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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problematice výuky výtvarné výchovy na školách 

pro sluchově postižené. Podává ucelenější pohled učitele výtvarné výchovy na tomto 

typu škol na práci se sluchově postiženými žáky při výběru vhodných témat, metod                

a metodických přístupů k výuce. 

Cílem práce je dále zmapovat a porovnat výuku výtvarné výchovy na základních 

školách pro sluchově postižené v Praze a porovnat školní vzdělávací programy 

jednotlivých škol s Rámcovým vzdělávacím programem. 

 

 

Abstrakt 

Pravdová. Š.: Výtvarná výchova pro sluchově postižené. [Bakalářská práce] Praha 2012 

- Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, kolik s. (Přílohy: 

práce z hodin animace žáků na Základní škole pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze 

a ukázky vlastní pedagogické praxe) 

 

 

Klíčová slova:  

Řeč, sluchově vady, učitel výtvarné výchovy, školní vzdělávací program, rámcový 

vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata



Bakalářská práce Výtvarná výchova pro sluchově postižené Šárka Pravdová 
 

UK PedF Praha 2012  Katedra výtvarné výchovy 

 
 
 

Abstrakt 

 

Thesis deals about issues of art education in schools for deaf. It gives 

comprehensive view of art education teacher in this school type to work with students 

with these disabilities, in selection of appropriate topics, methods and methodological 

way of education. 

 Objective of this thesis is compare art education on elementary schools for deaf     

in Prague and compare educational programs of each individual school with General 

educational program. 

 

Annotation 

Pravdová. Š.: Arts and Craft Education for Hearing Impaired. [Bachelor Thesis] Prague 

2012 - Charles University, Faculty of Education, Department of Art, s. (Attachments: 

Works of students from the Elementary school for hearing-impaired children at Ječná 

street in Prague and illustrations of own educational practice)  
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Speech, hearing impairment, art education, educational program, core competencies, 

cross-cutting themes 
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Úvod 

 

Výtvarná výchova se dnes stává jedním z mnoha předmětů, které většinou žáky 

moc nebaví.  Tento problém není jen problémem dětí v běžných školách, ale setkala jsem 

se s ním i při svých návštěvách škol pro sluchově postižené. Sama jsem těžce sluchově 

postižená, mám praktickou hluchotu, ale baví mě výtvarné činnosti a chtěla bych se jim  

v budoucnu věnovat jako pedagog výtvarné výchovy pro sluchově postižené žáky. 

Zkušenosti s výukou výtvarné výchovy jsem nasbírala na Gymnáziu, Základní škole 

a Mateřské škole pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze 2, kde jsem působila                 

v letech 2008–2009 jako asistent pedagoga na odpoledním výtvarném kroužku a poté           

v letech 2009–2010 jsem dobrovolně na žádost vedoucího učitele Mateřské školy pro 

sluchově postižené v Holečkově ulici vedla výtvarný kroužek u předškolních dětí.               

V následujícím roce 2010/2011 jsem na stejném místě pracovala jako učitelka na 

poloviční a poté v roce 2011/2012 na plný úvazek, kdy jsem měla na starost nejen 

výtvarný kroužek, ale i výtvarnou výchovu.  

Při své plnění povinné docházky do základní školy jsem navštěvovala uměleckou 

školu Štítného na Žižkově, kde jsem se učila u akademické malířky Evy Mautnerové. 

Bohužel můj handicap byl překážkou ve studiu pražské Střední průmyslové grafické školy 

v ulici Hellichova, rozhodla jsem se proto pro studium na Gymnáziu pro sluchově 

postižené v Praze.  

V současné době studuji obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UK,               

a protože mě práce s dětmi hodně baví a mám k nim blízký vztah, ráda bych se práci 

s dětmi v oblasti výtvarné výchovy i dále ve svém životě věnovala.  
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Přála bych si výtvarnou výchovu nejen pro slyšící, ale i pro sluchově postižené děti 

přiblížit k takové úrovni, jakou mají ostatní vzdělávací předměty. K této myšlence mě 

dovedla moje osobní zkušenost s prací v Mateřské a Základní škole v ulici Holečkova, kde 

se mi, jako učitelce výtvarné výchovy, nedostávalo podpory. Děti se každý týden těšily, 

co nového budeme zkoušet, měly velkou chuť se učit novým věcem a dokonce měly 

radost z tvorby. Bylo mi velice líto, že škola neměla žádný zájem u dětí předškolního a ani 

školního věku zkvalitnit výuku výtvarné výchovy.  

Jsem si jistá, že pokud se žákům dostane podpory výtvarného projevu a jejího 

rozvíjení různými prostředky, mohou své poznatky a dovednosti získané v hodinách 

výtvarné výchovy uplatnit na pracovním trhu. Stačí si připomenout, že současná doba 

klade nároky na schopnost pracovat s technologiemi v oblasti knižní grafiky, zvládat 

animaci, práci s fotografií, počítačovou grafikou apod. Zde mohou někteří žáci hledat své 

profesní uplatnění.  

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou současné výuky výtvarné 

výchovy na třech školách pro sluchově postižené v Praze. Cílem výzkumu bylo zmapovat 

a porovnat výuku v předmětu výtvarná výchova, porovnat školní vzdělávací programy 

jednotlivých škol s Rámcovým vzdělávacím programem a popsat profil učitele výtvarné 

výchovy a jeho přístup k výuce sluchově postižených žáků.  

Pro realizaci výše uvedených záměrů jsem si k bakalářské práci vybrala téma 

Výtvarná výchova pro sluchově postižené. Při jeho zpracování vycházím z dostupné 

literatury, uvedené v závěru práce, z osobních poznámek nashromážděných při 

návštěvách hodin výtvarné výchovy na základních školách pro sluchově postižené 

v Praze, dotazníku pro učitele výtvarné výchovy a studiu školních vzdělávacích programů 
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škol pro sluchově postižené v Praze. 

Téma práce je rozdělené do pěti kapitol. První kapitola popisuje řeč v souvislosti 

s výtvarným vyjádřením myšlenky. Kapitola je doplněna stručnou klasifikací sluchových 

vad a jejich dopadů na vývoj osobnosti. Klade důraz na význam výtvarné výchovy                    

z hlediska posílení sebevědomí. 

Druhá kapitola je věnována nejznámějším umělcům se sluchovým postižením. 

Dále se v kapitole zamýšlím nad tím, proč je výtvarná výchova tak důležitá z hlediska 

přípravy pro budoucí profesi sluchově postižených dětí a popisuji zde výtvarnou výchovu, 

jak by měla na druhém stupni základní školy obecně vypadat včetně odkazu na Rámcový 

vzdělávací program.   

Třetí kapitola popisuje metody komunikace učitelů se žáky se sluchovým 

postižením a všímá si rozdílů v komunikaci zprostředkované českým jazykem a jazykem 

znakovým ve výtvarné výchově. Dále seznamuje se vzdělávacími přístupy tří škol ke 

sluchově postiženým žákům a s charakteristikou výtvarné výchovy podle RVP. Kapitola je 

ukončena profilem učitelů výtvarné výchovy jednotlivých škol pro sluchově postižené              

a popisem obsahů jejich hodin na základě dotazníkového šetření a poznámek 

nashromážděných při návštěvách v jejich hodinách výtvarné výchovy.  

Poslední dvě kapitoly jsou praktické části a jsou věnované srovnáváním školních 

vzdělávacích programů tří škol pro sluchově postižené v Praze s požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu a jednorázové akci animace na Gymnáziu, Základní škole                   

a Mateřské škole pro sluchově postižené v Ječné, ke které přikládám v příloze upravený 

obsah DVD s prací žáků a krátký film o tom, jak akce proběhla. 
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1 Řeč 

1.1 Vlastnost řeči 

 

Základní schopností člověka používat výrazových prostředků k vyjádření vlastních 

myšlenek nebo k popisu děje řeč. Je to velmi složitý děj, kterým se člověk začleňuje do 

svého okolí.  Řeč je významný prostředek člověka, kterým navazuje vzájemné vztahy 

s okolím, získává nové informace. Řeč současně slouží člověku pro sdělování jeho 

vlastních myšlenek a pocitů. Specifickým vyjádřením našich postojů je nonverbální složka 

řeči: postoje, gesta, mimická sdělení -  tedy řeč těla, bodylanguage.  

Pokud budeme definovat řeč jako výrazový prostředek pro sdělování našich 

myšlenek a pocitů, pak můžeme hovořit také o řeči básníků, hudebníků nebo řeči 

výtvarníků. Uvádím zde zamyšlení neslyšící dívky nad možností uměleckého vyjadřování 

neslyšících.  

 

Neslyšící básníci 

 

Mnohým lidem, kteří by toto slovní spojení uslyšeli, by připadalo absolutně 

nemožné, že by neslyšící mohli psát nějaké básně. Sice nevnímáme svět tak, jako slyšící lidé, 

sluchem, ale o to víc věcí „rozebereme“ ostatními, pro nás důležitými, smysly. Ne nadarmo 

se říká, že oči jsou oknem do duše. 

Očima vnímáme svět. Svět neslyšících i slyšících. Takto je sluchově postižený 

postaven na cestu, která se rozdvojuje: první směr – neslyšící a ten druhý – slyšící.  
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Dlouho jsem se ptala, jestli má smysl, aby neslyšící psal nějaké básničky. Určitě si 

uleví, to ano. Může z toho získat zajímavý pocit, ale dokáže se vyrovnat básním slyšícího 

člověka?? Dokážou vyjádřit správně své pocity? Dokážou vyjádřit své pocity tak, aby jim jiní 

rozuměli? 

Nad tím jsem dlouho přemýšlela, až se mi dostalo odpovědi. Odpovědi v podobě 

vyhlášení výsledků celopražských básníků, kteří studují SŠ. Vyhrála jsem tuto soutěž.  

Na vlastní kůži, tužku a papír jsem se přesvědčila, že se neslyšící básníci mohou 

vyjadřovat tak, že jim druzí rozumí1.  

Jak u neslyšících básníků, tak i u neslyšících výtvarníků je umění výrazem každé 

individuality a cestou k uvolnění bytostné tvořivosti člověka2.  Zrak je pro nás velmi 

důležitým smyslem. Svět vnímáme očima, a to určitě zcela jinak než slyšící. Zajímavý 

pohled na vnímání světa neslyšícími uvádí ve své práci Monika Božoňová3:  

„Tak jako jsou pro slyšící důležité slyšené signály: hlasy, hudba, všechny zvuky, 

které slouží pro komunikaci a orientaci, vnímám já, tak jako ostatní neslyšící, vizuální 

signály. Tzn.: obrazy, barvy a nejmenší pohyby mimiky. Jsem neslyšící, svět je tichý, 

bohatý na obrazy a plný barev.“  

Výtvarným uměním můžeme poukázat na problémy ve společnosti, s kterými se 

potýkáme nejen my, sluchově postižení umělci, ale i běžní lidé bez sluchového postižení. 

Výtvarného jazyka se chápeme také pro zálibu, radost z tvorby a seberealizaci nezávisle 

na výše zmíněném problému. 

Když prožíváme svůj handicap, myšlenky spojené s ním vkládáme do artefaktu 

                                                           
1 UHROVÁ, E. 2005, in Maierová, Kultura menšiny neslyšících. roč. práce Pedf UK, 2006. 
2 NOVOTNÁ, P. Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 41. 
3 NOVOTNÁ, P. Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 43. 
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prostřednictvím různých výrazových prostředků. 

Výtvarná práce je pro nás i relaxační a uklidňující činností. Pomáhá nám nejen         

v krizových situacích, kdy řešíme vnitřní problémy spojené se sluchovým postižením, ale 

můžeme si při ní také odpočinout od vyčerpávající komunikace se slyšícími lidmi.  

Zrak je při tvorbě upřený na vytvářené dílo, plní naše myšlenky, naše sdělení.  

Kreslíme i proto, abychom mohli své „Já“ rozebírat, abychom mohli dojít                

k podstatě svého bytí. Bohužel ne každý nás hned pochopí, dokud nepozná problematiku 

sluchového postižení.  

Například já v tvorbě nalézám odpovědi na otázku, kdo jsem. Tvořím, protože mě 

to naplňuje, a přestože neslyším, něco umím. Chci se v tomto směru rozvíjet, protože mě 

to uklidňuje, naplňuje a baví. Barvy mám moc ráda a ráda si s nimi hraji, barvy jsou 

veselé a dělají mi život pestřejší. Při tvorbě najednou zapomenu na vše negativní              

a soustřeďuji se na jiný svět, na svět barev a fantazie. Není to únik před něčím. 

 

1.2 Řeč v souvislosti s výtvarným vyjádřením 

 

Lidská řeč je schopnost jedince užívat sdělovacích prostředků za účelem sociální 

interakce. Jde o specificky lidskou činnost, která je vyšší úrovní.  Je kvalitativně odlišná od 

zvířat. Schopnost řeči je dána individuální výkonností nervového systému, smyslových           

a hybných orgánů a rozvíjením této výkonnosti v podmínkách společenského bytí, vlivem 

výchovy a učení, na podkladě vrozených dispozic4. Zde bychom měli zdůraznit důležitost 

kvalitní výuky výtvarné výchovy, která vede žáky k rozvíjení výtvarné řeči prostřednictvím 

                                                           
4 SOVÁK, M. Uvedení do logopedie. 1978. 
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výtvarných prostředků.  

Klasický výklad dotýkající se fenoménu řeči najdeme u F. De Saussura5 (1857 – 

1913). Tento švýcarský lingvista rozlišuje dokonce tři roviny – řeč, jako vztah jedince        

a společnosti, dále jako vztah mezi zvukem a artikulací, a také jako vztah mezi jazykem 

psaným a mluveným6.  

Vyjádření myšlenek a pocitů pomocí výtvarných technik bychom mohli zařadit do 

první roviny, kdy se jedná o vztah jedince a společnosti. Výtvarný projev pak spadá i do 

třetí roviny, jedná se tedy o vztah mezi jazykem psaným (grafickým) a mluveným, neboť 

výtvarné práce svým specifickým způsobem k nám promlouvají – řečí barev, kompozic           

a dalších jiných výtvarných prvků, které mají svůj řád a místo ve výtvarném jazyce.  

Druhým fenoménem podle Saussura je jazyk7, který chápe jako část řeči, která 

stojí mimo člověka. Je to společenský výtvor (produkt), na jehož podobě se podílelo 

mnoho generací. Společnost si vytvořila několik rovin jazyka. 

Zde můžeme znovu spojit některé jazykové prostředky s prostředky výtvarných 

technik. Příkladem může být barva, linie, tvar, hloubka, struktura, stín a světlo, 

kompozice, perspektiva apod.  

Třetím fenoménem je pak vnitřní mluva člověka. Je to vysoce osobní psychická 

záležitost člověka. Jaké bude používat výrazové prostředky a jak budeme stavět věty, to 

záleží na každém jedinci. Stejně tak je možné stejný námět různě výtvarně uchopit                 

a zpracovat podle vnitřního prožitku jedince.  

