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ANOTACE
Cílem práce je přiblížit aktivitu a tvořivost jako vzdělávací proces používaný
v pedagogické teorii i praxi.
Část první teoretická se zabývá postoupností. Kdy s tímto principem souvisí
aktivita, samostatnost a tvořivost žáků. Důležitá je i jejich pozitivní motivace. Koncepce
aktivizujících výukových metod.
Část druhá je o uplatnění tvořivosti v předmětu Floristika na tematický okruh
Interiérové a exteriérové práce.
SLOVA KLÍČOVÁ
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ANNOTATION
The aim of this thesis is to describe the activity and creativity as an educational
process used in educational theory and practice.
The first part of this thesisis concerned withtheory of sequence, when this principle
is related to activity, independence and creativity of the students. Their positive
motivationis also important. Conception of activating teaching methods.
The second part of this thesis is about the application of creativity in the subject
Floristry on the thematic area of Interior and exterior works.
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Úvod
Výchova a vzdělávání mladé generace by měla být cílevědomá činnost učitele, která
má žáky vyzbrojit dostatečnými znalostmi, dovednostmi, návyky. Následně, by tato
činnost měla rozvíjet jejich poznávací a tvůrčí schopnosti. Úkolem práce učitele je celkový
a harmonický rozvoj osobnosti žáka, jeho intelektu, morálního, mravního, estetického,
ekologického a ekonomického cítění. Výsledkem této práce by mělo být úspěšné začlenění
žáků do výrobního a společenského života, k tomu patří naplnění klíčových kompetencí
dle Rámcového vzdělávacího programu.
Výchovně vzdělávací proces je záležitostí nejen celého pedagogického sboru, ale i
vychovatelů, vedení školy, ostatních zaměstnanců, ale především rodičů, kteří by měli
projevovat zájem o vzdělání a chování svých dětí.
Téma bakalářské práce jsem si vybírala záměrně, na učilišti ve vzdělávání žáků a učňů
pracuji téměř dvacet let. Velmi často se setkávám s dětmi, které přijdou do prvního ročníku
bez zájmu, často s problémy různého charakteru, někteří také po neúspěchu na střední
škole, kde nezvládli studium. Většina této mládeže, která přichází ke studiu na učilišti je
demotivována, často zrazená vzděláváním a přístupem některých vyučujících z předešlých
škol. Někdy mě překvapuje, jak dokáže nevhodné, někdy negativní hodnocení některých
vyučujících ovlivnit život studenta, jak špatně zvolená slova dokážou změnit postoj dítěte,
žáka na jeho budoucí životní cestě. Ve škole máme ale také studenty, kteří přijdou se
skutečným zájmem o obor, těch si moc vážíme a snažíme se pro ně udělat ve vzdělávání
maximum. Všechny žáky podporujeme pozitivní motivací a přístupem, hledáme jejich
kladné stránky a používáme vyučovací metody, tak abychom vzbudili zájem o obor, ve
kterém se vzdělávají. Pokud některým žákům jejich zájem vydrží, je jim umožněno
zúčastňovat se soutěží, kde dosahují výborných výsledků a dále i účast na různých
prodejních akcích s prezentací svých výrobků, které jsou s drobnou pomocí schopni
samostatně tvořit a pod vedením učitele odborných předmětů zabezpečit zakázky.
Pracuji ve škole, kde máme ve třídách menší počet žáků a to umožňuje se jim ve
výuce velice dobře věnovat s individuálním přístupem, podpořit je v rozvoji jejich znalostí.
Učiliště nabízí i inkluzívní vzdělávání, ve výuce odborného výcviku pracují žáci s pomocí
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asistentů a postupně se začleňují do kolektivu. Další skupinu tvoří žáci, kteří se teprve
„hledají“ jsou bez zájmu a ty je důležité správně motivovat, vést je k tvořivosti. Jak je
pozitivně přivést k zájmu o obor a vůbec, k aktivitě nejen v oboru, ale i k samotné tvůrčí
práci je věc, kterou se budu v této práci za využití svých zkušeností snažit ověřit a rozšířit,
najít, zjistit a naučit se lépe tyto skutečnosti aplikovat v každodenní práci s žáky, tak aby
tato práce mohla současně pomoci i začínajícím učitelům odborného výcviku.
Výchova je otázkou pro širokou veřejnost a prakticky pro celou společnost.
V současné době veřejnost někdy tápe, jakým směrem poslat své dítě do vzdělávacího
procesu, mnoho rodičů si klade otázku jak vlastně vychovávat své dítě, do jaké školy by
měli dítě přihlásit, jakým směrem ho vést. Učit své děti slušnému chování, následně pak
vytvářet určité kulturní hodnoty, vychovat z dětí obstojně žijící občany. Vzdělávat se
v různých oblastech, například v informačních technologiích, je dnes žádané, ale pro
někoho kdo pracuje, nebo bude a chce pracovat rukama, to tak být nemusí. V současné
době se objevuje posun společnosti a začíná se naplňovat to známé přísloví, že řemeslo má
zlaté dno. Pro žáky a celou společnost je nutné zdůraznit, že pokud se práce dělá poctivě,
tak řemeslo může a musí mít zlaté dno, alespoň pro ně samotné, ve formě uspokojení a
naplnění jejich potřeb.
Od začátku učení hrají jednu z podstatných rolí osobnosti učitelů. Na vzdělávající
učitele je kladeno mnoho požadavků, musí mít odpovídající vzdělání, plnit pracovní
povinnosti, neustále získávat nové znalosti, účastí na nejrůznějších akcích, ale i na
výstavách a metodicky zaměřených seminářích. Všechny tyto skutečnosti však nezaručují
vždy celkovou úspěšnost učitele. Dalším faktorem je pro učitele jeho vlastní osobnost,
schopnost vcítění se a jistá míra empatie, tvořivost, životní zkušenosti, ale hlavně zájem o
vzdělávání žáků, láska k nim i pedagogické nadšení.
Tvořivý přístup učitele v pedagogické profesi je důležitý. Projevuje se ve výchovném
působení, ve vzdělávacím procesu, ve výběru obsahu vyučování, v organizačních formách
a vyučovacích metodách. Proto jsem se rozhodla prohloubit znalosti v uplatnění
motivačních a aktivizačních metod ve výuce. Formy tvořivosti využít také k aktivizaci
žáků v odborném předmětu Floristika, následně na Odborném výcviku v tematickém celku
Interiérové a exteriérové vazby.
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1

Tvořivost v odborném výcviku
Co si můžeme představovat pod pojmem tvořivost v odborném výcviku? Tvořivostí

jsou podle současných zjištění obdařeni téměř všichni lidé, kteří vedou plnohodnotný život
a přizpůsobují se současným životním podmínkám, které se s novou dobou stále vyvíjí a
mění. Někteří lidé jsou tvořiví více, někteří méně. Velmi záleží na jejich osobnostních,
psychologických a povahových vlastnostech. Takže je tvořivost chápána jako lidská
vlastnost, která umožňuje jít neobvyklými cestami k nečekaně dobrému výsledku. Nejedná
se však o to naučit se určité vzorce tvořivosti a ty automaticky používat, ale o to naučit se
také vymýšlet k některým už vymyšleným záležitostem nové pracovní postupy, neobvyklé
a originální řešení. Umět si poradit v nezvyklých životních situacích, vydržet u
problematického řešení a koncentrovat svoji pozornost k danému příkladu, nebo
pracovnímu problému.
Tvořivost lze trénovat postupnými a cílenými kroky můžeme rozvíjet jak osobnost u
dětí, žáků, ale také již u dospělých lidí (například i u učitelů a vychovatelů). Všichni tito
vyjmenovaní však pro správný rozvoj tvořivosti musí být správně motivováni, oni sami
musí být pozitivně naladěni a pak to přinese velmi pěkné výsledky v podobě správného
posilování sebevědomí, větší průbojnosti osobnosti a lepšího sociálního začlenění. Dále
pak i ochotu ke spolupráci mezi svými vrstevníky v širším okolí, kde se pak žáci a ostatní
velmi dobře prosazují a socializují. Vše nemusí být vždy zakončeno úspěchem a nadšeným
aplausem, ale podstatné je, že to přinese uspokojení jednotlivců a možná i celému
spolupracujícímu kolektivu. I počáteční neúspěch je cesta k dalšímu možnému postupu
k cestě za úspěchem.
„Tvořivosti je zapotřebí; je to vlastnost (snad výhradně lidská), která je předpokladem
technického a civilizačního pokroku. Nestačí nové, stále větší bohatství vědeckých
poznatků jen registrovat a začleňovat do racionálních systémů, je žádoucí umět je
pochopit, dát jim nové souvislosti a použitelnost, učinit je prospěšnými- jednou prakticky
tak, aby to usnadnilo život, jindy aby to život naplnilo novými hodnotami. Bez tvořivého
zaujetí by to nebylo možné.“ (Uždil, 2002, str. 104)
Ve floristice je důležitá tvořivá atmosféra, tvořivým jednáním pak budujeme
výtvarnou stránku a poté tedy můžeme definovat tvořivost například jako vytvoření
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nějakého výrobku z materiálu, který nemá doposud žádný tvar. Jedná se například o
keramickou hlínu, dřevěné špalky, seno, slámu, kartony, ratan, skleněné desky a podobné
hmoty. Můžeme ale recyklovat určité materiály a vytvářet z nich nové dekorace, nebo
účelné prvky. Tyto jednotlivě vytvořené záležitosti následně spojujeme v jeden nový celek.
Tento nový celek by měl mít určitý řád a jednotnost. Vše by mělo působit harmonicky a
odpovídat estetickým zákonitostem. Takto provedená tvůrčí práce je především duševní
činnost a výkon realizovaný prostřednictvím řemesla. To je tvořivost, existuje mnoho
výkladů a definic pro tento termín.

