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Úvod
Na samém začátku bych ráda vysvětlila, co mě vedlo a předcházelo k výběru tématu mé bakalářské práce. Při svém studiu oboru Učitelství pro mateřské školy se specializací
na dramatickou výchovu jsem se dlouho rozmýšlela, v jaké oblasti bych chtěla psát svou
bakalářskou práci. Po delším uvažování nad výběrem témat jsem se rozhodla pro téma
„Utváření vztahů předškolních dětí k současné ilustraci“ na katedře výtvarné výchovy, tedy
katedře mimo mojí specializaci, na níž jsem ze zájmu absolvovala několik přednášek
a cvičení právě pro specializaci výtvarné výchovy oboru učitelství pro mateřské školy.
Při svých studijních praxích i současném učitelském působení v jedné z pražských
mateřských škol, jsem se k mému překvapení jen zřídkakdy setkávala s využitím ilustrací
v dětské knize. To mě přimělo se o ilustraci více zajímat a pokládat si otázky, jak zlepšit
vztah dětí a učitelů k ilustraci, jakým způsobem dětem současnou hodnotnou ilustraci nabízet a jak ji didakticky využívat. Ve většině případů nemají děti předškolního věku
osvojenou dovednost čtení, a tak u nich při výběru knihy přirozeně převládá zájem spíše o
složku výtvarnou, než literární, a je odpovědnost především na nás - učitelích a rodičích,
jakým směrem se bude jejich výběr knihy dle výtvarného ztvárnění ubírat. Rozpomenu-li
se na pohled do třídních knihoven mateřských škol, které jsem doposud navštívila, vybaví
se mi obraz těch, které byly přeplněny tituly, jejichž ilustrace ze svého dětství věrně poznávaly i paní učitelky ve středních letech. Jiné knihovny byly s trochou nadsázky pokryté
vrstvou prachu, další mile překvapovaly pestrým výběrem kvalitních ilustrací od tvůrců
starších i současných. Všechny tyto důvody mě přiměly zpracovat téma současné ilustrace
a to od její nabídky na knižním trhu, výzkumu preferencí dětí v současné ilustraci, až po
využití ilustrací učiteli, a vlastní návrhy výtvarných programů v edukačních procesech.
V teoretické části shrnuji historii ilustrace a zvláštní kapitolu věnuji především ilustraci současné, a to od 90. let, která v tomto období procházela jistými změnami.
Přikládám též současný stav nabídky ilustrátorů s ukázkou jejich děl, jejichž tvorba dle
mého mínění patří mezi současnou hodnotnější. Část práce též věnuji psychologii předškolního dítěte a to jeho kognitivním procesům, zejména výtvarnému a estetickému
vnímání, které jsou předpokladem pro další práci s ilustrací ve výtvarných činnostech.
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Výzkumné šetření zaměřuji na preference dětí v současné ilustraci, a to pomocí
experimentu. Dále dotazníkovou metodou zjišťuji, jakým způsobem učitelé ilustraci využívají při práci s dětmi a jaký mají přehled učitelé konkrétní mateřské školy o současné
nabídce ilustrací a nakladatelství. Východiskem práce je vlastní návrh programů s využitím
ilustrace v integrovaných vzdělávacích celcích.
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1

Teoretická část

1.1 Co je ilustrace, kdo je ilustrátor
Najde se mnoho definic pro slova ilustrace a ilustrátor. Já zde ale uvádím pouze
dvě, o kterých si myslím, že jsou jasné, výstižné, a srozumitelné.
Ve všeobecné encyklopedii je uvedeno, že ilustrace je:„…obrazová předloha pro
reprodukci v některé tiskovině. Může být neprůsvitná, nebo průsvitná (např. barevná fotografie diapozitivní), podle obsahu čárová, tónovaná nebo kombinovaná, v jedné, nebo více
barvách, podle techniky vyhotovení ruční (dřevorytina, mědirytina, ocelorytina) nebo tiskařská, podle funkčnosti dokumentární, didaktická, ozdobná, příležitostná.“1 Dále je
uvedeno, že se jedná o: „…výtvarný doprovod psaného, nebo tištěného textu knih, novin,
nebo časopisů (kresba, malba, grafika), z pravidla v úzkém vztahu k obsahu.“. 2
Podle výtvarnice a spisovatelky Ivany Hoňkové slouží v dětských knihách, kde se
ilustrace používá nejčastěji, tyto mnohé doplňující kresby pro odpočinek oka, uvolnění
a mnohdy pro stimulaci dětské fantazie. Pro děti je poté snadnější představit si, o čem že se
právě čte a píše. Příběhy jsou snazší na pochopení a děti je lépe vnímají.3
Pokud mám vysvětlit, kdo je ilustrátor, rozhodla jsem se z dostupných pramenů vybrat ilustrátorku Renatu Fučíkovou. Tato autorka v knize Ivany Hutařové Současní čeští
ilustrátoři knih pro děti a mládež vidí ilustrátora takto: „Ilustrátor není člověk, který
spravuje lustry… Ale vlastně má co dočinění se světlem. To cizí slovo ilustrátor, znějící už
dnes zapomenutými jazyky starých světů, nám chce říct, že vše potřebuje své světlo, prosvětlení, osvětlení i vysvětlení. Vše – tedy i knihy a jejich příběhy. Lux znamená latinsky
světlo. Je to světlo, které dopadá malíři na paletu a rozehrává na ní barvy. Je to světlo,
které prokresluje tvary, aby je grafik mohl zaznamenat na papíře. A je to také světlo ducha,
které spisovatel vložil do svého vyprávění, a teď si hledá cestu ke čtenářům. Krásným posláním ilustrátora je uchopit toto světlo jako pochodeň svého štětce či tužky a rozsvítit
v sálech čtenářovy fantazie. Ilustrátor neopravuje lustry, ilustrátor vnáší světlo.“4
1

Citace: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích ([Sv.] 3), 1999, str. 329
Citace: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích ([Sv.] 3), 1999, str. 329
3
Zdroj: http://ivahonkova.webnode.cz/co-je-to-ilustrace
4
Citace: HUTAŘOVÁ, Ivana. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež, 2014, str. 3
2
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1.2 Vývoj ilustrace v české dětské knize
„Krásná česká kniha pro děti“ – tento pojem vznikl jako výsledek mnohaletého úsilí
a za jeho počátek se uvádí dílo Jana Amose Komenského Orbis pictus, z roku 1658.
V tomto díle vyzdvihl Komenský význam obrazu v knize určené dětem. Vydavatelství
ovšem Komenskému nepovolilo, aby obrazový doprovod vytvořil český umělec Václav
Hollar a tak byl vytvořen jakýmsi cizím řemeslným rytcem. Tím pádem se Komenskému
ve svém díle nepodařilo záměr umělecké ilustrace plně realizovat. Českého vydání se dílo
Orbis pictus dočkalo až téměř o 200 let později, než tomu bylo jinde ve světě.
V době národního obrození se některá díla, související se vzkříšením národní literatury, stávala součástí četby mládeže, mezi kterou patřila i překladová literatura. Začala se
utvářet i literatura pro děti. Ta ale byla ve většině případů spíše didakticky zaměřená. Tím
pádem neměla umělecká ilustrace možnost vzrůstu. Pro uměleckou ilustraci se nenašlo
místo ani v levných sešitových vydáních, ani ve výpravnějších publikacích. Mnohdy se
stávalo, že se jména ilustrátorů ani neuváděla.
V osmdesátých letech předminulého století se objevovaly v časopisech, a některých
knihách určeným dětem, kresby Mikoláše Alše. Právě tento umělec položil základy české
ilustraci dětské knihy. Své kresby pro děti mohl většinou uplatnit v kalendářích a časopisech, což byla nejrozšířenější lidová četba právě v této době. Tvořil například kresby
k lidovým písničkám, říkadlům, veršům, ilustroval kalendária s příslovími a pranostikami,
pohádky i kresby pro slabikář. Ilustraci pro děti neměl nikterak výrazně zjednodušenou.
Aleš v ilustraci zdůrazňoval hlavně lásku k vlasti, domovu, lidem a přírodě. Domov a rodný kraj miloval natolik, že do jeho prostředí vsazoval i děje svých ilustrací. Alšovi nebylo
mnohokrát dopřáno ilustrovat známější díla literatury. Výjimkou se pro něj stala literatura
psaná jeho přáteli Josefem Václavem Sládkem a Aloisem Jiráskem, jinak převážně čerpal z lidové slovesnosti. Používal realistickou kresbu, do které zasadil dramatičnost,
monumentalitu a dekorativnost, která byla součástí tehdejšího lidového umění.
Na přelomu 19. a 20. století se začal významný kruh umělců a estetiků zabývat knihou z jiných úhlů pohledu. Tento kruh se angažoval ve hnutí za krásnou knihu a začal se
zabývat knihou jako uměleckým celkem. Celková podoba knihy měla být úměrná jejímu
obsahu, a to včetně formátu, písma i papíru. Program tohoto hnutí teoreticky rozpracoval
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F. X. Šalda ve své studii s názvem Kniha jako umělecké dílo. Později se začalo názorově
rozlišovat několik skupin. Některé jako uměleckou hodnotu uznávaly písmo, jiné dekorativnost celku knihy, v níž nebyla kresba jen volnou přílohou, ale součástí stránky. Mezi
další proud se řadili umělci, kteří využívali grafické podoby ilustrace, dřevorytu. Další
skupinou byli umělci ovlivnění secesí a symbolismem, kteří chápali ilustraci jako výtvarnou interpretaci textu. Všechny tyto tendence se plně projevily i v knize pro děti.
Nyní uvedu některé knihy pro děti, které jsou považovány za mezníky v české
knižní kultuře. Princezny Pampelišky z roku 1897 od Jaroslava Kvapila, se ujal Jan Preisler. Dále se jedná o Karafiátovy Broučky z roku 1903, ilustrované Vojtěchem
Preissigem. S Preissigem je spojována také obrazová kniha na motivy říkadla Byl jednou
jeden domeček. V knize Františka Bartoše Kytice z lidového básnictva z roku 1906 pojal
výzdobu dekorativně Adolf Kašpar. Puškinovu Pohádku o caru Saltánovi z roku 1910
vyzdobil a upravil Vratislav Hugo Brunner.
Sdružení výtvarných umělců Mánes vydalo v roce 1903 ve svém časopise Volné
směry přílohu s názvem Sníh, jež obsahovala soubor ilustrovaných textů. Na této příloze
se podílelo několik uznávaných umělců. Pařili mezi ně: Mikoláš Aleš, František Kupka,
T. F. Šimon, Ladislav Šaloun, Jan Kotěra a Stanislav Sucharda. Snažili se o obrodu
knižního umění v dětské literatuře a směřovali pozornost ke hnutí za estetickou výchovu.
Právě již zmiňované Hnutí za estetickou výchovu vzniklo na počátku minulého století,
kdy se proměňovaly směry a cíle umělecké tvorby, přičemž důraz se v literatuře pro děti
nekladl na didaktičnost, nýbrž na estetické hodnoty a byla snaha o zumělečtění této literatury.
Knihy pro většinu veřejnosti obsahovaly ve svých ilustracích především malířskou
složku. Byly vyobrazované dějové scény v iluzivním prostředí. V literatuře pro děti převládaly pohádky. 5 Jednu z pohádkových knih ilustroval Hanuš Schwaiger, jehož ilustrace
byly dotčeny historismem i začínající secesí. Velké oblibě se těšilo dílo Adolfa Kašpara,
který během studií na Akademii výtvarných umění ilustroval Babičku od Boženy Němcové. Adolf Kašpar, jakožto absolvent učitelského ústavu, byl též požádán o spolupráci na
knihách pro děti. Mimo Kytice z lidového básnictva, která sehrála důležitou roli ve Hnutí
5