                                                           
5 JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. 2007. 
6 JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. 2007, s. 11. 
7 JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. 2007, s. 12. 
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Obr. č. 1 

Schéma vztahu řeči a vnitřní mluvy 

 

Peterová (1998) ve své práci uvádí, že řeč, ať je to znakový jazyk nebo mluvená 

řeč, pomáhá budovat pojmy a formovat logické myšlení. Bez jazyka by nebylo možné 

pochopit abstraktní pojmy a slova důležitá nejen pro práci ve výtvarné výchově, ale pro 

celkově úspěšné učení ve škole8.  

Autorka dále uvádí specifické rysy ve vývoji myšlení sluchově postižených dětí 

jako jsou chudá slovní zásoba, což znesnadňuje pochopení nejen textu v hodině výtvarné 

výchovy, ale i sdělení učitele výtvarné výchovy. 

Pro sluchově postižené je podle Peterové také často typické, že myšlenkové 

pochody sluchově postižených se opírají o konkrétní činnosti, např. manipulace 

s předměty. 

Kvůli sluchovému handicapu jim chybí informace a nechápou motivy jednání 

okolí. Neorientují se tak v mezilidských vztazích, což vede k emočním poruchám (labilita, 

pocit méněcennosti, pocit odstrčenosti, změny nálad, provokující chování za účelem 

                                                           
8 PETEROVÁ, R. Přirozený jazyk a výtvarné vyjadřování sluchově postižených. 1998. 
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nalákat pozornost ostatních, špatná spolupráce, nezájem o dění skupiny, atd.). 

1.3 Sluchové vady a jejich typy 

  

Pro lepší orientaci v práci a pro pochopení myšlenek v ní obsažených je důležité 

seznámit se s pojmem sluchová vada a s její klasifikací. Sluchovou vadu lze definovat jako 

zvýšení sluchového prahu, které je trvalé, nemá tendenci ke zlepšení a nelze ho ovlivnit 

žádným způsobem léčby9. Známe dva typy sluchových vad – percepční a převodní typ.  

První typ vady, vada percepčního typu, je závažnější, neboť vnitřní ucho jako 

nejdůležitější percepční orgán je u této vady poškozeno nebo nedostatečně funkční. Do 

této kategorie patří i poruchy sluchového nervu (viz Strnadová, 1995).  Šedivá (2006) 

zmiňuje v souvislosti s tímto typem poruchy dva následky percepční sluchové vady. Liší 

se podle toho, zda ke vzniku sluchového postižení došlo před či až po osvojení řeči. 

Sluchové postižení, vzniklé před osvojením řeči, má závažnější dopady , neboť na rozdíl 

od poruchy, vzniklé až po osvojení řeči, má velký vliv na rozvoj řeči a je charakteristické 

svým omezením nebo znemožněním přirozeného rozvoje řeči.  

Oba stavy vedou k těžké nedoslýchavosti, nebo až ke hluchotě, což má následek 

až nemožnost vnímání lidské řeči i za pomoci výkonných sluchadel. Takový člověk 

nerozpozná hlásky lidské řeči, fonémy10, a proto je závislý na odezírání nebo na 

znakovém jazyce.  

„Člověk, který neslyší od narození nebo ztratil sluch před spontánním vytvořením 

mluvy a mluveného jazyka (tzv. prelingválně neslyšící) se musí tento mluvený jazyk učit 

                                                           
9 on line http://www.prosluch.cz/korekce.php 
10 STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. 1995, s. 9. 
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umělou cestou za pomoci logopedů. Tento proces trvá po celou dobu školní docházky 

dítěte. Většinou se stává, že ani přes mnohaleté velké úsilí dítěte a logopeda se 

mluvenou řeč nepodaří vybudovat v takovém rozsahu, aby neslyšícímu člověku 

umožňovala srozumitelné dorozumívání se se slyšícími lidmi11.“  

Druhým typem sluchové vady je nedoslýchavost převodního typu, což znamená, 

že nejdůležitější percepční sluchový aparát, vnitřní ucho, je v pořádku. Problém je ve 

středním uchu, které je dysfunkční,  nebo dokonce i afunkční.  

U této vady ale zvuk dokáže obejít střední ucho lebečními kostmi ke vnitřnímu 

uchu (přesněji k labyrintu), ale zvuk musí být o něco hlasitější, než jak tomu stačí                

u vzdušného vedení. Člověk s takovou vadou je schopný dobře porozumět lidské řeči se 

sluchadly nebo bez nich – záleží to na stupni ztráty sluchu. Jen hluk z okolí mu 

znemožňuje rozpoznávat hlásky, fonémy12.  

Odezírání je u neslyšících jediným prostředkem komunikace se slyšícími, pokud         

s nimi nemohou komunikovat znakovým jazykem. Pro nedoslýchavé odezírání slouží 

především jako podpůrný prostředek k dorozumívání, s jehož pomocí si mohou domyslet 

slova, kterým špatně rozuměli13. 

K výše popsaným dvěma sluchovým vadám patří i dvě základní koncepce 

současné doby pojetí sluchového postižení. První pojetí, medicínské, staví na tom, že 

sluchová vada je stav, kdy je znemožněna nebo narušena schopnost slyšet. Toto pojetí 

předpokládá, že vada bude dostupným způsobem efektivně léčena nebo kompenzována 

použitím technických prostředků, jakými jsou zpravidla sluchadlo nebo kochleární 

                                                           
11 STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. 1995, s. 10. 
12 STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. 1995. 
13 on line http://ruce.cz/clanky/53-pravidla-pro-odezirani 
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implantát. Následně se pak snížená komunikační kompetence překoná, a díky tomu se 

zmírní důsledky sluchového postižení.  

Druhým pojetím je sociokulturní pojetí sluchové vady, které vychází z názoru, že 

skupina osob se sluchovými vadami bez ohledu na jejich míru je kulturní menšinou. Je to 

díky tomu, že tato skupina vykazuje základní parametry, které sociální skupina musí 

vykazovat: má svůj jazyk, historii, kulturu a hodnotový systém. Pokud se jedinec se 

sluchovým postižením identifikuje se skupinou vykazující prvky kulturní menšiny, 

nepřijímá označení postižený, handicapovaný, ale označení Neslyšící14 (ne tedy jako 

neslyšící z medicínského úhlu pohledu, ale společensky Neslyšící s velkým "N"). 

 

1.4 Vliv sluchového postižení na vývoj osobnosti 

  

Slyšící pedagog by měl být informován o problematice sluchového postižení           

a jeho důsledcích15 a měl by se zajímat o citové rozpoložení, ovlivněné sluchovou vadou, 

protože specifické podmínky v majoritní společnosti provázejí celý život sluchově 

postiženého jedince a následně ovlivňují i jeho vztahy a vývoj v majoritě, kde řeší hlavní 

problém s komunikací, a jak píše Miloň Potměšil: 

„Komunikace se zásadním způsobem podílí na rozvoji osobnosti a neschopnost 

komunikovat nebo dlouhodobá frustrace způsobená nevyhovující komunikační 

                                                           
14 POTMĚŠIL, M. Sluchové postižení a sebereflexe. 2007. 
15 JANOTOVÁ, N. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 1996, s. 8. 
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kompetencí jsou často základem psychických problémů, a to bez ohledu na přítomnost 

sluchové vady a její případnou míru a charakter16.“  

Dále se autor zmiňuje o tom, že většinová společnost je slyšící a většina informací 

je založena na mluveném slově nebo na zvládnutí jazyka v úrovni porozumění.  Ovšem ne 

všichni sluchově postižení jsou schopni používat plnohodnotně český jazyk.  

Sluchová vada nemá vliv jen na řeč, ale na celý vývoj jedince. Zdraví lidé slyší 

kolem sebe nejen zvuky řeči, ale i mnoho dalších zvuků např. štěkot psa, hluk aut na ulici, 

které tvoří zvukové pozadí, o které jsou sluchově postižení ochuzeni, a proto má neslyšící 

představy a fantazii založenou především na zrakovém vnímání17.  

Dle stupně postižení vnímá sluchově postižený okolní svět zjednodušeně až 

deformovaně, protože nemá dostatek zážitků a zkušeností získaných sluchovou cestou. 

Je to ale dáno typem a stupněm sluchové vady a dle toho, ve které části sluchového 

ústrojí došlo k poškození sluchu18.  

Rozdíl ve vnímání postiženého a zdravého člověka bude zřejmě v tom, že 

postižený si uvědomuje hodnoty světa jinak díky tomu, že nevnímá svět stejně, nemůže 

žít stejně jako ostatní slyšící kvůli svému postižení. 

Děti, které přišly o sluch ještě před narozením, svět bez zvuků přijímají jako 

přirozený stav. Protože zvuky nikdy nepoznaly, dokáží se s tím vyrovnat. Více jim vadí, 

když prožívají komunikační bariéru, než to, že neslyší19.   

Prelingválně neslyšící lidé bývají v porovnání se slyšícími častěji impulsivní, 

neurotičtí, osobnostně i citově nevyzrálí, malicherní, nedůvěřiví, vztahovační a dosti 

                                                           
16 POTMĚŠIL, M. Sluchové postižení a sebereflexe. 2007, s. 40. 
17 JANOTOVÁ, N. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 1996. 
18 JANOTOVÁ, N. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 1996, s. 8. 
19 STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. 1995. 
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zaměřeni na vlastní osobu. Tyto negativní vlastnosti nevyplývají z  hluchoty, ale 

z výchovy, která byla zatěžována komunikačními bariérami. Mívají proto svůj zvláštní 

způsob uvažování a jejich žebříček hodnot bývá odlišný od slyšících lidí.  

Zatímco děti vychované rodiči, se kterými si dobře rozumějí, bývají v dospělosti 

harmonicky vyvinuté osobnosti, které některými svými vlastnostmi dokonce i předčí 

osoby slyšící. Aby se jim totiž vyrovnali, musejí projevit daleko více inteligence, duševní 

energie, a překonat více překážek, než kdyby byli zdraví20.“ 

Mladí dospívající neslyšící jsou více citliví k hodnocení vlastní osoby a v této fázi 

dochází ke konfrontacím pocitů, které zažívají ve světě slyšících. Prožitky, které silně 

prožívají, je samotné ovlivňují. Prožitkem může být pocit vyloučení, nepřijímání a další 

pocity ve vztahu k budování vlastní identity a sebepojetí. Pro ně je aktuálním tématem 

téma obrazu sebe sama jako neslyšícího člověka. Proto identita může být významným 

tématem neslyšících zpracovávaným ve výtvarné tvorbě21, ale také důvodem možné 

potřeby jejich umělecké exprese v rámci hodin výtvarné výchovy.  

V souvislosti s předchozím textem bychom měli uvést význam výtvarného 

sebevědomí. Výtvarné sebevědomí přispívá ke konceptu vlastní identity, vědomí rovnosti 

se všemi lidmi, a souvisí úzce s duševním zdravím a sociálními interakcemi. Je důležité, 

aby se u žáků se sluchovým postižením podporovalo adekvátní sebevědomí, protože 

tímto se nejen rozvíjí schopnosti žáků se výtvarně vyjadřovat pro další období vývoje 

(tzv. předcházení krize dětského výtvarného projevu)22, ale také se podpoří a chrání 

duševní zdraví před negativními faktory. 

                                                           
20 STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. 1994, s. 8. 
21 NOVOTNÁ, P. Proces získávání výtvarných zkušeností u neslyšících výtvarných tvůrců. 2011, s. 144. 
22 Zdroj: autorka 
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2 Sluchové postižení a výtvarná činnost 

  

Odezírání pro neslyšícího znamená velkou námahu, neboť při něm má zrak velkou 

úlohu a je to jediná cesta, kterou si neslyšící může osvojit řeč.  Komunikace s lidmi, 

získávání informací prostřednictvím sluchu např. vnímání pohádky, příběhu je proto              

u neslyšících značně odlišná23. I omezený přístup sluchově postižených ke knížkám                   

a nedostatečná pozornost věnovaná  rozvoji dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 

brzdí intelektový rozvoj24. 

Pokud se chceme zabývat osobností postiženého člověka jako tvůrcem, neměli 

bychom se zajímat jen o postižení samotné, ale i o individuální osobnostní rysy25.  

Jistě mohou být sluchově postižení skutečně umělecky kreativní, jmenujme 

několik známých českých umělců se sluchovým postižením. Příklady mohou být umělci 

jako Boris Masník, který se zasloužil o vznik mnoha animovaných českých pohádek, Josef 

Václav Myslbek (1848–1922) a jeho socha Oddanost, považovaná za umělecké ztvárnění 

hluchoty26, Marie Kopecná (1919) ze studia kreslených filmů Bratři v triku, akademický 

malíř Jiří Altman (1942), moravský malíř Ludvík Ehernhaft (1872–1955), významný český 

malíř Antonín Kovařík (1942), jehož obrazy jsou i klenotem mnoha soukromých                 

a veřejných sbírek, malířka a ilustrátorka Marie Tichá, která se věnuje ilustrační tvorbě 

pro děti, je členkou Klubu ilustrátorů dětské knihy a spolupracuje například                             

s nakladatelstvími Albatros, Alter a další. 

                                                           
23 PETEROVÁ, R. Přirozený jazyk a výtvarné vyjadřování sluchově postižených. 1998. 
24 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1.díl. 
25 NOVOTNÁ, P. Deaf Art - Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. 2008. 
26 online http://ruce.cz/clanky/628/3-kalendarium-neslysicich 
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 Mezi umělecky světoznámé umělce se sluchovým postižením patří například 

později ohluchlý malíř Francisco Goya27, nedoslýchavý Henri de Toulouse – Lautrec, 

nedoslýchavý anglický portrétista Joshua Reynolds (1723–1792), neslyšící a němý dvorní 

malíř krále Filipa II. Juan Fernado de Navarette, známý pod přezdívkou El Mudo (1526–

1579) atd.  

Jejich handicap se v díle objevuje jako stopa ze setkání s utrpením, bojem               

a překonáváním, které obohatilo jejich život a nestalo se překážkou k prožití plodného 

tvůrčího života28.  

 

2.2 Výtvarná činnost sluchově postižených a jejich budoucí profese 

 

Důležité je zmínit se v souvislosti s výtvarnou činností jako možnou budoucí 

profesí o tom, že mladí neslyšící lidé jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin na 

volném trhu práce. Hluchota je především komunikační handicap, který velmi ztěžuje 

jejich kontakt se slyšící většinou. Vada sluchu navíc značně komplikuje vzdělávání, neboť 

sekundárně vede ke ztíženému porozumění psanému textu29.  

O výše zmíněné tvrzení je třeba se opřít právě proto, že výtvarná výchova by se 

měla u sluchově postižených pozvednout na stejnou úroveň, jakou mají ostatní 

vzdělávací předměty ve školních osnovách pro žáky 2. stupně základní školy. Výtvarná 

výchova neumožňuje jen relaxaci, seberealizaci a poznávání svého já, ale také umožňuje 

                                                           
27 Goya je považován odbornou veřejností za prvního výrazného sluchově postiženého umělce, ale vzhledem         

k tomu, že ohluchl v dospělosti, není jisté, zda jeho sluchové postižení skutečně ovlivnilo jeho tvorbu. Z to-
hoto období se zachovaly kolekce Černých maleb, které vytvořil na zdech svého domu. 