1.1 Tvořivost
„Je často pokládána za oblast vyhrazenou uměleckým směrům. Stačí však například
vstoupit do moderního obchodního domu, rozhlédnout se kolem sebe a budete obklopeni
produkty tvůrčí představivosti. V tzv. ,,normálním světě“ hrají tvůrčí dovednosti velmi
významnou úlohu ve všech oblastech lidské činnosti. Jsou nejen potřebné při vymýšlení
designu výrobku, při jeho uvedení na trh a jeho distribuci, jsou také potřebné při
vyučování, ve výuce odborného výcviku, výchově dětí, vedení domácnosti, vaření či
přestavbě bytu, jsou nepostradatelné při kolektivních sportech, při soukromém podnikání a
vědeckém výzkumu aj. Tvůrčí schopnosti patří k nutné výbavě každého, kdo se podílí na
realizaci nových myšlenek a metod nebo řešení různých problémů. Tvořivost je
nenahraditelný kognitivní nástroj, nikoli obor či předmět, a je nutné ji procvičovat.“
(Petty, 2008, str. 142)

1.2 Definice tvořivosti
V této problematice se nabízí mnoho variant a možností o tom co vlastně tvořivost
znamená. V knize Alexandry Petrové je uvedeno.
Tvořivost je například: „schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním
způsobem, smysluplně je používat neobvyklým způsobem, vidět nové problémy tam, kde
zdánlivě nejsou, odchylovat se od navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné a
vyvíjet z norem vyplívající ideje i proti odporu prostředí jestliže se to vyplatí, nacházet
něco nového, co představuje obohacení kultury a společnosti.“ (Ulrich- in Nákonečný,
1995, str. 107)
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Tvořivost je také: „duševní schopnost vycházející s poznávacích i motivačních
procesů, v nichž důležitou rol hraje inspirace, fantazie, intuice. Projevuje se nalézáním
takových řešení, která jsou nejen správná, ale současně nová, nezvyklá, nečekaná. Proces
tvořivosti mívá několik etap, mimo jiné i přípravu, dozrávání nápadu „osvícení“, kontrolu,
opracování. Tvořivost podporuje: vysoká inteligence, otevřenost novým zkušenostem,
iniciativa ve vytváření řádu, pružnost s usuzování, potřeba seberealizace. Tvořivost je
tlumena: direktivním řízením, stereotypy, tendencí ke konformitě.“ (Průcha, Walterová,
Mareš, 1995, str. 235)
Tvořivost je dále: „soubor vlastností, které dávají člověku schopnost, aby v důsledku
změn ve svém vědomí vytvářel nový produkt. Tvořivost lze rozdělit na tvořivost invenční (ze
známých poznatků se tvoří nové kombinace) a tvořivost inovační (vyžadující hluboké
pochopení problematiky a uplatňující je především ve vědecké činnosti).“ (Votruba, 1984,
str. 21)
Tvořivost je taktéž: „souhrn vlastností osobnosti, které jsou předpokladem pro tvůrčí
činnost, popřípadě tvůrčí řešení problémů. Zahrnuje v sobě schopnosti, včetně
intelektových, ale nevyčerpává se jimi.“ (Čáp, 1997, str. 237)
Z hlediska těchto výše uvedených definic tvořivost souvisí se silnou motivací žáků,
zájmem o určitý zkoumaný obor, a také s vlastní inteligencí žáků. Jak problematika
tvořivosti a inteligence spolu souvisí, je patrné z mnoha odborných knih.
Lze konstatovat, že pomoci pozitivní motivace a tvořivosti, je možné ve výchově a
vzdělávání učit děti i žáky tak, aby jejich rozvoj ať už intelektuální, nebo emoční
postupoval progresivní cestou. Emoční intelekt je možno zlepšovat, záleží pak na
osobnosti vyučujícího i žáka a je proto významné se tímto problémem zabývat. O emoční
inteligenci píše Ing. Petrová Alexandra v knize Tvořivost v teorii i praxi. Žijeme v náročné
době, která se rozvíjí velice rychlým tempem. Mnohdy sami dospělí mají problém jít
takzvaně s dobou, udržovat vysokou odbornost ve svém oboru, což vyžaduje neustálé
sebezdokonalování a též sebevzdělávání. Někdy je v životě potřeba změnit i obor činnosti,
případně se rekvalifikovat. Například pokud člověk přijde o zaměstnání, měl by
pokračovat v dalším studiu. Když je to možné dále pokračovat v návazném studiu ve vyšší
formě, nebo v úplně odlišném oboru pomocí dílčích zkoušek. Ztráta zaměstnání je velmi
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těžká záležitost, mnohdy ztratí lidé motivaci, radost ze života, sebejistotu a zhorší se jejich
psychický stav. Nejprve se tedy většinou musí sami zaktivovat, nebo vyhledat odbornou
pomoc k získání sebevědomí a sebejistoty, aby mohli zkusit štěstí v jiném oboru. To
potvrzuje obecná moudrost, že člověk se učí celý život.
„Jedním z předpokladů, kterým jde zahájit cestu za lepším tvořivějším životem je
optimismus. Není to jednoduché, ale může to vést ke zlepšení vlastního pohledu na život.
Optimismus je proto důležitý pro tvořivost. Pokud bychom nevěřili v úspěch při jakékoliv
tvořivé činnosti, bylo by zbytečné s touto aktivitou začínat.“ (Shapiro Lawrenc, 1998, str.
105)

1.3 Tvořivost jako podstata výchovně vzdělávacího procesu
Tvořivost je podstatná v jakémkoliv vzdělávacím procesu. Už v mateřské škole
hledají děti inspiraci při kreslení svých návrhů. Na prvním stupni žáci zkoušejí být tvořiví
v prvních krocích učení se základům psaní, počítání, ale i čtení. Druhý stupeň je pro žáky
hledání se sami sebe a tvořivost i inspiraci hledají nejen v základních vzdělávacích
předmětech, ale i v životě. To jim většinou vydrží i do středních a vyšších forem studia.
Co je to inspirace? Petrová uvádí G. Petty (1996, str. 237-245) Inspirace je hledání
nových podnětů, námětů a motivů. Někomu může hledání inspirace působit velké
problémy. Učitel by měl proto poskytnout žákům co největší prostor pro hledání inspirace
v podobě informací, například z odborných textů, časopisů, přístupu na internet, dále pak
podpořit žáky, aby použili jakoukoliv vhodnou myšlenku. V této fázi by žáci neměli být
svazováni přísnými pravidly například strukturou učiva, metodickou formou, úpravou
písma, praktičností. Nejdůležitější je mít co nejvíce různorodých nápadů a námětů, týkající
se učiva. Žáci, by měli být hluboce ponořeni do problému, přemýšlet nekriticky, spíše
spontánně, radostně, trochu také riskovat a improvizovat. Jednotlivá stádia inspirace je
možno řadit posloupně a postupně na sebe navazují takto:
-

Klarifikace: v tomto stádiu by žáci měli co nejvíce zapojit logické myšlení,
postupovat co nejvíce analyticky, logicky a kriticky. Položit si jasně formulovanou
otázku. Co konkrétně chci udělat a řešit?
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-

Destilace: v této část inspirace přichází na řadu výběr myšlenky, nápadu a
sebekritické hodnocení, jestli jde tento modul vůbec vytvořit a provést v reálném
příkladu. Žáci by mohli objektivně posoudit a zhodnotit danou myšlenku.

-

Inkubace: znamená, že než začneme vykonávat činnost, je vhodná určitá doba na
inkubaci, přemýšlení a úvaha nad záměrem a jeho realizací, čímž získáme odstup a
lépe posoudíme případné problémy.

- Pilná, nebo usilovná práce: zde už začínáme pracovat na návrzích v reálné podobě
ve vytrvalém úsilí. Dílo různě vylepšujeme a vracíme se do stádia inspirace,
klarifikace i pilné práce, abychom dosáhli kvalitního závěrečného výsledku a
případně výrobku. (Lokša, Lokšová, 2003, str. 20)

1.3.1 Aktivizace a motivace žáků
Aktivizace a motivace žáků je ve výuce odborného výcviku více než důležitá. Měli
bychom žáky motivovat tak, aby jejich činnost probíhala s vlastním porozuměním, radostí
a kladným vztahem k vytvářenému pracovnímu úkolu. Důležité je vytvoření vhodného
inspirujícího prostředí.
„Vlivy prostředí na tvořivý výkon člověka se uplatňují zejména v rodině, ve škole a
v pracovním prostředí. Jisté podmínky výchovného prostředí napomáhají k rozvoji
tvořivosti- například respektování osobnosti dítěte a víra v jeho schopnosti, tolerance jeho
chyb a omylů, vědomí emocionální jistoty a bezpečí. Sebejistota a odvaha jsou základními
charakteristikami celkové volnosti, která vede k tvořivosti a spontánnosti. V myšlení žáka
je potřeba rozvíjet vlastnosti nevyhnutelné pro jeho adaptaci na nové situace.“ (Lokša,
Lokšová, 2003, str. 103)
Pracovat s žáky na bázi dobrovolnosti, učitelé by měli navodit takovou atmosféru,
která by tak na žáky působila. Pokud to žáci pochopí, odvedou smysluplnou práci, z které
mají vlastní uspokojení a jsou takto vedeni cestou k samostatnosti, odpovědnosti a svým
vlastním sebehodnocením. Žáci si také tuto činnost lépe zapamatují pro další vykonávání
práce a postupně si osvojí nově získané poznatky. V průběhu výuky by se učitelé neměli
zabývat celkovým pozitivním hodnocením provedené práce, žáky spíše pouze podporovat,
vést a vyhýbat se používání negativních hodnocení. Jít cestou pozitivního směru, co
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kdybyste to zkusili jinak, tak aby žáci sami přišli na to, co dělají nevhodně a špatně. Pak
můžou lépe a snadněji hledat nové možnosti.
„Zkušení i začínající učitelé pokládají motivaci za předpoklad úspěšného učení a pro
mnoho z nich je největším úkolem přimět své žáky k tomu, aby se učit chtěli. Jestliže se žáci
učit nechtějí, může jejich učení být natolik neefektivní, že se případně nenaučí vůbec nic.
Když víte, jak žáky motivovat, můžete jejich tempo podstatně zvýšit.“ (Petty, 2008, str. 40)
Učitel by měl také používat ve výuce humor, otázkou pak zůstává, jak dalece má být
vtipný, aby to nebylo nevhodné. Vybrat na vtip a humor tu správnou dobu je velké umění.
Zesměšnit lehce sám sebe, nebo i žáka, případně humorně glosovat situaci, která nastala,
ale do té míry, kdy to skupina žáků pochopí a nebude to snižovat autoritu učitele, nebo
nevhodně zasahovat do práv dítěte a do probíhající výuky. Celá výuka by následně měla
probíhat tak, aby na konci výukového dne byli všichni spokojeni a potěšení z činnosti,
kterou vykonali. Učitel by měl žáky také pochválit a ocenit jejich snažení, kladným a
pozitivním hodnocením. Dalším možným faktorem je vlastní motivace žáků. Zájem o
vlastnoručně vytvořené výrobky dětí by měla mít i rodina, pokud žáci vytvoří na odborném
výcviku výrobek, můžou si své první dílo donést domů. Jsou žáci, kteří nadšeně tvoří, aby
si svůj první výrobek odnesli. Ne vždy je realita taková, jako jsou tyto teoretické poznatky.
Učitel na odborném výcviku musí žáky učit také hospodárnému využívání učebních
pomůcek a materiálů. Mnohdy se učební materiál následně používá ke skutečnému prodeji,
nebo jako součást realizovaných zakázek a ve vyšších ročnících, tak žáci již vytvářejí a
pracují z přesností a odvádějí kvalitní řemeslnou práci. Většinu žáků, či žákyň pozitivně
motivují tyto skutečné realizace a pracují s nadšením a skutečným zaujetím.

