlí jejich individuální projev (nejen výtvarný). 

Za nejvýznamnější poznatek považuji skutečnost, že postoj k výtvarnému 

vyjadřování dětí s handicapy je možné pozitivně ovlivňovat. Setkala jsem se nejprve  

s odmítáním mého pedagogického (nezkušeného) přístupu a pojetí výtvarné výchovy  

a následně po jejich obměně s upřímným zájmem dětí. Prostřednictvím tohoto zájmu  

je možné lépe působit na rozvoj dispozic. Zároveň se však ukázalo, že nedostatečně 

rozvinuté obecné dispozice mohou někdy bránit v rozvoji dispozic speciálních výtvarně 

estetických. Práce učitele u dětí s handicapy je v tomto ohledu náročnější. Vyžaduje citlivý, 

trpělivý a tvořivý přístup. Více než jinde je zde nežádoucí uplatňovat stereotypní strategie 

ve výběru námětů, úkolů a technických realizačních prostředků. 

 



 

- 68 - 

 

2.10.2  Závěry a doporučení pro pedagogickou praxi 

Jak jsem již zmínila, práce učitele u dětí s handicapy může být v mnohém náročná.  

I v oblasti výtvarné výchovy je třeba věnovat dostatečnou pozornost vzdělávání učitelů, jejich 

didaktické přípravě. Dobrou zprávou je, že Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně nedávno v rámci projektu Speciální výtvarná výchova otevřela nový studijní obor 

zaměřený na výtvarnou výchovu handicapovaných žáků (Speciální výtvarná výchova  

se zaměřením na výuku pro znevýhodněné skupiny). Jedná se o jediné jednooborové 

bakalářské studium v tomto oboru v České republice. Projekt v rámci inovace studijních 

programů katedry výtvarné výchovy a rozvoje mezioborových vztahů s katedrou speciální 

pedagogiky a katedrou psychologie nabízí studentům zvýšení odbornosti a kompetencí 

v oblasti speciální výtvarné výchovy. 

Dostatečnou pozornost je třeba věnovat také zpracování školního vzdělávacího 

programu konkrétních škol pro děti s handicapy. Na základě tohoto dokumentu učitelé 

plánují výuku. Aby jim mohl dobře sloužit, musí pro ně být srozumitelný. V ideálním případě 

by se na jeho tvorbě měli podílet. Troufám si říci, že na kvalitě zpracování školního 

vzdělávacího programu v určité míře závisí kvalita výuky. Školní vzdělávací program je 

rozpracovanou formou obecného Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Vychází  

ze specifických podmínek konkrétní školy. V případě škol pro děti s handicapy může být 

obtížné přizpůsobit některé části RVP tak, aby nedošlo ke ztrátě důležitých hodnot  

(např. v oblasti učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí aj.). Vnímám zde určité 

nejistoty a nejasnosti, které mohou školám pro děti s handicapy při zpracovávání ŠVP působit 

obtíže. Tato oblast by mohla být předmětem dalšího výzkumného šetření a případné 

intervence (např. návrh Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV pro speciální školy, aktualizace 

konkrétního ŠVP ZV). 

V průběhu svého výzkumného šetření jsem shromáždila několik doporučení, která 

bych zde ráda předložila. Týkají se vedení výtvarné výchovy a vycházejí z mých vlastních 

zkušeností nebo ze zkušeností dalších učitelek výtvarné výchovy u handicapovaných dětí. 

Pokud by tato doporučení spolu s citlivým přístupem k individualitě dětí pomohly pedagogům 

usnadnit realizaci výtvarné výchovy, byl by můj záměr splněn. 
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Doporučení pro učitele výtvarné výchovy u dětí s handicapy: 

 výtvarné úkoly provázat společným námětem (výtvarná řada tematická) 

 při volbě námětu vycházet z aktuálního zájmu dětí, pracovat s vnitřní motivací 

 před začátkem řízené činnosti dát dětem prostor, aby se „vypovídaly“ 

 na začátku každé hodiny seznámit děti s tím, co je čeká, jasně strukturovat hodinu, 

stanovit jednotlivé fáze úkolu (dílčí úkoly) 

 společným rozhovorem, zážitkem vyvolat u dětí dostatečné množství představ 

 promyšlená motivace (úprava prostředí, konkrétní předměty, vlastní prožitek, zapojení 

více smyslů…) 

 spolupracovat s dětmi při volbě výtvarných prostředků, vést je k využívání char. 

vlastností výt. technik a prostředků a jejich záměrnému využívání ve vztahu k námětu 

 novou výtvarnou techniku názorně předvést, nejlépe každému dítěti zvlášť 

 zajistit předem dostatek výtvarných potřeb a materiálů, aby nedošlo k narušení 

plynulosti hodiny 

 hlídat rovnováhu mezi názorností a prostorem pro vlastní fantazii 

 v průběhu hodiny udržovat stálý kontakt, komunikovat s dětmi 

 řízenou činnost střídat s relaxačními aktivitami, využívat různé prostory třídy (např. 

kresba vleže na koberci) 

 ponechat dostatek času na společné zhodnocení činnosti (prožitky) a závěrečný 

rozhovor nad výsledky činnosti 

 orientovat se v typech hodnocení, hodnotit pokud možno konkrétně (co se povedlo a co 

by se dalo příště udělat lépe) 

 výtvarnou výchovu zasadit do oborového (uměleckého) kontextu, s dětmi v rámci 

možností navštěvovat galerie výt. umění, seznamovat je s autory klasické i současné 

tvorby 
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