28 NOVOTNÁ, P. Deaf Art - Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. 2008, s. 41. 
29 online http://www.mtd.wz.cz/ 
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naučit se novým výtvarným činnostem, které sluchově postižení mohou uplatnit ve své 

budoucí profesi a ve kterých mohou  nalézt zalíbení. Takovými profesemi jsou pak 

například výtvarník, grafik, animátor, ilustrátor, kreslíř komiksů, restaurátor apod. Tyto 

profese navíc nekladou důraz na komunikační kompetence, které nemá každý sluchově 

postižený.  

Aby se žákům se sluchovým postižením naskytla možnost uplatnit se na pracovním 

trhu prostřednictvím užité tvorby, je velice důležité podporovat výtvarně nadané sluchově 

postižené, kteří mohou svůj talent využít ku svému prospěchu. Proto je důležité, aby                

i sluchově postižení žáci měli možnost výtvarně se vzdělávat pod vedením aprobovaných 

učitelů, kteří jsou schopni dostatečně vysvětlit výtvarnou problematiku  i ve znakovém jazyce 

a podpořit děti individuálně. Bohužel na školách pro sluchově postižené není výtvarná 

výchova vždy dostatečně a správně vedena a často nevhodně a nedostatečně rozvíjí 

výtvarné schopnosti žáků. Veřejnost tak nemůže nahlédnout do výtvarné duše sluchově 

postižených, dokud se na školách neobjeví aprobovaní pedagogové30. 

Monika Božoňová (2009) ve své diplomové práci uvádí problémy výtvarné 

výchovy sluchově postižených dětí. Jedním z problémů je nedostatečný prostor pro 

výtvarnou výchovu, který neposkytuje každá základní škola pro sluchově postižené. 

Jedním z důvodů je to, že pro žáky se sluchovou vadou jsou upřednostňovány jiné 

předměty, hlavně český jazyk a matematika. Ve své práci se Monika Božoňová domnívá, 

že výtvarná výchova ve školách pro sluchově postižené je ve vysoké míře závislá 

především na individuální snaze pedagoga přesvědčit vedení školy i samotné žáky, aby 

                                                           
30 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009. 
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výtvarnému tvoření věnovali více času31.  

Problémem u nás je však ještě systém středního, vyššího a vysokého vzdělávání, 

který ne vždy zprostředkuje sluchově postiženým podporu studia znakovým jazykem. 

Žáci také často nejsou vedeni sluchově postiženými a kvalifikovanými učiteli výtvarného 

umění. Rozvoj výtvarného umění je totiž u sluchově postižených jedinců ovlivněn              

i vnějšími podmínkami a přístupností informací.  

Sluchově postižený, pokud má talent a předpoklady dělat umění, si cestu k těmto 

informacím najde, ale ne každému se to může dařit. Absolvovat cestu k profesionálnímu 

uměleckému vzdělávání je náročné jednak hlavně pro sluchově postižené, kteří komunikují 

znakovým jazykem, a také pro ty, kterým je odezírání a mluvená řeč demotivujícím faktorem 

pro to, aby byli ochotni podstoupit běžné studium na výtvarně zaměřené škole32.  

Ne každé sluchově postižené dítě, které by mělo štěstí projít si skutečně kvalitně 

vedenou výtvarnou výchovou, bude jednoho dne výtvarným umělcem. Důležitější je však 

umožnit sluchově postiženým žákům rozvíjet vlastní tvořivost a respektovat jejich vidění 

světa. Pedagog jim má ukázat cestu, kterou mohou jít a podporovat jejich nadšení ze 

samostatně vykonané práce33.  

 

2.3 Výtvarná výchova jako vyučovací předmět na 2. stupni základní školy 

 

Pavla Novotná (2008) zažila během praxe na Základních školách pro sluchově 

postižené preferenci imitace před přirozenou expresí sluchově postižených žáků.             

                                                           
31 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009. 
32 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009. 
33 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009. 
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U slyšících pedagogů sluchově postižení žáci vzbuzují dojem, že nejsou schopni 

samostatného rozhodování a prosazení vlastního zpracování výtvarné práce. 

Monika Božoňová (2009) kritizuje hodinovou dotaci výtvarné výchovy, která je 

omezena jen na pouhou jednu vyučovací hodinu týdně. Tuto dobu výtvarná výchova 

vedená v nepříliš uspořádané místnosti, kde je minimální množství informací a motivací   

k tématu, má spíše neblahý vliv na rozvoj tvořivosti u žáků.  

V Rámcovém vzdělávacím programu je výtvarná výchova zařazena do vzdělávacího 

okruhu Umění a kultura, kde je mimo jiné také uvedená hudební  a dramatická výchova. 

Charakteristiky těchto tří předmětů jsou si navzájem podobné, ale přesto jsou tu specifika. 

Výtvarná výchova na rozdíl od ostatních zařazených předmětů pracuje s vizuálně obraznými 

systémy.  

Na druhém stupni základní školy mají žáci zvládat práci s těmito systémy, aby 

mohli v hodinách výtvarné výchovy poznávat umění a kulturu. Děje se to v procesu 

uměleckého osvojování světa, ve kterém žáci rozvíjejí pomocí právě vizuálních obrazných 

systémů tvořivost, vnímavost k uměleckému dílu, schopnost najít mezi jednotlivými 

druhy umění souvislosti pomocí společných témat, schopnost nonverbálního vyjadřování 

výrazovými prostředky a také dovednost najít varianty řešení34, jak dosáhnout cíle, 

kterým je konečná podoba uměleckého vyjadřování. Aby se splnily uvedené cíle, je 

potřeba využít například projekty. Ty navíc přispívají k osobitějšímu a originálnějšímu 

sebevyjádření a hlubšímu porozumění uměleckému dílu.  

Žáci by se měli seznámit s většinou výtvarných technik, se způsoby zpracování 

uměleckých vyjádření např. kresba, malba, modelování, prostorová tvorba, grafika, animace, 

                                                           
34 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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fotografie a další činnosti. K tomuto záměru by měla být výtvarné výchově k dispozici 

specializovaná místnost, neboť do kmenových tříd se nevejdou všechny materiály, potřebné 

pro tvořivou práci. Speciální místnost pro výtvarnou výchovu musí ale splňovat požadavky 

jako je čistota, světlo, větrání, kvalita nábytku, teplo atd.35  U zkoumaných škol pro sluchově 

postižené bohužel nemají všechny školy pro výtvarnou výchovu k dispozici volnou místnost, 

a proto výtvarná hodina v některých z nich probíhá ve kmenové třídě.  

V RVP je uvedena maximální hodinová dotace na týden pro druhý stupeň. U 6.           

a 7. ročníku nesmí překročit 28 hodin týdně a u 8. a 9. ročníku 30 hodin týdně. Celková 

povinná časová dotace pro druhý stupeň je 122 hodin a z toho disponibilní max.                   

24 hodin. Disponibilní časovou dotaci mohou vzdělávací předměty využít pro posílení 

časové dotace vzdělávacích předmětů pro realizaci dalších povinných vzdělávacích 

obsahů. Je těžké zařídit, aby se výtvarné výchově dostalo více hodin, když ostatní 

předměty, chápané jako důležité, musejí splňovat určitou týdenní hodinovou dotaci.  

V případě škol pro sluchově postižené je velký problém rozvrhnout časovou 

dotaci mezi předměty. Sluchově postižení žáci se rychle vyčerpávají při odezírání a mělo 

by jim být umožněno v odpočinkových předmětech se více věnovat především oblasti 

výtvarného umění, která může znamenat přínos pro jejich budoucí profesi.  Všimla si 

toho i Božoňová (2009). O tomto problému se zmiňuje i ve své práci: „Ve skutečnosti ne 

každá základní škola poskytuje dostatečný prostor výtvarné výchově (např. Základní 

škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí vyučuje pouze 1 hodinu výtvarné 

výchovy na 1. i 2. stupni). Pro žáky se sluchovou vadou jsou upřednostňovány jiné 

                                                           
35 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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předměty, především Český jazyk a Matematika36.“ 

Za ideální stav považuji dvouhodinovou časovou dotaci týdně v každém ročníku 

druhého stupně základní školy pro sluchově postižené. Její optimální rozložení je 

dvouhodinový blok, ve kterém je možné realizovat již výše zmíněné techniky bez většího 

časového zpoždění.  

 

3  Vzdělávání sluchově postižených žáků ve školách pro 

 sluchově postižené z hlediska komunikace ve výtvarné 

 výchově 

  

Ve školách pro sluchově postižené se můžeme setkat s  užíváním několika 

komunikačních přístupů učitelů ke sluchově postiženým žákům. Jde zejména o orální 

přístup, přístup s využitím totální komunikace a přístup postavený na bilingvální 

komunikaci.  Každá škola pro sluchově postižené v Praze volí některý z těchto přístupů 

nebo dokonce kombinaci několika z nich. 

Orální metoda, neboli metoda založená na mluvené řeči, znamená rozvíjení          

a osvojování mluvené řeči i výcvik odezírání sluchově postižených žáků. Totální 

komunikaci chápeme jako způsob předávání informací všemi dostupnými prostředky – 

mluvenou řečí, prstovou abecedou, psaním, čtením, odezíráním, mimikou, pantomimou, 

kresbou, gesty i znaky. Bilingvální metoda pak klade důraz na rozvoj znakového jazyka už 

                                                           
36 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009. 
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od nejútlejšího věku dítěte a český jazyk se dítě potom učí pomocí čtení a psaní37.  

 

                                                           
37 DERNIE, V. Metody, postupy a zásady práce s neslyšícím žákem: Různé možnosti dorozumívání, komunikace  

s neslyšícím žákem při školní práci. Specifické zásady pedagogické práce, 2003. 
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Obr. č. 2  

Metody komunikace se sluchově postiženými ve školách 

 

 

V současné době je na školách pro sluchově postižené výtvarná výchova převážně 

relaxační činností, neboť žáci jsou celý den zatěžováni informacemi z jiných předmětů,           

s kterými mají nemalé potíže, a přitom se rychle vyčerpávají díky namáhavému očnímu 

kontaktu s vyučujícím. Největším problémem je to pro ty, kteří český jazyk nezvládají na 

takové úrovni, aby byli schopni všemu porozumět. Na dvou školách v Praze se vyučuje 

prostřednictvím znakového jazyka. Jsou to Střední, Základní a Mateřská škola pro 

sluchově postižené Výmolova v Praze 5 – Radlice a Střední, Základní a Mateřská škola pro 

sluchově postižené Holečkova, rovněž na Praze 5. 

Na škole v pražských Radlicích je výuka založena na individuálním přístupu              

k žákům s kombinovanými vadami, pro které zajišťuje škola základní vzdělání programem 
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Vzhůru ke vzdělání za přítomnosti slyšících a neslyšících pedagogů. Jejich bilingvální 

program zohledňuje rozdílnost rozumových a vzdělávacích schopností i pracovní 

výsledky jejich žáků38.  

Tento přístup je přijatelný, neboť dle Moniky Božoňové (2009) Rámcový 

vzdělávací program poskytuje učiteli velké množství prostoru, aby sám zvážil, čeho jsou 

jeho žáci schopni. Ne každý žák je schopen pojmout tak obrovské množství informací, 

které se týkají výtvarné výchovy39.  

Na základě stupně mentálního postižení žáků zde vybírají vhodné vyučovací 

metody a jejich střídáním učitelé podporují vytváření a upevňování kompetencí 

deklarovaných ve ŠVP, ke kterému má škola ještě přílohu, která upravuje vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Ta vymezuje obsah, který mají žáci            

v kombinaci s lehkým mentálním postižením dosáhnout na konci základního vzdělávání. 

Důraz je však kladen na ovládání znakového jazyka40. 

Na Střední, základní a mateřské škole Holečkova se vzdělávají sluchově postižení 

žáci s jinými přidruženými vadami. Mají možnost vzdělávání dle učebního plánu                 

a učebních osnov schválených MŠMT ČR pro vzdělávání sluchově postižených. Výuka je 

vedena slyšícím učitelem za přítomnosti asistenta pedagoga41, tzv. bilingválním 

přístupem, ale na rozdíl od výuky na Základní škole pro sluchově postižené Výmolova            

v předmětech výtvarné, pracovní a tělesné výchovy asistent chybí. 

Ne všechny školy preferují znakový jazyk před orální metodou. Jedna z takových 

škol pro sluchově postižené je Gymnázium, Základní a Mateřská škola pro sluchově 

                                                           
38 online http://zpravy.csicr.cz/upload/2008000938.pdf 
39 BOŽOŇOVÁ, M. Výtvarná produkce jako prostředek vyjádření a obohacení kultury Neslyšících. 2009, s. 34. 
40 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Inspekční zpráva čj. ČŠI 54/08-01., 2008. 
41 online http://www.skolaholeckova.cz/zakladni-skola/zs-pro-sluchove-postizene.html 
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postižené v Ječné ulici. Na této škole dávají přednost mluvenému českému jazyku. 

Vzdělávají žáky podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP-ZV a snaží se 

tímto způsobem dosáhnout vzdělávání žáků srovnatelného se slyšícími dětmi42. Chtějí 

své žáky dovést k tomu, aby byli komunikačně kompetentní ve slyšící majoritní 

společnosti, mohli dále pokračovat ve studiích na vysoké škole nebo pracovat v běžném 

životě mezi slyšícími lidmi. Tito žáci by měli mít schopnosti odezírání a jejich mluvený 

projev je kultivován tak, aby dosáhli podobné úrovně jako slyšící vrstevníci.  

Obsah výtvarné výchovy je závislý na schopnosti učitele zprostředkovat                        

a zpřístupnit sluchově postiženým žákům informace, vést jejich poznávání a tvorbu. 

Důležité jsou informace, které nemohou žáci získat sluchem, např. z televize43, 

volnočasových kroužků, přednášek pro veřejnost, z rádia, atd., ale také informace              

z různých publikací a odborných časopisů, které  většina sluchově postižených nečte kvůli 

špatnému porozumění textu. 

V první řadě je důležité, aby učitel byl komunikačně kompetentní ve výuce svých 

sluchově postižených žáků. Pokud vyučuje výtvarnou výchovu ve škole, kde se užívá 

znakový jazyk, měl by ho v dostatečné míře ovládat. Důležité je to proto, aby se žáci 

mohli výtvarně rozvíjet, mohli mít přístup k informacím takovou komunikační cestou, 

kterou maximálně zvládají.  

Nejen ve škole, kde se uplatňuje orální metoda, ale i bilingvální nebo totální 

přístup, by měl učitel brát ohled i na momentální psychický stav (například u odezírajících je 

jejich schopnost odezírat zhoršena s únavou), dosaženou úroveň vývoje řeči a slovní 

zásobu (v závislosti na intelektuálním rozvoji) svých sluchově postižených žáků.  

                                                           
42 online http://www.jecna27.cz/www/uvod/uvod.htm 
43 PETEROVÁ, R. Přirozený jazyk a výtvarné vyjadřování sluchově postižených. 1998. 
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Výuka by měla probíhat v prostředí komunikačně bohatém, aby žáci měli možnost 

dialogu s učitelem, diskuze se svými kolegy a nebáli se vyjadřovat své názory, což je to 

důležité pro rozvoj vlastních komunikačních kompetencí. Když je prostředí komunikačně 

chudé, je potom málo příležitostí k samostatným řečovým projevům žáků, což 

znemožňuje uvědomění si svého já, sdělování a interpretaci  vlastních citových dojmů             

a prožitků. Žáci by neměli mít pocit nedostatku porozumění ze strany učitele.  

