
Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2012/2013                              Daniela PICMAUSOVÁ                  



3

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Tvořivě výrazové aktivity ve výuce na 1. st. 

ZŠ

(se zaměřením na výtvarnou výchovu jako integrující 

disciplínu)

Daniela Picmausová

Katedra výtvarné výchovy

Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hazuková Helena, CSc.

Studijní program: M 7 503 – Učitelství pro 1. st. ZŠ



4

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra výtvarné výchovy

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉHO ÚKOLU

akademický rok 2012/2013

Jméno a příjmení studenta: Daniela Picmausová

Studijní program: M 7503 – Učitelství pro 1. st. ZŠ

Studijní obor: Výtvarná výchova

Název tématu práce v českém jazyce: Tvořivě výrazové aktivity ve výuce na 
1. st. ZŠ (se zaměřením na výtvarnou výchovu jako integrující disciplínu)

Název tématu práce v anglickém jazyce: Creative and expressive activities in 
primary education

Pokyny pro vypracování: 

Zásady pro vypracování

Zdůvodněte závažnost daného tématu DP, charakterizujte předmět zkoumání, 

zformulujte cíl/e DP, uveďte prostředky jeho/jejich dosažení a předpokládané 

výstupy. 

V teoretické části se zaměřte na publikace s poznatky, které tvoří širší rámec 

zkoumané problematiky. Vybrané poznatky přehledně zpracujte do logicky 

strukturovaných celků jako východiska pro další zkoumání. 

Ve výzkumné části zformulujte výzkumný problém a dílčí cíle výzkumu.

Rozhodněte o druhu výzkumu, v němž bude těžiště výzkumného šetření a na 

tomto základě zvolte vhodné výzkumné metody. Pozornost věnujte závaznému 



5

vzdělávacímu dokumentu – RVP ZV a možnostem, které pro tvorbu 

integrovaných výukových celků s uplatněním tvořivě-expresivních momentů 

poskytuje. Vytvořte metodiku pro zjištění, jak jsou tyto možnosti využívány ve 

výuce na primárním stupni školy a ověřte její funkčnost. 

Na základě získaných poznatků z literatury a výzkumných nálezů vypracujte 

vlastní příklady plánu výtvarných řad jako osy integrovaných tematických celků, 

v nichž se tvořivě výrazové aspekty uplatní i v dalších vzdělávacích obsazích. 

Jejich část realizujte se žáky na 1. st. ZŠ. 

Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hazuková Helena

Předpokládaný rozsah diplomové práce: 65NS

Datum zadání práce:  9. 7. 2012

Předběžný termín odevzdání práce: březen 2013

V Praze dne :                                                                

________________________                                   ……………………...   
                                                                                        vedoucí katedry      



6

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Tvořivě výrazové aktivity ve 

výuce na 1. st. ZŠ“ vypracovala pod vedením vedoucího diplomové práce 

samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, 

že tato diplomová práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Datum

..........................................................

Podpis



7

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování PaedDr. Heleně Hazukové, CSc za 

její cenné rady a trpělivost při vedení mé diplomové práce a rovněž za její

vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a podkladů. 

.......................................................... 

podpis



8

Obsah DP

1. Odůvodnění výběru tématu diplomové práce a jeho závažnosti ……………………. 9

1.1.      Výukový kontext ……………………………………………………………………………………....... 9

1.2.      Předmětový (oborový) kontext………………………………………………………………………….. 9

1.3.      Osobní hledisko autorky DP …………………………………………………………………………    10

2. Cíle DP a její očekávaný přínos………………………………………………………... 11

2.1.      Přínos v rovině výukové (oborové)………….. ........................................................................................ 12

2.2.     Přínos v rovině osobnostní ……………………………………………………………………………    12

3. Předmět zkoumání DP …………………………………………………………………  13

4. Formulace řešeného problému a předpokládané výstupy práce ……………………  13

4. 1.     Formulace výzkumného problému ……………………………………………………………………... 13

4. 2.     Předpokládané výstupy DP ……………………………………………………………………………..  14

5. Teoretická východiska pro výzkum …………………………………………………… 15

5. 1.    Tvořivost a výrazovost: 

            Cesta k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte ………………………………………………………    15

5. 1. 1. Vymezení pojmů tvořivost a výrazovost ………………………………………………………………. 15

5. 2.      RVP ZV - závazný kurikulární dokument …………………………………………………………….. 16

5. 2. 1. Stručná sumarizace cílů ZV ……………………………………………………………………………. 16

5. 2. 2. Potenciál vzdělávacích předmětů 

            Výtvarná výchova a Hudební výchova ………………………………………………………………..  16

5. 2. 3. Potenciál doplňujícího předmětu Dramatická výchova ……………………………………………….. 17

5. 2. 4. Potenciál vzdělávacího předmětu Literární výchova   …………………………………………………. 17

5. 3.     Literární prameny: Jaromír Uždil, Jan Slavík,  Hana  Babyrádová …………………………………… 17

6.Výzkum .............................................................................................................................  23

6. 1.     Druh výzkumu a jeho stručná  charakteristika …………………………………………………………. 23

6. 2.     Metody a prostředky   výzkumu  ……………………………………………………………………….. 24

6. 3.    Výběr případů (osob, lokalit) a  charakteristika zkoumaného vzorku  …………………………………  25

6. 4.     Formulace výzkumných otázek   ……………………………………………………………………….. 26

6. 5.     Formuláře k  výzkumu a  „manuál“ k poslechu rozhovorů    …………………………………………... 27

6. 6.     Identifikace a pojmenování významových kategorií ………………………………………………….   30



9

6. 7.     Výstupy   ……………………………………………………………………………………………….. 36

6. 7. 1. Výzkumné nálezy a z nich vyvozené závěry   …………………………………………………………. 36

6. 7. 2. Doplňková otázka a její reflexe  ……………………………………………………………………….. 38

6. 8.     Závěrečné resumé  ……………………………………………………………………………………... 38

7. Návrh podoby integrovaného výukového celku .....................................................        39

Integrovaný tématický celek (ITC)

RITUÁLY- OBJEVY - POSELSTVÍ  …………………………………………………………………………. 44

ŽIVEL – SYMBOLY - POHYB

Cesta od nazírání   k sebevyjádření

Výtvarná řada 1……………………………………………………………………………………………………………. 47

SVĚTLO – TAJEMSTVÍ – MASKY:

Cestou od naslouchání k porozumění

Výtvarná řada 2…………………………………………………………………………………………………………… 58

KOMUNIKACE – HLASY – TICHO:

Cesta k vlastnímu nitru

Výtvarná řada 3…………………………………………………………………………………………………………..   68

Seznam použité literatury k DP ……………………………………………………………………….............. 77

Použité elektronické zdroje (počítačové servery) …………………………………………………….................78

Přílohy: 

Zvukové CD s kopiemi rozhovorů

Obrazové CD s fotodokumentací k VŘ



10

1. Odůvodnění výběru tématu diplomové práce a jeho závažnosti

1.1. Výukový kontext

Každý učitel se ve své praxi – dříve či později – setkává s možností (volbou), jakým 

způsobem zprostředkovat potřebné informace svým žákům, tedy: jak uchopit a pojmout

výuku. Ze soudobého pojetí výuky na Pedf UK, ale také ze životní praxe učitelů samých 

vyplývá, že tvorba a zprostředkování výuky žákům jejich učiteli by měly nést prvky 

tvořivého, zážitkového učení s množstvím rozvíjejících a obohacujících momentů. Položme si 

tedy otázku: existuje takovýto způsob výuky? 

Ano, existuje.

Jednou z forem tvořivé výuky, založené na prožitkovém učení, jenž v sobě integruje a 

kombinuje různé výrazové aspekty vyučování, je výuka prostřednictvím integrovaných

tematických celků (dále jen ITC), jejichž základními kameny jsou pak jednotlivé projekty.  

Tyto projekty by v sobě měly zahrnovat nejen učební  látku (v souladu s RVP ZV), ale rovněž 

by měly obsahovat takové činnosti, které aktivují a harmonicky rozvíjejí všechny složky 

žákovy osobnosti. A jak pedagogická praxe ukazuje, soudobí absolventi pedagogických fakult 

jsou na takovouto formu výuky odpovědně připravováni. Avšak – jak je tomu i u ostatních 

pedagogických pracovníků? Jsou si vědomi potřeby rozvíjet žáky tvořivým způsobem? Jsou 

dobře obeznámeni s možnostmi vyplývajícími z kurikulárního dokumentu RVP ZV? 

Používají takovéto metody výuky? Jak svoji výuku (nejen Vv) plánují a kde berou inspiraci 

(kromě závazných pedagogických dokumentů)? Tyto a jiné otázky vedly autorku této práce

ke zvolenému výběru tématu DP.

1.2. Předmětový (oborový) kontext

Soudobé pojetí výuky předmětu Výtvarná výchova je zakotveno v závazném kurikulárním

dokumentu RVP ZV. Jeho potenciál (formulovaný v cílech oblasti 5. 7. Umění a kultura) je 

předmětem zkoumání této práce. Výzkumné šetření se uskuteční prostřednictvím empirické 

sondy, která má odhalit, zda (a jak) oslovení učitelé na 1. st. ZŠ tento potenciál využívají.

Historie výuky předmětu Výtvarná výchova, ale i vývoj oborové didaktiky tohoto předmětu

ukazuje, jak složitými cestami se formulace cílů výuky Vv ubírala. Důležitost správného 
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pojetí výuky tohoto předmětu si uvědomíme studiem oborové didaktiky, její historie, odborné 

oborové literatury a především -  reflexí praxe. Z jejího průběhu, z načerpaných zkušeností a 

v kombinaci s poznatky ze studia by měl pedagog dojít k závěrům, jak výuku Vv uchopit.

Nezbývá, než-li se tázat: Je tomu vždy tak? Jakým způsobem dnes učitelé vlastně přistupují

k výuce Vv?

Výtvarná výchova je předmětem, který je sám o sobě – tedy ze své vlastní  podstaty - tvůrčím 

a který jednoznačně vybízí k uplatňování výrazových aktivit. Spolu s dodržováním zásad a 

poznatků oborové didaktiky se výraz stává obsahem i formou, je niterným sdělováním

prožívaného a poskytuje prostor pro ty komponenty osobnosti žáka, které v jiných výukových 

předmětech – nejsou-li vhodným způsobem stimulovány a aktivovány – „zakrňují“ a

postupně mizí. A právě tento fakt je třeba mít na zřeteli - ještě dříve, než-li  pedagog začne

výuku Vv plánovat.

1. 3.    Osobní hledisko 

Každá třída tvoří se svým učitelem jakýsi „mikrosvět“. Žáci s učitelem tráví podstatnou část 

svého života. Tento fakt nás – pedagogy - zavazuje k odpovědnosti. Není jedno, jakým 

způsobem svým žákům zprostředkujeme informace. Učitel je pro žáka – stejně jako rodič pro 

dítě – normou, příkladem. Ovlivňuje jeho názory, ukazuje a naznačuje možnosti řešení. 

Předkládá modely chování i jednání. Ukazuje žákům: takto lze chápat, takto lze pracovat, 

tímto způsobem můžeme uvažovat a jednat. Je etickou „normou“.  

Na základě výše uvedeného by měl učitel VŽDY:

 usilovat o harmonický, všestranný rozvoj žáka

 usilovat o pochopení svých žáků, vciťovat se do nich

 snažit se vhodně zvolenými metodami výuky aktivovat všechny složky žákovy 

osobnosti 

 mít na zřeteli, že prožitek (a jeho reflexe) je důležitou složkou momentu učení

 přivádět žáky k objevům (aha-efekt) prostřednictvím vlastní tvorby

 naučit žáky vyjadřovat se nejen prostřednictvím jazyka (verbálním), ale i jinými 

prostředky

 nabízet příklady -  možnosti chápání světa i řešení rozličných životních situací
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 k dosažení výše uvedených cílů by měl pedagog v maximální míře využívat tvořivých 

momentů, které výuka, zakotvená v základních pedagogických dokumentech 

poskytuje.

Takovou možností výuky, která dává učiteli možnost plně rozvíjet své žáky, je výuka

prostřednictvím integrovaných tematických celků (ITC), jejíž součástí je projektové 

vyučování. Pro vymezení pojmu integrovaný tematický celek zde uvádím jeho definici :

Pod pojmem integrovaný tematický celek rozumějme takový způsob výuky, jehož součástí 

jsou aktivity, činnosti a učení přesahující rámec jednoho výukového předmětu (např. Vv + Dv 

+ Hv). V takovémto celku jsou tedy zakomponovány složky (výuka, činnosti, aktivity) více 

výukových i doplňkových předmětů, které by měly být uspořádány se zřetelem k naplnění cíle 

celého ICT a které vedou k celostnímu, harmonickému rozvoji osobností žáků. Ve své 

podstatě jde o formu prožitkového učení (na rozdíl např. od výuky frontální) a bývá mnohdy 

používáno jako nosný prvek učení projektového.

Nedílnou součástí tohoto integrovaného celku, v němž má výhradní místo výtvarná výchova 

coby integrující složka, jsou aktivity a činnosti z vyučovacích a doplňujících výukových 

předmětů: dramatická výchova, hudební výchova a literární výchova.

Základem ITC je učivo definované  RVP ZV.

2. Cíle diplomové práce a její očekávaný přínos

Cílem diplomové práce (dále jen DP) je přispět k rozvoji kompetencí učitelů na 1. st. ZŠ a 

motivovat je k tvorbě integrovaných tématických celků (dále jen ITC), v nichž integrujícím 

prvkem  bude učivo předmětu výtvarná výchova a do nějž bude integrováno učivo dalších 

vyučovacích a doplňujících předmětů: dramatické výhovy, hudební výchovy a výchovy 

literární.

K dosažení vytčeného cíle přispěje i reflexe potenciálu RVP ZV prostřednictvím empirické 

sondy, která se uskutečnila formou řízených rozhovorů na vzorku tří odlišných ZŠ 

(s uvedenou vstupní charakteristikou). 



13

2. 1.   Přínos v rovině výukové

Přínosem v rovině výukové (oborové) je snaha posunout práci učitele ve výtvarné výchově na 

1.st. ZŠ – byť o malý krůček – vpřed. Tento posun by se měl projevit:

a) jednak v teoretické části učitelovy práce, tedy především v přípravě na výuku:

 kvalitní přípravou projektů a integrovaných výukových celků 

 v plánování výuky VV systematickým a uceleným přístupem při „kompletaci“ 

jednotlivých výtvarných řad do ITC (vyloučit nahodilost, nesystematičnost)

 využíváním všech možností vyplývajících ze specifikací předmětů rozvíjejících 

tvořivost a výrazovost  

 tvorbou kvalitních, dlouhodobých plánů výuky Vv

 účastnit se aktivně dalšího vzdělávání učitelů formou seminářů, workshopů a kurzů  

 při pochybách či nevědomosti („…jak dál..?“)  se nestydět a požádat o pomoc kolegu, 

odborníka nebo se obrátit na odbornou oborovou literaturu

b) v praktické části učitelovy práce – tedy, ve vlastní výuce by se měl posun (přínos) projevit:

 používáním nových, tvořivost podněcujících a výrazovost (expresivitu) plně 

využívajících výukových metod, např. formou jednotlivých projektů, celých 

integrovaných výukových celků, prožitkového učení, galerijních animací

 úsilím o maximální zapojení všech složek žákovy osobnosti a jeho smyslů 

netradičními prostředky (dramatizace, non-verbální komunikace, gesta, přednes)

 reflektováním průběžných výsledků své práce vzhledem ke krátkodobým i 

dlouhodobějším cílům výuky Vv, detekováním případného posunu (vývoje) nebo 

stagnace a uvědomováním si chybných kroků; formou „sebevýuky“ se k těmto 

navracet a  chybná témata „nově zpracovávat“

 snahou probouzet v žácích chuť a touhu po vlastní tvorbě

 nebát se inovací a mít chuť zdolávat překážky i nové výzvy

2. 2.    Přínos v rovině osobnostní

Přínosem by zde měly být nabyté kompetence pedagogů 1. st. ZŠ zcela v souladu se 

závaznými pedagogickými dokumenty a prohloubení kompetencí již nabytých. Jde 

především o :

profesní   kompetence : 

- zvládat vyučovací problémy s novými cíli, učivem i metodami; 
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kompetence odborně předmětové: dobrá orientace v kurikulárních dokumentech a správné 

odhalování potenciálu těchto dokumentů, zejména RVP ZV

kompetence organizační a řídící: schopnost plánovat a projektovat svou činnost s ohledem 

k dlouhodobým cílům pedagoga, obzvláště pak k všestrannému a harmonickému rozvoji 

osobností žáků

kompetence reflexe vlastní činnosti: pedagogova činnost jako předmět analýzy, umět vyvodit 

důsledky a poučit se z případných chyb

Přínosem v této rovině by zde mohlo být i „povzbuzení“ učitelovy chuti k osobní (nejen 

umělecké) tvorbě a obohacovat tím i svůj vlastní, soukromý život. 

3. Předmět zkoumání DP

Předmětem zkoumání budou tvořivě výrazové aspekty vyučovacích předmětů učebního plánu 

1. st. ZŠ, obsažené v kutikulárních dokumentech (RVP ZV). Bude zjišťováno, zda jsou 

učitelé schopni tyto tvořivě výrazové aspekty rozpoznat a ve výuce je uplatnit.

4. Formulace řešeného problému a předpokládané výstupy práce

4.1.  Formulace výzkumného problému

Při shromažďování podkladů pro DP byly jako první zformulovány tyto základní otázky:

 Je potenciál, daný RVP ZV, pedagogy dostatečně využíván?

 Uvědomují si učitelé, ve kterých které vyučujících předmětech existuje (kromě 

dimenze významové a dimenze formy) rovněž i dimenze výrazová?