1.3.2 Účinky motivace
Pokud jsou žáci správně motivováni, uspokojují své vědomí, seberealizují se, zvyšují
své sebevědomí, sebedůvěru, zároveň touhu vzdělávat se. V mnoha případech je u žáků na
Středních odborných učilištích velmi důležitá pozitivní motivace, někteří ji zažili pouze
částečně a tak se s pomocí těchto účinků teprve seznamují a začínají ji poznávat.
V podstatě se to tedy netýká pouze odborného výcviku, ale celkového rozvoje jejich
osobností v různých oblastech, můžeme zde hovořit o naplnění klíčových kompetencí ve
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vztahu k Rámcovým vzdělávacím programům. Například můžeme mluvit o oblasti
interpersonální, vztah k ostatním lidem, ke spolužákům a společnosti.
Vytvoření pozitivního vztahu k místu, k lokalitě ve které žijí, pracují a také k celému
světu. U žáků z učilišť, kteří se učí v oborech souvisejících s přírodou, vychováváme,
vzděláváme a ještě více motivujeme žáky, k její ochraně a udržitelnosti přírodních zdrojů.
Zdůrazňujeme například nutnost dalšího třídění odpadu a důležitost recyklování materiálů,
ty mohou a mnohdy vedou právě k prohlubování tvořivosti. Učitel by měl být velmi
pozitivní, optimistický a věřit, že vším co vykonává ve škole, ať v přímém vyučovacím
procesu, či během nepřímého vzdělávání žáků, povede své svěřence k posílení jejich
vědomostí, dovedností, osobní kultivaci, vzájemnému obohacení a dovede je tak na cestu
ke správnému způsobu celoživotní cesty, k pozitivnímu a tvořivému přístupu k jejich
budoucímu povolání. „Pokud žák zaznamenává při učení úspěch, získá důvěru ve své
schopnosti něčemu se v hodinách naučit. Tato sebedůvěra je spínačem, který aktivuje
lidské schopnosti. Umožňuje jim, aby se prosadily.“ (Petty, 2008, str. 43)

1.3.3 Vedení žáků k aktivitě a samostatnosti
Vedení žáků k aktivitě a samostatné práci je z hlediska použitelnosti v praxi během
na dlouhou trať. Současné pedagogické metody jsou praktické a určitě i lety prověřené, ale
jak se vyvíjí současná moderní společnost je potřeba zařazovat do výuky i nové moderní
metody k aktivizaci a pozitivní motivaci žáků. Aktivní vyučování v kombinaci s metodami
tradičními můžeme následně považovat za prostředek efektivního vyučování, které bude
rozhodně podporovat žáky k samostatnosti, tvořivosti a aktivitě. Vždy je třeba, aby se
vyučující při přípravě na výuku a výběru metody rozhodovali dle věku žáků, jejich
znalostní úrovně, momentální situací ve třídě, škole a k danému tématu. Volit vhodné
výukové metody, ostatní nemateriální a materiální prostředky tak, aby vše působilo
harmonicky a byly tak naplněny všechny klíčové kompetence a cíle ve vzdělávání.
„Interakce učitel – žák je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových
metod. Chápeme ji jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické,
sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně na základě svých
osobních svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem.“ (Kalhous,
2002, str. 307) U začínajících učitelů, může v tomto případě pomoci zavádějící učitel
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odborného výcviku, který jim pomůže s výběrem vhodné metody a seznámí se skupinou
pro kterou je téma připravováno. Někdy ale i pro zkušeného učitele nemusí volba metody a
prostředků skončit s úspěchem ve třídě. Je třeba opakovat a zkoušet, následně vybrat pro
danou skupinu žáků tu nejvhodnější metodu.
„Metodika rozvíjení tvořivosti v procesu tvořivého vyučování se jako systém neustále
tvoří a doplňuje. Existuje mnoho dělení metod rozvíjení tvořivosti, množství názorů na tuto
problematiku. Nejefektivnějším přístupem z hlediska pedagogické praxe se jeví komplexně
poznat metodologii, ale i co nejvíce konkrétních metod, prostředků a technik k rozvíjení
tvořivosti a uplatňovat je ve vyučovacím procesu systematicky, promyšleně a odborně.“
(Lokša, Lokšová, 2003, str. 104)
Uvedené metody výuky vedoucí k větší aktivaci a tvořivosti žáků, jsou vhodné
k použití na odborném výcviku.
Kalhous uvádí metody ve vztahu k poznávacím činnostem žáků a rozděluje je do dvou
základních skupin. „Reproduktivní metody jedná se o 1) Informačně-receptivní a 2)
reproduktivní metody, při nichž si žák osvojuje hotové vědomosti a na požádání je
reprodukuje. Produktivní metody jedná se o 3) Metodu problémového výkladu, 4)
Heuristickou metodu a 5) Výzkumná metoda, tyto metody se vyznačují tím, že žák získává
převážně samostatně nové poznatky jako výsledek tvořivé činnosti. Metodu problémového
výkladu zařazujeme do přechodné skupiny, neboť předpokládá jak osvojování hotových
informací, tak i prvky tvořivé činnosti.“ (Kalhous, 2002, str. 309)
1.3.3.1 Instruktáž
Patří k nejtradičnější metodě používané v odborném výcviku. V praxi vyučující
seznamuje s učivem, které by měl žák podrobněji znát z teorie. „Instruktáž – prezentuje
žákům slovní, nebo písemnou formou určitý objekt a postupně způsob činnosti s ním,
v podstatě je to teoretický úvod před praktickou činností.“ (Kalhous, 2002, str. 317).
Teoretické znalosti tak využívá vyučující k učení žáků určitým manuálním dovednostem.
Ukazuje, vysvětluje a předvádí činnost, tak, aby žáci pochopili a byli schopni samostatně si
ji procvičovat. Vše musí mít vyučující připraveno a to jak z hlediska materiálního tak
nemateriálního, pokud začíná s novým tématem, pracuje učitel nejprve v normálním tempu
(tuto část může vynechat, záleží na probíraném tématu a časovém rozložení), pokračuje
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dále ve zpomaleném tempu s vysvětlováním a poukázáním na možné body, kde dochází ke
komplikacím, nebo častým chybám. Dále předvedeme pracovní postup ještě jednou
v normálním tempu, nebo zapojíme schopného žáka a komentujeme s pomocí zapojení
celé skupiny. Instruktáže se rozlišují podle probíraného obsahu na nové, opakování látky a
hodnotící. Dále je dělíme na celkové, dílčí, nebo průběžné vybíráme je podle náročnosti
probíraného tématu a také s přihlédnutím na schopnosti žáků, případně celé skupiny. Pro
instruktáž je vhodné pracovní prostředí dílen pro konkrétní téma, nebo odpovídající
pracoviště.
1.3.3.2 Mozková bouře (Brainstormig a Brainwriting)
Brainstorming řadíme do jednoduchých skupinových vyučovacích metod, tato
metoda je zaměřená spíše na kvantitu, než na kvalitu. Dagmar Sitná v knize metody
Aktivního vyučování na str. 67, popisuje tuto metodu, chceme touto metodou získat co
nejvíce možných, ale i nemožných námětů a nápadů. Příprava učitele spočívá v poměrně
jednoduchém výběru tématu, které nesmí být příliš široké, ale ani příliš úzké. Široké téma
by mohlo vést ke zdlouhavé práci žáků, zároveň k možné ztrátě jejich koncentrace,
pozornosti a zájmu. Při příliš úzkém výběru tématu by neměla tato metoda velký význam,
u žáků by bylo téma velmi rychle hotové a nedošlo by k získání většího množství
informací, poznatků, nápadů a připomínek. Lokša uvádí zásady a pravidla této metody.
„Zásady brainstormingu
- Oddělení tvorby, produkce nápadů od hodnocení.
- Kvantita vyvolává kvalitu, čím je nápadů více, tím je větší pravděpodobnost, že se
mezi nimi objeví originální nápad. Nejlepší nápady se objevují obvykle ke konci
etapy tvorby, produkce nápadů, až když všechny konvenční nápady jsou vyčerpány.
- Synergický efekt spočívá v tom, že pracují-li lidé společně, vzájemně se inspirují,
vytvoří více nápadů, než když pracují individuálně, přičemž výsledky jejich práce se
kumulují.
Pravidla brainstormingu
- Zákaz kritiky v jakékoliv podobě.
- Uvolnění fantazie, nebo svobodná hra myšlenek.
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-Produkce co největšího množství nápadů – čím více nápadů, tím větší
pravděpodobnost, že se objeví hodnotný nápad.
- Pravidlo vzájemné inspirace- je důležitá kombinace a vzájemné spojování,
zdokonalování nápadů, rozvíjení myšlenek.
- Pravidlo úplné rovnosti účastníků neplatí vztahy nadřízenosti a podřízenosti.“
(Lokša, Lokšová, 2003, str. 113)
Tato metoda nevyžaduje speciální přípravu prostoru, postačí klasické uspořádání
učebny, tabule a fix, případně papír a tužka. Není zde také stanoven konkrétní počet žáků
ve skupině. Důležitou roli hraje učitel i žák. Učitel musí být schopen vést skupinu touto
metodou, zprvu nehodnotit kvalitu příspěvků žáků, neupozorňovat na žáky, kteří se ještě
nezapojili a podporovat třídní spolupráci. Žáci by pak na tuto metodu měli být alespoň
částečně připraveni svými vědomostmi a znalostmi. Přínosem metody by měl být pro žáky
rozvoj slovní zásoby, příležitost k vyjádření svého názoru, možnost konverzace,
upevňování vztahů v kolektivu a především také celkový rozvoj odborných a klíčových
dovedností. Pokud se vyskytne v kolektivu třídy žák, který nechce, nebo nerad mluví před
společností, můžeme použít formu zápisu nápadů na list papíru, který necháme kolovat po
třídě a žáci na něj zapisují své myšlenky, nazýváme ho brainwriting, neboli psaný
brainstorming. Dále můžeme využít různé formy jako je pingpongový, individuální,
konsekvenční a otázkový brainstorming.
1.3.3.3 Bzučící skupiny (Buzz Groups)
Tato metoda (Sitná, 2009, str. 76) je velmi podobná metodě sněhová koule, je
jednoduchá na přípravu pro učitele. Učitel, by měl tuto metodu volit v případě, že žáci už
danou problematiku částečně znají a mohou ji pomocí materiálních prostředků dále
rozvíjet. Organizačně je zahájena se skupinou od dvou žáků a více. Žáci spolupracují už od
samotného zahájení této práce, pracují tvořivě, uplatňují vzájemnou komunikaci, učí se
navzájem novým tématům. Rozvíjí tak své kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní a v podstatné řadě sociální a personální.
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1.3.3.4 Sněhová koule (Snowballing)
Vyučovací metoda sněhová koule (Sitná, 2009, str. 71) patří k jednodušším, ale pro
přípravu učitele je středně náročná na organizaci výuky. Petty, 2008 nazývá tuto metodu
Pyramidový způsob. Touto metodou pracuje v závěru celá třída, ale její zahájení spočívá u
jednotlivých žáků. Od jednotlivce se pokračuje formou skupin, nejprve skupiny menší,
jako když se nabaluje sníh na kouli, poté postupně se zvětšujících až do jedné skupiny
ideálně zhruba osmi žáků. Metodu lze využít ve všech tematických celcích, předmětech,
ale i na všech typech škol. K vybavenosti prostor postačí opět klasická učebna, vhodná
možnost pro žáky je využití učebnic, odborné literatury, časopisů, různých výstřižků,
odborných článků, vlastních zápisků a jiných možností, k modernizaci metody by bylo
vhodné využití přístupu k informačním technologiím. Trvání této metody je různé podle
velikosti skupin a náročnosti tématu v teoretickém vyučování nás většinou omezuje čas
jedné vyučovací hodiny, na odborném výcviku máme možnost využití celého vyučovacího
dne. Tato metoda slouží k rozvoji a opakování znalostí, dovedností, postojů a názorů. Je
zde také velký prostor pro uplatnění a rozvoj tvořivosti.
1.3.3.5 Hraní rolí (Role Play)
Využití této metody (Sitná, 2009, str. 80) se týká spíše starších žáků, na druhém
stupni, nebo na středních odborných školách, i pro ně je mnohdy tato metoda náročná na
pochopení a problém může nastat i při vlastní inscenaci. Oproti situační metodě je
inscenační metoda mnohem dynamičtější. Jedná se o hraní rolí ve třídě, v kolektivu. Hraje
se podle předem daného scénáře. Důležitou roli u žáků představují jejich teoretické
znalosti a vědomosti, praktické dovednosti a schopnosti sociální i komunikativní. Pro žáky
je tato metoda vhodná obzvláště při učení se profesním rolím v učebních oborech a na
učilištích. Pro učitele je zařazena k méně náročným na přípravu, organizaci i vedení.
Prostor pro tuto metodu je třeba volit s variabilním nábytkem a možností různých úprav,
nebo přímo pracovní prostory, výukové dílny, provozní pracoviště, před zahájením
skutečné pracovní doby, kde nejsou zatím žádní zákazníci. Přípravou na tuto metodu se
rozumí nastudování, případně u zkušenějších žáků vypracování tématu a následné
rozhodnutí, kdo bude hrát jakou úlohu. Zde by měl učitel provádět výběr a to podle
znalosti povahových rysů jednotlivců, pokud se tato metoda a hra opakuje, měl by učitel
role měnit, tak si vyzkouší komunikativní dovednosti a hraní i méně průbojní žáci.
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Následně by měli žáci dostat čas na přípravu už rozdaných rolí, případně na vlastní
zkoušení. Vše by měl pečlivě sledovat učitel, ten se domluví se skupinou a zahájí
samotnou hru. Všichni zúčastnění pak bedlivě sledují celou inscenaci, aby následně mohli
vyhodnotit její průběh. Pro učitele zde nepřichází v úvahu klasifikační hodnocení, ale spíše
slovní, kdy se zapojí do celkového hodnocení celá skupina hodnotitelů. Následuje pak
vzájemná komunikace o problematice daného oboru, tím se žáci mezi sebou vzájemně
ovlivňují a to svými názory, pocity, dojmy i postoji.
1.3.3.6 Kolečka (Rounds)
Kolečko (Sitná, 2009, str. 84) je jednou z nejznámějších a používaných
nejjednodušších metod. Není třeba speciálně připravovat prostor k výuce, opět postačí
klasická třída s lavicemi, případně můžeme žáky samostatně uspořádat do kruhu. Pracovat
v kolečku může celá třída, nebo část a v jakémkoliv průběhu vyučovací doby. Učitel
vybere téma a pošle ho do kruhu žáků, ti následně odpovídají, kdo nechce, nemusí ihned
mluvit, v závěru by ho měl oslovit učitel s již použitými otázkami, ale i tak by žák neměl
být nucen odpovídat na tyto otázky, pokud nechce. Jedná se o aktivizační metodu, při které
učitel zjišťuje a ověřuje získané vědomosti a znalosti žáků. Na závěr učitel shrne odpovědi
žáků slovně a využije získané informace pro další přípravu a rozvíjení kvalitní výuky. U
žáků by mělo použití této metody rozvíjet klíčové kompetence k učení, opakování znalostí,
rozvoj mezipředmětových vztahů a sebepoznání, ale také kompetence komunikativní,
personální i sociální.
1.3.3.7 Kolotoč (Carousel)
Patří opět do skupinových metod, rozdíl od předchozích je takový, že patří
k nejnáročnějším a to ze všech stran. Učitel se musí velmi pečlivě připravit, dále vyžaduje
po žácích dodržování organizačních pokynů a správně metodu koordinovat. Sitná
doporučuje tuto metodu, používat spíše u starších žáků na druhém stupni a středních
školách. Pro její aplikaci je vhodný volný prostor bez lavic, ale s židlemi v učebně. Metoda
kolotoče je popisována ve dvou variantách, první varianta se nazývá Dvojitý kolotoč,
vyžaduje jednu vyučovací hodinu, případně spojení dvou, a ta druhá Návštěvníci, té stačí
pouze jedna vyučovací hodina. Učitel pracuje se sudými párovými skupinami s počtem
kolem dvaceti žáků u první varianty a u druhé varianty je tvořena skupinami po čtyřech až

