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Abstrakt
NOVÁKOVÁ, D.: Obsahy skrytého kurikula jako vzdělávací obsahy výtvarné výchovy.
[Diplomová práce] Praha 2015 – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra
výtvarné výchovy, 126 s.
Diplomová práce se zabývá skrytým kurikulem, konkrétně skrytými obsahy odehrávajícími
se ve výtvarné výchově. Zkoumá moţnosti uplatnění těchto obsahů ve vyučování výtvarné
výchovy. Práce má charakter kvalitativní průzkumné sondy. Prostředkem zkoumání je
pozorování a neformální rozhovor. Práce ukazuje, ţe obsahy skrytého kurikula nesou
zajímavý vzdělávací potenciál pro výtvarnou výchovu, avšak vyučující často tyto obsahy
neregistrují nebo registrují, ale nevyuţívají. Cílem sondy je tedy identifikovat různé
obsahy skrytého kurikula v praxi výtvarné výchovy (s návazností na socio-kulturní a
umělecké souvislosti) a nastínit, jak je lze uchopit. Následně je jeden obsah konkrétně
transformován do návrhu výuky výtvarné výchovy, realizován a reflektován. Výtvarná část
práce je pojata jako reflexe výtvarné tvorby autorky se zaměřením na její skrytou stránku.

Abstract
NOVÁKOVÁ, D.: Contents of hidden curriculum as learning contents of Art Education.
[Diploma thesis] Prague 2015 – Charles University, Faculty of Education, Department of
Art Education, 126 pages
The thesis is tackling the hidden curriculum, in particular the hidden contents which take
place in art education. It researches possible use of these contents in teaching of art
education. The thesis has a character of qualitative explorative probe. The methods of
research are observations and informal interviews. The study shows that the contents of the
hidden curriculum bear an interesting educational potential for art education. However,
teachers often do not register the contents or register but do not use them. The aim of the
probe is thus to identify the various contents of the hidden curriculum in the practice of art
education (with relation to socio-cultural and artistic context) and outline how they can be
grasped. Subsequently, one content is specifically transformed into the design of art
education, realized and reflected. Art part of the thesis is conceived as the author’s art
work reflection, focusing on the hidden side of her art work.
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Úvod
Téma diplomové práce jsem si vybrala v návaznosti na bakalářskou práci (viz
NOVÁKOVÁ, D.: Rozhovory ţáků v procesu tvorby ve výtvarné výchově. Praha, 2012).
Bakalářská práce měla charakter kvalitativní průzkumné sondy a zabývala se komunikací
mezi ţáky ve vyúce výtvarné výchovy. Zaměřovala se přímo na typy a obsahy rozhovorů
mezi ţáky a moţnostmi jejich transformace v učivo. Práce ukázala, ţe rozhovory mezi
ţáky během výuky jsou vyučujícími alespoň částečně sledovány. Také bylo zjištěno, ţe
toto sledování probíhá u vyučujících, zjednodušeně řečeno, podprahově, intuitivně, ale
zároveň přináší vyučujícím řadu důleţitých informací, které pak cíleně didakticky
vyuţívají. Například jsou to informace o atmosféře v třídním kolektivu, o vztahu ţáků
k předmětu a vyučujícímu, o koncentraci na téma výuky, a také o otázkách týkajících se
přímo výtvarné činnosti a výtvarných problémů. V bakalářské práci jsem ukázala, jak a
proč vyuţít ve výuce rozhovory mezi ţáky, jak je pojmout jako výtvarná témata se
specifickými vzdělávacími moţnostmi.
Téma diplomové práce je tedy širší a obecnější. Rozhovory mezi ţáky ve výtvarné
výchově jsou jen jednou z kategorií, kterou lze povaţovat za obsah skrytého kurikula.
Ráda bych v této práci ukázala na další kategorie skrytého kurikula ve výtvarné výchově a
jejich vyuţití, transformaci do učiva. Pro všechny typy obsahů, které budu řadit do oblasti
skrytého kurikula, platí, ţe je vyučující nemusí reflektovat, můţe si jich sice všímat, ale uţ
s nimi nemusí dále v hodinách pracovat, anebo je naopak dokáţe „vytáhnout ze skrytosti“
a vytěţit jejich vzdělávací potenciál.
Diplomová práce je opět pojata jako kvalitativní průzkumná sonda. Jejím cílem je
identifikace několika obsahů skrytého kurikula z reálné výuky výtvarné výchovy, jejich
teoretická reflexe a návrh jak je didakticky vyuţít v hodinách výtvarné výchovy. Následně
je jeden návrh ověřen v rámci oborové pedagogické praxe.
Práce je rozdělena do pěti kapitol. Pro přehled uveďmě stručnou charakteristiku
jednotlivých častí. V první kapitole se seznámíme se základními údaji provedené sondy
(pojetí sondy, průběh, etika, fáze a cíle). Druhá kapitola se soustřeďuje na vymezení
pojmů, které jsou pro diplomovou práci stěţejní: kurikulum formální a kurikulum skryté.
-9-

Na definice těchto pojmů navazuje třetí kapitola, kde se jiţ podrobně budeme zabývat
konkrétními příklady z pozorovaných hodin výtvarné výchovy, které doplňují teoretické
otázky a pojmy. Jednotlivé příklady se pokusíme uvést do souvislostí s výtvarným uměním
a nastíníme moţnosti jejich didaktického vyuţití. Čtvrtá kapitola je věnována konkrétní
transformaci jednoho vybraného skrytého obsahu do učiva výtvarné výchovy – tedy
návrhu didaktické řady a popisu její realizace v rámci oborové praxe. Poslední, pátou
kapitolu tvoří výtvarná část, jeţ vznikla na základě zjištěných skutečností. Formou
sebereflexe se v této kapitole pokusím vyrovnat se skrytou stránkou mé výtvarné tvorby.
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1. Popis sondy
„Výzkum jako způsob reflexe reality našeho oboru.“ (SLAVÍK, 1998, str. 51)

1.1.

Pojetí sondy

Diplomová práce má charakter kvalitativně pojaté sondy.1 „Termínem kvalitativní
výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehoţ výsledků se nedosahuje pomocí statistických
procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (STRAUSS, 1999, str. 10) Jan Hendl a
mnoho dalších autorů nesouhlasí s tímto jednostranným vymezením: „podle nich
jedinečnost kvalitativního výzkumu nespočívá pouze v absenci čísel.“ (HENDL, 2005, str.
50) Proto Jan Hendl uvádí několik dalších definic kvalitativního výzkumu, z nichţ zde
uvedu alespoň dvě, které jsou charakteristické pro sondu, jiţ jsem realizovala:
„Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem nebo
situací jedince či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální nebo normální,
reflektující kaţdodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací.“ (…) „Výzkumník
se snaţí získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou logiku, na
explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti.“ (HENDL, 2005, str. 50 – 51)
Základním přístupem mé kvalitativně pojaté sondy je případová studie: „podrobný
popis a rozbor jednoho nebo několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou je, jaké
jsou charakteristiky daného případu nebo skupiny porovnávaných případů.“ (…)
„Předpokládá se, ţe podrobným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným
podobným případům.“ (HENDL, 2005, str. 103 – 104)

1

Nesnaţím se vydávat empirické zobecnění své zkušenosti za kvalitativní výzkum, pouze vycházím z knih

Jana Hendla a jeho metodologie. Proto také své sledování ve vyučovacích hodinách nazývám „sonda“.
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1.2.

Průběh sondy – výběr ZŠ

Diplomová práce je tedy pojata jako akční participační sonda, v níţ se snaţím o
definování pojmu skryté kurikulum, jeho identifikaci a popis v rámci výuky na druhém
stupni základních škol. V letním semestru školního roku 2012/2013 byly proto provedeny
náslechy na třech praţských základních školách. Výběr škol byl naprosto náhodný a
vzhledem k časové náročnosti byl situovaný do okolí aktuálního bydliště. Neuvádím
konkrétní názvy škol, nýbrţ je pro přehlednost označím jako školu A, školu B a školu C.
Škola A a B se nachází na Praze 5, škola C na Praze 2.
Na školu A jsem docházela do výtvarné výchovy do 5., 7., 8., a 9. třídy. Celkem
jsem zde uskutečnila 30 hospitací. Výtvarnou výchovu zde vyučuje učitelka s aprobací
matematika/fyzika. V prvním ročníku magisterského studia jsem na této škole vykonávala
oborovou pedagogickou praxi.
Ve škole B jsem pozorovala kaţdou středu ráno dvě hodiny výtvarné výchovy šesté
třídy, dále také osmou a devátou třídu. Zde bylo uskutečněno 28 hospitací. Výtvarnou
výchovu zde vyučuje ředitelka školy s aprobací matematika/biologie. Následující školní
rok (zimní semestr 2013/2014) mi zde byla umoţněna oborová pedagogická praxe, kde
jsem vyzkoušela didaktickou řadu navrţenou na základě zjištěných skutečností.
Na poslední školu C jsem docházela kaţdé úterý na jednu hodinu výtvarné výchovy
do osmé třídy. Příleţitostně jsem navštívila třídu devátou. Celkem jsem na této škole měla
moţnost pozorovat 10 vyučovacích hodin. Zde vyučuje výtvarnou výchovu kvalifikovaná
učitelka s aprobací výtvarná výchova/český jazyk.

1.3.

Metody uplatněné v sondě – sběr dat, analýza

Jak vyplynulo z výše uvedených definic Jana Hendla, sběr dat kvalitativních šetření
probíhá v přirozených podmínkách sociálního prostředí, kdy dochází k intenzivní interakci
s jedincem/jedinci. To je vlastně empirické zkoumání neboli „činnost, při níţ jsou
poznatky získávány přímo v praxi. Buď bezprostředně různými metodami pozorování, nebo
zprostředkovaně různými metodami dotazování.“ (SLAVÍK, 1998, str. 50) Metody sběru
dat této sondy jsou tedy: terénní pozorování a neformální rozhovor (jak volné rozhovory,
- 12 -

tak polostrukturované dotazování), dále také video záznamy, texty a dokumenty (výtvarné
výpovědi ţáků, fotodokumentace, písemná reflexe ţáků, apod.).
Analýza a sběr dat probíhaly současně. Pomocí úplného pozorování a neformálních
rozhovorů jsem zaznamenala do sešitu a na diktafon poznámky a postřehy z navštívených
vyučovacích hodin. Průběţně bylo provedeno třístupňové kódování. Oporou při kódování
mi byla kniha Základy kvalitativního výzkumu od Strausse a Corbinové. V první fázi
otevřeného kódování jsem pročetla terénní poznámky, připsala k nim další postřehy,
rozdělila jednotlivé údaje a začala vytvářet strukturu kategorií a jejich vlastností. Podařilo
se tak odhalit obsahy, témata (případy), které se ve výtvarné výchově objevují v rámci
skrytého kurikula. Během dalších náslechů byla má pozornost věnována převáţně těmto
případům. V druhé fázi analýzy dat (v tzv. axiálním kódování) došlo k novému uspořádání
kategorií, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. „Otevřené kódování údaje
rozděluje a umoţňuje určit některé kategorie, jejich vlastnosti a umístění na
dimenzionálních škálách. Axiální kódování tyto údaje zase novým způsobem skládá
dohromady vytvářením spojení mezi kategorií a jejími subkategoriemi.“ (STRAUSS, 1999,
str. 71) K tomu jsem pouţila kódy paradigmatického modelu od Strausse a Corbinové,
který umoţňuje kategorie vzájemně uvádět do vztahů (viz kapitola 3). Ve třetím stupni
kódování byly centrální kategorie podrobně rozpracovány, došlo k propojení s širším
sociokulturním kontextem (viz např. autorské právo, autorské dílo, autor a originalita v
umění) a byl vytvořen návrh pro aplikaci do hodin výtvarné výchovy.

1.4.

Etika sondy

Etické principy pedagogického výzkumu se snaţí definovat Jan Průcha a Roman
Švaříček v článku Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Jako jeden z hlavních
etických principů uvádějí: „výzkumník zachovává důvěrnost nebo anynomitu informací
získaných během výzkumu od zkoumaných jedinců.“2 (PRŮCHA, 2009, str. 101) I v této
sondě budeme respektovat soukromí účastníků. Zachováme jejich anonymitu a budeme

2

Tyto dva pojmy (důvěrnost a anonymita) rozlišují následovně: „anonymní můţe být dotazník, který

respondent vyplní bez uvedení svého jména. Sběr dat pomocí rozhovoru s účastníkem výzkumu anonymní
není, známe jeho jméno, tvář či telefonní číslo. Důvěrnost se tedy váţe především ke kvalitativně
orientovaným studiím, kdy je zajištěno diskrétní zacházení s těmito informacemi.“ (PRŮCHA, 2009, str. 99)
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důvěrně zacházet se získanými informacemi. Proto se zde ani nadále neobjeví jméno ţádné
základní školy, kde byly provedeny náslechy. Školy budeme stále nazývat jako: „škola A,
škola B a škola C.“ V práci neuvádím jména ţáků ani učitelů, učitelek. Pokud někoho
jmenuji, tak jsou to jména smyšlená, za účelem lepší orientace v textu.
Formální rozhovory s různými učiteli a studenty byly se souhlasem dotazovaných
zaznamenány na diktafon a následně přepsány do textové podoby. Pro zachování
autenticity výroku rozhovorů budeme pouţívat doslovné citace, včetně nespisovného
vyjadřování, pauz, váhání (přepsané jako ééé) a vulgárních výrazů. Tyto texty nejsou
stylisticky ani gramaticky upravovány.
Pojmy generického maskulina, jako např. učitel, ţák, student, pojímám jako
pedagogické kategorie nebo označení profesní skupiny. V konkrétních příkladech
pouţívám adekvátní rod zúčastněných osob.

1.5.

Fáze sondy

Jan Hendl v knize Kvalitativní výzkum vymezuje základní kroky, které jsou
společné pro všechny typy výzkumu. Tyto kroky jsem vyuţila, abych vyčlenila jednotlivé
fáze mé sondy3:
I. Příprava
•

Téma: Skryté kurikulum jako vzdělávací obsah výtvarné výchovy

•

Cíl sondy: viz níţe

•

Otázky: Co je to skryté kurikulum? Jaké můţe být skryté kurikulum ve výtvarné
výchově? Čím je specifické? Jak ho lze didakticky vyuţít ve vyučování?
 Obecné definice skrytého kurikula (studium literatury)

II. Plán sondy
•

Typ sondy - kvalitativní průzkumná sonda (případová studie)

•

Výběr zkoumaných objektů – tři základní školy (náslechy od páté do deváté
třídy)

3

Jednotlivé fáze se různě prolínaly.
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•

Etika sondy – viz výše

•

Metody sběru dat – viz výše

III. Provedení sondy
•

Sběr a analýza dat – třístupňové kódování (viz výše)
 Ověřování definic pojmu skryté kurikulum v praxi
 Práce na vlastním výtvarném projektu

IV. Zpráva o výsledcích – interpretace získaných dat (diplomová práce)

Grafické zobrazení:
SKRYTÉ KURIKULUM
Obecné definice

POZOROVÁNÍ V PRAXI
Kazuistiky

SPECIFICKÉ SKRYTÉ KURIKULUM
Pro VV (konkrétní případy)

1.6.

Cíl sondy

Snaţím se odpovědět na poloţené otázky: Co je to skryté kurikulum? Jaké můţe
být skryté kurikulum ve výtvarné výchově? Co se z něho můţe učitel/ka dozvědět? A jak
k němu přistupuje – pracuje s ním, všímá si ho či nikoliv? Jak ho lze didakticky vyuţít
v hodinách VV? Hlavním cílem sondy je tedy prozkoumat obsah a rozsah pojmu skryté
kurikulum, vymezit obsahy skrytého kurikula v praxi výtvarné výchovy (vzhledem
k socio-kulturním a uměleckým souvislostem) a následně navrhnout, jak jej lze didakticky
uchopit.
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2. Vymezení pojmů

V této části uvedeme definice stěţejních pojmů diplomové práce.

2.1.

Kurikulum

Nejprve vymezíme etymologii tohoto slova. Kde se slovo kurikulum vzalo, jaký má
význam a jak se jeho význam měnil v průběhu historie? Slovo pochází z latiny: „Termín je
odvozen z latiny (curro, -ere = běţet, curriculum = běh, závodní dráha, vůz, cursus = běh,
průběh, curriculum vitae = běh ţivota). (PRŮCHA, 2009, str. 117) Dlouhá staletí je však
spojován právě se vzděláváním: „Kurikulum jako praktický problém je historicky starý jev
– souvisí se vznikem školy jako vzdělávací instituce.“ (WALTEROVÁ, 1994, str. 9) Maňák
a kol. v knize Kurikulum v současné škole (2008) uvádějí, ţe jeho uţívání je nám známé
od 18. stol.: „Výraz pro obsah vzdělání, učivo se v průběhu věků měnil. Kánon
helénistického vzdělání „septem artesliberales“ – sedmero svobodných umění (gramatika,
rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, musika a astronomie) se sice ještě ve
středověku urdţoval, ale pouţívalo se také výrazů jako např. studium, ordo, později ratio,
institutio a od 18. století také curriculum, zejména v období baroka.“ (MÁŇÁK, 2008, str.
14) Bylo chápáno jako: „určitý časový úsek, průběh, okruh poznatků určených k naučení.“
(MÁŇÁK, 2008, str. 14) Tento termín se však začal postupně vytrácet „a místo něho se
prosazoval termín učební plán“.4 (MÁŇÁK, 2008, str. 14) Kurikulum jak ho známe dnes,
se začalo formovat aţ v průběhu 20. století.
Pokusíme – li se nalézt přesný význam tohoto slova, zjistíme, ţe není vůbec snadné
jej definovat. „Uvádí se, ţe existuje více neţ sto jeho různých vymezení, poplatných
rozmanitým koncepcím, přístupům a východiskům jednotlivých autorů.“ (PRŮCHA, 2009,
4

Dnes lze kurikulum chápat jako nadstavbu učebního plánu a osnov: „Termín kurikulum přináší do
pedagogiky nový, obecnější pojem, který vhodně doplňuje termíny učební plán a učební osnovy, spojuje je a
včleňuje do obecnější roviny. V tomto obecnějším pohledu lze kurikulum chápat jako obsah vzdělávání
(učivo) v širším slova smyslu a proces jeho osvojování, tj. jako veškerou zkušenost ţáka (učícího se), kterou
získává ve školském (vzdělávacím) prostředí, a činnosti, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením.
(…) Naproti tomu učební plán a učební osnovy mají uţší rozsah, týkají se organizace výuky a vymezují její
obsah a rozsah.“ (MÁŇÁK, 2008, str. 14)
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str. 117) Ve své práci proto vycházím z několika českých autorů, zabývajících se teorií a
výzkumem kurikula. Uvedu zde definice některých z nich: Josef Maňák a kol. v publikaci
Kurikulum v současné škole (2008) vymezují pojetí kurikula následovně: „Kurikulum, tj.
souhrn znalostí, které si má osvojit člen dané společnosti, je součástí kultury společnosti,
odráţí úroveň jejího rozvoje i potřeby ţivota.“ (MÁŇÁK, 2008, str. 13) Podrobněji
vymezuje tento termín Eliška Walterová v knize Kurikulum proměny a trendy
v mezinárodní perspektivě (1994): „kurikulum je součástí ţivotní dráhy člověka v období
dětství a dospívání, existuje jako reálný jev ve školním prostředí a vztahuje se k širokému
sociálnímu kontextu. Zahrnuje veškerou zkušenost, kterou ţák získává v průběhu školní
docházky, vzdělávací cíle, obsah výuky, činnosti ve třídě, vztahy mezi učiteli a ţáky, zdroji
a dalšími faktory, které ovlivňují učební situace ve třídě.“ (WALTEROVÁ, 1994, str. 9)
Jan Průcha a kol. v Pedagogickém slovníku (2009) přehledně rozlišují tři základní
významy tohoto pojmu, a to: „1.) Vzdělávací program, projekt, plán, 2.) Průběh studia a
jeho obsah, 3.) Obsah veškeré zkušenosti, kterou ţáci získávají ve škole a v činnostech ke
škole se vztahujících, její plánování a hodnocení.“5 (PRŮCHA, 2009, str. 136 – 137)
Nejčastěji se však Jan Průcha opírá o poslední definici, která bude zajímat i nás, a to z toho
důvodu, ţe se nejvíce vztahuje ke skrytému kurikulu a odpovídá moderním i současným
pedagogickým koncepcím. „Vlivem americké pedagogiky (Dewey) se ovšem dnes
v kurikulu nespatřuje jen obsah a rozvrţení učiva. Jelikoţ se klade důraz na aktivity ţáka,
kurikulum není pouze vyučovacím plánem a vymezením vzdělávacího obsahu, určeným
především pro učitele, nýbrţ téţ učebním plánem ţáků. Chápe se jako veškerá zkušenost,
kterou ţáci ve škole získávají.“ (PRŮCHA, 2009, str. 117) I přes značný rozsah pojmu lze
vymezit jeho shrnující, syntetizující aspekt, jímţ je „vzdělávací cíl, jehoţ ţák v procesu
vzdělávání dosahuje.“ (PRŮCHA, 2009, str. 117)

2.2.

Formy kurikula

Kurikulum existuje v různých formách. „Podle průběhu a efektu výuky se rozlišují
tři podoby kurikula: kurikulum plánované, kurikulum skutečně realizované a konečně

5

V této sondě nás vlastně zajímá vztah, napětí a proměňování mezi těmito třemi body. Např. rozhovory ţáků

ve výuce výtvarné výchovy, které jsem sledovala v bakalářské práci, spadají do třetího bodu. Na nich jsem se
následně pokoušela ověřovat bod 1 a 2.
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kurikulum studenty osvojené.“ (MAREŠ, 2003, str. 100) Dále je moţné rozlišit „podle
míry oficiálnosti a dostupnosti hodnocení: kurikulum formální (oficiální), kurikulum
neformální a kurikulum skryté.“ (MAREŠ, 2003, str. 100 – 101) Při studiu různých zdrojů
lze nalézt i další typy kurikula, jak jej vymezují jednotliví autoři. Např. základní
kurikulum, předepsané, podpůrné, doporučené kurikulum, apod.
Úkolem této práce je „vystopovat“ skryté kurikulum v hodinách výtvarné výchovy,
proto nám nadále postačí jednodušší rozdělení na kurikulum formální (oficiální) a
kurikulum skryté.6

2.2.1. Formální (oficiální) kurikulum
Kurikulum je často chápáno ve smyslu „dokumentu, jehoţ prostřednictvím je
vymezován obsah, s nímţ mají být ţáci v rámci školního vzdělávání konfrontováni.“
(MAŇÁK, 2008, str. 61) Tak bychom mohli vymezit formální kurikulum, jeţ zachycují
oficiálně vydávané dokumenty. „Jedná se o oficiální učivo a vyučování těmto obsahům je
podmíněno profesním intencím (záměrem něco nebo něčemu naučit).“ (HAJDUŠKOVÁ,
2010, str. 113) V pedagogickém slovníku je tento typ kurikula popsán jako „komplexní
projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, jeho realizace ve vzdělávacím
procesu a předepsané způsoby kontroly a hodnocení výsledků.“ (PRŮCHA, 2009, str. 79)
Je to tedy kurikulum, které „bylo zpracováno příslušnými komisemi, prodiskutováno na
různých úrovních, sepsáno do písemné podoby a nakonec schváleno v podobě závazného
dokumentu.“ (MAREŠ, 2003, str. 101) Formálnímu kurikulu byla doposud věnována
převáţná pozornost. „Je mu věnována naprostá většina úvah, výzkumů, publikací v našich
odborných časopisech.“ (MAREŠ, 2003, str. 101) Tento zvýšený zájem pedagogů i jiných
odborníků na celém světě o problematiku kurikula „je reakcí na expanzi informací
v moderní společnosti vědění, na rychlý nárůst poznatků, které má škola uvést do
6

Coţ jsou mimo jiné dvě důleţité determinanty sociálního klimatu školy. Právě toto rozdělení pouţívá
Mareš, J., a Rybářová, M. ve výzkumu Skryté kurikulum – málo známý parametr klimatu vysoké školy nebo
Jan Průcha v Pedagogické encyklopedii. Často se však k tomuto rozlišení (formální a skryté kurikulum)
přidává ještě kurikulum neformální, jak je uvedeno výše. To je definováno následovně: „Neformální
kurikulum zahrnuje aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole (mimotřídní a mimoškolní aktivity
organizované školou např. exkurze, výlety, soutěţe, zájmové činnosti), domácí studium, úkoly a příprava ţáků
na vyučování.“ (WALTEROVÁ, 1994, str. 17)
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rovnováhy s moţnostmi ţáka.“ (MÁŇÁK, 2008, str. 7) Konkrétní podoba psaného kurikula
tedy „vyrůstá ze společenských potřeb a z úrovně kultury.“ (MÁŇÁK, 2008, str. 16)
V České republice mají kurikulární dokumenty dvě úrovně: státní a školní. „K
státní úrovni patří kromě Národního programu vzdělávání také rámcové vzdělávací
programy, školní úroveň představují školní vzdělávací programy.“ (MAŇÁK, 2008, str.
34) Tyto aktuální kurikulární dokumenty svým pojetím podporují pedagogickou autonomii
škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.
Tento typ kurikula je pro jeho dostupnost, otevřenost někdy také označován jako
„zjevné kurikulum“.

2.2.2. Skryté kurikulum
„Vedle chápání kurikula jako dokumentu (textu) se v novějších přístupech
prosazuje také chápání kurikula jako obsahu zkušenosti, kterou ţáci ve škole získávají.“
(MÁŇÁK, 2008, str. 61) Jak jiţ bylo uvedeno, také Jan Průcha význam pojmu kurikulum
nedefinuje pouze jako vzdělávací program/obsah/plán, ale také jako: „obsah veškeré
zkušenosti, kterou ţáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících.“
(PRŮCHA, 2009, str. 136 – 137) A tato „veškerá zkušenost“, kterou ţák ve škole získá,
nemusí být obsahem oficiálních dokumentů. Z toho vyplývá, ţe kromě formálního
(oficiálního, zjevného) kurikula však na kaţdé škole existuje ještě další, specifická forma
kurikula. „Škola má mimo svého oficiálního, předepsaného chodu také stránky neoficiální.
Probíhají v ní takové situace, které nejsou v učebních osnovách. Protoţe se tento
neoficiální ţivot učitele a ţáků nezdůrazňuje, a dokonce si ho aktéři často ani neuvědomují,
dostal název skryté kurikulum.“ (GAVORA, 2005, str. 27 – 28) Často se vymezuje jako
všechno, co není naplánováno a postiţeno v kurikulu oficiálním (ačkoliv je s ním spjato).
Můţe fungovat jako nezamýšlené působení kurikula oficiálního, jako jeho kritická reflexe.
„Skryté kurikulum postihuje další souvislosti ţivota školy, které nejsou obvykle explicitně
vyjádřeny v programech a jsou obtíţně postiţitelné.“ (WALTEROVÁ, 1994, str. 17)
Edukační diskurs totiţ neznamená jen to, „co je explicitně napsáno v kurikulárních
dokumentech a dalších edukačních konstruktech, ale je vytvářen všemi činiteli, které
vstupují do hry jako schopné vytvářet a předávat významy, jeţ jsou nedílnou součástí
sociální praxe – od typu školní budovy a zařízení třídy aţ po zdánlivě úplně nevinné
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skutečnosti, jako je oblečení a chování vyučujícího, zda se jedná o ţenu nebo muţe, jaké
způsoby komunikace pouţívá, anebo v našem oborovém kontextu, jakým výtvarným
technikám a námětům k výtvarné práci dává ve vyučování přednost.“ (FULKOVÁ, 2008,
str. 78 – 80) Jan Průcha v Pedagogickém slovníku dále uvádí: „obecně skryté kurikulum
popisuje vlivy, které utvářejí ţáky a studenty, naučí je tomu, co není školou zjišťováno a
často ani zamýšleno, učí je ve škole „přeţít“. Součástí skrytého kurikula je schopnost ţáků
sdruţovat se ve skupiny, navozovat výhodné vztahy mezi učitelem a ţáky, ovlivňovat
pravidla, jimiţ se výuka řídí, zastávat ve třídě rozdílné sociální role, vědět, co na kterého
učitele platí, atd. Typickými výsledky učení se skrytému kurikulu jsou: postoje vůči
autoritě, poslušnost či naopak revoltování, učení se hodnotám a kulturním zvyklostem,
socializace ţáků. Tyto ţivotní zkušenosti ţáků a studentů nebývají uvedeny ve vzdělávacích
programech a ve formálním kurikulu.“7 (PRŮCHA, 2009, str. 264) Jde o nezáměrné,
implicitní, nebo dokonce nepřiznávané, utajované kurikulum. „Skryté kurikulum
představuje jakýsi pohled zevnitř na fungování školy, na nevyslovené cíle, průběh a
okolnosti realizování oficiálního kurikula, dlouhodobé důsledky realizování oficiálního
kurikula. Způsob realizování se můţe lišit od plánovaného kurikula, od kurikula na papíře,
skutečné důsledky se mohou odchylovat od vznešených záměrů.“ (MAREŠ, 2003, str. 102)
Tento typ je méně sledovaný, ačkoliv jeho vliv, buď pozitivní, nebo negativní, je značný a
to právě i proto, ţe ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost formálního kurikula.
Ačkoliv skryté kurikulum často zahrnuje situace, které se na první pohled netýkají
učiva, přesto se v nich ţáci něco učí. „Jsou součástí pedagogické reality a je moţné se jim
nebo díky nim něčemu učit.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 113) Ve skrytém kurikulu tedy
vidím potenciální obsah vzdělávání, který původně není obsahem oficiálního kurikula.
Skryté kurikulum však můţe být na základě fungování oficiálního kurikula vyvoláno (např.
jako jeho kritická reflexe) nebo naopak s ním nemusí mít nic společného a jeho obsah
můţe být zaloţený na spontánně vzniklé sociální situaci. Mnohdy je obtíţné skryté
kurikulum identifikovat. Je velmi často neuvědomované, nereflektované a proto nadále
zůstává ve své skryté, implicitní rovině. Dalo by se tedy říci, ţe „skryté kurikulum je jakási
7

To samozřejmě můţe platit i obráceně – i učitelé v rovině skrytého kurikula udrţují určité vztahy s ţáky,
vztahy s ostatními učiteli, s rodiči, sondují atmosféru ve škole či ve třídě, apod. Co jim můţe skryté
kurikulum například umoţňovat? Stejně jako ţák zjišťuje, „co na kterého učitele platí“, i učitel ví, co na
kterou třídu a na kterého ţáka platí. Všímá si vztahů ve třídě a jejího klimatu. Kaţdá třída je něčím specifická
a na to se učitel můţe dopředu připravit.