 Kladou si pedagogové otázku, co vlastně expresivní (výrazový) aspekt výuky je?

 Má učitel dnešního typu chuť a potřebu s tvořivě-výrazovými aspekty pracovat?

 Pokud ano, používá je? Jak, kdy a kde (ve výuce)?

V průběhu pokračující práce na DP (především pak při tvorbě formulářů pro výzkumnou 

empirickou sondu) vyplynuly z postupu výzkumného šetření další – již specificky zaměřené  -

otázky, které jsou uvedeny v kapitole 6.2.
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4. 2.   Předpokládané výstupy DP

Předpokládaným výstupem této DP je vypracovat na základě výsledků výzkumného šetření

(provedeného prostřednictvím empirické sondy) integrovaný tématický celek (ITC). V něm 

budou jednotlivé komponenty výuky uspořádány tak, aby vedly k  harmonickému rozvoji

tvořivosti  žáků 1. st. ZŠ (prostřednictvím tvořivě výrazových  aktivit) a tím i k rozvoji celé 

osobnosti žáka. V tomto ITC bude vyučovací předmět Výtvarná výchova integrujícím prvkem 

a  jeho nedílnou složkou budou  další výukové obsahy (dramatická výchova,  hudební a 

literární výchova). 

5. Teoretická východiska pro výzkum

5. 1.   Tvořivost a výrazovost: Cesta k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte

S pojmem tvořivost a výrazovost se setkáváme v každodenním životě. Je tedy nezbytné jasně 

definovat tyto dva termíny, prozkoumat tvořivost jako fenomén a prozkoumat jej i  z hlediska 

závazného kutikulárního dokumentu (RVP ZV). A je důležité uvést i autory, kteří se 

tvořivosti (a výrazovosti) ve svém díle věnují a kteří jsou – z hlediska výukového i  

oborového – příkladem, inspirací a nabízejí východiska (či předkládají možná řešení) 

vyplývající z úskalí při plánování výuky (nejen) ve výtvarné výchově.

5. 1. 1.    Vymezení pojmů tvořivost a výrazovost

Tvořivost: Duševní schopnost vycházející z poznávacích i motivačních procesů, v níž ovšem 

hrají roli též inspirace, fantazie, intuice. Projevuje se nalézáním takových řešení, která jsou 

nejen správná, ale současně nová, nezvyklá, nečekaná). Proces tvořivosti mívá několik etap, 

mj. přípravu, dozrávání nápadu, „osvícení“, kontrolu, opracování. Tvořivost podporuje. 

Vysoká inteligence, otevřenost novým zkušenostem, iniciativa ve vytváření řádu, pružnost 

v usuzování, potřeba seberealizace. Tvořivost tlumí: direktivní řízení, stereotypy, tendence ke 

konformitě. 

PRŮCHA J. – WALTEROVÁ E. – MAREŠ J. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. vyd. 

Praha, Portál 1998. ISBN 80-7178-252-1, s. 264.

Výrazovost (exprese): výraz, vyjádření (z lat. expresio – výraz). Ve výtvarném umění 

expresivnost, výrazovost, tj. tvůrčí přístup kladoucí důraz na zvýrazněnou niternost.

BALEKA J. Výtvarné umění – výkladový slovník. 1. vyd., dotisk 2002. Praha, Academia 

1997. ISBN 80-200-0609-5, s. 99.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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5. 2.   RVP ZV - závazný kurikulární dokument

5. 2. 1.   Stručná sumarizace cílů ZV

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování 

těchto cílů:

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní

             i druhých

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a          

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání

            životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně

            odpovědný

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním

             hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnost a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní  

životní a profesní orientaci

Zdroj: RVP ZV. VÚP Praha: Tauris, 2007.  ISBN 80-87000-02-1. část C, kap. 3, podkap.3.2. 

Cíle základního vzdělávání.

5. 2. 2.    Potenciál vzdělávacích předmětů Výtvarná výchova a Hudební výchova 

Vzdělávací oblast „Umění a kultura“ v sobě obsahuje  potenciál  k uplatňování tvořivě 

výrazových aktivit ve výuce  výtvarné výchovy na 1. st. ZŠ. Vzdělávací oblast „Umění a 

kultura“ svými  cíly, výstupy a učivem jasně a zřetelně „naviguje“ i začínajícího pedagoga a 

ukazuje mu (obecně, ale jasně), jakým směrem se má jeho cesta – při plánování i realizaci 

výuky v této oblasti – ubírat. Systém RVP je „samonavigační“, neboť logicky ukazuje 

(myšlenkovou) cestu: Cíle – výstupy – učivo. Zjednodušení: učivo a  očekávané výstupy 
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nejsou cílem, ale cestou k jeho dosažení. Tento fakt má mít učitel na zřeteli při plánování 

výuky a při práci s RVP ZV.

5. 2. 3.    Potenciál doplňujícího předmětu Dramatická výchova

Ačkoliv je tato  vzdělávací oblast přímo „předurčena“ k uplatňování tvořivě výrazových 

aktivit a rozvoji tvořivosti a výrazovosti obecně, vzbuzuje dojem nerovnoprávného, 

opomíjeného předmětu, který nemá  stejné postavení jako je tomu ostatních  „výchov“ a 

činností. Dramatická výchova je předmětem pouze doplňujícím a tudíž nepatří do povinného 

základního  vzdělávání. Možnosti (potenciál), které aktivity spojené s dramatickou výchovou 

výuce nabízejí, spočívají právě ve využití tvořivosti a především výrazovosti jako nosného 

prvku učení, neboť na celou osobnost žáka zapůsobí mocným dojmem právě dramatizace  

textu spojená s nosným výrazovým prvkem – hrou, pantomimou či tancem. 

5. 2. 4.    Potenciál vzdělávacího předmětu Literární výchova 

Poslední vybraná vzdělávací oblast je součástí vzdělávací oblasti 5.1.1. Český jazyk a 

literatura. I tato oblast, zejména pak její část „Literární výchova“ obsahuje potenciál 

k uplatňování  tvořivě výrazových aktivit. Pedagogická praxe ukazuje, jak těsně je tato oblast

(stejně jako oblast 5.7.) spjata s dramatickou výchovou. Tištěné slovo se zde – je-li správně 

pojato a prezentováno - proměňuje v mocný nástroj pro rozvoj výtvarné představivosti 

(imaginace), neboť je zde „vyřazena“ vizuální složka osobnosti žáků a nastupuje právě ona  

imaginativní část osobnosti (představivost), která rozvíjí fantazii a tvořivost. A právě ve

spojení s dramatickou výchovou (např. formou dramaticky pojatého přednesu textu učitelem) 

pak rozvíjí i výrazovou složku osobnosti každého žáka.

5. 3. Literární prameny: 

Jaromír Uždil, Jan Slavík,  Hana  Babyrádová 

Tito tři výše zmínění autoři  výraznou měrou pomáhají   nalézt cestu, nabízejí „řešení“ .

Stávají se tedy inspirací, možnostmi,  nabídkou i východiskem pro tvorbu integrovaných 

výukových celků. 

Jaromír Uždil : Tvořivost a výtvarná výchova

S pojmem tvořivost a s definicí tvořivosti se učitel setkává velice často v profesním i 

osobním životě. Autorem, který vynikajícím způsobem shrnuje vývoj výtvarného projevu a 

výchovy dítěte a který zásadním způsobem ovlivnil směřování didaktiky Vv je Jaromír Uždil.
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Ve své knize „Výtvarný projev a výchova“ shrnuje historii „hledání“ výchovného cíle Vv a 

zaobírá se výtvarným projevem dítěte; hodnotí výtvarný projev a duševní život dítěte, 

připomíná jednotlivé fáze vývoje výtvarného projevu a předkládá didaktická východiska.  

V závěru knihy shrnuje jednotlivé výtvarné činnosti. Tato kniha se je zajisté jedním ze 

základních pilířů  didaktiky Vv. Připomeňme zde, jak pojem „tvořivá činnost“ specifikuje 

Jaromír Uždil ve výše zmiňované knize „Výtvarný projev a výchova“:

„Za tvořivou může být koneckonců považována každá činnost, která má jako výsledek 

„výtvor“, hmotný rezultát individuální vůle po vyjádření představy o skutečnosti vnější nebo 

vnitřní; tvořivý je způsob, jímž byla rozřešena jakákoliv úloha nepředpokládající jen jediný 

možný způsob řešení … . A připomeňme Uždilovu poznámku o „ … tvořivé atmosféře školy 

…, jež umožňuje rozvoj tvořivosti u dětí.“ 

UŽDIL, J.: „Výtvarný projev a výchova“. SPN Praha, 1978. ISBN 14-788-78.

Soudobé pojetí výuky Vv však  vymezení pojmu tvořivost ve smyslu výsledného výtvoru 

posouvá směrem ke tvořivě výrazové výchově. Výraz – tedy nehmotný projev niterného 

prožívání – zde nabývá důležitosti a je akcentován i dalšími, nově přicházejícími autory. 

Zásadní vliv na další pojetí výuky VV a dalším „pilířem“ didaktiky Vv je i „uchopení“ Vv 

prostřednictvím  Jana Slavíka a jeho artefiletiky.

Jan Slavík: Artefiletika

Jde o zcela nový a novátorský přístup výuky Vv. Proč? Slavík nahradil pojem  tvořivě 

výrazová výchova pojmem artefiletika . Pro lepší  pochopení je nezbytné zde pojem 

artefiletika jasně vymezit a pokusit se shrnout základní autorovy myšlenky.

Artefiletika je obor nazývaný doposud známý jako tvořivě výrazová výchova. V názvu 

samém se tedy ukrývá pojmenování dvou výchovných disciplin – výtvarné výchovy a 

tvořivé dramatiky (tedy oborů, kde je uplatňována tvořivá expresivita). Hudební výchova ani 

literární výchova nemají takový tvořivý a expresivní charakter. Oba expresivní obory (VV i 

Dv) se - zejména v posledních letech - navzájem prolínají a takovýto trend je možno 

pozorovat ve vývoji expresivní výchovy. Počátek syntetizace obou disciplin klade Slavík do 

let 1990 – 91. Dále poukazuje na poměrně nedávné“klíčové“ postavení pojmu tvořivost 

v období 60. 80. let 20. stol. A ačkoliv v této době vytvářel tento pojem  jakousi „protiváhu“ 

normativním snahám tehdejší společnosti, špatně odlišoval tvořivost výlučně uměleckou např. 
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od tvořivosti vědecké, technické aj. A  zároveň Slavík připomíná, že už J. Uždil ukázal na 

XVIII. kongresu INSEA, zda obecně platné vymezení pojmu tvořivost (dle Loewenfelda) je 

pro výtvarnou výchovu dostačující a  jasně varuje před rozbujením didakticismu a 

metodicismu. A tak se tvořivost stala „lávkou“ pro pronikání složek z ne-uměleckých oborů a  

proces výtvarné tvorby začal splývat s jejím produktem. Téma tohoto rozporu se dokonce 

stalo hlavním tématem světového kongresu INSEA  r. 1981 v Rotterdamu.Východiskem pro 

výtvarnou tvořivost  se ukázala spontaneita výtvarného projevu (na  rozdíl od tvořivosti 

vědecké či technické). Avšak – paradoxně – důraz na proces tvorby odklonil pozornost od 

produktu – tedy konečné výtvarné formy (což tvorbu výtvarnou jasně a hmatatelně odlišuje od 

tvorby ne-výtvarné).

Čas však ukázal, že pouhá spontaneita nestačí. Žáci, puzeni svojí spontánní tvořivostí, 

ustrnou, nejsou-li vhodně pedagogicky stimulováni a vedeni. A  samotný pojem „tvořivost“ 

byl rozvíjen důrazy na své specifické stránky (aby odlišil tvořivost výtvarnou od pojetí jiných 

tvořivých disciplín. A jak Slavík poukazuje, právě zde se objevily základní programové směry 

současné výtvarné výchovy, známé jako čtyři centrismy. Připomeňme si je spolu s Janem 

Slavíkem :

Prvním programovým směrem je ART – CENTRISMUS. Tento směr posiluje dimenzi 

umělecké a estetické normy. V našem prostředí k tomuto směru patří I. Zhoř a R. Horáček. 

Programovým heslem je umělecká gramotnost. Cíle tohoto programu jsou následující: 

probouzení zájmu o umění, jeho prostřednictvím nabízet citový zážitek, „otevírání prostoru“ 

pro osvojování informací jo vývojových etapách dějin umění a rozvíjení schopnosti „číst“ 

hodnoty i významy uměleckého sdělení a hledat svůj vlastní názor.

Druhým významným směrem je VIDEO – CENTRISMUS. Je to programový směr, který 

hledá specifičnost Vv v jejím vizuálním charakteru a obrací se k procesu výtvarného vnímání. 

Učí vizuálně myslet a podněcuje k vlastnímu nalézání systému symbolů. Důležitým 

představitelem u nás je J. Vančát. Cílem je vizuální gramotnost, tedy schopnost dívat se 

kulturníma očima, zohledňovat a uvědomovat si kulturní prizmata, jejichž prostřednictvím 

vnímáme svět a která jsou od prvopočátků civilizace formována uměleckými projevy. Jde ted 

dle Slavíka (spolu s art-centrismem) o jakousi „školu vidění“. |
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Třetím programovým směrem je GNOZEO – CENTRISMUS.  Tento směr je blízký art-

centrismu, avšak orientuje se na dětskou zkušenost všedního dne  - a tuto chce mapovat, 

obohacovat a obzvláštňovat prostřednictvím výtvarné činnost. Dítě objevuje a sebe v něm. 

Výtvarný proces je zde prostředkem výrazové komunikace, která vede k jedinečnému 

poznávání světa. Klíčovou metodou je zde metoda tématických řad, jež poukazuje na 

závažnost úlohy námětu, tématu. Důležitou představitelkou tohoto směru  je u nás 

V. Roeselová.

Čtvrtým směrem je ANIMO – CENTRISMUS. Je zaměřen na procesy poznávání a je svými 

představiteli nazýván duchovní, ale i  smyslovou výchovou. Žák poznává  sebe samého jako 

tvůrce a vnímatele výtvarného projevu. Cesta k výtvarnému umění je hledána 

prostřednictvím osobní niterné angažovanosti v existenciálních životních situacích, jež 

propůjčují umělecké formě obsah a smysl. Důležitými představiteli jsou u nás J. David a M. 

Pohnerová. Učitel se v takovémto pojetí Vv blíží psychoterapeutovi či arteterapeutovi. 

K tomuto proudu (s malými výhradami – především k arteterapeutickému aspektu tohoto 

směru) se hlásí i J. Slavík, který však osobně vypracoval samostatný programový směr –

artefiletiku.

SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika. 1. vyd. Praha: Pedf UK, 1997

ISBN 80-7184-437-3. s. 170 -174. 

Všechny čtyři centrismy jsou možnými pohledy na pojetí expresívní výchovy. Jan Slavík 

vedle sebe staví tyto čtyři programy (sám se nacházeje nejblíže pojetí animo-centrickému) a 

nabízí východisko: ARTEFILETIKU . 

ARTEFILETIKA : 

Východiskem pro teorii i praxi artefiletiky, stejně jako pro celou výtvarnou výchovu, je 

výtvarný zážitek. Ve výtvarném zážitku se žák intimně setkává s výtvarnou formou a dobírá 

se určitých obsahů. Takto zprostředkované obsahy jsou hlavní poznatkovou náplní 

artefiletiky. To znamená, že poznávání v artefiletice má převážně jiný charakter než v typicky 

naukových předmětech. Směřuje především k chápání, k chápajícímu rozumění a odhalování  

smyslu. Artefiletika zprostředkovává spojení mezi expresí a reflexí. Slavík uvádí (a 

poukazuje) na výraz, komunikaci a výtvarnou formu,  které nazývá „ … samostatnými 

obsahovými a metodickými okruhy…“ a konkretizuje a objasňuje nosné pojmy: výraz, 

komunikaci a formu.
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Výraz: „… vyjadřuje otevřenost spojenou s osobitostí sebevyjádření („od Já k Ne-Já“). Výraz 

předpokládá jednání, akci, zasahování. Ve výtvarné formě se výraz projevuje  v osobitosti 

nápadů, v originalitě tvarových a  barevných stylizací nebo deformací, ve zvláštnostech 

kompozičního uspořádání a faktury.“ 

Komunikace: „…vyjadřuje dialogický vztah nejméně dvou rovnocenných subjektů. 

Podstatným rysem je střídání role naslouchajícího, snažícího se rozumět, s rolí sdělujícího, 

snažícího se být pochopen. Získat skutečný náhled na komunikaci lze v triádě, kde „třetí“ 

může pozorovat svou  roli v obou polohách, tj. může vidět své partnery jako mluvčí a zároveň

jako posluchače. Ohniskem komunikace je prostor Já < > Ty ( >My).  Komunikace 

předpokládá jednání a zároveň zdrženlivost, zasahování i vstřícnost. Předpokladem 

smysluplné komunikace je otevřenost a upřímnost .

Forma: „Okruh formy poukazuje na důsledek vytvářecího procesu, na relativně zvládnuté 

napětí rozporů, na zjevnost obsahů. Jeho ohniskem je dotykový prostor Já < > Ono. 

Prostřednictvím formy je nazírána hodnota, cennost. Vědomí formy je výzvou k dokonalosti, 

kultivovanosti. V pojmu  forma je zdůrazněn proces respektování (materiálu, pravidla), umění 

„být druhým“ … . Forma vnáší do mezilidského setkání moment zřetelnosti, ustálenosti, 

utvořenosti, dává setkání „tvář“ .

SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika. 1. vyd. Praha: Pedf UK, 1997

ISBN 80-7184-437-3, s. 170 -174. 