19

šesti žácích. Ti potom přecházejí z jedné skupiny do druhé a hledají vhodná řešení,
vyměňují si názory a diskutují.
1.3.3.8 Případová studie, studium na příkladu (Case Study)
Jedná se o velmi účinnou situační metodu (Sitná, 2009, str. 105), řeší skutečné, nebo
simulované školní a pracovní situace, či problémy. Ideální je pro starší žáky na středních a
vyšších odborných školách. Žáci při ní uplatňují své znalosti, postoje a názory. Učitel
připravuje situace a problémy konkrétních pracovních situací a zpracuje případovou studii.
K této studii přichystá úkoly, otázky, které souvisí s odborností. Tato studie může být
vypracována jako jednotná, pro celou třídní skupinu, nebo pro menší skupiny více
případových situací. Žáci vypracují písemný výstup a zvolení mluvčí jednotlivých skupin
poté přednesou závěry. Učitel závěrem provede hodnocení práce a uvede správné
výsledky, případně zdůvodní nejasnosti.
1.3.3.9 Akvárium (Goldfisch Bowl)
Složitá a náročná učební metoda (Sitná, 2009, str. 109). V podstatě se jedná o
metodu diskuse a zároveň o schopnost aktivního pozorování žáků a vyhotovení záznamu.
Polovina skupiny diskutuje a druhá polovina zapisuje, pak se mohou vystřídat. Pracuje
tedy celá třída. Opět je tato metoda vhodná pro starší žáky na druhém stupni základní
školy, středních a vyšších školách. Pro přípravu na toto téma musí znát učitel charakter
vyspělosti a znalosti celé skupiny. Podle její úrovně zvolí téma pro tuto metodu, a cíl
výuky. Připraví podklady pro diskusi na záznamové archy. Poté rozdělí skupinu podle
zralosti jednotlivých žáků.
1.3.3.10 Výzkumné metody
U těchto metod by měl být aktivita a tvořivost jednou z největších. Vhodná je u
studentů ve vyšším a středním vzdělávání. „Činnost učitele spočívá ve výběru
požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovali komplexní tvořivé aplikace
vědomostí i získaných praktických zkušeností, včetně samostatného výběru již upevněných
algoritmů různých řešení. Aktivita učitele v procesu výuky u této metody ustupuje do
pozadí.“ (Kalhous, 2002, str. 311) Jsou různé druhy výzkumných metod například
deskriptivní, historická, experimentální, etnografická, prognostická, sociometrická.
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1.3.3.11 Zářící myšlení (Radiant Thinking)
„Zářící myšlení vychází z nových přístupů ke zkoumání funkcí a činnosti mozku.
Grafickým vyjádřením zářícího myšlení je tzv. mapa myšlení (Mind map), která je klíčem
k otevření mozku.“ (Petrová Alexandra, 1999, str. 26)
Myšlenková mapa, mentální mapování, v této metodě se uplatňuje znázorňování myšlenek
a pojmů na papír, nebo tabuli v podobě grafů. Žáci pracují většinou samostatně, nebo ve
skupině. Při návrzích společně uplatňují verbální i neverbální komunikaci a tvořivost. Při
psaní jednotlivých myšlenek a pojmů získávají souvislosti v určeném tématu. Tato metoda
je vhodná pro všechny věkové kategorie žáků. Děti v mateřské škole, nebo i někteří žáci
speciálních škol mohou provádět zápis pouze kreslením obrázků, což povede k rozvoji
tvořivosti a ostatním klíčovým kompetencím.
1.3.3.12 Debata
Pro učitele je debata náročnější na přípravu, opět ale rozvíjí komunikativní, sociální a
tvořivé dovednosti u vyspělejších a vyzrálejších žáků, spíše na vyšších a středních školách.
Debata by měla být improvizované didaktické představení, hra se slovy a argumenty. Žáci
by se v ní mohli poučit o snadné manipulaci s fakty.
1.3.3.13 Dramatizace
Dramatizace má své opodstatnění i jako nový předmět Dramatická výchova
v některých školách, dále má své metody a techniky, tuto metodu doporučoval už
Komenský. (Lokša, Lokšová, 2003, str. 122). Žáci si lépe zapamatují obsah, díky
dramatizaci. Zvyšuje se u nich větší zájem o nově probírané učivo. „Názorné předvedení
události či příběhu děje – převážně podle osobních představ aktéra. Vhodná metoda pro
rozvoj kreativity, pro celkové psychické uvolnění žáků a posilování sociálních vazeb ve
třídě.“ (Kalhous, 2002, str. 321)
1.3.3.14 Diskuse
Diskuse je oblíbená snad u všech věkových skupin žáků. Patří do základních
komunikačních metod. Není složitá na přípravu, diskutující můžou být ve všech věkových
skupinách. Ve škole se vedou diskuse téměř při každé příležitosti a při jakémkoliv
předmětu. V hodině může být diskutujícím učitel, ale může po získání zkušeností předat
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roli moderátora i vyspělejšímu žákovi, ideální skupina k diskusi uvádí Sitná je čtrnáct až
šestnáct žáků. Tohoto počtu na Odborném výcviku dosáhneme pouze u některých oborů.
1.3.3.15 Pedagogické a didaktické hry
Rozhodni se, Co se hodí, To si myslím, Správný postup, Rozdílný pohled, Výukový
kvíz (soutěž), Řekni mi víc, Tenis, Modifikace televizních soutěží, Výstavy, Soutěže žáků,
Slovní fotbal, Doplňovač a Křížovky.
Toto je výčet různých her, které můžeme využít ve výuce, pokud budeme tvořivými
učiteli, žáky správně motivovat a vzdělávat, můžeme očekávat, že hry budou natolik
zajímat a bavit naše svěřence, že si i oni sami budou nacházet a vymýšlet hry nové.
„Příprava výuky, v nichž se má tato metoda realizovat, je pro učitele značně náročná
a vyžaduje funkční promyšlení obsahové a organizační náplně, materiální zajištění, výběr
skupin i postupnou přípravu žáků. Prostor pro neformální hru, která plní svou funkci a
přitom nezdržuje, můžeme hledat v každém vyučovacím předmětu. Hra má své místo ve
všech vyučovacích předmětech. Půjde samozřejmě o hry didaktické, ale rušivý didaktismus
může být z takových her snadno setřen, umí-li učitel hry s citem vybrat, ve vhodnou chvíli
do výuky zařadit a kvalifikovaně realizovat.“ (Kalhous, 2002, str. 324)
Tyto hry mohou sloužit i k výuce dospělých lidí, nebo seniorů, mají už dlouhou
tradici ve výuce. Tvořivým způsobem tak mohou žáci řešit různé situace. Velmi oblíbenou
hrou, která žáky velmi baví a nenásilnou formou zároveň vzdělává je také učení s názvem
Doplňovačka, tato hra může být zařazena kdykoliv během výuky, nemusí trvat dlouhý čas,
stačí pět minut. Na tabuli se napíše počáteční a konečné písmeno, střed vyplníme čárkami.
Žáci pak doplňují zbylá písmena a určují název slova. Většinou využíváme české a latinské
názvy rostlin, které žáci používají ve vazbách a aranžování květin při vykonávání praxe na
Odborném výcviku až šestnáct žáků. Tohoto počtu na Odborném výcviku dosáhneme
pouze u některých oborů.
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1.3.3.16 Vytvoření projektu
Metoda, kdy žáci pracují na celém komplexním řešení nějakého problému, nebo
vytvoření celé zakázky na odborném výcviku. Patří do alternativních metod, je vhodná pro
správně motivované žáky a podporuje je v rozvoji tvořivosti, samostatnosti a spolupráce
mezi žáky, i s učitelem.