- 20 -

metafora, snaţící se vystihnout stínovou, obtíţně uchopitelnou, amorfní podstatu sociálněpsychologických a pedagogicko-psychologických jevů ve škole, podstatu, která není
výslovně dána, ale postupně proniká do zkušenosti lidí.“ (MAREŠ, 2003, str. 104) V jeho
rámci lze nalézt například i etnické aspekty – jak se ve škole manifestuje původ ţáka (řečí,
oblečením, pozicí ve třídě?), genderové aspekty – jaký je vzájemný vztah chlapců a
děvčat? Jak se učitel chová k oběma pohlavím? Apod. Dokáţe – li ho učitel/ka „odhalit“,
můţe vyuţít jeho obsah jako potencionální učivo pro další výuku. Pak je skryté kurikulum
přeneseno do roviny kurikula oficiálního. Tento vzdělávací potenciál skrytého kurikula
můţe být pro výtvarného pedagoga zvlášť zajímavý. Výtvarný pedagog totiţ vychází
z oblasti umění, jehoţ „programem“ je také implicitní obsahy z našeho ţivota odhalovat,
upozorňovat na ně, reflektovat je a pracovat s nimi v rámci své tvorby.
Skrytému kurikulu ve výtvarné výchově a jeho didaktickému uchopení věnuji
následující část práce.
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3. Zjevné a skryté obsahy výtvarné výchovy

Ve druhé kapitole jsme se podrobně zabývali definicemi různých forem kurikula.
Uvedli jsme, ţe kurikulum není jen sepsaný vzdělávací projekt, ale můţeme ho chápat i
jako veškerou zkušenost, kterou ţáci ve škole získávají. Vedle oficiálního kurikula, jeţ je
pro svou dostupnost a otevřenost někdy také nazýváno „zjevným kurikulem“, tedy existuje
i kurikulum skryté. Z citace Marie Fulkové vyplynulo, ţe edukační diskurs tvoří totiţ
všichni činitelé, kteří vstupují do hry jako schopní vytvářet a předávat významy – tedy i
činitelé skrytí, implicitní, nepřiznávaní, utajovaní, nezáměrní. Jedná se tak o neoficiální,
nezamýšlené stránky ţivota školy (nejsou v učebních osnovách), které jsou buď
nereflektované (aktéři si je neuvědomují) nebo se nezdůrazňují (zůstávají ve své skryté
rovině). Dalo by se tedy říci, ţe skryté kurikulum postihuje další souvislosti ţivota školy a
výuky ve škole. Např. jsme jiţ uváděli: „etos a klima školy, vzdělávací hodnoty, vztahy
mezi učiteli a ţáky, vztahy mezi školou a dalšími zdroji vzdělávání, způsoby diferenciace
ţáků, pravidla chování ve třídě, sociální struktura třídy, charakter školního prostředí,
implicitní obsah učebnic a učitelova výkladu apod.“ (WALTEROVÁ, 1994, str. 17) Těmto
obsahům, které si člověk nemusí uvědomovat, se učíme jak v běţném ţivotě, tak právě i ve
škole. Uveďme ještě další příklady ze ţivota školy – co třeba prvky sociálního chování?
Postavení ţáků při příchodu učitele jako znamení jejich pozdravu, zvednutí ruky, chce-li
ţák něco říct… existují nepsaná i psaná pravidla, která se ve školách dodrţují, a my se
automaticky učíme jejich obsahy. Například neříkáme nahlas: „teď se učíme školní řád“,
ačkoliv se ho kaţdý podvědomě snaţí respektovat a dodrţovat – učí se jeho pravidla.
Takové implicitní obsahy nebo situace, odehrávající se ve škole, mohou skrývat zajímavý
vzdělávací potenciál, ačkoliv by se na první pohled mohly zdát neučitelné. Existují
příklady z praxe, které právě vycházejí z těchto implicitních obsahů a na základě toho
vytváří učivo pro výtvarnou výchovu. „Do obecně naformulovaného světa učiva kaţdou
chvíli vstupuje neučesaná skutečnost, která se jakoby brání teoretické uchopitelnosti a
moţnosti ji tak vysvětlit a porozumět jí. Přes tuto neuchopitelnost a obtíţnost je to ale
výzva a moţnost, která vytváří pole působnosti pro učitelovu i ţákovu angaţovanost, pro
odpovědnost za vlastní vývoj a směřování.” (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 115) Stačí, kdyţ
zůstaneme u příkladu školního řádu a představíme si projekt Mgr. Šimona Brejchy
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s názvem „Zkoumání školního řádu“8, v němţ se ţáci snaţí o vizuální zobrazení
poţadavků tohoto řádu. Námětem výuky výtvarné výchovy je tedy „školní řád, soubor
norem a pravidel chování a vzájemného souţití ţáků a učitelů ve škole. Ţáci se v tomto
vyučování pomocí fotografie zaznamenaných performancí ke školnímu řádu vyjadřují. (…)
Učitel Brejcha cíleně téma z oblasti skrytého kurikula přímo přinesl a udělal z něj obsah
výuky výtvarné výchovy.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 7) Šimon Brejcha v projektu
„kriticky zkoumá z pozice výtvarné výchovy zásadní, tradičně nezpochybnitelné a
nezpochybňované mechanismy, zabezpečující fungování školní instituce. Zkoumá
diskursivní mechanismy ustavování významů a jejich manifestaci v chování.“ (FULKOVÁ,
2008, str. 147)

V této části se tedy dostáváme k ústředním otázkám diplomové práce: Jaké skryté
obsahy lze objevit při výuce výtvarné výchovy? Jak lze z těchto obsahů tvořit učivo?
Dostáváme se tedy od obecných pojmů a úvah k reálné praxi a zpětně tak teoretické
definice ověřujeme a upravujeme. Mnohdy je obtíţné skryté kurikulum identifikovat.
Přesto se nyní pokusím shrnout mé pozorování výuky výtvarné výchovy a pojem skryté
kurikulum přiblíţít konkrétními příklady z pozorovaných hodin. Tyto příklady jsou
rozděleny do jednotlivých kategorií, které jsou popsány níţe. Pro přehled je zde přiloţena
pojmová mapa. Ta ukazuje na vztahy mezi jednotlivými případy.

8

Popis projektu Šimona Brejchy: „Náš ţivot je řízen pravidly, psanými i nepsanými. Často si tato pravidla

ani neuvědomujeme. Zaregistrujeme je pouze ve chvíli, kdy se „pravidla“ začnou odlišovat od ţité praxe.
Pravidel si všimneme ve chvíli, kdy jsou tato pravidla určená pro jiné. Na výstavě současné čínské fotografie
Podivné nebe v Rudolfinu jsme s ţáky objevili „manuál“ správného jednání čínského obchodníka – jaký
postoj musím dodrţovat při jednání, jak mám vypadat při sezení na ţidli, jak správně mám předat svou
vizitku – který byl inspirován dvěma knihami o sebeprosazení: 166 tipů sebeprosazení a Průvodce
obchodními zvyklostmi… Od této inspirace byl jen krůček k tomu, abychom se s ţáky pokusili vytvořit
obrazový Manuál školního řádu a stejně jako čínského fotografa ShiYonga nás nezajímala přesnost
napodobení, ilustrativnost, ale spíše absurdita „rozumných poţadavků“ školního řádu, které byly vzdáleny
normálnímu chodu školy.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 147 – 148)
Viz FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání, 2008 (s. 146-153) nebo
http://web.telecom.cz/simon.brejcha/
http://www.gymnazium-prazacka.cz/o-skole/vyuka-vytvarne-vychovy
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Obr. 1: Pojmová mapa – Obsahy skrytého kurikula ve VV

Roviny obsahů skrytého kurikula ve výtvarné výchově byly rozděleny podle dvou
typů sociálních rolí objevujících se ve vyučovacím procesu. Za prvé to tedy jsou skryté
obsahy přicházející od ţáků a za druhé skryté obsahy přicházející od učitele 9. Vzhledem
k tomu, ţe skryté kurikulum velice často zůstává nevyslovené, neučí se oficiálně, bude nás
dále zajímat jeho vzdělávací potenciál. Na konci kaţdého případu však nenaleznete
„návod“, jak s daným obsahem konkrétně pracovat ve výuce, nýbrţ otázky, které by mohl
učitel poloţit sobě i svým ţákům a které by mohly být podkladem pro další vyučování.

9

Z výše uvedených definic skrytého kurikula vyplynulo, ţe jedním z nositelů skrytých obsahů je škola -

budova, instituce, učitelský sbor, atmosféra ve škole. Stejně tak je jedním z nositelů skrytých obsahů i výuka
výtvarné výchovy sama o sobě. To znamená např.: jakou má ve škole pověst, jak se učila a učí, kdo ji učí, co
si o ní ostatní učitelé, učitel výtvarné výchovy a ţáci myslí (tím se budeme zabývat dále). Nechci zde na
základě této pojmové mapy mylně uvést, ţe nositeli skrytých obsahů jsou jen učitel a ţák. Ale jsou to oni,
kdo je mohou uvidět, přinést, pojmenovat a něco s nimi dělat. Proto nám právě oni poslouţí pro lepší členění
v pojmové mapě.
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V první rovině se tedy jedná o obsahy, které přináší do výuky ţák. Učitel na tyto
obsahy nějak reaguje. Některých obsahů si můţe všímat a záměrně je následně pouţít ve
vyučování, některé ignoruje a dělá, ţe o nich neví a některé zůstávají učiteli skutečně
skryté. Nyní zde postupně (zleva) projdeme všechny vysledované obsahy, které jsou
zachyceny ve výše uvedené pojmové mapě. První kategorií přicházející z roviny od ţáků
jsou: rozhovory ţáků ve vyučování výtvarné výchovy.

Rozhovory žáků
Ţákovské rozhovory učitel při vyučování registruje intuitivně, podprahově. Řadíme
je do oblasti skrytého kurikula ne proto, ţe jsou nebo se řídí nějakým skrytým řádem školy,
ale proto, ţe je to oblast ve výuce opomíjená – skrytá.10 Zacházíme tedy s pojmem skryté
kurikulum moţná trochu rozvolněnějším způsobem. Ţáci i učitelé vědí, ţe jsou rozhovory
během výuky výtvarné výchovy jen částečně sledovány. Ţáci si tedy nemusí příliš dávat
pozor na to, co během výuky řeší. Díky tomu jsou jejich rozhovory bohaté na různorodá
témata: od vztahů ve třídě, přes světové problémy aţ po řešení výtvarných problémů. Této
kategorii a jejímu didaktickému uchopení jsem však věnovala celou bakalářskou práci, a
proto ji zde jiţ více nemusíme nerozebírat.

Co však bylo nově zachyceno z roviny přicházející od ţáků díky náslechům na
školách A, B, C, byly TABU TÉMATA a OBKRESLOVÁNÍ ŢÁKŮ VE VÝTVARNÉ
VÝCHOVĚ. To jsou dvě veliké kategorie, kterým věnuji níţe samostatné kapitoly (viz
kapitola 3.1.1. „Bacha Hitler“ a kapitola 3.1.2. „On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil“).
Zajímavé kategorie tvoří také doslovný překlad výroků vyučujících i kreslení ţáků do
sešitů a v prostorách školy. Těmi se budeme zabývat níţe.

10

Pozornost jim učitel/ka věnuje pouze ve specifických případech. Např. při porušení kázně nebo cíleně při

skupinové práci, kdy metodou výuky je rozhovor mezi ţáky o zadaném problému. Nás ale zajímají ty
rozhovory, které jsou někde mezi tím, nejsou ještě porušením kázně a nejsou ani učitelem řízená činnost
ţáků.
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Doslovný překlad výroků vyučujících
Ţáci jím někdy sabotují učitele, někdy se jím jen baví a někdy si jej ani neuvědomí.
Všechny tři roviny se mi podařilo během náslechů zaregistrovat. O sabotování příkazu
učitelky šlo v případě ţáka ze základní školy C. Ten nakreslil tuší starý telefon se
sluchátkem, a kdyţ se šel paní učitelce „pochlubit“, ţe má práci hotovou, sdělila mu: „ještě
udělej pozadí a máš to!“ Ţák osmé třídy však ţádné pozadí dělat nechtěl, povaţoval práci
za dokončenou i bez pozadí. Navíc se dle jeho slov obával, ţe by pozadím práci jen zkazil.
Pojal to proto po svém a „pozadí“ udělal na druhou stranu čtvrtky (= na její pozadí), kterou
vybarvil. Kdyţ jsme s vyučující rozebíraly jednotlivé práce ţáků, ptala jsem se jí, zda tuto
„sabotáţ“ ţáka odhalila, odpověděla mi: „Jo, to byla taková ironie na mojí připomínku.“
Následující dva příklady se jiţ méně vztahují k výtvarné výchově, ale přesto je zde
uveďme. První se odehrál, kdyţ paní učitelka na základní škole B, pustila ţákům na konci
hodiny výtvarné výchovy video a dala jim pokyn: „Uklízíme a mrkáme při tom jedním
okem na video.“ Jeden chlapec řekl svému spoluţákovi: „prej mrkáme, takţe mrkej!“ a
oba začali jedním okem mrkat. Poslední případ mi odhalila sama paní učitelka základní
školy A, kdyţ vzpomínala na výuku matematiky: „Zkoušela jsem v devítce a Péťa šel
k tabuli. On je takovej jednoduchej, ale strašně hodnej, tak jsem mu vybrala příklad, kterej
by měl zvládnout. Takţe měl obvod kruhu a měl z něj vypočítat obsah, znamená to, ţe si
vypočítal poloměr r, dosadil do vzorečku na obsah a vypočítal třeba obsah je 25. A já
říkám, dobře Petře a čeho? Protoţe zapomínaj na jednotky a Petr se tak na mě podíval a
říká metrů? A teď tak jako věděl, ţe tam něco chybí a hleděl na mě a říká, ale to nemůţe
bejt čtvrerečních, kdyţ je to kruh. A to byla dobrá perla jako. To byla taková matematická
perlička. A to se stává no.“ (výpověď paní učitelky ze školy A, 2013)
Tyto tři případy mají jedno společné – ţáci v nich myšlenky, výroky vyučujících
nebo určitá pravidla interpretují po svém. Překládají věci doslova. Vrátíme – li se
k prvnímu příkladu, který je z výše uvedených nejvíce provázaný s výtvarnou výchovou a
dokonce s její terminologií, lze v něm sledovat, jak ţák překročil hranici zjevného kurikula
(překročil pravidlo zadané učitelkou, které vychází z výtvarné kultury) a přinesl kurikulum
skryté. Pohrál si s významem slova (pozadí obrázku – pozadí čtvtky) a upozornil tak na
věc, která je pro učitele skrytá (slovo pozadí totiţ bere automaticky vzhledem k výtvarné
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terminologii, nezamýšlí se nad jeho dalšími konotacemi11). Tuto terminologii však ţák
narušil a vytvořil nový význam slova pozadí. „Ze samotné podstaty znaku a ze vztahů mezi
denotací (základní význam) a konotacemi (vedlejší doprovodné významy) dále vyplývá, ţe i
nejjednodušší znaky s původně naprosto jednoznačnými významy mají tendenci na sebe
,nabalovat' významy další a postupně je pozměňovat. I jednoduchý piktogram z
informačního systému v metru nebo ikonka v počítači se mohou stát nositeli řady významů,
odpovídajících proměnám vnějšího kontextu.“ (KITZBERGEROVÁ, 2003, str. 6) Co je
znak? Co je to denotace a co konotace? Najdeme ve výtvarné kultuře a její terminologii
nebo ve školním prostředí další slova, s nimiţ si lze takto „pohrávat“ a jeţ je moţné třeba i
výtvarně uchopit? Lze vytvořit vizuální metaforu těchto slov? Jak můţeme ve výtvarné
výchově pracovat s asociací, s mnohoznačností významů? Co všechno můţe např. slovo
pozadí ještě znamenat? Lze vymyslet vyučovací hodinu výtvarné výchovy s názvem
„Doslova“, kde se těmito otázkami bude učitel s ţáky zabývat?

Kreslení do sešitů a v prostorách školy
Během náslechů na základních školách jsem měla moţnost pozorovat i jiné
vyučovací předměty neţ výtvarnou výchovu. Nyní se od ní trochu odchýlíme a budeme se
zde zabývat výtvarným vyjadřováním ţáků mimo rámec výtvarné výchovy. I to můţe být
totiţ pro vyučování výtvarné výchovy podnětné.
Nejspíš kaţdý během svých studií nejednou vytvořil do sešitu nějakou malou
kresbičku. Učitelé z toho většinou radost nemají, protoţe podobné kresby nasvědčují, ţe
ţák nedával během jejich výkladu pozor a „dělal blbosti“. Často za tímto bezděčným
výtvarným vyjadřováním stojí nuda ve škole, jeţ souvisí s motivací a jeţ zároveň sniţuje
školní výkon ţáka. Docentka Isabella Pavelková se jak motivací ve škole, tak s ní
souvisejícím fenoménem školní nudy věnuje ve svých četných publikacích. Uvádí, ţe
nejčastějšími reakcemi ţáků na nudu jsou: 1. Rozptýlená aktivita, 2. Staţení do sebe a za 3.
Agresivní chování. Nás bude vzhledem ke kreslení do sešitů zajímat první bod –
rozptýlená aktivita. „Rozptýlená aktivita ţáků bývá učiteli jako jediná chápána jako výraz
nudy. Nejčastěji se projevuje jako kreslení z nudy (kreslí se po všem – do sešitů, na lavici,

11

Denotace = základní význam, konotace = vedlejší, doprovodné významy
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na ruku, po penálu, vybarvují se nadpisy).“12 (PAVELKOVÁ, 2008, str. 98) Toto kreslení
ţáků na všechno, „co je při ruce“ během vyučování také neprobíhá v rovině kurikula
zjevného (nepracuje se s ním záměrně), nýbrţ se ve vyučovacích hodinách odehrává
skrytě. Učitelé buď tento jev ignorují, nebo ţáky kárají za úpravu sešitů a za to, ţe nedávají
pozor. Málokdo by se zabýval výtvarnou kvalitou těchto kreseb, jejich obsahem a málokdo
by se pokoušel tyto skryté obsahy vtáhnout do roviny kurikula zjevného. Ostatně od toho
je zde výtvarná výchova. Můţe nás zajímat: kdo si kreslí do sešitů při vyučování a co je
nejčastějším tématem těchto kreseb? O čem v té chvíli ţák přemýšlí? Jak takové kreslení
vzniká? Lze najít paralely s výtvarným uměním? Často se toto kreslení odehrává
spontánně, jeho aktér nemá přestavu, co bude kreslit – spíše automaticky sahá po tuţce
nebo propisce a ruka se rozjíţdí po papíru. Zanechává za sebou kolečka, vlnovky, čáry,
v niţch postupně aktér spatří nějaký tvar a ten dotvoří a rozvede. Následně vznikají kytky,
hvězdy, obličeje, postavy, apod. V první fázi jde tedy o spontánní únik od nudy, ve druhé
fázi o záměrné tvoření.13 Budeme-li se snaţit nalézt paralely ve výtvarném umění, ihned se
nám mohou vybavit automatické kresby André Massona. Tvorba těchto kreseb také
prochází dvěma fázemi: „V první fázi se prosazuje maximální spontánnost automatického
psaní jako uvolněného čmárání. Výsledkem je abstraktní organická kresba jako zdroj
inspirace druhé fáze tvůrčího aktu, kdy Masson hledá a zviditelňuje latentní figurativní
variantu abstraktního tvaru. A tak se v dynamické spleti linií rodí letící pták, ještěr, falus a
další tvary jako diskontinuitní metafory surrealistické představivosti.“ (BLÁHA, 2013, str.
90) Občas se z této „nudy ve škole“ a spontánních „čáranic“ můţe stát i koníček ţáků. To
dokazuje skupina s názvem „Kdyţ se ve škole nudím, kreslím si do sešitu <3“, kterou lze
nalézt na sociální síti Facebook.14 Členové této skupiny sdílí s ostatními vytvořené kresby,
12

„Časté je také hraní ţáků, nejčastěji si ţáci hrají s tuţkou, ale i s mobilem či hrají staré osvědčené hry:
piškvorky, lodě a podobně. Častou reakcí je také povídání se sousedem a okolím a zvláště u děvčat posílání
psaníček.“ (PAVELKOVÁ, 2008, str. 98)
13

Tato domněnka vychází z vlastní zkušenosti, kterou jsem následně ověřovala na vzorku respondentů.
Respondenti nebyli jen ţáci ze základních škol, ale i moji spoluţáci, kamarádi a známí. Poprosila jsem je,
aby mi popsali proces, kdyţ oni začnou v hodinách kreslit. Většina se shodla na tom, ţe v prvotní fázi nemají
představu, co budou kreslit. Vlastně si často ani neuvědomí, ţe s něčím takovým začínají. Ţák si většinou
neřekne: „no nic, teď uţ je nuda, tak si tady nakreslím letadlo, abych se zabavil.“ Nýbrţ začne kreslit
spontánně.
14

Kdyţ se ve škole nudím, kreslím si do sešitu <3. In: Facebook [online]. 2015 [cit. 2015-10-10]. Dostupné

z: https://www.facebook.com/Kdy%C5%BE-se-ve-%C5%A1kole-nud%C3%ADm-kresl%C3%ADm-si-dose%C5%A1itu-3-303788647596/
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které mohou ostatní komentovat. Sdílí také své pocity, záţitky z hodin, kdy si kreslili do
sešitů, apod. Např.: „Týý wolé! :-D tu je DOST lidí :-)) super, ţe si nás tolik kreslí do
sešitu... no jo, sorry učitelé“ nebo „No..řeknu vám, já jsem si dneska uplne fest
pomalovala děják :-D co vy?“, „MY si vţdycky kreslíme do sešitu ale pak je uča naštvaná
ţe je pokreslenej ale nevím proč ji to vadí jdyţ ten sešit te hezčí o dost!!!! :D“ Také zde lze
najít např. komentáře, v kterém vyučovacím předmětu nějčastěji ţáci kreslí: „Já kreslím
skoro pořád... no prostě kdyţ se začnu nudit... a je mi jedno jaká je to hodina :D:D“, „Já
si kreslím hlavně v češtině, zemáku, dějáku a chemii.“ Správci této facebookové skupiny
dokonce vyhlašují soutěţe: „Hey děcka, uspořádáme soutěţ :-D bude trvat 14 dní, oukej?
no, kdo z vás bude chtít, tak vyfotí svůj "výtvor" a dá to do fotek fanoušků, pak to budu
hoddnotit na 3m místa... no, vím, nic za to nedostanete, ale aspon bude sranda né? :-D :D“ Jak je vidět, pro tyto ţáky nejsou kresbičky v sešitech jen „zabitím nudy“, ale
skutečným koníčkem, který je sdruţuje ve skupinu.
Ve školní praxi se lze setkat i s „vyzdobenými“ učebnicemi, lavicemi, ţidlemi,
s výlevy na dveřích školních toalet, apod. To samozřejmě naráţí na školní řád a pravidla
školy. Často se podobné výjevy ţáků identifikují jako poškozování majetku školy,
vandalismus. Stejně diskutabilní je i umění graffity, které mnoho ţáků v tomto věku
zajímá. Je to umění nebo je to vandalismus a pouhé poškozování veřejného majetku? Čím
se vyznačuje? Kdy a kde graffity vzniklo a kde se vůbec v člověku bere ta potřeba kreslit,
psát, vyjadřovat se ve veřejném prostoru? Kde se ţáci s graffity setkávají? Co kdyby
nafotili na mobil cestu ze školy a pokusili se zjistit, kolik posprejovaných ploch naleznou?
Jaké se ve veřejném prostoru objevují techniky tohoto umění? Znají ţáci nějaké osobnosti
umění graffity – ať uţ české nebo zahraniční? Kde jsou legální plochy pro beztrestné
kreslení a byli se tam ţáci někdy podívat?
Kreslení ţáků do sešitů, na lavice, na dveře toalet, apod. je tedy běţnou součástí
školní praxe. Setkal se s ním kaţdý, kdo si školou prošel. Proč tedy z tohoto „skrytého“
fenoménu nevytvořit učivo pro výtvarnou výchovu? Co vytvořit projekt s názvem: „Sonda
do mých sešitů“ nebo zkusit vyhranit ţákům „legální zeď“ v prostorách školy, kde budou
mít moţnost vyjádřit své myšlenky? To samozřejmě představuje určité riziko. Veřejně by
se tak moţná ve škole otevřela tabu témata – na zdech by se mohly objevit názory na
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některé vyučující, předměty, spoluţáky15, moţná by se na zdi objevily vulgární obrázky.
Na toaletách a školních lavicích se sice tyto obsahy také objevují, ale stále máme poctit, ţe
jsou více skryté, neţ kdyby se jim vymezil konkrétní prostor ve škole. Moţná by to bylo
příliš odváţné, moţná by to přineslo další zajímavá témata.

Obr. 2: Ber si to osobně, 2004

Tímto jsme částečně uzavřeli část přicházející z roviny od ţáků. Dále se k ní ještě
vrátíme. Nyní se podívejme na druhou stranu pojmové mapy – na skryté obsahy
přicházející od učitele. Tyto obsahy budou slouţit především jako reflexe učiteli
samotnému. Přesto lze některé také vyuţít v hodinách výtvarné výchovy, jak si ukáţeme
níţe.

Osobnost učitele, náměty a styly vyučování
Co učitel učí a neví o tom nebo si myslí, ţe to učí, ale neučí to? Někteří učitelé
například berou za samozřejmost, na jakých dílech a autorech se výtvarná výchova
15

Podobně jako na výstavě „Ber si to osobně“ vyjádřili otevřeně svůj názor na některé své kolegy současní

čěští umělci – Evţen Šimera, Viktor Freš, Ondřej Brody a Jiří Skála. „Výstava, Ber si to osobně, vznikla ve
spolupráci s Viktoren Frešem, Ondřejem Brodym a Jiřím Skálou. Kaţdý z nás si pečlivě vybral jednoho
člověka (z české výtvarné scény), kterého nemá rád. Následně jsme napsali na stěny krátké věty ve znění:
Nemám tě rád + jméno vybrané osoby + podpis vystavujícího. V mém případě jsem na zeď napsal jméno
Petra Motyčky ze skupiny Podebal. Texty byly nasány v galerii A.M. 180, v Praze. Vybrané osoby jsou
podobného věku a podobných pozic na výtvarné scéně jako my. Snaţili jsme se tak vyvolat zamyšlení a
interakci v často pokryteckých vztazích v naší společnosti.“
Zdroj: Ber si to osobně. In: Evţen Šimera [online]. 2004 [cit. 2015-10-26]. Dostupné z:
http://evzensimera.name/2004-2/take-it-personaly

- 30 -

vyučuje. Podrobují výtvarnou kulturu a umění určité subjektivní selekci (coţ je přirozené),
přes kterou ovšem „nejede vlak“. O další umělce a díla (zpravidla o ta současná a často i o
modernu) se nezajímají, nesledují aktuální trendy. Někteří učitelé výtvarné výchovy mají
dokonce škatulky, co „je“ a co „není“ umění. „U nás můţe kdokoliv učit cokoliv. Pak dají
výtvarnou výchovu učitelce, kterou to vůbec nezajímá, protoţe učí jen matematiku a fyziku
a ona ti řekne: ten kubismus je prostě hnusnej. Chápeš, proč děláme tak hnusný věci?...
Dají to kaţdýmu, kdo dokáţe učit víc věcí.“ (výpověď paní učitelky ze školy A, 2013 – viz
dále str. 61) Skrze implicitní obsah učitelova výkladu můţe podobné „škatulkování“
ovlivňovat i názory ţáků. Ti se učí právě hodnotám a kulturním zvyklostem, které jim
učitel zprostředkovává. Učí se jim také skrze poţadavky, které na ně učitelé kladou.
Uvedeme příklad mimo sféru výtvarné výchovy. „Poţadavky učitele, jak jsme jiţ
naznačili, mohou ovlivnit ţákovo učení. Pokud se učitel při opakování a prověřování
zvládnutí učiva spokojí s reprodukcí poznatků, učí se ţák většinou pamětně. Pokud učitel
poţaduje, aby ţáci dokázali poznatky pouţít, potom mnozí z nich o učivu hlouběji
přemýšlejí a řeší doporučené aplikační úlohy.“ (MÁŇÁK, 2008, str. 67) Poţadavky
učitele a preferované styly vyučování tedy ovlivňují učební strategie a učební styl ţáků
(viz preference povrchového stylu). Vrátíme-li se k výtvarné výchově, i zde se ţáci něco
učí – učí se výtvarně vyjadřovat a kriticky přemýšlet. Učitel je hybnou sílou tohoto
výchovně vzdělávacího procesu. Promýšlí, připravuje a motivuje výtvarnou činnost, vybírá
náměty, výtvarné techniky, pouţívá určité vyučovací metody. Pokusíme-li se vztáhnout
výše uvedenou citaci na výtvarnou výchovu, můţe učitel u ţáků buď rozvíjet kritické
myšlení a vizuální gramotnost nebo naopak prohlubovat stereotypy. „Poznatky
psychologie o vztahu mezi schopnostmi a činnostmi, stejně jako úspěšností a
motivovaností, jsou jiţ všeobecně známy, je prokázáno, ţe schopnosti se projevují v
činnostech a současně se jimi rozvíjejí. Pro praxi školní výtvarné výchovy z nich vyplývá,
ţe úspěšnost ţáků nezáleţí jen na pojetí výtvarné výchovy, fixovaném v závazném
pedagogickém dokumentu (v principech, cílech a obsahu předmětu), ale i na jeho
konkretizaci v osobním pojetí učitele, v kvalitě činností, které ţákům zadává, šíři
„nabídky“ činností a úkolů, v nichţ mohou ţáci své schopnosti projevit (či objevit), ve
způsobu, jakým je pro tyto činnosti účinně motivuje.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005,
str. 32)
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Ve volbě námětů, technik, stylů vyučování, poţadavků, apod. hraje roli osobnost
učitele (jeho profesní i osobní kompetence). Učitelova osobnost je v podstatě nadstavbou
výše zmíněného. Ţáky můţe implicitně ovlivňovat i učitelovo vystupování, chování,
vzhled, apod. Dokonce i vztah učitele ke konkrétním ţákům (či třídě jako skupině) můţe
ovlivňovat jejich motivaci, ochotu spolupracovat a tvořit. S tím souvisí také učitelovo
nadšení a „zapálenost“ pro obor. To se totiţ ve většině případů „přenáší“ i na ţáky.
„Myslim si, ţe výtvarka je právě předmět, kde strašně moc dá nebo nedá tomu ten učitel.
Přesvědčila jsem se o jedný věci, ţe to je hrozně těţký to učit, není to vůbec jednoduchý.“
(výpověď paní učitelky ze školy B, 2013)

Co se může skrývat za hodnocením učitele?
Také učitelovo hodnocení ţáků můţe obsahovat zajímavé skryté aspekty.
Závěrečné hodnocení můţe například odhalovat skutečné cíle, které učitel ve výuce
sleduje, ale které si přitom vůbec neuvědomuje. Příklad uvádí Jan Slavík: „učitel VV tvrdí,
ţe cílem jejich výuky je rozvíjení tvořivosti ţáků. Avšak jejich hodnocení se ve skutečnosti
jednoznačně týká ţákovské pečlivosti, snaţivosti, respektu k pravidlům stanoveným
učitelem – tedy pravého opaku tvořivosti – skutečné cíle zůstaly pro učitele, ţáky i rodiče
skryté v jeho hodnocení, zatímco on sám je přesvědčen o tom, ţe sleduje cíle jiné.“
(SLAVÍK, 1999, str. 75)
Často dochází k určitému „škatulkování“ dětí skrze učitelovu představu „úspěšného
ţáka“: „Dítě vnímáme a stanovujeme ho jako „ţáka“ především prostřednictvím
hodnocení jeho výtvarného projevu – a tak říkáme, ţe ten či onen je dobrý kreslíř, malíř, ţe
jeho práce jsou „výtvarné“, ţe je „šikovná“ či ţe „jí to moc nejde“, aniţ bychom podrobili
reflexi vlastní diskursivní pozici a zjistili, proč třeba preferujeme barevné, rozmáchlé
malby a jiné odkládáme jako nezajímavé. Navíc se ukazuje, jak velmi je ovlivněná
hodnotící pozice učitele dominantním diskursem umění obecně, aniţ by si to učitel
uvědomoval.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 130) Implicitně se tak ţák profiluje do nějaké role a
to můţe ovlivňovat jeho postoj k předmětu. Výtvarná výchova ho baví → protoţe mu jde
→ protoţe ho učitelka chválí a říká, ţe je dobrý kreslíř.
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V hodnocení učitelů lze dokonce objevit i aspekty genderové v rozlišení ţáků podle
tradičních genderových rolí. O tom píše Marie Fulková v knize Diskurs umění a
vzdělávání (2008). Uvádí, ţe výtvarná práce dítěte a její hodnocení je vţdy spojeno
s dvěma distinkcemi: se jménem a rodem. Toto rozlišení pak pomáhá vyučujícím k
identifikaci dítěte a stává se, mimoděk, i jedním z hledisek při posuzování dětské výtvarné
práce a školního výkonu. Genderové stereotypy se projevují očekáváním technických a
sportovních zájmů u chlapců, také jistého druhu technických dovedností a jiného typu
fantazijní představivosti (očekávání humoru, atypických řešení a originality). U děvčat je
naopak očekávána inklinace k činnostem zaloţeným na zručnosti a mechanických
postupech, k estetizaci projevu, k méně výrazným výtvarným řešením, k řešením
zaměřeným na precizní detail, k větší ochotě spolupracovat a k vyšší loajalitě s vyučující
(učitelkou). A právě gender a genderové stereotypy přinášejí zajímavá témata, s kterými
také pracuje současné umění16. Co se na ně zkusit zaměřit, stáhnout pozornost tímto
směrem i ve výtvarné výchově a vytvořit tak pro ţáky učivo?