Artefiletika - coby nosná disciplína pojetí výuky Vv - uskutečňuje a umožňuje  

prostřednictvím tvořivě výrazových aktivit dialog, komunikaci (nejen) žákům se sebou 

samými, s jejich okolím, ale i se světem umění a umělecké tvorby a učí je chápat (nazírat) na 

základě „prožitých“ procesů. Tyto se pak stávají prostředkem komunikace, jejím jazykem a 

formou jednotlivých  sdělení a obsahů.

Další zajímavou formou výuky (prostřednictvím výrazových prvků tvořivě pojaté výuky) je 

aktivní prožitek rituálem.

Hana Babyrádová: Rituál, umění a výchova 

Možnost tvořivého pojetí výuky s výrazovými prvky ostře kontrastuje s konzumním 

způsobem života společnosti. A společnost, odtržená od svých pra-původních kořenů a 
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uvržená do chaotického přetechnizovaného balastu globalizace, se ocitá v krizi. Pokud 

chceme nastolit rovnováhu, je zapotřebí vrátit se k původnímu, v člověku hluboce 

zakořeněnému přirozenému stavu mysli i těla. Jak ? Prostřednictvím aktivně prožívaného 

rituálu a osobní tvořivou účastí s charakteristickými individuálními prvky – výrazovostí, při 

které jsou zcela  přirozeným způsobem zapojeny všechny smysly (forma individuálního, tedy 

jedinečného prožitku  a osobního, nezaměnitelného výrazu). Připomeňme zde v krátkosti, jak 

autorka knihy „Rituál, umění a výchova“ o důležitosti rituálu pro člověka – tvůrce symbolů a 

jejich řeči - smýšlí:

„Neohraničené možnosti individuální volby v poněkud nepřehledném světě zahlceném 

informacemi nás vedou na jedné straně k dosažení volnosti při rozhodování a na straně druhé 

nás dovádějí k pocitu ztráty identity a  posléze k obnově hledání možnosti participovat na 

nových, převážně esteticky utvářených formách jednání, vyjadřujících naši věčnou lidskou 

touhu po vnitřní soudržnosti s makrokosmickými přírodními silami i s mikrokosmickými 

světy jednotlivých společenství. Jednou z nejpůvodnějších forem vyjadřování této 

soudržnosti je rituál.“

BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova. Brno: Pedf MU, 2002 ISBN 80-210-3029, s. 

23.

Rituály nás provázejí celým životem. Jsou nás pevně zakořeněny, neboť provázejí vývoj 

lidstva od pradávna. Svět, jenž nás obklopuje, je plný rituálů. Avšak je zapotřebí naší aktivní 

účasti, chceme-li se dostat k jádru rituálu – a to formou aktivního prožívání a spoluúčasti 

našeho nitra. A naše těla jsou pak prostředkem vyjadřování osobního stanoviska (skrze 

specifický, pro jedince autentický a nezaměnitelný výrazový prvek: řeč těla). Jazykem tohoto 

„dialogu“, komunikačním prostředkem je symbol. K vyjadřování svých pocitů v průběhu 

rituálu používá člověk tedy jazyka / řeči  symbolů. O symbolech a jejich úloze a místě v 

rituálu se Babyrádová vyjadřuje následovně:

„Jeden z nejpřirozenějších prostředků socializace je symbol, který si člověk postupně vytváří 

a zároveň jej přijímá jako na určitém stupni vývoje společnosti již vytvořený tvar,  objevující 

se v řeči, v orálních, grafických a performativních projevech i v tvorbě hmotného prostředí. 

Jednotlivé, člověkem vytvořené a používané symboly vstupují do složitějších strukturovaných 

celků – komplexních tvarů, např. typů chování. Pro život člověka významným, ze života 
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nevykořenitelným, uzavřeným celkem charakteristickým vždy určitou konstelací 

symbolických útvarů je rituál.

BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova.1. vyd. Brno: Pedf MU, 2002. ISBN 80-210-

3029-1, s. 31.

Shrnutí: 

Všichni tři výše uvedení autoři se zabývají (ve své literární i umělecké tvorbě) tvořivostí či 

tvořivě výrazovými aspekty výtvarné/umělecké výchovy a možnostmi uplatňování těchto ve 

výuce na 1. st. ZŠ; dávají návod (navigaci), nabízejí řešení formou prožitku, aktivní účastí 

„nitra“ (duše) i „těla“ na procesu tvorby prostřednictvím výrazových prvků a ukazují, které 

složky osobnosti kdy, kde a jakým způsobem v procesu/průběhu výuky zapojovat. Poukazují 

na provázanost výtvarné a dramatické výchovy, na moc těchto výukových předmětů 

zprostředkovat prožitek a umožnit i vlastní tvůrčí vyjadřování žákům prostřednictvím  tvořivě 

výrazových aktivit. Žáci tak mají možnost vyjadřovat své niterné pocity a prožitky 

expresivním způsobem, jsou  schopni pomocí řeči symbolů komunikovat na non-verbální 

úrovni, sdělovat niterná hnutí mysli a emocionálně se otevírat svému okolí i světu umění. 

Výsledkem je výrazná kvalita života a způsobu prožívání i sdělování (vzestup sociálně-

komunikativních dovedností) jakož i zvýšení citlivosti vůči vlastnímu nitru  a  také vůči 

okolnímu světu. Výše uvedené poznání – je-li pedagogem „vnitřně“ přijato -  zavazuje učitele 

k následování a předávání  prostřednictvím výuky obsahující především tvořivé a výrazové 

prvky. Takováto výuka je pak  přirozená, obohacující, tvořivá, rozvíjí a harmonizuje osobnost 

žáků i pedagogů.

6. Výzkum 

6. 1.    Druh výzkumu a jeho stručná charakteristika

Pro výzkumné šetření byl zvolen výzkum kvalitativní (s použitím kvantitativních metod 

v doplňkové části výzkumného šetření). Vlastní výzkum proběhnul formou řízených   

rozhovorů (interwiev) s vybraným vzorkem dvanácti učitelek (dva oslovení muži se 

výzkumného šetření odmítli zúčastnit) ze vzorku tří základních škol: dvou pražských a jedné 

mimopražské ZŠ. Zvoleným postupem při kvalitativním výzkumu byla konstantní komparace. 

Byly sbírány údaje o všech případech, tyto tříděny  a byly  mezi nimi hledány společné prvky 

– významové kategorie. Na tomto základě pak byla zformulována teorie (technika zakotvené 

teorie). Tato technika není spekulativní, ale je pevně zakotvená v datech. K podpoře 
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důvěryhodnost a pravdivosti  získávaných informací bylo (byť v malé míře) použito více 

metod sběru údajů (triangulace) a to konkrétně kombinací kvalitativního výzkumu 

prostřednictvím empirické sondy (interview) a kvantitativního výzkumu prostřednictvím 

závěrečné doplňkové otázky (položenou všem účastníkům s) formou malého dotazníku 

s jednou doplňující otevřenou otázkou (zodpověděly 2/3 dotazovaných). Rovněž odstoupení 

jednoho z účastníků rozhovorů způsobil, že byla jeho výpověď přijata formou dotazníkového 

šetření, charakteristického právě  pro výzkum kvantitativní. Pro autenticitu výpovědí byl tento 

„dodatečný“ dotazník s otevřenými odpověďmi přijat.

GAVORA, P.Úvod do pedagogického výzkumu. 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-

80-7315-185-0, s. 179 – 252.

6. 2.    Metody a prostředky  výzkumu

Metodou výzkumného šetření empirické  sondy je kvalitativní výzkum (pouze v doplňkové 

části výzkumného šetření bude použito kvantitativních metod) znalosti dokumentu RVP ZV a 

z něj vyplývajícího potenciálu opravňujícího pedagoga uplatňovat ve výuce tvořivě výrazové 

aktivity.

Prostředkem výzkumného šetření je empirická sonda uskutečněná formou řízených 

interview . Údaje, zjištěné v jednotlivých interview, byla autorkou DP (= výzkumníkem) – po 

uplynutí určitého časového odstupu a po převedení do písemné podoby -  zpětně ověřována. 

Rovněž bylo po uplynutí dalšího časového úseku použito kvantitativní metody (jedna 

závěrečná  doplňující otázka  formou malého dotazníku s otevřenou odpovědí).  Tato otázka 

byla tedy zvolena tak, aby reflektovala pravdivost  (či případný rozpor) předcházejících 

výpovědí.

Zvláštním momentem záznamu rozhovorů byl okamžik, kdy jedna z oslovených učitelek 

odstoupila – z osobních důvodů – od možnosti hovořit přímo na diktafon.  Paní učitelka však  

nabídla možnost předat své odpovědi písemně. Její výpověď (byť dotazníkovou formou, 

spadající do výzkumu kvantitativního) byla zahrnuta (po zralé  úvaze) rovněž do  

výzkumného šetření. 
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6. 3.    Výběr případů (osob, lokalit) a  charakteristika zkoumaného vzorku

Šlo o záměrný výběr osob s potřebnými vědomostmi a zkušenostmi z pedagogického 

prostředí, v našem případě z 1. st. ZŠ. Tyto osoby byly vybrány tak, aby dobře reprezentovaly 

dané prostředí. Formou výběru  byl kumulativní výběru.

Charakteristika zkoumaného vzorku ZŠ

První zkoumanou školou je ZŠ „sídlištního“ typu a lze říci, že žáci i učitelé z takovéto školy 

pocházejí většinou z podobných sociálních podmínek (bydlení na sídlišti). Děti spolu tráví 

většinu času i po skončení vyučování (vycházky do okolí, společné hry, společné zájmy). 

Oslovené paní  učitelky ze školy tohoto typu souhlasily okamžitě (bez výhrad) 

s uskutečněním  rozhovoru . Některé se na rozhovor (během několika minut) důkladně 

připravily i s poznámkami k jednotlivým otázkám interwiev, které si samozřejmě mohly před 

vlastním rozhovorem přečíst. Odpovědi tohoto vzorku byly barvité a  paní učitelky nikterak 

nezakrývaly fakt, že důležitý kurikulární dokument znají, ale příliš jej  „nezkoumají“.

Další zkoumanou ZŠ byla byla mimopražská ZŠ malotřídního charakteru. Paní učitelky, které 

se zúčastnily výzkumu z tohoto typu školy, jsou „duší i tělem“ oddány výtvarné výchově. 

Protože je autorka DP osobně zná, ví, jakou radost by takovýto typ učitele způsobil  

vyučujícím na katedrách Vv . RVP ZV znají, označují ho ale  jako  příliš obecný dokument  a 

ačkoliv musí vypracovávat  tématické plány výuky, mají jasno v cílovém zaměření vzdělávací 

oblasti výtvarná výchova. Pracují s netradičními metodami, do výuky Vv běžně zařazují 

prvky dramatické, hudební i  literární výchovy.

Třetí zkoumanou školou byla klasická, starší „cihlová“ škola z centra hlavního města. Dle 

popisu paní učitelek se zde tak trochu „zastavil čas“ – pracují zde  učitelé středního věku a 

znalost RVP ZV za ně obstarávají „koordinátoři“ určení pro vytváření ŠVP a tématických 

plánů. Paní učitelka, jediná z tohoto typu školy, která  byla ochotná věnovat výzkumu čas a 

poskytnout anonymní interwiev, RVP ZV znala velmi dobře, neboť v uplynulém roce

absolvovala úspěšně magisterský program Učitelství pro 1. st. ZŠ na mimopražské univerzitě.  

Paní učitelka podotkla, že celá škola (pedagogický sbor i žáci) pracuje na mnoha projektech, 

které nesou tvořivě-expresivní znaky a důkazem je i výborné umisťování této školy ve 

výtvarných, dramatických  i literárních soutěžích. 
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Nezbytnou součástí výzkumného šetření byl souhlas všech účastníků rozhovorů a utajení 

identity jednotlivých pedagogů.

6. 4.    Formulace výzkumných otázek

Při koncipování osnovy DP byly zformulovány tyto základní výzkumné otázky:

 Je potenciál, daný RVP ZV, pedagogy dostatečně využíván?

 Uvědomují si  učitelé,  ve kterých které vyučujících  předmětech existuje (kromě 

dimenze významové a dimenze formy) rovněž i dimenze výrazová ?

 Kladou si pedagogové otázku, co vlastně expresivní (výrazový) aspekt výuky je?

 Má učitel dnešního typu  chuť a potřebu s tvořivě-výrazovými aspekty pracovat?

 Pokud ano, používá je? Jak, kdy a kde (ve výuce)?

V průběhu přípravných prací pro výzkum byly zformulovány  i další výzkumné otázky, které 

se staly  opěrnými body při tvorbě vlastních formulářů pro výzkum:

 Považují učitelé na 1. st. ZŠ výtvarnou výchovu jako důležitý výukový předmět?

 Jaké jsou jejich osobní zkušenosti z dětství – měli oni  sami možnost setkat se 

s kvalitní výukou Vv?

 Plánují učitelé výuku Vv?

 Jaký způsobem ji plánují (tématické plány, RVP ZV, ŠVP …) ?

 Vědí učitelé o  významu tvořivosti a výrazovosti při výuce Vv (resp. i jiných 

vyučovacích a doplňujících předmětů)?

 Dokáží formulovat pojmy tvořivost (kreativita), výrazovost (exprese)? 

 Pracují ve výtvarné výchově systematicky, intuitivně či „nahodile“ (okamžitý nápad, 

potřeba vyplývající z momentálně aktuálního tématu …)?

 Uvědomují si  učitelé i možnosti (případný potenciál) jiných vyučovacích  a 

doplňkových předmětů ?

 Pokud ano, využívají tento potenciál ve vlastní výuce a přihlížejí k němu z hlediska 

dlouhodobých cílů své výuky?

 Umějí pedagogové na 1. st. ZŠ  formulovat cíle vzdělávací oblasti výtvarná výchova ?
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Nedílnou součástí byla i formulace otázek týkajících se výzkumníka a jeho výzkumného 

šetření:

 Jakým způsobem zjistím aktuální a zcela realistický stav dané problematiky? 

 Jak naložím se zjištěnými daty? 

 Jaké výstupy budou následovat?

Všechny výše uvedené otázky se staly opěrnými body při sestavování formuláře pro 

výzkumné šetření.

6. 5.     Formuláře k výzkumu a  „manuál“ k poslechu rozhovorů

Formulář 1

Předvýzkum (empirická sonda I.) – soubor otázek I. Formulář č. 1

Vážené paní učitelky,

obracím se na Vás s následujícími otázkami  pro  výzkum prováděný v DP na téma „Tvořivě 

výrazové aktivity ve výuce  na 1. st. ZŠ“. Jde o výzkum formou řízených rozhovorů (s 

utajením identity učitele), protože ten mi – jako jediný možný – dává naději na pravdivou a 

tudíž  zcela realistickou reflexi výuky Vv (vybraného vzorku škol)  na 1. st. ZŠ.

Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas.                                                                      

Úvodní (vstupní) otázka:

Považujete výtvarnou výchovu za významný výukový předmět? Ano – ne. Proč?

1. Plánujete výuku Vv (tématické plány, výtvarné řady …)?

2. Z čeho vycházíte pro plánování výuky Vv(RVP ZV, průřezová témata, osvědčené 

metody, momentální potřeba zpracovat výtvarně nějaké téma …)?

3. Jaké jsou  Vaše pedagogické cíle při plánování výuky Vv ?

4. Jaké jsou Vaše osobní cíle při plánování výuky Vv (nemusí se totiž nutně krýt s cíli 

pedagogickými) ?

5. Nevěděl/a jste si někdy – při plánování výuky Vv – rady?

6. Co Vám  v takové chvíli nejvíce pomohlo?

7. Orientujete se dobře v pedagogicky závazných dokumentech (RVP ZV) ?

8. Jste si vědom/a potenciálu (možností) vyplývajících z tohoto dokumentu (RVP ZV) ?
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9. Objevil/a jste i další možnosti u jiných výukových obsahů (použití jiných výukových 

předmětů) pro „obohacení“ výtvarné výchovy: např.  hudební výchovy, dramatické a 

literární výchovy ?

10. Domníváte se, že i jiné výukové obsahy (jiné vyučovací předměty) mohou obsahovat 

potenciál k užívání tvořivě-výrazových aktivit obohacujících výuku předmětu 

výtvarná výchova:

11. Co  podle Vás tento dokument (RVP ZV) „přináší“ a co mu“chybí“ ?

12. Co  podle Vás obohacuje nebo rozvíjí Vaše žáky (žáky 1.  st. ZŠ) nejvíce?

Děkuji Vám za rozhovor. 

V průběhu vlastního výzkumu došlo (vzhledem k vývoji rozhovorů) k upřesnění otázek, které 

se staly základem formuláře č. 2.

Formulář II 

Výzkum (empirická sonda II.) – soubor otázek II. Formulář č. 2.

Vážené paní učitelky,

obracím se na Vás s následujícími otázkami  pro  výzkum prováděný v DP na téma „Tvořivě 

výrazové aktivity ve výuce na 1. st. ZŠ“. Jde o výzkum formou řízených rozhovorů 

(s utajením identity učitele), protože ten mi – jako jediný možný – dává naději na pravdivou a 

tudíž  zcela realistickou reflexi výuky Vv (vybraného vzorku škol)  na 1. st. ZŠ.

Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas.                                                                            

1. Považujete výtvarnou výchovu za významný vyučovací  předmět? 

a) ano – proč ?

b) ne – proč ?

2. Plánujete výuku Vv ?

a) ne

b) ano

3. Jakou formu plánu používáte?

a) tématický plán (co do něj píšete)
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b) jinou formu plánování

4. Věděla jste si – při plánování Vv – vždy rady?

a) ano

b) ne ( a jak jste tuto situaci řešila)

5. Co by Vám v této situaci nejvíce pomohlo?

6. Znáte cílové zaměření vzdělávací oblasti výtvarná výchova?

a) ano

b) ne – proč ?