Obrázek 1) Tvorba návrhu pro realizaci

1.4 Tvořivý učitel odborného předmětu výcviku
Tvořiví učitelé jsou potřební a důležití ve všech vzdělávacích zařízeních a u většiny
věkových kategorií. Učitelé svou cílevědomou a poctivou prací můžou rozvíjet tvořivé
myšlení u žáků. Je pro ně velmi důležité seznámit se s novými metodami a umět je
aplikovat. Učitel by měl také prostudovat základy psychologie tvořivé činnosti, znaky
tvořivých úloh, umění pozitivní motivace a vést žáky tak, aby byli ochotni tvořivě riskovat,
aby tvořili radostně a s požitkem. Vytvářet ve třídě pozitivní tvořivé klima, což je
v některých případech velmi náročné. S žáky pak komunikovat, diskutovat, reagovat na
jejich nápady s tvůrčím přístupem a podporovat je k vyslovování vlastních nápadů. Jedním
z důležitých úkolů učitele je žáky správně motivovat a to by mělo vést k jejich
samostatnosti,

pozitivnímu

sebehodnocení,
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zodpovědnosti,

sebejistotě,

zdravému

sebevědomí. Učitel by měl mít přirozenou autoritu u žáků, tu si může získat správným
přístupem k nim a také dobrými organizačními schopnostmi. Žáci velice rychle rozpoznají,
jestli má vzdělávající zájem o obor, který vyučuje, přehled o nových technologiích a
materiálech v daném oboru a také zájem o ně samotné.
„Práce učitele je příkladem
tvořivé činnosti. Ta sice obsahuje
rutinní prvky, které jí usnadňují:
učitel

nejdříve

obvykle

položí

otázku a pak někoho vyvolá, začíná
vyučovat, teprve když je klid, napíše
problém na tabuli apod., ale jeho
práce je převážně tvořivá:učitel
neustále
metodu

přizpůsobuje
novým

učivo

a

poznatkům, Obrázek 2) Dárková kytice s netradičním prvkem

pozornosti žáků, jejich motivaci a zájmům, dosaženým výsledkům učení, klimatu školy a
třídy, vlastnímu stavu, uvádí do souladu potřeby a zájmy žáků, rodičů a nadřízených úřadů
s celospolečenskými cíli a s možnostmi žáků.“ (Pařízek, 2000, str. 21.) Jak by měl učitel
zvýšit zájem žáků, aby měli vhodnou motivaci k učení a zájem o nové pracovní úkoly.
Nejprve by mělo být vybráno vhodné téma pro učební látku, ideální je pokud se jedná o
téma, které má vztah přímo ke konkrétnímu místu, nebo času ať už se jedná prostor přímo
ve škole, nebo ve městě, blízkém okolí. Žáky je důležité s tématem seznámit, zdůraznit
důležitost projektu, důvod a účel vykonávání. Učitel by měl také žákům zdůraznit cíl
práce, a co bude jejich závěrečným výstupem. Jedním z vlivů na pozitivní motivaci je pro
žáky zdůraznění důležitosti jejich zapojení do tvorby návrhů, oni se následně aktivně
zapojují do problému, vymýšlejí různé pracovní postupy a využívají získaných zkušeností
z teoretického vyučování. Učitel by měl mít pro žáky v zásobě pestrá témata, různorodé
aktivity a zajímavé úkoly. Dále by měl mít učitel připraveny strategie tvořivého vyučování,
provokativní otázky, příklady a způsoby možných změn, organizaci v hledání nových
podnětů. Tyto úkoly a témata musí být vybírána učitelem velice promyšleně a citlivě
s přihlédnutím k přiměřeným schopnostem žáků, tak aby byli schopni dosáhnout
objektivního cíle. Proto musí učitel postupovat podle didaktických zásad. Hlavní zásadou
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je postupovat od jednoduchého ke složitějšímu. Vše opět musí splňovat dané školní
vzdělávací programy, plnit klíčové kompetence a obecné, vyšší i nižší cíle vzdělávání.
Velmi důležitým pracovním úkolem je pro učitele hodnocení výsledků práce svých
žáků. Většinou konečným a i správným postupem je slovní hodnocení, klasifikace a
kontrolní činnost učitele. Důležité je i slovní hodnocení ihned po dokončení tématu a
splněného úkolu nejprve před skupinou spolužáků a dále pak před celou třídou, školou. Pro
tvořivého a aktivního učitele, by tímto jeho práce neměla končit, ale spíše skoro začínat.
Pokud by chtěl správně motivovat své žáky a povzbudit je k dalším aktivnějším přístupům,
měl by dále výsledky práce svých žáků co nejvíce prezentovat ve škole, před rodiči, na
veřejnosti, v médiích apod. Pokud žáci vidí své úspěchy a také i to, že o jejich práci, jejich
výrobky, a v podstatě i o ně samotné jeví kdokoliv zájem a to obzvlášť u žáků na Středních
odborných školách a Odborných učilištích můžou být tak velmi dobře připraveni a
motivováni pro další vykonávané pracovní procesy a pro učení se novým věcem. V tomto
případě je vhodná například výstava zhotovených výrobků v budově školy, či prezentace
na výstavách. Určitou atraktivností pro žáky je vystavení výrobků, v našem konkrétním
případě floristických tematických dekorací v sekretariátu, či ředitelně školy.

1.5 Tvořivý žák
„Tvořivost u žáků, dle výzkumů lze rozvíjet a to jak v esteticko-výchovných, tak i
v naukových předmětech. Výzkumná zjištění podpořila skutečnost, že i když komplexní
programy na rozvíjení tvořivosti žáků ve vyučování jsou stále relativně málo rozšířené,
mohou se stát účinným nástrojem pedagogické praxe jako efektivní metoda rozvíjení
tvořivosti žáků v praxi tvořivého vyučování.“ (Lokša, Lokšová, 2003, str. 159)
Tvořivost se u člověka buduje a rozvíjí po celý jeho život, u žáků dochází na střední
škole také k jistému posílení tvořivého potenciálu právě tím, že studují a snaží se uspět
v daném oboru, který se rozhodli studovat. Získávají tvůrčí nové zkušenosti, učí se novým
technologiím a správným pracovním postupům, které by si měli dále osvojovat a
upevňovat. Někdy mohou díky svému přístupu získat i nesprávné návyky, které by měly
být co nejrychleji odbourány, nejlépe s pomocí učení se od ostatních spolužáků, nebo
učitele. Ideální když dítě, budoucí žák přicházející ke studiu je pozitivně motivován, má
nápady, je vynalézavý, důvtipný má ihned řešení, či tvůrčí myšlenku. Vytváří užitečné
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originální hodnoty. V některých případech jsou žáci kreativní a tvořiví opačnou cestou,
člověk se nestihne divit, co dokážou někteří jedinci vymyslet. Učitel musí být vždy o
trochu více napřed v myšlenkách, o tom co by mohli žáci negativního a nepříjemného
vymyslet. Musí se plně soustředit na činnosti spojené s výukou a ve třídě být v plné a
naprosté koncentraci. Někdy je situace, kterou žáci vymyslí i humorná a společně se
pobaví jak učitel, tak spolužáci, nesmí to však nikoho ohrozit a omezit.

Obrázek 3) Výzdoba Ploskovice
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2

Využití tvořivosti ve floristice na Odborném výcviku
Chceme-li uplatňovat tvořivé myšlení při tvorbě floristických dekorací je vhodné

z hlediska výuky začínat nejprve se znalostmi základních technik vazby a aranžování
květin. Ty jsou pro žáky velmi podstatné a odvíjí se od nich další floristická tvorba. Jedná
se o techniky vázání základních druhů kytic, jako jsou kytice kulaté, převislé, oválné, ve
tvaru krychle, srdce, paralelní a jiné. Vypichování tematických dekorací pro různé účely,
stavbu interiérových a exteriérových dekorací.

2.1 Tvořivost ve floristice a přírodní materiály
Jedním možným příkladem tvořivé práce, nebo zdroj inspirace je kombinování dále
pak využití různorodých a rozdílných přírodních materiálů. Jedná se například o kombinaci
v aranžování a vazbě z rostlin kulturních, užitkových rostlin, také rostlin planě rostoucích
ve volné přírodě. Do kulturních rostlin řadíme například řezané květiny, hrnkové rostliny
okrasné květem, plodem i listem. Do rostlin užitkových obilniny, olejniny, léčivé rostliny,
pochutiny, ovoce a zeleninu, ořechy, ale i textilní a technické rostliny. Planými, neboli
volně rostoucími rostlinami myslíme rostliny rostoucí ve volné přírodě, na loukách,
pastvinách, polích, na březích našich rybníků a řek, v lesích a třeba i na horách. Zkrátka
kdekoliv se procházíme, můžeme vidět, hledat a nacházet různé druhy rostlin a ostatních
přírodních materiálů. Ty nám dále slouží jako zdroj inspirace a díky nim žáci vytváří nové,
neotřelé a působivé dekorace. Je zde na místě zdůraznit žákům, jak je důležitá pro správný
rozvoj osobnosti návštěva přírody, procházení se po různých oblastech, kde se nachází
přírodní zajímavosti, které nás obohacují svou krásou a nevšedními tvary. Tyto přírodniny,
ať v podobě vyfocených fotografií pro inspiraci tvarů a textur, či přineseného skutečného
materiálu, pak zpracováváme ve školách a profesionálních floristických dílnách, kde nám
umožňují tvořivě pracovat, seberealizovat se a následně potěšit a inspirovat své okolí,
klienty a případně společnost. Právě kombinace planých a kulturních rostlin přináší nové
trendy, zajímavosti a myšlenky, které podporují v rozvoji tvořivosti. V souvislosti se
sběrem přírodnin je nutné žákům, ale i společnosti zdůrazňovat zároveň i ochranu přírody,
nemůžeme si přinášet do dílen a domů, vše co ve volné přírodě roste, či co najdeme. Je
důležité dodržovat především zásady slušného chování v přírodě a samozřejmě zákony
České republiky o ochraně přírody a krajiny.
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Dále je nutné a pro žáky podstatné stále zdůrazňovat mezipředmětové vztahy a
následně kvalitu znalostí teoretických předmětů, ve kterých se vyučuje botanika a vše o
rostlinách. Jedná se o květinářství, sadovnictví, ovocnářství, zelinářství, vinařství a
zbožíznalství, nauku o prostředí rostlin, ochranu rostlin a ostatní podobné předměty
související s přírodou. Žáci musí znát teoretické i praktické základní způsoby sklizně a
především pěstování rostlin, hlavním důvodem je pak neškodný zásah do kterékoliv
rostliny, rostlina by měla mít šanci po zásahu člověkem dále růst a obohacovat tak ostatní
společnost. Žákům je třeba stále zdůrazňovat, které rostliny snášejí hlubší řez, který jim
prospívá a naopak rostliny jaké řez nemusí přežít. Při sklizni je právě důležitá znalost o
sklizňové zralosti částí rostlin, které potřebujeme získat pro účely vazby a aranžování
květin. Neodborným zásahem do rostlin se můžeme dočkat zklamání v podobě neúspěchu.
Pokud oddělujeme a sklízíme například nevyzrálé květy, poškozujeme nejen rostlinu, ale i
sami sebe, nedočkáme se totiž vykvetení plného květu, ale pouze jeho uvadnutí, tudíž
nevykvetení a dochází tak k možnému rychlému zániku sklizené rostliny. Toto se většinou
stává v případech u laické veřejnosti. Jestliže takovýto zásah provede neodborník, hrozí
poškození a zánik celé rostliny v přírodě, ve městě, kdekoliv. Neznalostí rostlin můžeme
poškodit i vzácné hodnotné rostliny a dostat se tak do nemalých problémů. Nicméně
sklizeň většiny planých rostlin můžeme uskutečnit a pro své soukromé účely i využít.
Floristé rádi tvořivě pracují právě s volně rostoucími rostlinami, žáci a začátečníci si na
nich zkoušejí první floristické kroky. Při procházkách ve volné přírodě poznávají a sbírají
traviny, byliny, stonky a plody různých dřevin. Na nich se učí správnému křížení stonků do
spirály, či paralelnímu stylu. Pokud je na procházce žák s učitelem a je vedena účelně, jako
odborná výuka, dochází u žáků k takzvanému bezděčnému učení. Žáci se tak učí
nenásilnou formou práci s rostlinami, zjišťují, že stonky jsou různě křehké a lámavé.
Častým pozitivním výsledkem je žákova tvořivost, úspěšnost a důležité základy vazby
květin s budováním kladného vztahu k přírodě a také žákova seberealizace. Vzhledem
k tomu, že některé druhy rostlin patří k takzvaným invazivním, je jejich využití ve
floristice zajímavou invencí a také určitou pomocí s funkcí ochrany přírody. Pro floristy a
žáky patří tyto rostliny k nevšedním a profesně přínosným materiálům. Například invazivní
druh křídlatky - Reynoutrie z čeledi rdesnovitých, patří ve floristice do velmi využívaných
rostlin. Používají se především její duté stonky, jak v zelené, sušené, ale i barvené formě,
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Obrázek 4) Použití křídlatky, kytice Fantazie