Zdroj: STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984
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za estetickou výchovu, také ilustroval školní knihy. Do podvědomí školáků na počátku
20. století se zapsal Richard Lauda se svými obrazovými knížkami Radosti malých
(1903) a Rodiče a děti (1907), které byly ve své době jedny z nejlepších v evropském
školství.
Do počátku dvacátých let ovlivňovaly podobu dětské knihy dekorativismus, symbolismus, secese i realistická dějová ilustrace. „Přes kolísavou úroveň celkové reprodukce
obohatila dvacátá a třicátá léta dětskou knihu především o hlubší zájem nových výrazných
osobností, které již řešily specifické problémy tvorby pro děti na kvalitativně odlišné úrovni.“6 Mezi tyto osobnosti patřili například: Josef Lada, Karel Svolinský, Josef Čapek,
Cyril Bouda, Josef Novák, Zdeněk Burian, Václav Fiala, Jaroslav Vodrážka, Milada
Marešová, Václav Karel, Ondřej Sekora, Antonín Pospíšil. Ke konci třicátých let Jiří
Trnka, Adolf Zábranský. V této době vedle říkadel a klasické pohádky nastupovala i
pohádka moderní, kde se uplatňovali například Josef Lada, Karel Čapek a Ondřej Sekora. V tomto období se zdůrazňovala ilustrace tím, že nebyla jen dekorativním rámcem,
nýbrž volnou obrazovou přílohou. Též se zdokonalily reprodukční techniky, dětské knihy
nebyly omezeny jen na černobílou kresbu nebo grafiku, ale ovládala je především barva.
V meziválečném období se v dětské knize začala uplatňovat také humorná a karikující
kresba.
V období druhé světové války se pozornost začala obracet k etické výchově mladého pokolení. Právě kniha mohla v této době napravovat deformace a nedostatky ve
vzdělání škol, a také proto v tuto dobu vyšlo mnoho krásných knih. Pozornost se soustředila především na pohádky s národní tradicí české kultury.
Po roce 1945 se dětská kniha dále prohlubovalo využití dětské knihy jakožto nástroje výchovy a obrátil se k ní celospolečenský záměr. Nakladatelství byla zestátněna a
výchova jednotně usměrněna. Knihy vydávala nakladatelství Mladá fronta, Státní nakladatelství dětské knihy (Albatros) a Státní pedagogické nakladatelství. V tomto
období zmizel brak i kýč a nastoupila literatura hodnotnější. V této době se mohli ilustrátoři na dětskou knihu víc soustředit a lépe poznávat specifické potřeby dětských čtenářů a
následně jim své práce uzpůsobit. Do popředí se dostávala i literatura překladová. Výtvar6

Citace: STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984, str. 18
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níci a spisovatelé řešili problém, „jak nejlépe a nejúčinněji působit na výchovu dítěte
v oblasti rozumové a citové, jak mu přitažlivě prostředkovat výsledky vědění, jak se přiblížit jeho psychice.“7 Ilustrace sloužila především k poznávání světa vcelku, dynamicky a ve
vzájemných vztazích. Kromě pohádek lidových a klasických se ilustrátoři začali zaměřovat
na pohádky umělé. Ty ilustrovali například: Jitka Kolínská, Olga Čechová, Květa Pacovská, Daisy Mrázková, Eva Bednářová, později Jana Sigmundová i Jiří Fixl.
Začal se osamostatňovat také kreslený humor, který z časopisů začal přecházet i do
knih. Vysoké úrovně a popularity dosáhl v poválečných letech i animovaný film. Na filmových ilustracích se také podíleli: Adolf Born, Jiří Šalamoun, Alois Mikulka, Jiří
Kalousek, Radek Pilař, Zdeněk Smetana, Josef Paleček. Velký krok udělala i naučná
literatura, která se svou exaktní vědeckou kresbou utvořila samostatnou disciplínu, v níž
byli průkopníky: Zdeněk Burian, Antonín Pospíšil, Květoslav Hísek a František Severa. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla nová vlna ilustrátorů proti názoru starších
generací na charakter a poslání ilustrace, a většinou si ilustrátoři vybírali texty podle zaměření jejich volné tvorby. Většinou to byly knihy jim blízké a snažili se o vyjádření
atmosféry literární předlohy a o zdůraznění požadavku výtvarnosti na úkor ilustrativnosti.
Mezi tuto novou vlnu patřili: Jan Kudláček, Josef Paleček, Kamil Lhoták, Dagmar
Berková, Jiří Šindler, Květa Pacovská, Olga Čechová. S postupem let se dostala na řadu
další generace, která ilustraci nechápe jako zdůraznění svého výtvarného projevu, nýbrž
jako prohloubení práce s textem, přičemž charakter textu má být klíčem k ilustračnímu
řešení.
Jako tomu bylo v minulosti, tak i v současné době se na ilustraci podílí současně
několik generací představujících širokou škálu výtvarných projevů, zpracování a přístupu
k literárnímu textu. I rozdílné či protikladné snahy jednotlivých generací však byly většinou přínosné.8

7

Citace: STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984, str. 27

8

Zdroj: STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež

13

1.3

Proměny ilustrace od 90. let 20. století
V průběhu 20. století se česká ilustrace mohla těšit vysoké kvalitě, která byla oce-

ňována i v zahraničí. K této vysoké kvalitě ilustrace přispěli především kvalitní výtvarníci,
kteří v té době neměli možnost pro volnou tvorbu a byli omezováni režimem. Poslední
desetiletí 20. století však přineslo v knižní ilustraci jisté změny, které vedly k propadu
v knižní tvorbě. 9
Ještě před listopadem 1989 se mohli ilustrátoři uplatňovat jen ve velmi málo nakladatelství, jako byl pražský Albatros, nebo jiných krajských nakladatelstvích pro dětské
knihy. Později ale začaly vznikat další vydavatelské subjekty, ve kterých byl nyní prostor
pro publikaci autorů, kteří by v dřívějších letech neprošli cenzurou státem řízených a prověřovaných nakladatelství. Při této příležitosti autoři začali, jakožto „nápravu křivdy“,
vydávat knihy, jež dříve nemohly být prezentované. Díky tomuto liberalizovanému trhu
našel místo v literatuře i brak, komerční tituly ze zahraničí a nabízely se i laciné kýčovité
knihy. Naopak někteří autoři, kteří se věnovali do té doby výhradně ilustraci, přešli k volné
tvorbě.10 V této době také nebylo příliš rozšířené obecné povědomí o výtvarné kvalitě literatury pro děti. Nebylo mnoho odborné kritiky, která by udávala směr výtvarnému
zpracování knih. Přesycený trh nekvalitní literaturou se zanedlouho začal obracet
k literatuře hodnotnější. Určitou stabilitu dodala kvalitě vydávané literatury literární soutěž
Zlatá stuha. „Zlatá stuha je výroční cena pro autory, překladatele, ilustrátory a nakladatele dětské knihy. Vyhlašovateli soutěže jsou společně Česká sekce IBBY, Obec spisovatelů,
Klub ilustrátorů dětské knihy a Obec překladatelů.“11 Soutěž se zaměřuje na představení a
ohodnocení toho nejlepšího z literatury pro děti a mládež, co se v daném roce vyhlašování
cen nabízí. Dělí se na tři části: Původní česká tvorba pro děti a mládež, překladová literatura a výtvarné zpracování. Ceny Zlaté stuhy se udělují od roku 1992 pravidelně. Další
soutěž se snahou propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy, je Magnesia Litera. Ocenění je rozvrženo do devíti kategorií, z nichž jednu tvoří samozřejmě i literatura pro děti a

9

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/kultura/literatura/zpravy/trnkovy-ilustrace-jsou-stale-klasikou-ma-ale-idustojne-nastupce/758061&id_seznam=
10
Zdroj: REISSNER, Martin, Disertační práce: Česká ilustrace v literatuře pro děti a mládež. Východiska,
vývojové aspekty, výrazné tendence, 2011
11
Citace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_stuha
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mládež, a také hlavní cena Magnesia litera za Knihu roku. V občanském sdružení Litera
jsou spojeny významné české svazy a instituce, jež mají co dočinění s literaturou a knihami.12 Literaturu pro děti v současnosti reflektují, nebo alespoň dílčím způsobem sledují,
také tištěná média. Mezi ně se řádí například Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes a Právo.
1.3.1

Vznik nakladatelství po roce 1989
Ještě před rokem 1990 měl dominantní postavení nakladatelský dům Albatros a na-

bídku doplňovala pouze některá další krajská nakladatelství. Po listopadu roku 1989 se
liberalizoval knižní trh. Začala vznikat další a další nová nakladatelství. Vznikaly literární
domy fungující dodnes, které se začaly specializovat na různé oblasti, jako například překladová literatura, literatura pro děti a mládež a jiné. Při takovém množství vydávaných
knih se začala zhoršovat i kvalita ilustrace. Nyní, na počátku 21. století, se již ustalují hodnoty knižní ilustrace pro děti a rozvíjí se tradice umělecky hodnotné tvorby. Někteří mladší
autoři zkoušejí v ilustraci i experimentovat, a dát jí tím nový rozměr. V současné době již
hodnotné a kvalitní ilustrace nevycházejí pouze z velkých, osvědčených nakladatelství, ale
jsou běžně k dostání i u malých či začínajících nakladatelství, které si mnohdy na vysoké
hodnotě kvality knihy zakládají.13
Ilustrátoři se také sdružují do různých skupin, jednou z nich je i Klub ilustrátorů
dětské knihy, dále jen „KIDK“. Tento klub „sdružuje špičkové české ilustrátory, snaží se
pečovat o udržení kvality ilustrací a výtvarné podoby dětských knih. Spolupracuje s Obcí
spisovatelů, Obcí překladatelů a českou sekcí IBBY (International Board on Books for
Young People) při UNESCO.14 Klub byl založen v roce 1990 a každým rokem hodnotí
úroveň dětských knih, které vyšly v roce minulém. KIDK pravidelně organizuje výstavy
nejlépe hodnocených knih pro děti, pořádá pro děti besedy v knihovnách a ve školách. Od
roku 2003 pořádá pravidelnou výroční prezentaci ilustrací v Krajské vědecké knihovně
v Liberci, na pražském veletrhu Svět knihy a na Mezinárodním veletrhu dětské knihy
v italské Bologni. Do KIDK v současné době patří: Jindra Čapek, Iku Denuke, Lucie
Dvořáková, Gabriel Filcík, Jiří Fixl, Olga Franzová, Renáta Fučíková, Vendula He12

Zdroj: http://www.magnesia-litera.cz/o_litere/poslani
Zdroj: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=239&idr=1&idci=2
14
Citace: http://www.klubilustratoru.cz/cz/home.html
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gerová, Nanako Ishida, Dagmar Ježková, Václav Kabát, Jindřich Kovařík, Zdenka
Krejčová, Barbora Kyšková, Josef Kremláček, Milada Kudrnová – Papežová, Jarmila Marešová, Tomáš Řízek, Milan Starý, Eva Sýkorová – Pekárková, Barbara ŠalaŠalamounová, Eva Šedivá, Marie Tichá, Lenka Vybíralová a Přemysl Vranovský.
Další sdružení s jednoduchým názvem Ilustrátoři vzniklo v roce 2009 na základě
potřeby vytvořit chybějící platformu pro české ilustrátory. Klade si za cíl především informovat o dění v oboru ilustrace odbornou i širokou veřejnost. Plán činnosti sdružení
obsahuje „pořádání výstav ilustrační tvorby, workshopy, soutěže na poli ilustrace apod.“15
Sdružení Ilustrátoři o sobě říká: „Svým snažením chceme podpořit činnost českých ilustrátorů a pomoci ilustraci pronikat do knižní tvorby, do novin a časopisů i do různých
oblastní designu“16. Mezi ilustrátory v tomto sdružení patří: Štěpánka Blahovcová, David
Böhm, Vojtěch Domlátil, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Radim Jurda, Petr Korunka,
Michaela Kukovičová, Františka Lachmanová, Eva Maceková, Barbora Motlová,
Jitka Petrová, Jaromír Plachý, Anna Pleštilová, Radana Přenosilová, Martin
Raudenský, Kateřina Sechovcová, Alžběta Skálová, Kateřina Šachová, Barbara Šalamounová, Lída Šámalová, Tereza Šedivá, Dagmar Urbánková, Eva Volfová
a Alžběta Zemanová.
V současné době najdeme mnoho nakladatelství, která vydávají knihy pro děti,
a některé z nich jsou zaměřené pouze na knihy pro děti. Mnoho těchto nakladatelství si
žádá a má oblíbené stále stejné ilustrátory. Nyní zde podrobněji uvedu několik z nich,
a příklady ilustrací jimi vydávaných.
1.3.2

Nakladatelství Albatros
Nakladatelství Albatros sice nevzniklo až po roce 1989, ale zcela určitě se řadí mezi

nakladatelství, které vydává kvalitní dětské knihy, a totéž lze říct i o ilustracích, doprovázejících jejich texty. Základními prioritami pro nakladatelství jsou: Podpora institucí
v oblasti vzdělávání, trávení volného času a zábavy dětí předškolního a školního věku nakladatelství Albatros má z pozice své tradice i současnosti společenskou odpovědnost
podílet se na výchově a vzdělávání dětí a dospívající mládeže také jinak než vydáváním
knih. Podpora institucí a jednotlivců v oblasti rozvoje čtenářství a budování vztahu ke kni15
16