7. Seznámila jste se vy osobně s učivem a očekávanými výstupy RVP ZV ?

a) ano (specifikujte, prosím zda „seznámení“  pomohlo, mohlo by pomoci, nepomohlo  mi to)

b) ne – proč ?

8. K jakým cílům Vv ve všeobecném vzdělávání směřujete VY OSOBNĚ ? Uveďte 

alespoň 3 nejvýznamnější „cíle“.

9. Myslíte si, že Vv může významně přispět k naplnění vzdělávacích cílů ostatních 

vyučovacích předmětů?

a) ano  (uveďte kterých)

b) ne

10. Myslíte si, že naplňování cílů Vv (smyslu Vv) ve všech oborech vzdělávání mohou 

napomoci i další vyučovací předměty?

a) ano (který nejvíce)

b) ne

11. Který z dalších vyučovacích (resp. doplňujících) předmětů je dle Vašeho názoru Vv 

nejbližší (svými vzdělávacími cíli, výstupy, učivem)?

12. Použila jste někdy výuku Vv jako východisko nebo osu (jádro) projektu, průřezového 

tématu, integrovaného tématického celku apod.?
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a) ano – uveďte příklad

b) ne

Děkuji Vám za rozhovor. 

„Manuál“ (k příloze DP – CD se záznamem rozhovorů)

Postup při označování  a identifikaci rozhovorů:

Pořadí rozhovoru       označení učitele  (U)                                  koncové dvojčíslí

                                   a číslo označující poř. usk. rozhovoru       rozhovoru na CD příloze

1) Rozhovor č. 1  - označení: U 01 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 08)

Předvýzkum

2) Rozhovor č. 2 – označení: U 02 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 09)

Předvýzkum

3) Rozhovor č. 3 -  označení: U 03 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 10)

Předvýzkum

4) Rozhovor č. 4 – označení: U 04 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 17)

Empirická sonda (dále jen ES)

5) Rozhovor č. 5 – označení  U 05 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 20)

ES

6) Rozhovor č. 6 – označení  U 06 (koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 21)

ES

7) Rozhovor č. 7 – označení  U 07 ( koncové dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 22)

ES

8) Rozhovor č. 8 – označení  U 08 (koncové  dvojčíslí rozhovoru na CD příloze je 23)

ES

9) Rozhovor č. 9 – označení  U 09 (koncové označení rozhovoru na CD příloze je 24)

ES

10) Rozhovor č. 10 – označení U 10 (koncové označení rozhovoru na CD příloze je 26).   

ES

11) rozhovor č. 11 – vlastní výpověď autorky DP (koncové označení je na CD příloze je 27).

ES
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12)  Rozhovor č. 12 – na žádost p. učitelky se nakonec neuskutečnil,  výzkumník však obdržel

vyplněný formulář . ES.

Průběh jednotlivých rozhovorů  je přílohou na CD přiloženém k této práci. Jde o digitální 

záznam  na diktafon převedený do jednotlivých souborů. Soubory jsou označeny podle 

„manuálu“, který jsou podrobně rozepsány v předchozí  kapitole . 

6. 6.   Identifikace a pojmenování významových kategorií

Jednotlivé významové kategorie vycházejí z četnosti  (opakování) jevů v odpovědích 

jednotlivých účastníků rozhovorů.  Nejdříve bude zpracován seznam jednotlivých kategorií a 

tyto kategorie budou kódovány. Jednotlivé „ pomocné „oblasti“ kategorií vycházejí 

z vlastních otázek výzkumného šetření a byly zvoleny s ohledem na větší množství 

významových kategorií a slouží k jejich jednoduššímu třídění. 

Seznam oblastí a kódování  jednotlivých  významových kategorií:

Oblast VV jakožto významného/důležitého výukového předmětu:

VvV                                     Vv jako významný výukový předmět 

VvNV                                  Vv jako nevýznamný výukový předmět

VvD                                      Vv jako důl. výuk. předmět

VVND                                  Vv jako nedůl. výuk. předmět  

VVNER                                nerozděluje předměty na důl. a nedůležité

Oblast plánování výuky VV:

PLTP                                      plánování  prostř. tématických plánů 

PLPrzk                                   plánování s prázdninovou zk.

PLOsvM                                plánování – použití osvědčených metod

PLVŘ                                     plánování – použití výtvarných řad

PLVŘN                                  plánování – nepoužívá/nezná VŘ

POMT                                    potřeba zpracovat nějaké momentální téma

PLVZ                                     plánování za použití vzorů, šablon

Oblast cílů Vv – pedagogických i osobních:

PgCTP                                    cílem je zvládnout techniky  a postupy

PgVvyj                                   cílem je  schopnost výtvarného vyjadřování žáků
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PgVpoz                                  cílem je probudit výtvarné pozorování, experiment

PgInt                                       cílem je schopnost výtv. interpretovat vlastní myšlenky

PgOs                                       cíle pedagogické i cíle osobní se kryjí

PgRF                                      cílem je rozvoj fantazie

PgZ                                         cílem je zábavná Vv

Oblast  „Kdy si pedagog ví nebo neví rady“ při plánování výuky:

VSR                                      ví si  rady

NVSR                                   neví si rady

VSRN                                   ví  si rady někdy  

NVSRN                                neví si rady někdy 

VSRV                                   ví si  rady vždy 

Oblast „Kdo (resp. co) pomáhá“ při plánování výuky: 

POMK                                  pomohou kolegyně, kamarádky

POMI                                    pomáhá internet

POMVZK                             pomáhá vlastní zkušenost

POMKD                               pomohou kurikulární dokumenty (RVP ZV)

NPOKD                                nepomohou kurikulární dokumenty (RVP ZV)

Oblast orientace v RVP ZV:

ORD                                  orientuje se dobře v RVP 

NEORD                              neorientuje se dobře v RVP

Č                                        četla jsem RVP

NČ                                      nečetla jsem RVP

PR                                      prostudovala jsem RVP

NEPR                                  neprostudovala jsem RVP

Oblast uvědomování si potenciálu RVP ZV:

POTHV                               potenciál hudební výchovy

POTLIT                               potenciál literární výchovy

POTDV                               potenciál dramatické výchovy

POTVV                               potenciál výtvarné výchovy

POTJVZK                           potenciál jiných vzdělávacích předmětů konkrétně
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Oblast přínosu RVP ZV:

RVP+                                  v dané oblasti vidím přínos

RVP-                                   v dané oblasti nevidím přínos

RVP?                                   nevím 

RVPDA                               deficit ano

RVPDN                              deficit ne         

Oblast rozvoje žáků:

RŽ-U                                  žáky rozvíjí  nejvíce učitel

RŽZK                                 žáky rozvíjí nejvíce vlastní zkušenost  

RŽJ                                     žáky rozvíjí jiný aspekt          

Oblast použití VV jako osy projektu, ICT:

VVO-PA                               ano, použil/a jsem Vv jako osu či projekt   ve výuce

VVO-PN                               ne, nepoužila jsem VV jako osu či projekt ve výuce    

Záznam četnosti  výskytu jednotlivých  významových  kategorií (kódů) v rozhovorech :

KÓD              VÝSKYT KATEGORIE V ROZHOVORECH

Oblast VV jakožto významného/důležitého výukového předmětu:

VvV                 U 2, U 4, U 8, U 9, U 10, U 11, U 12                  

VvNV              U 1, U 3, U 7                  

VvD                 U 5                    

VVND              ------        bez výskytu

VV NER         U 6 

Oblast plánování výuky VV:

PLTP               U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, U 6, U 7, U 9, U 11, U 12                       

PLPrzk            U 3                      

PLOsvM          U 3                      

PLVŘ              U 4, U 11                     
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PLVŘN           U 1, U 3                       

POMT             U 2, U 3, U 6, U 9, U 10                           

PLVZ               U 3, U 5, U 8, U 12                       

Oblast cílů Vv – pedagogických i osobních:

PgCTP             U 7                                 

PgVvyj            U 2, U 3, U 4, U 5, U 10, U 11                         

PgVpoz            U 2, U 3, U 4, U 5, U 6, U 8                       

PgInt                U 3, U 6,                      

PgOs                U 2                         

PgRF                U 2, U 8, U 12, U 11

PgZ                  U 1, U 2, U 8, U 9, U 11, U 12                                   

Oblast „Kdy si pedagog si ví nebo neví rady“ při plánování výuky:

VSR                   -----     bez výskytu         

NVSR                U 11            

VSRN                U 9, U 10, U 11, U 12           

NVSRN             U 2, U3, U 6, U 9, U 10                          

VSRV                U 1, U 4, U 5                                

Oblast „Kdo (resp. co) pomáhá“ při plánování výuky: 

POMK              U 3, U 6, U 7, U 9, U 11                        

POMI                U 3, U 6, U 7, U 11                            

POMVZK         U 2, U 3, U 9, U 11                   

POMKD           U 6, U 10, U 11                  

NPOKD            ------         bez výskytu           

Oblast orientace v RVP ZV:

ORD                 U 1, U 4, U 7                              

NEORD          U 8                   

Č                       U 1, U 2, U 4, U 5, U 6, U 7, U 8, U 9, U 10, U 11            

NČ                --------      bez výskytu    

PR                    U 3, U 6, U 11                          

NEPR              U 12                    
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Oblast uvědomování si potenciálu RVP ZV:

POTHV            U 2, U 5, U 6, U 7, U 8, U 9, U 10, U 11, U 12                       

POTLIT            U 2, U 5, U 6, U 7, U 10, U 11                         

POTDV             U 2, U 4, U 5, U 10, U 11                        

POTVV             U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, U 8, U 9, U 11                         

POTJVZK         U 4, U 6, U 7, U 8, U 9, U 10, U 11, U 12                   

Oblast přínosu RVP ZV:

RVP+              U 4, U 5, U 7, U 10, U 11                         

RVP-               U 3, U 9                   

RVP?               ------   bez výskytu                

RVPDA           ------   bez výskytu               

RVPDN           U 3                         

Oblast rozvoje žáků:

RŽ-U              U 3                   

RŽZK             U 2                   

RŽJ                 U 1                                

Oblast použití VV jako osy projektu, ICT:

VVO-PA           U 4, U 5, U 6, U 8, U 10, U 11, U 12                   

VVO-PN             U 7, U 9

Určení četnosti výskytu významových kategorií v jednotlivých rozhovorech znamenalo 

fakticky přepsat a rozdělit veškerá interview do jednotlivých segmentů a tyto rozdělovat do 

„virtuálních“ krabiček jednotlivých kategorií. Tato práce byla nejnáročnější částí výzkumu, 

neboť znamenala zdlouhavou, trpělivou práci a velké úsilí při identifikaci jednotlivých 

segmentů rozhovorů. Řazení k jednotlivým významovým kategoriím bylo náročné a ukázalo 

se, že ne všechny kategorie byly vhodně pojmenovány (/kódovány), docházelo jak 

k přesunům segmentů rozhovorů a k vyhledávání kategorií nových, tak k přejmenování 

kategorií stávajících nebo i k jejich vyloučení.
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6. 7. Výstupy

6. 7. 1.   Výzkumné nálezy a z nich vyvozené závěry

Výskyt četnosti jednotlivých kategorií se stal základem pro určení výzkumné teorie. 

Z výskytu četnosti významových kategorií lze usuzovat takto (výzkumný nález č. 1):

V oblasti VV jakožto významného/důležitého výukového předmětu považuje Vv za 

důležitý výukový předmět 7 dotazovaných. Výtvarnou výchovu nepovažují za významný 

výukový předmět 3 dotazovaní, 1 považuje Vv za důležitou, ale nikoliv významnou a 1 

dotazovaný odmítá kategorizaci předmětů na významné a nevýznamné (staví všechny 

předměty na stejnou úroveň).

V oblasti plánování výuky VV plánuje výuku prostřednictvím tématických plánů  10 dot., 

osvědčené metody používá 1 dot., o prázdninách plán vyzkouší 1 dot., prostřednictvím VŘ 

plánují 2 dot., VŘ nepoužívají (resp.neznají)  2 dot., potřebu zpracovat nějaké momentální 

téma má  5 dot.,  plánování pomocí používání vzorů a šablon  používají  4 dotazovaní.

V oblasti cílů Vv – pedagogických i osobních je cílem zvládnutí techniky a postupu u 1

dotazovaného, schopnost výtvarného vyjadřování zážitků je cílem u 6 dot., probudit výtvarné 

pozorování či použít experiment je cílem u 6 dot., schopnost výtvarně interpretovat své 

myšlenky je cílem u 2 dot., k překrývání cílů pedagogických i osobních dochází u 1 dot., 

rozvoj fantazie jako cíl uvádí 4 dot. a zábavnou VV jakožto cíl uvádí 6 dot.

V oblasti „Kdy si pedagog si ví nebo neví rady“ při plánování výuky si ví rady 0 dot., neví 

si rady 1 dot, někdy si ví rady 4 dot., někdy si neví rady 5dot. a vždy si ví rady 3 dot.

V oblasti „Kdo (resp. co) pomáhá“ při plánování výuky pomohou kolegyně a kamarádky 5 

dot., internet pomáhá 4 dot., vlastní zkušenost pomůže 4 dot., kur. dokumenty 3 dot. a tyto 

nepomohou 0 dot.

V oblasti orientace v RVP ZV se v RVP ZV dobře orientují 3 dot., 1 dot. se zde neorientuje 

dobře, RVP ZV čte 10 dot., nečte jej 0 dot., prostudováno jej mají 3 dotazovaní a 

neprostudoval si jej 1 dotazovaný.
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V oblasti uvědomování si potenciálu RVP ZV si potenciál předmětu HV uvědomuje 9 dot., 

potenciuál předmětu lit.výchova (v rámci předmětu ČJ a lit. výchova) je si vědomo 6 dot., 

potenciál Dv si uvědomuje 5 dot., potenciálu Vv je si vědomo 8 dot., a potenciálu jiných 

vzdělávacích předmětů 8 dot.

V oblasti  přínosu RVP ZV vidí přínos v dané oblasti 5 dot., žádný přínos v něm nespatřují 2 

dot., neví 0 dit, co dokumentu chybí hodnotí o dot. a co přináší hodnotí 1 dot.

V oblasti rozvoje žáků hodnotí jakožto důležitého činitele učitele 1 dot., vlastní zkušenost 1 

dot., a jiný aspekt uvádí také 1 dot.

V oblasti použití VV jako osy projektu, ICT používá tyto 7 dot. a nepoužívají (nebo 

nepoužili) 2 dotazovaní.

Z výše uvedeného lze tedy vyvozovat následující závěry (výzkumný nález č. 2): 

Výtvarná výchova je pro zkoumaný vzorek učitelů významný výukový předmět (7x). 

Výuku učitelé plánují nejčastěji pomocí tématických plánů (10x), ale rovněž často využívají 

možnost momentálně zpracovat nějaké aktuální téma (5x) a používají při plánování i šablon a 

vzorů (4x). Při formulování cílů se zaměřují na schopnost výtvarně vyjádřit zážitek (6x), 

probudit výtvarné pozorování či použít experiment (6x), vytvořit zábavnou hodinu (6x) a 

rozvíjet fantazii žáků (4x). Při plánování výuky si učitelé nejčastěji uvádějí odpověď, že si 

někdy nevědí rady (5x). Při pomoci s plánováním výuky nejčastěji pomohou kolegové a 

kamarádi (5x) a internet (4x). RVP ZV učitelé čtou často (10x) jeho potenciál si uvědomuje 

velká část dotazovaných (Hv 9x, Vv 8x, ost. vzděl. předm. 8x,  Dv 5x). RVP ZV hodnotí 

učitelé jako přínos (5x) a Vv je často používána jako osu projektu či ICT (8x).

Z výše uvedených závěrů je možno dále usuzovat na hierarchii důležitosti jednotlivých 

oblastí (ve zkoumaném reprezentativním vzorku – výzkumný nález č. 3):

Nejdůležitější kategorií se jeví plánování a to konkrétně prostřednictvím tématických 

plánů a četba (seznámení se s obsahem) RVP ZV. 
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Druhou důležitou kategorií je uvědomování si potenciálu výukových předmětů Hudební 

výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova a ostatních vzdělávacích předmětů.

Třetí důležitou kategorií je používání výtvarné výchovy jako osy projektu či ICT a za 

nimi hned následují kategorie cílů výtvarné výchovy: výtvarné vyjadřování, výtvarné  

pozorování  či experiment a vytvoření zábavné hodiny Vv. 

Důležitými se ještě ukázaly kategorie pojednávající o případné „bezradnosti“ při 

plánování výuky, avšak v takových případech se učitelé hojně obracejí na své kolegy či 

využívají elektronická média. 

RVP ZV je hodnocen učiteli ve zkoumaném vzorku většinou jako přínosný.

6. 7. 2. Doplňková otázka (a její reflexe)

Přesné znění otázky: 

Vážená paní  učitelko/pane učiteli, uveďte prosím příklady tvořivých (kreativních) a 

výrazových (expresivních) aktivit, které používáte Vy osobně ve výuce. Uveďte prosím 

všechny druhy aktivit (souvisejících nejen s Vv, ale i Hv, Dv, Tv, Pč …atd.). 

Za Vaši odpověď předem děkuji!      

Odpovědi na tuto otázku byly naprosto vyčerpávající a barvité. Některé natolik, že částečně 

kontrastovaly v porovnání s jednotlivými výpověďmi ve výzkumném šetření. Zohledníme-li 

však fakt, že na řízený rozhovor měli učitelé přípravu pouhých několika minut a na 

zodpovězení jedné doplňkové otázky jim byla ponechána lhůta 14 dní, bylo by krajně 

neetickým podezřívat pedagogy z přehánění či vymýšlení. Přijetí doplňkové otázky bylo 

pojato jako dobrovolné a jednotliví učitelé na ni nemuseli odpovědět. Proto byly odpovědi na 

doplňkovou otázku výzkumníkem vyhodnoceny jako pravdivé (autentické).