plané rostliny jsou levným zdrojem materiálu, který slouží velmi vhodně jako výplňový a
objemový materiál. Právě díky kombinaci s kulturními rostlinami nepůsobí fádně a lacině,
i když je výrobek vyroben s nižšími náklady. Vzhledem k profesním situacím a
využíváním finančních prostředků ve školách je proto důležité využívat co nejvíce těchto
přírodních zdrojů ve výuce, tím se podstatně podporují znalosti a tvůrčí myšlení žáků.
Velký význam těchto materiálů je i v budoucím profesním životě studentů, pokud se
rozhodnou pokračovat v oboru, slouží jim tyto materiály k lepšímu začátku v podnikání. V
profesionální floristice a mezi odbornou veřejností patří tyto laciné přírodní zdroje
v kombinaci s ostatními floristickými materiály k nejlépe hodnoceným, obzvláště pak při
prezentacích, seminářích, soutěžích, výstavách a v neposlední řadě i u uskutečněných
realizací. Někteří výborní floristé patřící do elity mezi odborníky v České republice i ve
světě, mají svůj specifický rukopis v používání a kvalitním zpracování přírodních volně
rostoucích rostlin, ten se nazývá vegetativním stylem a je v podstatě i jejich životním
stylem, naplněním a určitým celoživotním cílem ve vztahu k přírodě.
Mezi současnými trendy ve světové floristice je právě styl Vintage, což je určitá
forma retro stylu. Používají se zde pastelové barvy květin především plnokvětých růží a
ostatních doplňků v podobě krajek, či broží jako vzpomínka na věci po babičce a minulost,
zkrátka možná srdcová záležitost, která vzbuzuje emoce, výstup z uniformity a hlavně
učitele a studenty může tvořivě inspirovat k zamyšlení se nad naplněním osobních a
profesních plánů. Použitým neflorálním a dekoračním materiálem je tento styl aranžování
zařazen do stylu dekorativního.
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2.2 Tvořivost ve floristice a dekorativní materiály
V tomto stylu dekorativního aranžování se uplatňují různé druhy materiálů, které
jsou vyráběny ručně lidskou rukou, nebo strojově. V současné době je na trhu široký
sortiment dekoračních materiálů, do kterých patří stuhy, organzy, dekorační role, štrasy,
perličky, ozdobné špendlíky, brože, různé ozdobné tvarovatelné dráty, sezonní přízdoby,
umělé květiny a větvičky, skleněné a plastové vázy, proutěné koše, různé nádoby, věnce,
svícny, lucerny, svíčky a ozdobné barevné tvary aranžovacích hmot. Levným tvůrčím
dekoračním materiálem je například pletivo, jedná se o velmi tvárný a poddajný materiál,
který dokazuje, že pro dekorativní styl uplatňovaný ve floristice se hodí téměř cokoliv.
Zmačkané a různě tvarované pletivo v nás může vyvolat tvůrčí myšlení a posunout žáky
k dalšímu ještě propracovanějšímu floristickému dílu.
V podstatě každý materiál, který vidíme, nás může tvořivým způsobem oslovit
v momentě, kdy začneme přemýšlet o jeho využití a zpracování v jakémkoliv druhu
aranžmá. Pokud má učitel s žáky takové možnosti, že může spolupracovat, anebo jen
navštívit různé firmy je to obrovský zdroj inspirace pro tvůrčí práci. Úplně nejkrásnější
tvůrčí zážitky můžeme získávat procházením, hledáním, šmejděním po odpadních
produktech, či v nepovedených a už nepoužitelných pro daný účel výrobcích. Proto je
velmi vhodná, u realizace základních dekorací, spolupráce s drobnými i většími
živnostníky pracujícími v různých odvětvích, například s truhláři, sklenáři, zámečníky,
uměleckými kováři, klempíři, nebo firmami zabývající se výrobou nerezových konstrukcí,
prvků a různých dekorací interiéru. Oslovit může aranžér i umělce, kteří se podílí na
výrobě například filmových a divadelních kulis. Zkrátka všude se dají hledat a nacházet
nové prvky pro netradiční využití ve floristice. Využít můžeme různý zbytkový materiál,
jako jsou kovové špony, papírový odpadní materiál z firmy na výrobu kartonového papíru
a krabic, nepovedenou skleněnou mozaiku od uměleckého skláře, ratan a rohože od firmy,
která ukončila výrobu a jiné další možnosti, které se v podstatě opět podílí na rozvoji
tvořivosti. Inspiraci můžeme najít i ve sběrném dvoře, recyklování různých materiálů a
použití v jiné formě a k jinému účelu, než pro který byly vyrobeny, je obrovskou tvůrčí
výzvou, kterou jistě ocení zastánci nekonvenčních směrů a stylů.
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2.3 Tvořivost ve floristice a ostatní materiály
Mezi tyto materiály patří pomocné a technické pomůcky. Můžeme je definovat jako
pomůcky, které jsou bezpodmínečně nutné a potřebné pro výrobu jakéhokoliv aranžmá,
vazby, nebo velkého interiérového či exteriérového florálního objektu. Podstatný rozdíl
oproti přírodním a dekoračním materiálům je v tom, že pomocné a technické materiály
nejsou ve finálním výrobku vůbec vidět a pokud by viděny byly, bylo by to podle daných
pravidel estetickou újmou. Žáci mají někdy problém, rozpoznat právě rozdíl mezi těmito
materiály. Důležité je aby využívali své získané teoretické a praktické znalosti.
Do této skupiny patří podklady z různých materiálů, slámy, polystyrenu, umělých
hmot, dřeva i kovu. Jsou zpracovány v kulatých tvarech do věnců, nebo v jiných pro
aranžování potřebných geometrických tvarů.
Pro floristiku, moderní vazbu a aranžování jsou velkým pomocníkem lepidla různých
složení, která mají každé svou funkci. V současnosti jsou k dispozici lepidla v podobě bílé
lepící pasty určena přímo na list, výhodou je nezanechání žádných skvrn na listech ve
finálním výrobku. Dále lepidlo určené na řezané květy, je odolné vůči vodě. Používá se
samozřejmě pouze na aranžmá krátkodobého charakteru, jako jsou květinové šperky, nebo
svatební dekorace. V nabídce nových možností máme také lepidlo ve spreji na lehké,
sypké materiály. Různá další lepidla v podobě hmot například na lepení svíček, lepidla
oboustranná, jednostranná na ochranu automobilového laku, před možným poškozením při
aranžování svatebních dekorací. Jedním v současné době nejvíce používaným praktickým
pomocníkem je lepidlo do tavných lepících
pistolí,

které

využíváme

k lepení

různých

floristických výrobků. No fotografii jsou pomocí
lepidla na list lepeny okvětní plátky ve stylu
Glamélie.