Citace: http://www.ilustratori.net/o-nas
Citace: http://www.ilustratori.net/o-nas
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hám - nakladatelství skupiny Albatros Media by měla stát i v čele snahy přivést děti ke čtení jako základnímu předpokladu budoucí vzdělanosti.17 K počátkům tohoto nakladatelství
se vracíme do roku 1949, kdy se nakladatelství původně ještě jmenovalo Státní nakladatelství dětské knihy. Tento název si nakladatelství neslo až do roku 1969.
Od svého vzniku vydalo více než deset tisíc titulů a přesahuje i tři sta padesát milionů výtisků. V roce 1964 byl Albatros jeden ze sedmi světových zakladatelů veletrhu
dětské knihy v Bologni. Nakladatelství také zásobuje kolem deseti tisíc knihkupectví
a knihoven.
Velmi známý je i KMČ, čili Klub mladého čtenáře, který působí již čtyřicátým
osmým rokem v mateřských školách, základních školách a na víceletých gymnáziích. Cílem KMČ je vychovat dětské čtenáře, kteří se ke knihám budou rádi vracet i v dospělosti.
Klub sdružuje přibližně tři tisíce škol v České republice, jejichž žáci mají možnost objednat si kvalitní moderní či léty prověřené knižní tituly nebo multimedia, a to za velice
příznivé klubové ceny. Pro děti jsou v nabídce nejrůznější žánry: Detektivky pro děti, dobrodružné, fantasy, horor, humor pro děti, literatura pro chlapce nebo dívky, mystery,
obrázkové knihy, pohádky, mýty a pověsti, příběhy dětí, nebo sci-fi. Na své si určitě přijdou jak rodiče předškolních dětí, tak i učitelé mateřských škol, kterým se nabízí mnoho
titulů s kvalitními ilustracemi pro nejmenší. Pro příklad zde uvedu ilustrátory tvořící obrazové doprovody knih pro nakladatelství Albatros.18
Ilustrátoři Albatrosu a jejich tvorba:
Dagmar

Ježková.

Narodila

se

v roce

1953

v Opočně, vystudovala vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér televizní a filmové grafiky. Nyní se
zabývá ilustrováním dětských knih, časopisů, učebnic, tvorbou leporel, vystřihovánek a omalovánek. Dagmar Ježková
působí kromě nakladatelství Albatros i v dalších nakladatelstvích: Amulet, Fragment, Knižní klub, Egmont, Axióma,

17
18

Citace: http://www.albatrosmedia.cz/odpovedna-spolecnost.html
Zdroj: http://www.albatrosmedia.cz/klub.html
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SiD + NERo, časopis Pastelka. Svými ilustracemi doprovází například knihu: To nejlepší
pro nejmenší.19
Další známou ilustrátorkou tvořící pro Albatros
je Lucie Dvořáková. Narodila se 1959 v Praze, vystudovala

vysokou

školu

uměleckoprůmyslovou

v Praze, ateliér televizní a filmové grafiky. V současné
době se zabývá ilustrováním knih a časopisů, animovaným filmem a výtvarným řešením televizních
pořadů pro děti. Dále spolupracuje s nakladatelstvími
Brio, Mladá fronta, Meander, a dále se studiem Anima, s Českou televizí. Pro nakladatelství Albatros
ztvárnila ilustraci ke knize Kočka Sára a její přátelé.20
Jiří Fixl se narodil v roce 1950, vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu a Vysokou uměleckoprůmyslovou školu
v Praze. Nyní se zabývá ilustracemi pro děti a mládež, ale okruh
jeho činnosti zahrnuje i výtvarné řešení školních učebnic, práci
pro architekturu a spolupráci s reklamními agenturami. Dále spolupracuje s nakladatelstvími Knižní klub, Egmont, Anag, SPN,
Fortuna. Pro nakladatelství Albatros spolupracoval s Jiřím Kahounem na knize O mašinkách, pohádky na kolejích21
Albatrosu dále přispívá i Olga Franzová. Narodila se v roce 1944, vystudovala
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér propagace a knižní grafiky. Nyní se
zabývá ilustrováním knih, časopisů, učebnic pro děti a animovaným filmem. Spolupracuje

19

Zdroj ilustrace:
http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/2edd0e1a74d8e9550ca2a4376f935879.jpg
20
Zdroj ilustrace:
http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/766a5f679975f587bd9c2a1385266d1c.jpg
21
Zdroj ilustrace:
http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/34c9013f2e825c000c58c9cc30f14eba.jpg
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ale i s dalšími nakladatelstvími: Fragment, Axióma, Septima, Fortuna, Knižní klub. Pro
nakladatelství Albatros ilustrovala knihu Neotesánek od Ivony Březinové.22
Tomáš Řízek se narodil v roce 1963. Je českým malířem, grafikem, ilustrátorem. Spolupracuje s nakladatelstvími:
ACME Cultural Enterprise Co.Ltd, Grimmpress Taiwan, Bohempress, Gruend,

Aventinum, Brio. Pro nakladatelství

Albatros ilustroval dětskou knihu od Václava Čtvrtka O Kačence a tlustém dědečkovi.23
Eva Šedivá se narodila v roce 1934. Vystudovala vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a zabývá se ilustrováním dětských knih, časopisů, animovaným filmem.
Eva Šedivá dostala mnoho ocenění: 1. cenu na festivalu
animovaného filmu v Cannes, 1964, 1. cenu na festivalu
animovaného filmu v Turínu, 1964, 2. cenu na festivalu
pro děti UNESCO Zlín 1965, Výroční cenu nakladatelství
Albatros, 1985, Čestné uznání nakladatelství Albatros
1989, Cenu v soutěži „Nejkrásnější kniha roku“ 1993, Zlatá stuha, 1995, Zlatá stuha, 2000. Pro nakladatelství
Albatros výtvarně doprovázela několik knih, jednou z nich
je i kniha „Panenka a auťáci“.24

22

Zdroj ilustrace:

http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/e8bf03ea74d76f11e4a07dec03904e9c.jpg
23

Zdroj ilustrace:

http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/a146cb2c7a2f54ad2554b47559d017dd.jpg
24

Zdroj ilustrace:
http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/974fed4fc3afc1e62657debeb15b106d.jpg
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1.3.3

Nakladatelství Meander
Meander je vcelku malý, ale zato úspěšný nakladatelský podnik, fungující od roku

1995. Má ve snaze vydávat nezaměnitelné umělecky hodnotné knihy pro děti, mládež i pro
dospělé, a proto se také může pyšnit řadou ocenění jak za literární kvalitu textů, tak za výtvarnou a grafickou podobu knih. Zaměřuje se především na knihy dětské a cizojazyčné.
Knihy Meandru byly oceněny v soutěžích: Zlatá stuha, Magnesia Litera, Nejkrásnější
kniha ČR, a obdržely ocenění různých knižních festivalů. Nakladatelství doufá, že při
čtení jejich knih, bude dětem jasný pojem „Krásná literatura“. Meander vydává nejen
od autorů českých, ale i zahraničních. V knihách od tohoto nakladatelství se člověk setká
se známými jmény, ale i se jmény začínajících a přitom úspěšných autorů, jako je třeba
Petr Nikl, který se dopracoval k titulu Autor knihy roku v již zmiňované soutěži Magnesia Litera. Produkce Meandru se dělí do tří edic. První z nich nese název Modrý slon.
Tato edice má ve snaze posunout o kus dál vývoj literární i výtvarnou podobu dětské knihy. Další edice s názvem Pražské legendy vychází nejen v češtině, ale zaměřuje se i na
cizojazyčné verze. Poslední edice, Pro Emu, je edice vydávající komiksy z Čech i ze světa.25
Meander ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví pořádal v roce
2012, již potřetí, festival čtení a divadla s názvem Děti čtěte!. Festival je spojen s výstavou
originálů ilustrací knih pro děti a je určen pro mateřské školy, základní školy a pro rodiče
s dětmi. Konání festivalu každoročně probíhá 1. června v Památníku národního písemnictví. Děti se zde setkávají s autorským čtením, divadlem, výtvarníky, filmy a hudebními
vystoupeními. Nakladatelství pro své knihy oslovuje začínající i zkušené ilustrátory.26

25
26

Zdroj: http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/464/meander/, http://www.meander.cz/home
Zdroj: http://www.meander.cz/detictete
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Ilustrátoři Meandru a jejich tvorba
Petr Nikl se narodil v roce 1960 ve
Zlíně a vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a AVU
v Praze. Založil divadelní spolek „MEHEDAHA“, byl spoluzakladatelem umělecké
skupiny Tvrdohlaví a je všestranným umělcem: maluje, loutkaří, hraje, píše a zpívá. Je
autorem interaktivních výstav Hnízda her
v Rudolfinu, nebo Vikýře Play v Malostranské besedě. Pro Meander vytvořil autorské
knihy: Pohádka o Rybitince, O Rybabě a mořské duši, Lingvistické pohádky, Záhádky, Jělěňovití, Blázníček, Přeshádky a Žlutí lvi. 27
Lucie Lomová, narozená v roce 1964, vystudovala
dramaturgii na pražské DAMU. Pracovala jako divadelní
kritička, novinářka a byla členka literárního spolku LiDi.
Je autorkou kreslených vtipů, komiksů, ilustruje časopisy
a knížky. Pro Meander ilustrovala komiksovou knížku
o myškách Anča a Pepík zasahují a ilustrovala výbor
Hrubínovy poezie Říkadla pro celý den (a taky navečer).28
Jan Hísek se narodil v roce 1965, vystudoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér knižní kultury
a písma. Je malířem, grafikem a ilustrátorem. Jeho díla se vystavují nejen v Čechách, ale i po celém světě. Jeho snové
obrázky doprovodily například knihu Co vyprávěla dlouhá
chvíle od Violy Fischerové nebo Moře láska má od Vítězslava Nezvala. 29

27

Zdroj ilustrace: http://www.meander.cz/o-rybabe-morske-dusi
Zdroj Ilustrace: http://www.meander.cz/148-rikadla-pro-cely-den-a-taky-navecer
29
Zdroj ilustrace: http://www.meander.cz/139-co-vypravela-dlouha-chvile
28
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Ilustrátorka Pavlína Řezníčková se narodila v roce
1944, a vystudovala pražskou VŠUP v ateliéru kresleného
filmu. V sedmdesátých letech se věnovala animovanému
filmu. Provdala se za španělského filmaře a pracovala pro
španělské nakladatele. Nyní je zpět v Praze a věnuje se
volné tvorbě. Pro nakladatelství Meander ilustrovala knihu
od Violy Fischerové O Dorotce a psovi Ukšukovi.30
Jarmila Marešová, narozená v roce 1953, vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a
Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, scénografii studovala na loutkářské katedře na DAMU.
V současné době se věnuje především ilustrační tvorbě pro
děti, ale i volné grafice a malbě. Pro Meander ilustrovala
několik knih. Pro příklad zde uvedu knihu Toník a jeskyně
snů.31
Galina Miklínová se narodila v roce 1970, studovala na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové
v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky,
a animovaný film na
Humberside University ve Velké Británii. Nyní se zabývá filmovou tvorbou i knižními ilustracemi. U Meandru ilustrovala knihu František z kaštanu, Anežka ze
slunečnic od Radka Malého.32
Anna Neborová se narodila v roce 1968, vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění, obor malba, a v současnosti se věnuje volné tvorbě a dětské ilustraci. Za své
30

Zdroj ilustrace: http://www.meander.cz/140-o-dorotce-a-psovi-uksukovi
Zdroj ilustrace: http://www.meander.cz/157-tonik-a-jeskyne-snu
32
http://www.meander.cz/2104-galina-miklinova, http://www.meander.cz/132-frantisek-z-kastanu-anezkaze-slunecnic
31
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ilustrace byla oceněna v několika soutěžích. Pro nakladatelství Meander doprovodila svými ilustracemi knihu
dětské poezie Kam až smí smích od Radka Malého.33