Aby žáci neměli pocit nedostatku porozumění ze strany učitele, musí být učitel 

dobrým jazykovým vzorem, aby mohl své žáky motivovat ke slovním projevům. Naopak 

necitlivé nucení ke slovnímu projevu a nerespektování ostychu žáků vede k vytváření 

psychických bloků a komunikačních zábran44. 

Učitelé, kteří umějí znakový jazyk jsou svými žáky zbožňováni, díky 

nejpřirozenějšímu způsobu vzdělání45. 

Peterová (1998) ve své práci uvádí zajímavý poznatek, kterým popisuje 

problematiku formování obrazu světa prostřednictvím znakového jazyka a mluvené řeči. 

Došla k poznatku, že obraz světa, formovaný prostřednictvím znakované češtiny                       

(i znakového jazyka46), nebude stejný jako obraz utvářený mluveným jazykem. Příkladem 

je případ, kdy žáci mají nakreslit klenbu nad propustnou tůní. Slyšící žáci si mohou            

v mluvené řeči představit jakoukoli klenbu (renesanční, gotickou, malou, zdobenou atd.) 

a sluchově postižení, kteří ovládají znakový jazyk, mají možnost "vidět" znak klenby ve 

znakovém jazyce, který bude ale odkazovat na konkrétní, učitelem tvarově danou 

klenbu, což dle mého názoru některým žákům ovlivní tvůrčí myšlení. Klenba, která by 

                                                           
44 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
45 HRUBÝ J., Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním  osudu, 1.díl 
46 zdroj: autorka 
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měla být   u každého žáka individuální, může být naopak okopírovaná od vyučujícího.  

Z vlastních zkušeností, kdy jsem pracovala se sluchově postiženými dětmi 

předškolního věku, vím, že děti, kterým nevysvětlíme, že tyto znaky mají být jen 

příkladem, nezapojí vlastní fantazii a pouze obkreslují danou předlohu. 

Vždyť dramatizace pomocí znaků krásně vyvolává bujné představy stejně jako 

například intonace hlasu.  

 

3.1  Učitel výtvarné výchovy sluchově postižených 

 

Z předchozí podkapitoly vyplývá, že učitel výtvarné výchovy pro sluchově 

postižené má důležitou úlohu při socializaci a profesionalizaci dítěte. Měl by mít 

kompetenci a způsobilost k výuce. Znamená to, že by měl být způsobilý jak k výtvarné, 

tak i psychodidaktické a specializační práci, která by spojovala arteterapeutické, 

jazykové, surdopedické, psychologické, artefiletické znalosti a dovednosti47.  

Aby se žákům dostaly informace a žáci je mohli  spojovat s poznatky z jiných 

předmětů a chápat jejich souvislosti, měl by mít učitel pozitivní vztah nejen ke svému 

oboru, ale měl by mít i dostatečně široké obecné vzdělání, aby mohl realizovat některé 

vybrané okruhy průřezových témat ve výtvarné výchově48.  

Výtvarné sebevědomí žáků můžeme jako pedagogové výtvarné výchovy sluchově 

postižených podpořit tím, že místo teoretického vysvětlování výtvarných technik 

budeme používat více ukázek a společných experimentů. Budeme žáky povzbuzovat            

                                                           
47 PETEROVÁ, R. Přirozený jazyk a výtvarné vyjadřování sluchově postižených. 1998. 
48 SEDLÁČKOVÁ, T. Možnosti výtvarného vzdělávání dítěte mladšího školního věku. 2011, s. 21. 
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a vybízet je k samostatnosti a k hledání vlastních originálních postupů49.  

Všichni žáci se nemohou naučit informace ve stejném množství a je nesmyslné, 

aby učitel po nich chtěl stejné výsledky. Učitel by ale měl usilovat o to, aby každý žák 

dosáhl svého osobního maxima, a proto by měl klást důraz na individuální přístup jak ve 

výuce, tak i v hodnocení.  

Hodnocení výsledné práce žáků by mělo být slovní, aby bylo docíleno lepší zpětné 

vazby  ze strany žáků. Učitel musí umět postihovat klady práce svých žáků a motivovat je 

k dalšímu učení a výkonům. A aby  učitel žáky motivoval, neměl by zdůrazňovat jejich 

chyby a nedostatky50. 

Žáky baví nejvíce způsob výuky, který vychází z jejich aktivní práce ve skupinách           

a z propojení poznání různých předmětů. Navíc je prokázáno, že člověk si pamatuje 

nejvíce to, co si sám vyvodil, prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval a co jiným 

vysvětloval51, a proto by se měl učitel výtvarné výchovy snažit organizovat a řídit hodiny 

tak, aby splnily výše uvedený poznatek.  

Hodinu výtvarné výchovy by měl pedagog pokud možno ukončit řádným 

způsobem, nikoliv nevhodným přerušováním či zásahem do práce žáků. Nejprve jim dát 

možnost dokončit práci na příští hodině a vést s nimi reflexivní dialog, na jehož základě 

zhodnotí jejich práce. Tím dochází u žáků k sebehodnocení a k rozvoji komunikace mezi 

žáky a učitelem. 

Jedním z cílů práce bylo zmapování podoby výuky v předmětu výtvarná výchova 

                                                           
49 NOVOTNÁ, P. Proces získávání výtvarných zkušeností u neslyšících výtvarných tvůrců. 2011, s. 144. 
50 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Leták pro podporu kurikulární reformy. 

Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/letak-pro-podporu-kurikularni-reformy-1 
51 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Leták pro podporu kurikulární reformy. 

Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/letak-pro-podporu-kurikularni-reformy-1 
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na třech školách pro sluchově postižené v Praze a pokusit se nastínit profil učitele 

výtvarné výchovy na těchto školách. K tomuto účelu sloužil kromě návštěv v hodinách              

i dotazník, který je součástí přílohy. Dotazník mapoval nejen postavení učitele, jeho 

vzdělání a způsoby komunikace se žáky, ale především jeho práci s žáky: jak s nimi učitel 

pracuje v hodinách, jaké využívá metody práce, jaké výtvarné techniky učí své děti.  

V jedné ze škol pro sluchově postižené jsem nabídla ukázku modelové hodiny 

animace. Pro učitelku i žáky to byla nová metoda, která se u nich setkala s nadšením. 

Výsledky své modelace uvádím v závěrečné kapitole této práce. 

Výsledky dotazníkového šetření uvádím níže. 

 

3.1.1 Jaké máte vzdělání pro práci pedagoga výtvarné výchovy? 

 

V současné době na všech školách pro sluchově postižené v Praze s výjimkou 

jedné školy vzdělává sluchově postižené žáky v hodinách výtvarné výchovy třídní učitel. 

Výjimku tvoří učitelka ze Základní školy pro sluchově postižené v Ječné ulici, která učí 

výtvarnou výchovu na celém druhém stupni. Na rozdíl od ostatních učitelek se vzdělávala 

v oboru výtvarná výchova a ruský jazyk na Pedagogické fakultě UK.  

Ostatní učitelky nemají vystudovaný samostatný obor výtvarná výchova, ale 

protože na jejich škole není k dispozici žádný specializovaný učitel se zaměřením na 

výtvarnou výchovu, učí výtvarnou výchovu samy.  

Jedna z učitelek vystudovala bohemistiku na Filosofické fakultě UK a speciální 

pedagogiku na Pedagogické fakultě UK, druhá získala aprobaci na Střední škole designu   

a třetí výtvarnou výchovu učí s aprobací Speciální pedagogika – logopedie, kterou 
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vystudovala na Pedagogické fakultě UK. 

  

3.1.2 Jak dlouho vykonáváte pozici učitele výtvarné výchovy a které způsoby 

komunikace využíváte se svými žáky v hodinách výtvarné výchovy? 

  

Všechny učitelky výtvarné výchovy jsou slyšící a vesměs pracují se sluchově 

postiženými poměrně dlouhou dobu. S komunikací se žáky se sluchovým postižením 

neměli na začátku své profese žádnou zkušenost. Neovládali ani žádné vizuálně-

motorické znaky. V současné době tři učitelky se žáky komunikují znakovým jazykem 

doprovázeným mluvenou řečí. Čtvrtá učitelka komunikuje pouze mluvenou řečí, znakový 

jazyk nepoužívá, protože žáci jsou vedeni auditivně orální metodou.  

Všechny používají vizuálně-obrazné materiály, které napomáhají v orientaci 

aktuálně probíraných výtvarných témat či požadavků.  

 

3.1.3 Mohla byste zkusit písemně popsat, jak s dětmi pracujete? 

  

Pokud srovnáme metody práce vyučujících v hodinách výtvarné výchovy na výše 

uvedených školách, zjistíme, že každý vyučující používá odlišné metody výuky, které 

odpovídají specifice postižení žáků. 

Jedna učitelka na úvod hodiny předloží žákům vzor výsledné práce, aby si žáci 

získali představu, co je jejich úkolem. Pomáhá si obrazným materiálem a přitom se jim 

snaží ústně vysvětlit, co budou dělat. Její asistent tyto požadavky v případě nejasnosti 
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převádí do znakového jazyka. Každý žák si připraví materiály určené ke konkrétní práci      

a pustí se do tvorby.  

Každému, kdo žádá pomoc, je k dispozici asistentka nebo paní učitelka. Jejich 

zásah do tvorby žáků, kteří nejsou schopni samostatné práce nebo se potřebují ujistit, že 

postupují správně, je na místě, ale snižuje jejich tvořivost a schopnost samostatné práce. 

Učitelka vnímá jako velký problém nedostatek času, protože na celou práci má pouze 

hodinu týdně. Především z tohoto důvodu učitelka nepracuje s projekty ani nepoužívá 

žádné náročné výtvarné techniky.  

Setkala jsem se tu s omezováním možností dítěte dokončit činnost                              

v individuálním tempu. Teprve zásah učitelky a asistenta pedagoga do činností dětí 

zastavil proces výtvarné práce, aby se mohla ukončit hodina výtvarné výchovy. 

Druhá učitelka pracuje s dětmi s kombinovaným postižením. Nemůže využít 

fantazie a představ dětí, protože to povaha jejich postižení nedovoluje. Žáci proto vždy 

pracují s předlohami.  

Další vyučující hodně využívá výtvarných projektů, které jsou buďto krátkodobé 

(na půl roku) nebo dlouhodobé (na celý rok) s přestávkami na teorii. Teorie se opírají           

o současná a historická témata, která jsou doplněna informacemi z přírodovědných           

a humanitních předmětů a to nejvíce z literatury, dějepisu, psychologie a sociologie.  

Vyučující vždy vystaví výsledné práce žáků na konci roku v suterénu školy                    

a v počítačové učebně ještě předtím, než se uskuteční vernisáž výtvarných prací a soutěž 

o nejlepší výtvor podle největšího počtu hlasů všech žáků. Práce pak tam zůstávají až do 

nové vernisáže v následujícím roce. 

Čtvrtá učitelka v úvodu hodiny žákům vysvětlí, co budou dělat. Zadá jim téma 
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práce a ukáže jim obrázky z knih o umění. Vyberou si společně jeden obrázek pro 

podrobnější popis, který jim má napomáhat k chápání probíraného tématu, ke kterému 

vyučující ještě vyloží typické znaky.  Žákům poté určí, jakými výtvarnými prostředky 

budou pracovat a tyto prostředky musí být připravené na místě. Na konci hodiny probíhá 

reflexivní komunikace mezi žáky a vyučujícím, na jejímž základě vzniká hodnocení               

i rozbor práce vyučujícím a sebehodnocení žáků. Konečné práce žáci vystavují na vybrané 

místo ve třídě nebo na chodbě.   

Předloh by vyučující měli poskytovat dětem co nejméně už od období 

předškolního věku, aby si na ně děti nezvykaly. Místo nich je mnohem lepší používat 

popis, vyprávění a dramatizaci, aby žáci mohli pracovat nezávisle na předlohách                       

s výtvarnými prostředky na základě vlastního obrazného představování. 

 

3.1.4 Které výtvarné techniky používáte při práci se žáky v hodinách výtvarné výchovy? 

 

Žáci mají probírat nejen různá témata, ale zkoušet i různé výtvarné techniky, aby 

měli co nejvíce chutě i důvodů se těšit na hodiny výtvarné výchovy, získali si tak                    

z takových hodin praktické zkušenosti a měli možnost se rozvíjet.  

Bohužel jsem se na všech základních školách pro sluchově postižené v Praze často 

setkala s apatií žáků k výtvarné tvorbě, protože je zřejmě často nezaujal styl výuky, náplň 

hodiny nebo téma výtvarné práce. Na zmíněných školách vede kresba a malba, což jsou 

ve výtvarných hodinách nejpoužívanější techniky, ale aby tyto techniky žáci chtěli 

využívat, měli by dostávat taková témata, která by je podněcovala s těmito technikami 

pracovat.   
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V jedné škole kromě malování temperovými barvami a kreslení tužkou trénují 

jemnou motoriku modelováním, stříháním a lepením. Malbu, kresbu, stříhání a lepení 

uplatňují v technice koláž a v tvorbě kombinované různými technikami. Ne všichni žáci 

druhého stupně zvládají tuto techniku bravurně, neboť mají zhoršenou jemnou 

motoriku, a proto ji posilují také modelováním keramickou hlínou, kdy z ní vytvářejí 

menší díla.  

Sluchově postižení žáci s tělesným postižením se soustřeďují především na to, aby 

práci zvládali manuálně než na to, aby jejich dílo esteticky působilo. U některých 

sluchově postižených žáků s mentálním postižením není bohužel poznat, jestli se do 

práce vžili, protože se nechávají vést vyučujícím. Vlivem mentálního postižení potřebují 

spíše učitelem vedenou společnou než individuální výtvarnou činnost.  

Určitě by zde pomohl ergoterapeutický i arteterapeutický přístup, ale na tyto 

přístupy nejsou pedagogové a ani asistenti pedagogů této školy vyškoleni. Vyvstává zde 

otázka, proč na této škole nepůsobí žádní vyškolení arteterapeuti a ergoterapeuti, když ji 

navštěvují sluchově postižení žáci s mentálním a tělesným postižením. Důvodem je 

s největší pravděpodobností finanční náročnost takové pracovní pozice. 

V druhé škole kromě kresby tužkou používají i tuš, pastelky, giocondy, suchý 

pastel a k malbě užívají akvarelové, temperové a akrylové barvy. Zkouší dokonce 

kombinaci uvedených technik a rezervních technik (nejčastěji vosk, klovatina, herkules, 

atd.). Pracují i s papírem, z kterého vytvářejí rozměrné plastiky, a s keramickou hlínou.            

V první řadě jsou velmi důležité nápady samotného učitele, které žáky nadchnou, a pak 

také volný výběr témat. Pokrok žáků se má odrážet v osvojování výtvarných technik a ve 

způsobu zpracovávání výtvarných témat, nikoli na kvantitě školních prací.  
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V třetí škole dvě učitelky dělají z uvedených technik koláž, frotáž tužkou a pak 

ještě i tisk linorytem, pracují s papírem a se sklem, sádrou a dřevem.  