6. 8.    Závěrečné resumé

Shledávám nezbytným ocenit, jak se oslovení učitelé snažili vyhovět mé žádosti a poskytli mi

dobrovolně informace na úkor svého volného času. Zato jim patří má vděčnost i můj dík.

Je rovněž nezbytné ohodnotit odvedenou práci a pokusit se reflektovat některá úskalí a 

poznatky vyplývající z průběhu výzkumného šetření (empirické sondy). Byly odhaleny 
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nedostatky v přípravě a především v realizaci rozhovorů, které jsem si uvědomila až při 

následném vyhodnocování. Pro autenticitu jednotlivých výpovědí však nebylo možno 

rozhovory v daném rozsahu uskutečnit a proto je nutné se kriticky zamyslet nad jejich 

průběhem. 

Délka záznamu odpovědí dotazovaných (účastníků výzkumného šetření) by měla být 

jednoznačně delší v porovnání s délkou výzkumníkova mluveného projevu (otázek). Ten by 

se nikdy neměl dát „strhnout“ obsahem výpovědí, měl by být nestranným účastníkem, vést 

hovor a povzbuzovat. Výše uvedené pravidlo se mi ne vždy podařilo dodržet a budiž řečeno, 

že jsem tak učinila pouze ve snaze pomoci dotazovanému učiteli najít vhodná slova ve 

chvílích nejistoty a váhání.

Z výsledků (závěrů) výzkumného šetření mám osobní radost, neboť se mi na tomto (byť 

opravdu malém vzorku dotazovaných) podařilo ukázat, že našim učitelům není lhostejná 

kvalita výuky, příprava na ni a rovněž jím byla prokázána schopnost učitelů poradit si 

v případě nevědomosti. Šetření ukázalo, že dnešní učitel sám čte RVP ZV, je si vědom 

potenciálu jeho výukových obsahů a dokáže jej – chce-li -  i kreativně využít v jednotlivých 

projektech a integrovaných výukových celcích.

7.    Návrh podoby integrovaného výukového celku 

Pro další postup je nezbytné připomenout základní pojmy,  kterých jsou v ITC užívány:

Tvořivost: Duševní schopnost vycházející z poznávacích i motivačních procesů, v níž ovšem 

hrají roli též inspirace, fantazie, intuice. Projevuje se nalézáním takových řešení, která jsou 

nejen správná, ale současně nová, nezvyklá, nečekaná). Proces tvořivosti mívá několik etap, 

mj. přípravu, dozrávání nápadu, „osvícení“, kontrolu, opracování. Tvořivost podporuje. 

Vysoká inteligence, otevřenost novým zkušenostem, iniciativa ve vytváření řádu, pružnost 

v usuzování, potřeba seberealizace. Tvořivost tlumí: direktivní řízení, stereotypy, tendence ke 

konformitě. 

Zdroj: PRŮCHA J. – WALTEROVÁ E. – MAREŠ J. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. 

vyd. Praha, Portál 1998.  ISBN 80-7178-252-1, s. 264.
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Výrazovost (exprese): výraz, vyjádření (z lat. expresio – výraz). Ve výtvarném umění 

expresivnost, výrazovost, tj. tvůrčí přístup kladoucí důraz na zvýrazněnou niternost. 

Zdroj: BALEKA J. Výtvarné umění – výkladový slovník. 1. vyd., dotisk 2002. Praha, 

Academia 1997. ISBN 80-200-0609-5, s. 99.

Tvořivě  výrazové aktivity

Pod pojmem tvořivě – výrazové aktivity hledejme takové činnosti, které napomáhají a vedou 

k všestrannému, harmonickému rozvoji osobností žáků a jsou zcela v souladu se závaznými  

pedagogickými kurikulárními dokumenty včetně RVP ZV.

Projektové učení: Projektové učení a vyučování je nový koncept všeobecného školství. 

Vyučování zde není organizováno dle vyučovacích předmětů, nýbrž takovým způsobem, že  

žáci  řeší a zpracovávají jednotlivé (lehčí nebo složitější) projekty. „Otcem“ této metody je  

filosof a pedagog John Dewey, který od  tohoto přístupu k výuce očekával její přiblížení se 

k praxi s využitím potenciálu všech výukových předmětů.

Projektová metoda : Vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k řešení komplexních 

problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním … . Projekty mohou 

mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické 

činnosti  vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu.

Zdroj: PRŮCHA J. – WALTEROVÁ E. – MAREŠ J. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. 

vyd. Praha, Portál 1998. ISBN 80-7178-252-1, str. 194.

Integrovaný  tématický  celek (ITC): Pod pojmem integrovaný výukový celek rozumějme 

takový způsob výuky, jehož součástí jsou aktivity, činnosti a učení přesahující rámec jednoho 

výukového předmětu (např. Vv + Dv + Hv). V takovémto celku jsou tedy zakomponovány 

složky (výuka, činnosti, aktivity) více výukových i  doplňkových předmětů, které by měly být 

uspořádány se zřetelem k naplnění cíle celého ICT a které vedou k celostnímu, harmonickému 

rozvoji osobností žáků. Ve své podstatě jde o formu prožitkového učení (na rozdíl např.od 

výuky frontální) a bývá mnohdy používáno jako nosný prvek učení projektového.

Nedílnou součástí tohoto integrovaného celku, v němž má výhradní místo výtvarná výchova 

coby integrující složka,  jsou aktivity a činnosti z vyučovacích a doplňujících výukových 

předmětů:  dramatická výchova, hudební výchova a literární výchova.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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Základem ICT je učivo definované  RVP ZV. Toto učivo je vhodným způsobem 

„nakombinováno“ takovými činnostmi (aktivitami), u nichž převažuje tvořivě výrazový 

prvek.

Stručný výčet činností (aktivit), které v sobě nesou (tedy obsahují potenciál) tvořivě  

výrazových prvků:

Činnosti vedoucí k rozvoji představivosti a fantazie :

Vizualizace

Dramatizace

Imaginace

Poslech (aktivní - textu:  poezie, prózy,  rozhovorů)

Tvorba vlastních her

Pantomima

Stínohra

Parafráze

Výtvarné etudy

Galerijní animace 

Činnosti vedoucí k rozvoji sluchových, pohybových a hlasových dovedností :

Tanec (pohyb obecně)

Zpěv (sborový, individuální,  s doprovodem i bez)

Rozhovor  (komunikace)

Poslech (hudby, zvuků, ticha)

Vytleskávání

Rytmizace

Hudební produkce (nástrojová i předmětová,  hra „na tělo“) 

Hudební  a taneční etudy 

Činnosti vedoucí k harmonizaci, zklidnění  a „naladění“ osobnosti:

Relaxace

Odpočinek (aktivní, pasivní)
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Pasivní poslech hudby i textu

Pozorování okolí (v klidovém stavu na relaxační podložce)

Filmová a televizní  produkce (motivační  hry, umělecké dokumenty, přírodopisné 

dokumenty)

Muzejní exponáty – prohlídka, atmosféra …

Činnosti spojené  s pobytem ve volné přírodě:

Pozorování okolí (aktivní, spojené  s pohybem)

Pozorování okolí (pasivní, v klidovém stavu )

Přibližování „jiné“ perspektivy („ptačí“ perspektiva, pohled „ze země vzhůru“)

Vnímání zvuků, vůní,  struktur; zvířat v jejich přirozeném prostředí  

Toto je tedy základní výčet  činností nesoucích potenciál tvořivě výrazové  činnosti (nebo-li 

činnosti obsahující tvořivě výrazové prvky), které používá autorka DP osobně ve své výuce. 

Jednotlivé činnosti je zapotřebí vhodně (nikoliv volně, ale s úvahou) – vzhledem k cíli, 

obsahu a učivu integrovaného výukového celku -  kombinovat.

Jako příklad kombinací těchto aktivit bude v této práci uveden ITC obsahující návrh 3

výtvarných řad, v nichž mnohé z výše vyjmenovaných aktivit budou uplatňovány. Některé 

části řad budou realizována s žáky 1. st.  ZŠ a  výsledky budou v závěru řady  „reflektovány“ 

a zhodnoceny. 

Cílem tohoto úsilí  je,  aby žáci:

 byli schopni nazírat na umění jako na svébytnou formu sebevyjádření a komunikace

 prostřednictvím vlastní tvorby byli schopni vyjadřovat své pocity a postoje

 vnímali proces tvorby coby dialog se svým nitrem i se svým okolím

 si mohli vůbec uvědomit svoji vlastní výjimečnost a tudíž i výjimečnost ostatních lidí.
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RITUÁLY- OBJEVY - POSELSTVÍ

(Integrovaný tématický celek )

Výtvarná řada 1:

Název řady: „Živel – Pohyb - Symboly“

Úvodní narativní část : Prométheus („Dar ohně“).

Výtvarně – dramatický experiment.

Klíčová slova:  Rituál. Symbol.  Zasvěcení. Oheň. Pohyb.

Výtvarná řada 2: 

Název řady: „Světlo – Tajemství - Masky“

Úvodní narativní část: „Co vyprávěla stará lampa“ 

Literárně-narativní experiment.

Klíčová slova: Imaginace. Příběhy. Tajemno.  Historie. Vzpomínky. Poselství.

Výtvarná řada3:  

Název řady:  „Komunikace – Hlasy – Ticho“. 

Úvodní narativní část: „O čem si povídají stromy“  

Zvukově-dramatický experiment.

Klíčová slova: Komunikace. Zvuk. Hlas. Cesta. Alej. Předci. Ticho. Klid.
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Odůvodnění výběru tématu integrovaného tématického celku

Učitelé -  pohlíženo se zřetelem k současnému společensko-etickému vývoji společnosti,   se 

nyní  nacházejí v jakémsi „ etickém vakuu“. Žáci, jejich rodiny, celá společnost prožívá 

gradující   ekonomické a sociální „peripetie“ současnosti. Ovšem, bráno pohledem z druhé

strany, jsou  zase učitelé, kteří by měli předkládat svým žákům „možná  řešení a východiska“, 

být  jim morálním i osobním příkladem  a nabízet takové vzory, jež by mohly být 

východiskem při formování jejich  osobností a které by mohly pozitivně ovlivňovat jejich 

budoucí rozhodování. Je tedy  nutné uvědomit si, že učitelé jsou (kromě  nejbližší rodiny) 

jedinými, kteří mohou pozitivně ovlivnit budoucnost společnosti.

Etický kodex učitele 

Učitel předkládá svým žákům vzory. Nabízí možná řešení, žák volí cestu a vlastní zkušeností 

pak dochází k poznání. Předkládáním takových vzorů, jež podporují rozvoj tvořivosti, 

možnostmi využití výrazových prvků ve výuce učitelé jednoznačně pozitivně formují žáky 

směrem k harmonickému rozvoji osobnosti. Dopřeje-li  tedy učitel svým žákům „plně 

prožívat skutečnost“ formou „zážitkového učení“, formuje i jejich (a tudíž i naši vlastní) 

budoucnost. Sama cesta se  pak stává cílem. Učitelé jsou  nositeli etických vzorů pro své žáky 

a tento fakt zavazuje k osobní zodpovědnosti za „způsob prožívání skutečnosti“  žáky 

samými. 

Etický kodex žáka 

Kde berou v současnosti naše děti, naši žáci vzory? Vnější svět  jedince je přeplněn „-ismy“. 

A vnitřní svět? Přestává komunikovat s okolím;  brání se a je naplněn mnohdy stresem, 

chaosem a strachem. Učitelovým úkolem je defobizace výukového procesu (odstranění 

strachu z chyby a osobního selhání) a nahrazení těchto  problematických a obavy vzbuzujících  

složek výuky  tvořivě  výrazovými prvky :  dramatizací, tancem, vlastní osobitou  tvorbou.

Rituály nás provázejí doslova „od kolébky až ke hrobu“. Jedinec, rodina, společnost,  my 

všichni jsme na rituálech závislí – ať už jsou to ty všední, které dávají našim dnům řád 

(snídaně, venčení psa, koupel) či ty obřadné, sváteční, s přídechem mystiky a tajemna (svatba, 

křest, pohřeb …). Rituály patří do našich životů, dávají našim životům smysl a řád.  
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Objevy činí naše životy bohatšími, krásnými. Rozvíjejí naší představivost, fantazii, ale 

zároveň zodpovídají naše otázky a činí životní cestu smysluplnou a zábavnou. Díky objevům 

se rádi učíme, to ony nás posouvají dál. Jsou obestřeny tajemstvími a mají  někdy i 

dobrodružný „nádech“.

Poselství nám  sděluje a tlumočí objevené, prožité, ověřené. Spolu s objevy nás posouvá dál 

v cestě za poznáním. Je výslednicí procesu objevování a komunikace. Učí nás pozornému 

naslouchání, neboť může vedle sdělovaného obsahovat i skrytá sdělení. Je to vyjádření, forma 

předávání zkušeností a moudrosti. Vyžaduje naší pozornost a ztišení, abychom dobře 

porozuměli.
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ŽIVEL – POHYB - SYMBOLY:

Cesta od nazírání   k sebevyjádření.

Výtvarná řada 1

Název řady: „Živel - Pohyb - Symboly“

Úvodní narativní část : Prométheus („Dar ohně“).

Výtvarně – dramatický experiment.

Klíčová slova:  Rituál. Symbol.  Zasvěcení. Oheň. Pohyb.

Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy

V první části řady  - „Oheň“ -  jde o experiment výtvarnými (i dalšími) výrazovými

prostředky  vyjádřit prožitek a  pokusit se o  osobní interpretaci  ohnivých plamenů; jde tedy o 

pokus vyjádřit podstatu, charakter živlu a to jak prostřednictvím výtvarných (malba), 

tanečních („Tanec ohně“) a hudebních (poslech „praskání“ polen v ohništi) i literárně 

dramatických (poslech, přednes, dramatizace) aktivit. Vlastní tvorba bude tedy  provázána 

s tvořivě výrazovými  aktivitami . Tyto aktivity je nezbytné vhodným způsobem uspořádat 

tak, aby rozvíjely schopnost osobní výpovědi – interpretace. Centrem snahy pedagoga je 

navození vhodné atmosféry potřebné ke spontánnímu, tvořivému dětskému výtvarnému 

projevu, osvobozeného od vrstev klišé a šablon. Výtvarné zpracování jiné formy zážitku (tedy 

nejen  zážitku vizuálního) a zapojení všech složek osobnosti (včetně všech jejích smyslů) 

vede v této části řady k rozvoji smyslového a emociálního vnímání. Žáci se dostanou do 

přímého kontaktu s barvami, budou mít možnost vnímat je dotekem, čichem, zrakem. 

Výtvarné vyjadřovací prostředky pomohou – skrze výraz (rituální tanec, malba prsty, body-

art) vyjádřit niterné sdělení, jak prožívají a interpretují své vnitřní pocity.

Ve druhé části  - „Znak – symbol – Já“ -  jde o experiment, ve kterém se žáci pokusí vyjádřit 

svůj vlastní názor prostřednictvím symbolu / znaku. Tvořivě  výrazové aktivity (dramatizace 

textu, pantomima, stínohra) bude třeba uspořádat a vhodně nakombinovat tak, aby rozvíjely 

schopnost osobní výpovědi – interpretace. Centrem snahy pedagoga je posílení komunikace a 

sociálních dovedností prostřednictvím verbálních, ale především non-verbálních výrazových 

aktivit., kde znak (symbol) je prostředkem sebevyjádření a slouží  především ke sdělování 

svých pocitů a postojů.
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Ve třetí části řady - „Pohyb“ -  bude opětovně učiněn pokus zachytit lidské osoby v pohybu. 

Poznání nové výtvarné techniky (modelace z keramické hlíny) by měla vést k odbourávání 

strachu z nových (či méně používaných) výtvarných technik a rozvíjet prostorovou orientaci.

Koncepce tvořivě výrazové výuky  (prostřednictvím ITC) by měla přinést a umožnit (=cílové 

zaměření řady):

 Rozvoj vnímání (poznávacích procesů), fantazie a především tvořivosti. 

 Rozvoj výtvarné představivosti (imaginace). 

 Poznávání tvořivě výrazových aktivit a možností jejich využití. 

 Osvojování si nových postupů výtvarné tvorby. 

 Rozvoj schopnosti výtvarného vyjadřování i složitějších technických dovedností. 

 Možnost sebevyjádření subjektivním výtvarným projevem. 

 Použití dříve nabytých zkušeností k lepší orientaci jak v prostoru, tak na ploše. 

 Využití tvořivě výrazových prvků – hudby, dramatizace, tance. 

 Posílení schopnosti nalézt uspokojení, požitek prostřednictvím výtvarné tvorby. 

 Otevírání se novému, harmonickému přijímání světa výtvarného umění – rozvoj 

senzibility k estetickým podnětům, tedy: rozvoj estetického vnímání a rozvoj 

předpokladů k estetickým výtvarným činnostem.

1. část výtvarné řady

Námět: „Oheň“

Uvádějící narativní příběh: Prométheus („Dar ohně“) - Eduard Petiška. 

Čteme na pokračování (celoroční četba).

Myšlenková mapa: Bez ohně není života. Proto se radujme z tohoto daru. Rodina, kmen, 

třída, národ – my všichni oheň/teplo potřebujeme. Oslava „daru“ ohně tancem (rituál).

Učivo (všech  tří částí řady):

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, barvy, tvary, objemy, barevné kvality a jejich 

vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v prostoru

Uplatňování subjektivity: 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů , nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností;
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- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

Ověřování komunikačních účinků:

- osobní postoj v komunikaci -  jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin (třídy, společnosti)

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření: komunikace se spolužáky a  v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje (třída, rodina,  společnost)

- proměny komunikačního obsahu: proměny obsahů vlastní tvorby i děl výtvarného umění.