33

Zdroj ilustrace: http://www.meander.cz/150-kam-az-smi-smich

23

1.3.4

Nakladatelství Baobab
Baobab je malé rodinné nakladatelství, které o sobě píše: „Baobab je malé alterna-

tivní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnujeme se vydávání původních
textů a zajímavých překladů. Spolupracujeme s nastupující generací výtvarníků. Organizujeme a iniciujeme menší kulturní akce zaměřené na propagaci nekomerční literatury a
divadla, pořádáme literární čtení a výstavy.“34. Produkce Baobabu má tři edice. První
s názvem Do malé kapsy je zaměřena na vydávání původních autorských knih mladých
výtvarníků. Druhá edice Lemur vydává klasiky světové i české ilustrované knihy pro děti
20. století. Poslední edice Bigbao je zaměřena na knihy pro větší děti a dospívající.
V tomto roce se koná 50. výročí Mezinárodního veletrhu dětské knihy, a právě nakladatelství Baobab je nominováno na prestižní cenu pro nejlepšího nakladatele
mezinárodního veletrhu v Bologni. Spolu s Baobabem jsou nominována ještě další evropská nakladatelství z Německa, Francie, Itálie a Portugalska.
Ilustrátoři Baobabu a jejich tvorba:
Ilustrátorka Daisy Mrázková se narodila již
v roce 1923. V letech 1943–1944. Vystudovala
uměleckoprůmyslovou školu. Od roku 1962 se věnovala literatuře a ilustraci pro děti. Její díla byla
přeložena do Slovenštiny, Angličtiny, Němčiny,
Japonštiny, Litevštiny a Slovinštiny. Nyní je spisovatelkou
a malířkou. Nakladatelství Baobab vydává Daisy Mrázkové tyto
knihy: Co by se stalo, kdyby, Můj medvěd Flóra, Písně mravenčí chůvy35
Michaela Kukovičová, narozená v roce 1968, vystudovala ateliér animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. V současné době se věnuje knižní a časopisecké ilustraci, animaci a režii videoklipů a krátkých filmů a ilustruje pro www stránky. Vede dětské
výtvarné dílny a také pracuje jako asistentka v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole
34
35

Citace: http://www.baobab-books.net/
Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/co-se-stalo-kdyby
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uměleckoprůmyslové v Praze. Spolupracuje ještě s dalšími nakladatelstvími: Akropolis,
Labyrint, Albatros. Michaela Kukovičová za své ilustrace obdržela ceny v soutěžích Nejkrásnější kniha roku a Zlatá stuha. Pro nakladatelství Baobab ztvárnila výtvarný doprovod
knihám Kouzelná baterka, Jitka a kytka, Lililinda superhvězda.36
Alžběta Skálová se narodila v roce
1982 a vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou,

ateliér

filmové

a

televizní grafiky a poté ateliér ilustrace a
grafiky. Své zkušenosti sbírala i během
stáží v Paříži a v USA. Nyní se zabývá také
grafikou, tvorbou objektů, textilních hraček a ilustruje knihy zejména pro děti. Právě za
dětské knihy získala několik ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha a Zlatá stuha.37
Dagmar Urbánková se narodila v roce 1972 a Vystudovala scénografii na DAMU. Věnuje se ilustraci, působí jako
výtvarnice v divadle Minor, věnuje se autorskému divadlu a učí
výtvarnou výchovu. U Baobabu je Dagmar Urbánková autorkou
knih: Byl jeden dům, Adam
a koleno, Chlebová Lhota.38
Tereza Říčanová se narodila v roce 1974, vystudovala střední školu uměleckoprůmyslovou v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze, obor ilustrace a grafika. Nyní učí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě. Tereza Říčanová ilustrovala
pro Baobab několik knih, které byly také oceněny v soutěžích
Nejkrásnější kniha ČR a Zlatá stuha. Pro příklad tvorby zde
uvedu knihu Noemova archa, která byla nominována na cenu Magnesia Litera.39

36

Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/sites/default/files/imagecache/new_window/_MG_0750.jpg
Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/sites/default/files/imagecache/new_window/_MG_0882.jpg
38
Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/byl-jeden-dum
39
Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/sites/default/files/imagecache/new_window/_MG_0975.jpg
37
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Petr Šmalec vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér grafiky a
ilustrace. Nyní je kreslířem věnujícím se grafickému designu, volné tvorbě a ilustraci. Pro
Baobab vytvořil Pexeso Šmalcova ABECEDA,
Šmalcova ABECEDA, Černý Petr, Zik a
Cháta, Ferda páv, a všelijaká zvířata.40
Jitka Petrová Vystudovala ateliér animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. V současné době je animátorkou, ilustrátorkou

a webdesignérkou.

Pro

Baobab

ilustrovala knihu Krtčí výlety41

40
41

Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/sites/default/files/imagecache/new_window/_MG_0690.jpg
Zdroj ilustrace: http://www.baobab-books.net/sites/default/files/imagecache/new_window/_MG_0877.jpg
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1.4 Funkce ilustrace
Funkce ilustrace se od prvních ilustrací v knihách pro děti lišily a postupem času
i měnily. Autoři zabývající se dětskou ilustrací využívají různá dělení a názvosloví, která
se ve výsledku téměř shodují. Níže uvádím vybrané funkce ilustrace dle Holešovského,
který je rozděluje na funkci noetickou, mravně a společensky výchovnou, uměleckoestetickou a funkci rozvoje dětské osobnosti.
•

Funkce noetická: Taktéž bychom mohli tuto funkci nazývat funkcí poznávací,
nebo také dle Holešovského, názorně didaktickou. Především funkce poznávací
bývá mezi pedagogy hojně využívána a přeceňována. Bývalo tomu tak především v minulosti, kdy ilustrace v dětských a didaktických knihách bývala
zejména popisující.

•

Funkce mravně a společensky výchovná: Úzce souvisí s funkcí noetickou.
Ilustrace byla ve svých počátcích stejně jako text nástrojem mravní výchovy.
Tato funkce platí v ilustraci stále, dnes je ovšem již v mnohem užším kontaktu
s funkcí esteticko-uměleckou.

•

Funkce uměleckoestetická: Uvádí dítě do výtvarného umění a pomáhá mu pochopit jeho podstatu. Sbližuje ilustraci pro děti s celým světem umění, otevírá
a podněcuje zájem dětí o nové jak v umění, tak ve světě lidského myšlení a konání.“

•

Funkce rozvoje dětské osobnosti: Za předpokladu systematické výtvarné činnosti s ilustrací pro děti, vede ilustrace ke kladným výsledkům v citovém,
logickém a volním rozvoji dětské osobnosti. Podle Ireny Słońské má ilustrace
vliv na rozvoj rozumových a citových kvalit, rozvoj poznání, a obohacení prožitků, k nimž se řadí libé a nelibé pocity.42

42

Zdroj: Holešovský František, Ilustrace pro děti tradice vztahy objevy, 1977
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1.5 Typy ilustrace
V knihách pro předškolní děti se setkáváme s několika žánry. Ať už jsou to říkadla,
poezie, písně, jednoduché pohádky, či první naučné knihy, položme si otázku, zda je „pro
ilustrace určené nejmenším příznačný zvláštní ilustrační styl, nebo je způsob ilustrace více
ovlivňován potřebami literárního žánru“.43 Tentýž text může být vydán v různých typech
knih a ilustrací, ovšem ve vizuální podobě se můžou skrývat odlišné cíle. Existují i některé
dětské obrázkové knihy, které jsou určeny i vyšší věkové kategorii a někdy přesahují
i k hranici dospělých čtenářů.
Pro nejmenší děti hraje v knize hlavní úlohu ilustrace. „Právě obraz, dítěti srozumitelný i bez prostředníka, je mu oknem do světa, zdrojem poznání i bezprostředních
hlubokých zážitků.“44 Nyní proto zde uvedu, které typy ilustrace jsou vhodné a srozumitelné pro děti předškolního věku.
•

Typ 1. Ilustrace pro první stupeň předškolního věku: Ilustrace je důležitou
složkou knihy, je nositelkou informací a obsahu. Musí jí být porozuměno a to i bez
účasti textu. Kniha by měla působit na racionální oblast, měla by dětem zprostředkovat odpověď na otázku „Co je to?“. Jejím smyslem by mělo být pochopení
rozdílu mezi objektem skutečným a obrazem.

•

Typ 2. Ilustrace pro vyšší stupeň předškolního věku: V tomto typu by ilustrace
měla odpovídat na otázky: „Proč to je? Jaké to je?“. Ilustrace by zde také měla působit na emocionální oblast dítěte a vytvářet asociační vazby.

•

Typ 3. Ilustrace pro nejvyšší stupeň předškolního věku: Ilustrace pro starší
předškolní děti by měla být v rovnováze s textem a dokumentovat či znázorňovat
základní principy dějové osnovy. „Zároveň by měla vytvářet i představu především
o jednajících osobách i o prostředí děje“.45 Dále by se měla rozvíjet imaginativní
oblast i abstraktní myšlení, myšlení v obrazech a pojmech. Dále by mělo docházet
k utváření hodnot.46

43

Citace: Stehlíková Blanka, Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984, str. 47
Citace: Stehlíková Blanka, Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984, str. 47
45
Citace: Stehlíková Blanka, Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, 1984, str. 48
46
Zdroj: Stehlíková Blanka, Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež
44
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1.6 Kognitivní procesy a vnímání dítěte předškolního věku
Kognitivní rozvoj zahrnuje všechny psychické procesy, které se nějak spolupodílejí
na lidském poznání. Jsou to kompetence, které člověk využívá při příjmu a zpracování informací, při myšlení, rozhodování a učení, jež ovlivňují i z toho vyplývající úroveň
adaptace. Vývojová psychologie se zaměřuje především na proměnu způsobu zpracování
informací a způsobu uvažování.47
Poznávací proces je psychickou činností, díky které se poznávání uskutečňuje. Do
poznávacích procesů se řadí: pozornost, čití a vnímání, představivost a fantazie, paměť,
myšlení, řeč, jiné verbální a neverbální sdělování. V rozvoji poznávacích procesů mohou
ale být i překážky, jako například zdravotní postižení dítěte (ať už vrozené či získané),
psychická deprivace, úraz nebo onemocnění, špatné sociální zázemí nedávající dostatek
podnětů k rozvoji, nebo nekvalitní pedagogické působení.48
Marie Vágnerová uvádí ve své Vývojové psychologii dětství a dospívání, že dítě v
předškolním věku se při poznávání zaměřuje na svět, který je mu nejblíže, a na pravidla,
která v něm platí. Typický způsob myšlení dítěte v tomto věku nerespektuje logiku, a tudíž
není až tolik přesné a má jistá omezení. Tuto fázi kognitivního vývoje označil Piaget jako
období názorného intuitivního myšlení. Vágnerová dále uvádí další teorii vycházející
z Piagetova učení, ve které se považuje za nejvýznamnější rozvoj, v tomto období, porozumění souvislostem a vztahům na různé úrovni, a to například mezi objekty, symboly
a pojmy.
Nyní dle Marie Vágnerové stručně shrnu typické znaky pro uvažování dítěte předškolního věku, které uvádí v knize Vývojová psychologie dětství a dospívání.
1) Jaký má dítě pohled na svět a jaké informace si vybírá.
•

Centrace: Dítě má tendenci se upnout k jednomu percepčně výraznému znaku,
který je pro něj podstatný. Přehlíží tak méně výrazné znaky, které by mohly být
objektivně i významnější.

47
48

Citace: VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie dětství a dospívání, 2005, str. 11, 12
Zdroj: NÁDVORNÍKOVÁ, Hana, Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání
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•

Egocentrismus: Ulpívání na svém vlastním názoru a odsunutí stranou, nebo
ignorace názorů jiných, které mohou být odlišné. Dítě je přesvědčeno, že jeho
názor je platný, a nechápe posuzování situace z jiných pohledů. Při egocentrickém způsobu uvažování hraje větší roli pohled subjektu, než kvalita objektu. To
je zřejmé při preferenci nápadnějších vlastností objektu, jako je například výraznější barva, nebo objekt, který uspokojí jejich momentální potřebu.

•

Fenomenismus: Pro dítě je podstatné, jak se mu jeví situace, jakou má zjevnou
podobu. Podstatu světa ztotožňuje s viditelnými znaky.

•

Prezentismus: Dítě se váže na přítomnost, která se i svým způsobem váže na
již zmiňovaný fenomenismus. Vizuálně vnímaný svět pro dítě představuje jistotu, protože je to tak, když to dítě doopravdy vidí.

2) Způsob, jakým dítě informace zpracovává a předává je ostatním
•

Magičnost: Dítě si při interpretaci reálného světa vypomáhá fantazií. Není pro
ně příliš velký rozdíl mezi skutečností a interpretací zkreslenou fantazií.