Na rozdíl od dvou výše uvedených škol nemají k dispozici keramickou pec              

a žádného učitele, který by keramiku vedl, a proto u nich je keramická hlína hrazená 

plastelínou.   

V první a druhé škole dostávají na každý nový školní rok nové papíry. Žáci 

přispívají určitou částkou na výtvarné materiály, s kterými poté pracují v hodinách 

výtvarné výchovy. První škola dostává ještě navíc keramickou hlínu.  

Ve třetí škole si učitelka opatřuje veškerý materiál sama, hradí jej z velké části 

z peněz, vybraných od dětí na výtvarné pomůcky a materiály. 

  

3.1.5 V čem vidíte specifika VV pro sluchově postižené žáky Vaší školy? Jak Vy vnímáte 

rozdíl při práci v hodinách výtvarné výchovy se slyšícími a sluchově postiženými 

žáky.  

 

Zajímavé by jistě bylo srovnání způsobu výuky výtvarné výchovy slyšících                    

a sluchově postižených žáků. Bohužel však žádná z učitelek nemá zkušenost s výukou 

výtvarné výchovy slyšících žáků, aby mohla srovnat oba přístupy, ale všechny učitelky se 

pokusily alespoň teoreticky tento problém popsat.   

Jedna z učitelek poukázala na velký rozdíl mezi sluchově postiženými žáky a žáky 

s kombinovanými vadami (kromě sluchového postižení ještě mentální retardace, 

prodělaná mozková obrna nebo autismus, apod.). Žáci s kombinovaným postižením mají 

kromě nesnadné komunikace i zhoršenou schopnost výtvarného vyjádření. Učitelka musí 



Bakalářská práce Výtvarná výchova pro sluchově postižené Šárka Pravdová 

UK PedF Praha 2012 42 Katedra výtvarné výchovy 

 
 

volit jiné metody a přístupy k takto postiženým dětem a má omezené možnosti jejich 

vzdělávání. Využívá při své práci služeb asistenta - pedagoga. Bez jeho práce by hodiny 

výtvarné výchovy u takových dětí probíhaly pomaleji a chaoticky. Pro učitelku je obtížné 

zvládat individuální přístupy ke všem svým postiženým žákům. Žáci s mentálním 

postižením jsou většinou schopni nějakého konkrétního výtvarného vyjádření. 

K abstraktnímu umění mají velmi daleko. Důležité je tady téma, které učitelka volí tak, 

aby jim umožnilo se výtvarně projevovat individuálním způsobem. 

Jiná z učitelek pracovala se slyšícími dětmi několik let na táboře. Domnívá se, že 

hlavní rozdíl mezi sluchově postiženými a slyšícími žáky spočívá v tom, že neslyšící děti 

mají díky jazykové bariéře méně zkušeností a informací. Nehovoří tedy o zdravotním 

stavu, ale o absenci zkušeností a informací. Díky komunikační bariéře mají sluchově 

postižení také slabou citovou a emoční stránku, kterou v hodinách výtvarné výchovy tato 

paní učitelka u svých žáků posiluje poznáváním a chápáním svého já. U dětí rozvíjí 

fantazii a učí je chápat věci v souvislostech.  

Chápání souvislostí a rozvoj fantazie jsou požadavky výuky i u slyšících žáků jiných 

škol, ale u sluchově postižených má tato výchova mnohem větší význam52.  

Další učitelka výtvarné výchovy vidí specifika sluchově postižených žáků v tom, že 

na rozdíl od slyšících žáků běžných škol, kteří se soustředí na výkon, rychlost a soutěžení, 

se sluchově postižení soustřeďují na prožitek ze zvládané techniky a z důkladné práce. 

Její žáci mají možnost tvořit bez stresu, což jim umožňuje dodělávat nedokončenou práci 

v dalších hodinách. A tímto způsobem vzniká individuální estetický prožitek každého 

                                                           
52 převzato z dotazníku o výtvarné výchově sluchově postižených žáků na školách v Praze, 2012. 
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žáka53. Takový přístup je důležitý pro vztah sluchově postižených žáků k výtvarné 

výchově jako vyučovacímu předmětu. Tento vztah je důležitý nejen pro rozvoj 

dovedností potřebných pro budoucí případnou uměleckou profesi, ale i pro trpělivost 

dětí, aby jakoukoli práci vůbec dokončili.  

Poslední z oslovených učitelek vidí rozdíl v práci mezi sluchově postiženými                   

a slyšícími dětmi hlavně v tom, že sluchově postižení žáci se s uměleckou oblastí setkávají 

převážně jen ve škole. Učitelka se snaží řešit tento nedostatek návštěvami galerií, výstav 

nebo muzeí. 

 

3.1.6 Jak se dál profesně vzděláváte? 

 

Učitel má povinnost dalšího vzdělávání. Musí být schopen zprostředkovávat 

informace svým žákům, udělat hodiny výtvarné výchovy smysluplnější, zajímavější a to          

s ohledem na požadavky současných vzdělávacích školních programů.  

V současné době, kdy jsou změny v pojetí učitelské profese a její přípravy, je zde 

klíčovým pojmem profesionalizace učitelské profese, která znamená kvalitnější působení 

učitele na žáky, a to tak, že jim vytváří vhodné podmínky a řídí procesy učení takovým 

způsobem, aby dotáhl každého svého žáka k jeho osobnímu maximu po cestě poznání,  

pomohl mu se orientovat ve světě, vnímat svět vlastníma očima, aby ho podněcoval, 

inspiroval a vybavil ho kompetencemi, sebeúctou a sebedůvěrou.  

Konceptem těchto současných proměn učitelského vzdělávání je koncept 

reflexivního praktika a učitele - výzkumníka. Znamená to, že učitel je schopný kriticky 

                                                           
53 převzato z dotazníku o výtvarné výchově sluchově postižených žáků na školách v Praze, 2012. 
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prozkoumávat vlastní činnost a hodnotit ji ve vztahu k cílům, přemýšlet nad důsledky své 

činnosti, resp. mít větší odpovědnost za žáky a výsledky učení, je schopný 

prostřednictvím sebereflexe si klást otázky, které se týkají jeho samotné výuky, např. co, 

jak a proč jsem  dělal, s jakými záměry a očekáváním, s jakými výsledky, co a proč se mi  

podařilo, kde byly problémy, kritické body a proč se staly, jak by se to dalo dělat jinak,           

s jakými riziky54? 

Tři učitelky ze čtyř se profesně vzdělávají tím, že studují různá témata týkající se 

umění i jiných oborů, chodí na výstavy a zajímají se o dění kolem sebe i o vývoj 

současného výtvarného umění dle svých časových možností. Jedna tak činí proto, aby 

mohla zaujmout své žáky a informovat je o tom, co je ve světě nového v oblasti umění. 

Motivace druhé učitelky je taková, aby mohla připravovat různé projekty, aby jejich 

témata navazovala na výuku v jiných předmětech, odrážela aktuální společenskou 

atmosféru a byla pro všechny věkové kategorie žáků možně zpracovatelná i jasná. Než se 

to k nim dostane, nejdříve se snaží výtvarnou problematiku sama pochopit, aby jim ji 

mohla jednoduše a logicky vysvětlit.  

Jen jedna učitelka nepovažuje za nutné se profesně vzdělávat ve výtvarné 

výchově. Její přístup je hodnocen jako nekvalitní, neprofesionální. Výtvarnou výchovu 

mají vést opravdu takoví pedagogové, kteří splňují požadavky pro učitele výtvarné 

výchovy.  

  

3.2 Závěr dotazníkového šetření 

                                                           
54 SPILKOVÁ, V., SPILKOVÁ, Vladimíra. Cesta k profesionalizaci učitelství. Dostupné z 

http://www.ped.muni.cz/capv11/3sekce/3_CAPV_Spilkova.pdf 
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Z výše uvedených skutečností plyne, že učitel výtvarné výchovy na školách pro 

sluchově postižené by měl být vzdělaným odborníkem v oblasti užitého umění, měl by se 

stále vzdělávat ve svém oboru. Měl by do výuky zavádět nové metody (animace apod.). 

Učitel by měl často navštěvovat se žáky galerie a výstavy, o nichž by měl se žáky 

diskutovat. Pouhá malba a kresba v hodinách nestačí.  

Dotazník také poukázal na nedostatečnou hodinovou dotaci předmětu výtvarná 

výchova na některých školách. Pro vyšší hodinovou dotaci hovoří také fakt, že žáci berou 

výtvarnou výchovu jako relaxační předmět. Vzhledem k vysokým nárokům na pozornost 

v naukových předmětech je přání sluchově postižených žáků o zvýšený počet hodin 

výtvarné výchovy celkem oprávněné.  

Nejlépe v hodnocení uspěla škola, která žákům umožňuje zkoušet co nejvíce 

technik, nabízí jim různá témata a dává prostor pro jejich vlastní tvorbu. Učitelka na této 

škole je plně aprobovaným pedagogem výtvarné výchovy a škola má zájem realizovat její 

návrhy a nápady. Je nutno poznamenat, že tato škola se pyšní i nejbohatší školní 

výzdobou ze všech tří základních škol pro sluchově postižené v Praze, ale má svůj 

nedostatek, o kterém se zmíním v další kapitole. 
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4  Srovnání školních vzdělávacích programů základních škol pro 

 sluchově postižené v Praze z pohledu Rámcového 

 vzdělávacího programu 

 

Kurikulární reforma vznikla v roce 2004, která měla za cíl upravit školní 

vzdělávání, které by více kladlo důraz na klíčové kompetence, práci s informacemi                  

a přípravu žáků pro praktický život.  Uvedené požadavky jsou důležité nejen pro 

plnohodnotný a samostatný život ve 21. století, ale také pro snazší přístup lidí ke 

vzdělávání55. Aby i sluchově postižený absolvent mohl mít uplatnění na pracovním trhu, 

musí mít především rozvinuté požadované kompetence podle Rámcového vzdělávacího 

programu. 

Školy si na základě Rámcového vzdělávacího programu, které obsahují povinné 

dovednostní výstupy, vytvářejí svůj vlastní Školní vzdělávací program. Učitel stanoví 

nejvhodnější učivo a metody, kterými cíleně reaguje na potřeby vzdělávání žáků, na 

jejich zájmy, na požadavky jejich rodičů a podmínky školy. To vyžaduje od učitele větší 

odpovědnost při přípravě výuky56.  

Rámcový vzdělávací program má ale tvořit společný koncepční rámec a zároveň 

nesmí omezovat individuální tvořivost učitelských týmů ani jednotlivců. Měl by být 

především zdrojem pro reflexi vlastní činnosti učitele ve spojení s rozmanitými 

                                                           
55 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Leták pro podporu kurikulární reformy. 

Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/letak-pro-podporu-kurikularni-reformy-1 
56 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Leták pro podporu kurikulární reformy. 

Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/letak-pro-podporu-kurikularni-reformy-1 
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pedagogickými koncepcemi, nikoliv formalitou57. 

RVP předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem 

výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků58.  

Praktickou částí práce bylo porovnání Školních vzdělávacích programů tří 

základních škol pro sluchově postižené v Praze. Cílem výzkumu pak bylo zjistit, zda jsou 

jejich Školní vzdělávací programy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem             

a případně upozornit na nesoulad některých jejich částí. 

 

Tabulka č. 1 - Počet hodin výtvarné výchovy na 2. stupni 

Ječná Holečkova Výmolova 

7. a 8. ročník – 2h týdně 

9. a 10. ročník – 1h týdně 

Ve všech ročnících 

1h týdně 

7. a 8. ročník – 2h týdně 

9. a 10. ročník – 1h týdně 

 

Ve škole v Holečkově mají ve Školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) 

uvedené dvě hodiny pro 7. a 8. ročník a jednu hodinu pro 9. ročník. Ve skutečnosti je           

v této škole výtvarná výchova realizována tak, že jeden den v měsíci učí učitelka dvě 

hodiny, ostatní tři týdny se výtvarná výchova vyučuje čtyři hodiny59, kdy připojuje 

k hodinám výtvarné výchovy hodiny pracovních činností.  

Z jejích zkušeností plyne, že je vhodné žákům poskytnout více času k výtvarné 

práci. Protože učitelka dle časových možností zaměňuje pracovní činnosti výtvarnou 

výchovou může podle mého názoru vícehodinový blok vést žáky k apatii a ke snížení 

                                                           
57 SLAVÍKOVÁ, Vladimíra. Dívej se, tvoř a povídej: artefletika pro předškoláky a mladší školáky. 1. vyd. 
58 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ, Metodika pro průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (VMEGS): I. Průřezová témata – jejich smysl a místo v ŠVP, 2006. 
59 Na pracovní výchově mohou pokračovat žáci v práci, kterou nedodělali ve výtvarné hodině v předchozí den. 



Bakalářská práce Výtvarná výchova pro sluchově postižené Šárka Pravdová 

UK PedF Praha 2012 48 Katedra výtvarné výchovy 

 
 

zájmu o výtvarnou činnost. Ne všichni žáci mají pro dlouhou práci výdrž.  

Na ostatních školách se vyučuje výtvarná výchova optimálně dvě hodiny týdně.  

V RVP je uvedena časová dotace deseti hodin pro okruh Umění a kultura, kam 

patří výtvarná a hudební výchova. V kompetenci školy je rozložit tuto časovou dotaci na 

počet hodin pro výtvarnou a hudební výchovu zvlášť. Není možné, aby v každém ročníku 

byly dvě hodiny výtvarné výchovy, protože by to nevycházelo. Je však možné hodiny 

dodat z disponibilní časové dotace, aby se posílily hodiny výtvarné výchovy.  Za optimální 

považuji výtvarnou výchovu jednou týdně po dvou hodinách, protože je pak více času na 

výtvarnou práci a na diskusi mezi žáky a učitelem.  

Jeden z možných návrhů je, aby základní školy pro sluchově postižené snížily počet hodin 

hudební výchovy, např. vynechaly hodiny hudební výchovy v osmém a devátém ročníku a zvýšily 

počet hodin výtvarné výchovy.   

 

Tabulka č. 2 - Učebna výtvarné výchovy 

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Ve specializované učebně 

pro VV (kreslírna, keramická 

dílna včetně pece) 

 

V kmenových třídách 

plánována je 

specializovaná učebna 

 

V kmenových třídách a v 

keramické dílně včetně 

pece 

 

V RVP je uvedena podmínka, že pro výuku výtvarné výchovy má mít škola 

specializovanou učebnu vybavenou speciálním nábytkem určeným pro práci s nástroji, 

pomůckami a materiály i audiovizuální technikou. Škola ve Výmolově tuto podmínku 
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nesplňuje a bylo by do budoucna vhodné o zřízení učebny uvažovat. 

Výtvarná výchova na škole v Holečkově probíhá aktuálně v kmenových třídách, 

neboť zatím nemají specializovanou třídu pro výtvarnou výchovu k dispozici. Vzhledem           

k tomu, že v charakteristice výtvarné výchovy ve zpracovaném ŠVP mají uvedenou                   

i specializovanou třídu pro výtvarnou výchovu, můžeme tedy počítat s jejím zřízením             

v nejbližší době.  