Výtvarný úkol (nebo řešený problém)  : Zvolenou technikou vyjádřit hořící oheň, plameny.

Rozvíjením schopnosti spontánně a subjektivně interpretovat - pomocí (ne)tradičních 

výtvarných i jiných výrazových prostředků - individuální životní zkušenost a zážitek, 

fantazijní představu.

Klíčová slova: Teplo. Světlo. Život. Plameny.Tanec. Postava.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání (a prožívání) výsledků tvorby (doslova všemi 

smysly). Výtvarná imaginace.  Volná nefigurativní  tvorba. 

Technické realizační prostředky :

Technika:  Malba

Instrumenty: 1. pokus: Tempery, štětec

                      2. pokus: Tempery, prsty (časový odstup mezi oběma pokusy – 14 dní)

Materiál: Kreslící karton, formát  A3, A4   možnost použít volně zvolený formát

Tvořivě výrazové aktivity, které „prostupují“  celou výtvarnou řadou (jsou vhodně =  

motivačně nasazovány pedagogem před vlastními výtvarnými činnostmi):

 imaginace  prostřednictvím  poslechu „dramatizace“ textu učitelem;

 poslech „šumu“ praskajících polen v ohništi;

 pantomima: „Plameny“(hra rukou, hra těla) za doprovodu chrastidel („šamanské 

techniky“)

 výrazový tanec:   „Tanec ohně“ - ve volné přírodě.

 Dramatizace čteného textu (divadlo):
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Tančíme kolem imaginárního ohně. Bubnujeme na opravdové i imaginární bubny. Tempo, 

rytmus, tanec plně prožíváme. Pantomimicky předvádíme „rej plamenů“ (prsty, dlaně, paže). 

Hřejeme se u „imaginárního“ ohně.

Metaforický jazyk: Non-verbální vyjádření mocného živlu. Oheň je dárcem života (dobrý  

sluha/špatný pán) pro jednotlivce, skupinu i společnost. Teplo – domov – rodina – kmen 

(třída).

Cizí jazyk: angličtina

Zpěv písně London’s burning (kánon)

  

   2. část výtvarné řady

Námět: „Znak - symbol- Já“

Myšlenková mapa: Znak jako prostředek sebevyjádření a sdělování svých pocitů. 

Prostřednictvím znaků/osobních symbolů sděluji svůj názor, své postoje. Grafické vyjádření 

komunikačního obsahu.

Učivo: (dtto 1. část řady)

Výtvarný úkol (nebo řešený problém): Prostřednictvím jednoduchého symbolu, ale  

kombinovanou technikou (vytváření „matrice“ a poté její frotáží) vyjádřit „komunikační“ 

situaci: soulad a nesoulad, souhlas a nesouhlas, přátelství/nepřátelství, sympatie a antipatie 

ryze subjektivním způsobem. V prvním  případě mají žáci za úkol zvolenou technikou 

vyjádřit harmonii, v druhém disharmonii dvou prvků. Pokus o individuální (subjektivní) 

vyjádření dané komunikační situace prostřednictvím zvolené výtvarné techniky. Příprava 

matrice, její struktura. Porovnávání zvoleného materiálu, experimentování při 

„předvýtvarném“ průzkumu zvoleného materiálu , instrumentů, techniky; „odhad“ a 

spekulace o  vzhledu a „účincích“ finálních  výtvorů.

Klíčová slova: Já a Ty. Soulad a Ne-soulad. Frotáž.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání (a prožívání) všemi smysly. Výtvarná imaginace. 

„Objevné“ setkání s „novou“ výtvarnou technikou: frotáží. Výtvarná tvorba: nefigurativní, 

plošná tvorba.



51

Technické realizační prostředky:

Technika: Frotáž (z) matrice

Instrumenty: Nůžky, lepidlo (matrice); mastný pastel (frotáž)

Materiál: Kreslící karton 2 x  A 5, kreslící karton 5x5 cm (matrice); pausovací papír formát 

A4 (frotáž)

Tvořivě výrazové aktivity, které „prostupují“  celou výtvarnou řadou (jsou vhodně =  

motivačně nasazovány pedagogem před vlastními výtvarnými činnostmi):

 vizualizace

 imaginace 

 pozorování okolí : „haptický“ průzkum – struktury, povrhy, materiály 

 dramatizace: „To jsem Já“ (divadlo)

 pantomima: zlobíme se/máme se rádi

 stínohra

Metaforický jazyk: Non-verbální vyjádření skutečnosti : poznáváme hmatem: struktury, 

povrchy a gestem vyjadřujeme své pocity – příjemné/nepříjemné, libost/nelibost, 

jemnost/hrubost … .

Cizí jazyk: angličtina

Obohacení „slovníčků“ – vyhledáváme  ve slovníku anglické názvy  výtvarných  materiálů, 

výtvarných  instrumentů a technik.

3. část výtvarné řady

Námět: „Pohyb“

Myšlenková mapa: Vnímáme intenzivně všemi smysly. Výtvarné, dramatické a hudební 

aktivity se zde prolínají. Přirozenost, kreativita, exprese. 

Učivo: (dtto 1. část VŘ)

Výtvarný úkol 1: Zvládnutí kresby figury v pohybu. Obtížnost úkolu spočívající ve snaze o 

proporcionalitu a vyjádření pohybu.

Výtvarný úkol 2: Figura v klidu/ pohybu. Modelace „figury v klidu/ pohybu“+ postup od 

jednodušších forem (sedící figura, ležící figura) k figurativnímu prostorovému vyjádření 
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pohybu. Vysoká míra obtížnosti při zvládání tohoto úkolu: jde o  „objevný experiment“. Vyšší 

obtížnost při plnění úkolu přináší i kombinace výtvarných technik. „Nové“ výtvarné vnímání 

souvisí s „novým“ materiálem – keramickou hlínou. 

Klíčová slova: Hlína. Modelace. Prostor. Trpělivost. Pokus/omyl.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarná imaginace: „Zhmotňování“ představ. 

Výtvarná tvorba: Plošná tvorba (kresba, kolorovaná kresba). Prostorová modelace.

Technické realizační prostředky (VÚ 1):

Technika:     1. pokus: Kaligrafická kresba (experiment)

                     2. pokus: Kresba , kolorovaná kresba (časový odstup mezi oběma pokusy – ½ 

roku)

                     3. pokus: Kolorovaná kresba (uskutečnil se s dalším ročníkem)                 

Instrumenty: 1.Černá tempera, štětec

                      2. Tužka, pastelky

                      3. Černá tuž, vodovky/anilínové barvy

Materiál:       1. Kreslící jednobarevný karton (červený), formát  A3

                      2. Kancelářský papír A4

                      3. Kreslící karton A4

Technické realizační prostředky (VÚ 2):

Technika: Prostorová modelace

Instrumenty:Dřívka, špachtle, nože

Materiál: Keramická hlína, voda

Tvořivě výrazové aktivity: které „prostupují“  celou výtvarnou řadou (jsou vhodně =  

motivačně nasazovány pedagogem před vlastními výtvarnými činnostmi):

 pantomima – gesta, mimika; rozhovor „beze slov“: hádka, usmíření …

 galerijní animace

 pozorování okolí („haptický“ průzkum gest, mimiky,  ale i tvarů, struktur, objemů)

 tanec (figury v pohybu)

 parafráze uměleckého díla (sochy, sousoší)
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Metaforický jazyk: Non-verbální vyjádření skutečnosti : gesto, výraz, figura (tanec).

Cizí jazyk: angličtina

Pojmenováváme jednotlivé části svých těl. 

Zpěv písničky „Hlava-ramena-kolena-palce“ (english version)

Podrobná struktura přípravy učitele na jednotku Vv

Výtvarná řada 1:   ŽIVEL – POHYB – SYMBOLY

Náměty : „Oheň“, „Znak – symbol – Já“, „Pohyb“

Východiska: Vlastní, ryze osobní vnímání a prožívání skutečnosti. Touha „zprostředkovat“ 

komunikaci mezi světem žáků a světem výtvarné tvorby. Pokus o nalezení společného, 

univerzálního „jazyka“. Poznání proměn světa, v němž žijeme, světa ovládaného živly a 

symboly. Identifikace. Rituální charakter tématu (zasvěcování ohněm, „zkouška“ ohněm). 

Magie, mystika. Dar života, neboť oheň = život. Symbolika (nejen) ohně. Symbol = zástupný 

znak pro vyjádření sebe sama.

Klíčová slova:. Živel. Sebevyjádření. Znak.  Exprese. Pohyb.

Učivo:

Výtvarná řada je koncipována dle  RVP ZV a její součástí je  i učivo, které si klade za 

úkol:

 Rozvíjení smyslové citlivosti (reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly )

 Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností :akční tvar malby; typy vizuálně obrazných vyjádření : 

malba; přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání: 

dynamické, hledisko jejich motivace: fantazijní (i)  založené na smyslovém vnímání

 Ověřování komunikačních účinků (proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření)

Ročník: 4. ročník ZŠ

Vzdělávací program: RVP ZV.

Očekávané výstupy: Oblast Umění a kultura (5. 7.) – Výtvarná výchova – 1. období

Výtvarné úkoly:  Výtvarně reflektovat podněty z výuky, vlastní poznání, zážitky 

prostřednictvím malby, experimentální kresby, frotáže a prostorové modelace. Výtvarná 

reflexe prožitku.
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Didaktická analýza úkolu:

Smysl, cíl:

 rozvoj poznávacích procesů tvorby

 další rozvoj výtvarné představivosti

 rozvoj empatie k okolí, ale i vnímavosti ke svému vlastnímu nitru

 další rozvoj tvořivých činností

 upevnění a rozvoj správných pracovních návyků

 rozvoj komunikačních schopností

 rozvoj schopnosti individuální, ale i týmové práce

 rozvoj předpokladů k odpovědnosti za své činy (odpovědnosti za odevzdané dílo)

Dílčí úkoly:

 dále rozvíjet schopnost individuálně vyjadřovat prožitek, pocit prostřednictvím 

výtvarného vyjadřování

 postupné osvojování si i náročnějších výtvarných technik

 „defobizace“ a „detabuizace“ plochy a prostoru, nácvik orientace v obojím

 subjektivně zaměřená tvorba v rámci týmové práce

 radostné prožívání procesu tvorby, uvolňování napětí, relaxace jejím prostřednictvím

Hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky:

Výtvarné elementy: plocha x linie; barvy;

Vztahy: harmonie, rytmus, dynamičnost

Procesy: náznak, zjednodušení

Techniky: malba štětcem, experimentální kresba, modelace

Materiály: předem pedagogem zvolené se zřetelem k cíli tvorby

Druhy výtvarné činnosti s výtvarnými vyjadřovacími prostředky:

Výtvarné vnímání – vnímání procesu vlastní tvorby i jejího výsledku

Výtvarná imaginace – představy řízené smyslovým vnímáním

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků:

Důrazně se (v případě pedagoga) vyhýbat subjektivnímu hodnocení. Důraz na proces vlastní 

tvorby. Kolektivní forma hodnocení. Silné prožitky žáků i pedagoga jako hodnotící kritérium.



55

Předpoklady  úspěšného řešení úkolu:

Vhodná volba tématu (někdy na racionálním základě, jindy zcela intuitivní). Kolektivní 

hodnocení. Zcela zásadní postavení vhodně zvolených motivačních tvořivě výrazových  

činností. Dále je nutno udržovat atmosféru klidu a pohody. Relaxace.

Kontextové zajištění:

Výukový kontext: Návaznost výtvarných úkolů ve výuce v delším časové úseku: Další 

ověřování možností výtvarných vyjadřovacích prostředků a ověřování jejich možností při 

tvorbě. Barvy, jejich odstíny, míchání, kontrasty. Zdokonalování, posun ve vlastní tvorbě 

žáků. Přechod od napodobení k tvořivějším přístupům. Vyjádření figurální – proporcionalita, 

charakteristické znaky, pohyb, gesto, situace, interakce a komunikace mezi postavami. 

Osvojování si nových technik, jejich gradování (od jednoduššího ke složitějšímu), od kresby, 

přes malbu k „pokusu“ o jednoduché grafické techniky až prostorové modelaci. Použití 

nabytých poznatků v plánování dalších integrovaných tématických celků. Založení 

třídní/školní výtvarné „minidílny“.

Oborový kontext: Návaznost zadaných výtvarných úkolů na oblasti všech výtvarných jevů  

(zejména výtvarného umění) a jeho přesah do životní praxe:

Návštěvy a prohlídky ZUŠ, galerií. Motivace prožitkem: galerijní animace (NG), ukázky 

výtvarných děl i jejich reprodukcí. Spolupráce s osloveným výtvarníkem; návštěva jeho 

atelieru. Seznámení se se světovými umělci a galeriemi. Obeznámení se s jednotlivými 

epochami (historická období, architektura, slohy). Tradiční i netradiční pojetí ilustrace 

v literatuře. Design (obchody s nábytkem a doplňky). 

Přidaná hodnota – „něco navíc“

Rozšíření „výtvarných obzorů“ žáků. Výchova vedoucí k rozvoji estetického vnímání, 

estetických dispozic, tedy rozvoje dispozic k estetickým výtvarným činnostem (vhodnou 

stimulací a motivací ). Potřeba interakce s výtvarnými uměleckými díly. Touha výtvarně se 

vyjadřovat, sdělovat světu své emoce, postoje a prožitky. Vytvoření pozitivního „návyku“ 

ventilovat a reflektovat okolní svět prostřednictvím výtvarných činností a činností s nimi 

bezprostředně souvisejícími. Vnímání světa okolo nás všemi smysly. Prolínání se výtvarných 

a hudebně-dramatických aktivit,  integrace tvořivě – výrazových prvků výuky do celé výuky 

jakožto možnosti sebevyjadřování a sebenalézání. 
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Reflexe výuky řady

Výtvarná řada byla realizována s žáky 4.B  třídy ZŠ, v níž autorka působí jako třídní učitelka.

Stručná charakteristika třídy:

Jedná se o o18 žáků (9 dívek a 9 chlapců), velice temperamentních, s tendencemi vzdorovat 

vedení a všem výchovným pokusům. Žáci jsou prepubescenty, což vysvětluje mnohé. 

Autorka DP je má jako třídní učitelka teprve 1 rok, ale zná je od první třídy, neboť do ZŠ 

docházela na povinnou (i nepovinnou) praxi při MD. Třída dokáže výkonně pracovat, ale je 

dosti hlučná a bývá označována okolím (pedagogy i ostatními žáky) jako „nejzlobivější“ na 

prvním stupni. Tato třída je velice tvůrčí a vynalézavá a ráda si hraje. Děti „přivítaly“ projekty 

typu „Pravěk“ či „Starověk“, pro něž si s chutí vytvářeli nástroje, zbraně, oděv či obydlí. Mají 

velký zájem o historii, četbu, kolektivní hry a rádi si hry i „vymýšlejí“a vytvářejí (třeba pro 

mladší spolužáky a sourozence). Překvapujícím byl pro autorku práce fakt, že se jednotlivci 

v této třídě mnohdy „uráželi“ a „nafukovali“,což autorka okamžitě využila pro  uplatňování 

tvořivě-výrazových prvků ve výuce,  jakými je dramatizace,  pantomima, výrazový tanec či 

zpěv. 

Z časových důvodů se realizace jedné (první) řady uskutečnila v průběhu dvou týdnů a v 

dalším následném týdnu jsme zkusili jednu činnost zopakovat. Dětem se – pravidelně – zprvu 

příliš nechce „vybočovat“ (za tři  předchozí roky) z osvědčených a ověřených postupů, 

námětů či technik. Ale protože už svoji „staronovou“ třídní učitelku znají,  překonávají 

prvotní lenost a nechávají se rádi „vtahovat“ do tvořivě výrazových aktivit.

Sama autorka práce je v hodnocení velice opatrná – několik špatně formulovaných vět   a dítě 

se vůči výtvarné tvorbě „zablokuje“.Nechává tedy  občas žáky „vybočit“ či „vystoupit“ 

z daného námětu či techniky. Tento přístup se jí osvědčil. Ukázalo se, že některé žákovské 

experimenty s náměty, technikami apod. mají silný motivační a harmonizační účinek na 

některé povahové „typy“. Tato třída potřebuje vyvážený poměr  laskavosti, přísnosti a 

důslednosti v přístupu k plnění zadaných úkolů. Cílem TU je žáky rozvíjet se zřetelem 

k dlouhodobým cílům. Autorka práce má cílů ve Vv několik, ale tím nejdůležitějším je 

přibližování světa výtvarného umění svým žákům (a spolupodílení se na něm formou aktivní 

účasti) jako prostředku vyjádření a komunikace  se sebou samým i se   svým okolím. Jde o 

možnost, nabídku, jak svět nahlížet a reflektovat. Je to způsob , jak se rozvíjet, jak kultivovat 
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svůj projev;  jak nahlížet a řešit problematické životní situace - a to prostřednictvím vlastní 

tvorby, která přináší úlevu, relaxaci a důležitá sdělení pro okolí. 

Žáci – při řešení výtvarných úkolů – pracovali zprvu pomaleji a s nevelkou chutí, ale „chytli 

vítr do plachet“ a tvořili. Jednu část řady („Plameny“) jsme zkusili zopakovat a výsledek se, 

podpořen vhodnými tvořivě-výrazovými aktivitami – dostavil. „Nejemotivnější“ byla práce 

s keramickou hlínou, se kterou  děti nejprve doslova „zápasily“, ale povzbuzeni drobnou 

sladkostí i motivačními aktivitami to nevzdávali a jejich (pro mnohé první životní) výtvory 

z  keramické hlíny nám všem způsobily mnoho radosti.