•

Animismus, antropomorfismus: Děti dávají neživým předmětům živé, či lidské vlastnosti. Pro dítě je tak svět lépe pochopitelný a srozumitelný. Živé
a neživé od sebe umí dobře odlišovat, přesto stále očekávají od neživých projevy živého.

•

Arteficialismus: Způsob jak si děti vykládají vznik světa kolem nich. Předpokládají, že to všechno „někdo“ udělal.

•

Absolutismus: Dítě má potřebu jistoty, a je tudíž přesvědčeno, že každé poznání musí mít definitivní platnost. Proto je pro dítě nepochopitelná relativita
názorů dospělých.

Pro předškoláka má zjevná podoba důležitý a převládající význam, a dítě chápe její
přeměnu jako ztrátu toho původního. Dítě nechápe trvalost podstaty a její nezávislosti na
změně vnější podoby.49 Děti předškolního věku si dle Vágnerové pletou vnější vzhled
49

Citace: Vágnerová Marie, Vývojová psychologie I dětství a dospívání, 2005, strana 176
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s podstatou skutečnosti, a tím pádem si myslí, že to, co nějak vypadá, takové i musí být,
a v opačném případě zrovna tak. Dítě na konci předškolního věku už chápe zachování podstaty objektu a jeho zdánlivé změny a proměny. Děti také často kladou otázku „Proč?“.
Mají sklon hledat souvislosti a příčiny všeho dění, a jakoukoli náhodu odmítají, protože to
v nich vyvolává nejistotu a jaksi kazí řád světa. Výklad pro ně nemusí být tolik logický,
jako subjektivně uspokojující.

1.6.1 Zrakové vnímání
Dítě vnímá zrakem téměř 90% okolního světa. Zrakové vnímání je také základem
nejen pro čtení, ale také pro psaní číslic a písmen. Hana Nádvorníková ve své knize Kognitivní vnímání v předškolním vzdělávání uvádí, že „Kvalita zrakového vnímání nám
zkrásňuje život, jeho prožívání (pozitivní zrakové vjemy jsou základem pro vnímání krásy,
vztahu k výtvarnému umění, radosti z krásy přírody atd.).“50
Pro dítě na počátku předškolního věku není snadné vyjádřit barevné vidění, vnímá
totiž rozpětí přibližně čtyř barev. Bývá pro něj složité tyto barvy i označit. Umí rozpoznat
předměty i z určité vzdálenosti. Postupně se tato vzdálenost prodlužuje. V šesti letech je
dítě schopno rozeznat poměrně velkou škálu barev, a to i doplňkové. Tyto barvy pojmenovává a určí jejich jemnost i sytost. Předškolní dítě již umí rozeznávat a určovat tvary, a již
ve třech letech pojmenuje kruh, později rozpozná čtverec i trojúhelník. Starší předškolák
již rozeznává drobné rozdíly mezi tvary a rozezná jich šest a více.

1.6.2 Výtvarné a estetické vnímání dítěte předškolního věku
K výtvarnému vnímání dochází v situaci, kdy je přítomný vnímatel a právě vnímaný objekt. Objektem výtvarného, estetického, nebo výtvarně estetického vnímání, může být
jakýkoliv objekt, a to buď z oblasti umělecké, nebo z oblasti mimoumělecké. Mimoumělecké estetické objekty se mohou dále rozdělit na objekty přírodní, které vznikly bez
zásahu člověka, nebo objekty umělé, ty, které člověk vytvořil.
Výtvarné vnímání dětí souvisí s vývojem poznávacích procesů, prožíváním, hodnocením, a osvojováním si prvků obrazného myšlení. Estetické reakce dítěte můžeme běžně
pozorovat v předškolním věku mezi třetím a šestým rokem, například při vnímání hudby,
50

Citace: Hana Nádvorníková Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání, 2011, str. 24
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pohádek, nebo při kreslení. Existují i názory odborníků, že estetické podněty je schopno
vnímat i dítě v prenatálním období. Psychologové říkají, že předškolní děti se při estetickém hodnocení, a hodnocení jevů okolního světa, často řídí především tím, co říká
dospělý. Přejímáním hodnocení dospělých se ale brzdí ve vlastním hodnocení vnímaných
jevů.

1.6.3 Výtvarné vnímání v mateřské škole
Výtvarné vnímání zasahovalo do výchovy již ve starověku a jisté důkazy můžeme
nacházet i v dobách pravěku. Člověk má již od nepaměti potřebu vnímání estetických podnětů, ať už zkrášlováním okolí, nebo sebe sama. Podle dějin filosofie se můžeme dozvědět,
že rozvoj estetického vnímání vede ke kultivaci osobnosti, etických hodnot a větší vnímavosti vůči okolí. Takto esteticky kultivovaný člověk mívá ve společnosti určitý význam
a zařazení. Dříve byla estetická kultivovanost výsadou pouze některé vrstvy společnosti.
V dnešní době se ovšem dbá na to, aby rozvoj estetického vnímání byl umožněn žákům na
všech stupních všeobecného vzdělávání. V mateřské škole plní estetické vnímání funkci
kultivace a rozvoje osobnosti. V souvislosti s výtvarným estetickým vnímáním se
v činnostech využívají i ostatní výchovně-vzdělávací složky, které estetické vnímání podporují.
Při činnosti zaměřené na výtvarném vnímání je hlavním problémem učitelek
v mateřské škole samotný výběr objektu, který budou děti vnímat. Nejsnadnější pro děti
předškolního věku je vnímání mimouměleckých, přírodních objektů, jako jsou například
květiny nebo stromy. Učitelka má možnost rozhodnout se ale i pro umělecké dílo. Může se
ovšem zdát, že pro výběr uměleckého díla, jako objektu vnímaného dítětem předškolního
věku, platí nějaká kritéria přiměřenosti a vhodnosti. Obecně lze říci, že přiměřené je vše, co
je přístupno vlastní dětské zkušenosti a zájmu. Je tomu tak při výběru výtvarných uměleckých děl i dalších objektů.51 Přiměřený objekt je ten, který vyvolá v dítěti spontánní zájem,
a věk je jen pomocnou hodnotou pro výběr objektu. Přiměřenost záleží především na individuálních předpokladech a odchylkách dítěte. Každé dítě má jiné vrozené předpoklady
a dispozice, je určitým způsobem ovlivňováno rodinou, příležitostí a prostředím ve kterém
51

: HAZUKOVÁ, H.: Cyklus článků věnovaný výtvarné výchově - RAABE Vedení mateřské školy, 5. (e) Výtvarné vnímání jako záměrná činnost (ve výtvarné výchově) v mateřské škole II VMŠ. D1.14, str. 7
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žije. Každé dítě také individuálním způsobem vnímá výtvarné umělecké dílo. Ve stejném
věku mohou děti ale vnímat jinak, protože některé děti dospívají v různých oblastech rychleji. Učitel by se měl držet toho, co je typické pro výchovný záměr, toho, co je pro dětské
vnímatele zajímavé, měl by věnovat pozornost i velikosti, umístění, osvětlení vnímaného
objektu, a promyslet motivaci, nebo prostředky pro příznivou atmosféru.
Níže uvádím dle Hazukové (1999) obecné dispozice, jež jsou rozvíjeny výtvarným
vnímáním všech typů objektů.
•

Smyslové vnímání, především vizuální

•

Poznávací procesy: představivost, fantazie, paměť, výtvarné a logické myšlení.

•

City, citlivost k okolí, k prostředí sociálnímu i materiálnímu

•

Hodnotící vztah ke světu

•

Komunikace verbální i neverbální

•

Rozvoj slovní zásoby pro vyjádření poznatků, názorů, postojů, citů, prožitků

•

Sociální dovednosti52

Při vnímání volných uměleckých děl, jako je užitá tvorba, přírodní objekty, či objekty vytvořené člověkem, jsou sledovány cíle speciální. Speciální cíle sledují rozvoj
výtvarně estetických dispozic a souvisejí se zvláštnostmi jednotlivých konkrétních objektů.
Výtvarné umění je nejčastěji pro osobnost přínosem v:
•

Subjektivnosti - dílo je podstatou jednotlivce, a nemůže podléhat kolektivu

•

Rozvoji vizuálního vnímání

•

Poskytování člověku možností neverbálního vyjádření, myšlení

•

Možnost kvalitního využití volného času s uspokojením potřeby estetična

•

V potenciálních možnostech vlastní tvorby

•

Prevenci, nebo terapii psychických poruch

52

Zdroj: HAZUKOVÁ, H.: Cyklus článků věnovaný výtvarné výchově - RAABE Vedení mateřské školy, výtvarné
vnímání jako záměrná činnost (ve výtvarné výchově) v mateřské škole, 1999.
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Výtvarná díla mimoumělecká, díla užité tvorby, a výtvory, které neslouží pouze
jako estetické, jsou vázána na další funkci, a to funkci užitkovou a funkční. Tato díla rozvíjí kultivaci jak vizuálního, tak hmatového vnímání, a dále podporují rozvoj:
•

Kritického myšlení pro účelnost a řád při tvorbě životního prostředí

•

Hodnocení věcí běžné potřeby,

•

Chápání vztahů mezi věcmi a jejich používáním

•

Rozlišování předmětů funkčních od přezdobených nefunkčních

•

Úcty k věcem, oproti spotřebitelskému vztahu k nim

Při vizuálním vnímání přírodních objektů živých i neživých můžeme připojit i
další smysly, jako je hmat, čich, sluch, chuť. U dítěte se při tomto vnímání přírodních objektů může rozvíjet:
•

Zájem o životní prostředí

•

Aktivní vztah k jeho ochraně a kultivaci

•

Aktivní postoj k ekologii

Při navozeném výtvarném vnímání v mateřské škole, je potřeba určit si, kdy jej
můžu uskutečnit, jak dlouho má trvat a kde proběhne jeho realizace. Tuto činnost bychom
měly zařazovat do plánu, když bude souviset s ostatními činnostmi a bude tím pro děti aktuální. Může se ovšem naskytnout několik nepříznivých situací, které činnost naruší. Děti
mohou být v okamžiku realizace výtvarného vnímání zaujaty jiným podnětem, jako je například sníh padající za oknem, kominík na střeše protějšího domu, neuspokojené
biologické potřeby, nebo jakákoliv fyzická či psychická nepohoda. Jestliže nastane takováto nepříznivá situace, je jistější připravenou činnost odložit na jiný den, než dále pracovat
s vědomím, že činnost proběhla bez splnění cíle a jakéhokoliv efektu. 53
Výtvarné vnímání probíhá nejen v čase, ale i v místě souvisejícím s vybraným objektem vnímání. Pro učitele je nejjednodušší organizovat výtvarné vnímání přímo v budově
mateřské školy. Nejčastěji probíhá v herně a dále ve spojovacích chodbách, na schodech,
nebo v zahradách. Jestliže chce učitel využít objekty přírodní, či některé uměle vytvořené,
53

Zdroj: HAZUKOVÁ, H.: Cyklus článků věnovaný výtvarné výchově - RAABE Vedení mateřské školy, výtvarné
vnímání jako záměrná činnost (ve výtvarné výchově) v mateřské škole, 1999.
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mimo mateřskou školu, může s dětmi zajít do lesa, do parku, na louku, k vodě, na náměstí,
do ulic, na nádraží, nebo do prodejen. Chceme-li, aby děti vnímaly i výhradně umělecké
prostředí, můžeme s nimi navštívit například galerie, muzea a výstavní síně. Velice zajímavé a podnětné je pro děti i samotné setkání s výtvarníkem a jeho tvořivým procesem,
přímo v malířském ateliéru.
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2

Praktická část

2.1 Výzkumný problém
Během své praxe jsem se u svých kolegů a kolegyň setkávala jen velmi zřídka
s pedagogicky zaměřenými činnostmi, které souvisejí s ilustrací a jejím využitím, nebo
dalšímu utváření vztahu k ilustracím současným. Proto ve své práci zjišťuji, zda se děti
v konkrétní mateřské škole se současnou ilustrací setkávají, jakým způsobem učitelé
se současnou ilustrací v edukačních procesech pracují a jaké jsou následné dětské
reakce.