Tato škola vlastní keramickou pec, ale podle sdělení učitelek a asistentů této školy 

je pec nepoužitelná a nemají navíc nikoho, kdo by vedl keramiku. Jedna z učitelek si 

přeje, aby škola otevřela keramický kroužek a měli k němu specializovaného lektora. 

Aktuálně škola užívá místo keramické hlíny plastelínu. 

Specializovanou učebnu výtvarné výchovy má jenom škola v Ječné. 

  

Tabulka č. 3 - Počet žáků ve třídě v hodině výtvarné výchovy 

Ječná Holečkova Výmolova 

 

počet žáků ve třídě 

někdy se méně početné 

paralelní třídy spojují do 

počtu 12 

 

odpovídá počtu dětí 

ve třídě 

 

 

odpovídá počtu dětí ve 

třídě 

 

 

Počet žáků pro výtvarnou výchovu odpovídá počtu dětí ve třídě. Ve škole v Ječné 

se však některé ročníky na výtvarnou výchovu spojují a ve třídě pak působí i asistentka. 

Dle mého názoru velký počet dětí v učebně není dobré řešení, protože nemají dostatek 
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prostoru pro svou práci.  
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Tabulka č. 4 - Obsah předmětu výtvarné výchovy 

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Naučná, tvůrčí a 

interpretační činnost 

v oblasti vizuálně-

obrazného vyjádření; práce 

s vizuálně obrazným 

systémem při vlastní 

tvorbě, vnímání sebe               

a okolí  při rozvoji vlastní 

představivosti a cítění. 

 

Rozvoj tvůrčích činností, 

podchycení zájmu o 

výtvarné umění, seznámení 

s různými výtvarnými 

technikami a následné 

jejich použití pro vyjádření 

svého vnímání, cítění                

a poznávání světa 

prostřednictvím různých 

uměleckých vyjadřovacích 

prostředků. 

 

Seznámení a získávání 

praktických a teoretických 

poznatků a dovedností při 

práci s různými výtvarnými 

technikami i různým 

materiálem; rozvíjení              

a prohlubování vztahu              

k výtvarnému umění a celé 

oblasti výtvarné kultury 

včetně lidové kultury                  

a užitého umění i 

architektury, seznámení s 

jejich historickým vývojem; 

uplatněním všech získaných 

poznatků a dovedností            

v životě žáků 
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 4.1 Klíčové kompetence učitele a žáků 

 

Znovu bych ráda připomněla potřebu klíčových kompetencí ve Školním 

vzdělávacím programu kvůli změnám v kurikulu pro školní vzdělávání, které byly 

podněcovány novými požadavky společnosti, jak jsem se o tom zmínila v kapitole 

Srovnávání školních vzdělávacích programů. 

V Rámcovém vzdělávacím programu je celkem šest klíčových kompetencí, 

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské   

a pracovní. Cílem školního vzdělávání je vybavit všechny žáky těmito kompetencemi na 

co nejvyšší úrovni, která je pro ně dosažitelná. Úroveň klíčových kompetencí, kterých žáci 

dosáhnou, se ještě dotváří v průběhu života vlivem celoživotního učení60.  

Hlavní charakteristikou klíčových kompetencí v RVP je jejich propojení nejen se 

vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy, ale také se vzdělávacími obsahy jiných 

předmětů, což umožňuje prolínání všech vzdělávacích předmětů, a díky tomu mají 

klíčové kompetence multifunkční povahu61.  

Otázka klíčových kompetencí je velmi aktuální protože je pro učitele těžké 

některé tyto kompetence u žáků budovat a rozvíjet. Dokonce J. Skalková upozornila na 

obtížnou dosažitelnost některých kompetencí v RVP a J. Průcha upozornil na způsob 

hodnocení a osvojení klíčových kompetencí žáků, který zůstal nevyřešený62.  

Bylo zajímavé zjišťovat, jak základní školy pro sluchově postižené v Praze 

zpracovaly klíčové kompetence pro předmět Výtvarná výchova ve svých ŠVP. 

                                                           
60 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
61 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
62 PRŮCHA, J. Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování "kompetencí žáků". 2005. 
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4.1.1 Klíčové kompetence k učení 

 

Cílem učitele výtvarné výchovy je umožnit žákům osvojit si strategie učení                      

a motivovat je pro celoživotní učení. 

Tabulka č. 5  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Žák se učí prostřednictvím 

vlastní tvorby, rozvíjí 

tvořivost osvojováním 

různých výtvarných 

technik; 

vnímá umělecké slohy a 

díla v jejich historickém 

kontextu; Učitel žákům 

otvírá pohled na umění           

a kulturu jako na způsob 

poznávání světa 

 

Žák je schopný sám 

organizovat činnost vlivem 

úkolů zadaných učitelem; 

seznamuje se s výtvarnými 

termíny a při vlastní tvorbě 

si uvědomuje případné 

problémy a poznává vlastní 

pokroky (tzv. sebereflexe) 

 

 

Žák zvládá základní 

pracovní dovednosti                

a postupy, rozšiřuje své 

komunikační schopnosti při 

kolektivní práci; 

umí využít tiskovin, 

záznamů, obrazových 

materiálů, informační a 

komunikační technologie; 

využívá získané znalosti           

a zkušenosti  

 

Všechny Základní školy pro sluchově postižené splňují kompetence k učení, které 

odpovídají kompetencím uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu.  

Dovolila bych si však podotknout, že na Základní škole pro sluchově postižené 

Výmolova jsem nespatřila použití informačních a komunikačních technologií v hodinách 
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výtvarné výchovy i když její využívání mají stanovenu v ŠVP.  Myslím si, že její ovládání 

patří mezi důležité kompetence žáka současné doby. 

4.1.2 Klíčové kompetence k řešení problémů 

 

Cílem učitele výtvarné výchovy je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování k řešení problémů a pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní 

schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

Tabulka č. 6  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Žák hledá způsob 

výtvarného vyjádření (na 

základě zvládnutí 

výtvarných technik  a 

znalosti vizuálně-

obrazného znakového 

systému); 

a předává je jako pravdivé 

výpovědi o sobě 

 

 

Žák volí vhodné postupy, 

pomůcky a materiály; 

zapojuje se aktivně dle svých 

schopností; 

Učitel zadává úkoly a 

dostatek námětů tak, aby 

žáci mohli samostatně volit 

různé postupy plnění včetně 

volby výtvarných technik, 

materiálů i pomůcek a disku-

tuje s nimi o možnostech 

řešení; 

Učitel bere ohled na posti-

 

Žák posoudí výsledek své 

práce i ostatních; 

nenechá se odradit 

neúspěchem; 

přijímá důsledky svých 

rozhodnutí; 
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žení svých žáků a přizpůsob-

buje se jim po stránce 

vzdělávací a komunikační 

 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení a řešení problémů má velký význam              

i v hodinách výtvarné výchovy, a proto je správné, že všechny Základní školy pro 

sluchově postižené splňují kompetence k řešení problémů, které odpovídají 

kompetencím uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu. 

Předpokládám však u Základní školy pro sluchově postižené Výmolova, že na 

základě jejich upravených kompetencí, které má uvedené ve svém ŠVP, si budou její žáci 

osvojovat a rozvíjet ještě další kompetence uvedené v RVP. 

 

4.1.3 Klíčové kompetence komunikativní 

 

 Cílem učitele výtvarné výchovy je vést žáky k všestranné, účinné a otevřené 

komunikaci. 

Tabulka č. 7  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Učitel učí žáky dorozumí-

vání skrz umění a kulturu; 

Žáci rozvíjí dovednosti 

potřebné pro vedení 

dialogu a diskuze (při 

použití výtvarně-

obrazového nebo 

 

Žák umí vyjadřovat svoje 

názory vhodným způsobem a 

názory ostatních respektuje; 

Učitel komunikuje se žáky 

tak, aby eliminoval     

komunikační bariéru;   

Sleduje dodržování pravidel 

 

Dovede srozumitelně 

pojmenovat výsledky tvorby 

své i ostatních a umí 

porovnat jejich uplatnění v 

běžné umělecké produkci; 

srozumitelně se vyjadřuje, 

vede dialog, umí vyjádřit a 
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znakového systému) komunikace mezi žáky jako 

je například respektování 

názorů a naslouchání; 

umožňuje jim vyjadřovat své 

názory 

obhájit svůj názor, užívá 

běžné informační a 

komunikační prostředky; 

Protože zvlášť u sluchově postižených žáků je velice důležité rozvíjet                        

a podporovat vzájemnou komunikaci, musí být prostředí dost podnětné pro vzájemné 

dialogy, aby žáci měli možnost se v něm rozvíjet a zdokonalovat.  

Sluchově postižení žáci se potřebují učit od dobrého řečového vzoru, který ale 

nesmí své žáky do mluveného projevu nutit, ale podněcovat a motivovat je k němu. 

Všimla jsem si, že veškeré hodiny výtvarné výchovy na všech základních školách 

pro sluchově postižené se obešly bez reflexivního dialogu, který by u žáků mohl pomoci 

rozvíjet komunikační kompetence. Z dialogu se rodí poznání, ale učitel, aby ho mohl řídit, 

musí mu v příslušném kontextu on i žák rozumět63. Kritérium porozumění platí ovšem          

i pro žáka. 

Reflexe je proces, ve kterém se žák zamýšlí nad tím, co vykonal a snaží se získat 

poznání a poučení. V praxi výtvarné výchovy to znamená, že žáci nejenom tvoří, ale po 

výtvarné aktivitě následuje ještě reflexivní dialog, kdy probíhá společné diskutované 

zamýšlení nad tím, co bylo vytvořeno a současně spolu s tvůrčí činností je tento dialog 

propojený s poznatky o dějinách výtvarné kultury a jinými znalostmi.  

Toto pojetí se nazývá artefiletika. 

Prioritou artefiletiky jako moderního pojetí výtvarné výchovy je orientace na 

žáka, na komunikaci se žákem. Tento přístup doprovází žákův výtvarný projev                           

                                                           
63 SLAVÍK, J. O vztazích mezi oborem a jeho teoriemi ve výtvarné výchově. 2006. 
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a poskytuje mu co nejvíce příležitostí k osobně zaujatému výtvarnému a mluvenému 

projevu bez ohledu na výtvarnou činnost64.  

 

                                                           
64 SLAVÍK, J. Artefiletika - reflektivní pojetí výtvarné výchovy. 2004. 
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4.1.4 Klíčové kompetence sociální a personální 

 

Cílem učitele výtvarné výchovy je u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat              

a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.   

Tabulka č. 8  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Žák rozvíjí schopnost 

pracovat na společném 

výtvoru nebo přispívá do 

společného projektu; 

šetrně zachází s výtvarným 

materiálem, pomůckami a 

vybavením učeben; 

seznamuje se s významnými 

výtvarnými autory a díly; 

Učitel povzbuzuje své žáky 

při nezdaru v práci a nabízí 

další náměty nebo techniky 

vyhovující danému tématu 

a individualitě žáka 

 

Žák se učí respektovat 

pravidla práce v týmu a 

dodržuje je; 

Učitel bere ohled na 

individuální pracovní tempa 

svých žáků; podporuje 

sebedůvěru svých žáků a dle 

potřeby jim při činnostech 

pomáhá a umožňuje žákům 

zažít úspěch 

 

Žák diferencuje překážky a 

překonává je; 

posiluje sociální chování a 

sebeovládání; 

rozpozná rizikové chování a 

uvědomuje si jejich 

důsledky; 

navazuje a udržuje vztahy s 

vrstevníky a respektuje 

názor druhých; 

respektuje pravidla práce  

v týmu 

 

Všechny školy naplňují tuto kompetenci. Velmi dobře se tato kompetence 

naplňuje v projektech, animacích apod. Doporučila bych tyto metody ve školách 

podporovat a rozvíjet. 
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4.1.5 Klíčové kompetence občanské 

 

Cílem učitele výtvarné výchovy je připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 

svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 

povinnosti a vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám                      

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 

Tabulka č. 9  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Učitel vede žáky k 

odpovědnosti za způsob a 

obsah vyjádření po stránce 

estetické i kulturních 

hodnoty a umožňuje jim 

obhájit svou práci; 

poskytuje žákům prostor 

pro své osobité výtvarné 

projevy  

 

Žák pomáhá prezentovat 

školu svými výtvory; 

Učitel podporuje u svých 

žáků zájem o všední věci a 

pomáhá jim vytvořit si kladný 

postoj k výtvarným dílům; 

 

Chrání životní prostředí a 

chápe význam zdravého 

životního prostředí; 

chápe nebezpečí xenofobie 

a rasismu; 

respektuje společenské 

normy a pravidla soužití 

 

4.1.6 Klíčové kompetence pracovní 

 

Cílem učitele výtvarné výchovy je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, 



Bakalářská práce Výtvarná výchova pro sluchově postižené Šárka Pravdová 

UK PedF Praha 2012 60 Katedra výtvarné výchovy 

 
 

duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. 

Tabulka č. 10  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Žák si osvojuje výtvarné 

techniky a získává pracovní 

návyky; dodržuje 

bezpečnost a správné 

technologické postupy při 

práci; 

 

Žák dodržuje dohodnuté 

postupy, hygienická pravidla i 

pravidla bezpečnosti; 

dokáže se soustředit na práci 

a dokončí ji; 

 

Žák je schopen pracovní 

výdrže, koncentrace a 

dokončení výkonu; 

má pozitivní vztah k 

manuálním činnostem, 

pracuje dle daného 

pracovního postupu, 

návodu, náčrtu nebo 

jednoduché dokumentace; 

má představu o 

společenské náplni běžných 

profesí; 

pracovní činností ovlivňuje 

kvalitu společné práce 

 
 

 4.2 Průřezová témata 

 

Průřezová témata, která jsou obsažená v RVP, jsou povinnou částí vzdělávacího 

obsahu základního vzdělávání. Ve Školním vzdělávacím programu nemusí být průřezová 

témata zařazena v každém ročníku, ale musí být postupně zastoupena buď na prvním 

nebo na druhé stupni základního vzdělávání, aby se k žákům se dostaly všechny 
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tématické okruhy65.  

Pedagogové mají při zpracování průřezových témat volnost a tato volnost 

některým pedagogům však pouze přináší nejistotu, zda postupují správně, protože nikde 

není stanoveno co, jak a kdy učit66. Proto pedagogové si mají průřezová témata ujasnit 

dříve než se pustí do jejich zpracovávání do ŠVP, a to platí i pro učitele výtvarné výchovy. 

Průřezová témata mají vlastnost reflektovat aktuální problémy současného světa 

a jsou důležitými formativními prvky vzdělávání, které mají pomáhat rozvíjet osobnost 

žáků hlavně v oblasti postojů i hodnot67.  

Výhodou průřezových témat je, že propojují vzdělávací obsahy mezioborových 

předmětů a začleňují se do ŠVP formou realizací projektů, kurzů, samostatných 

předmětů a integrací těchto témat do vyučovacích předmětů68.  

Jen samotná průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova, jsou závazná.. 