V průběhu  vlastní práce na výtvarné řadě  si autorka DP  znovu uvědomila a ověřila, jak je 

tvorba a exprese důležitou a nedílnou složkou osobnosti každého z nás a jak důležité místo má 

ve výuce (nejen) na 1. st. ZŠ.

V příloze DP je prezentován  „ průběh a výsledky  našeho snažení, naší tvorby“ .
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SVĚTLO – TAJEMSTVÍ – MASKY:

Cestou od naslouchání k porozumění

Výtvarná řada 2.

Název řady: „Světlo – Tajemství - Masky“

Úvodní narativní část: „Co vyprávěla stará lampa“ 

Literárně-narativní experiment.

Klíčová slova: Imaginace. Příběhy.  Tajemno.  Historie. Vzpomínky. Poselství.

Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy

V první části řady („Světlo“) a druhé části řady  („Tajemství“) jde o pokus zkoumat možnosti 

jednak fyzikální vlastnosti (a jejich účinek) světla a zároveň i výtvarně zpracovávat motiv 

světla,  a to jak ve vlastním slova smyslu (osvětlení, lampa, maják…), tak i ve smyslu 

metaforickém (naděje). Tyto činnosti bude nezbytné  vhodným způsobem uspořádat tak, aby 

rozvíjely schopnost osobní výpovědi  žáka – interpretace

Ve třetí části řady („Masky“) budeme utvářet  a prezentovat - podobně jak tomu je i u 

ostatních národů a kultur – prostřednictvím „maskování“ jakousi „zástupnou“ personu, která, 

ačkoliv je součástí nás samých, ukrývá v sobě tajemnou a mocnou bytost,  do níž se budeme 

prostřednictvím masky „převtělovat“. Přestože je vytváření masky velice náročnou výtvarnou 

technikou, použijeme obvyklých materiálů a technik, neboť v tomto případě se sama cesta 

stává cílem a maska  je vyvrcholením „vnitřní“ přípravy jedince na  „zasvěcení, přerod 

v jinou bytost“. Těžiště tedy v tomto případě spočívá v tvořivě – výrazových aktivitách a  

prvcích řady, tvorba masky je jejím vyvrcholením a završením.

Celá řada je koncipována jako „literárně-narativní“ experiment. Bude v ní tedy hojně 

využíván potenciál výukového předmětu Literární výchova (Vzdělávací oblast Český jazyk a 

literární výchova). Je zapotřebí ukázat, že i vhodně zvolený a dramaticky přednesený text 

aktivizuje ty složky osobnosti žáků, které jsou nejvíce zapojeny  při vlastní tvorbě. Poslech 

rozvíjí fantazijní a imaginativní část osobnosti a tím i „zabarvuje“  jedinečnost výrazu.

Cílové zaměření řady:

 Rozvoj vnímání (poznávacích procesů), fantazie a především tvořivosti. 

 Rozvoj výtvarné představivosti (imaginace). 
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 Poznávání tvořivě -  výrazových aktivit a možností jejich využití. 

 Osvojování si nových postupů výtvarné tvorby. 

 Rozvoj schopnosti výtvarného vyjadřování i složitějších technických dovedností. 

 Možnost sebevyjádření subjektivním výtvarným projevem. 

 Použití dříve nabytých zkušeností k lepší orientaci jak v prostoru, tak na ploše. 

 Využití tvořivě-výrazových prvků – hudby, dramatizace, tance. 

 Posílení schopnosti nalézt uspokojení, požitek prostřednictvím výtvarné tvorby. 

 Otevírání se novému, harmonickému přijímání světa výtvarného umění – rozvoj 

senzibility k estetickým podnětům, tedy: rozvoj estetického vnímání a rozvoj 

předpokladů k estetickým výtvarným činnostem.

Úvodní narativní část:   „Co vyprávěla stará lampa“

Ve vrátnici jedné staré a omšelé továrny,  na předměstí malého okresního města, pracoval 

jako vrátný starý pán. Už ani nevím, jak se jmenoval, ale vím, že měl šikovného vnoučka 

Tadeáše. A  Tadeáš, protože ještě nechodil do  školy, často trávil odpoledne(i večery) se svým 

dědou ve vrátnici. A  tak se stalo, že s ním byl i  to odpoledne a večer, co se odehrál náš 

příběh.

Tehdy byla zima, sněžilo a tak se stalo, že sněhová kalamita způsobila přetížení „sítě“ a tak 

vypadl i hlavní jistič elektrického proudu staré továrny. Děda (pan vrátný) byl na podobné 

situace zvyklý, ale Tadeášek začal vyvádět, protože se tmy ukrutně bál. Nestačila mu dědova 

skomírající baterka a svíčku si děda ve vrátnici plné papírů nedovolil zapálit. Tak mu nezbylo 

nic jiného, než vzít Tadeáše a jít se poohlédnout po nějaké té lampě na petrolej, protože věděl, 

že pro tyhle případy je míval i bývalý   majitel továrny, pan  hrabě  Adalbert von Maus.

Děda sešel s Tadeášem dolů, do sklepa a po chvilce hledání skutečně našli docela zachovalou  

petrolejku s nakřáplým cylindrem. Děda jí krapet přešmudlal hadříkem, prohlédl  a zastřihnul 

knot (to aby lampa  nečoudila jako když sousedovic Tonda pálí staré pneumatiky 

s ořechovým listím), dolil petrolej a zapálil. Ve vrátnici bylo naštěstí teplo, protože tyhle staré 

továrny mívaly ve  ještě  tu a tam kamna na dříví a tak děda nalil sobě i  klukovi čaj a  

připravil oběma večeři. Když si sedal do křesla a vybídnul vnuka, aby něco málo „zakousnul“, 

byl překvapený, jak  kluk vytřeštěně zíral na lampu a něco brblal. „Ta lampa mluví!“, řekl po 
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chvilce Tajdík. „Pořád mele a mele a já jí nerozumím, mluví hrozně rychle, chvilku pláče, pak 

zas  vzdychá … . Dědo, já se bojím!“. Děda kluka uklidnil a protože už špatně slyšel na jedno 

ucho, postavil petrolejku na stůl, blíž  k sobě a trochu povytáhl knot. V tom už i on zaslechl 

něco jako drmolení … .Tak řekl lampě: „Jestli nám chceš něco říct, tak chvilku počkej. Půjdu  

nejdřív zkontrolovat dveře a pak si  můžeme povyprávět o starých časech.“

A tak, když děda s Tadeáškem přišli z obchůzky, začala lampa vyprávět. Mluvila o dobách, 

kdy ji vyrobili v jedné nóbl továrně, jak se potom mačkala v krabici s jinou  petrolejkou a jak 

si ji koupila prababička pana hraběte von Maus. No, tedy - tehdy to ještě byl pan Myška, měl 

malou dílnu na výrobu knoflíků na předměstí  velkého okresního města … .A  lampa mlela  a 

mlela, povídala o jeho  synovi, který  s ní a maminčinou pokladničkou utekl do ciziny a tam 

se dostal na loď. A jak  to bylo krásné, když se plavili spolu na té lodi, jak v noci svítily 

hvězdy a jak na ně  z přístavů „blikaly“ majáky … a jaké to bylo při bouři a jak ten kluk moc 

plakal, protože se mu stýskalo po domově a mamince a jediné, co mu zůstalo z domova byla  

ta stará lampa… . Nakonec se spolu, po letech,  domů vrátili, z kluka  se stal výrobce a 

prodejce knoflíků, zbohatnul a jeho syn si za knoflíky koupil šlechtický titul …a lampu  

šoupli služebným do kuchyně …ale tam bylo veselo … . Lampa vyprávěla celou noc a byly to 

zajímavé, někdy smutné, jindy zase veselé příběhy.

No, a ráno už zase šel proud, ale děda s Tadeášem (který tam musel kvůli sněhové kalamitě 

přespat) si řekli, že tuhle lampu by bylo škoda dávat zpátky do sklepa a že asi (vlastně určitě –

jsa špinavá a rozbitá) nikomu chybět nebude. A tak si jí  děda vzal  domů, pěkně jí umyl a 

vyčistil a – lampa už tolik nebrblala, ale pořád mělo co  vyprávět – inu, vždyť jí bylo  skoro 

už 135 let… . 

A Tadeášek to doma raději ani rodičům neřekl, protože věděl, že by mu nikdo stejně nevěřil. 

Jenomže, já mu  věřím. Já mám totiž doma také takovou petrolejku a ta – když si myslí, že ji 

nikdo neslyší - tak si povídá jen tak  sama pro sebe.  Někdy mi z těch jejích příběhů jde „hlava 

kolem …“.

A co vy? Nemáte doma také náhodou takovou lampu? Tak špicujte uši, až jí doma někdy 

rodiče nebo babička zapálí. Třeba se budete divit, jak umí  pěkně vyprávět a co všechno 

pamatuje. Stačí se jen ztišit a pozorně naslouchat. Mějte se hezky a ahoj!

Vaše paní učitelka.
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1. část výtvarné řady

Námět: „Světlo“(„Světlo na majáku“)

Myšlenková mapa: Světlo/tma. Kontrasty. Lampa a maják. Světlo a naděje. Vyprávění a 

fantazie. Stínohra.

Učivo (všech  tří částí řady):

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, barvy, tvary, objemy, barevné kvality a jejich 

vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v prostoru

Uplatňování subjektivity: 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů , nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností;

- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění (objekty, plastika)

Ověřování komunikačních účinků:

- osobní postoj v komunikaci -  jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin (třídy, společnosti)

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření: komunikace se spolužáky a  v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje (třída, rodina,  společnost)

- proměny komunikačního obsahu: proměny obsahů vlastní tvorby i děl výtvarného umění.

Výtvarný úkol (nebo řešený problém): Prostřednictvím kresby vyjádřit „záchytný bod“ –

světlo -  na vrcholu majáku. Navrhnutí (úkol pro žáky) další vhodné výtvarné techniky a 

postupu při řešení tohoto úkolu. Možné variace. Diskuse, experimenty. Vyšší obtížnost při 

plnění úkolu přináší kombinace výtvarných technik. Výtvarné vnímání je umocněno nosným 

příběhem, četbou, dramatizací. Vyhledávání podobných příběhů.Motivační literární činnosti,  

literárně - dramatická tvorba žáků (mikropříběhy). Převyprávění příběhu, úsilí o vystižení 

podstaty, metafora, zkratka.

Klíčová slova: Světlo, maják, osamění,  naděje.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání – vnímání procesu vlastní tvorby i jejího 

výsledku

Výtvarná imaginace – představy řízené smyslovým vnímáním. Výtvarná tvorba 

plošná/prostorová. Body-art.

Technické realizační prostředky:

Technika: Kresba, kolorovaná kresba
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Instrumenty: Fix, vodovky

Materiál: Kreslící  karton A4, resp. A3

Variace: 

Technika: Malba

Instrumenty: Bílá tempera + doplňková tempera, štětec 

Materiál: Kreslící karton jednobarevný (černý) A3, resp. A4

Tvořivě výrazové aktivity: které „prostupují“  celou výtvarnou řadou (jsou vhodně =  

motivačně nasazovány pedagogem před vlastními výtvarnými činnostmi):

 poslech (aktivní - textu:  poezie, prózy,  rozhovorů …)

 stínohra

 imaginace

 vizualizace

Metaforický jazyk: metafora a její význam (imaginace, „obrazné“ vyjádření skutečnosti, 

přenesení významu)

Cizí jazyk: angličtina

Obohacujeme slovníček: Mezinárodní označení pro případ nouze (Ztroskotání):

SOS – Save Our Souls

Světové organizace humanitární pomoci: OSN, Unicef … přesné názvy v anlickém jazyce a 

názvy  zemí, v nichž působí.

     2. část výtvarné řady

Námět: Tajemství („Babiččin kufr“)

Myšlenková mapa:Tajemná půda u babičky a dědy. Starý kufr a v něm vzpomínky. Otázky: 

Co se stane, když ho otevřu? Co se dozvím? Rozvoj imaginace.

Učivo: dtto 1. část

Výtvarný úkol (nebo řešený problém) „Nová“ výtvarná technika – dokreslovaná koláž.

Klíčová slova: Tajemství. Vzpomínky. Grafika.
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Druh výtvarné činnosti: Výtvarná tvorba plošná. Výtvarné vnímání – vnímání procesu 

vlastní tvorby i jejího výsledku.Výtvarná imaginace.

Technické realizační prostředky:

Technika: Dokreslovaná koláž

Instrumenty: Fix, nůžky, štětec plochý

Materiál: Kreslící karton A3, A4, textilie, papír, vlna, peří, lepidlo

Tvořivě výrazové aktivity, které jsou vhodně =  motivačně nasazovány pedagogem před 

vlastními výtvarnými činnostmi:

 relaxace

 odpočinek (aktivní, pasivní)

 pasivní poslech hudby i textu 

 rozhovor

 stínohra

 pantomima

 vnímání zvuků, vůní

Metaforický jazyk: Pantomimické vyjádření  překvapení, tajemství

Cizí jazyk: angličtina

My treasures – krátké vyprávění

    3. část výtvarné řady

Námět:„Maska“

Myšlenková mapa: Staňme se někým jiným. Tady a teď. Proměna, výměna rolí.

Učivo: dtto 1. část řady

Výtvarný úkol a řešený problém: Vytváření rituální masky. Výběr, volba vhodného 

materiálu („Myšlení v materiálu“) z hlediska finálního výtvoru (pro a proti). Opodstatnění 

volby hlediska dalších výtvarných činností spojených s řešením úkolu.

Klíčová slova: Metafora. Báje, mýty, legendy. Posvátno. Tajemno. Maska.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarná imaginace. Výtvarné vnímání: Prožívání procesu a 

výsledku tvorby. Výtvarná imaginace: vžívání se, „převtělování se“, záměna rolí; identifikace 

s „novou rolí“. Volná plošná/prostorová tvorba.
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Technické realizační prostředky: 

Technika: Malba

Instrumenty: Tempery, štětec, nůžky

Materiál: Kreslící karton formát A4

Variace: Materiál: Kreslící karton A3, A4, textilie, papír, vlna, peří, lepidlo

Tvořivě výrazové aktivity, které jsou vhodně =  motivačně nasazovány pedagogem před 

vlastními výtvarnými činnostmi:

 poslech (aktivní - textu:  poezie, prózy,  rozhovorů …)

 pantomima

 tanec; rituální, šamanský tanec

„Nový“ jazyk“: Osvojování si prostředků verbální, ale (především) non-verbální komunikace 

– pohyb, gesto, mimika (tvořivě – výrazové aktivity).Tanec a dramatizace coby prostředek 

komunikace (rozumíme si i bez mluvení…).

Metaforický jazyk. Non-verbální vyjařdování, „zástupná“ role masky.

Cizí jazyk: angličtina

Karneval – Masky

Podrobná struktura přípravy učitele na jednotku Vv 

Výtvarná řada č. 2:     SVĚTLO – TAJEMSTVÍ – MASKY:

Náměty : „Světlo“(„Světlo na majáku“), „Tajemství“ („Babiččin kufr“), „Maska“

Východiska: Vlastní, ryze osobní vnímání a prožívání skutečnosti. Touha „zprostředkovat“ 

komunikaci mezi světem žáků a světem výtvarné tvorby. Pokus o nalezení společného, 

univerzálního „jazyka“. Poznání proměn světa, v němž žijeme. Identifikace. Záměna rolí. 

Komunikace se svým nitrem. 

Myšlenková mapa: Archetyp.Mocná síla přírody. Návrat k přirozenosti. Bázeň. Úcta. Barvy,  

emoce. Svět tajemna a kouzel. Dramatizace, prožitek „záměny identity“.

Učivo:Výtvarná řada je koncipována dle  RVP ZV a její součástí je  učivo, které si klade za 

úkol:
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 Rozvíjení smyslové citlivosti (reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly )

 Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností :akční tvar malby; typy vizuálně obrazných vyjádření : 

malba; přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání: 

dynamické, hledisko jejich motivace: fantazijní (i)  založené na smyslovém vnímání

 Ověřování komunikačních účinků (proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření)

Ročník: 4. ročník ZŠ

Vzdělávací program: RVP ZV

Očekávané výstupy: Oblast Umění a kultura (5. 7.) – Výtvarná výchova – 1. období

Výtvarný úkol: Rozvoj dětské tvořivosti a imaginace. Rozvoj schopnosti výtvarně reflektovat 

podněty z výuky, vlastní poznání, zážitky.

Klíčová slova: Maska. Kouzlo. Tajemství. Rituál.

Didaktická analýza úkolu:

Smysl, cíl:

 rozvoj výtvarné představivosti

 rozvoj vnímavosti ke svému vlastnímu nitru

 rozvoj tvořivých činností

 upevnění a rozvoj správných pracovních návyků

 rozvoj komunikačních schopností

 rozvoj schopnosti individuální, ale i týmové práce

 rozvoj předpokladů k odpovědnosti za své činy 

Dílčí úkoly:

 dále rozvíjet schopnost individuálně vyjadřovat prožitek, pocit prostřednictvím 

výtvarného vyjadřování

 postupné osvojování si i náročnějších výtvarných technik

 subjektivně zaměřená tvorba v rámci týmové práce

 radostné prožívání procesu tvorby, uvolňování napětí, relaxace jejím prostřednictvím

Hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky:

Výtvarné elementy: plocha, prostor, barvy, materiály;
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Vztahy:symetrie/asymetrie, harmonie/disharmonie, rytmus, dynamičnost/statičnost;

Procesy: náznak, zjednodušení;

Techniky: malba, volná prostorová tvorba, volná plošná tvorba, 

Materiály: předem pedagogem zvolené se zřetelem k cíli tvorby

Druhy výtvarné činnosti s výtvarnými vyjadřovacími prostředky

Výtvarné vnímání – vnímání procesu vlastní tvorby i jejího výsledku

Výtvarná imaginace – představy řízené smyslovým vnímáním

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků

Jednoznačně se vyhýbat  subjektivnímu hodnocení. Důraz na proces vlastní tvorby. 