2.2 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je zjistit preference dětí předškolního věku při výběru ilustrátorů,
ověřit možnosti záměrného ovlivňování učitelkou a zmapovat přehled učitelů o současné
ilustraci a jejím využití ve vzdělávacím procesu.
Dílčí cíle:
1) Zjistit, jaký mají učitelky v konkrétní mateřské škole přehled o současné ilustraci.
2) Zjistit jak a zda se děti v konkrétní mateřské škole setkávají se současnou ilustrační
tvorbou.
3) Navrhnout metodiku směřující k utváření vztahů dětí k současné ilustraci a experimentálně ji ověřit.
Metody výzkumu:
1) Metoda dotazníkového šetření
2) Metoda experimentu
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2.3 Fáze výzkumu:
Výzkum jsem rozdělila do dvou fází. První fází je Fáze A, která zahrnuje dotazníkové šetření zaměřené na učitelky konkrétní mateřské školy. Druhou fází je Fáze B, ve
které zkoumám dětské reakce a preference na současnou ilustraci a dále experimentálně
ověřuji, zda se děti dají ve výběru ilustrace ovlivnit díky záměrnému působení.
A) Metoda dotazníkového šetření: zaměření na učitele konkrétní mateřské školy.
Zmapování přehledu učitelů o současné ilustraci a jejím využití ve vzdělávacím
procesu.
B) Metoda segmentace: členění respondentů na základě primární preference při výběru tří různých ilustrací se shodným motivem.
Metoda experimentu: Navození výtvarných a dalších prožitkových činností se
zaměřením na konkrétní ilustraci.
Metoda segmentace: členění respondentů na základě sekundární preference při
výběru tří různých ilustrací se shodným motivem, ovlivněné činnostmi zaměřenými
na jednu z konkrétních ilustrací.
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2.4

Fáze A

2.4.1 Charakteristika zkoumaného vzorku, průběh výzkumu
Sběr dat byl realizován v jedné z mateřských škol městské části Praha 6 Vokovice.
Na otázky odpovídalo sedm učitelek a jedna z asistentek, která před odchodem do důchodu
pracovala také jako učitelka i ředitelka mateřské školy. Dotazované učitelky jsou ve věkovém rozpětí 24-72 let a celkový věkový průměr dotazovaných je 46 let. Učitelky byly
osobně seznámeny s tématem, i účelem dotazníku a byly ubezpečeny o jeho anonymitě.

2.4.2 Charakteristika mateřské školy.
Mateřská škola, ve které byl realizován výzkum, se nachází v Praze 6. Je čtyřtřídní,
rozdělená do dvou pavilonů po dvou třídách. Každá třída má kapacitu pro dvacet osm dětí
a děti jsou v nich rozděleny částečně heterogenně. V každém pavilonu nalezneme dvě třídy. Třídy v přízemí budov navštěvují děti od tří do čtyř let a některé ještě pětileté děti.
Třídy v prvním patře budov navštěvují některé děti pětileté, a zbytek starších předškoláků.
V každé třídě jsou dvě učitelky a u dvou tříd, na vyžádání rodičů, i asistentky. Vedení mateřské školy klade učitelkám jako hlavní úkol, že cílem jejich působení je spokojené dítě.
Škola také klade důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.
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2.4.3

Vyhodnocení otázek v dotazníku

1. Otázka: Které současné ilustrátory znáte? (volná výpověď)
V dotaznících se vyskytlo celkem 34 jmen, z nichž se jména Born Adolf,
Filcík Gabriel, Ježková Dagmar, Miler Zdeněk a Švejdová Vlasta shodovala dvakrát. Další jména uvedená v dotaznících byla: Anlaufovi Eva a Lubomír,
Baránková Vlasta, Born Adolf, Dubská Gabriela, Dvořáková Lucie, Filcík Gabriel,
Franzová Olga, Ježková Dagmar, Klimtová Ladislava, Lockerová Jiřina, Major P.,
Melan Petr, Miler Zdeněk, Modrá Jana, Mrázková Daisy, Pechová Ladislava, Piskačová Irena, Ptáčková Olga, Fučíková Renáta, Seifertová Lucie, Smetana Zdeněk,
Stevenson Peter, Šplíchal Antonín, Švejdová Vlasta, Tesařová Olga, Tichá Marie,
Urban P., Vimr Luděk, Zmatlíková Helena. Nejvíce jmen bylo uvedeno
v dotazníku číslo 3. Respondentka vypsala celkem 17 ilustrátorů. Z tohoto výsledku
usuzuji, že respondentka pod číslem dotazníku 3, má o současné ilustraci největší
přehled. Naopak nejméně jmen bylo uvedeno v dotazníku číslo dva, a to pouze jedno jméno ilustrátora. Počty odpovědí v jednotlivých dotaznících uvádím v grafu
číslo 1.
2. Otázka: Která nová nakladatelství, vydávající knihy pro děti, vznikla po roce
1989?
Na otázku respondentky odpovídaly volnou výpovědí. V dotaznících bylo
uvedeno 31 nakladatelství, z toho 7 z nich bylo uvedeno ve více dotaznících. Z
uvedeného grafu číslo 2A vyplývá, že pro učitelky v dané mateřské škole jsou nejznámější nakladatelství: Albatros, Portál a Svojtka. Dále se shodovaly na
nakladatelstvích: Fragment, Baobab, Sid a Nero. V poslední řadě, byla jednotlivě
uváděna nakladatelství: Amenius, Arsci, Beta, Euromedia group, Gnóm, Chvojkovo nakladatelství, Mladá fronta, Osvěta, Práh, Raabe. V uvedeném grafu číslo 2B
je možné zjistit počty odpovědí u jednotlivých dotazníků. Nejvíce odpovědí je uvedeno v dotazníku č. 3, nejméně odpovědí, tedy žádná odpověď, v dotazníku č. 2.
V ostatních dotaznících se počty odpovědí pohybovaly v průměru tří, až čtyř odpovědí na jeden dotazník.
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3. Otázka: Které dětské knihy z těchto nakladatelství znáte?
Ve třetí otázce respondentky navazovaly na otázku předchozí, ve které jmenovaly názvy nově vzniklých nakladatelství po roce 1989. V této otázce uvádějí,
které knihy z výše uvedených nakladatelství znají. Respondentky odpovídaly volnou výpovědí. Na tuto otázku odpovědělo pouze šest učitelek, jedna neodpověděla
vůbec a jedna odpověď nesouvisela s položenou otázkou. Nejvíce odpovědí bylo
zaznamenáno v dotazníku číslo 3, a dále v dotazníku číslo 6, a nejméně, tedy žádná
odpověď v dotazníku číslo 2.
4. Otázka: Víte, kdo tyto knihy ilustroval?
Čtvrtá otázka měla návaznost na otázku 3. Respondentky měly vypsat jména
ilustrátorů knih, které uvedly v předcházející otázce. Na otázku číslo 4., vůbec neodpověděly tři učitelky, jedna odpověď nebyla konkrétní a dvě učitelky uvedly
pouze jednoho autora. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno u dotazníku číslo 6.
5. Otázka: Máte v MŠ tyto knihy k dispozici pro děti?
Pátá otázka dávala na výběr možnost odpovědi ANO nebo NE. U této otázky
odpovědělo 6 respondentek ano, jedna respondentka ne, jedna ano – některé, a jedna nevyplnila otázku dle pokynu v dotazníku a odpověď tudíž není jasná. Tři
čtvrtiny, tedy většina učitelek z této mateřské školy, dává dětem k dispozici zmíněné knihy.
6. Otázka: Nabízíte tyto knihy při volných činnostech
V pěti případech z osmi nabízejí a půjčují učitelky dětem tyto knihy i při
spontánních činnostech. Dvě učitelky tyto knihy dětem při volných činnostech vůbec nenabízejí. Lze tedy předpokládat, že dvě učitelky této mateřské školy nemají
volně přístupnou knihovnu pro děti.
7. Otázka: Nabízíte tyto knihy při vedených činnostech?
Sedmá otázka má souvislost s otázkou číslo 6 a je opět uzavřená s možnostmi
odpovědí ANO/NE. Stejně jako při spontánních činnostech nenabízí tytéž učitelky
ilustrace ani při činnostech vedených, kromě respondentky s číslem 4, která naopak
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při vedené činnosti knihy nabízí. Ostatní respondentky, čili 6 z 8 při vedených činnostech knihy nabízejí.
8. Otázka: O které ilustraci jste si naposledy povídali při vedené činnosti
Tato otázka je otevřená a zjišťuje, kdy a jaká kniha byla učitelkami naposledy
použita při vedené činnosti. 5 učitelek uvedlo knihu i ilustrátora, jedna učitelka
pouze knihu, a dvě neuvedly žádnou odpověď, tudíž lze usoudit, že s dětmi o ilustraci rozhovory nevedou, ani jinak nepracují.
9. Otázka: Byla jste v době studií připravena na rozhovory a práci s ilustrací?
Otázka číslo 8 je opět uzavřená s výběrem možností ANO/NE. 6 z 8 respondentek souhlasí, že byla během studií připravena na rozhovory a práci s ilustrací,
jedna nesouhlasí, a jedna se neřídila pokyny pro vyplnění dotazníku, tudíž její odpověď není jasná a plnohodnotná.
10. Otázka: Co Vám umožnilo případné nedostatky v připravenosti na tuto práci
s dětmi odstranit?
Celkem tři učitelky uvádí, že jejich případné nedostatky v připravenosti na
práci s ilustrací jim pomohla odstranit praxe a jejich zkušenosti. Dále dvě učitelky
uvádějí zvídavost dětí. Jako další uvádějí svou vlastní zvídavost, vztah ke knize
a umění, knihovnu, internet, samostatnou práci. Tři učitelky neodpověděly na otázku vůbec, a lze tak předpokládat, že své nedostatky se nesnažily odstranit, nebo
žádné nedostatky ve své práci nemají.
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2.4.4 Výzkumné nálezy z fáze A
Dotazníky byly vyplněny osmi učitelkami ve čtyřtřídní mateřské škole, a tudíž není
možné výsledky a zjištěné skutečnosti jakkoli zobecňovat. Získaná výzkumná data přinesla
výsledky o přehledu učitelek v dané mateřské škole o současné ilustraci a jejich postoji
k využití ilustrace ve výchovně vzdělávacím procesu.
Většina učitelek, tedy 6 z 8, má o současné ilustraci přehled a jmenovaly dva a více
současných ilustrátorů. Průměr v počtu uvedených ilustrátorů převyšuje jedna z učitelek
(v dotazníku označená pod číslem 3), která uvedla ilustrátorů celkem 17. Většinou se učitelky shodovaly na známých jménech, jako Adolf Born, Gabriel Filcík, Dagmar Ježková,
Zdeněk Miler a Vlasta Švejdová. V otázce týkající nakladatelství vzniklých po roce 1989,
se nejvíce shodovaly na nakladatelství Portál, které je zaměřeno z větší části na odbornou
literaturu, dále nakladatelství Svojtka, jehož publikace jsou dětem a jejich rodičům každoročně nabízeny i prostřednictvím této mateřské školy, dále nakladatelství Fragment a také
nejspíš nejznámější nakladatelství Albatros. Nejvíce nakladatelství, celkem 9, uvedla učitelka, která má zároveň největší přehled o současných ilustrátorech. V navazující otázce
většina učitelek uvedla několik titulů knih vydané nakladatelstvími, které uvedly v otázce
předchozí. Polovina z nich však poté již neuměla přiřadit ilustrátora těchto knih.
V otázkách týkajících se využívání a nabízených knih je z odpovědí zřejmé, že knihy, které
uvedly v předchozích otázkách, v mateřské škole k dispozici mají, ale téměř třetina učitelek je nenabízí dětem ve volných činnostech. Knihu, ani ilustraci, dvě z tázaných učitelek
nenabízí ani při činnosti řízené. Jedna z učitelek, která údajně ilustraci nenabízí při řízené
ani volné činnosti si však protiřečí v otázce číslo 8, tedy otázce, ve které zjišťuji, o které
ilustraci si s dětmi při vedené činnosti povídali naposledy. V dotazníku vypovídá, že naposledy hovořili o ilustraci Vladimíra Jiránka z knihy Bob a Bobek v létajícím klobouku.
K mému překvapení na tuto otázku neodpověděla učitelka s největším počtem uvedených
ilustrátorů, nakladatelství a titulů knih. Tato učitelka však v předchozích otázkách též tvrdí,
že dětem knihy nabízí jak při volných, tak řízených činnostech za předpokladu, že je to
vhodné. V předposlední otázce, kde se dotazuji, zda byly učitelky v době svých studií připraveny na práci s ilustrací, odpovídají kladně všechny, kromě jedné, jejíž odpověď je
nejasná v důsledku nedodržování pokynů při vyplňování dotazníkových otázek. V závě-
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rečné otázce, týkající se sebereflexe v oblasti zkvalitnění přípravy práce s ilustrací, se učitelky ve většině shodují, že nedostatky v připravenosti jim pomohla odstranit praxe, a to
především práce s dětmi v mateřské škole i vlastními, každodenní setkávání s ilustrací,
vlastní postřehy a fantazie dětí, ale také knihovna, internet, vlastní zvídavost a láska ke
knize či umění.
Odpovědi z jednotlivých dotazníků a grafy související s některými otázkami je
možno naleznout v příloze č. 2 – č. 13.