Jak jsem uvedla, tyto skryté obsahy přicházejí do vyučovacího procesu z roviny od
učitele. Jan Mareš a Marie Rybářová ve výzkumu „Skryté kurikulum – málo známý
parametr klimatu vysoké školy“17 vymezují pro výše uvedené obsahy souhrnnou kategorii
s názvem „skryté dopady pedagogické činnosti učitelů“18. K tomu uvádějí: „vyučující se
snaţí předat medikům potřebné znalosti, nacvičit u nich nutné dovednosti. Ne vţdy si však
uvědomují reálný dopad svého snaţení.“ (MAREŠ, 2003, str. 117) Do této souhrnné
kategorie bychom tedy mohli zařadit „podkategorie“ – skryté aspekty námětů a stylů
vyučování i skryté aspekty učitelova hodnocení a jeho osobnosti. Doposud jsem skryté
kurikulum pocházející z této roviny popisovala spíše obecně na základě znalostí a studia
literatury, nikoliv s ukázkou konkrétních příkladů z vlastního pozorování. Nyní tedy
přistopíme blíţe k pozorování na školách A, B, C a budeme se zabývat postavením
16

„Generový pohled prosakuje do témat, zabývajících se analýzou obrazu, jeho funkcí ve vizuální kultuře a
souvisí téţ se zkoumáním identity, zpravidla v kontextu současného výtvarného umění.“ (FULKOVÁ, 2008,
str. 262)
17
Ve výzkumu Mareš a Rybářová sledují sociální klima na lékařské fakultě.
18

Tedy, jak tyto dopady mohou ovlivňovat ţáka. Vzhledem k tomu, ţe nás v této sondě zajímá zejména

moţnost didaktické transformace v učivo, ponecháme stranou dopady skrytého kurikula na učitele nebo se
jimi budeme zabývat jen okrajově.
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výtvarné výchovy v hierarchii předmětů na základních školách.19 Opět se tedy setkáme se
skrytými dopady pedagogické činnosti učitelů, se skrytými obsahy, které přicházejí
z roviny od ţáků, a navíc přidáme ještě jednu kategorii, kterou Mareš a Rybářová také
uvádějí ve svém výzkumu: Skryté dopady organizačního chodu fakulty (my jej budeme
nazývat: Skryté dopady organizačního chodu školy).

A k čemu mi to bude?
„A k čemu mi to bude?“ To je věta, kterou učitelé na druhém stupni základních škol
slýchají poměrně často. U ţáků se rozvíjí kritičnost a navíc se nějakým směrem začínají
profilovat (musí přemýšlet, kam se po základní škole vydají). Je proto pochopitelné, ţe je
zajímá i „uţitečnost“ jednotlivých předmětů nebo probírané látky. Nikomu se nechce „učit
zbytečnosti, které nikdy nepouţije“. „Postoj k jednotlivým předmětům se liší u pubescentů
podle toho, zda je baví nebo nebaví, jsou v nich úspěšní či neúspěšní a zda se jim zdají
uţitečné nebo zbytečné.“ (VÁGNEROVÁ, 2012, str. 413) V hierarchii předmětů jsou
výchovy vţdy na niţším místě neţ předměty „kde se musí přemýšlet“. „Podíváme-li se na
koncept emocionality jinak neţ z vnitřních prostorů diskursu školního předmětu výtvarný
výchova, objevíme moţná jedno z moţných vysvětlení. Pojem emocionalita stojí v
hierarchii

známé

dichotomie

racionalita/emocionalita

z

hlediska

převládajících

paradigmat poznávání na niţší úrovni (Codeová 1994). Nepřekvapí, ţe v hierarchii
školních předmětů tato dichotomie hraje konstitutivní roli. Emoce jsou automaticky
spojovány s tzv. výchovami a stávají se dokonce jedním z hlavních znaků, podle nichţ jsou
výchovy odlišeny od ostatních naukových předmětů. Výchovy nejsou povaţovány za
předměty kognitivní povahy, a tudíţ jsou jak ve školním diskursu, tak i v širším
institucionálním diskursu politickém a společenském odkazovány na méně významná
místa.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 194) Proto diskuse „k čemu mi to bude? Já to nechci
dělat“, apod. zaţívají učitelé výchov moţná ještě častěji neţ učitelé tzv. hlavních
vyučovacích předmětů. „Motivace k učení závisí na subjektivním významu učiva. Jestliţe
se jeví nepotřebné a samoúčelné, klesá i motivace k práci. To je jeden z důvodů, proč
většina pubescentů nemá o školu větší zájem. Dospívající povaţovali za nejdůleţitější
výsledek výuky znalosti trivia (tj. čtení, psaní a počítání), které je obecně posuzováno jako
19

Skryté kurikulum není jen skrytý řád školy, ale tvoří ho i chápání obsahového rámce daného předmětu.
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základní gramotnost. Jeho hodnotu uznávají všichni.“ (VÁGNEROVÁ, 2012, str. 413) Jak
ţáci „třídí“ vyučovací předměty20, registrují i učitelé: „No teda všechny předměty – matika,
fyzika, chemie, čeština, angličtina jsou strašně těţký, to je moc těţký na to, aby se to učili,
pak máš takovej přírodopis, dějepis, zeměpis, to je votrava a výtvarka, hudebka a pracák je
zbytečnej vopruz. Jako takovýhle je třídění. Takhle to tříděj děti. Nezáleţí na tom, koho to
baví, protoţe před ostatníma pak nedá najevo, ţe rád maluje. Nebo nedej pánbu, zpívá, to
je ještě horší.“ (výpověď paní učitelky ze školy A, 2013)
Na všech třech základních školách (A, B, C) ve vzduchu panoval fakt, ţe výtvarná
výchova je zbytečná, „je to vopruz“, nemusela by se učit. Tento přísný soud však
nevynášejí jen ţáci základních škol. Odkud podobné názory také pramení? Jejich pozadí
lze hledat i v učitelích, ve vedení škol, v rodičích ţáků a podíváme-li se na situaci zcela ze
široka, tak můţeme hledat jejich původ i v postoji široké společnosti k umění. Výtvarné
umění a tedy i výtvarná výchova musí neustále „bojovat“ o uznání svého postavení.
Pro podloţení těchto tvrzení jsem nejprve oslovila všechny tři vyučující výtvarné
výchovy na školách A, B, C. Zajímalo mne, jak ony vnímají postavení výtvarné výchovy
v hierarchii ostatních předmětů na jejich základních školách a jak si myslí, ţe jí vnímají
jejich kolegové a kolegyně. Začneme vyučující na škole A, jejíţ aprobací je matematika a
fyzika: „Není to, ţe by kolegové říkali, ţe je to zbytečný předmět, protoţe tvrděj, ţe děti by
měli mít víc těch oddychových předmětů (pracovní činnosti, volitelný předměty, a tak dál…
vaření). Kvůli tomu, ţe si mají odpočinout, protoţe jsou hodně vystresovaný21, osobně jsem
proti tomu. Protoţe ty děti, který mají problémy ve škole a měli by mít jako oddych, tak
naopak potřebují víc hodin k tomu, aby pochopili ty předměty, jako je třeba ta matika,
fyzika, chemie. A ne aby se jim odebrali hodiny a zhustila se jim látka do míň hodin, oni
20

Vladimír Hrabal a Isabella Pavelková v knize „Jaký jsem učitel?“ zkoumají výpovědi ţáků o jednotlivých

předmětech vyučovaných na 2. stupni ZŠ z hlediska obliby, obtíţnosti, významu a prospěchu. Výtvarná
výchova zde vyšla následovně: „oblíbená, velmi snadná, malý význam, výborný prospěch. Význam předmětu
z pohledů ţáků vyšších ročníků klesá.“ (HRABAL, 2010, str. 33-35)
Další výzkum zabývající se fenoménem nudy ve vyučování prováděla Isavella Pavelková roku 2008:
„Z výzkumů vyplývá, ţe větší výskyt nudy je u předmětů, které jsou relativně oblíbené, snadné, ale vnímané
jako nevýznamné. Výskyt nudy v matematice a českém jazyce je minimální, ačkoli jsou to neoblíbené
předměty, jsou vnímány jako významné.“ (PAVELKOVÁ, 2008, str. 98)
21

„Často je výtvarná výchova chápána jako předmět odpočinkový, jakýsi terapeuticko-estetický relax na

odpoledne, ulevující od zátěţe „těţkých“ „hlavních“ předmětů, zaměřených na získání systematických
znalostí potřebných pro ţivot a budoucí profesi.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 298)
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potřebujou napočítat a potřebujou si to rozmyslet. Potřebujou si to udělat v klidu, aby na
ně nikdo nespěchal, kdyţ nenapočítáš matiku příklady, nebudeš nic umět. Nevim, jestli si
zaregistrovala, jak se strašně divěj, ţe 20 procent maturantů neodmaturovalo v matice, ty
lidi vůbec nepřemejšlej, no jak by mohli odmaturovat, kdyţ my máme 4 hodiny matiky
týdně. Já kdyţ chodila do školy, my jsme měli pět a měli jsme ještě geometrii. Jo, takţe
mají málo. A ty děti, který sou pomalý, potřebujou mít hodně času. Místo toho, aby měli
málo času a pak měli hodně času na výtvarku a pracák? Polovina z nich při těhle
předmětech zlobí tak, ţe je to za trest je učit…“ (výpověď paní učitelky ze školy A, 2013).
To je velice jasně vymezený názor paní učitelky, která výtvarnou výchovu „schytala“
k matematice a fyzice. Jak sama říká „dají to kaţdýmu, kdo dokáţe učit víc věcí.“
Výtvarnou výchovu pokládá za zbytečnost, která nebaví ani učitele, ani ţáky a v hodinové
dotaci zabírá zbytečně čas důleţitějším předmětům, které kvůli tomu ţáci nezvládají.
Výtvarnou výchovu na škole B vyučuje sama paní ředitelka, jejíţ aprobace je matematika a
biologie. K postavení výtvarné výchovy ve škole dodává: „Co se týče jako kolegů, tak si
myslim, ţe si zase uvědomujou důleţitost těch výtvarníků a ţe jsou takový jako velmi
příjemní, kdyţ se povede někomu nějaká nová práce, nová nástěnka. Jako dokáţeme si to
navzájem ocenit, si myslim, jo. Ţe v tomhle tom si uvědomujou, ţe tu školu chtějí mít
pěknou a chtějí, aby ta výtvarka se dobře dělala, aby ty děti jako byly v tom úspěšní a byly
v tom dobře. A vidělo se to – i ty rodiče si to mohli přijít prohlídnout. Ţe jo, co můţete
vystavit ze školy, tak moţná něco z tý počítačový grafiky nebo něco z výtvarky, ale z
ostatních předmětů se toho zas tak moc nevystavuje, takţe zase tohle trošku má, jako bych
řekla, kredit před tim. Jo, ţe si nemyslí asi kolegové, ţe bysme se bez výtvarky v pohodě
obešli. Obešli, ale bylo by to takový jako prázdný tady.“ (výpověď paní učitelky ze školy
B, 2013) Na škole B je tedy významnost výtvarné výchovy spojována zejména s výzdobou
školy, výtvarná výchova slouţí k reprezentaci školy. Jinak by se bez ní učitelé i ţáci také
obešli. Pozitivnější názor zastává učitelka výtvarné výchovy na škole C, která má jediná ze
jmenovaných vyučujících aprobaci na výtvarnou výchovu (přesněji: výtvarnou výchovu a
český jazyk): „Kolegové si myslí, ţe to je zbytečný předmět, protoţe je to výchova, ţe jo.
Mě to nepřipadá jako zbytečný předmět, protoţe mám dvě výtvarný školy, takţe uţ k tomu
mám úplně jinej vztah a hodí se mi do literatury. Dokáţu to propojit. Výchovy se dost
zkrouhávaj, to uţ vlastně tak je nastavený, ţe šestka a sedmička má dvouhodinovku,
osmička a devítka uţ jenom hodinu. Ale, co stihnete za hodinu?“ (výpověď paní učitelky
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ze školy C, 2013) Tato výpověď jako jediná ze zmíněných upozorňuje i na podstatnou
výhodu výtvarné výchovy – na moţnost mezipředmětových vazeb s ostatními předměty.
Vzhledem k tomu, ţe je výtvarná výchova obecně pojímána jako „jednoduchý a
zbytečný“ předmět, panuje na školách představa, ţe jí můţe učit kdokoliv, kdo má
pedagogické vzdělání. Na našich školách pak výtvarnou výchovu vyučují neaprobovaní
učitelé, kteří v ní navíc sami nespatřují větší význam, neţ je například zmíněná výzdoba
školy. Jak tedy mohou jejímu významu v oblasti vzdělávání rozumět ţáci? A jejich rodiče?
Ti si postoje k výtvarné výchově utváří skrze předsudky a stereotypy, skrze vlastní
zkušenost s výtvarnou výchovou z dětských let. „Mylné představy ţáků a jejich rodičů o
smyslu a obsahu výtvarné výchovy, názory na projevy „úspěšnosti“ i vědomí moţností, jak
si úspěch „zaslouţit“, neopraví ţádné nové pojetí předmětu vtělené do závazného
pedagogického dokumentu, pokud se nebude zřetelně projevovat i v situacích výuky.“
(HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 33) Vyučování převáţně sestává z povrchní výroby
líbivých artefaktů. Na těchto vnějších atributech se ulpívá, aniţ by výuka výtvarné
výchovy šla do hloubky. Pokud ţák následně poloţí otázku: „A k čemu mi to bude?“, na
kterou učitel sám nezná odpověď, je tato situace pro výtvarnou výchovu opravdu váţná.
Takovou situaci se mi podařilo zachytit na základní škole B, kdy si paní učitelka po dvaceti
minutách vyučování všimla, ţe dívka deváté třídy stále sedí nad prázdným papírem:
Rozhovor učitelky ze školy B s dívkou deváté třídy (U – učitelka, D – dívka):
U: Ty nic nekreslíš?
D: Mě to nebaví
U: Co tě nebaví? Tak co tady budeš hodinu dělat, kdyţ budeš stávkovat a nebudeš
kreslit?
D: (Pokrčení rameny)
U: Zkus se překonat a něco vymyslet, třeba si na tom najdeš, co by tě bavilo. Víš,
kolik věcí tě ještě nebude bavit? Mě taky nebavila ve škole matematika a fyzika, ale
musela jsem to studovat. Kdyţ uţ si tady, tak to vyuţij, ať nemáš za 5.
D: No jo, ale matematika mi k něčemu bude, ale výtvarka mi nebude k ničemu.
U: (Ticho). No prostě je to předmět jako kaţdej jinej a máš v něm povinnosti jako v
kaţdém jiném. Z nějakého důvodu se výtvarka asi učí… Tak chceš zadat jiné téma?
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D: Ne, já nechci nijak vyčnívat. Tak já teda něco udělám.
Dívka začne pomalu pracovat.

Z rozhovoru je patrné, ţe si paní učitelka neví rady. Dle jejích slov jí vytáčí, ţe ţáci
bojkotují hodiny „výtvarky“, tím, ţe nic nedělají. Neplatí na ně ţádná pravidla. Jedině
známky občas – a i těm se ţáci a rodiče smějí. „Kdo můţe dostat čtyřku z výtvarné
výchovy? (…) Vţdyť to holce zbytečně kazí průměr.“ Apod. Jakmile učitelka přistihne další
ţačku, která nepracuje, nesnaţí se jí motivovat, neodpovídá na to, k čemu ţákyni bude
daná práce a výtvarná výchova, naopak vyhroţuje známkou a povinnostmi, čímţ nezájem
ţákyně o tvorbu ještě víc prohlubuje. A k čemu ta „výtvarka“ teda vlastně je? „Uţitečnost
předmětů vyplývá ze společenské a ekonomické reality a rapidně se proměňující kultury.
Jak to, ţe v době vizuální kultury a komunikace, v době neuvěřitelného dění v oblasti
vizuality není ve škole výtvarná výchova středem všeho dění a jedním z hlavních
předmětů?“ (FULKOVÁ, 2008, str. 100) Vţdyť výtvarná výchova „v současném
edukačním systému zaujímá pozici předmětu, který jediný umoţňuje orientaci v kultuře, ve
světě výtvarného umění i v kaţdodenní inflaci produktů vizuálního průmyslu.“
(FULKOVÁ, 2008, str. 7) V dnešní společnosti, která je zaloţena na vizuálních znacích,
informacích a komunikaci můţe mít právě tento vyučovací předmět nezastupitelnou
hodnotu. „V sémiotickém pojetí se tak můţe představit jako poznávací předmět srovnatelné
důleţitosti jako jsou jazyky.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 194) Díky tomuto vyučovacímu
předmětu se můţeme ve světě vizuality lépe orientovat, pomáhá nám rozvíjet kritické
myšlení a vizuální gramotnost. „Na mnoha místech výzkumné zprávy se snaţíme dokázat,
ţe zde závaţné důvody, proč by výtvarná výchova měla a mohla být důleţitým předmětem,
existují. K tomu nám stačí zamyslet se nad prostředím, ve kterém ţijeme. Přestoţe je
současná kultura v nejširším slova smyslu kulturou vizuální, se všemi moţnostmi působení
obrazových sdělení, stále přetrvává obecná naivní představa, ţe obrazy kolem nás jsou
reprezentacemi reality. Tyto obrazy (máme na mysli oblast fotorealismu či tzv. technických
obrazů, vyskytujících se v reklamě, filmu, televizní tvorbě, obrázkových časopisech) jsou
povaţovány za sloţku „přirozeného světa“ a jsou přijímány zcela bez podezření. Tyto
obrazy nejsou podrobovány ţádnému „kritickému“ čtení, přestoţe okupují veřejný prostor
a jejich působení ovlivňuje a formuje sociální vztahy v míře dosud nebývalé.“
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(FULKOVÁ, 2008, str. 299) Důvodů „k čemu mi to je“ se tedy najde poměrně dost. Na
tuto naléhavou otázku přicházející opět z ţákovské roviny můţe učitel zkoušet hledat
odpovědi sám nebo spolu se svými ţáky. Rozhodně by jí neměl házet za hlavu, protoţe pak
můţe hodit za hlavu veškeré své přípravy a snaţení v těchto hodinách. Co zkusit sepsat
plusy a mínusy tohoto předmětu? Ujasnit si s ţáky, co od výtvarné výchovy očekávají, co
je zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co jim můţe výtvarná výchova přinést? Výtvarná
výchova má obrovskou výhodu v tom, ţe v ní můţe být řešeno téměř cokoliv – od
mezilidských vztahů, přes společenská tabu aţ po to, k čemu vlastně výtvarná výchova je.
„Volba námětu rozvíjí všeobecné vzdělání – představuje samostatné a vícevrstevné
poznávání světa, skryté v námětu.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 4)

Stres a spěch
Shrňme tedy, ţe na školách často panuje všeobecné mínění o zbytečnosti výchov
(ze strany učitelů, ţáků a jejich rodičů, vedení škol, apod.). K čemu toto mínění můţe
následně vést? „Uvědomíme-li si pozici výtvarné výchovy v hierarchii ostatních předmětů
na základní škole a střední škole posilovanou „obecným míněním“ o výtvarném umění a
kultuře, dostaneme výsledek, který je pro vedení škol mnohdy určující: výtvarná výchova
spolu s ostatními tzv. výchovami, je předmětem méně důleţitým, můţe mít menší hodinovou
dotaci a v případě nutnosti ji můţe učit i neaprobovaný vyučující. Rodiče ţáků ani
nenapadne poţadovat lepší kvalitu výuky tohoto předmětu, protoţe pro to neshledávají
ţádné důvody.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 299) V závěru dochází k tomu, ţe výtvarná
výchova má nejniţší časovou dotaci, jakou můţe mít22, ale zároveň je na učitele a ţáky
tohoto předmětu kladeno kvantum poţadavků (to přichází zvnějšku jako určitý tlak od
vedení nebo od ostatních vyučujících). Ať uţ se jedná o zmíněnou výzdobu celé školy
(nástěnky ve třídách, chodby, výzdoba oken), která by se měla ideálně nejméně 4x do roka
změnit vzhledem k ročním obdobím nebo o její reprezentaci, kdy se školy „nadšeně“
zapojují do výtvarných soutěţí a projektů23. Dalším trendem jsou i různé vánoční jarmarky
22

„No kdyţ se hodiny zkrouhávají, tak jsou výchovy první. Je pravda, ţe výtvarku tady máme na tý nejniţší
moţný hladině podle RVP a ňák zvlášť to neřešíme, aby jí bylo víc.“ (výpověď paní ředitelky ze školy B,
2013)
23

„Na co jsou teda ţáci alergický – na soutěţe. Na soutěţe, který jsou takový jako nucený. Coţ těch je
spousta, protoţe kaţdá městská část Prahy určité si vyhlásí nějakou soutěţ a ty školy viceméně, kdyţ se
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a trhy, kde si mohou rodiče zakoupit výrobky svých dětí. Všechny tyto poţadavky má
učitel výtvarné výchovy se svými ţáky zvládnout realizovat a přitom mají tak málo času
(většinou 45 minut týdně). Navíc nemluvím o případech, kdy si učitelé tzv. „důleţitějších
předmětů“ berou jednotlivé ţáky z hodin výtvarné výchovy, aby si je přezkoušeli, protoţe
byli nemocní nebo aby si dopsali písemnou práci, apod. Konkrétní příklad uvedu ze školy
C, kdy ţákyně přišla před hodinou výtvarné výchovy za paní učitelkou se slovy: „Pani
učitelka českého jazyka mě posílá, abych se zeptala, jestli si můţu jít místo výtvarné
výchovy napsat písemku.“ Učitelka výtvarné výchovy na to ţákyni odvětila: „Hele mě uţ
tohle váţně nebaví, to je kaţdou hodinu něco a vůbec nestíháme ty obrázky na vernisáţ.“
Pak ţákyni pustila. Ostatní učitelé ve škole tím také zjevně dávají ţákům najevo, ţe jejich
předmět je „důleţitější“ neţ výtvarná výchova a ţák se z ní tedy bez problémů můţe
omluvit. Samozřejmě to pro výtvarnou výchovu dále přináší řadu nepříjemností (spojených
právě s nedostatkem času) – ţák nestíhá dodělat svou práci, neslyší zadání, chybí na
úvodní motivační části, na závěrečné reflexi, apod.
Skrze tyto skryté dopady organizačního chodu školy (nízká hodinová dotace versus
vysoké poţadavky) se učitelé mohou dostat do časového presu a nervozity, coţ se následně
přenáší na ţáky. Během náslechů jsem mohla sledovat nejednu „hektickou“ hodinu.
Například na základní škole C ţáci osmé třídy nestíhali dokončit rozdělanou práci. Od
počátku bylo zřetelné, ţe je vyučující nervózní, ve třídě panovala nepříjemná atmosféra.
Paní učitelka mě na napjatou atmosféru však upozornila jiţ před vstupem do třídy: „dneska
to bude hrozný, ţáci mají pouze jednu hodinu výtvarné výchovy a já potřebuju, aby
dokončili projekty, které mají rozdělané, musí dodělat i obrázky na vernisáţ, nejlépe kdyby
je stihli i nainstalovat a pak mají ještě rozdělané linoryty, které se musí vytisknout. To
vůbec nevím, kdy budou dělat.“ Tento výčet úkolů zakončila větou: „Musej to prostě
stihnout, no!“ Na závěr dodala „a takhle to teď bude aţ do konce roku. Ty konce roku jsou
vţdycky šílený.“ V hodině učitelka popoháněla ţáky slovy: „Dnes to musí být hotové,
zbývá ještě 15 minut“ nebo „dělejte, vţdyť je to na pět minut, co tam ještě máte?“ Apod.
Ţáci se pod časovým nátlakem snaţili pracovat rychle, ale bohuţel – kvantita je občas na
úkor kvality. A tak se lehce můţe stát, ţe ţáci začnou pod nátlekem stresu práce „kazit“.
neúčastněj, tak to není moc dobrý. A to teda nesnášej všechny třídy. Kdyţ je to takhle pro školu nebo jak tady
měla ta Marina projekt na bakalářskou práci, tak chvilinku jim trvá, ale pak se do toho zapálej a je to o
něčem jiným no. Ale kdyţ je to takový povinný tak ne.“ (výpověď paní učitelky ze školy C, 2013)
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Například kdyţ omylem nalepili opačně obraz na zmíněnou vernisáţ do pasparty. Paní
učitelka to okomentovala: „Jeţiši Kriste, vy jste to nalepili vzhůru nohama. Rychle to
strhněte a nalepte znovu!“ Tak se celých nekonečných pětačtyřicet minut točil bludný
kruh. Paní učitelka svou nervozitu předávala na ţáky, ţáci se snaţili spěchat, nestíhali práci
promýšlet a občas se něco nepovedlo. Z toho začala být učitelka ještě více vystresovaná a
naštvaná. „Zatímco v oblasti umění, resp. v ideálním modelovém případě volné umělecké
tvorby, čas nemá represivní charakter (dílo je hotové tehdy, kdyţ ho tvůrce povaţuje za
dokončené, a to i v případě konceptuálního typu ready-made), čas jako disciplinující
mocenský prostředek, zajišťující bezchybný chod vyučování, představuje stresující faktor.“
(…) „Práce s materiálem, jeho příprava, úklid pomůcek, to vše jsou zrádná úskalí
časového průběhu vyučovací jednotky výtvarné výchovy a jsou svými nároky na čas
nemilosrdné, ve snaze vyhovět institucionálnímu řádu některé ţivotem protřelé učitelky
zručně zkracují dobu tvorby nebo hodnocení, jen aby po hodině bylo uklizeno a šlo se včas
na přestávku nebo do jídelny.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 138, 140)
Ţák má oproti volné výtvarné tvorbě (kterou by se mohl zabývat doma, kdy by
chtěl, jak dlouho by chtěl a jak by chtěl) ve škole nastavené mantinely, limity, překáţky,
poţadavky, pravidla, která ho do jisté míry ve výtvarném projevu omezují. Překáţky a
mantinely si ve své tvorbě záměrně kladou i Jiří Franta a David Böhm. Charakteristickým
rysem jejich tvorby je hra – hra s fénoménem procesu kresby. V této hře zkoumají
moţnosti média kresby. „Výsledek otisku kresby je výsledkem předcházejícího procesu
jejího vytváření zcela neklasickými prostředky (například pištící gumy závodních motorek,
vánkem rozechvělé listoví stromů, rypadlo bagru s upevněnou štětkou mezi zuby, kreslící za
pomoci bagristy na stěnu, provazochodec balancující s dlouhou tyčí, na jejímţ konci jsou
opět upevněny štětce, atd. – vše vţdy nastaveno líci bílého plátna).“24 V jejich práci je
kladení překáţek principem. Proces vzniku kresby je také něčím omezován, limitován…
Selhání v přesném zobrazení skutečnosti je hybnou silou jejich kreseb. Opět se zde nabízí
otázka, zda by ze skrytého kurikula a skrytých dopadů organizačního chodu školy
(z nedostatku času, ze spěchu, apod.) nešlo ve výtvarné výchově vytvořit učivo zjevné,
které lze navíc opět provázat s tendencemi ze současného výtvarného umění. Můţeme se
zkusit ptát ţáků, co je v jejich tvorbě nejčastěji omezuje? Je to malý prostor na lavici,

24

Jiří Franta. In: Artlist [online]. 2015 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/jiri-franta-2906/
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nedostatek pomůcek nebo času? Můţeme zkusit vytvořit projekt s názvem „Bariéry“ a
záměrně si klást různá omezení? Jaké budou výsledky takového tvoření?

Obr. 3 – 4: Jiří Franta a David Böhm: Zmenšili jsme celý svět kromě jedné tuţky, 2014

Všechny výše uvedené obsahy skrytého kurikula mají samozřejmě ve škole i své
důsledky. Ty mohou být jak pozitivní, tak negativní. Mezi pozitivní můţeme zařadit:
tvořivost, potřebu spolupráce, radost z práce, kladný vztah ke kultuře, spoluţákům,
učitelům. Budeme-li však pouţívat stále stejné vyučovací styly a techniky, budeme-li
pracovat s neaktuálními náměty25, nebudeme-li si všímat dopadů našeho hodnocení a
nebudeme-li reflektovat nepochopení obsahového rámce výtvarné výchovy ţáků, ostatních
učitelů i rodičů, můţe to vést k důsledkům negativním. Těmi můţe být například nechuť
k tvorbě, neochota spolupracovat, dlouhodobé nepozorumění předmětu a následně
nepozorumění výtvarnému umění (navíc s neochotou mu porozumět).
Zajisté bychom mohli vysledovat mnohem víc obsahů skrytého kurikula ve
výtvarné výchově. Mým záměrem však nebylo zmapovat jeho šíři, nýbrţ identifikovat
několik obsahů skrytého kurikula z reálné výuky a nastínit, jak s těmito obsahy můţe učitel
ve výuce dále pracovat. V následující části podrobněji rozeberu dva případy, které bylo
moţné ve výuce sledovat častěji, poukáţi na jejich souvislosti s výtvarným uměním a u
druhého příkladu konkrétně popíši i transformaci skrytého kurikula do didaktické řady, jeţ
jsem realizovala v rámci podzimní praxe (viz kapitola 4).

25

„Učivo můţe být pro dospívající také nudné, leckdy i díky tomu, ţe se způsob školní práce příliš nemění a
neodpovídá jejich aktuálním potřebám.“ (VÁGNEROVÁ, 2012, str. 413)
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3.1.

Podrobná analýza vybraných případů

V této části práce podrobněji rozeberu případy, které se na školách opakovaly. Z
jednotlivých případů vycházejí názvy dvou následujících podkapitol: „Bacha Hitler!“ a
„On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil.“ V dalším textu se tedy budu potýkat s: tabu
tématy ve vyučování a s obkreslováním, dokreslováním, kopírováním výkresů. Kaţdý
z těchto případů se odehrával implicitně, nebylo s nimi pracováno v rovině zjevného/
formálního kurikula.