Tématické okruhy těchto průřezových témat jsou uvedeny jen pro nabídku            

a jejich výběr je zcela v kompetenci školy.  

Cílem je, aby všechny školy, které mají vlastní vzdělávací strategie, plnily 

především klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu                    

a průřezová témata k tomu mohou napomáhat69.   

 

                                                           
65 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
66 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ, Metodika pro průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (VMEGS): I. Průřezová témata – jejich smysl a místo v ŠVP. 2006. 
67 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
68 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
69 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ, Metodika pro průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (VMEGS): I. Průřezová témata – jejich smysl a místo v ŠVP. 2006. 
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4.2.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 

Tématické okruhy Osobnostní a sociální výchovy při výuce mají reflektovat 

osobnost žáka, jeho individuální potřeby a zvláštnosti.   

Specifikou OSV je, že učivo představuje sám žák, jeho školní skupina, běžné 

situace každodenního života. Smyslem OSV je pomáhat žákovi najít vlastní cestu ke 

spokojenosti s dobrými vztahy k sobě samému, dalším lidem a ke světu a pro tyto cíle 

utvářet praktické životní dovednosti. 

OSV se svým společným zaměřením k okruhu Umění a kultura vztahuje tím, že 

klade důraz zejména na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření 

estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace              

a osvojování si světa70. 

Tabulka č. 11  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Rozvoj schopností poznávání  

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Komunikace 

 

Rozvoj schopnosti poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

nemá 

 

                                                           
70 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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Ve školním vzdělávacím programu Základní školy pro sluchově postižné Výmolova 

nemá na rozdíl od dvou škol pro sluchově postižené v Praze uvedený okruh průřezového 

tématu z důvodu, že ho již splňuje na prvním stupni. Je na zvážení, zda je možné na 

prvním stupni stihnout splnit všechny tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní 

a sociální výchovy a zda by nebylo přeci jen vhodné průřezové téma v nějaké podobě 

zařadit. 

 

4.2.2 Výchova demokratického člověka (VDČ) 

 

Průřezové téma Výchova demokratického člověka má sice mezioborový                       

a multikulturní charakter, ale blízkou vazbu má hlavně na vzdělávací oblast Člověk             

a společnost, ve kterých se probírají principy demokracie, lidských a občanských práv           

a nároky na participaci na společném a politickém životě.  

Tématický okruh Výchova demokratického občana má vazbu jak na ostatní 

vzdělávací oblasti, tak i na výtvarnou výchovu. Na hodině výtvarné výchovy mohou být 

témata VDČ rozvíjena k uvažování žáků o problémech v širších souvislostech, mohou je 

vést ke kritickému myšlení a k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, díky 

kterým se u žáků rozvíjí a prohlubují empatie a spravedlivé posuzování71.   

K výše uvedené problematice se mohou žáci ve výtvarných hodinách vyjadřovat 

výtvarnými prostředky a vést na základě výtvarných prací reflexivní dialog.  

 

                                                           
71 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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Tabulka č. 12  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Občanská společnost a škola 

 

nemá 

 

nemá 

 

Ze tří škol má jenom Základní škola pro sluchově postižení v Ječné ulici ve svém 

ŠVP zařazené jedno téma z tématického okruhu Výchova demokratického občana. 

Ostatní Základní školy zřejmě nepovažují za důležité zařadit oblast VDČ do svého 

školního plánu v hodinách výtvarné výchovy. Myslím si však, že je to škoda, protože 

témata této oblasti jsou vděčnými náměty pro výtvarná díla žáků.  

 

4.2.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMES) 

 

Podstatou průřezového tématu je vychovat ze žáků evropské občany jako 

zodpovědné a tvořivé osobnosti, které budou v dospělosti schopny fungovat v občanské, 

pracovní sféře a v osobním životě.  

Co se týče výtvarné výchovy, toto téma v hodinách rozvíjí u žáků vztah k evropské 

a světové kultuře, prohlubuje chápání evropských kulturních kořenů, kulturních 

souvislostí národních a kultur a pochopení, v čem byl jejich přínos pro světovou kulturu.  

Žáci mají na základě poznávání a emocionálního prožívání významu kulturního          
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a historického dědictví přispívat na jeho uchování a záchraně72.  

                                                           
72 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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Tabulka č. 13  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Evropa a svět nás zajímají 

 

 

nemá 

 

uvedla ji jako samostatný 

název průřezového tématu 

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

 

Základní škola pro sluchově postižené Holečkova nemá ve svém školním 

programu žádný tématický okruh tohoto průřezového tématu. Je možná na škodu, že si 

škola ve Výmolově ulici lépe neupřesnila okruh tohoto průřezového tématu, protože její 

pojetí je velice široké a pochopení nemusí být vždy jasné.  

 

4. 2. 4. Multikulturní výchova (MV) 

 

Tématický okruh Multikulturní výchova má svou dimenzí blízký vztah hlavně se 

vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační                     

a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví.  

Výběr a realizace témat z tohoto okruhu je ovlivněn vzájemnou dohodou nejen 

učitelů, ale také učitelů a žáků i učitelů a rodičů. 

Tématický okruh Multikulturní výchova reflektuje aktuální dění ve škole                  

a současné dění ve společnosti a umožňuje žákům se seznamovat s rozmanitostí různých 
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kultur, jejich tradicemi a hodnotami, což vede u žáků k lepšímu uvědomování vlastní 

kultury i jiných kultur a jejich tradic a hodnot.  

K výše uvedeným specifikům tématického okruhu Multikulturní výchova by se 

měli žáci v hodinách výtvarné výchovy vést k motivaci prezentovat svého já jako kultury, 

do které patří, a pozitivně pěstovat mezilidské vztahy jak mezi učiteli a žáky, tak i mezi 

žáky navzájem a uvědomovat si vztahy mezi školou a místní komunitou73.  

Uvedené myšlenky se mohou využít jako námět výtvarné práce včetně 

reflexivního dialogu a jako témata k diskuzi o multikultuře. 

Tabulka č. 14  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Kulturní diference 

Etnický původ 

Multikulturalita 

 

 

nemá 

 

uvedla ji jako samostatný 

název průřezového tématu 

Multikulturní výchova 

 

Dvě základní školy pro sluchově postižné mají k výtvarné výchově ve svém 

školním plánu uvedenou i Multikulturní výchovu, ale Základní škola pro sluchově 

postižené Výmolova, jelikož ji má, by měla upravit ve svém školním plánu obsah 

tématického okruhu Multikulturní výchova, protože v ní není jasné, na které téma            

z okruhu se chce výtvarná výchova této školy zaměřit. 

Základní škola pro sluchově postižené Holečkova ve svém plánu vynechala pro 

                                                           
73 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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výtvarnou výchovu Multikulturní výchovu zřejmě proto, že ji má v předmětech pro první 

stupeň. 

4.2.5 Enviromentální výchova (EV) 

 

Tématické okruhy Enviromentální výchovy umožňují žákům pochopit 

problematiku vztahů člověka k životnímu prostředí tím, že žákům umožňují o jejích 

problémech komunikovat a hledat varianty řešení i pomocí výtvarných prostředků, a to 

na základě sledování, poznávání a diskuze o enviromentálních problémech současné 

doby. Dále z hlediska estetické stránky tématické okruhy zprostředkovávají zdroje 

inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívají k vnímání estetických 

kvalit prostředí74.   

Tabulka č. 15  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Vztah člověka a prostředí 

 

Vztah člověka k přírodě 

 

 

uvedla ji jako samostatný 

název průřezového tématu 

Enviromentální výchova 

 

Všechny základní školy mají ve svém školním plánu zařazené průřezové téma, ale 

až na jednu základní školu mají uveden konkrétní tématický okruh průřezového tématu.   

Základní škola pro sluchově postižené Výmolova opět neuvedla konkrétní podobu 

                                                           
74 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2010. 
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průřezového tématu, s kterou mají její žáci v hodinách výtvarné výchovy pracovat. Bylo 

by vhodné ji upřesnit.  

 

4.2.6 Mediální výchova (MV) 

 

Průřezové téma Mediální výchova přispívá v hodinách výtvarné výchovy ke 

schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální 

produkce a na základě těchto činností se žáci učí vnímat specifickou řeč znakových kódů, 

obrazu a zvuku, kterou média užívají. 

Výše uvedená charakteristika průřezového tématu je podstatná pro pochopení, 

proč je mediální výchova tak důležitá i pro žáky Základní školy pro sluchově postižené.  

V současné době, kdy vizuální gramotnost dětí je na slabé úrovni, má mediální 

sdělení velký vliv na jejich chování, utváření jejich životního stylu a kvalitu života. Je 

velice důležité zvlášť u žáků se sluchovým postižením, aby uměli zpracovat, vyhodnotit           

a využít podněty přicházejících z médií.  

Tabulka č. 16  

Ječná Holečkova Výmolova 

 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

nemá 

 

uvedla ji jako samostatný 

název průřezového tématu 

Mediální výchova  
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Ze tří škol pro sluchově postižené nemá Základní škola pro sluchově postižené 

Holečkova nikde ve svém Školním plánu průřezové téma Mediální výchovy. Bylo by 

nanejvýš vhodné, aby škola toto téma zařadila do svého plánu. 

Základní škola Výmolova by měla uvést ve svém Školním vzdělávacím programu 

přesné téma Mediální výchovy, a to "Vnímání autora mediálních sdělení", i když je           

v obsahu průřezového tématu Mediální výchovy jako jediné téma.  

Bohužel všechny Základní školy nemají v obsahu Mediální výchovy animaci, práci 

s fotografií nebo s kamerou.  

Musím podotknout, že kvůli vývoji současného umění by měla výtvarná výchova 

pracovat i s informační a komunikační technologiemi jako jedním ze základních pilířů, 

rovnocenným s malbou nebo kresbou75. Bohužel jsem zjistila, že je pro školy obtížné       

k  výuce animace či větší práce s ICT přistoupit. Bylo by to dobré řešení, protože                

s rozvojem profesí jako je grafik, animátor, fotograf atd. je právě důležité propojení 

informačních technologií s výtvarnou výchovou76. 

Mezi učiteli informační a komunikační technologie a výtvarné výchovy je rozpor, kdo 

by měl žáky učit pracovat s počítačovou grafikou77. Z počítačové grafiky mě zajímají činnosti, 

které si jsou s výtvarnou výchovou blízké, a to je animace, ilustrace a úprava fotografií. 

Učitelé ICT tvrdí, že tyto činnosti jsou formami výtvarného umění, a proto by měla 

být zařazována v předmětu Výtvarná výchova, na druhou stranu učitelé výtvarné 

výchovy k tomu odmítavě přistupují, neboť argumentují, že pro tento výkon nemají 

                                                           
75 ČERNÝ, M. Podpora výtvarné kreativity žáků pomocí ICT. 2012. 
76 ŠKALOUDOVÁ, B., VOBOŘILOVÁ, L. Současní umělci a jejich potenciál pro rozvoj kreativity a informační 

gramotnosti mladých lidí. 2012. 
77 ČERNÝ, M. Podpora výtvarné kreativity žáků pomocí ICT. 2012. 
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dostatečné množství zkušeností, poznatků a schopností78. 

Dnes mají učitelé výtvarné výchovy, kteří si dosud neosvojili výše uvedenou 

problematiku, možnost absolvovat vzdělávací programy pro pedagogy, ve kterých se                 

k tomu připraví, obohatí se o znalosti a rozvine se jejich informační gramotnost pro práci 

s informačními a komunikačními technologií. Mohou si také přečíst různé publikace 

určené k tomuto tématu79.  

Jestli budou animace, práce s fotografií a další podobné činnosti praktikovány i ve 

výtvarné výchově, je v zájmu a kompetencích učitelů výtvarné výchovy na současných 

základních školách pro sluchově postižené. 

V instituci Střední, Základní a Mateřské školy v Holečkově existuje navíc kroužek            

s názvem Multimediální tvůrčí dílna, jehož aktivity vycházejí z koncepce Mediální 

výchovy a prolínají mnoha oblastmi (Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, 

Informační a komunikační technologie, Umění a kultura). Díky tomuto kroužku mají žáci 

této školy možnost se věnovat tvorbě scénářů, natáčení, střihu, animaci, grafickému 

zpracování a zároveň trénovat komunikační schopnosti, které musí často uplatňovat při 

vystupování na veřejnosti a jednání s lidmi v různých situacích. Frekventanti tohoto 

kroužku se dokonce se účastní filmových festivalů.  

 

 4.3 Závěr kapitoly 

 

Průřezová témata v ŠVP Střední, základní a mateřské školy Výmolova a Holečkova 

jsou velmi málo rozpracovaná. Bylo by vhodné ke každému průřezovému tématu doplnit 

                                                           
78 ČERNÝ, M. Podpora výtvarné kreativity žáků pomocí ICT. 2012. 
79 například zde http://www.artcrossing.cz/nabidka_publikace.html si mohou stáhnout publikaci s názvem 

"ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy". 
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tématické okruhy konkrétních průřezových témat, vyjasnění a upřesnění programu.  

Nejlépe obstála Základní škola pro sluchově postižené v Ječné ulici, jelikož její plán 

pro výtvarnou výchovu je přehledný a bohatý. Má uvedené potřebné tematické okruhy 

průřezových témat pro žáky druhého stupně základní školy, a díky tomu má výtvarná 

výchova jako vzdělávací předmět mnohem širší uplatnění než na ostatních školách pro 

sluchově postižené.  

5  Animace u žáků se sluchovým postižením 

5.1 Co je to animace 

 

Slovo animace nevzniklo čistou náhodou. Díky jeho převzatému významu                     

z latinského "anima", což znamená duch, dech, život, chápeme animaci jako oživování 

objektů, obrazů a zhmotnění představy do reálného filmu80. Teoreticky znamená 

animace způsob utváření iluze pohybu, která vzniká promítáním jednotlivých snímků za 

sebou.  

Snímky se však musejí od sebe minimálně lišit, aby mohl vzniknout dojem 

plynulého pohybu. Promítání těchto snímků je provedeno určitou rychlostí, a to                 

u běžného filmu znamená 25 snímků za sekundu, ale při tvorbě animovaného filmu žáky 

je ideální pohyb 8 - 10 snímků za sekundu.  

Proces animace je rozdělen do dvou částí. Snímkováním animačního objektu               

a zpracováním snímků.   

 

5.2 Animace na základních školách pro sluchově postižené 
                                                           
80 KONFRÁNKOVÁ, K. Flipbook, jak začít s dětmi animaci. 2010.  
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O tom, že animace se vyučuje i na běžných základních školách, jsem se dozvěděla 

až během studia na pedagogické fakultě. V souvislosti s tím, že v současné době se 

animace na základních školách pro sluchově postižené nevyučuje, jsem pocítila potřebu 

se jí i u sluchově postižených žáků zabývat. Jednak proto, že projekce animovaných filmů 

vychází z potřeb RVP ZV, ale také proto, že jsem přesvědčená, že když se do škol 

dostanou podněty, proč s ní pracovat,  může se situace animace jako součásti výtvarné 

výchovy na základních školách pro sluchově postižené zlepšovat.  