2.4.5 Závěr fáze A
V mateřské škole, kde probíhal výzkum, má šest učitelek přehled o současných ilustrátorech i nakladatelstvích. Stejný počet učitelek též nabízí knihy dětem při volných
i řízených činnostech a rozpráví s dětmi o ilustraci. Z konkrétních případů učitelek, které
dětem ilustraci nenabízejí a ani o ní nemají přehled, soudím, že samy o práci s ilustrací
a knihou zájem nejeví. Pokud ano, nenabízejí právě tu současnou, jelikož o ní nemají přehled a převážně čerpají z léty prověřených námětů a knih.
O dotazník a téma s ním spojené jevily větší zájem pouze 2 učitelky, u nichž bylo
z výsledků patrné, že přehled o současné ilustraci mají, i s ní pracují, nabízejí ji dětem
a samy se o ni dále zajímají. Vztah ke knihám jde u těchto dvou učitelek vidět již při návštěvě jejich třídy, kde je poměrně velká nabídka dětských knih. Ostatní učitelky se
o dotazníky a jejich téma nikterak více nezajímaly a jedna z nich měla obavy dotazník vyplnit. Myslím, že tyto obavy měly zdroj především v delší pauze z praxe v mateřské škole
a lpění na stereotypech.
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2.5 Výzkumné šetření fáze B
Výzkum probíhal ve dvou třídách mateřské školy po dobu jednoho měsíce. Cílem
experimentu bylo zjištění, zda je možné pedagogickým působením ovlivňovat preference dětí při výběru ilustrací. Pro ověření, jsem navrhla metodiku činností pro utvoření
vztahů k současné a konkrétní ilustraci.
Použité metody:
•

Segmentace

•

Experiment

•

Pozorování

•

Záznam

•

Transkripce

Charakteristika zkoumaného vzorku:
Akční výzkum byl realizován ve stejné mateřské škole, kde bylo realizováno též
dotazníkové šetření zaměřené na učitele. Výzkumu se zúčastnilo celkem 24 dětí. 12 dětí
(skupina B) ze třídy mladších dětí ve věkovém rozsahu 3-5 let a 12 dětí (skupina A) ze
třídy starších dětí ve věku 5 – 7 let. Počet dětí se však během průběhu výzkumu měnil kvůli absenci některých dětí.
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2.5.1

Průběh výzkumné fáze B

1) Setkání: motivační rozhovor na téma kniha, ilustrace, motivace k pohádce
„Perníková chaloupka“, primární preference.

• Motivační rozhovor o knize: S dětmi jsem nejprve vedla obecný rozhovor
o knihách. Dětem jsem kladla otázky: „Jaké knihy máte doma? Proč máte rádi
knihy? Kde se v knize vzala písmenka? Kdo je napsal? Proč jsou v knize obrázky, jak se jim říká a kdo je vytvořil? Kterou knihu máte nejraději a proč se
vám líbí?“
•

Seznámení s pohádkou: Po rozhovoru, týkajícího se knihy, jsem dětem dala
hádanku, kterou měly rozpoznat pomocí smyslu čichu. Děti jsem vybídla, aby si
v hlavě promyslely, kterou pohádku jim vůně připomene. Postupně jsem děti
sedící v kruhu obešla a dala jim přivonět k látkovému sáčku naplněného perníkovým kořením. Všechny děti úkol dodržely a v tichosti vyčkávaly, až si
přivoní všechny děti. Poté začaly říkat, co jim vůně připomíná.

•

Rozhovor s dětmi: Já: „Děti znáte tu vůni? Co vám připomíná?“ Děti: „To je
skořice“, „Něco co se dává na perníky“, „Perníky co maminka dělá na Vánoce“. Já: „Všichni máte pravdu. Kterou pohádku vám ta známá vůně
připomněla?“ Děti: „Perníkovou chaloupku“, „O Jeníčkovi a Mařence“, „O
ježibabě“.

•

Společné seznámení s příběhem + vyprávění: Děti se shodly, že se jedná o
známou pohádku „Perníková chaloupka“. Po té jsem začala s vyprávěním příběhu a vybídla děti, aby doplňovaly, jak to v pohádce „O perníkové chaloupce“
bylo.

Já: „Byla jedna chaloupka v lese a v ní žil tatínek s maminkou a jejich děti, které
se jmenovaly“
Děti: „Jeníček a Mařenka“.
Já: Tatínek pracoval v lese jako“
Děti: „Dřevorubec.“
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Já: „Jednoho dne vzal do lesa Jeníčka s Mařenkou, aby si v lese pohráli. Mezi tím
co tatínek kácel dříví, děti si v lese hráli. Najednou Mařenka dostala hlad a řekla
Jeníčkovi.“
Děti: „Jeníčku půjdeme si natrhat borůvky a maliny.“
Já: „I když trhali, pořád slyšeli rány, jak tatínek kácel dříví“ (Společné plácání
dlaněmi o nohy) „Rány ale pomalu utichaly“ (Postupné tlumení plácání dlaněmi o
nohy). „Děti už tatínka neslyšely a začaly volat: Tatínku, kde jsi!“
Děti: „Tatínku, kde jsi! Tatínku, kde jsi!“
Já: „Už se pomalu blížila tma a děti se neměly kde se schovat. Jeníček tedy vylezl
na strom a v dálce uviděl.“
Děti: „Chaloupku“, „Světýlko“, „Perníkovou chaloupku“
Já: „Když přišly k chaloupce celé z perníku, měly opravdu veliký hlad a začaly
loupat perníček ze střechy. Tu zavrzaly dveře, z chaloupky vykoukla babice a říká.“
Děti: „Kdo mi to tu loupe perníček?“
Já: „ Děti se baby lekly a odpověděly…“
Děti: „To nic, to jenom větříček.“
Já: „Babice zalezlá zpátky do chaloupky a děti zase trhaly. Baba se tentokrát nenechala nachytat, obešla chaloupku, chytla děti a vzala je s sebou dovnitř. Jeníčka
zavřela do chlívku a Mařenka musela uklízet v chaloupce. Babice Jeníčka vykrmovala samými dobrůtkami, a když už se jí zdál dost vypasený, řekla Mařence, ať
roztopí pec, že si udělají pečínku. Baba vytáhla lopatu a vybídla Jeníčka, aby se na
ni posadil. Jeníček byl ale chytrý a řekl babě…“
Děti: „Já ale nevím, jak se na té lopatě sedí“
Já: „Baba si tedy na lopatu sedla, aby mu to ukázala, a Jeníček s Mařenkou popadli lopatu a hodili babu do pece. Zamkli za sebou dveře, natrhali perníček a
utíkali po nejbližší cestičce, až doběhli k chaloupce jejich maminky a tatínka.
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•

Primární
ární preference,
preference záznam primárních preferencí
Po převyprávě
řevyprávění příběhu jsem ve třídě vedle sebe rozložila 3 různé ilustrace
se stejným motivem: Jeníček a Mařenka
u perníkové chaloupky.
chaloupky
První kniha byla ilustrovaná Marcelou Walterovou (příloha č. 17). Myslím,
že právěě ilustrace od Marcely Walterové je pro děti
ti dosti lákavá svou pestrostí,
jasnými konturami i jednoduchým dějovým
d
vyobrazením. Je zde jistá podobpodo
nost častým stereotypům
stereotyp
napodobujícím významné ilustrátory (Helena
Zmatlíková, Josef Lada), či komiksovým kresbám.
Druhou nabízenou ilustrací byla netradiční
netradi
ilustrace
od Venduly Chalánkové
Chalá
(příloha č. 19),, která je ojedinělá
způsobem
ůsobem techniky, a to textiltexti
ní koláží. Ilustrátorka zde vyuvy
žívá tvarovou nadsázku, zjednodušení, zvýrazňuje
zvýraz
motiv bezstarostnosti
bezstaro
dítěte
a charakteristické znaky. Využívá specifický znakový systém
sy tém zakládaný na tvatv
rové a znakové nadsázce. Používá ohraničující
ohrani
linie, působí
ůsobí prostorově.
prostorov
Třetí
etí nabízená ilustrace je tvorbou Evy Frantové – Frühaufové (příloha
č. 18), která vee své ilustraci využívá vcelku reálné vyobrazení figur i prostředí,
prost
v němž se děj
ěj odehrává.
odehrává Ilustrátorka se
zaměřuje i na některé
ně
detaily, které děti
jistě zajmou, a použitím barev podtrhuje
význam a atmosféru vyobrazené situace.
Děti jsem k ilustraci zvala samostatně,, aby nebyly ovlivněny
ovlivn
názorem
kamaráda, ani rušeny při
p rozhodování.
Dětí
tí jsem se ptala, která ilustrace se jim nejvíce líbí k pohádce, kterou jsme si
vyprávěli.
ěli. Motivací byla dětem
d tem menší fotokopie zvolené ilustrace. Preference
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dětí jsem zaznamenala do tabulky, jejíž zpracování se nachází v příloze č. 14,
15, 16.
2) Setkání s ilustrací: Záměrné vnímání ilustrace Evy Frantové Frühaufové, prožitkové aktivity, výtvarná činnost: Zdobení perníčků, kresba tuší

• Skládání rozstříhané fotokopie ilustrace: Na začátku druhého setkání jsem
děti rozdělila do skupin po třech dětech a rozdala jim rozstříhané fotokopie ilustrace Jeníčka a Mařenky od Evy Frantové Frühaufové. Děti po složení obrázku
hádaly, jaké postavy jsou na obrázku. Po té jsme si znovu společně při prohlížení ilustrace převyprávěly začátek příběhu.
•

Vnímání ilustrace, „Cesta k perníkové chaloupce“: Děti jsem vyzvala, aby
se přeměnily do role Jeníčků a Mařenek a zavedla jsem je do místnosti
s překážkovou dráhou, která měla simulovat les a překážky v cestě. Aby se děti
lépe vcítily do situace, ve které byl i Jeníček s Mařenkou, pustila jsem na magnetofonu zvuky lesa a pro tajemnější atmosféru zatemnila okna. S dětmi jsme
prošli překážky: chůze po lavičce (chůze po kládě), přelézání Polikarpovy stavebnice (přelézání spadlých stromů, přeskakování lana (přeskakování potoka),
prolézání strachovým pytlem (bloudění ve skalách). Na závěr překážkové dráhy
jsme se zastavili u žebřin, na jejichž vrcholu byla přichystaná ilustrace Evy
Frantové Frühaufové, s vyobrazením perníkové chaloupky. Děti, jakožto Jeníčky a Mařenky, jsem vyzvala, aby vylezli na strom (žebřiny) a podívaly se, jestli
nahoře uvidí chaloupku. Děti se vydržely na ilustraci s vyobrazením chaloupky
dlouze dívat, a když slezly dolů, sdělovaly si vzájemně své dojmy a v rolích
pokračovaly. Po té, co mi Jeníčkové a Mařenky sdělili, že opravdu viděli chaloupku, jsme se vydali na cestu „k chaloupce“, a prošli si společně naposledy
překážkovou dráhu.