3.1.1. „Bacha Hitler!“ Aneb… Tabu témata ve výtvarné výchově
Kapitola „Bacha Hitler!“ vznikla na základě dvou kazuistik ze základní školy A.
V těchto dvou případech ţáci zpestřili výkres tím, ţe do něj zakomponovali postavu Adolfa
Hitlera. Vyučující výtvarné výchovy brala tento čin jako porušování pravidel, revoltování,
jako určité tabu, o kterém by se „nemělo“ mluvit a z kterého by se neměla dělat legrace.
Proto raději „zametla“ celou situaci „pod kobereček“.26 Tyto situace nebyly tak časté jako
u poslední kapitoly obkreslování, ale tabu témata jako taková se zajisté na školách a ve
výtvarné výchově objevují ve velké míře a také patří do roviny skrytých obsahů, které se
ve škole odehrávají a zároveň mají vzdělávací potenciál, tedy do roviny skrytého kurikula.
Proto jsem i pro tyto dva případy vyhradila samostatnou část, ve které se budeme věnovat
tabu ve VV a postavě Adolfa Hitlera.

Případ 1: Hitler zdraví Evropu!
Tento případ bohuţel nebyl zaznamenán v rámci náslechů na ZŠ, ale paní učitelka
mi jej popsala v kabinetu během mé praxe. Do škol byl poslán projekt od Evropské unie
s názvem: „Zimní pozdrav Evropě“. Ţáci sedmé třídy proto kreslili mávající sněhuláky, jak
zdraví Evropu. Jeden ţák ovšem nenakreslil obyčejného sněhuláka. Do těla sněhuláka
zakomponoval karikaturu hajlujícího Adolfa Hitlera. Kdyţ paní učitelka spatřila tento
obrázek, vyděsila se (dle svých slov), zabavila obrázek ţákovi a řekla, „ţe víc se o tom

26

Zabavila obrázek ţákovi a řekla, „ţe víc se o tom raději bavit nebudou.“ (viz první kazuistika – Případ 1)
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raději bavit nebudou.“ Níţe je ukázka dané práce, kterou mi paní učitelka dovolila
vyfotografovat.

Obr. 5: Hitler zdraví Evropu!

Případ 2: Náklaďák veze pivo Duff od firmy Krabicový Duff by Hitler.de
Učitelka na základní škole A často pracuje ve výtvarné výchově s pomocí návodů
na kreslení, hotových předloh, šablon (rozhovor s paní učitelkou, v kterém zdůvodňuje
tento typ práce lze nalézt v podkapitole 3.1.2.1.). I v této kazuistice pracovala učitelka
s „návody na kreslení“, jeţ rozdala ţákům do lavic. Ţáci páté třídy měli následně nakreslit
tři nákladní automobily, které cokoliv převáţí (ovoce, zeleninu, zvířata, apod.). Jeden ţák
nakreslil nákladní automobily, jeţ převáţí dřevěné bedny, prasata a melouny. Při bliţším
pohledu na řidiče prvního nákladního automobilu si lze všimnout, ţe jde také o Adolfa
Hitlera. Patrné je to nejen z knírku pod nosem a hákového kříţe na rudém triku, ale i
z popisu na zadní straně obrázku: „Náklaďák veze pivo Duff od firmy Krabicový Duff by
Hitler.de.“ Vzhledem k tomu, ţe se na této škole téměř vůbec neprovádí závěrečná reflexe
prací a ţáci tak nemají moţnost se ke své tvorbě vyjádřit, nebyl tento záměr „odhalen“.
Paní učitelka jej ohodnotila známkou jedna a hodila na kupu obrázků s náklaďáky. To
ostatně poukazuje na fakt, ţe pokud učitel/ka vypouští v hodinách reflexi, vypouští tak
personalizované obsahy a moţnost jejich propojení s enkulturačními obsahy. Já jsem si
Adolfa všimla aţ při detailnějším prohlíţení obrázků. Na obrazových ukázkách, jeţ jsou
níţe k vidění, je zdokumentován návod ke kreslení náklaďáků, podle kterého měli ţáci
obrázek zhotovit i daný obrázek ţáka páté třídy.
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Obr. 6: Návod na kreslení – Náklaďáky

Obr. 7: Detail návodu na kreslení – Náklaďáky

Obr. 8: Práce ţáka 5. třídy ZŠ

Obr. 9: Detail práce ţáka
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3.1.1.1. Okolnosti a souvislosti
Oba výše uvedené příklady mají jedno společné – postavu Adolfa Hitlera
zakomponovanou v obrazovém sdělení ţáka. Tato postava je tam však navíc, nebylo to
záměrem paní učitelky a jejího zadání. Co mohlo být záměrem paní učitelky v první
kazuistice? Bohuţel je často v podobných případech (výtvarné soutěţe, projekty, apod.)
záměrem hlavně samoúčelná prezentace školy. „Dodnes známe ředitele škol, kteří
neváhají, přijde-li do školy pobídka k účasti ve výtvarné soutěţi, aniţ by účast konzultovali
s učitelkami výtvarné výchovy, nebo dokonce s ţáky, zvláště pak je dobře zvaţováno, z
které instituce taková výzva přichází a co znamená. Pro prezentaci školy je moţno
podniknout téměř cokoli.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 118) V příkladu 1 bylo záměrem
učitelky vytvořit soubor reprezentativních prací, které by následně mohly být odeslány do
projektu EU. Sám název projektu „Zimní pozdrav Evropě“ můţe svádět k tomu, vytvořit
klasické schéma sněhuláka, jehoţ ruce budou mávat a zdravit Evropu. To ostatně paní
učitelka ţákům i doporučila a proto tak všechny práce dopadly. Co se však ţáci v takovém
případě učí? Učí se vizuální normy. Jaké má sněhulák charakteristické znaky?
Neproblematický schematický tvar (tři kulaté tvary umístěné na sebe s odstupňovanou
velikostí směrem do výšky), dvě oči, úsměv a knoflíky na těle vytvořené z uhlí nebo
kamenů, místo nosu mrkev, na hlavě hrnec, v ruce koště… Takové stereotypní znázornění
sněhuláka je vizuálně pro laickou veřejnost nekonfliktní a proto snadno přijatelné. Avšak
ve chvíli, kdy ţák vytvoří sněhuláka jako karikaturu Adolfa Hitlera, jak hajluje (čímţ
vlastně stále plní zadání: sněhulák + pozdrav), poruší danou vizuální normu. Paní učitelka
to chápe jako porušení pravidla, jako projev nekázně, neporozumění zadání (nikoliv jako
objev dítěte), zalekne se a snaţí se o neutralizaci situace. Namísto kritického myšlení
pouţije konzervativní postoj, kdy chlapci řekne, ţe „je to nepřípustné a víc uţ se o tom
raději bavit nebudou!“ Ţák následně musí vytvořit nového „pěkného“ sněhuláka, jak mává
EU. Svým jednáním paní učitelka vstoupila do role „obhájkyně“ dané vizuální normy a
také normy společenské27.

27

O Hitlerovi se nemluví a uţ vůbec se nekreslí. EU se nespojuje s Hitlerem. Jak bysme mohli mírumilovné
evropské společenství spojovat s někým, kdo je symbolem zla, totality a xenofobie?
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Případ sněhuláka mi evokoval článek s názvem „Pozor sněhulák!“28 Autorky Lucie
Hajdušková a Kateřina Dytrtová v článku řeší problém návodu na výrobu „pěkného“
toaletního sněhuláka, jenţ se objevil na metodickém portálu RVP. Kladou si otázku: v čem
je problém takto zadaného úkolu? A odpovídají: „Problém toaletního sněhuláka se skrývá
ve způsobu vzájemného nastavení několika výtvarně klíčových „významotvorných“
proměnných: neproblematického schematického tvaru, papíru, podloţky, velikosti, způsobu
vystavení a v pojmenování. Promyšleným zásahem do kterékoliv z těchto proměnných můţe
nastat to, ţe sněhulák začne být „přenosu schopný“, tedy, řečeno pedagogickou
terminologií, sněhulák podnítí kvalitní didaktickou transformaci obsahu.29 A důleţité je
uvědomit si, ţe přenosu schopný je především v určitém výběrovém kontextu, tj. vůči
tomuto svému stereotypnímu provedení. Opřen o tento stereotyp se totiţ vygeneruje
inovativní význam. Všechny inovace za své zařazení děkují svým stereotypním provedením.
Významy existují pouze v určité struktuře, proto se vţdy generují vůči sobě a v určitém
kontextu, nikdy nejsou samy o sobě.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 19) A právě Adolf Hitler
coby hajlující sněhulák je toho dokonalým příkladem. Skrze stereotypní postavu
sněhuláka, skrze symboly značící Adolfa Hitlera a skrze fakt, ţe je tento obraz vytvořen
pro Evropskou unii, se celé zadání posouvá dál. Dostávají se sem nadnárodní otázky,
otázky totality, morálky a etiky, demokracie, svobodného vyjádření, atd. Co tím ten
chlapec mohl myslet, kdyţ pozdrav Evropě pojal jako mávání Hitlera? Moţná nic, moţná
jen věděl, ţe tím učitelku pohorší. Ale moţná, ţe intuitivně vyhmátl velmi závaţné a těţké
společenské téma.
Zde se také nabízí otázka: proč zrovna Adolf Hitler, kde se s ním ţáci setkávají, ţe
je tolik „přitahuje“? „Současná západní kultura jiţ dávno nabyla povahy zřetelně vizuální
28

V článku Lucie Hajdušková a Kateřina Dytrtová rozebírají situaci, která vznikla na popud zajímavé

diskuze, jenţ byla rozpoutána příspěvkem Lindy Arbanové na konferenci pořádané katedrou výtvarné
výchovy v Hradci Králové roku 2010. Tato konference nesla název Stereotyp a odvaha tvořit a Linda
Arbanová na ní ve své prezentaci upozornila na konkrétní metodický návod z webových stránek RVP.
Příspěvek z metodického portálu dává jasný návod, „recept“, jak jej nazývají autorky, na zhotovení
„pěkného“ sněhuláka z bílého toaletního papíru. V článku se objevují otázky: vede úkol ke hledání
obsahových souvislostí a k rozvoji vidění spolu s věděním? Jak autorky uvádějí „cílem příspěvku je ukázat
jak překročit tradiční pojetí námětu sněhulák (a jemu podobným) a vytěţit z něj učivo výtvarné výchovy.“
(HAJDUŠKOVÁ, 2011, str. 17)
29

„Didaktická transformace obsahu je zjednodušeně řečeno způsob, jakým učitel z určitého obsahu (např.
kulturního fenoménu) vytváří učivo – vzdělávací obsah.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 21)
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– jen velmi malé procento přímé zkušenosti formuje naše představy o světě, a informace,
které přijímáme ve shonu kaţdodenního ţivota, někdy dokonce proti své vůli, jsou
informacemi zřídka zprostředkovanými studiem delších textů.“ (FULKOVÁ, 2002, str. 13)
Ze všech stran na nás útočí přebujelá vizuální produkce – film, reklama, televize, internet,
fotografie… V dnešní masové kultuře a ve světě internetu se tedy ţák můţe setkat
s postavou Adolfa Hitlera téměř kdekoliv. Např. v kreslených vtipech, v komixech,
v parodiích na různé reklamy, ve filmech a seriálech (seriál Griffinovi nebo Simpsonovi –
viz níţe), dokonce i v počítačových hrách. Níţe uvádím konkrétní příklady.

Obr. 10: DM drogerie: zde jsem člověkem, zde nakupuji/ Adolf Hitler: zde jsem
nadčlověkem, zde okupuji
Obr. 11: Mein Kauf – Kaufland
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Obr. 12: Adolf Hitler – first emo boy
Obr. 13: Emo Hitler
Obr. 14: Emo Hilter

Obr. 15: To je podoba…
Obr. 16: Adolf Hitler jako postava počítačové hry

V druhé kazuistice jsem uvedla, ţe ţák na zadní stranu obrázku napsal popis:
„Náklaďák veze pivo Duff od firmy Krabicový Duff by Hitler.de.“ Pivo Duff znají ţáci ze
seriálu Simpsonovi, který byl v páté třídě velice populární a často rozebíraný. Tvůrci
tohoto seriálu vkládají do některých epizod své osobní názory na svět, sarkastické
poznámky na politiku, globální problémy, parodují známé osobnosti, apod. Proto není
divu, ţe se v některých dílech objevuje i sama postava Adolfa Hitlera.

Obr. 17 – 19: Adolf Hitler v seriálu Simpsonovi
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Tuto postavu tedy nejspíš ţáci znají jako ikonu z televize, zábavního průmyslu, jeţ
dále pouţívají ve svém obrazovém sdělení. O tom je třeba mluvit a kriticky přemýšlet.
„Kladení otázek povaţujeme za způsob myšlení, který omezuje jen technikaření, odmítání
některých témat kvůli různým předsudkům uţ předem.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 21)
Paní učitelka však nekladla otázky, ale rovnou celou situaci (případ 1) rázně zastavila.
Válka, totalita, mučení, bezdůvodné masové zabíjení – s tím je postava Adolfa Hitlera
spojená. Je to společensky těţké téma, natoţ na probírání s dětmi. Proto se k němu mohou
někteří učitelé stavět jako k tabu. Můţeme si však klást otázky: co paní učitelka sděluje
dětem tím, co dělá? Co sděluje svým ţákům, kdyţ téma, které se ve výuce vynořuje,
„zamete pod kobereček?“ Ţáci snadno poznají, ţe je to pro paní učitelku nepříjemné a
mohou se tím záměrně bavit, provokovat, čekat, co s tím učitelka udělá, jak zareaguje.
Celý problém tedy stejně zůstává na „mrtvém bodě“ a točí se stále dokola: učitelka se snaţí
volit nekonfliktní náměty pro tvorbu, obcházet „tabu“. Děti se učí povrchně vizuální normy
(jak vypadá sněhulák). Jakmile je vizuální norma překročena a z ţákovské roviny se objeví
nové téma (totalita – Hitler), vede to k postihu „neukázněného“ ţáka. Výtvarná výchova se
pak stává fabrikou na výrobu „pěkných“ a optimistických obrázků, na výrobu obrázků, jeţ
budou zdobit a reprezentovat školu, obrázků, jeţ jsou pro většinu společnosti nekonfliktní
a líbivé. Proto nejsou děti, dospívající ţáci ani následně dospělí zvyklí rozumět
současnému umění.30
Kniha Marie Fulkové Diskurs umění a vzdělávání (2008) je v této oblasti velikým
inspiračním zdrojem. Kniha obsahuje řadu „štiplavých“ témat, kterým se mnozí učitelé
snaţí vyhnout, ale s nimiţ se lze v běţné školní praxi setkat a na něţ je pak nutné reagovat.
Jsou to například témata, která řeší otázky identity, genderové, etnické, sociální, generační
otázky, otázky „subkultury mládeţe“ (artefakty populární kultury), tělesnosti, sexuality,
apod. Můţeme se však ptát, do jaké míry se na půdě školy, jeţ je „kontrolována“

30

„Výtvarné umění je většinou stále chápáno velmi konzervativně jako specializovaná doména odtrţená od

reality a v ţivotní praxi se dělí o místo s ostatními aktivitami pro volný čas. Jeho působnost je redukována na
obecně přijatelnou funkci estetickou, a tak se těší popularitě díla nekonfrontačního charakteru, tzv. díla pro
„pohlazení duše“, jak zní obvyklá fráze, která vlastně splňuje ideál radostné lehké konzumace. Stačí „jiný
jazyk“ vizuálního vyjádření, neţ je všudypřítomný fotografický realismus anebo pseudo-impresionistické
omalovánky, aby nastal problém: nefigurativní a abstraktní jazyky umění moderny či intelektuálně náročná a
emočně komplikovaná sdělení současného umění nikterak diváky do galerií nelákají.“ (FULKOVÁ, 2008, str.
298)
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společností a jejím řádem31, mají řešit kontroverzní témata, společenská tabu? Na tuto
otázku hledá odpověď i Lucie Hajdušková ve své disertační práci: „Tím se znovu vracím
ke skrytému kurikulu a k otázce, do jaké míry se mají ve výtvarné výchově probírat osobní
anebo sociálně citlivá témata. V této kapitole se znovu potvrzuje, ţe učitel, který chce ve
výtvarné výchově sledovat nejnovější trendy oboru, je těţko můţe minout.“ (…) „Čím víc
se učitel chce přiblíţit k autentickým zkušenostem a zájmům svých ţáků, tím snáz opustí
bezpečné hranice své profesionální nezúčastněnosti. A ocitne se v málo prozkoumaném
prostoru skrytého kurikula se všemi jeho pedagogickými, osobními, sociálními, právními a
jinými nástrahami.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 16) Pohybovat se na této ostré hraně je
samozřejmě pro učitele rizikem. Děti jsou však spolutvůrci pedagogického díla.32„Dílo
není jen výhradní záleţitostí autora, ale do značné míry se na něm podílejí i diváci nebo
posluchači.“ (SLAVÍK, 2011, str. 135) A proto je pravděpodobné, ţe se na této ostré hraně
učitel dříve nebo později beztak ocitne, aniţ by tomu šel sám naproti. Pak má dvě
moţnosti, jak s tím naloţit. Za prvé můţe vyuţít aktivování personalizace33 a začít o dané
věci mluvit. Výtvarná výchova má v tomto ohledu velikou výhodu. Z hlediska pedagogiky
by častá témata byla smetena ze stolu jako tabu. Toto „tabu“ je však moţné přinést do
výtvarné výchovy a pracovat s ním v rámci širokého socio-kulturního kontextu. Ve výuce
se objevují osobní zájmy učitele a ţáků, dále také „potřeby, proţitky jako výraz jejich
pojetí (souhrn sociálních a kulturních pojetí, se kterými se ztotoţňují) určitého obsahu
doprovázející vyučování a učení se tomuto obsahu. Tato jejich pojetí se budou střetávat a
porovnávat (mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli). Můţeme tyto střety a porovnávání vidět jen
jakoby v rovině kázeňské, v takovém případě se vzdáváme silného motivačního a
vzdělávacího prvku ve své výuce. Anebo je tedy můţeme vidět jako potencionální učivo. Na
31

„Škola si však hranice diskursu pečlivě hlídá: „Kaţdý výchovný systém představuje politický způsob, jak
udrţet nebo pozměnit přisvojování si projevů, včetně vědění a mocí, jeţ s sebou nesou,“ říká Michel Foucault
(1994). Školní parafrázi pořádného „dadaistického“ skandálu nebo řekněme hodně kritického uměleckého
projektu na půdě školy si i ten nejliberálnější ředitel, vyznavač výchovné alternativy, raději rozmyslí.“
(FULKOVÁ, 2008, str. 102)
32

„Pedagogické dílo je zvláštní typ tvůrčího díla, jehoţ aktéři jsou rozděleni do dvou klíčových rolí – učitel a
ţáci. Pedagogické dílo vytváří podmínky pro záměrné i soustavné ţákovské poznávání a učení v tom oboru a
v těch verzích světa, které poskytují pedagogickému dílu jeho náplň – tj. které pro něj slouţí jako zdroj učiva
(učební látky).“ (SLAVÍK, 2011, str. 134)
33

„Pojem personalizace můţeme chápat jako rovinu učení se obsahům, které do výuky přináší sám ţák,

obsahům, které si ţák vybavuje, aby porozuměl předkládanému obsahu – učivu, obsahům, které jsou pro ţáka
aktuálně důleţité.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 20)
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takové obsahy musí učitel pruţně reagovat, neustále je reflektovat ve svém vlastním
jednání a v jednání ţáků, to znamená, musí je rozpoznávat v praxi a musí jim nějak
rozumět. Potom z nich vhodným způsobem můţe udělat učivo – transformovat určitý obsah
do didaktického obsahu – do podoby učiva.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 114) To ovšem
záleţí také na osobnosti učitele, jeho profesní vybavenosti, apod. Ne kaţdý si „troufne“
mluvit s dětmi např. právě o Hitlerovi. Proto za druhé můţe vyučující dělat, ţe to nevidí,
nechce se o tom bavit, obává se konfliktů… A z toho důvodu, kdyţ se obávaná situace
vyskytne, „zamete jí pod kobereček“.
Má však učitel odkrývat tabu či kontroverzní témata, jeţ jsou sice inspirací pro
umění, jeţ mohou být nosné i pro ţáky, ale v nichţ se učitel necítí „pevný v kramflících“?
Naprosto se shoduji s citátem Marie Fulkové, jímţ uzavřeme tuto část: „Nechtěli bychom
být však pochopeni v tom smyslu, ţe zde odsuzujeme zdrţenlivé postoje vyučujících
výtvarné výchovy a jejich snahu zaujmout neurální pozici vůči určitým tématům na půdě
školy. To bychom rovnou mohli navrhnout zrušení předmětu výtvarná výchova, protoţe
pojímat jej váţně jako předmět subverzivního působení proti instituci by znamenalo
vyvázat jej úplně z řádu, do něhoţ jako školní předmět patří a jejţ zároveň také ustavuje.
Spíše jsme chtěli poukázat na určité, poněkud iluzorní představy o svobodném prostoru
umění, o svobodě vyjádření ve výtvarné výchově a o svobodě ve škole, které nejsou ničím
jiným neţ specifickou historickou a socio-kulturní zakotveností.“ (FULKOVÁ, 2008, str.
64)
3.1.1.2. Zhodnocení
Výše popsaná fakta případu „Bacha Hitler“ se v této části pokusím pro přehled
graficky znázornit. Tabulka, kterou zde předkládám, nám lépe umoţní zorientovat se
v rovinách zjevných (co se děje ve vyučování) a skrytých (jaké to má skryté stránky)
obsahů, které se ve výtvarné výchově odehrávají. Inspirací k vytvoření této tabulky mi byl
výzkum Jiřího Mareše a Marie Rybářové s názvem Skryté kurikulum – málo známý
parametr klimatu vysoké školy, v němţ podobnou tabulku pouţívají. „S. Ahola (2000)34
nabízí – byť v určité nadsázce – srovnání proklamované a reálné podoby vysokoškolské
výuky, jinak řečeno skrytého a oficiálního kurikula.“ (MAREŠ, 2003, str. 107) Jejich
34

Odkazují se na finského sociologa Sakari Aholu, jeţ také prováděl výzkum skrytého kurikula na vysokých

školách. Viz AHOLA, S.: Hidden Curriculum in Higher Education: Something to FearfororComply to?
Helsinki, Conference Innovation in Higher Education, September 2000. 20 s.
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tabulku doplňuji prostředním sloupcem o subkategorie paradigmatického modelu od
Strausse a Corbinové, který umoţňuje kategorie vzájemně uvádět do vztahů. „V axiálním
kódování se budeme soustředit na bliţší určení kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej
zapříčiňují, kontextu (jeho konkrétního souboru vlastností), v němţ je zasazen, strategií
jednání a interakce, pomocí kterých je zvládán, ovládán, vykonáván, a následků těchto
strategií. Tyto blíţe určující charakteristiky kategorie upřesňují, proto je nazýváme
subkategorie.“ (STRAUSS, 1999, str. 71) Strauss a Corbinová uvádějí zjednodušené
schéma tohoto paradigmatického modelu:
„(A) PŘÍČINNÉ PODMÍNKY → (B) JEV → (C) KONTEXT → (D) INTERVENUJÍCÍ
PODMÍNKY → (E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE → (F) NÁSLEDKY.“
(STRAUSS, 1999, str. 72)
Jak dále uvádějí: „pouţití tohoto modelu vám umoţní o údajích systematicky přemýšlet a
vzájemně je mezi sebou vztahovat sloţitými způsoby.“ (STRAUSS, 1999, str. 72)
ZJEVNÉ OBSAHY
Soutěţe, projekty
Výtvarné předlohy a
šablony, návody na
kreslení

STRAUSS A CORBIN
Příčinné podmínky
(předcházejí jevu, vedou
k jeho vzniku, výskytu,
způsobují jev)

SKRYTÉ OBSAHY
Samoúčelná prezentace škol

Povrchnost témat a motivace

Oborové kompetence
učitele/učitelky
Věk ţáků

„ZIMNÍ POZDRAV
EVROPĚ“
Ţáci páté a sedmé třídy
Aprobace vyučující –
matematika a fyzika
Projekt od Evropské unie
Snaha vytvořit soubor
reprezentativních prací,
které by následně mohly

Jev/ Fenomén
(ústřední myšlenka,
případ)
Kontext
(souvislosti, okolnosti,
vlastnosti jevu – kdy,
kde, jak… Je to soubor
podmínek, za nichţ jsou
uplatňovány strategie
jednání nebo interakce)
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Vymezování se vůči autoritě
Provokace, revoltování, vtip,
nadsázka (přidaná hodnota
v práci ţáka)
SPOLEČENSKÉ TABU/
KONTROVERZE
ZOBRAZENÍ HITLERA
Viz věk ţáků
Ne/Znalost oborových
kontextů
Představa učitelky – vytvořit
pěkné a líbivé schéma
mávajícího sněhuláka vs

být odeslány do projektu
EU
Adolf Hitler – je
společensky těţké téma
(válka, totalita, mučení,
bezdůvodné masové
zabíjení)
Neděláme si z toho ve
škole legraci:
- O Hitlerovi se
nemluví
- Nekreslí se
- Nespojuje se s EU

Učitelka se snaţí volit
nekonfliktní náměty pro
tvorbu, obcházet „tabu“
Porušení pravidel,
vizuálních norem učitelka
bere jako projev nekázně,
neporozumění zadání
Kdyţ se tabu objeví:
Snaha o neutralizaci
situace. “Zatáhnutí pod
kobereček”
Nesmíme pouţívat
vizuální metaforu
Nesmíme kreslit Hitlera
Neptáme se, proč
nesmíme

představa ţáků
Intervenující podmínky
(širší strukturní kontext
jevu, široké a obecné
podmínky, které
ovlivňují strategie
interakce = usnadňují či
znesnadňují
jednání/interakci. Např.
čas, prostor, kultura,
stav techniky,
zaměstnání, historie,
individuální biografie –
věk, apod.)

Strategie jednání nebo
interakce (vývoj
interakce, reakce na jev
– co někdo udělá, říká?
Pokus o zvládnutí,
ovládnutí jevu –
strategie/taktika,
následky jednání mohou
zkoumaný jev
ovlivňovat)

Následky
(výsledky, následky
jednání – i nezamýšlené,
následky na lidech,
místech nebo věcech,
události situace –
zhoršení/ zlepšení stavu)
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individuální biografie:
osobnost ţáka: Věk ţáků
(pubescence) – důleţitější jsou
vrstevnické vztahy. Snaha
provokovat autoritu (navíc,
kdyţ ţák zjistí, ţe jí něco vadí)
Kultura: Seriál Simpsonovi –
masová kultura a zobrazení
Hitlera (jeho význam pro ţáka
– zná ho z parodií, kde se z něj
dělá legrace, apod.)
Osobnost učitele: nezvládá
dané tabu, oborové
kompetence, chybí sociokulturní vazby (zobrazení
Hitlera v umění)
Kritické myšlení vs.
konzervativní postoj
Na škole se neprovádí
závěrečná reflexe – záměr ţáků
často není odhalen - vypouští
se personalizované obsahy a
moţnost jejich propojení s
enkulturačními obsahy
Ţáci „provokují“ paní učitelku,
kdyţ zjistí, ţe jí něco vadí
Pokud ţáci chtějí dostat dobrou
známku, snaţí se
„neprovokovat“, splnit zadání

Kontroverzní téma je vţdy
učitelkou chápáno jako
provokace = zákaz provokace
(pravidlo ve VV)
VV je relaxační předmět
VV je fabrikou na výrobu

Staţení pod kobereček
Postih „neukázněného“
ţáka

„pěkných“ obrázků.
VV slouţí reprezentaci školy
Ţáci kreslí schémata a učí se
vizuální normy X
Vzdělávací potenciál skrytého
kurikula není vyuţit

Tab. 1: Bacha Hitler
3.1.1.3. A co na to umění?
„Škola je společenskou úschovnou pro ideály, potlačuje ostří rozporů běţných
v kaţdodenním ţivotě. Avšak právě tyto rozpory jsou ţivnou půdou umění.“ (SLAVÍK,
1997, str. 142)
Témata proţívaná v kaţdodenní všednosti (témata sexu, nemoci, smrti, krutosti,
násilí, samoty, ale také lásky, apod.), témata traumatizujících událostí kolektivní paměti,
individuální a mnohá jiná jsou zastoupena v řadě uměleckých děl a emotivně oslovují
diváky. „Současné umění (pochopitelně v jeho nejlepší úrovni) si bere za cíl ukazovat
nikoliv „hezké obrázky“, ale ironizovat a zpochybňovat, a odhalovat manipulační
strategie, otvírat závaţná témata. Otázky, které současné umění klade, mají zřetelný etický
rozměr.“ (FULKOVÁ, 2006, str. 10) Vystavení takových děl „je jedinečná příleţitost, jak
je otevřít debatě, porozumění, učení, názoru a individuální reflexi v tvůrčím procesu ţáka.
V běţném školním diskursu bývají často aţ příliš schematicky uchopena, tabuizována, nebo
obcházena.“35 Tato citace je převzata z webu gamuedu.cz, jenţ představuje přehled
galerijních a muzejních programů, které byly vytvořeny v rámci projektu NAKI.36
Galerijní a muzejní programy svým principem, technikou nebo obsahovým zaměřením
navazují na sledované dílo. Tím umoţňují publiku lepší porozumění současnému umění.
Ţe je třeba věnovat se jeho zprostředkování, věděl i Radek Horáček, který o tom píše
v knize Galerijní animace a zprostředkování umění: „I přesto, se však nadále splňuje
základní rozpor – stále více lidí má zájem o umění, ale přitom je současné umění pro
nejširší veřejnost rok za rokem méně „srozumitelné“. (…) Čím komplikovanější je soudobé
35

Pedagogické kontexty vzdělávacích programů. In: Gamuedu [online]. 2011-2013 [cit. 2015-10-27].

Dostupné z: http://www.gamuedu.cz/galerijni-a-muzejni-edukace.html
36

Více o projektu: http://www.gamuedu.cz/o-projektu.html nebo http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-

vyvoj/verejna-soutez/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu--experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-na-rok2011-57328/
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umění, tím více je třeba věnovat se jeho zprostředkování.“ (HORÁČEK, 1998, str. 18 – 19)
Právě galerijní a muzejní programy mohou dát učiteli „vodítko“, jak zacházet s uvedenými
„štiplavými“ tématy. „Pracovní sešity, listy a podpůrné materiály pro vyučující tvoří
základní strukturu vzdělávacích obsahů ke kaţdé galerijní a muzejní edukaci. Je moţné si
je zde stáhnout (PDF) a vyuţít ve výuce výtvarné výchovy (ale i v jiných předmětech,
např.: v českém jazyce, občanské výchově, dějepisu, nebo v průřezových tématech RVP).“
37

Za příklad kontroverzní výstavy, k níţ byl také vypracován edukační program, lze
uvést jednoznačně výstavu „Dekadence Now! Za hranicí krajnosti“38, jeţ probíhala roku
2010 v Galerii Rudolfinum. Sám název výstavy odkazující se k dekadenci i dodatek „za
hranicí krajnosti“, naznačuje, ţe výstava nebude vyvolávat lhostejnost jejích diváků a bude
vyţadovat od recipienta zaujetí určitého postoje. Kontroverze a tabu často přinášejí
pohoršení. „Dekadentní umění je vyhrocené, přesahuje míru obecně přijatelného,
provokativně bourá ta nejcitlivější tabu.“39 Samotné názvy pěti kapitol této výstavy
odkazují k těţkým společenským konceptům (různým formám krajnosti): Krajnost sebe:
Bolest, Krajnost těla: Sex, Krajnost krásy: Pop, Krajnost mysli: Šílenství, Krajnost ţivota:
Smrt. Pokud se opět vrátíme do školy ke dvěma uvedeným kazuistikám a pokud se budeme
snaţit najít odkazy na Adolfa Hitlera i v současném umění, nemusíme chodit pro inspiraci
příliš daleko. Přímo na výstavě Dekadence Now! v místnosti s názvem „Krajnost krásy:
Pop“ vystavoval umělec izraelského původu Boaz Arad své dílo s názvem Hitler rug. Kůţe
bývalého nacistického vůdce v tomto díle slouţí jako koberec. Umělec dodává, ţe dílo
prezentuje, co by se Hitlerovi stalo, kdyby ho chytili lovci nacistů. Byl by to pro ně ten
nejcennější úlovek.40

37

Pedagogické kontexty vzdělávacích programů. In: Gamuedu [online]. 2011-2013 [cit. 2015-10-27].