Kolektivní forma hodnocení. Silné prožitky žáků i pedagoga jako hodnotící kritérium.

Předpoklady  úspěšného řešení úkolu

Vhodná volba tématu (někdy na racionálním základě, jindy zcela intuitivní). Kolektivní 

hodnocení. Zcela zásadní postavení vhodně zvolených motivačních činností. Dále je nutno 

udržovat atmosféru klidu a pohody. Relaxace prostřednictvím výtvarných, ale i souvisejících 

literárně-dramatických činností.

Kontextové zajištění

Výukový kontext: Další ověřování možností výtvarných vyjadřovacích prostředků. 

Zdokonalování, posun ve vlastní tvorbě žáků. Přechod od napodobení k tvořivějším 

přístupům.. Osvojování si nových technik, jejich gradování (od jednoduššího ke složitějšímu), 

od kresby, přes malbu až k  volné, individuální prostorové tvorbě. Poznávání nových 

výrazových prostředků výtvarného vyjádření. Grafické techniky a jejich základní klasifikace. 

Návštěva galerie s grafickými pracemi, seznamování se s umělci věnujícími se této výtvarné 

technice.

Oborový kontext: Návaznost zadaných výtvarných úkolů a oblasti všech výtvarných jevů 

(body art, design, profesionální tvorba, animace), zejména výtvarného umění (přesah do 

životní praxe): Poslechové činnosti, výtvarná dramatizace a jejich reflexe ve vlastních 

výtvarných činnostech. Návštěva tanečního představení, videoprojekce výrazového tance 

(interaktivní tv). Seznámení se se světovými kulturami a jejich rituálními obřady: 
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šamanismus, masky, karnevaly (Benátky, Rio de Janeiro). Návštěvy zámků, galerií, muzeí; 

ZUŠ. 

Přidaná hodnota – „něco navíc“

Rozšíření „výtvarných obzorů“ žáků. Výchova vedoucí k rozvoji estetického vnímání, 

estetických dispozic, tedy rozvoje dispozic k estetickým výtvarným činnostem (vhodnou 

stimulací a motivací ). Touha výtvarně se vyjadřovat, sdělovat světu své emoce, postoje a 

prožitky. Vytvoření pozitivního „návyku“ ventilovat a reflektovat okolní svět prostřednictvím 

výtvarných činností a činností s nimi bezprostředně souvisejícími. Vnímání světa okolo nás 

všemi smysly. Prolínání se výtvarných a hudebně-dramatických aktivit. Empatie, vciťování se 

do druhých a zároveň úsilí i pochopení vlastního nitra. 
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KOMUNIKACE – HLASY – TICHO:

Cesta k vlastnímu nitru

Výtvarná řada 3

Název řady:  „Komunikace – Hlasy – Ticho“. 

Úvodní narativní část: „O čem si povídají stromy“  

Zvukově-dramatický experiment.

Klíčová slova:Komunikace. Zvuk. Hlas. Cesta. Alej. Předci.Ticho. Klid.

Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy

V první části řady („Alej“) a druhé části („Šum lesa“) je úkolem vyrovnat se s poměrně dosti 

obtížným úkolem:  kresbou a následně malbou stromořadí, aleje. Podobně obtížný úkol jsme 

doposud s třídou neřešili. Vzhledem k faktu, jak velkou plochu jsme zvolili, jsme všichni 

zvědavi na výsledky svého snažení. Rovněž jsme plni očekávání i v druhé části řady. Frotáž je 

technika, se kterou jsme se již seznámili;avšak  grafický tisk  je technikou novou!

V třetí částí řady („Ticho“) se budeme věnovat fotografii a její úpravě a možnostem , které 

nám poskytují  grafické programy na PC. Nová, ještě nevyzkoušená výtvarně - umělecká 

technika. Zvukově dramatický  výtvarný experiment.

Cílové zaměření řady:

 Rozvoj vnímání (poznávacích procesů), fantazie a především tvořivosti. 

 Rozvoj výtvarné představivosti (imaginace). 

 Poznávání tvořivě -  výrazových aktivit a možností jejich využití. 

 Osvojování si nových postupů výtvarné tvorby. 

 Rozvoj schopnosti výtvarného vyjadřování i složitějších technických dovedností. 

 Možnost sebevyjádření subjektivním výtvarným projevem. 

 Použití dříve nabytých zkušeností k lepší orientaci jak v prostoru, tak na ploše. 

 Využití tvořivě-výrazových prvků – hudby, dramatizace, tance. 

 Posílení schopnosti nalézt uspokojení, požitek prostřednictvím výtvarné tvorby. 

 Otevírání se novému, harmonickému přijímání světa výtvarného umění – rozvoj 

senzibility k estetickým podnětům, tedy: rozvoj estetického vnímání a rozvoj 

předpokladů k estetickým výtvarným činnostem.
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Úvodní narativní část: „ O čem si povídají stromy“ (poezie)

Dětem je nejdříve přednesena báseň (úryvek básně) Jaroslava Vrchlického „ V alejích“ a 

básně Jana Skácela „Kvetoucí alej“ a „Naděje s bukovými křídly“. Záměrem je pedagogova 

snaha o jinou formu výpovědi, o metaforu, opis, verš. Na poezii lze „demonstrovat“  

básníkovu tvořivost, která spočívá v obrazném vyjádření skutečnosti. Poslechem a názorným 

rozborem několika veršů, myšlenek demonstruji dětem schopnost autorovu vyjádřit 

jednoduchou skutečnost uměleckou výrazovou formou.

Již bloudil večer ve korunách stromů,

myšlenky s včelami šly z lučin domů

a dlouhá alej, kdes mne najít měla,

v šer stopena se víc a více tměla;

pruh červánků se zarděl nad nebesy,

zem stála v páře a spát chtěly lesy,

nad hlavou táhnul mlhy pruh jim šedý

a za stíny šly laně na výzvědy,

kol modrých zvonků noční motýl těkal.

(z básně Jaroslava Vrchlického “V alejích”)

Kvetoucí alej

V aleji bílé

tajili jsme dech.

Jak sníh ležely květy

vysoko na stromech.

A každý strom

tu pyšně život slavil

a třímal bez únavy

rozkvetlou sílu svou.

Slova jsem lámal

jak kámen v starém lomu.

Má žena řekla jen:

Chtěla bych žít v tom stromu.
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Naděje s bukovými křídly

novému ránu rožnem svíci

je neznámé a nemá tváře

jak anděl v dřevu lípy spící

a čekající na řezbáře

někdy se anděl na nás hněvá

anděla máme každý svého

a naděje má z buku křídla

a srdce z dřeva lipového

(Jan Skácel)

    1. část výtvarné řady

Námět: „Komunikace“(„Alej“)

Myšlenková mapa: Strom je jako člověk. Zakořeněn v zemi, větve ve výšce. Má svůj cyklus, 

život, krásu a příběhy. Dává stín, díky stromům dýcháme a žijeme. Aleje spojují města, lidi, 

osudy.  Je to poselství od našich předků.

Učivo (všech  tří částí řady):

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, barvy, tvary, objemy, barevné kvality a jejich 

vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v prostoru

Uplatňování subjektivity: 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů , nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností;

- typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

Ověřování komunikačních účinků:

- osobní postoj v komunikaci -  jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin (třídy, společnosti)

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření: komunikace se spolužáky a  v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje (třída, rodina,  společnost)

- proměny komunikačního obsahu: proměny obsahů vlastní tvorby i děl výtvarného umění.
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Výtvarný úkol a řešený výtvarný problém: Prostřednictvím jednoduchých výtvarných 

prostředků (linie) nakreslit (resp. zjednodušená kaligrafická malba/kresba – experiment)  

stromu, aleje, stromořadí. Návrat k prvotnímu jednoduchému  lineárnímu vyjadřování. Nové 

výrazové prostředky výtvarného vyjadřování – experimentujeme s technikami. Učíme se 

prostřednictvím těchto vyjadřovat emoce, pocity, nálady, zkušenosti i fantazii. 

Složitost zadaného úkolu je dána postupem od jednoduchého ke složitějšímu.   Nezbytnost 

použití etud, parafrází , pantomimy. Tvorbě předchází studie stromu (kresba tužkou). Diskuse 

a návrhy řešení z řad žáků. Rozvoj schopnosti reflektovat události subjektivním výtvarným 

projevem.Rozvoj imaginace. Využití již osvojených výtvarných technik a postupů. Zvýšení a 

změna intenzity smyslového vnímání.

Vysoký  stupeň obtížnosti úkolu !!!

Klíčová slova: Strom. Kořen. Alej. Stromořadí. Ticho. Cesta. Krajina.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání (a prožívání) doslova všemi smysly. Výtvarná 

imaginace. Výtvarná tvorba plošná. Fotografie, digitální fotografie.

Technické realizační prostředky:

Technika: Kresba (studie – detail: větev, kořen); malba 

Instrumenty:Plochý lakýrnický štětec, tužka; akrylová barva 

Materiál: Kreslící karton A1, A2

Tvořivě výrazové aktivity, které jsou vhodně =  motivačně nasazovány pedagogem před 

vlastními výtvarnými činnostmi:

 Parafráze

 Pantomima

 Tanec (Vítr v korunách stromů))

 Poslech (hudby, zvuků, ticha, šumu listí)

 Hudební produkce (nástrojová i předmětová,  hra „na tělo“) 

Metaforický jazyk: Co nám stromy říkají, i když mlčí …

Cizí jazyk: Hra „ Jakou barvu má:  obloha/tráva/ zem/ noc … .“
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    2. část výtvarné řady

Námět: „Hlasy“ („Šum lesa“)

Myšlenková mapa: Mlčky procházíme lesem. Přirozená situace-jsme pozorovateli, napínáme 

všechny smysly.  Leháme si na zem (na podložku ! – bezpečnost!) a pozorujeme koruny 

stromů. Stromy, větve, listí, jehličí – to vše vypráví svůj příběh. Pozorujeme i oblohu.

Učivo: dtto 1. část VŘ

Výtvarný úkol a  řešený výtvarný problém:  Frotáž „listu“ z koláže (matrice). Myšlení 

v materiálu (výběr materiálu). Grafika jako další možná výtvarná technika a její formy a 

postupy.

Klíčová slova: Les. Obloha. Větve. Vítr. Mravenci. Ticho. Klid.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání (a prožívání) doslova všemi smysly. Výtvarná 

imaginace.  Nefigurativní plošná tvorba

Technické realizační prostředky:

Technika: Frotáž (variace: grafický tisk)

Instrumenty: Mastný pastel, lepidlo, nůžky (matrice); Váleček, vodou ředitelná ofsetová barva 

(černá, modrá), sklo deska 50 x 60

Materiál: Kreslící karton, barevný papír A4,  A5

Tvořivě výrazové aktivity, které jsou vhodně =  motivačně nasazovány pedagogem před 

vlastními výtvarnými činnostmi:

 „Rozhovor“ stromů v aleji

 Poslech (hudby, zvuků, ticha)

 Rytmizace (kývání větví ve větru)

 Parafráze

 Pantomima

 Odpočinek, relaxace v lese

Hudební produkce (nástrojová i předmětová,  hra „na tělo“): Jak zpívá, hraje, šumí listí … 

Metaforický jazyk: Stanu se stromem, „Vrůstám do země“ (pantomima). Co znamená, když 

se o někom řekne, že je „vykořeněný“ … .

Cizí jazyk: angličtina. „Kdo žije v lese … .“
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3. část výtvarné řady

Námět: „Ticho“.

Myšlenková mapa: Jsem pozorovatel, lovec ticha. Když se ztiším, uvidím mnohé!

Učivo:dtto 1. část VŘ 

Výtvarný úkol a řešený výtvarný problém: Uvedení do  problematiky digitální fotografie a 

její úpravy na PC. Práce s novým médiem:digitální fotografie. Kontrast, barva/čb formát, jas. 

Světelné nároky. Clona.

Klíčová slova: „Zastavení času“.“Kouzlo okamžiku“. Josef Sudek.

Druh výtvarné činnosti: Výtvarné vnímání (a prožívání) doslova všemi smysly. Výtvarná 

imaginace.  Fotografování v exterieru .

Technické realizační prostředky:

Technika: Fotografie

Instrumenty:Fotoaparát, PC

Materiál: fotopapír do PC tiskárny

Tvořivě výrazové aktivity, které jsou vhodně =  motivačně nasazovány pedagogem před 

vlastními výtvarnými činnostmi:

 Tanec (pohyb obecně)

 Rozhovor 

 Poslech (hudby, zvuků, ticha)

 Stínohra

 Pozorování okolí (aktivní, spojené  s pohybem)

 Pozorování okolí (pasivní, v klidovém stavu )

Cizí jazyk: My family (Popis rodinné fotografie)

Podrobná struktura přípravy učitele na jednotku Vv 

Výtvarná řada č. 3 :   KOMUNIKACE – HLASY – TICHO:

Náměty : „Komunikace“ („Alej“), „Hlasy“ („Šum lesa“), „Ticho“
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Východiska: Vlastní, ryze osobní vnímání a prožívání skutečnosti. Touha „zprostředkovat“ 

komunikaci mezi světem žáků a světem výtvarné tvorby. Pokus o nalezení společného, 

univerzálního „jazyka“. Poznání proměn světa, v němž žijeme, světa ovládaného živly. 

Identifikace.

Myšlenková mapa: Vnímání skrze ztišení se, pozorování. Okamžitý záznam skutečnosti. 

Kontrast, barva, jas. Tvůrčí atmosféra ticha. Nasloucháme druhým (lidem, stromům, 

zvířatům.

Učivo:

Výtvarná řada je koncipována dle  RVP ZV a její součástí je  učivo, které si klade za úkol:

 Rozvíjení smyslové citlivosti (reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly )

 Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností :akční tvar malby; typy vizuálně obrazných vyjádření : 

malba; přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání: 

dynamické, hledisko jejich motivace: fantazijní (i)  založené na smyslovém vnímání

 Ověřování komunikačních účinků (proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření)

Očekávané výstupy: Oblast Umění a kultura (5. 7.) – Výtvarná výchova – 1. období

Vzdělávací program: RVP ZV 

Ročník: 4. ročník ZŠ

Výtvarný úkol: Rozvoj dětské tvořivosti a imaginace. Rozvoj schopnosti výtvarně 

reflektovat podněty z výuky, vlastní poznání, zážitky. Nové,  netradiční výukové metody.

Klíčová slova: Mluvím, i  když mlčím. Strom, alej, list. Fotografie.

Didaktická analýza úkolu:

Smysl, cíl:

 rozvoj empatie k okolí, ale i vnímavosti ke svému vlastnímu nitru

 rozvoj komunikačních schopností

 rozvoj schopnosti individuální, ale i týmové práce

 rozvoj předpokladů k odpovědnosti za své činy 
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Dílčí úkoly:

 dále rozvíjet schopnost individuálně vyjadřovat prožitek, pocit prostřednictvím 

výtvarného vyjadřování

 postupné osvojování si i náročnějších výtvarných technik

 subjektivně zaměřená tvorba v rámci týmové práce

 radostné prožívání procesu tvorby, uvolňování napětí, relaxace jejím prostřednictvím

Hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky:

Výtvarné elementy: plocha, barvy;

Vztahy: harmonie, rytmus, dynamičnost

Procesy: náznak

Techniky: kresba/malba, grafika, fotografie

Materiály: předem pedagogem zvolené či volené žáky se zřetelem k cíli tvorby

Druhy výtvarné činnosti s výtvarnými vyjadřovacími prostředky

Výtvarné vnímání – vnímání procesu vlastní tvorby i jejího výsledku

Výtvarná imaginace – představy řízené smyslovým vnímáním

Kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků

Důrazně se (v případě pedagoga) vyhýbat subjektivnímu hodnocení. Důraz na proces vlastní 

tvorby. Kolektivní forma hodnocení. Silné prožitky žáků i pedagoga jako hodnotící kritérium.

Předpoklady  úspěšného řešení úkolu

Vhodná volba tématu. Kolektivní forma hodnocení. Zásadní postavení vhodně zvolených 

motivačních činností – tvořivě výrazových aktivit. Dále je nutno udržovat atmosféru klidu a 

pohody. 

Kontextové zajištění 

Výukový kontext:. Zdokonalování, posun ve vlastní tvorbě žáků. Přechod od napodobení 

k tvořivějším přístupům.. Osvojování si nových technik, jejich gradování (od jednoduššího ke 

složitějšímu), od kresby, přes malbu k „pokusu“ o jednoduché grafické techniky. 
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Oborový kontext: 

Návaznost zadaných výtvarných úkolů a oblastí všech výtvarných jevů (profesionální tvorba).

Návštěva muzea J. Sudka ( Praha -Újezd). Návštěva výstavy uměleckých fotografií. Světově 

proslulí fotografové, domácí fotografové: Josef Sudek, Karel Plicka, Jan Saudek.

Přidaná hodnota – „něco navíc“

Rozšíření „výtvarných obzorů“ žáků. Výchova vedoucí k rozvoji estetického vnímání, 

estetických dispozic, tedy rozvoje dispozic k estetickým výtvarným činnostem (vhodnou 

stimulací a motivací ). Touha výtvarně se vyjadřovat, sdělovat světu své emoce, postoje a 

prožitky.Vytvoření pozitivního „návyku“ ventilovat a reflektovat okolní svět prostřednictvím 

výtvarných činností a činností s nimi bezprostředně souvisejícími. Vnímání světa okolo nás 

všemi smysly. Schopnost empatie i porozumění sobě samému.
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