•

„Ježibaba a její sladká chaloupka“, zdobení perníčků: Když jsme společně
prošli dráhu, vystoupili jsme ze svých rolí Jeníčků a Mařenek a společně si prohlédly další ilustraci od Evy Frantové Frühaufové, s motivem perníkové
chaloupky. Společně jsme vedli rozhovor o tom, proč byla chaloupka celá
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z perníku, kdo perníčky vytvořil a jak, a kdo by rád také takové perníčky ozdobil. Děti se tentokrát dostaly do role Ježibaby a vyzkoušely si zdobení vlastních
perníčků. Činnost děti velmi zaujala a inspirací jim byla ilustrace, kterou mohly
v průběhu tvořivého procesu pozorovat.
•

Kresba tuší: „Když Jeníček a Mařenka trhali perníčky“: Mezi tím, co usychaly ozdobené perníčky, jsme si s dětmi dovyprávěly příběh až do okamžiku,
kdy Jeníček a Mařenka měli trhat na střeše perník. V knize ilustrované Evou
Frantovou Frühaufovou tento moment zachycený nebyl a tak jsme se s dětmi
dohodli, že si vytvoříme ilustraci vlastní a nakreslíme, jak to bylo, když Jeníček
s Mařenkou trhali perník na střeše chaloupky (některé dětské výtvory je možné
nalézt v příloze č. 20, 21, 22, 23, 24).
•

Použitý materiál: Tuš, špejle, bílá čtvrtka A4

3) Setkání s ilustrací: Záměrné vnímání ilustrace Evy Frantové Frühaufové, prožitkové aktivity a výtvarná činnost: negativní kresba

•

„Ježibaba z perníkové chaloupky“: Další setkání jsme si s dětmi při prohlížení knihy s ilustrací Evy Frantové Frühaufové zopakovaly, co se v příběhu
doposud stalo. Další vybraná ilustrace, na kterou jsem se s dětmi chtěla pracovat, zobrazovala setkání Jeníčka, Mařenky a Ježibaby. Dětem jsem ilustraci
vystavila a vedla s nimi rozhovory o tom, jaká ježibaba může být: Jak vypadá
(ohnutá záda, křivé ruce, dlouhá brada a nos, roztrhané oblečení, má hůl, kočku
na zádech…) Jaké má vlastnosti (zlá, mazaná), proč chce chytit děti. Po tomto
rozhovoru jsem dětem zadala úkol nakreslit čarodějnici podle své fantazie, jak
si myslí, že čarodějnice vypadá (některé dětské výtvory je možné nalézt
v příloze č.: 26, 27, 28, 29, 30, 31).
•

•

Použitý materiál: černý kreslicí karton, světlé pastelky (negativní kresba)

Zakončení příběhu: Po výtvarné činnosti jsem zařadila pohybovou aktivitu:
děti na sebe vzaly role Jeníčků a Mařenek a já pomocí kostýmního znaku (šát-
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ku) roli ježibaby. Úkolem dětí bylo nenechat se chytit Ježibabou. Když byly
všechny děti chyceny, postavili jsme společně pec z molitanové a polikarpovy
stavebnice, ve které si Ježibaba chtěla upéct Jeníčka s Mařenkou. Když byla pec
hotová, zahráli jsme si s dětmi krátkou etudu, jak děti Ježibabu obelstily. Pomocí kostýmního znaku – šátku, který položily na lopatu, hodily „Ježibabu“
do pece, čímž jsme pohádku společně zakončily.
•

Jak se příběh vyvíjel: Posledním úkolem pro děti bylo seřazení fotokopií ilustrací od Evy Frantové Frühaufové od začátku příběhu do konce, tak jak jsme
ho společně vyprávěly. Na závěr jsme si s dětmi celý příběh převyprávěli
a řekly o svých dojmech z prožitých činností.

4) Setkání s ilustrací: Sekundární preference při výběru ilustrace
•

Při závěrečném setkání s ilustrací jsem s dětmi vedla rozhovor individuálně
a byl zaměřen na sekundární preference při výběru ilustrace. Opět jsem rozložila tytéž 3 knihy se stejným motivem jako při primárním výběru a položila
dětem otázku, která ilustrace se jim nejvíce líbí k pohádce Perníková chaloupka, o které jsme si společně vyprávěli. Preference dětí jsem zapsala do
tabulky, kterou je možno najít v příloze č. 14, 15 a 16.
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2.5.2

Výzkumné nálezy fáze B
Při zkoumání preferencí dětí při výběru ilustrátorů jsem pracovala se dvěma skupi-

nami. Skupinu A tvořilo 12 dětí staršího předškolního věku z jedné třídy, v rozmezí 4;11
až 6;1 let. Skupinu B tvořily děti mladšího předškolního věku z jedné třídy, v rozmezí 3;6
až 5;0 let. Na obě skupiny dětí jsem aplikovala stejné metody a postupy při záměrném
ovlivňování a práci s vybranou ilustrací. Děti měly možnost výběru mezi třemi ilustracemi
stejného motivu, které jsem popsala již v předchozích kapitolách. Preference dětí jsem zaznamenala do tabulky, kterou je možno naleznout v příloze pod číslem 32, a některé
zajímavé komentáře dětí taktéž v příloze číslo 32.
Nejvíce primárních preferenčních hlasů ve skupině A obdržela netradiční ilustrace
Venduly Chalánkové. Tuto ilustraci ve skupině A preferovalo 5 dětí z 12. Ve skupině B
získala nejvíce preferenčních hlasů taktéž ilustrace Venduly Chalánkové, a to u 7 dětí z 12.
Nejméně ohlasů u skupiny A měla ilustrace Evy Frantové Frühaufové, 3 z 12 dětí. U skupiny B se s nejmenším počtem preferencí setkala ilustrace Marcely Walterové, a to pouze
s 1 hlasem z 12.
S oběma skupinami jsem následně při třech setkáních v rozmezí třech týdnů záměrně pracovala pouze s ilustrací Evy Frantové Frühaufové a později zjišťovala, jaké budou
sekundární preference a reakce na tuto ilustraci, či jakým jiným způsobem se změní preference původní. Po třech týdnech jsem zaznamenala u většiny dětí, tedy u 18 z 24, stejné
preference jako byly původní. Primární preference se změnily pouze u 6 dětí, a to u 4 z 12
u skupiny A, a dále u 2 z 12 u skupiny B. Změna původní preference k preferenci ilustrace
Evy Frantové Frühaufové se odehrála u 4 dětí. Je tedy možné, že tyto 4 děti byly skutečně
ovlivněny programem, který jsem na nich aplikovala v předchozích třech týdnech. U některých dětí, které opět uvedly stejnou ilustraci, jsem zaznamenala váhavé reakce, které
svědčily jistému ovlivnění mé záměrné práce s ilustracemi Evy Frantové Frühaufové. Nakonec se ale tyto děti i podruhé rozhodly pro původně preferovanou ilustraci.
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2.5.3

Závěr fáze B
Výzkumné šetření zaměřené na dětské preference u výběru ilustrátorů ukázalo, že

ze tří nabízených současných ilustrací má u dětí největší oblibu ilustrace Venduly Chalánkové. Z komentářů dětí vyplývá, že největší oblibu má díky svému netradičnímu
zpracování – látkové koláži a humornému vyobrazení. Ve velmi těsném počtu preferenčních hlasů je v pořadí druhá nejčastěji preferovaná ilustrace Evy Frantové Frühaufové.
Mezi nejméně preferovanou patří ilustrace Marcely Walterové, s téměř polovičním počtem
hlasů než u Evy Frantové Frühaufové.
Díky záměrnému působení se preference ve prospěch ilustrace Evy Frantové
Frühaufové změnily u 4 dětí z 24. Myslím, že kdyby toto působení trvalo déle a v kratších
časových intervalech, bylo by možno ovlivnit určitým směrem více dětí. Toto ale v mém
výzkumu nebylo možné kvůli časovým důvodům a absencím některých dětí, se kterými
byl výzkum realizován. Ačkoli se nepodařilo ve výběru ilustrace ovlivnit více než 4 děti,
reakce na prožitek a setkávání s ilustrací se projevily i u ostatních dětí v krátké době. Děti
i mimo vedené činnosti samy spontánně výtvarně zpracovávaly téma Perníkové chaloupky,
více si půjčovaly knihy, společně komentovaly ilustrace a měly zájem o další společné
rozhovory o ilustracích. Taktéž jsem byla svědkem několika jejich námětových her
na téma perníkové chaloupky.
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2.6 Shrnutí výzkumných nálezů
2.6.1 Odpovědi na výzkumné otázky
Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjištění preferencí dětí předškolního věku při
výběru ilustrátorů, ověření možností záměrného ovlivňování učitelkou a zmapování přehledu učitelů o současné ilustraci a jejím využití ve vzdělávacím procesu.
V první fázi výzkumu jsem zjišťovala, jaký přehled mají učitelky v konkrétní
mateřské škole o současné ilustraci. Výzkum probíhal metodou dotazníkového šetření,
kterého se zúčastnilo 8 učitelek mateřské školy, ve které následně probíhala i druhá fáze
výzkumu. Z dotazníků je patrné, že dotazované učitelky dokážou jmenovat alespoň jednoho a více současných ilustrátorů. Učitelky se nejvíce shodly na jménech: Adolf Born,
Gabriel Filcík, Dagmar Ježková, Zdeněk Miler a Vlasta Švejdová. Nejvíce ilustrátorů
uvedla učitelka v dotazníku číslo 3, a to celkem 17. Ostatní učitelky uváděly přibližně 4
ilustrátory, jedna z nich pouze jednoho.
Dalším dílčím cílem bylo zjištění, jak a zda se děti v konkrétní mateřské škole
setkávají se současnou ilustrační tvorbou. Dvě z dotazovaných učitelek nenabízí dětem
současnou ilustraci vůbec, jedna z učitelek ji nabízí dětem pouze při činnostech řízených
a pět učitelek má knihy se současnou ilustrací pro děti volně k dispozici a pracují s nimi
také při řízených činnostech.
Ve druhé fázi svého výzkumu jsem nejprve navrhla metodiku směřující
k utváření vztahů dětí k současné ilustraci a následně jsem ji experimentálně ověřila
na vzorku 24 dětí ve věku 3-7 let. Tento výzkum byl kvůli ověření funkčnosti aplikován
pouze na vzorku 24 dětí. Proto z něj nelze vyvozovat definitivní závěry. Tato metodika
pouze částečně potvrdila, že záměrnými činnostmi se dají u několika dětí preference ovlivnit. 4 děti z 24 své preference změnily po záměrné činnosti s danou ilustrací a některé děti
byly jen částečně ovlivněny, což se projevilo váhavou reakcí při následném výběru preferované ilustrace a spontánními činnostmi, které souvisely s již aplikovaným programem na
téma současné ilustrace.
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2.6.2 Inspirace pro další výzkum, didaktická reflexe
Pro mě, jako učitelku v mateřské škole, jsou podnětné nálezy z obou částí. Jsem si
ovšem vědoma jistých nedostatků ve své přípravě metodiky i jejím experimentálním ověření, které se projevily během vlastního experimentu i zpracování výzkumných nálezů.
Pokud by nastala situace, že by se tento výzkum někdo rozhodl opakovat, uvádím zde některá doporučení plynoucí z vlastních poznatků a zkušeností z průběhu experimentu
a následného zpracovávání dat.
Výzkumná fáze A, doporučení pro pokračování ve výzkumu:
•

Ověřit na větším vzorku respondentů, směřovat ke kvantitativnímu výzkumu

•

Dotazník více zaměřit na vlastní práci učitelek s ilustrací v edukačních procesech.

•

V dotazníku pokládat otázky zjišťující způsoby didaktického využití ve výtvarných
činnostech s dětmi.

•

Lépe formulovat otázky

Výzkumná fáze B, doporučení pokračování ve výzkumu:
•

Ověřit metodiku na větším vzorku

•

Záměrné působení na děti by mělo probíhat častěji a dlouhodoběji

•

Lépe děti motivovat při výběru ilustrací

•

Zařadit více výtvarných činností (v souvislosti s dlouhodobým působením)

•

Nechat dětem dostatečný prostor pro vnímání a vyjádření dojmů z ilustrace
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění, zda se děti v mateřské škole setkávají se

současnou ilustrací, jakým způsobem učitelé se současnou ilustrací v edukačních procesech pracují a jaké jsou následné dětské reakce. První část práce je zaměřena na historii
dětské ilustrace a nabízí i drobný přehled ilustrace současné. Díky zpracování této teoretické části, jsem si významně rozšířila svůj repertoár současných ilustrátorů a získala přehled
o řadě nakladatelství vydávající knihy s hodnotnou ilustrací pro děti. V této souvislosti
jsem navštívila výstavu současných ilustrátorů knih pro děti 11 světů a výstavu věnovanou
autorské knize, která zahajuje festival Děti, čtete? Zpracování výzkumné části bylo taktéž
velmi přínosné a v některých ohledech i překvapivé. Zjištění z dotazníkové části ukazuje
na nedostatky ve využívání ilustrace v edukačních procesech, a úzkém přehledu o současné
ilustraci u učitelek v konkrétní mateřské škole, kde jsem následně experimentálně ověřovala dětské preference. Myslím, že má práce by mohla být těmto učitelkám z mateřské školy,
v níž výzkum probíhal, určitou nápomocí a nasměrováním v práci s ilustrací a zdrojem
rozšíření jejich kompetencí v oblasti ilustrace pro děti. Téma dětské ilustrace je jistě velmi
rozsáhlé pro zpracování dalších výzkumů. Byla bych tedy ráda, kdyby i má práce
v budoucnu posloužila jako inspirace pro další zkoumání v této pedagogické oblasti.
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