Dostupné z: http://www.gamuedu.cz/galerijni-a-muzejni-edukace.html
38
Ukázka edukačního programu pro výstavu Dekadence
http://www.gamuedu.cz/vystavy.html
39
Dekadence Now! In: Galerie

Rudolfinum

[online].

2015

Now!

Za

hranicí

[cit. 2015-10-27].

http://www.galerierudolfinum.cz/cs/exhibition/decadence-now-za-hranici-krajnosti#o-vystave
40

Zdroj: Hitler rug. In: Cynical-C [online]. 2007 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: http://www.cynical-c.com/2007/02/22/hitler-rug/
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krajnosti:

Dostupné

z:

Obr. 20: Boaz Arad – Hitler rug, foto z výstavy Dekadence Now! 2010

Budeme-li však hledat paralely k výtvarnému projevu ţáka, jeţ karikaturu Adolfa
Hitlera nakreslil jako hajlujícího sněhuláka (případ 1), napadají mě fotomontáţe
německého umělce Johna Heartfielda. Tento umělec ţijící v letech 1891 – 1968 se zabýval
fotomontáţí a politickou satirou. „Fotomontáţ dovolila Heartfieldovi tvořit obsahově
nabité a politicky ambivalentní obrazy.“41 Měl jí jako nástroj „upozornění na aktuální
politické dění a protestu proti nekalým politickým a mocenským praktikám.“42 Vytvářel tak
protinacistické koláţe a tím „rozpoutal jednu ze svých nejostřejších satir Hitlerova kultu
vůdce, základu německého fašismu. Takové fotomontáţe parodovaly Hitlerovy pózy, gesta
a symboly k vytvoření dojmu, ţe stačí pouze seškrábnout tenký povrch fašistické
propagandy k odkrytí její absurdní reality.“43 Díky tomu byl také sledovanou osobností a
často musel emigrovat. Tento umělec „mimo jiné téţ přispěl k tvorbě výstavy o příčinách a
vzniku nacismu ve špilberské kapli v Brně v roce 1967, kde je dodnes umělcova stálá
expozice.“44 Zajisté by osoba tohoto umělce mohla být velikým inspiračním zdrojem pro
41

John Heartfield. In: Wikipedia [online]. 2014 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
42

John Heartfield. In: Wikipedia [online]. 2014 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
43

John Heartfield. In: Wikipedia [online]. 2014 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
44

John Heartfield. In: Wikipedia [online]. 2014 [cit. 2015-10-27].

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
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vytvoření projektu zabývajícího se silnými koncepty, jako jsou třeba svoboda (svoboda
vyjádření), totalita, 2. světová válka, holocaust, morálka, etika, demokracie, lidské právo,
rasismus. Navíc je na druhém stupni základních škol dvacátému století, a tedy i těmto
konceptům, věnována veliká pozornost v dějepisu. To dokazuje citát z RVP ZV popisující
vzdělávací obor Dějepis: „Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání
člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a
uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické
zkušenosti. Důleţité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen
především na dějiny 19. a 20. století, kde leţí kořeny většiny současných společenských
jevů. (…) Ţáci jsou vedeni k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem
faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiţ se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své moţné budoucnosti.“ (RVP ZV, 2013, str.
43) Navrţený projekt ve výtvarné výchově by tedy mohl navázat i mezipředmětový vztah
s dějepisem (včetně českého jazyka a literatury, apod.).

Obr. 21 – 23: John Heartfield – fotomontáţe, kol. 1935
Tématem, které měli ţáci v první kazuistice výtvarně zpracovat, byl „Zimní
pozdrav Evropě“. A právě pozdrav byl jeden ze silných prostředků promyšlené propagandy
kultu vůdce, kterou fanatizoval davy. Výrazné gesto vztyčené pravice doprovázející
pozdrav „Heil Hitler“ je dodnes pro společnost nezapomenutelné. Hitlerovy pózy, gesta,
symboly jsou k vidění na dobových fotografiích, v dokumentárních filmech a staly se tak
neodmyslitelnou součástí jeho osobnosti a 20. století. To je ostatně znatelné i z obrázku
sněhuláka – právě vztyčená pravice s hákovým kříţem, knírek a patka ve vlasech, dělají ze
sněhuláka Adolfa Hitlera. I tyto symboly a jejich silné působení na lidi bychom mohli
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s ţáky v rámci výtvarné výchovy reflektovat. Mohli bychom pokládat otázky: Co se vám
vybaví, kdyţ se řekne Adolf Hitler? Kde jste se s tímto jménem setkali, v jakém kontextu a
co o něm tedy víte? Co je to propaganda a jaké znáte znaky nacistické propagandy? Víte,
jaké měla tato silná propaganda následky? Pro názornou ukázku je moţné pouţít fotografie
nebo dokumentární film. Dokonale provedené dokumentární snímky se v této době
podařilo natočit německé filmové reţisérce Leni Riefenstahl. Její jméno i tvorba také
dodnes vyvolávají kontroverzní reakce. Je „známá pokrokovým a novátorským přístupem k
natáčení filmů.“45 Avšak je jí zároveň vytýkáno, ţe se „prostřednictvím svých filmů
podílela na propagaci nacistického Německa.“46 Netradiční práce s kamerou, cit pro detail,
promyšlený hudební podkres to vše lze vidět ve filmu Triumph of the Will. Tento film je
„oficiální dokument z 6. říšského sjezdu NSDAP v Norimberku 4. – 10. září 1934.“47
Dokonale podtrhuje propagandu Hitlera a lze se v jeho kontextu zamyslet i nad tím, jakou
moc mají média.

Obr. 24 – 25: Leni Riefenstahl

45

Leni Riefenstahlová. In: Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-10-27]. Dostupné
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leni_Riefenstahlov%C3%A1#Sezn.C3.A1men.C3.AD_s_Hitlerem

z:

46

z:

47

Triumf vůle. In: Česko-Sloveská filmová databáze [online]. 2015 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z:

Leni Riefenstahlová. In: Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-10-27]. Dostupné
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leni_Riefenstahlov%C3%A1#Sezn.C3.A1men.C3.AD_s_Hitlerem
http://www.csfd.cz/film/99752-triumf-vule/prehled/
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Obr. 26 – 29: Leni Riefenstahl – Triumph of the Will (Triumf vůle), 1935

Zůstaneme – li u kinematografie a budeme-li se chtít vrátit ke karikaturám a
parodiím na Hitlera, i zde lze najít bohaté zázemí. Kultovním filmem je v tomto ohledu
film Diktátor Charlieho Chaplina. „Diktátor je černobílá celovečerní satirická komedie
Charlese Chaplina z roku 1940. Chaplin napsal scénář, film produkoval, reţíroval a
ztvárnil hlavní dvojroli. Jednalo se o břitkou satiru na německý nacistický reţim a Hitlera
zvlášť.“48 Zde je pozdrav vůdce „parodován v proslulé podobě Hail Hynkel!.“49

Obr. 30: Charlie Chaplin
48

Diktátor. In: Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dikt%C3%A1tor_%28film,_1940%29
49

Heil Hitler. In: Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-10-27].

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Heil_Hitler#Parodie
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Jak lze vidět, odkaz činů Adolfa Hitlera a historická paměť stále vyvolává v lidech
silné emoce. Obrazy Adolfa Hitlera, jeho podoba a znaky se staly vizuální ikonou,
metaforou. Tematice okolo jeho osobnosti se věnovalo jak umění 20. století, tak se jí i
nadále věnuje umění současné (viz Boaz Arad).

3.1.2. „On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil!“ Aneb…
kopírování, dokreslování, obkreslování ve výtvarné výchově
„On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil“ – věta, která je názvem této části práce
je zároveň větou, kterou mi odvětil ţák osmé třídy, kdyţ jsem se ho zeptala, proč si
s kamarádem prohodili své práce. Tato „nevinná“ věta je vlastně ţákova odpověď na
otázku, proč studenti výtvarné výchovy obkreslují/kopírují obrázky (od spoluţáků, obrázky
z internetu, motivační ukázky, apod.), proč si své práce prohazují. S tímto jevem se lze ve
školách setkat poměrně často. Proč se tomu tak děje? Máme to povaţovat za podvádění
nebo lze s tímto jevem dále pracovat? Níţe uvedu tři konkrétní případy z praxe a pokusím
se na tyto otázky odpovědět.

Případ 1: Mimika
První případ se odehrál na základní škole A. Paní učitelka zadala ţákům osmé třídy
samostatnou práci na téma mimika. Motivací k tomuto tématu byla diskuse s ţáky, která se
odvíjela od těchto otázek: víte, co je to mimika a jak se její pomocí vyjadřujeme? Jaké dvě
emoce jsou mimicky nejvýraznější? Jaké vás napadají další emoce? Poté uţ následovalo
jednoduché zadání: Pokuste se nakreslit situace, v nichţ se objevují různé emoce. Na
čtvrtku A3 zachyťte různé výrazy tváří. Můţe to být skupina vymyšlených lidí, scéna z filmu,
příběh, komix, apod. Důleţité je vystihnout výraz tváře. Vyberte si techniku, kterou téma
ztvárníte. Cílem tedy bylo vystihnout výraz tváře, aby bylo poznat, co daná postava
proţívá (je veselá, smutná, rozhořčená, apod.). Po zadání ţáci seděli nad papíry a pak
začali tvořit. Vyprávěli si scénky z filmů, vymýšleli k obrázkům příběhy. Poté jsem
postřehla, ţe si jeden chlapec prohodil svůj obrázek se sousedem a ten mu do něj začal
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kreslit. Konstatovala jsem: „to ale není tvoje práce“ a ţák na to odvětil: „Jo, to je Kuby, on
neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil.“
Níţe je ukázka prací, které dokončili právě zmiňovaní chlapci. Jiţ na první pohled
jsou obrázky téměř identické. Mají podobnou kompozici – zadní plán tvoří modrá obloha,
střední plán kopce se třemi obloučky a třemi stromy a v předním plánu lze najít postavy
snaţící se o nějaký výraz tváře, který se ve sloţité scéně ztrácí. I na jednotlivých postavách
lze sledovat totoţné rysy.

Obr. 31 – 32: On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil (chlapci, 13 – 14 let)
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Proč jsou obrázky tak podobné? Protoţe ţáci obkreslovali. Co kopírování ve
výtvarné výchově znamená? Je to „podvod“ nebo je to jen snaha ţáka split zadání?50 Za
těmito otázkami nelze hledat „chybu“ pouze v ţácích, ale musíme jít především po stopách
motivace a zadání celého úkolu. Připomínám zadání: Na čtvrtku A3 zachyťte různé výrazy
tváří. Můţe to být skupina vymyšlených lidí, scéna z filmu, příběh, komix, apod. Vyberte si
techniku, kterou téma ztvárníte. Toto zadání je velice široké a nedostatečně přesné. Ţák si
můţe vybrat jak techniku, tak obsah díla, který není nijak ohraničený. Jediným přesným
kritériem je snaha o zachycení různých výrazů tváří.51 Ţák tedy musí vymyslet příběh,
v němţ se objeví různě tvářící se lidé. Poté zachytit jednotlivé postavy a kompozičně je
umístit do nějaké scény. To by bylo těţké i pro zdatného malíře, natoţ pro ţáka osmé třídy,
jenţ je navíc ve věku, který se často různými autory označuje jako krize dětského
výtvarného projevu.52 Dochází tak k situaci, která zahání ţáka do kouta: chlapec se snaţí
splnit úkol, který je pro něj však splnitelný velice obtíţně. Na obsahovou i formální stránku
díla je kladen veliký důraz. Snaţí se vymyslet obsah – scénu, kde bude např. plačící dítě,
rozzlobená matka, smějící se kolemjdoucí, ale je pro něj obtíţné zároveň přemýšlet i o
formě díla. Zadání je tedy příliš těţké. Ţák proto úkol nepřijímá za svůj a práci na něm
nepojímá jako vlastní niternou výpověď, neztotoţňuje se s ní. Nevadí mu tedy, kdyţ mu do
díla zasahuje někdo jiný. Někdo, u koho má pocit, ţe kreslí lépe. Nechává si proto pomoct
od spoluţáka a obkresluje jeho práci, aby splnil zadání učitelky. A kdyţ si uţ vůbec neví
rady, poprosí svého spoluţáka, aby mu danou věc dokreslil on.
50

Jakto, ţe si vůbec ţáci nechají zasahovat spoluţáka do SVÉHO díla? Jaromír Uţdil si ve své knize
Výtvarný projev a výchova klade otázku: „proč dítě kreslí?“ a snaţí se na ní poměrně obsáhle odpovědět.
Vedle radosti ze hry a grafického pohybu, snahy o sdělení, kognitivních funkcí popisuje i další důvod:
„podle Reada dítě chce vytvořit něco relativně pevného a osobního… něco, co je jeho vlastní.“ (UŢDIL,
1978, str. 103) V tomto textu se jedná o předškolní dítě a lze zde mluvit o určitém způsobu seberealizace,
sebeuvědomění. Copak předškolní dítě má tuto potřebu a ţáci osmé třídy uţ jí ztratili? Částečně nám mohou
odpovědět následující citace z didaktiky Věry Roeselové: „Výchovná role oboru spočívá v sebeuvědomování,
v reflexi a sebevyjádření, které přispívá k hlubšímu proţívání světa skrze vcítění se (…) Sebeuvědomění
souvisí se vztahem k námětu a k jeho obsahu (…) soustředění na záţitek nebo na vlastní výtvarnou tvorbu
vyvolává emotivní vazby (…) emoce a asociační představy probouzejí tvořivost, fantazii a představivost a
tvoří ţivnou půdu pro výtvarnou výpověď. (…) bez invence a niterné účasti je míra proţitku nízká –
povrchnost, pasivita, stereotyp všedního dne, nezájem, aj.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 4 – 5)
51
Samozřejmě to, ţe zadání nevyhovovalo dané třídě, nemusí nutně znamenat, ţe je celé špatné. Takto
otevřené zadání by moţná ocenili ţáci základních uměleckých škol, ţáci výtvarných tříd, apod. Vţdy záleţí
na kontextu a situaci.
52
Podrobněji o krizi dětského výtvarného projevu v části: 3.1.2.1. Okolnosti a souvislosti
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Případ 2: Strom
Další případ je ze školy B. Paní učitelka chce ţáky šesté třídy zasvětit do „tajů
stínování“ a vybírá k tomuto úkolu téma: strom. Během motivace paní učitelka promítá
z internetu obrázky stromů a ptá se ţáků: „jakou si myslíte, ţe můţe mít náladu tento
strom? (zlomenou, vyschlou, rovnou, strašidelnou, chudou). A jak je to s větvemi stromu?
Dívali jste se na ně někdy? Lezli jste někdy po stromech? Poté ţákům na tabuli kreslí
jednoduché schéma stromu a vysvětluje jim stínování kmene a jednotlivých větví. Zadání
je jednoduché: kaţdý nakreslí na čtvrtku A3 strom a pokusí se ho, co nejlépe vystínovat.
Zpestřením pro ţáky je, ţe mohou pouţít i pár malířských stojanů, které jsou součástí
vybavení výtvarné učebny a mohou kreslit i na chodbě.
Na chodbě u stojanu kreslily velice těsně vedle sebe dvě dívky (Anna a Tereza).
Anna se pochlubila Tereze, jak se jí strom a stínování daří. Tereza to chtěla mít stejně
„pěkné“ a tak poprosila Annu, aby jí s tím pomohla. Anna jí do obrázku začala kreslit –
ukazovala jí, jak strom dělala ona. Přidělala jí tam kořeny, vysvětlovala Tereze, co by měla
vylepšit, jak se stínuje, apod. Níţe je ukázka obou stromů.

Obr. 33: Strom (Anna, 11 let)

Obr. 34: Strom (Tereza, 12 let)
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I tyto dvě kresby stromů jsou si dost podobné. Strom vykrývá celou plochu čtvrtky,
má mohutný kmen, ve spodní části obrazu jsou odhaleny kořeny, světlo dopadá z pravé
strany. Tato podobnost není ovšem tak překvapující jako na předešlém příkladu, vzhledem
k tomu, ţe podobné zobrazení stromů lze označit jako grafický znak, který si člověk
vytváří pro jednotlivé předměty z okolí uţ od dětství. Podobný grafický znak nakreslila i
paní učitelka dětem na tabuli. Není proto překvapující, ţe dívky vyšly z jejího „návodu“ na
zhotovení krásně vystínovaného stromu. Ke klasickému schematickému zobrazení stromu
však obě dívky přidaly kořeny. Stejné s předešlým příkladem má tato kazuistika to, ţe
Tereza také nepojímá svůj obraz jako svojí výpověď. Jakmile se jí nedaří zhotovit podobně
líbivé schéma, které předvedla paní učitelka na tabuli, nechává spoluţačku, které jde
kresba a stínování stromu lépe, obrázek dokreslit.
I v tomto případě půjdu po stopách motivace a zadání. Co s námi dělá zadání typu:
nakreslete strom tuţkou, a co nejlépe ho vystínujte? Nejspíš nic. Nutí nás vzít tuţku a začít
kreslit přesně to klasické schéma stromu známé od dětských let, silně ukotvené ve
společnosti západního typu, které sama paní učitelka nakreslila na tabuli. Pak nastává
situace, kdy jedna dívka kreslí tak, jak paní učitelka chce a druhá to neumí. Ţákyně i ţáci
jsou opět v situaci, kdy se téma snaţí nějak zvládnout a kdyţ se to nedaří, pomůţe
„švindlování“. Ještě mě napadá jedna otázka: proč mají ţáci kreslit strom zpaměti na
chodbě, kdyţ můţou vykouknout z okna na školní hřiště nebo dokonce vzít stojany, desky
a jít tvořit ven? Pozorovat přírodu a kreslit skutečné stromy?

Případ 3: Návrh vlastní button (reflexivní bilance mojí praxe a její evaluace)
Poslední kazuistiku jsem zaznamenala přímo v rámci svojí oborové praxe v prvním
ročníku magisterského studia na škole A. Se sedmou třídou jsme dokončili měsíční projekt
na téma kubismus a zbyla nám poslední vyučovací hodina výtvarné výchovy. Přemýšlela
jsem nad tím, co lze za 45 minut vyučování stihnout a zároveň jsem chtěla s ţáky vytvořit
něco, co by jim zůstalo jako památka na mojí praxi. Napadlo mě, ţe by si ţáci mohli
vytvořit návrh na svůj button, který bych jim nechala vyrobit. Kdyţ jsem ţákům sdělila, ţe
příští hodinu budeme vytvářet návrhy na placku, měli radost. Další týden jsem v motivační
části hodiny poslala ţákům do lavic ukázky zhruba 40 placek (některé reálné, některé
nafocené a tištěné na papír) ztvárněných různými technikami – malba, akvarel, kresba
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fixou, textilní button, apod. s různými motivy, ať konkrétního či abstraktního charakteru.
Povídali jsme si o tom, jakou technikou a jakým způsobem mohou návrh pojmout – chtěla
jsem jim ukázat co nejširší škálu přístupů. Zadání však bylo trochu těţší: udělej si návrh na
placku, která se bude realizovat. Na čtvrtku narýsuj kruţnici a do té zvol vhodnou
technikou motiv, který tě nějak vystihuje.
Ţáci narýsovali kruţnici o daném průměru a docela dlouho přemýšleli, co do
kruţnice začít kreslit. Během hodiny téměř nikdo nevytvořil motiv, který by ho nějak
vystihoval, spíše docházelo ke kopírování motivačních ukázek. Níţe je na obrázcích
konkrétní příklad toho, jaká motivační ukázka byla ţákům předloţena a jaké návrhy
vytvořili tři chlapci, kteří seděli vedle sebe.

Obr. 35: Motivační ukázka

Obr. 36 – 38: Návrhy chlapců, 12 – 13 let
Opět je třeba ohlédnou se na začátek celého procesu a zrekapitulovat motivační část
hodiny a zadání práce. V zadání po ţácích chci, aby na button vytvořili motiv, který je
nějak vystihuje. V podstatě, aby si vytvořili osobní značku, logo… V tomto případě byla
motivace podceněna. Ţáci byli činností nadšeni a z toho důvodu nebylo zjevné, jak obtíţné
pro ně bude vymyslet motiv, který je nějak vystihne. Aţ v závěrečné reflexi nad
jednotlivými pracemi vyplynulo, ţe ţáci vůbec netušili, jak na to. Spíše neţ o moţnostech
výtvarných technik, kterými se dá button pojmout, jsem měla ţáky informovat o tom, co
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všechno můţe „můj motiv“ být, mohli jsme se zabývat písmem, tvorbou značek, nebo log,
povědět si, co je piktogram, apod. Mohla jsem jim například ukázat weby současných
grafiků a jejich přístupů k tvorbě loga. Nebo na vývoji nějakého známého loga ilustrovat
proces, kterým by oni sami mohli projít.

3.1.2.1. Okolnosti a souvislosti
Výše uvádím tři vybrané příklady, které se odehrály v různých třídách (osmá, šestá
a sedmá třída) na základních praţských školách. Případy obkreslování, dokreslování, apod.
jsem však měla moţnost zaznamenat mnohem častěji, např.: dívka sedmé třídy ukazuje
chlapci skrz uličku, jak si poradila se zadáním a on její obrázek napodobuje. Další příklad
se odehrál v deváté třídě: jedna dívka čeká, aţ její sousedka dokreslí část svého obrázku,
aby se na to mohla podívat a pokusit se o jeho zkopírování. Svojí sousedku popohání se
slovy: „Tak uţ dodělej další kus, ať si to tam můţu dodělat!“ S čím tento fenomén
obkreslování můţe souviset? Některé aspekty jsem naznačila jiţ výše a zde je podrobněji
rozeberu.
Nemalou roli zde zajisté hraje věk ţáků a s ním spojená krize dětského výtvarného
projevu. Řekněme si nejprve něco o charakteristikách věku dítěte na druhém stupni
základní školy. „Raná adolescence, označovaná jako pubescence, zahrnuje prvních pět let
dospívání. Je často lokalizována přibliţně mezi 11. – 15. rok, s určitou individuální
variabilitou. Nejnápadnější změnou je tělesné dospívání, spojené s pohlavním dozráváním,
tj. pubertou. (…) Biologické zrání je stimulem pro další změny, které mohou úspěšně
proběhnout jen tehdy, jestliţe je na ně jedinec dostatečně připraven. Je to proces, který má
i svoje psychosociální důsledky. V rámci celkového vývoje dochází ke změně způsobu
myšlení, dospívající je schopen uvaţovat abstraktně, a to i o variantách, které reálně
neexistují. (…) Pubescent se začíná osamostatňovat z vázanosti na rodiče, značný význam
pro něho mají vrstevníci, s nimiţ se ztotoţňuje.“ (VÁGNEROVÁ, 2012, str. 369)
V kaţdodenní interakci je pubescent se svými vrstevníky ve školní třídě. Zde se vytváří
sociální síť, která můţe slouţit jako určité zázemí, zdroj pomoci. Tuto pomoc lze hledat jak
při řešení soukromých problémů, tak ve vztahu ke škole při zvládání nároku školní
instituce a učitelů (napovídat, dát opsat, půjčit školní pomůcku, pomoct, poradit s učením,
případně zastat se před učitelem). „Relativně je ale pomoc se školou izolovanou či
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samostatnou úrovní styku, kde platí kodex jakési kolegiality či solidarity a kde je vzácné
být jí zcela zbaven (kdyţ nedám já opsat domácí úkol tomu, kdo mě naštval, dá mu to
někdo jiný). Také lze říci, ţe tento kodex spojuje jednotlivé ţáky pro jednu stránku školního
ţivota: vychází totiţ z rozdělení instituce na tábor učitelů a tábor ţáků a svým fungováním
je udrţuje.“ (KUČERA, 2008, str. 151 – 152) Jak uvádí Miloš Kučera, mezi ţáky funguje
určitý „kodex vzájemné pomoci.“ Tábor ţáků si tak vzájemně pomáhá v „boji“ s táborem
učitelů. „Ve školním prostředí bývá nepřátelským faktorem obecně tlak učitelů se
zkoušením a písemkami. Na této úrovni funguje právě poměrně rozumný kodex pomoci –
např. půjčit tuţku, nechat opsat domácí úkol…“ (KUČERA, 2008, str. 111) Díky tomuto
skupinovému/kolektivnímu vědomí pozitivní spolupráce se u ţáků vytvářejí sociální
vazby. Ţáci vědí, ţe někdo ve třídě něco umí a chtějí toho vyuţít. Vrátíme-li se k výtvarné
výchově, i zde je určitý tlak učitelů – učitel přichází s námětem a má svá očekávání o jeho
splnění. Ţákům nemusí být tento námět vůbec blízký. Navíc se nacházejí v krizi dětského
výtvarného projevu, tedy v určité tvůrčí krizi, kdy si svým výtvarným projevem nejsou
jistí. Přesto se snaţí poţadavky učitele splnit. Pokud je však námět zprostředkován
nesrozumitelným zadáním a nedostatečnou motivací, jsou ţáci bezradní a neví si rady.
„Tábor ţáků“ se pak snaţí o vzájemnou pomoc, aby splnil další úkol přicházející ze strany
„tábora učitelů“. Takţe kdyţ ţák vidí, ţe jiný nakreslil lépe nohy neţ on, musí toho vyuţít.
Povězme si ještě něco o jiţ několikrát zmíněné krizi dětského výtvarného projevu.
Dle některých autorů se ţáci, kteří jsou na druhém stupni základních škol (od 11 – 12
let)53, dostávají do určité tvůrčí krize. V Didaktice výtvarné výchovy I. se autoři Helena
Hazuková a Pavel Šamšula pokusili nalézt souvislost mezi stádii vývoje myšlení (opírající
se o vývojová stádia myšlenkových operací švýcarského psychologa Jeana Piageta) a
dětského výtvarného projevu. „Piagetova vývojová stádia myšlenkových operací jsme
zvolili jako vodítko pro rozčlenění vývoje dětského výtvarného projevu do jednotlivých
stádií a pro jejich charakteristiku.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 52) Věková

53

Věková hranice, od kdy lze o krizi dětského výtvarného projevu mluvit, se stále posouvá. „Vzhledem k jiţ
zmíněné vývojové akceleraci a faktu, ţe mnoho dětí v České republice v současnosti nastupuje do 1. ročníků
základní školy později neţ v 6. roce věku, obejvují se problémy spojené s touto vývojovou fází poměrně často
jiţ ve 4. a 5. ročníku primárního stupně vzdělávání.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 63) V současné
době se o ní hovoří zhruba od 10ti let, coţ je mimo jiné způsobeno i vlivem médií a podléhání tlaku hotových
forem (reklamy, apod.). Dospívající se snaţí opřít o výtvarné předlohy a nahradit jimi svůj výtvarný výraz.
Dochází tak k přebírání hotových forem, líbivých schémat.
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kategorie ţáků, u níţ byla prováděná tato sonda (druhý stupeň ZŠ), spadá dle stádií vývoje
myšlenkových operací Piageta do čtvrtého stádia, tedy do období formálních operací (od
11 – 12 let do dospělosti). Jean Piaget toto období charakterizuje následovně: „nastává
vývoj abstraktního myšlení, schopnost provádět abstraktní myšlenkové operace nezávisle
na manipulaci s konkrétními objekty.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 55) Právě
vstup do období formálních operací povaţují Hazuková a Šamšula za hlavní příčinu krize
dětského výtvarného projevu. „Rozvoj abstraktního myšlení spolu s rozvojem kritičnosti
charakteristické pro toto období, souvisejí se všemi dalšími změnami ve struktuře osobnosti
dítěte.“ (…) „Vývojoví psychologové uvádějí jako příznačné jevy tohoto období i ztrátu
sebedůvěry a nejistotu v ţivotních situacích, snahu vyrovnat se dospělým, tendenci
zdůrazňovat a zvyšovat význam vlastní osobnosti, citovou nevyrovnanost, výbušnost.“
(HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 61) I Věra Roeselová je autorkou, která se krizí
dětského výtvarného projevu ve svých didaktikách obsáhle zabývá. Tuto vývojovou etapu
nazývá obdobím proměn výtvarného vyjadřování. Také upozorňuje na aspekt ztráty
sebedůvěry v tomto věku i v souvislosti s výtvarným projevem. „Jde o období neobyčejně
sloţité, které vede ke ztrátě sebedůvěry a následně i zájmu o výtvarné aktivity.“
(ROESELOVÁ, 2003, str. 9) To je dáno především tím, ţe „přestala pracovat hybná síla
fantazie, která je v dětském výtvarném projevu podstatná.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA,
2005, str. 62) Ještě více je to ovšem předurčeno dalším faktem: „dospívajícímu dítěti
schází vnitřní důvod či motivovanost výtvarně se vyjadřovat, je potlačena potřeba
zachycovat svět grafickým či jiným znakem. Nastupuje „ego obrana“ před hodnotiteli
(učiteli, spoluţáky, rodiči aj.), kteří zpravidla pozitiva kresby či malby spatřují v míře její
tvarové, barevné a jiné opisné shodě s viděnou skutečností.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA,
2005, str. 62) Ţák si v tomto věku uvědomuje nedokonalost své kresby (porovnává jí
s realitou). Tím vzniká „konflikt mezi ikonografickým znakem dětství a objektivním
pozorováním – vyprázdněný znak nenese plnost skutečnosti a ţák neumí jinak realitu
ztvárnit. Dostavuje se nejistota, z níţ plyne tzv. krize výtvarného projevu.“ Nastává tak
vnitřní rozpor, kdy na jedné straně „narůstá estetické cítění, rozhled, technologické a
výtvarné zkušenosti, racionální uvaţování.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 9) A zároveň s tím
na druhé straně „ubývá spontánní výtvarnost, výraz a přesvědčivost projevu.“
(ROESELOVÁ, 2003, str. 9) To všechno vede k tomu, ţe „dítě ztrácí radost z tvorby,
odvrací se od výtvarného projevu a propadá beznaději z vlastní neschopnosti. Je totiţ
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v tomto věku vysoce kritické, a také sebekritické. Bývá nejisté v obavě ze selhání,
zesměšnění aţ („ztrapnění“), kdy se domnívá, ţe je ohroţeno jeho postavení v sociální
skupině.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str. 63) Důsledky těchto vývojových změn se
ve výtvarném projevu dospívajících projevují z hlediska přístupu a postojů ţáků
k výtvarným aktivitám dvěma způsoby: „1.) Dítě je ochotno dál výtvarně pracovat, ale
jeho práce ztrácí vnitřní a vnější jistotu, samo nic nevymyslí a většinou se zachraňuje
obkreslováním. 2.) Dítě není ochotno dál výtvarně pracovat, je k tomu donucováno a jeho
vnější projev je vzpurný nebo pasivní, výtvarné výsledky pak mdlé a dítě většinou osciluje
mezi projevem lhostejným a zlobně karikujícím.“ (HAZUKOVÁ, ŠAMŠULA, 2005, str.
61) Celkovým důsledkem tzv. krize dětského výtvarného projevu je „prudký úbytek zájmu
o výtvarnou výchovu kolem 10 let.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 9)
Z předchozího textu vyplynulo, ţe kopírování/obkreslování můţe být záchranou pro
dítě, které se ocitlo v této krizi, které si neví rady, nevěří si, bojí se selhání, obává se
posměchu ostatních, atd. Věra Roeselová navrhuje metody, jak tomuto úbytku zájmu o
výtvarnou činnost předcházet a jak toto období překlenout. Tyto metody nazývá „Metody
mostu – jsou to didaktické postupy, které umoţňují přemostění období, kdy vývojové obtíţe
vyvolávají psychologické zábrany a předčasně ukončují výtvarný vývoj dítěte.“ (…)
„Podstatou metod mostu je včasné opouštění ikonografických znaků a jejich nahrazení
jinými způsoby vyjádření.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 10) Témata by se tedy měla oprostit
od závislosti na ikonografickém schématu dětství. Důleţitou roli zde také hraje motivace,
která má působit „jako impuls pro výtvarný proţitek – musí narušit lhostejnost dítěte.“
(ROESELOVÁ, 2003, str. 11) To ovšem samozřejmě není vůbec jednoduché. Lze tomu
pomoci díky „pestrosti motivačních podnětů (slovo, hudba, zvuk, gesto, zajímavá činnost,
pozorování v přírodě, výtvarná akce aj.).“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 12) Další metodou
mostu můţe být setkávání se skutečností: „je vedeno snahou přiblíţit ţákům předmětný
svět – poznávat ho citem i rozumem.“ (ROESELOVÁ, 2003, str. 12) Překonat obavy
pomáhá v tomto případě spojení viděného s výtvarným problémem: „objevování
nezvyklých pohledů – práce s hledáčkem, výřez, povrchová struktura, dokumentace místa
(…) detail, hra s formátem, změny proporcí, uţití různých výtvarných technik (…) rozvíjení
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fantazie – proměny v čase, proměňování předmětu, asociační kresby a texty, atd.“
(ROESELOVÁ, 2003, str. 13)54
Právě v tomto období „krize dětského výtvarného projevu“ je potřeba ještě více
pracovat s motivací, výběrem témat, výtvarných technik, apod. Jak se v popisu
jednotlivých případů ukázalo, většinou „problém“ obkreslování souvisel s nesprávným
zadáním nebo motivací. To se samozřejmě váţe i na zkušenosti, kompetence a s tím
související aprobovanost učitelek. Zde musím podotknout, ţe aprobovaná je z tohoto
výběru základních škol pouze paní učitelka na škole C, kde jsem výskyt kopírování
nezaznamenala.55 Na škole A učí výtvarnou výchovu paní učitelka s aprobací matematika
– fyzika. Na škole B učí výtvarnou výchovu sama paní ředitelka, jejíţ aprobací je
matematika a biologie. „Je důvěrně známá realita ze současné praxe výtvarné výchovy, kdy
40% učitelů výtvarné výchovy nemá odbornou aprobaci, coţ znamená, ţe téměř polovina
učitelů výtvarné výchovy v našich základních všeobecně vzdělávacích školách nemá ani
základní zkušenost s vlastní výtvarnou činností a není ani v nutných základech předběţně
připravena odborně reflektovat, posuzovat nebo rozvíjet svou profesní činnost ve prospěch
svých ţáků.“ (FULKOVÁ, 2008, str. 78) Jak je to moţné? Na to mi v rozhovoru
odpověděly samy paní učitelky: „U nás můţe kdokoliv učit cokoliv. Pak dají výtvarnou
výchovu učitelce, kterou to vůbec nezajímá, protoţe učí jen matematiku a fyziku a ona ti
řekne: ten kubismus je prostě hnusnej. Chápeš, proč děláme tak hnusný věci? Dají to
kaţdýmu, kdo dokáţe učit víc věcí.“ (výpověď paní učitelky ze školy A, 2013). Paní
ředitelka situaci na jejich škole zdůvodňuje následovně: „Moje aprobace je matematika a
biologie, ale v současné době teda učim informatiku a výtvarnou výchovu. Je to z toho
důvodu, ţe kolegyně výtvarnice je na mateřský a drţíme jí místo, takţe výtvarníka jsme
přijmout vlastně nemohli, aby ta práce byla, takţe já to dělám vlastně, protoţe je to tak
trochu koníček nebo něco takovýho, ale nemám aprobaci na výtvarnou výchovu. Takţe tak
no.“ (výpověď paní ředitelky ze školy B, 2013)