Vzhledem k tomu, že Základní škola pro sluchově postižené v ulici Ječné v Praze 

se zatím se žádnou multimediální tvorbou nesetkala (narozdíl od ostatních dvou škol pro 

sluchově postižené v Praze), rozhodla jsem se uskutečnit denní akci animace právě tam. 

Vybrala jsem si 9. třídu 2. stupně, která tvořila nesouměrnou skupinu čtyř žáků. Byla v ní 

dívka s poruchami učení, chlapec s výchovnými problémy a nedoslýchavý a neslyšící 

chlapec.  

Domluvila jsem se se studentkou pedagogické fakulty UK Kateřinou 

Hausenblasovou - Konfránkovou na spolupráci právě proto, že jsem jako nezkušená            

v oboru animace potřebovala vedení od zkušenější osoby. Katka Hausenblasová - 

Konfránková se animací zabývá přes šest let a vyučovala ji už na běžných základních 

školách v rámci praxe. Její bakalářskou práci s názvem Flipbook - jak začít s dětmi animaci 

a její články obsažené v Metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu jsem 

použila jako inspirativní zdroje pro sebereflexi při jednorázové práci se žáky.  

Ukázka prací žáků je nyní zveřejněná na internetovém portálu youtube.cz81 a je 

                                                           
81 dostupné na http://www.youtube.com/watch?v=CryafkoTzto&feature=youtu.be 
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též v příloze spolu s průběhem hodin výuky animace na upraveném DVD.  

 



 

 

5.3 Jak vést animaci u žáků na Základní škole pro sluchově postižené? 

 

V hodině animace je vhodné, aby žáci pracovali ve skupinách po dvou až čtyřech  

a v každé skupině se žáci domluvili, jaké role si převezmou: animátor, fotograf, režisér, 

osvětlovač, atd. Poté si každá skupina vymyslela krátký příběh animovaného filmu. Děj 

příběhu si pak žáci rozkreslí do jednoduchého storyboardu se třemi okénky: úvodní scéna 

- akce - závěrečné vyústění situace. Tím se pomůže dětem nevybočit z příběhu a učiteli to 

naopak může velmi pomoct při orientaci v animaci a komunikaci se sluchově postiženými 

žáky. To znamená, že skupiny si musí promyslet, v jakém prostředí se bude příběh 

odehrávat, jaké objekty se v něm budou vyskytovat, z jakého materiálu budou tyto 

objekty a jak se bude příběh odehrávat.   

Každá skupina odevzdá vyučujícímu vlastní příběh, který chce animovat, aby ho 

mohl vyučující hodnotit. Hodnocení musí být slovní, jak jsem uvedla v podkapitole 3.2. 

Učitel výtvarné výchovy sluchově postižených.  

Jakmile vyučující zhodnotí kvalitu zpracování příběhu, jeho prostředí a objektů, 

skupiny žáků se mohou pustit do práce. Vyučující by jim měl nechat volnou ruku                      

a zasáhnout by měl jen tehdy, když bude chtít žáky upozornit na vzniklé chyby, 

nedorozumění nebo když si žáci vyžádají pomoc, vysvětlení, atd. Vyučující by měl mít 

vhled do jejich konceptu a myšlenkového zázemí a umět předpokládat varianty jejich 

výstupů. Až skupiny dosnímkují vlastní zpracované nápady, vzniklé snímky z fotoaparátu 

přehrají na disk a pomocí programu pro animaci z nich vytvoří plynulý děj příběhu82.  

Na konci hodiny by měl proběhnout reflexivní dialog žáků s učitelem. 

                                                           
82

 online http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9825/prispevek_ke_stazeni.pdf 
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5.4  Průběh hodiny animace u žáků 9. třídy Základní školy pro sluchově 

 postižené v Ječné 

 

Současná vyučující výtvarné výchovy Základní školy pro sluchově postižené            

v Ječné ulici se animací dosud nezabývá z důvodu, že pro to nemá žádné znalosti ani 

zkušenosti, které se nyní dají získat na pedagogických fakultách. Vyučující si však může 

tyto nedostatky získat ve vzdělávacích kurzech nebo během filmových festivalů, při 

kterých jsou pořádané různé animační dílny, workshopy a školení pro pedagogy. Kateřina 

Hausenblasová – Konfránková k tomu říká:  „Učitel nemusí být profesionální animátor, 

aby mohl s dětmi vytvořit animovaný film. Měl by se však zajímat nejen o samotný 

animovaný film, ale vědět něco i o způsobu výuky animace. Školy a školičky animace 

nabízejí různé dílny, workshopy a školení pro pedagogy. Objevují se téměř na všech 

festivalech animovaných filmů, kde je možné sledovat zkušené lektory přímo při práci s 

dětmi83." 

Metody výchovy animace podporují u žáků i se sluchovým postižením rozvoj 

klíčových schopností, které jsem již uvedla v kapitole  4. 2. Klíčové kompetence učitele    

a žáků, ze kterých mi připadá jako nejdůležitější kompetence k učení, k řešení problémů, 

kompetence komunikační a pracovní, což jsou to potřebné kompetence pro možnou 

budoucí práci s animací. A na základě výše uvedené informace jsem získala poznatek, že 

žáci se přes nechuť na úvodu hodiny dopracovali k výsledné práci animace právě díky 

rozvíjení a upevňování výše uvedených kompetencí.  

Úvod hodiny, který zahájila paní učitelka výtvarné výchovy, žáci bojkotovali. Když 

                                                           
83 KONFRÁNKOVÁ, K. Flipbook, jak začít s dětmi animaci. 2010, s. 7. 
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v projevu pokračovala kolegyně Hausenblasová – Kofránková s výkladem o uplatnění 

animace v reklamě, ve hrách, v filmech a v grafickém i herním designu a pustila jim 

ukázky tří typů animace, kreslenou animaci Blu - MUTO, pixilaci a stop-motion animaci, 

zaujalo je to a dále s námi aktivně spolupracovali.  

Díky společné práci na úkolech byli nuceni mezi sebou komunikovat, a když se do 

výuky zabrali, měli radost z přibývající práce. Přestože žáci neměli žádnou zkušenost 

s animační prací a muselo se jim dostávat hodně podnětů a podpory, aby si celý příběh 

vymysleli sami, výsledek společné práce se dostavil. Žáci splnili požadavek, kterým bylo 

vytvořit krátkou pixilaci a krátký animovaný film. 

Celá jednorázová akce trvala celé 4 hodiny s jednou malou přestávkou. Žáci si ani 

nepostěžovali, jak je akce dlouhá. Dokonce byli na konci výuky podiveni, že to rychle uteklo.  

Plán akce vypadal takto: nejdříve seznámit žáky s oblastí animace (co je animace, 

jaké jsou typy animovaných filmů), definovat, jaký je rozdíl mezi loutkovým                         

a animovaným filmem, zjistit, které animované filmy znají, a poté jim umožnit pracovat         

s animací jako s oborem na vlastní kůži.  

Po zkušební pixilaci byla hlavním námětem jejich práce Praha. Jako předlohu 

dostali obrázek Karlova mostu a měli za úkol vymyslet příběh, který se bude na tomto 

mostě odehrávat. Dalším úkolem bylo postup děje vymýšleného příběhu přizpůsobit 

práci s materiálem. Pro žáky jsme zpočátku zvolili práci především s papírem                      

a plastelínou, ale nechali jsme jim prostor pro vlastní nápady. 

Žáci se během celé akce seznamovali s principem animace a prací s fotoaparátem 

i s animačním programem. Nejdůležitější na tom bylo, že žáky animace velice pobavila                

a že z ní získali užitek.  

Ukázka jejich zpracované práce a upravený průběh hodiny na DVD jsou v příloze.  
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5.5 Závěr k hodině animace jako součásti výtvarné výchovy na základních 

 školách pro sluchově postižené 

 

Výhodou animace jako předmětu na základních školách pro sluchově postižené je to, 

že animovat mohou všichni žáci včetně nejméně nadaného žáka, protože na základě 

zkušební hodiny animace na Základní škole pro sluchově postižené v Ječné, která proběhla v 

rámci praktické části mé bakalářské práce, jsem se přesvědčila, že animace nadchne 

dokonce i sluchově postiženého žáka, který nemá dobré výtvarné nadání a nebaví ho 

výtvarná výchova, a přesto s ní chce pracovat, jak se o tom zmiňuje i Kateřina Hausenblasová 

- Konfránková ve své bakalářské práci Flipook - jak začít s dětmi animaci84. 

Dospěla jsem  se k závěru, že pokud chce učitel nadchnout své žáky, měl by 

především umět poutavým způsobem vykládat  nejen o animaci, ale i o všech tématech, 

která s nimi chce probrat. Ukázky animačních prací z různých studií jsou zde velice 

výbornými pomocníky, jelikož se na nich dá krásně prezentovat oblast animace                     

a vtáhnout žáky do hodiny. 

Aby vyučující rozuměl animaci a mohl se svými žáky pracovat v této oblasti, musí 

být kompetentní pro tuto práci, a to znamená nejen vlastnit materiály potřebné pro 

práci s animací (jako je fotoaparát, stojan pro fotoaparát, počítač, animační program, 

atd.), znát různé možnosti práce s animací včetně zveřejněných animačních ukázek jiných 

autorů, ale také mít schopnost improvizace a kreativní myšlení, aby mohl odhalit chyby 

při práci žáků s animací dříve, než se stanou, a v případě vyskytlých problémů umět najít 

způsoby řešení.  

                                                           
84 KONFRÁNKOVÁ, K. Flipbook, jak začít s dětmi animaci. 2010.  
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Pokud učiteli bude záležet na tom, aby práce s animací u jeho žáků měla 

smysluplný cíl, měl by nejdříve své žáky naučit rozumět animaci, aby v ní dokázali 

myslet85. Dále by se měl učitel na animaci připravit, promyslet dopředu, jak bude vést 

hodinu animace.  

Jak moc bude sluchově postižené žáky animace bavit, se bude hodně odrážet od 

přístupu učitele k ní a od toho, kolik volnosti poskytne svým žákům.  

                                                           
85 KONFRÁNKOVÁ, K. Flipbook, jak začít s dětmi animaci. 2010. 
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6  Závěr bakalářské práce 

 

Cílem praktické části bylo zmapovat a porovnat výuku výtvarné výchovy na třech 

školách pro sluchově postižené v Praze, porovnat jejich školní vzdělávací programy                   

s Rámcovým vzdělávacím programem, popsat profil učitele výtvarné výchovy a jeho 

přístup k výuce sluchově postižených žáků a zahájit úvod do animace na Základní škole 

pro sluchově postižené v ulici Ječné v Praze.  

Na základě získaných poznatků a informací během zpracovávání bakalářské práce 

zdůrazňuji potřebu zkvalitnit výtvarnou výchovu na stejnou úroveň, jako mají ostatní 

vzdělávací předměty. Vzhledem k tomu, že mladí neslyšící jsou jednou z nejvíce 

znevýhodněných skupin na volném pracovním trhu, mohou jim již základní školy pro 

sluchově postižené pomoct tomuto problému předejít tak, že se v hodinách výtvarné 

výchovy budou uplatňovat i nové techniky, např. animace a fotografie.  Žáci, kteří by 

chtěli v nových technikách po škole pokračovat, se v ní můžou rozvíjet jako budoucí 

profesionálové.  

Co se týče dospívajících sluchově postižených žáků, kteří prožívají konfrontaci 

pocitů vlivem sluchového postižení a jsou hůře citliví k hodnocení vlastní osoby kvůli 

komunikační bariéře, by měla mít výtvarná výchova větší uplatnění než dosud z hlediska 

významu sebehodnocení, sebeutváření  a rozvíjení vlastní identity.  Na základě 

uvedených postřehů kladu důraz na komunikačně bohaté prostředí výtvarné výchovy 

sluchově postižených žáků a pedagogovu znalost specifik sluchového postižení a  jeho 

komunikační kompetence včetně znalosti vizuálně-motorických znaků pro odborné 

výtvarné termíny.  
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Doporučuji, aby sluchově postižení žáci v hodinách výtvarné výchovy na všech 

školách pro sluchově postižené v Praze měli více příležitostí pro expresivní vyjádření 

výtvarnými prostředky než pro pouhé vytváření či používání předloh při výtvarné práci.   

Zde vzniká problém, jak vést výtvarnou výchovu u sluchově postižených žáků                

s mentálním a tělesným postižením na Základní škole pro sluchově postižené Výmolova. 

Toto téma by měla tato škola více prodiskutovat a řešit, jelikož i její žáci mají právo nejen 

na kvalitní život, ale také na sebevyjádření výtvarnými prostředky. Nesouhlasím proto           

s jejich současným způsobem výuky výtvarné výchovy a doporučuji, aby pedagog 

výtvarné výchovy této školy, který chce s takovými žáky pracovat, se seznámil nejen           

s jejich specifiky a myšlením, ale také s artefiletickým a ergoterapeutickým přístupem.  

Pokud je to jen trochu možné, aby na této škole působili vyškolení arteterapeuti     

a ergoterapeuti, měla by tato škola tuto možnost zrealizovat.  

Arteterapeutický a ergoterapeutický přístup má dle mého názoru u sluchově 

postižených žáků s přidruženými tělesnými a mentálními vadami napomáhat rozvíjení           

a upevňování jejich tělesné, výtvarné či pracovní dovednosti, sociální gramotnosti               

a zprostředkování informace jinou cestou, než jakou je možné využít u sluchově 

postižených žáků, kterým chybí pouze sluch.  

Nejen Základní škole pro sluchově postižené Výmolova, ale také Základní škole 

pro sluchově postižené Holečkova doporučuji, aby upravily své školní plány pro 

výtvarnou výchovu, protože je v nich hodně nedostatků.  

Abych byla plně aprobovaným pedagogem výtvarné výchovy, jsem pro tento účel 

v bakalářské práci prozkoumala školní vzdělávací programy jednotlivých škol a srovnala 

je s Rámcovým vzdělávacím programem. Dále jsem si zpracováním dotazníků získala 

představu, jací učitelé  výtvarné výchovy působí na třech školách pro sluchově postižené 
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v Praze. Na základě srovnávání současných učitelů výtvarné výchovy s teoretickou částí            

a se svými zkušenostmi jsem vytvořila svůj ideální profil pedagoga výtvarné výchovy,                

s kterým bych se chtěla ztotožnit, než se stanu plně aprobovaným pedagogem výtvarné 

výchovy pro sluchově postižené.  

Vzhledem k tomu, že tři základní školy pro sluchově postižené nemají animaci 

jako součást výuky výtvarné výchovy a mne přesto technika animace nadchla, chtěla 

bych se jako budoucí pedagog výtvarné výchovy věnovat i jí. Podařilo se mi ukázkou 

animace za spolupráce s Kateřinou Hausenblasovou-Konfránkovou na Základní škole pro 

sluchově postižené v Ječné inspirovat vedení této školy pro zařazení některých 

animačních témat do hodin výtvarné a hudební výchovy pro školní rok 2012/13. 
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7 Seznam příloh 

Natočený průběh jednorázové akce animace, která proběhla na Základní škole 

pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze včetně výsledků animačních prací žáků                  

9. třídy téže školy jsou na přiloženém nosiči spolu s vybranými fotografiemi z mé 

pedagogické praxe. 
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