Obrázek 5) Glamélie, použití lepení
okvětních plátků Dahlia pinnata
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2.4 Pravidla pro jednotlivé interiérové a exteriérové práce
Tyto práce patří většinou k velmi těžko pro žáky uchopitelným floristickým tématům.
Pokud má člověk vytvářet vazby do interiéru, nebo exteriéru musí nejprve projít
teoretickou přípravou, která je velmi náročná. Žáci prvního a druhého ročníku mají nejprve
teoretickou výuku a poté získávají zkušenosti na odborném výcviku při nácviku a
upevňování dovedností a dále pak při školních zakázkách, soutěžích a školních výstavách.
Nejvíce je motivuje, když se jedná o skutečné zakázky. Aktivní jsou i v případech, kdy se
zakázka uskutečňuje přímo u zákazníka v reálných interiérech, společenských prostorách.
Soutěže a školní výstavy jsou pro žáky velmi motivující, všichni rádi vyhrávají, ale to
můžou být většinou jen první tři. Pro žáky je také někdy vhodná i prohra. Naučit se nebýt
vždy na prvních místech a umět prohrát je také důležité a i když si to žáci většinou zatím
neuvědomují, ve skutečnosti je to může velmi posílit, posunout a trochu i motivovat do
dalších lepších výsledků. Pokud jsou správně nastartováni, zintenzivní pro příště svoji
přípravu. Pro organizátora soutěže i soutěžícího žáka je důležité z psychologického
hlediska pro všechny zúčastněné studenty připravit ocenění, například v podobě malé
odměny, či pamětního listu. V soutěži vyhrávají většinou ti studenti, kteří už mají
upevněné znalosti, aktivní zájem a jsou ochotni obětovat svůj volný čas. Příprava, znalosti
a velký zájem jsou velmi důležité v cestě za úspěchem. Ve škole hraje roli i vyučující,
který by měl být příkladem pro studenty, podporovat a učit je k jejich tvořivému přístupu,
pozitivní motivaci a vést je na další cestě za možnými úspěchy.
Žáci by se při tvorbě výrobků měli nejprve zamýšlet také nad možnostmi jejich
uplatnění. Základním předpokladem je vycházet ze znalostí, které již umí, při zhotovování
kytic, věnců, vypichovaných dekorací, nádob, pletených a lepených konstrukcí. V rámci
studia probíhá výuka Květinářství (učební obor Zahradnické práce 41-52-E/01, Zahradník
41-52-H/01) a Zbožíznalství (učební obor Prodavač - Florista 66-51-H/01), Floristika
(všechny vyjmenované obory), kde se žáci seznamují s florálními materiály a jejich
použitím, pěstováním a dobou vykvétání, zrání plodů apod. Tyto předměty se vzájemně
propojují a učitelé spolupracují v rámci mezipředmětových vztahů a dodržují jednotlivá
témata.
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2.5 Tvorba vlastního návrhu
Je důležité vědět a žákům stále zdůrazňovat následující faktory, které je nutno
akceptovat ještě před tím než začneme připravovat různé návrhy výzdoby. Jedná se
především o to, v jakých prostorech se bude výzdoba realizovat:
- soukromé (dům, chata, byt, zahrada) společenské (kanceláře, školy, nemocnice, sály,
vstupní haly, výstavní prostory (muzea, výstavní pavilony, haly),
- jaké plní prostory funkce - odpočinek, záliby, sport, zábava,
- velikost a vybavenost prostorů- proporce, uspořádání místností, vhodnost rozmístěného
nábytku,
- jejich architektonická řešení - moderní, stylové, historické,
- barevnost prostoru- barvy hrají velikou roli pro návrh jednotlivých prvků a dekorací,
- světlo v prostoru- dostatečná intenzita denního osvětlení, je-li vhodná pro hrnkové
rostliny. Umělé nasvícení interiéru, nebo jednotlivých dekorací může vytvořit velmi pěkné
efekty. Neméně podstatnou záležitostí, kterou zjišťujeme pro zakázku je i teplota daného
prostotu a její kolísání během dne. Pokud tvoříme v interiéru, ptáme se konkrétní osoby,
která zná prostor, užívá ho a stará se o něj. Jednáme-li o výzdobě externích ploch, musíme
sledovat světovou orientaci i meteorologickou předpověď a to nejen teplotu, ale i déšť,
vysoké teploty v letním čase a nízké v čase zimním. Ze získaných zkušeností je vhodné
sledovat případně i rychlost větru, nebo předvídat i nepředvídatelné jevy,
- funkce konkrétního prostoru - k jakému účelu je použit, výstavy, recepce, plesy, nákupní
centra, floristické prodejny, radnice, úřady, nemocnice, obytné místnosti,
- doba, po kterou má být expozice zdobena - hodiny, dny, týdny, měsíce, roky. Jedná se o
velmi důležitý údaj, který rozhoduje o výběru materiálu,
- na jaké téma, nebo zaměření, mají být vytvořeny jednotlivé florální dekorace a objekty,
- velmi důležitou součástí návrhu výzdoby je cenová kalkulace, nejprve předběžná, tu
domlouváme se zákazníkem na místě a není tak přesná a závazná. Konkrétní propočty
provedeme po návrhu celé kompozice a podrobném výpočtu cen materiálu dle ceníků, dále
katalogů zahradnických a floristických velkoobchodních firem, které nám dodávají
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vazačské a aranžérské zboží, umělé, řezané, hrnkové a sušené květiny. Také je nutné
zahrnout časovou náročnost provedené práce. Návrhů může být více, zákazník by měl mít
možnost výběru jak v barevnosti, rozmanitosti a samozřejmě v cenové nabídce.
Samozřejmostí by měl být takový návrh, který bude tvořen ve spolupráci s klientem a
založen na jeho konkrétních požadavcích. Pokud si už klient objedná profesionálního
floristu, očekává, že mu florista poradí a vnese do prostoru nové moderní prvky a inspiraci.

2.6 Typy interiérů a jejich dekorace rostlinami a dalším materiálem
Každý prostor je něčím odlišný, žák by měl mít základní teoretickou znalost, že
architekturou, způsobem využití a účelem pro které byl vytvořen. Rozdělení specifikujeme
na vnitřní a venkovní plochy podle charakteru a druhu provozu. Vnitřní, interiérové plochy
jsou prostory uvnitř různých budov, většinou se vyzdobují prostory významné a
navštěvované. Rozdělit tyto prostory můžeme podle charakteristiky daného prostoru a to
na místnosti, které nazýváme jako hlavní. Hlavní prostory, jsou většinou největší a
prochází jimi nejvíce návštěvníků, probíhají zde formální i neformální setkání v různých
stylech a formách. Zde se bude nacházet nejvíce dekorací a žák může přemýšlet, kam by
vytvořil, nebo umístil základní prvky. Na tyto prostory pak navazují vedlejší prostory, patří
jim zajištění komfortního zázemí, jedná se především o hygienické prostory např. kuchyně,
sklady, ale i šatny, sauny, toalety a jiná různá zákoutí. Pomocné prostory, slouží
k technickému provozu budovy. K těmto prostorám se přidávají ještě doplňkové prostory,
jedná se o obytné, ale i provozní prostory, které chrání zúčastněné osoby proti
povětrnostním vlivům, mohou to být kryté arkýře a rizality, částečně kryté pomocné
prostory jsou balkóny, lodžie, sally terreny. Dále je vhodné nezapomenout vyjmenovat
kryté prostory, jako jsou zimní zahrady, kryté balkony, ochozy, lodžie, galerie, grotty.
Vstupní a komunikační prostory spojují interiér s exteriérem, ty venkovní jsou
pergoly, markýzy, loubí a terasy. Vnitřní prostory jsou vstupy ve velkých prostorách,
vestibuly, předsíně a haly. Tyto prostory jsou většinou prvotním setkáním pro
navštěvujícího člověka, ten se zde seznamuje s daným prostorem a prostředím. V podstatě
ho prostory vítají a posílají ho dále do vnitřních částí budovy. Toto setkání by mělo být
vždy příjemné, harmonické s prvky konkrétně navozující atmosféry daného interiéru. Lidé
navštěvující tento v podstatě vstupní prostor s největší pravděpodobností poznají a také
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odhadují, v jakém prostředí se konkrétně nacházejí. Jedná-li se o firmu zabývající se
prodejem, výrobou, nabídkou služeb, může to být i škola, kanceláře různých firem, úřady,
muzea, galerie, divadla. V divadlech se jedná o reprezentační prostory foyery- slavnostní
předsálí kin, divadel, koncertních síní, kde se návštěvníci procházejí a občerstvují v době
přestávek.

2.7 Rozdělení budov podle účelu a možnosti využití floristických prvků
Soukromé prostory
Jedná se o interiéry, v kterých se bydlí a odpočívá, jsou to byty, rodinné domy, chaty
a chalupy. Slouží k rodinnému životu, setkávání s přáteli v soukromém prostředí. Tyto
prostory složením, barvou, doplňky vypovídají o svém uživateli. Pokud budeme vytvářet
na zakázku majitele bytu květinovou výzdobu, měli bychom styly a typy dekorací
dostatečně prodiskutovat s majiteli těchto prostor. Důležité jsou znalosti, tvořivost a také
zkušenosti odborníka na výzdobu interiéru. Majitel nemovitosti bude spokojen a bude se
mu spokojeně žít v prostorách, na kterých se spolupodílel, nebo si je v podstatě vytvořil
sám za pomoci zkušeného odborníka floristy a květináře. Ten doporučí jaké rostliny, nebo
dekorace jsou vhodné do daných prostorů. Pokud se vyskytují v soukromém prostoru děti a
domácí zvířata, musí se vyhnout použití rostlin s jedovatými listy, květy a plody. V
sušených dekoracích se také nesmí vyskytovat jedovaté rostliny a žádné volné předměty,
které by mohly odpadnout, nebo se drobit. Vše by mělo být pevné a stálé. Zde hraje velkou
roli kultivovanost, odbornost a tvořivost člověka, který vytváří koncepci interiéru.
Společenské interiéry
Mají různé funkce, jedná se většinou o kulturní centra, divadla, opery, kina, muzea,
nemocnice, administrativní budovy a kanceláře, společenské prostory škol a univerzit,
vnitřní pasáže nákupních center, informační centra aj. Výzdoba těchto prostor se bude
vybírat podle jednotlivých stavebních charakteristik budov a prostor, také bude záviset na
stávajících barvách použitých v těchto prostorách, na termínu výzdoby, z tematického
hlediska, zda má být dlouhodobá, nebo jen dočasná k danému tématu například Vánoce,
Velikonoce. Záleží také, jaké se konají v prostorách akce, z hlediska trvanlivosti
dlouhodobé (trvalé výstavy v muzeu), nebo krátkodobé příležitosti například plesy, rauty,
vánoční večírky, setkání různých spolků, svatby a soukromé oslavy. Dalším z důležitých