54

Právě v téma „Strom“ (případ 2) by mohlo být vhodným adeptem na vyzkoušení těchto metod mostu.
Opustit od ikonografického znaku stromu a nahradit jej pozorováním v přírodě – setkáním se skutečností,
objevováním nezvyklých pohledů, detailů, struktur (frotáţe), apod.
55
Je ovšem důleţité upozornit zde na fakt, ţe jsem na této škole strávila nejméně hodin. Ani jsem na ní
neprováděla pedagogickou praxi. Takţe rozhodně není objektivní tvrdit, ţe kdyţ výtvarnou výchovu
vyučovala aprobovaná paní učitelka, neobjevovalo se tam kopírování – moţná ano, pouze jsem neměla
moţnost ho pozorovat.
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Nejvíce výskytu podobného „švidlování“ se mi podařilo zaznamet na škole A. Paní
učitelka to dokonce sama podporovala tím, ţe často pracovala s předlohou, šablonou či
dokonce konkrétním návodem na kreslení, podle kterého ţáci bod po bodu postupovali (viz
ukázka: případ „Bacha Hitler“). Paní učitelka to zdůvodnila slovy: „já mám tu výtvarnou
výchovu postavenou tak, ţe kdo neumí malovat, tak se přidrţí tý technický stránky věci,
proto mám i pro ně třeba návod, jak to udělat. Tak se mu podaří zvítězit. A myslím si, ţe si
kaţdý dítě zaslouţí, aby ty obrázky mělo pěkný, protoţe nakonec je to potom z tohohle
důvodu začne těšit.“ Právě návody ke kreslení ubíjí podle mého názoru kreativní myšlení,
originalitu a naopak podporují identickou podobnost všech obrázků. Paní učitelka k tomu
však má vlastní vysvětlení: „Myslím si, ţe je hezké rozvíjet kreativitu. Ale ten základ musí
být v tom, ţe bude malovat rád a ne ţe si sedne a řekne, zase to bude hnusnej obrázek. To
znamená, ţe kdyţ dostane návod, jak to udělat a podaří se mu to párkrát, tak pak můţe
rozvíjet nějakou kreativitu jo. A ne ţe si k tomu sedne a hned od začátku ví, ţe to zvorá.
Takţe nemusí být v kaţdém případě kreativní, nechť maluje podle návodu, ale nechť z toho
má radost.“ Paní učitelka tak bojuje s krizí dětského výtvarného projevu po svém. Ovšem
jakmile ţáci dostali úkol, kde neměli předem danou předlohu (viz první případ Mimika) a
kaţdý se měl s tématem vypořádat po svém, došlo k viditelné bezradnosti a obkreslování
„od schopnějšího“. Obrázky těchto dětí byly proto v mnoha případech dost podobné.
Pokud paní učitelka tuto skutečnost nereflektuje nebo reflektuje, ale nekomentuje, zůstává
to i nadále v rovině skrytého kurikula. Ptala jsem se proto učitelky, zda si této skutečnosti
(ţe ţáci odevzdávají dost podobné výkresy) všímá. Odpověděla: „Děti nemaj nápady, to
dělaj, ţe obkreslujou, a kdyţ nemusej, tak nepřemýšlej, ale to teda není otázka jenom té
výtvarné výchovy.“ I paní učitelka ze školy B si podobných situací všímá a dodává k tomu:
„No kopírování se v tý výtvarný výchově objevuje. Já prostě nakreslim nějakej typ – třeba
toho stromu nebo něčeho a v nějakejch pracech mám pocit, ţe to poznávám. Tohohle toho
si všímám, kdyţ jako je to na tom papíře.“ Z výpovědí vyplývá, ţe obě paní učitelky tuto
situaci sice registrují, ale při závěrečné reflexi nebo v hodnocení na ní nikterak nereagují.
Za kopírování a lehce nadneseno za „podvod“ pak dostávají všichni dobrou známku.
Nyní jsem se dostala k dalšímu důleţitému bodu – je dobré se také ptát po cílech
takových hodin a po kritériích hodnocení. Z rozboru učitelova hodnocení se lze totiţ
dozvědět o skutečných cílech, které učitel sleduje. O tom jsme si jiţ říkali na začátku třetí
kapitoly při rozboru jednotlivých bodů pojmové mapy, kde jsme v části „Co se můţe
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skrývat za hodnocením učitele?“ uváděli konkrétní příklad od Jana Slavíka, v němţ učitel
výtvarné výchovy tvrdil, ţe jeho cílem je rozvíjení tvořivosti ţáků, ale hodnotil pečlivost,
snaţivost, respekt k pravidlům, apod. Co všechno je tedy moţné ve výtvarné výchově
hodnotit? Lze posuzovat, zda ţák porozuměl a splnil zadání, výtvarnou způsobilost díla,
zvládnutí dané techniky, individuální pokrok dítěte… dále také například, zda ţák dokončil
práci (časové rozvrţení), pracovní nasazení nebo různost pojetí (originalitu). Před výukou
je třeba stanovit si přesná kritéria, čeho chceme v práci dosáhnout a jak (dílčí cíle) a
následně od nich odvodit kritéria hodnocení. Tato kritéria bychom měli stanovit, co nejvíce
konkrétně.56 Například pokud chceme hodnotit originální pojetí práce ţáků, doporučuje Jan
Slavík uvědomit si následující: „Originalita se projevuje: 1.) ve formě práce jako
neobvyklé pouţití výrazových prostředků (neobvyklost tvaru, barvy, techniky) anebo 2.)
v obsahu práce (humornost a fantastičnost).“ (SLAVÍK, 1999, str. 113) Obě paní učitelky
upozorňovaly na to, ţe je mrzí kopírování jejich ţáků a ţe je těţké přivést ţáky k tomu,
aby vytvořili něco originálního, kdyţ o práci nemají zájem. V hodnocení obě
zohledňovaly, jak se obrázek podobá jejich představě a kulturním zvyklostem, úhlednou
úpravu práce (tzv. „čistotu práce“), pracovní nasazení a připravenost na výuku (pomůcky).
„Zkušenosti z praxe výtvarné výchovy ukazují, ţe hodnocení výsledků činností zadávaných
ţákům je buď zcela formální, nebo se mu učitelé zcela vyhnou. Příčiny tohoto jevu jsou
známé, ty hlavně tkví v nedostatečné kompetenci učitelů vybrat a formulovat výtvarné
úkoly tak, aby bylo CO hodnotit. Někteří učitelé prokazují malou citlivost pro rozpoznání
výtvarných kvalit výsledku a nedostatečný funkční slovník, aby zjištěné kvality dokázali
sobě i ţákům pojmenovat.“ (HAZUKOVÁ, 2010, str. 43) Obě paní učitelky na výbornou
hodnotily práce, jeţ odpovídaly většinovému rozlišení „líbí – nelíbí“. Jakmile se objevil
nějaký pokus o „revoltování“ (např. zelený zajíc nebo uvedený hajlující sněhulák), dopadlo
to často sníţeným stupněm klasifikace. Pokud by se na těchto školách skutečně hodnotily i
originální nápady a různost pojetí, muselo by se v hodnocení poukázat na identické
obrázky a skryté kurikulum by se tak vtáhlo do roviny kurikula zjevného. Přitom by na tom
nebylo nic špatného, protoţe s podobnými tématy (kopírování, citace, parafráze) lze najít
paralely v postmoderním umění. O tom více v části 3.1.2.3.
56

„Stanovení dílčích cílů a hodnocení výsledků výuky spolu přirozeně souvisí. (…) Po stanovení dílčích cílů

je třeba zváţit, jak po skončení výuky zhodnotíte, zda jich bylo dosaţeno. Sem patří jak hodnocení ţáků, tak
hodnocení vaší vlastní práce, tedy toho, jak dobře se vám podařilo připravit a realizovat to, co jste v cílech
formulovali.“ (PASCH, 1998, str. 102)
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3.1.2.2. Zhodnocení
Zde opět pro přehlednost přeneseme zjištěná fakta do tabulky, s kterou jsme jiţ
pracovali v podkapitole 3.1.1.2.
ZJEVNÉ OBSAHY
Věk ţáků
Oborové kompetence
učitele/učitelky

STRAUSS A CORBIN
Příčinné podmínky
(předcházejí jevu,
vedou k jeho vzniku,
výskytu, způsobují jev)

Předlohy, šablony, návody
na kreslení ve VV

OBKRESLOVÁNÍ
ŢÁKŮ
Ţáci druhého stupně ZŠ

Jev/ Fenomén
(ústřední myšlenka,
případ)
Kontext
(souvislosti, okolnosti,
vlastnosti jevu – kdy,
kde, jak… Je to soubor
podmínek, za nichţ jsou
uplatňovány strategie
jednání nebo interakce)
Intervenující podmínky
(širší strukturní kontext
jevu, široké a obecné
podmínky, které
ovlivňují strategie
interakce = usnadňují či
znesnadňují
jednání/interakci. Např.
čas, prostor, kultura,
stav techniky,
zaměstnání, historie,
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SKRYTÉ OBSAHY
Krize dětského výtvarného
projevu
- Nesprávné zadání nebo
motivace (= nedaří se
narušit lhostejnost dítěte
v krizi DVP)
- Nedostatečně přesné, velice
široké zadání
= obtíţné zadání – veliký
důraz kladen na obsahovou i
formální stránku díla
Povrchnost témat a motivace,
schémata, vizuální normy,
grafické znaky, kulturní
zvyklosti zobrazování, podpora
identických obrázků
OBKRESLOVÁNÍ
ŢÁKŮ
Věk ţáků a vedení učitelem
Bezradnost a neporozumění
poţadavkům učitele
Všímám si, ţe někdo ve třídě
kreslí „lépe“ neţ já
Dospívajícímu dítěti schází
vnitřní důvod či motivovanost
výtvarně se vyjadřovat (X
metody mostu)
Dospívající se snaţí opřít o
výtvarné předlohy a nahradit
jimi svůj výtvarný výraz (vliv
médií a podléhání tlaku
hotových forem – reklamy,
apod.). Dochází k přebírání

individuální biografie –
věk, apod.)

hotových forem, líbivých
schémat.
Funkce umění společnost
redukuje pouze na funkce
estetické

Učitel/ka dělá, ţe
kopírování nevidí

Ţáci odevzdávají podobné
obrázky
Všichni mají stejnou
známku

Strategie jednání nebo
interakce (vývoj
interakce, reakce na jev
– co někdo udělá, říká?
Pokus o zvládnutí,
ovládnutí jevu –
strategie/taktika,
následky jednání mohou
zkoumaný jev
ovlivňovat)
Následky
(výsledky, následky
jednání – i nezamýšlené,
následky na lidech,
místech nebo věcech,
události situace –
zhoršení/ zlepšení stavu)

Kdyţ se ţákům nedaří téma
zvládnout – pomůţe
„švindlování“. Ţák obkresluje
práci spoluţáka, spoluţák mu
části práce dokresluje = ţáci si
pomáhají, aby splnili zadání.

Ţák se neztotoţňuje s prací,
nepřijímá úkol za „svůj“ –
nechá do díla zasahovat někoho
dalšího, aby splnil těţké zadání
Ţáci se učí vizuální normy,
které v podstatě ještě víc
prohlubují krizi dětského
výtvarného projevu

Tab. 2: On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil

3.1.2.3. A co na to umění?
„Je to jednoduché: lidé vytvářejí díla, no a my si s nimi děláme, co se dá – prostě je
vyuţíváme pro sebe.“ (Serge Daney in BOURRIAUD, 2004, str. 3)

Obr. 39: Modern a postmodern
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Škola plní různé funkce. Jednou z důleţitých funkcí je i funkce socializační.
Socializace je „procesem rozvoje takových vlastností a kompetencí, které umoţňují
postupnou integraci jedince do společnosti a přizpůsobení jejím poţadavkům. (…)
Socializační proces je zaměřen na rozvoj takových vlastností a kompetencí, které daná
společnost povaţuje za ţádoucí.“ (VÁGNEROVÁ, 2005, str. 275 – 276) Socializační
funkci ve vztahu k výtvarné výchově lze definovat následovně: „pojem socializace
odkazuje k učení se specifické třídě kulturních obsahů – k učení se morálnímu řádu
společnosti (…) Člověk se učí pouţívat výtvarný jazyk (umění, vizuální kultury) v souladu
se sociálními, zejména morálními, normami. Poznává, ţe určité prvky (výrazy) jsou
nevhodné a neměly by se pouţívat. Třeba kreslit vulgární obrázky na školní zdi nebo
čmárat na historické památky. To znamená, ţe se učí výtvarně vyjadřovat v určitých
situacích určitými způsoby. Existuje tedy určitý morální „kód“ pro uţívání výtvarného
jazyka.“ (HAJDUŠKOVÁ, 2010, str. 6) Za morální však společnost zajisté nepovaţuje
podvod a krádeţ, neboli ve vztahu k výtvarné výchově a umění – vykrádání nápadů jiného
tvůrce, obrazů spoluţáka, kopírování jeho práce. Situace je však o trochu sloţitější
vzhledem k tomu, ţe se pohybujeme v rámci výtvarné výchovy, jeţ vychází právě z umění:
„Nejenţe se tedy ţáci učí vyjadřovat určitým způsobem v určitých situacích podle
morálního „kódu“, ale právě proto, ţe vycházíme z oblasti umění a navazujeme na ni, kde
programem umění je normy zpochybňovat, vidět je v kritickém světle, učíme ţáky také
kriticky myslet a normy a morální „kód“ neustále zevnitř revidovat.“ (HAJDUŠKOVÁ,
2010, str. 6 – 7) Právě zpochybňování a narušování „zajetých“ norem na jedné straně
člověka přivádí ke kritickému náhledu na stereotypy a umoţňuje mu tak nový pohled na
věc, ale na straně druhé je bariérou plnou neporozumění mezi snahou umění o „revoluci“ a
konzervativní společností, jenţ veškeré tyto snahy dopředu odsuzuje: „Konvenční se
vychutnává, aniţ se soudí, vskutku nové se s nevolí odsuzuje.“ (BENJAMIN, 1979, str. 33)
Proto kaţdá inovace umění byla nejprve s odporem odsouzena (zejména od dob
impresionismu a následně nástupu moderního umění). „Jednou ze znepokojujících
skutečností ohledně moderního umění je, ţe od samého počátku ho pronásleduje ze strany
veřejnosti pocit, ţe jde vlastně o podfuk.“ (GABLIK, 1995, str. 8) Troufám si tvrdit, ţe
v dnešní době, která má jistý odstup, je moderní umění širší společností více akceptováno.
Koneckonců moderna, jeţ kladla nárok na autorství a autenticitu, se můţe zdát
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uchopitelnější a srozumitelnější i z toho hlediska, ţe se zhruba od konce 70. let 20. století
objevuje nový terč kritiky, nový zdroj neporozumění – postmoderna. „Zánikem
modernistické telos (tedy pojmů pokroku a avantgardy) se otevírá nový prostor pro
myšlení: nyní půjde o to pozitivně zhodnotit remake, formulovat nové způsoby uţití věcí,
usouvztaţňovat formy.“ (BOURRIAUD, 2004, str. 36) Definice slova „postmoderna“ mají
všelijaké tváře, přesto lze nalézt jejich styčný bod – vyuţívání jiţ jednou vytvořených
forem a jejich „remix“. „Termín postmoderna se na konci sedmdesátých let začíná uţívat
víceméně jako synonymum termínu pluralita (pluralismus). Výraz postmoderna vypovídá o
ztrátě důvěry v jakýkoli dominantní stylový proud v umění, jako by se náhle totálně
zhroutily celé dějiny stylů.“ (GABLIK, 1995, str. 80) Tomáš Kulka k tomu dodává:
„Postmodernismus umoţňuje víceméně libovolně si přisvojovat různé styly, a to i ty, kterým
z hlediska modernismu jiţ „odzvonilo“, a v rámci postmoderního eklekticismu je moţné
téměř cokoli.“ (KULKA, 2004, str. 153) Styly se od té doby vzájemně mísí, prolínají a
alternují. „Pluralita ruší moţnost nadvlády jediného stylu, vzbuzuje pocit, ţe vše je
dovoleno. Umělec uţ nenaráţí na ţádná omezení a měl by tedy být ve svém výrazu
naprosto svobodný. (…) Jestliţe moderna byla ve své podstatě ideologická – plná
zanícených příkazů, čím by umění být mělo a čím nikoli – postmoderna je mnohem
eklektičtější, schopná asimilovat a dokonce i „vykrádat“ nejrůznější ţánry a stylové
formy.“ (GABLIK, 1995, str. 80) Postmodernismus se tak „rozloučil s progresivním
pojetím historie eklektickým přijetím podivné směsice minulých obrazových stylů, jako by
ţádný z nich neměl historicky daný vnitřní význam (například Američan David Salle).“
(FOSTER, 2007, str. 583) Návraty k dřívějším stylovým proudům umění a jejich
kombinace nás mohou klamat. Umělcům „nejde ani o to začínat znovu od nuly, ani se
nechat zavalit historickými skladišti děl, nýbrţ sepsat inventář a probrat jej, pouţívat jej a
dát mu novou náplň.“ (BOURRIAUD, 2004, str. 94) Nicolas Bourriaud označuje tento
„trend“ umění termínem postprodukce: „Od počátku 90. let 20. století se stále více a více
umělců zabývá interpretací, reprodukováním, novým vystavováním či jiným vyuţíváním děl
ostatních umělců nebo kulturních produktů, které jsou k dispozici. Toto umění
postprodukce odpovídá zvýšení kulturní nabídky, ale nepřímo jde i o to, ţe svět umění si
přisvojuje formy, jeţ dosud opomíjel či jimi opovrhoval. O umělcích, kteří zasazují vlastní
dílo do díla druhých, můţeme říci, ţe přispívají k rušení tradičního rozlišování mezi
produkcí a konzumací, mezi tvorbou a kopírováním, mezi readymade a původním dílem.
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Tito umělci jiţ nepracují se surovinami. Nevytvářejí novou formu ze surového materiálu,
nýbrţ pracují s objekty, které jiţ obíhají na kulturním trhu, tj. nesou informace, které do
nich vloţili jiní lidé. Pojmy jako originalita (z latinského „origines“ – počátky, tedy stát u
počátku něčeho…), ba dokonce i tvorba (tj. dělat z ničeho) se tak v tomto novém kulturním
světě, poznamenaném spřízněnými postavami dýdţeje a programátora, kteří se oba
zabývají vyhledáváním kulturních objektů a jejich následným začleňováním do určitých
kontextů, pomalu vytrácejí.“ (BOURRIAUD, 2004, str. 3 – 4)
Hlavní znak postmoderny jsme uvedli výše – je jím vyuţívání jiţ jednou
vytvořených forem. „Tvůrci záměrně vkládají svá umělecká díla do jiţ existující sítě znaků
a významů, místo aby je povaţovali za nezávislé či originální formy. Tabula rasa pro
umělce jiţ neexistuje.“ (BOURRIAUD, 2004, str. 8) Nabízí se otázka, kterou by zde mohl
poloţit laik – proč tak dnešní umělci tvoří? To snad nemají vlastní nápady, ţe musí
kopírovat a „remixovat“ díla jiných umělců, „vykrádat“ jiţ hotové formy? Co je pak
vlastně originál a co je kopie, krádeţ? Walter Benjamin ve své eseji Umělecké dílo v době
své technické reprodukovatelnosti upozorňoval na fakt, ţe s nástupem fotografie a
moţností technických reprodukcí mizí aura originálu, coţ zásadním způsobem otřásá
kategoií pravdivosti díla. Esej Waltera Benjamina pochází z roku 1936 a v průběhu dalších
desítek let se původní význam pojmu originalita mění i v souvislosti s širokým rozvojem a
rozmachem nových médií a technologií. „Současně se díky novým informačním a
komunikačním technologiím nebývale usnadnila nejen přístupnost různých objektů, ale
také moţnost je dále upravovat. Umělci na tuto situaci reagují praxí typu remixu a
postprodukce, která je úzce spojena s uţíváním nových, digitálních médií. (…) V prostředí
nových médií je praxe přivlastnění si cizích či nalezených obrazů, zvuků, textů natolik
rozšířenou mezi umělci i širokou veřejností uţivatelů, ţe je jiţ pokládána za samozřejmost.
Novomediální technologie, jako světová počítačová síť (WWW) a internet jsou snadno
přístupnou, obrovskou zásobárnou mnoţství materiálů různého druhu. Tato situace, v
kombinaci s všudypřítomnou moţností kopírování („copy“) a vkládání („past“) celků i
částí dokumentů, umoţněnou počítačovým softwarem, přispívá k proměně představy o tom,
co je podstatou umělecké tvorby.“57 Díky obrovské zásobárně a dostupnosti zdrojů na
internetu dochází snadno k propůjčování různých forem. „Kultura nového přisvojování a
57

Mezihra: re-re-re-produkce. In: Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti [online]. 2010 [cit.
2015-10-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/mezihra.html
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přetváření forem zavádí novou morálku: díla patří všem. Dnešní umění směřuje ke zrušení
vlastnictví forem nebo alespoň k narušení starého právního pojetí duševního vlastnictví.“
(BOURRIAUD, 2004, str. 27) Svět internetu a nových technologií nám otevřel nové
moţnosti. Dalo by se to shrnout větou Nicolase Bourriauda: „Ţijeme ve světě, v němţ jsou
všechny formy neomezeně vystaveny nejrůznějším manipulacím.“ (BOURRIAUD, 2004,
str. 83) Ve světě internetu, snadné dostupnosti vizuálních a zvukových produktů, ve světě
plném počítačů a programů usnadňujících mixáţ… V tomto světě ţijí umělci, kteří na tuto
situaci reagují právě formou postprodukce. V tomto světě však ţijeme i my, naše rodiny a
naši ţáci. Ve světě, v němţ se proměňuje dosavadní význam pojmu originalita, v němţ
není problémem přivlastnit si část díla jiného tvůrce a zakomponovat ho do svého díla,
stáhnout si cokoliv z internetu a jakkoliv s tím dále manipulovat, v tomto světě, jímţ jsou
ţáci obklopeni, by nás věta „On neumí nohy, tak jsem mu je nakreslil“ neměla zaskočit.
S určitým nadhledem lze na základě předchozího textu říci, ţe ţáci, kteří si vykrádají/
vypůjčují

jednotlivé

prvky

svých

obrazů,

tak

v podstatě

nevědomky

pracují

s postmoderními principy. Pracují jako dýdţejové remixující své obrazové sdělení.
Takto obsáhle jsme se nyní věnovali postprodukci a originalitě v umění, protoţe na
tomto postmoderním principu „vybírání hotových forem“ je zaloţena didaktická řada
„Autor a jeho dílo“, jejíţ realizací a rozborem se budeme zabývat v další kapitole.
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4. Transformace vybraného obsahu z oblasti skrytého kurikula
do učiva VV
Jak jsem jiţ několikrát uvedla, obě paní učitelky výtvarné výchovy situaci
obkreslování/vykrádání různých motivů registrovaly, ale nikterak jí v hodinách
nezmiňovaly, neupozorňovaly na ní, ani s ní dále nijak nepracovaly. Tento jev, objevující
se na obou školách poměrně často, tedy zůstal i nadále v rovině skrytého kurikula. Učitelky
těchto škol měly ovšem i druhou moţnost – mohly opakující se situace odhalit, upozornit
na ně, pracovat s nimi, zkrátka vtáhnout je do roviny kurikula zjevného. V podkapitole
3.1.2.3. jsme upozornili na fakt, ţe ţáka nemusíme chápat jen jako „gaunera“, který ukradl
spoluţákovi nápad, ale můţeme k němu přistupovat i jako k postmodernímu tvůrci.
K tvůrci, který si vypůjčuje fragmenty díla někoho jiného proto, aby vytvořil dílo vlastní.
Jak se ukázalo – v dnešní době webových stránek a dostupnosti obrazových reprodukcí je
to naprosto běţný fakt, s kterým záměrně pracuje i výtvarné umění. Na základě všech
těchto zjištěných skutečností jsem navrhla didaktickou řadu s názvem „Autor a jeho dílo“,
jejíţ realizací jsem se pokusila toto skryté kurikulum vytáhnout na povrch a udělat z něj
kurikulum zjevné.
DIDAKTICKÁ ŘADA: „AUTOR A JEHO DÍLO“
Při návrhu této didaktické řady jsem šla plánovaně vstříc skrytému kurikulu. Chtěla
jsem, aby ţáci měli v hodině výtvarné výchovy oficiálně moţnost kopírovat dílo svého
spoluţáka. Aby se tak vlastně skryté kurikulum stalo přímo učivem a obsahem výuky. To
se nám podařilo skrze námět: Vize budoucnosti – svět roku 2050. Ţáci měli za úkol
navrhnout jednotlivé prvky budoucího světa a následně z těchto prvků sestavit obraz města
roku 2050. Do tohoto města mohli začlenit jakékoliv prvky, které navrhli jejich spoluţáci a
které si přenesli pomocí kopírovacího papíru do své práce. V hodinách jsem navazovala na
postmoderní umění, na zkušenosti ţáků s kopírováním cizí práce a na stále aktuální téma
otázek autorství ve společnosti. Projekt byl rozvrţen do šesti vyučovacích hodin (6x 45
minut). Bohuţel na základní škole mi v rámci praxe mohly být poskytnuty pouze čtyři
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vyučovací hodiny (4 x 45 minut), coţ vedlo k časovému stresu a nedokončení některých
prací. Projekt „Autor a jeho dílo“ jsem zpracovávala s devátou třídou.

Základní údaje didaktické řady:
Tematický celek, téma, koncept: autor a jeho dílo (otázka autorství v současné
společnosti)
Námět: prvky města budoucnosti, Vize budoucnosti – svět roku 2050
Klíčová slova: sci-fi a fantasy, autor, autorské právo, originál, kopie, plagiát, parafráze
Počet tvůrců jedné práce: jednotlivec
Čas potřebný k výtvarné práci: navrhovaný čas (6 x 45 minut), praxe (4 x 45 minut)
Věková skupina: 9. třída (14 – 15 let)
Cíle projektu: ţák přemýšlí nad aktuální otázkou – kopírování děl. Aktivně uţívá (např.
v rozhovoru) s tím související pojmy: autor, originál, kopie, plagiát, reprodukce, apod.
Zamýšlí se nad tím, jak se dnes pracuje s originalitou a co znamená pojem autor díla. Má
moţnost tuto problematiku reflektovat svojí vlastní tvorbou. „Vypůjčuje si, vykrádá“
nápady spoluţáků, ale zároveň je jeho dílo vykrádáno a reprodukováno. Dochází tak k
popření individuality v díle. Ţák se v běţném denním ţivotě nejspíš pohybuje zejména na
první straně – „vypůjčuje si, vykrádá“ různá vizuálně obrazná vyjádření a druhá strana
zůstává ţákovi skryta (někdo vykrádá jeho vlastní dílo). Cílem didaktické řady je samotné
zamyšlení nad touto problematikou a uvědomění si vlastních pocitů: je mi příjemné, kdyţ
jsem vytvořil něco originálního, ale všichni mají moţnost si to nakopírovat a ve svém díle
vydávat za vlastní? Ţák slovně reflektuje svou originalitu a originalitu spoluţáků, jejichţ
prvky pouţil. Navzájem své záměry respektují.

Anotace jednotlivých hodin a jejich reflexivní bilance:
1. hodina (45 min): zadání úkolu a začátek práce
Motivace, zadání práce, dotazy: cca 30 min
Začátek práce: cca 10 min
Námět: Prvky města budoucnosti
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Zadání: „vymysli a jednotlivě zakresli všechno, co by mělo patřit do tvého sci-fi města (co
by sis přál nebo naopak, co bys nechtěl, ale myslíš, ţe tady jednou bude). Můţe to být
naprosto cokoliv, např. lidi, domy, obchody, auta, letadla, tramvaje, školy, nemocnice,
restaurace, kina, stromy, zvířata, příšery nebo cokoliv jiného. Pozor – dnes nejde o to,
abyste namalovali sci-fi město, ale o to, abyste si připravili, co v tomto městě chcete a
nechcete mít – abyste si to promysleli a tyto návrhy nakreslili jakkoli na papír. Aţ další
hodinu s těmito navrţenými prvky budeme pracovat a zakomponujete je do jednotného
celku s názvem „Vize budoucnosti – svět roku 2050“. Kaţdý se snaţte vymyslet co
nejoriginálnější podobu prvků, které pak budete zasazovat do svého města.“
 Technika: kresba
 Materiály a nástroje: tuţka, obyčejný papír formátu A3
Motivace:
 Otázky: Co všechno obsahuje město? Jaké znáte „prvky“ města? Co všechno
myslíte, ţe tady bude v roce 2050 jinak? Co myslíte, ţe tady nebude, ale chtěli byste
to tady mít? Co byste naopak vylepšili do budoucnosti? Jak to tady asi bude
vypadat?
 Obrazová ukázka: sci-fi obrázky z google – město, příroda, lidi, atd.
 Filmové ukázky: Metropolis („tento film, který je povaţován za počátky sci-fi
ţánru, byl natočen roku 1927. To je téměř 100 let zpátky. Příběh filmu se odehrává
roku 2026. My uţ za 13 let uvidíme, jestli to tady opravdu bude vypadat tak, jak
roku 1927 předpověděl rakouský reţisér tohoto filmu Fritz Lang”), Avatar, Tron.

Obr. 40 – 41: Filmová ukázka (video): Metropolis

Obr. 42 – 43: Filmová ukázka (video): Avatar, Tron
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Obr. 44 – 46: Obrazové ukázky z google – příklad celého města

Obr. 47 – 49: Obrazové ukázky z google – prvky budoucího města (doprava, příroda,
architektura)
Reflexivní bilance první hodiny: Projekt byl v podstatě rozdělen na dvě témata,
kterými se ţáci ve své práci zabývali. Prvním tématem („podtéma“ projektu) bylo město
budoucnosti. Druhé téma („hlavní téma“ projektu) se zabývalo otázkami autorství.
Zpočátku praxe jsem se obávala, ţe paralelní práce na dvou tématech najednou, bude pro
ţáky zavádějící. Proto jsem je hned na začátku první hodiny na tento fakt upozornila a
představila jim hrubou osnovu celého projektu. Následně jsme mohli začít pracovat
s tématem číslo jedna. V rámci toho měli ţáci za úkol navrhnout různé prvky budoucího
města (architekturu, dopravu, rostliny, lidi, zvířata, apod.). V první hodině jsme si proto
povídali o tom, jaké jsou dnešní prvky města a jaké si představují, ţe to tady bude v roce
2050. Ptala jsem se ţáků, co by chtěli vylepšit (odpovídali, ţe rychlost dopravy, přáli by si
teleport, aby nemuseli cestovat) a co si naopak myslí, ţe časem půjde k horšímu (ţáci
vyslovili obavy o přírodu – ţe zde ţádná nebude a o lidi a zvířata – ţe se bojí, ţe zde
budou jen zmutovaní tvorové). K této diskusi jsem ţákům pustila ukázky tří filmů, které
pracují s fantazijními prvky (Metropolis, Avatar a Tron). Krátce jsme shrnuli jejich obsah a
promítli jsme si i obrazové ukázky z internetu (navrţených fantazijních měst). O tom, jak
to tady bude vypadat v roce 2050, dokázala diskutovat celá třída. Následně se ţáci pustili
do skicování. Jak jsem předpokládala dle genderových stereotypů, toto téma oslovilo ve
větší míře chlapce. Ti se předháněli ve znalostech filmů, v odváţnosti a neobvyklosti
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jednotlivých prvků, které navrhovali – vzájemně se motivovali. Některé dívky si s tématem
moc nevěděly rady. Jedna skupina dívek seděla nad prázdným papírem a diskutovaly se
mnou, ţe je sci-fi moc nebaví a nezajímá. Na další hodinu jsem jim proto připravila další
obrazové ukázky (převáţně z módy a designu). Doufala jsem, ţe je tyto prvky více osloví.
Dívky tak začaly navrhovat lidi roku 2050 a jejich módu.
2. hodina (45 min): dokončení skic a povídání o autorství
Dokončení skic: cca 20 min
Povídání o autorství: cca 20min
Povídání o autorství – motivace:
 „Stalo se vám někdy, ţe vám někdo něco ukradl? A stalo se vám, ţe by vám někdo
ukradl nápad? Jaké to pro vás bylo? Víte jak se říká tomu, kdyţ někdo vydává cizí
práci za vlastní?“ (Plagiát, kopie, padělek, falzum – ţáci „střílí“ pojmy a pokouší
se je definovat).

obr. 50: Karin Söderquist
 „Věděl by někdo, jak jsou nápady autorů chráněny, aby nebyly zneuţity?“
(Autorský zákon a tresty pro ty, kdo tento zákon porušují). Debata o stahování
referátů z internetu. Rozmezí mezi krádeţí a citací.
o Han van Meegeren – „mistr uměleckého falza“ a jeho příběh.
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Obr. 51: Han van Meegeren: Laň královny Juliány, 1916, dobová pohlednice
Obr. 52: Han van Meegeren: Večeře v Emauzích, 1937
 „A co kdyţ si umělec vypůjčí prvky z různých děl a spojí to do díla vlastního? Je to
plagiát?“ Ukázka děl:

Obr. 53: Jan van Eyck: Svatba manţelů Arnolfiniových
Obr. 54: Mark Kostabi: Konvenční manţelství
o „Myslíte, ţe Mark Kostabi vytvořil plagiát?“
 „Znáte některý z těchto pojmů: Parafráze, Remake, Imitace, Parodie?“ (ţáci se
pojmy pokouší definovat)
Reflexivní bilance druhé hodiny: Na začátku druhé hodiny ţáci vytvořili ještě pár
prvků budoucího města a tak dokončili skicování. Zbytek hodiny jsme proto mohli věnovat
druhému tématu („hlavní téma“ projektu) – otázce autorství. Neţ jsme však začali s tak
odlišným tématem, připomněla jsem ţákům osnovu projektu, kterou jsem jim odhalila jiţ
první hodinu. Diskusi o autorství jsem začala otázkou, zda se ţákům stalo, ţe jim někdo
něco ukradl a co to bylo? Ozvala se lavina odpovědí. Ţákům byla ukradena široká škála
věcí – od oblečení, po školní pomůcky, k mobilům, apod. Poté jsem se jich zeptala, zda
také zaţili, ţe jim někdo ukradl nápad a pokud ano, jaké to pro ně bylo? Zde jsem dostala
více odpovědí, neţ jsem předpokládala. Jedna dívka říkala, ţe jí jednou spoluţačka
vykradla nápad do slohové práce. Další ţák vyprávěl, jak sloţil písničku, kterou si pak jeho
kamarád zpíval a vydával text za svůj. Poslední ţák zmínil to, co jsem potřebovala: „Rád
kreslím a myslím si, ţe mi to jde, ale dost lidí ode mě obkresluje, coţ mě štve.“ Všichni tři
odpovídali, ţe se jim to nelíbilo a byli naštvaní. Následně jsem debatu zavedla k odbornější
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terminologii. Pokládala jsem ţákům otázky, na které bez problému znali odpověď. Jak se
říká tomu, kdyţ někdo ukradne nápad a vydává to za vlastní dílo? (plagiátorství, plagiát,
padělek, kopírování) A jak jsou díla proti tomu chráněna? (autorský zákon) Zde jsme se
dostali ke psaní referátů a moţnosti stahování referátů z internetu. Ţáci měli vymezit rozdíl
mezi citací a krádeţí. Jejich odpovědi (krádeţ je, kdyţ vydávám text za vlastní, aniţ bych
přiznal autora, apod.) jsem se volně pokusila vtáhnout i na umění. Ţákům jsem představila
příběh mistra uměleckého falza Han van Meegerena a následně parafrázi/citaci díla Svatba
manţelů Arnolfiniových, kterou vytvořil postmoderní umělec Mark Kostabi. Opět jsem se
ptala: je tato parafráze také plagiát? Falzum? Kopie? Nebo je to originální dílo? Proč?
Společně jsme se na základě rozboru obrazů a jednotlivých znaků dobrali k tomu, co
znamená slovo parafráze. Dále se ţáci pokusili definovat pojmy remake, imitace, parodie.
Na základě definic jednotlivých pojmů jsme došli k tomu, ţe práce s jakýmkoliv dílem je v
dnešní době velice široká a tím pádem i pojetí autora mnohdy nemusí být úplně
jednoznačné.
3. hodina (45 min): výstava kreseb z minulé hodiny, připomenutí povídání o
autorství, nové zadání
prohlídka kreseb z minulé hodiny: cca 5 min
připomenutí pojmu autor: cca 5 min
nové zadání, dotazy: cca 10 min
začátek práce: cca 20 min
Námět: Vize budoucnosti – svět roku 2050
Motivace: „pamatujete si, jak jsme se bavili minulou hodinu o autorství, plagiátorství a s
tím spojeným kopírováním děl? Jaké by pro vás bylo, kdybyste mohli přiznaně okopírovat
nápad spoluţáka a jaké by pro vás bylo, kdyby spoluţák mohl na oplátku „ukrást“
jakýkoliv váš nápad?“
Zadání: „Vytvořte město roku 2050. Toto město bude obsahovat prvky, které jste navrhli
první hodinu + musíte do tohoto díla zakomponovat minimálně 1 prvek, který první hodinu
navrhl jakýkoli váš spoluţák. Vaše práce můţe být také sloţena pouze z okopírovaných
prvků od spoluţáků, ale celek by měl působit jednotně (přirozeně).“
•

Technika: malba
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•

Materiály a nástroje: čtvrtka formátu A3, pauzovací a kopírovací papír, tuţka,
tempery, štětce, voda
Reflexivní bilance třetí hodiny: Na začátku třetí hodiny jsem na širokou lavici v

přední části třídy rozloţila všechny skici prvků budoucích měst. Kaţdý z ţáků si skici
prohlédl a získal tak přehled o široké škále motivů, které navrhli spoluţáci. Poté jsme si
připomněli předchozí hodinu a povídání o parafrázích, citacích, vykrádání děl a o autorství:
„pamatujete si, jak jsme se bavili minulou hodinu o autorství, plagiátorství a s tím
spojeným kopírováním děl? (…) Jaké by pro vás bylo, kdybyste mohli přiznaně okopírovat
nápad spoluţáka a jaké by pro vás bylo, kdyby spoluţák mohl na oplátku „ukrást“
jakýkoliv váš nápad?“ Ţáci se rozdělili na dva tábory, které takto rozdělené zůstali v
podstatě aţ do konce celého projektu. Větší část ţáků se shodla na tom, ţe by jim nevadilo,
kdyby si některý ze spoluţáků půjčil jejich návrh a zároveň jim připadala atraktivní
moţnost zakomponovat do své práce nějaký „lepší“ fragment, který navrhl spoluţák.
Druhé menší části třídy se tento nápad moc nezamlouval. I přesto následovalo zadání úkolu
s názvem Vize budoucnosti – svět roku 2050 (viz výše). Následně jsem ţákům ukázala
práci s pauzovacím a kopírovacím papírem. Tyto papíry si rozdali do lavic a začali tvořit.
Na široké lavici v přední části třídy byly stále rozloţené skici z prvních hodin a ţáci k nim
různě přistupovali, brali si je do lavic a pomocí pauzovacího a kopírovacího papíru jej
přenášeli do svých děl. K prvkům dokreslovali město a to následně dotvářeli temperovými
barvami.
4. hodina: dokončení práce, reflexe, hodnocení
Dokončení práce: cca 20 min (průběţně – písemná reflexe, výstava prací v přední
části třídy)
Společná reflexe projektu, hodnocení: cca 20 min
Písemná reflexe - dotazník:
a) Jak se ti pracovalo? Jak ses cítil/a, kdyţ sis mohl/a půjčit cokoliv od spoluţáka
a jak ses cítil/a, kdyţ spoluţáci kopírovali tvůj obrázek?
b) Líbí se ti, jak spoluţáci pouţili tebou navrţené prvky města do své malby nebo
sis to představoval/a úplně jinak? Proč?
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c) Jsi spokojený/á s tím, jak si vyuţil/a prvky spoluţáků? Nebo ti tento způsob
práce nevyhovoval? Můţeš říct proč?
Společná reflexe: viz níţe
Kritéria

hodnocení

(zmíněná

při

zádávání

práce):

Kompozice:

schopnost

zakomponovat prvky sci-fi města do jednotlivého logického celku tak, aby celek působil
přirozeně, ačkoli jsou v něm zakomponovány nejen prvky autora, ale i překopírované
prvky spoluţáků.
Reflexivní bilance čtvrté hodiny: Čtvrtá, a tedy poslední hodina, se odehrávala
pod velikým časovým tlakem. Zhruba polovina třídy nestihla ve třetí vyučovací hodině ani
začít s temperovými barvami. Čekal nás tedy nelehký úkol – ţáci museli dokončit své
práce a zároveň jsme museli shrnout a ohodnotit celý projekt. Na obojí jsem vyhradila 20
minut. Dopředu jsem se však obávala toho, ţe nezbude čas (nebo naprosté minimum) na
závěrečnou reflexi. Tomu jsem se snaţila přejít alespoň tak, ţe jsem si pro ţáky připravila
krátký dotazník (písemná reflexe), kde měli odpovědět na tři body týkající se jejich pocitů
při tvorbě a při moţnosti přiznaného kopírování v hodině (viz výše). Tento dotazník byl
anonymní a dostal ho kaţdý, kdo dokončil práci. Ţáci si tak mohli dopředu promyslet
odpovědi na otázky, které měly následovat ve společné reflexi. Zároveň jsem tímto
dotazníkem předešla nepříjemnostem, které nastávají, kdyţ má někdo práci dokončenou,
nudí se a ruší spoluţáky a jiní naopak ještě potřebují klid na dokončení.
Čas utíkal, museli jsme začít s reflexí projektu i za cenu, ţe některé práce zůstanou
nedokončené. Z celkového počtu 22 přítomných ţáků se podařilo dokončit pouze 13 prací.
Výtvory jsme poloţili na širokou lavici v přední části třídy a na tomto místě jsme se
následně všichni sešli. Kvůli nedostatku času jsem byla nucena vynechat první část reflexe,
kterou jsem měla připrapravenou58 a rovnou navázat na otázky dotazníku, které pro mne

58

Kdyţ jsem si připravovala tuto část (závěrečnou reflexi), uvědomila jsem si, ţe to nebude nic

jednoduchého. Vzhledem k tomu, ţe jsme s ţáky pracovali paralelně na dvou tématech (Vize budoucnosti –
svět roku 2050/ Autor a jeho dílo) nabízelo se reflektovat i první téma, o kterém ţáci nadšeně diskutovali na
začátku projektu, např.: „kdyţ se podíváte na výsledky vaší práce, co tedy myslíte, ţe tady jednou bude?
Těšíte se na svět roku 2050 nebo vás obrázky děsí? Apod.“ Skrze takto otevřené téma by bylo moţné hledat
prvky, které se „vykrádaly“ nejvíce: „na těchto čtyřech obrázcích jsou místo lidí roboti… Jaký najdete další
oblíbený motiv, který se objevil vícekrát?... Kuře s velikým okem je zde také čtyřikrát – myslíte, ţe tady
jednou budou jen zmutovaná zvířata?“ Takto bychom se mohli dostat aţ k otázkám z dotazníku a k reflexi

- 88 -

byly stěţejní. Otázky jsem pokládala stejně, jak byly sepsány v dotazníku. Nejprve jsem se
ţáků zeptala, jak se cítili, kdyţ mohli vykrádat dílo spoluţáka a jak se naopak cítili, kdyţ
viděli, ţe třeba pět spoluţáků kopíruje jejich výtvor? Dostala jsem jen pár strohých
odpovědí: „dobrý/blbý“, které nikdo nechtěl dále rozvádět. Z ţáků jsem cítila pasivitu a
neochotu (moţná strach) otevřeně mluvit o své práci a pocitech. Poloţila jsem druhou
otázku: kdyţ se podíváte na všechny práce a najdete v nich prvky, které jste navrhovali vy
- líbí se vám, jak je spoluţáci pouţili nebo s tím nejste spokojení? Proč? Jeden ţák se
rozmluvil o trochu více, kdyţ mi sdělil, ţe nechtěl nikoho kopírovat (do obrázku
nenakopíroval ani jeden prvek od ostatních), ale nevadilo mu, kdyţ někdo kopíroval jeho
návrhy. Na otázku, proč on nenakopíroval jediný prvek spoluţáků do své malby (ačkoliv to
bylo v zadání) odpověděl, ţe ho zaujala samotná malba, do které se mu nic nehodilo.
Prostě nechtěl nic kopírovat. Poté jsem se ho zeptala, jestli je spokojený s tím, jak
spoluţáci zakomponovali jeho prvky do svých maleb a proč? Ukázal na výtvor jedné
spoluţačky, ţe je docela „dobrý a vtipný“. Níţe je vidět jeho malba i návrh prvku
budoucnosti (postava) a také práce spoluţačky s jeho překopírovaným návrhem postavy.

Obr. 55: Obr. chlapce, který nenakopíroval do závěrečné práce ţádný prvek spoluţáků
Obr. 56: Skica uvedeného chlapce (prvky města – postava)
Obr. 57: Obr. dívky, která pouţila prvek daného chlapce (viz nedokončená postava vlevo
dole)
Paní učitelka nás v této chvíli upozornila, ţe uţ je konec hodiny. Já jsem ţákům
poděkovala za spolupráci a ţáci začali sklízet a „utíkat“ ze třídy na oběd. Tuto hodinu
pokládám za nejslabší bod své praxe. Ještě dlouho mne mrzelo, ţe nám po měsíci diskusí
druhého tématu: „Líbí se ti, jak spoluţáci pouţili tebou navrţené prvky města do své malby nebo sis to
představoval/a úplně jinak? Proč?“
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nad autorstvím zůstalo tolik nezodpovězených otázek a ţe ţáci neměli prostor vyjádřit se
ke své tvorbě a pocitům z veřejného kopírování. Kdybych měla moţnost učit hodinu navíc,
nechala bych ţáky čtvrtou hodinu (moţná i část páté) dokončit práce a následující hodinu
bychom mohli věnovat pouze diskusi. Bohuţel – byl listopad a tak musela paní učitelka ve
výtvarné výchově začít s ţáky vyrábět věci na vánoční trhy. I pro mě však zůstalo mnoho
otázek nezodpovězených a proto si kladu za cíl tuto didaktickou řadu v budoucnu ještě
jednou realizovat. Níţe jsem se pokusila alespoň sama na některé otázky odpovědět na
základě odevzdaných prací a vyplněných dotazníků.
Zhodnocení práce žáků:
Na návrhy prvků budoucího města měli ţáci dostatek času. Díky tomu se nám na
přední lavici sešlo veliké mnoţství skic, které následně mohli ţáci nakopírovat. I přesto se
některé staly „atraktivnějšími“ neţ jiné. To je patrné z výsledných prací – některé prvky
byly překopírovány hned několika ţáky. Jaké prvky byly u ţáků tak oblíbené? Kolikrát se
ve finálních pracích dané prvky objevily? Co s těmito prvky udělalo přenášení přes
pauzovací a kopírovací papír? Jsou deformované, upravené nebo se ţáci snaţili o pečlivost
a přesné zachování navrţených prvků, o doslovné kopírování? Jak moc jsou výsledné
obrazy podobné, kdyţ obsahují stejné prvky? Nyní se pokusíme na tyto otázky odpovědět.
Selekce prvků závisela do jisté míry také na skupině a kamarádech, u kterých
ţák/ţákyně seděl/a. Vzájemné ovlivňování blízkých spoluţáků je někdy také patrné např. v
kompozici nebo barevnosti, jak si názorně ukáţeme níţe.
Zastřešujícím tématem malby ţáků bylo město budoucnosti. Právě proto byl motiv
města, který navrhla jedna dívka, velice populární (obr. 58). Jedná se o rychlou skicu
několika budov v těsné blízkosti o různé velikosti. Tento návrh není příliš veliký, proto
pouţije-li se do pozadí, dodá obrazu hloubku a atmosféru velkoměsta. Toho vyuţily čtyři
dívky (níţe).
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Obr. 58 – 59: Skica města a létajícího talíře

Obr. 60 – 61: Obrázky, v nichţ je zakomponovaná skica města

Obr. 62 – 63: Obrázky, v nichţ je zakomponovaná skica města
Zaměříme-li se na původní skicu města a na její přenesení do těchto obrazů,
zjistíme, ţe ani jeden z obrázků nemá rozmístěné budovy přesně, jak tomu bylo na
původním návrhu. Díky přenesení z originálu na pauzovací papír, následnému přenesení
z pauzovacího papíru (přes kopírovací papír) na čtvrtku a díky vybarvení temperou,
jednoduše dojde k dezorientaci v kusech obdélníků. Přesto lze najít s původním návrhem
identické znaky, které jsou patrné zejména na obrázku číslo 60 a 61. Budeme-li si město
(na skice i na obrázcích 60 a 61) prohlíţet zleva, všimneme si, ţe začíná vyšším širokým
domem, dále jsou při čtení doprava patrné dva podélné obdélníky ve spodní části města,
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předposlední budova je nejvyšší – jako jakýsi mrakodrap, na nějţ navazuje menší široká
budova a celé město zakončuje na pravé straně malý dům. Mezi prvním domem nalevo a
mrakodrapem je spleť několika různě velikých domů, coţ dává městu hloubku. Obrázek
číslo 62 jiţ takto nápadnou podobnost v členění budov nemá, a to díky jejich méně
výraznému ohraničení. Stále však lze snadno poznat, ţe také vychází z uvedené skici.
Patrné je to i díky stínování budov. Zajímavý je však poslední obrázek 63. Shodné body
s původní skicou se zde hledají obtíţně. Přesto jeho autorka také vyšla z daného návrhu.
Původní skicu však upravila, rozvedla jí do šíře téměř celého pozadí, čímţ na horizontu
vytvořila větší město, neţ její spoluţačky. Tyto čtyři obrázky mají tedy společný
„vykradený“ prvek, jímţ je skica města. Navíc jsou na všech čtyřech výkresech patrné také
„vykradené“ létající talíře (návrh – viz obr. 59). To je jiţ druhý stejný prvek těchto čtyř
navrţených měst. Přesto kaţdá z dívek pojala město osobitým přístupem a finální výtvory
působí jedinečně, originálně, nikoliv jako kopie vycházející ze stejných prvků.
Budeme-li se věnovat i nedokončeným malbám, lze upravený návrh města sledovat
i na níţe uvedeném obrázku číslo 64. Prvek města tedy „vykradlo“ celkem pět ţáků.

Obr. 64: Nedokončený obrázek – skica města v pozadí
K sci-fi zajisté patří i roboti, zbraně, stíhačky, vesmírné lodě a jiné létající stroje,
destrukce planet, měsíce… jak to známe z filmů. Nerada upozorňuji na genderové
stereotypy, ale toto téma bylo doménou zejména chlapců. Ti se předháněli, jak ve
znalostech filmů, tak v navrhování kosmických strojů, lidí, teleportů, zbraní, apod. To je
patrné jak z návrhů, tak z výsledných prací. Níţe jsou ukázky tří návrhů jednotlivých prvků
budoucích měst. Z kaţdého jsem vybrala detail, který se následně často opakoval při
„vykrádání“ prvků (robot, rozpadající se měsíc a létající stroj).
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Obr. 65: Návrh armády, robotů, nepřátel, zbraní, dopravních prostředků (popis ţáka)
Obr. 66: Detail robota

Obr. 67: Návrh architektury, zbraní, teleportu, rozpadajícího se měsíce (popis ţáka)
Obr. 68: Detail – rozpadající se měsíc

Obr. 69: Návrh: hvězdná brána, létající stroje (popis ţáka)
Obr. 70: Detail létajícího stroje

- 93 -

Obr. 71 - 73: Robot a rozpadající se měsíc (obr. 71 – 72), létající stroj (obr. 73)
Dva kamarádi, kteří seděli vedle sebe, mají ve své výsledné práci dokonce tři stejné
prvky – robota, rozpadající se měsíc a létající stroj (obr. 71 – 72). I přes podobnou
kompozici (stíhačka vlevo nahoře, rozpadající se měsíc vpravo nahoře, robot vpravo dole)
jsou také tyto dva obrazy pojaty různě. První chlapec (obrázek 71) vyuţil pastóznosti
malby, aby vytvořil téměř apokalyptický pohled na budoucí planetu. V malbě se však
ztratily precizní detaily robota z původní skici (obrázek 66). Na to ţák reagoval černým
obrysem robotů. Díky tomu došlo k výrazné deformaci zejména robota vpravo. Robot uţ
nepůsobí jako silný stroj, ale spíš jako rozpadající se strašidelné zombie. Tento ţák také
vyuţil motiv rozpadajícího se měsíce, který však nenakopíroval přes pauzovací a
kopírovací papír, nýbrţ podobně jako dívka na zmíněném obrázku 63, původní skicu
upravil a převedl jí do většího měřítka. Jeho kamarád na obrázku 72 vybarvil přenesené
prvky spíše akvarelovou technikou. Tuţka díky tomu zůstala pod barvou stále výrazná a
ţák při tvoření obrysu jednotlivých věcí nepřišel o přenesené detaily. Výsledný obrázek
však působí ploše, jako by ţák pouze schematicky nakopíroval prvky, které se mu líbily, a
vybarvil je. Na nedokončeném obrázku 73 je rozpadající se měsíc vidět na levé straně.
Oblíbenost tohoto motivu dokazuje jeho časté opakování i na jiných výkresech – viz dále
obrázek 81 a 82. Přičemţ na obrázku 82 je měsíc opět zvětšený a upravený.
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Obr. 74 – 76: Stíhačka
Zde lze sledovat ještě třikrát „vykradenou“ stíhačku ze skici č. 70.
Dalšími oblíbenými prvky budoucích měst byly návrhy zvířat. Velikému zájmu se
těšilo kuře s velikým okem (skica viz obr. 77). Dále se v návrzích objevil robo-pes (viz
obr. 78), kterého ve finální práci pouţili tři ţáci.

Obr. 77 – 78: Skica – kuře s velikým okem, skica – robo-pes

Obr. 79 – 81: Kuře s velikým okem a robo-pes
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Na obrázcích 79 – 81 lze v pravém dolním rohu spatřit robo-psa. Nejvíce se
původní skice podobá pečlivě vybarvený robo-pes prvního obrázku 79. Robo-pes na
obrázku 81 je pod vlivem nánosu černé barvy deformovaný. Také na něm zanikly detaily,
které byly součástí původní skici. Obrázek 79 a 80 tvořily kamarádky, sedící vedle sebe.
Určitá podobnost, oproti jiným výkresům, je zde patrná jiţ při prvním pohledu ve zvolené
barevnosti. Oba obrazy pracují s výrazným kontrastem fialového pozadí a ţluté barvy
některých prvků a detailů. Jsou zde také dva stejné „vykradené“ prvky – prvním je
zmíněný robo-pes a druhým je kuře s velikým okem. Ani tyto dva obrázky přes zvolenou
barevnost a přes stejné „vykradené“ prvky nepůsobí jako kopie. Kaţdá z dívek zasazuje
zvířata do jiného prostředí, pracují s odlišným rozloţením kompozice (na šířku/výšku) a
také kaţdá pouţívá jinak techniku malby. Obrázek 80 má uvolněnější rukopis neţ obrázek
79, kde je (i díky černé kontuře) více kladen důraz na detail.

Obr. 82 – 84: Kuře s velikým okem
Další tři obrázky (obr. 82 – 84) vznikaly nezávisle na sobě (kaţdý z ţáků/ţákyň
seděl v jiné části třídy). Lze v nich pozorovat jeden stejný vykradený prvek – je to oblíbené
kuře s velikým okem. Obrázky jsou výrazně odlišné, jak v barevnosti a kompozici, tak
v ostatních vykradených prvcích. Zajímavý je nedodělaný obrázek číslo 84. Ţák v něm
vyuţil vlastnosti pauzovacího papíru (jeho průhlednost) a při přenášení přes kopírovací
papír kuře otočil zrcadlově.
Výše jsem se pokusila vymezit určité okruhy prvků, které byly často „vykrádány“ a
lze je spatřit ve více malbách. Za prvé to byly prvky města, dále robotů, létajících strojů a
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měsíce a poslední jsme zmínili prvky zvířat. Kombinací těchto oblíbených prvků, ale i
prvků, které se nevyskytovaly tak často, vznikala originální díla.

Zhodnocení dotazníků (písemná reflexe žáků):
Jak se ţákům pracovalo? Bylo jim kopírování příjemné či nikoliv? Na tyto otázky
nám do určité míry odpovídají alespoň výpovědi zaznamenané v dotaznících.
Všichni ţáci své odpovědi psali strukturovaně do bodů (1., 2., 3.) podle čísel
jednotlivých otázek. K těmto bodům většina třídy sepsala strohé odpovědi typu:
„ano/jo/ne“, „vyhovovalo mi to“, „v pohodě“, „bylo to dobrý“, apod. Celkový počet
odevzdaných dotazníků je 22. Tři ţáci napsali ke všem odpovědím pouze „nevim“. Někteří
ţáci neodpověděli na všechny otázky.
Na otázku číslo jedna: „Jak se ti pracovalo? Jak ses cítil/a, kdyţ sis mohl/a půjčit
cokoliv od spoluţáka a jak ses cítil/a, kdyţ spoluţáci kopírovali tvůj obrázek?“ odpověděla
většina třídy kladně. Celkem 15 odpovědí bylo v pozitivním znění: „nevadilo to“,
„hezky“, „dobře“, „ušlo to“, „mě to vůbec nevadilo“, „dobře, nějak mi to nevadilo“,
ostatní odpovídali „v pohodě“. Jedna dívka odpověděla více otevřeně: „Pracovalo se mi
dobře, kopírování byl dobrý nápad a vůbec mi to nevadilo, kdyţ si někdo kopíroval něco
z mého obrázku.“ Jeden ţák odpověděl: „je mi to jedno“. Tři zmínění ţáci napsali
„nevim“ a zbytek ţáků na tuto otázku neodpověděl. Neobjevila se zde ţádná negativní
odpověď.
U druhé otázky: „Líbí se ti, jak spoluţáci pouţili tebou navrţené prvky města do své
malby nebo sis to představoval/a úplně jinak? Proč?“ jiţ byly negativní odpovědi
zaznamenány, avšak pouze dvě: „ne“, „ne nelíbí.“ Bohuţel bez udání důvodu. Dvanáct
ţáků odpovědělo v pozitivním znění velice stroze: „jo líbilo“, „líbilo“, „líbilo se mi to“,
„ano bylo to jiné“ nebo pouze „ano/jo“. Dva ţáci napsali odpověď: „trošku jo“, „docela
jo“. Jedna dívka odpověděla: „moţná jsem si to představovala trochu jinak“. Zbytek třídy
opět buď neodpověděl, nebo psal „nevim“.
Na poslední otázku: „Jsi spokojený/á s tím, jak si vyuţil/a prvky spoluţáků? Nebo ti
tento způsob práce nevyhovoval? Můţeš říct proč?“ odpovědělo třináct ţáků pozitivně:
„ano“, „jo sem“, „vyhovovalo mi to“, „jsem spokojen“, „v pohodě“. Čtyři ţáci
odpověděli, ţe jim tento způsob práce nevyhovoval. Dva uvedli bez odůvodnění „moc ne“.
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Další ţák napsal: „jo, nelíbí se mi to“ a na posledním dotazníku byl i důvod: „docela mi to
nevyhovovalo, radši kreslím jenom tuţkou většinou portréty.“
Z dotazníků tedy vyplývá, ţe více jak polovina třídy neměla s kopírováním
problém, a to jak s kopírováním nápadů ostatních, tak s tím, ţe ostatní kopírovali nápady
daného ţáka. Pět ţáků se v dotazníku rozepsalo více, z čehoţ lze lépe odvodit, co
konkrétně ţáky na kopírování zaujalo, co ocenili: „1. no docela dobře. No jako vţdycky
kdy kreslim normálně. 2. Líbí. Pepa to má hezky udělaný a navrţený do příběhu. 3. ne mě
to moc nevadilo.“ Zajímavý je v těchto odpovědích druhý bod, kdy ţák upozorňuje na to,
ţe Pepa dané prvky dokonce navrhl do příběhu. Pepa tak přidal prvkům další hodnotu, coţ
jejich autor oceňuje. Někteří ţáci tedy nepouţili prvky pouze k bezduchému okopírování a
přenesení do své práce, aby měli rychle hotové zadání, ale nad prvky přemýšleli a vytvářeli
z nich příběh. Na to upozorňuje i další odpověď bodu dva: „1. mě to vůbec nevadilo, 2. mě
se to líbylo všichni to mají v nějakém příběhu, 3. ano jsem spokojen, mě tento spůsob velmi
zaujal a libyl se mi.“ I ve třetí reflexi je na tento aspekt poukázáno: „1. V pohodě, 2. Ano –
mohli rozvíjet fantasii, 3. Ano – líbí se mi víc neţ moje.“ V bodu dva daný ţák nebo ţačka
oceňuje, ţe díky jeho/jejím prvkům mohli spoluţáci dál rozvíjet fantazii. Stejně jako jí
rozvíjel Pepa s ostatními ţáky (dle prvního a druhého dotazníku), kteří ze sestavy různých
prvků vytvořili příběh. Z bodu tři je patrné, ţe je daný ţák/ ţačka spokojený/á i s tím, jak
vyuţil/a prvky svých spoluţáků. Prvky ostatních se jemu/jí líbily víc neţ vlastní návrhy a
proto má radost z výsledku. Toto všechno podtrhují i odpovědi čtvrtého dotazníku, kde se
ţák více rozepsal: „1. pracovalo se mi dobře, cítil jsem se v pohodě na kopírování jsem od
jiných zvyklý, 2. líbilo se mi to, protoţe kaţdý z nás měl jiný nápad, 3. jsem spokojený,
protoţe to co jsem si půjčil od spoluţáků by mě nenapadlo nakreslit a způsob práce byl
super = p. uč. nám to super vysvětlila.“ I tento ţák v druhé odpovědi oceňuje kreativitu
svých spoluţáků a upozorňuje na to, ţe ačkoliv bylo veřejně umoţněno kopírování, kaţdý
z ţáků měl jiný nápad. S vlastním výsledkem je díky moţnosti zapůjčení fragmentů
ostatních, téţ spokojen. Zajímavá je v jeho reflexi první věta, kdy píše, ţe je na kopírování
od jiných zvyklý. Podnětné jsou i odpovědi v reflexi dívky, která ačkoliv projevila radost
z toho, ţe mohla nakopírovat a pouţít ve své práci „hezké prvky ostatních“, poukázala také
na etický aspekt takto pojaté práce: „1. Ušlo to, 2. jsem spokojená, 3. líbilo se mi to v tom,
ţe jsem mohla pouţít hezké prvky ostatních, ale přide mi to nefér a jednou mi to stačilo.“
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A o to všechno nám v této didaktické řadě šlo. Vyzkoušet si na vlastní kůţi, jaké je
mít oficiálně moţnost kopírovat prvky od ostatních spoluţáků (coţ se v hodinách výtvarné
výchovy beztak skrytě vyskytuje), jaké je, kdyţ ostatní ve své práci pouţívají mé vlastní
prvky – prvky, s kterými jsem si dala práci, které jsem musela vymyslet a nakreslit. Šlo
nám o to, uvědomit si, zda je to „fér/ nefér“, zda nás tato práce můţe obohatit o nový
pohled na danou věc, zda rozvíjíme fantazii a dáváme do původních návrhů vlastní názor
(popř. příběh, apod.) nebo zda jej pouze bezduše přenášíme na papír a vybarvujeme
temperou, abychom splnili zadání a učitelka byla spokojená. Šlo nám o to vyzkoušet si
tento způsob „postprodukce“, uvědomit si naší nereflektovanou práci ve světě internetu a
kaţdodenní moţnost „past and copy“. Uvědomit si, jak široké jsou díky tomu v dnešní
době moţnosti práce s dílem někoho jiného. Ukázat si, jak s tímto fenoménem pracuje
výtvarné umění, jaké „páky“ má legislativa a zákony. Díky tomu došlo ke konfrontaci
osobních zkušeností ţáka s problematikou z širšího socio-kulturního rámce. Ačkoliv nebyl
prostor si společně na závěr toto všechno uvědomit, alespoň díky psanému dotazníku se
ţáci museli nad touto problematikou zamyslet individuálně.
Tematicky a vtipně je pojat dotazník, v němţ ţák na dané otázky odpověděl:
„Nebudu vypovídat: můj právní zástupce se vám ozve.“
Vztah k formálnímu kurikulu výtvarné výchovy:
1) Vztahy k obsahu RVP ZV (2. stupeň): Očekávané výstupy a dílčí cíle
OČEKÁVANÝ VÝSTUP:
„Ţák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci.“ (RVP ZV, 2013, str. 72)
DÍLČÍ VÝSTUPY:


Ţák samostatně řeší zadaný úkol. Vytváří fragmenty, které bude v další hodině
komponovat do své malby.



Ţák má moţnost do své malby zakomponovat nejen prvky, které si navrhl, ale i
prvky, které navrhli jeho spoluţáci. Vybírá, kombinuje fragmenty pro vlastní
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vyjádření. Aktivně pouţívá (například v rozhovoru) a osvojuje si pojmy autor,
autorské právo, originál, kopie a plagiát.


Ţák slovně reflektuje svou originalitu a originalitu spoluţáků, jejichţ prvky pouţil.
Navzájem své záměry respektují a ověřují účinky vybraných, upravených i
samostatně vytvořených vyjádření.

2) Mezipředmětový vztah – ČLOVĚK A SPOLEČNOST (VÝCHOVA
K OBČANSTVÍ)
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 2. stupeň: ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy:
Ţák:


„přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí.“ (RVP ZV, 2013, str. 50) – autorské právo



„dodrţuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování.“ (RVP ZV, 2013, str. 50) – debata o stahování z internetu, např.
referátů. Rozmezí mezi krádeţí a citací.



„rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady.“ (RVP ZV, 2013, str. 50) – Han van Meegeren vs. Mark Kostabi
Vztahy ke kultuře:



Fritz Lang: Metropolis, 1927 a další filmové ukázky (Avatar, Tron)



Han van Meegeren



Jan van Eyck: Svatba manţelů Arnolfiniových



Mark Kostabi: Konvenční manţelství
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5. Výtvarná část
Aneb… Paní učitelko, nakreslíte mi veverku?

Předchozí kapitoly se podrobně věnovaly skrytým obsahům ve výtvarné výchově,
které byly zaznamenány během náslechů na třech praţských základních školách. Ve třetí
kapitole jsme rozdělili roviny obsahů skrytého kurikula na obsahy přicházející od ţáků a
na obsahy přicházející od učitele. Poslední, pátá, kapitola je věnována reflexi vlastní
výtvarné práce. Kaţdý má svou skrytou stránku, o které můţe vědět a záměrně se jí
vyhýbat nebo o ní vědět vůbec nemusí – stejně tak jsme jiţ uvedli, ţe je to se skrytým
kurikulem ve škole. Poloţila jsem si otázky, které se zaměřují přímo na mne a na tu část,
která ovlivňuje vyučovací proces výtvarné výchovy – na můj výtvarný projev. Pokusila
jsem se tak svou „skrytou stránku“ pojmenovat: Jaké jsou moje skryté obsahy ve výtvarné
tvorbě a jak se tyto skryté obsahy mohou projevovat ve výtvarné výchově? Co je pro mne
výtvarné tabu? V této kapitole se tedy zamyslím nad skrytou stránkou mojí výtvarné
tvorby, nad svým tabu. Na základě sebereflexe jej pojmenuji a pokusím se s ním výtvarně
vyrovnat.
Výtvarná oblast je nepředstavitelně široká, existuje mnoho různých stylů, ţánrů,
technik a kaţdý výtvarník má své vlastní preference. Něčemu se věnuje raději, neţ něčemu
jinému. Já jsem vţdy nejraději kreslila tuší a akvarelem pohledy na města a krajinu. Oproti
tomu vím, ţe moje slabá stránka je kresba zvířat a proto se jí raději vyhýbám. To ovšem
nejde tak snadno, kdyţ se člověk pohybuje na základní škole jako pedagog výtvarné
výchovy. O tom mě přesvědčila otázka jedné ţačky: „Paní učitelko, nakreslíte mi
veverku?“, jenţ je názvem této kapitoly. Je to otázka z praxe, kterou mi poloţila při jednom
z náslechů ţačka sedmé třídy. Je to jednoduchá otázka studentky, jeţ si nevěděla rady
s tím, jak nakreslit toto zvíře. Odhodlala se proto oslovit mě a poţádat o pomoc. Co od
pedagoga výtvarné výchovy v podobné situaci studenti očekávají? Ţačka pravděpodobně
očekávala, ţe uchopím tuţku a papír, který mi podávala a nakreslím jí perfektní veverku,
kterou ona pak jen přenese na čtvrtku a úkol bude splněn. To se však nestalo z jednoho
prostého důvodu (kdyţ opomenu otázku, jestli je správné, aby učitel dítěti kreslil obrázek
nebo ne) – neumím nakreslit veverku! A to platí obecně pro všechna zvířata. Nedovedu si
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v daný moment představit, jak zvíře vypadá a přenést svou představu na papír. Ačkoliv
jsem veverku viděla několikrát na ţivo i nakreslenou, je to pro mne v danou chvíli velice
abstraktní pojem. Samozřejmě mám povědomí o tom, ţe veverka je středně veliký
hlodavec a má mohutný ocas. Na základě toho jsem schopná vytvořit jakési „univerzální“
zvíře se znaky, které charakterizují veverku. Pak se ovšem stydím za výsledek, ve kterém
není poznat, zda je to veverka nebo pes či klokan. Od druhého stupně ZŠ se kreslení zvířat
raději vyhýbám. Dopředu očekávám, ţe se výsledek „nepovede“ a jsem nervózní, kdyţ se
ocitnu v situaci, kdy musím nějaké zvíře nakreslit. Ale jak jsem napsala výše – člověk se
tomu nemůţe stavět celý ţivot zády. Je pravděpodobné, ţe se opět vyskytne situace, kdy
s tím budu muset „bojovat“ a to nejen ve škole, ale taková situace se můţe vyskytnout i
v soukromém ţivotě. Uvedu zde konkrétní příklad z osobního ţivota – občas hraji
s kamarády hru Aktivity. V této hře si jeden ze dvojice vylosuje kartu s nějakým pojmem.
Kaţdé vylosované slovo, pojem, musí následně v časovém limitu vyjádřit aktivitou, která
na něj padne – buď mluvením, pantomimou nebo kreslením, tak, aby jeho spoluhráč uhodl,
co mu sděluje. Je velice svazující vědět, ţe pokud si vytáhnu aktivitu kreslení, očekává se
ode mne dokonalý výkon, protoţe všichni u stolu vědí, ţe studuji výtvarnou výchovu.
Občas si vytáhnu zvíře, které musím nakreslit, coţ většinou nemá valný výsledek. Pak se
obvykle rozjede lavina smíchu a celý večer poslouchám poznámky, jako: „ha, ha, ha a to
jsi výtvarník? To chceš učit děti kreslit?“ Apod.
Otázkou ţačky: „Paní učitelko, nakreslíte mi veverku?“ jsem si uvědomila, ţe se
tento můj „blok“ kreslení zvířat prohlubuje časem a řadou podobných nepovedených
pokusů. Tato otázka se mi vryla do paměti, při jejím vyslovení mne polilo horko. Kdyţ
hraji hru Aktivity, „znemoţním“ se maximálně před svými kamarády, ale „znemoţnit“ se
ve škole před svými studenty? Snaţila jsem se zachovat chladnou hlavu a s ţákyní
vyjmenovat charakteristické znaky veverky, podle kterých následně svojí kresbu vylepšila
a já jsem nemusela kreslit nic. Tím se problém vyřešil. Ale co kdyţ se ocitnu v podobné
situaci příště? Dlouho jsem o tom přemýšlela a pokládala si otázky: Co ţáci očekávají od
učitele výtvarné výchovy? Co kdyţ učitel něco neví nebo neumí? Selţe pak v očích ţáků?
Nejen, ţe jsem touto otázkou narazila na své „tabu“ přímo uprostřed vyučování, navíc jsem
však cítila osobní selhání, nedůvěru ve své schopnosti a tím jsem podryla své sebevědomí
pro budoucí vyučování. Ţákyně narazila na něco, co neumím, čeho se bojím, čemu se
raději vyhýbám. Rozhodla jsem se s tímto mým „komplexem“ vypořádat. A prvním
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důkazem toho je, ţe jej popisuji ve své diplomové práci. V následující části práce
představím drobné etudy, pomocí nichţ jsem hledala svůj vztah k tomuto mému „tabu“.
Rozhodla jsem se ve své výtvarné práci zpracovat zvíře, které mi přímo zadala ţákyně
sedmé třídy – veverku. Jedná se o explorační výstupy, ve kterých zkoumám pojem:
„veverka“. Nejde mi o dokonalost tvorby, o to naučit se perfektně realisticky vystihnout
veverku, ale o jakési překonání sama sebe, překonání svého bloku.

V první fázi jsem se pokusila nakreslit několik veverek, aniţ bych měla k dispozici
jakoukoliv obrazovou předlohu. Takto přibliţně bych pravděpodobně nakreslila veverku
ţákyni v hodině výtvarné výchovy:

Obr. 85: Veverka č. 1

Lihovým fixem bylo vytvořeno mnoho veverek podobným obrázku výše. Kresba se
zastavila na „mrtvém bodě“. Bylo nutné posunout se jinam. Musela jsem si vytvořit
představu, ujasnit si, co vlastně potřebuji nakreslit. V další fázi jsem proto nahradila obraz
slovem a namísto kreslení veverku popsala. Pouţila jsem jednoduché holé věty a vyhnula
se jejímu pojmenování. V pěti větách bylo vystihnuto vše, co o vzhledu veverky vím a co
je pro ni charakteristické. Viz popis: „Pro toto zvíře je charakteristické rezavé zbarvení.
Břicho je však barvy bílé. Má nápadný huňatý ocas. Střapce chlupů na uších směřují do
špičky. Na malé hlavičce jsou výrazné černé oči.“ Na základě tohoto verbálního popisu
jsem veverku nakreslila znovu. Verbální myšlení vede k posunu vizuální stránky a opravdu
zde lze určitý posun v zobrazení sledovat. Jako bych najednou nad kresbou více
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přemýšlela. Verbalizace mi pomohla vyabstrahovat podstatné věci, na které jsem se
zaměřila.

Obr. 86: Veverka č. 2

Dovede i někdo jiný podle tohoto verbální popisu poznat, o jaké zvíře se jedná a
nakreslit jej? V této fázi mi připadalo přirozené vyuţít jako „pokusnou“ skupinu ţáky
základní školy. Zvolila jsem proto dvacet dětí z druhé třídy základní školy na Praze 8, kde
učím výtvarnou výchovu. Předloţila jsem jim výše uvedený popis veverky. Ţáci se měli
zamyslet nad tím, o jaké zvíře se jedná a následně jej nakreslit tuší a dřívkem. Pokud
někomu nebylo jasné, ţe popis reprezentuje veverku, mohl se pokusit nakreslit jakékoliv
zvíře podle daných kritérií (malá hlava, veliký ocas, uši do špičky, apod.). Po dokončení
práce ţáci jmenovali zvířata, která nakreslili a já je zapisovala na tabuli. Třináct hlasů
získala veverka, čtyři děti si myslely, ţe se jedná o lišku, jeden chlapec nakreslil
chameleona a dvě děti vůbec nedovedly zvíře identifikovat. Poté jsem doprostřed tabule
napsala slovo „veverka“ a ţáci formou brainstormingu „stříleli“ veškeré asociace k tomuto
slovu, které jsem zapisovala na tabuli (viz obr. 87). Děti mají obecně veliké mnoţství
znalostí o nejrůznějších zvířatech a tedy i o veverkách. Jejich asociace by se daly rozdělit
na následující kategorie:
1. vnější vzhled veverky (popis): bílé bříško, rezavá, šedá barva, veliké zuby, dlouhý
chundelatý ocas, malé přední pacičky
2. schopnosti veverky: létá (myšleno ze stromu na strom)
3. ţivot veverky: ţije v lese v díře na stromě, dělá si zásoby na zimu, jí oříšky
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4. Zajímavá byla asociace jednoho ţáka, který říkal, ţe kdyţ se řekne veverka, zní to
jako Verunka – připsali jsme proto na tabuli „Verča“
5. kultura spojená s veverkou: na tuto kategorii jsem ţáky „navedla“ já, zajímalo mne,
kde se s veverkou setkali - např. ve filmu, v seriálu nebo znají nějakou kníţku, kde
je výrazná postava veverky? Všem se ihned vybavil film Veliká ořechová loupeţ a
dále Spongebob. Doba ledová byla na tabuli přidána mnou – i tu ţáci znali. A jedna
dívka zmínila seriál Barbie.

Obr. 87: Brainstorming ţáků 2. třídy ZŠ, slovo: „Veverka“

Po brainstormingu měli ţáci nakreslit veverku znovu. Nyní jí kreslili se značným
rozdílem – za prvé věděli, ţe kreslí veverku a za druhé za sebou měli brainstormingovou
lavinu asociací na toto téma. U některých ţáků lze sledovat posun v zobrazení. Uveďme
příklad: níţe jsou dvě kresby ţákyně s iniciály KJ. Během první kresby ţákyně nedokázala
identifikovat, o jaké zvíře se jedná. Pracovala tedy pouze s popisem, který měla k dispozici
– malá hlava, černé oči, nápadný ocas… Při kresbě druhého obrázku (KJ 2) ţákyně jiţ
věděla, ţe má nakreslit veverku a také věděla, ţe veverka ţije v lese, má ráda oříšky, má
veliké zuby, apod. To všechno se na této kresbě objevilo. Ţákyně umístila zvíře do jeho
přirozeného prostředí, nakreslila pro něj potravu, apod.
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Obr. 88 – 89: Téma veverka (ţákyně s iniciály KJ 2. třídy ZŠ)

Kaţdý z ţáků pojal zobrazení veverky velice osobitě. Vzniklo tak přes dvacet
různých „tváří“ veverky. Ţáci, jejich názory a tvorba mohou být pro učitele velikým
inspiračním zdrojem. I v tomto případě tomu tak bylo – kresby ţáků mě donutily zamyslet
se nad tím, jak různí lidé dokáţou všelijakými způsoby vystihnout jedno zvíře a přesto je
stále poznat, ţe se jedná o veverku. Z těchto kreseb jsem vytvořila koláţ, ve které lze
sledovat rozmanitost pojetí veverky (obr. 90). Paralelně s tímto experimentem jsem začala
pracovat na bloku, jenţ následně dostal název: „Jednačtyřicet podob veverky“ (popis viz
níţe).

Obr. 90: Koláţ z kreseb ţáků
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V návaznosti na brainstorming ţáků 2. třídy vznikla myšlenková mapa s názvem:
„Kdyţ se řekne veverka…“. Co všechno se mi vybaví, kdyţ se řekne veverka? Kromě
klasických atributů, které uváděli i ţáci, jako je oříšek a rezavá barva, se mi navíc vybavila
česká přirovnání a rčení: „Je drzej jak lázeňská veverka“, „čiperný jako veverka“, „je mu
to platné jak veverce louskáček“. Dále také např. kniha Josefa Zemana: Dobrodruţství
veverky Zrzečky (kterou jsem představila i svým ţákům a společně jsme si část přečetli) a
jeden „veverčí“ vtip.

Obr. 91: Myšlenková mapa na téma: „Kdyţ se řekne veverka…“

Další posun v mojí tvorbě nastal, kdyţ se mi podařilo v parku vytvořit fotografie
reálné veverky (obr. 92 – 93). Měla jsem moţnost prohlédnout si veverku zblízka a přenést
její podobu na obraz pomocí fotoaparátu.

- 107 -

Obr. 92 – 93: Vlastní fotografie veverky
To mne dovedlo k dalším otázkám: proč se vlastně bojím nakreslit veverku? Je to obava,
ţe nebude dost reálná a věrohodná? Obava, ţe neumím nakreslit zvíře tak, aby se podobalo
skutečnosti? Přesně to totiţ očekávají moji přátelé při zmíněné hře Aktivity. Jsme příliš
upnutí na to, ţe obraz má být realita a stále se setkáváme s tím názorem, ţe jediné správné
zobrazení, je to realistické. Obraz versus realita – tolik přednášek, přečtené literatury a
diskusí, které jsem absolvovala k tomuto tématu na Katedře výtvarné výchovy. Ačkoliv u
svých ţáků oceňuji jakýkoliv jejich osobní vklad do tvorby, při své kresbě a tlakem okolí
jsem se nechala sama unést porovnáním svých kreseb s reálnou podobou veverky. Proto mi
mé kresby připadají „nedokonalé“. Díky výše vyfoceným veverkám jsem se zamyslela nad
následujícím: Co znamená kreslit a co znamená fotit? Proč kreslit veverku realisticky, kdyţ
jí můţeme vyfotit? Vynález fotografie vysvobodil výtvarné umění od napodobovací
posedlosti jiţ v 19. století. Fotoaparát najednou umoţnil vytvořit poměrně přesný obraz
určité vizuální reprezentace skutečnosti, a proto se fotografie tehdy stala objevem, který
uspokojil posedlost po realismu. V kresbě lze naopak pracovat se stylizací, zjednodušením,
hrou, metaforou, apod. V této fázi se můj strach z kresby pomalu vytrácel. Díky tomu jsem
začala více experimentovat, nebála jsem se předimenzovat některé části veverky – ocas,
bílé břicho, apod.
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Obr. 94: Obrázek z knihy „Jednačtyřicet podob veverky“

Dále jsem si poloţila otázku: A co kdyţ se úplně oprostíme od figurativního,
předmětného zobrazení veverky? Lze vyjádřit veverku i jiným způsobem? Umění mluvilo
dlouhou dobu pouze skrze atributy. Pokusme se nyní zamyslet, jak by mohl vypadat obraz,
kde by nebyla zobrazená veverka, ale přesto by lidem veverku asocioval. Co se vybaví
většině, kdyţ se řekne veverka? Pravděpodobně bude na prvním místě oříšek, stejně jako u
mých ţáků při brainstormingu. Namísto figurativního zobrazení veverky jsem tedy v této
fázi vytvořila pomocí symbolů obraz, který její zobrazení zastupuje. Na plátně lze vidět
pouze koţíšek, na kterém jsou poloţené oříšky. Dovede nezasvěcený divák identifikovat
v tomto obraze veverku? Pravděpodobně ano. I to je důkaz, ţe nejen realistické zobrazení
dokáţe divákovi sdělit, co obraz vyjadřuje.
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Obr. 95: Veverka
Paralelně se všemi výše uvedenými fázemi jsem začala tvořit malou kníţku, která
později dostala název: „Jednačtyřicet podob veverky“. Úkolem bylo kaţdý večer nakreslit
minimálně jednu veverku. Zkoumala jsem, zda se začne kresba po tolika pokusech
zlepšovat. V tomto bloku lze skutečně nalézt jednačtyřicet různých podob veverek. Jejich
podoba se proměňovala s postupem času, kaţdodenním přemýšlením o tomto tématu a
vybavováním dalších a dalších asociací.
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Obr. 96 – 100: Kniha „Jednačtyřicet podob veverky“

Nyní jsme se dostali aţ k závěru výtvarné části. V rychlosti zde byl popsán její
půlroční průběh a vývoj. Toto téma jsem pojala poměrně široce, coţ zde můţe působit, ţe
rychle skáčeme z jednoho na druhé. Ve skutečnosti tomu tak nebylo. S postupem času se
fáze vyvíjely, prolínaly a moje tvorba se posouvala od první fáze, kdy jsem bezradně, se
studem a úzkostí kreslila první veverky, aţ po fázi, kdy jsem měla radost z tvorby a
nedělalo mi problém vzít tuţku a nakreslit veverku, „hrála“ jsem si s jejím zobrazením a
zasazovala jí do různého prostředí. Moţná vás napadne otázka: „ale co ostatní zvířata?“
V úvodu jsem řekla, ţe tento strach nemám z kreslení veverek, ale z kreslení zvířat obecně.
Co kdyţ po mně jednou bude chtít ţák nakreslit slona, opici nebo čápa? Ocitnu se zase na
začátku této cesty? Člověk samozřejmě nikdy nemůţe pojmout všechno, co si pro něj ţáci
připraví, a bylo by bláhové myslet si, ţe kresbou veverek bude nyní moje následující praxe
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naprosto bez problémů a neočekávaných situací. Ţáci mohou zaskočit člověka kdykoliv a
čímkoliv. Právě to však dokáţe mnohé učitele obohatit, nutí je to k zamyšlení a k vlastní
sebereflexi. Osobně si myslím, ţe mě tato část, kterou jsem si nyní prošla a musela jsem
v sobě překonat jakési dlouholeté tabu, velice posílila. Nešlo mi o to, naučit se dokonale
kreslit zvířata, ale o to zabojovat s něčím, s čím jsem měla problém. Nyní uţ vidím, ţe vše
je řešitelné. Svůj strach jsem tedy překonala. Díky všem uvedeným fázím nyní vím, jak
všelijak lze tvorbu (nejen zvířat, ale vlastně čehokoliv) uchopit a z jakých nejrůznějších
perspektiv k ní můţeme přistupovat.59 Pravděpodobně v budoucnu nedovedu vytvořit
akademickou kresbu čápa nebo jiného zvířete, ale rozhodně uţ se nebudu bát uchopit tuţku
a pokusit se nakreslit jej. A o to mi v této části práce šlo.

59

To vnímám jako nesmírně obohacující nejen pro mou výtvarnou tvorbu, ale i pro mou budoucí praxi.

Prošla jsem si cestu, kterou bych mohla předloţit i svým ţákům jako určité východisko, jak lze se strachem
ve výtvarné tvorbě „bojovat“.
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Závěr
Na počátku této obsáhlé práce byly vysloveny otázky: Co je to skryté kurikulum?
Jaké můţe být skryté kurikulum ve výtvarné výchově? Co se z něho můţe učitel/ka
dozvědět? A jak k němu přistupuje – pracuje s ním, všímá si ho či nikoliv? Jak ho lze
didakticky vyuţít v hodinách VV? Na tyto klíčové otázky jsme postupně hledali odpovědi
skrze literaturu, pozorování hodin výtvarné výchovy, rozhovory s vyučujícími, ţáky, apod.
Shrňme tedy nyní zjištěné poznatky: Uvedli jsme, ţe vedle zjevných obsahů působí
v edukačním diskursu také činitelé skrytí, implicitní, nepřiznávaní, utajovaní, nezáměrní,
ale ţe i ti jsou však schopni předávat významy, i díky nim se ţáci něco učí. Existují tři
varianty, co se s těmito obsahy ve škole děje: tyto nezamýšlené stránky ţivota školy
mohou být buď nereflektované (aktéři si je neuvědomují), nezdůrazňují se (zůstávají ve své
skryté rovině, ačkoliv o nich učitel ví) nebo se s nimi záměrně pracuje. Během mého
pozorování na třech základních školách šlo vţdy pouze o první a druhý bod – obsahy byly
buď úplně nereflektované, nebo se s nimi dále nepracovalo. Některé obsahy skrytého
kurikula se během vyučovacích hodin opakují, a tak má vyučující příleţitost je
postřehnout, připravit se na ně, pracovat s nimi (na ty jsme se zaměřili ve třetí kapitole.
Viz: On neumí nohy… a Bacha Hilter!). Záleţí pak jen na vyučující, zda je dokáţe60
„vytáhnout ze skrytosti“ a vytěţit jejich vzdělávací potenciál. Ke kaţdému „odhalenému“
obsahu jsme poloţili otázky, poukázali na širší socio-kulturní a umělecké souvislosti a
naznačili tak, nad čím by bylo moţné přemýšlet, kdyby chtěl vyučující z obsahů vytvořit
pro ţáky učivo. Ve čtvrté kapitole jsme si představili konkrétní ukázku navrţené a
realizované didaktické řady, která vznikla na základě zjištěných skutečností.
Na různých školách, v různých třídách se budou odehrávat různé obsahy. Navíc
skryté kurikulum je velice široký a neustále se proměnující fenomén, který „roste“ s dobou
a s aktéry, kteří do něj právě vstupují. Tato práce proto nelze aplikovat globálně na
všechny školy jako „návod“, jak uchopit skryté kurikulum ve výtvarné výchově. Nýbrţ
jejím cílem bylo poukázat na to, co skryté kurikulum vůbec je, jaké obsahy můţe do

60

Pokud tedy vůbec chce…
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vyučování vnášet, jak je můţe učitel reflektovat, čeho si můţe všímat, jak se můţe ptát, co
lze ze skrytého kurikula vytěţit, jak se můţe rozvíjet jeho vzdělávací potenciál.
Všechny tyto zjištěné skutečnosti byly pro mne a mou budoucí praxi neskutečně
obohacující. Za prvé se zlepšily mé pozorovací a reflektivní schopnosti. Také jsem jiţ
vlastně po druhé (po prvé to bylo v bakalářské práci) dokázala, ţe témata pro výtvarnou
tvorbu nemusíme nutně hledat jen někde vně školu, jak tomu často na základních školách
bývá, nýbrţ můţeme pro učivo výtvarné výchovy vytěţit právě to, co máme přímo „pod
nosem“, to, co se odehrává přímo ve škole, ve třídě, co nám přinášejí naši ţáci.
V neposlední řadě pro mě velikým přínosem byla i pátá kapitola, v níţ jsem se zamyslela
nad skrytou stránkou mé výtvarné tvorby a pokusila se jí překonat.
Tato práce pro mě však rozhodně není uzavřenou kapitolou. Na konci čtvrté části
jsem si dala za cíl, ještě jednou realizovat navrţenou didaktickou řadu Autor a jeho dílo.
Pokusit se díky tomu odpovědět s budoucími ţáky na veškeré nezodpovězené otázky
k tomuto tématu. A jak jsme uvedli výše – různé školy, různé třídy mohou skrývat nová a
nová témata, je tedy pravděpodobné, ţe pedagog můţe celý ţivot objevovat nejrůznější
zajímavé skryté obsahy, které můţe v hodinách proměňovat v učivo. Stejně jako díky
bakalářské práci si nyní více všímám při vyučování rozhovorů mezi ţáky, doufám, ţe i
díky této práci budu i nadále ve své budoucí praxi reflektovat skryté obsahy přicházející ze
všech uvedených rovin (skryté obsahy přicházející od ţáků, od učitele – sebereflexe,
organizačního chodu školy, apod.) a budu s nimi i nadále pracovat.
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