35

faktorů pro výběr vazby a aranžmá rostlin, nebo floristických dekorací, bude teplota,
světlost, vlhkostní podmínky daných prostor. Nemalou roli hrají historické prostory, které
by se mohli použitím nevhodných materiálů, nebo rostlin poškodit.
Školská zařízení
Ve školách je důležitá pro výzdobu prostoru bezpečnost, nesmíme používat jedovaté
rostliny, rostliny s trny, nebo špičatým listem. Výběr rostlin by mohl být navržen
v pestrých barvách. Velice vhodná je spolupráce při návrhu prostoru s učiteli, kdy některé
typy materiálu a rostlin na výzdobu, můžou plnit i funkci vzdělávací. Při tvorbě koncepce
by měli být zapojeni i žáci školy, formou ankety, nebo dotazníků.
Veřejnosti přístupné interiéry
Podstatné je vybrat správný vzhled a dodržet proporce aranžmá. Zásady jsou
podobné jako v interiérech společenských. Opět je důležité uvědomovat si důležitost
bezpečnosti. Použité materiály by neměly být jedovaté, příliš špičaté, nebezpečné. Velkou
problematikou jsou nádherné velké nádoby, nebo konstrukce, které jeví známky
nestability. Žákům je třeba zdůrazňovat, aby tyto dekorace řádně upevnili, stabilizovali
pomocí různých prvků, jako například vyvázání, nebo dosypání nádob těžším materiálem
například pískem, kameny a štěrkem. S tím to je nutné počítat už v koncepčním návrhu,
těžko se dosypává nádoba, ve které je už hotová květinová dekorace. Bezpečnost dekorací
je velmi důležitá.
Pracovní interiéry
V poslední době se začíná hovořit o důležitosti vhodného pracovního prostředí,
různými vědeckými výzkumy bylo zjištěno, že volba pracovního prostoru zásadně
ovlivňuje psychický i zdravotní stav zaměstnanců na pracovišti. Ve velkých kancelářských
prostorách s množstvím elektroniky a umělou klimatizací mohou lidé často trpět tzv.
nemocí budov (ang.SBS), jejíž příznaky lze eliminovat použitím interiérových rostlin.
Ostatní pracovní plochy průmyslových hal, skladů, potravinářských závodů, různé
plochy se příliš nehodí k florálním dekoracím, je třeba dodržovat hygienické normy a
předpisy. Zde přichází možnost dekorovat pouze prostory, kam přichází návštěvy, klienti,
zákazníci, zástupci jiných firem. Zde můžeme nabídnout drobné dekorace ze živých,
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suchých, nebo umělých květů. Velmi pěkné a k doporučení vhodné je použití živých květů,
většinou jsou pestře barevné a mají specifickou vůni, pro mnohé zákazníky jsou však
nedostupné z finančního hlediska. Proto se volí většinou trvalejší varianty v podobě květin
suchých, nebo umělých. Při výběru a tvorbě použitých materiálů rozhoduje největším
podílem klient, florista prokazuje tvořivé myšlení a velkou dávku empatie.
Sportovní a relaxační interiéry
Jedná se o různé sportovní haly a centra rekreace, do těchto prostor se příliš živé
rostliny nenavrhují, většinou zde nejsou vhodná stanoviště. Interiéry sportovních hal jsou v
některých případech vlhké, nevytápěné, není zde dostatek přirozeného osvětlení. Výzdobu
můžeme navrhnout spíše do vstupního prostoru, nebo na recepci. Pokud aranžér navrhuje
takovouto zakázku, je vhodné zamyslet se a tvořivě využít prvky v aranžmá takové, které
souvisí s daným sportem. Pokud by se jednalo například o zakázku pro Golfový resort,
mohli bychom použít velkou škálu přírodních sušených travin, listy preparované
glycerinem, golfové míčky, zelenou barvu, látku (stuhu) typickou pro tento sport.
Interiéry zdravotnických zařízení
Ve všech těchto zařízeních musíme na prvním místě, dbát především na hygienické
normy. Opět ve výzdobě vynecháme rostliny s jedovatými částmi, nebo alergizující
rostliny. Pokud jsou vhodné podmínky pro pěstování živých rostlin, nepoužívají se
klasické pěstební substráty, ale používá se hydroponický způsob pěstování v různých
substrátech, které zaručují čistotu prostředí, bez choroboplodných částic.
„Mezi tyto veřejné prostory patří objekty nemocnic, zdravotních středisek, poliklinik,
soukromých ordinací, léčeben a lázní. Výzkum prokázal určitý vliv na psychický a fyzický
stav člověka.“ (Kolektiv autorů, Floristika., 2007, str. 377)
Obchodní interiéry
Tyto prostory jsou v dnešní době velmi navštěvovány, lidé zde tráví mnoho volného
času při nakupování, ve velkých městech se stávají centry setkávání se mládeže, ale i
dospělých lidí. Tráví zde spoustu volného času s celou rodinou v restauračních prostorách,
relaxačních a dětských zónách. Tyto budovy jsou navrhovány velmi moderně a atraktivně.
Taková centra se snaží působit okázalostí a hojností a v tom jim pomáhají i floristé, kteří
navrhují rostlinné dekorace a výzdobu společných prostor. Vhodné je použití jak živých
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rostlin okrasných květem pro dlouhodobé dekorace, tak sezonních květin okrasných
květem.

V tomto

oboru

se

soutěží

v celém

světě.

Porota

složená

s

profesionálních odborníků vybírá jednou ročně nejlépe vypracovaný obchodní interiér,
který má v sobě zapracovány prvky rostlin, ekologické pojetí a prvotřídní design s důrazem
na funkčnost. V Praze a v jiných velkých městech máme obchodní centra, která se těchto
soutěží účastní.
Obchodní centra pořádají také různé soutěže, někdy i pro školní kolektivy a tak se
naši žáci mohli zúčastnit pořádané Floristické soutěže v Obchodním centru, kdy rostlinný
materiál poskytl pořadatel soutěže na základě návrhu tvůrců. Ostatní dekorační materiály si
žáci nakoupili, vytvořili a sestavili při přípravě na tuto soutěž sami. Téma, na které mladí
floristé tvořili, bylo Vítání jara. Jednotlivá družstva dostala přidělené místo, limitem byl
ohraničený prostor, na kterém pak vytvořili velikostně odpovídající květinovou dekoraci.
Pořadatel určil a vyznačil veřejné prostory, kde
jednotlivá družstva realizovala a následně
prezentovala své návrhy květinových aranžmá
na téma Vítání jara. O vítězství jednotlivých
družstev rozhodovala nejprve odborná porota a
následně po dobu trvání výstavy návštěvníci
Obchodního centra, formou vhazování balónků
do určených nádob, nevýhodou pro zúčastněné
školy bylo určení konkrétního prostoru v OC,
vyhrál soutěžní tým, který byl umístěn přímo u
hlavního vstupu, tudíž ho mělo možnost vidět a Obrázek 6) Jarní inspirace v OC, soutěž
hlasovat pro něj nejvíce zákazníků. Pro některé žáky je účast v takových soutěžích velmi
motivační.
Historické prostory
Do této skupiny zařazujeme historické budovy, hrady, zámky, kostely, radnice, staré
vily a budovy, různě nezvykle řešené objekty, které mají velký význam z historického
hlediska a většinou jsou i architektonickou a historickou památkou. Některé s těchto
památek jsou veřejnosti přístupné v pravidelných intervalech, nebo jen příležitostně.
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V těchto přístupných památkách spolupracují historici
s architekty

restaurátory

a

následně

přichází

ke

spolupráci i floristé, nebo žáci, kteří vytváří návrhy dle
možností jednotlivých interiérů. V těchto prostorách se
aranžér opět zaměřuje na podmínky daného interiéru,
světlost, teplotu, účelnost a hlavně historický charakter.
Příklad - Zakázka pro žáky velikonoční tematické
květinové výzdoby Martinického paláce. Zakázka na
zámku Ploskovice, se stala pro žáky každoročním
rituálem, který se uskutečňuje v období sklizně jablek a Obrázek 8) Velikonoční aranžmá,
Martinický palác

hrušek, kdy ovocnáři ze Severočeského kraje dovezou
regionální vybrané ovoce do Ploskovic a v Grottech místního zámku z nich naši žáci pod
vedením učitele OV vytvoří výstavu, dodají
názvy jednotlivých odrůd jablek a především
aranžují

květinové

vazby

z rostlinných

materiálů kvetoucích na školní zahradě a
blízkém okolí. Žáci si ve škole posbírají
materiál a na místě následně tvoří dekorace,
které přizpůsobí expozicím ovoce. Musí zde
prokazovat
Obrázek 7) Výstava jablek, Ploskovice

svoji

představivost,

tvořivost,

znalosti o proporčnosti a schopnost vytvořit

velikostně odpovídající dekoraci na vystavované plochy.
Výstavní plochy a ostatní prostory
Jedná se opět o společenské prostory v budovách a halách přímo specializovaných a
stavěných pro různé výstavy a akce. Jde většinou o velká výstaviště, výzdobu můžeme
vytvářet i na náměstích, v městských částech a parcích při různých příležitostech. Na
výstavištích jsou jednotlivé haly, kde je možnost variabilního uspořádání. Montované
jednotlivé koje, stánky otevřené a uzavřené. Na přání jednotlivých vystavovatelů vytvoří
pořadatelé různá uskupení. Některé výstavy mohou být i mimo takový prostor, pouze
v budovách, na nádvořích, v továrnách při dnech otevřených dveří. Pro aranžéra a floristu

39

bude rozhodující při tvorbě návrhu takového prostoru délka trvání výstavy. Krátkodobá
výstava bude mít jiná specifika, než dlouhodobá.
Dále bude rozhodovat velikost navrhovaného prostoru, zda florista řeší jednotlivé
prostory (jednotlivý stánek), nebo celý komplex (celý prostor včetně stánků). Pokud se
tvoří kompletně celá kompozice jedné haly, výstavy, nebo celého náměstí je nutná
společná spolupráce. Jedná se o týmovou práci, kdy vzájemně spolupracují pořadatelé
s aranžéry a techniky jednotlivých výstavních prostor. V prvních fázích příprav se jako
první určuje téma, vyberou jednotlivé návrhy a navrhne se konstrukční řešení. Vše musí
mít jasně stanovený harmonogram, plán práce, časové rozložení, formulováno musí být
zřetelně, kdo konkrétně zodpovídá za provedené práce a dodržení harmonogramu prací.
Kdy budou provedeny všechny montáže, včetně rozvodů světel, elektriky, vody, případně
jiné požadavky konkrétních jednotlivých vystavovatelů. Nezbytností je také dodržení
všech zásad Bezpečnosti práce a požární ochrany.

Obrázek 9) Náměstí Míru, stánky
Obrázek 8) Výzdoba města Mělník

Obrázek 10) Radnice

Obrázek 9) Interiér Radnice
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2.8 Prostor a jeho vlastnosti
Hledisko uspořádání prostoru
Prostor rozdělujeme na interiérový (vnitřní) a exteriérový (venkovní). Jedná se vždy
o prostor ovlivněný zásahem člověka, můžeme ho tedy nazvat i umělým prostorem. Na
tomto prostoru se podílí a vzájemně spolupracují v návrzích jak stavební, tak zahradní
architekti.
Prvky tvořící prostor
Tento vnitřní prostor je navržen bytovým architektem a má zřetelnou kombinaci
estetických prvků - linie, plochy, objemy, textury. Jedná se různé bytové materiály a
doplňky, mobiliář daného prostoru. Barevné ladění v korespondenci s vybavením prostoru.
Vybavení v podobě uměleckých děl.
Linie
Dá-li se do pohybu bod, vzniká linie. Může být v přímkách, nebo křivkách a většinou
ohraničuje plochu.
Plocha
Jedná se o ohraničený prostor, na kterém začíná linie. Plochy máme podlahy, stěny,
stropy, ale může se jednat i o plochu na které je umístěna dekorace.
Textura
Jedná se o charakter plochy, ten může být jemný, drsný, hrubý, zoubkatý, lesklý,
hladký a podobné. Jedná se zde o texturu nábytku, podlahových krytin, látkových doplňků.
Objem
Tvoří různé pravidelné a nepravidelné povrchy. V interiéru se jedná o různé
vybavení například nábytek, doplňky, dekorace. Rozlišujeme je pak podle proporcí,
velikosti, tvaru, materiálu, barvy a povrchu. Všechno by pak mělo proporčně odpovídat a
souznít v jednom celku.
Prostor
Velikost prostoru vymezují tři základní parametry výška, šířka a hloubka. Další
charakter prostoru souvisí s celkovým vybavením a souladu s proporcemi, barevností stěn
a použitím světla. Tvary prostoru jsou dány výškou stropu, obecně je známo, že vysoké
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stropy v prostoru působí vzdušným dojmem, naopak nízké stropy působí v jakékoliv
místnosti zmenšujícím dojmem. Dále je důležitý i tvar stěn, pokud se rozšiřují, nebo jsou
užší, působí také dojmem většího, nebo menšího prostoru. Podlaha a její tvar působí
sjednocujícím účinkem, pokud je v jedné rovině. Pokud jsou v podlaze různé výškové
úrovně je členitá a tak působí prostor neharmonickým dojmem. Rozlišujeme prostor
dynamický, který je například úzká dlouhá chodba a prostor statický, to je například velký
sál. Většinou přecházíme z exteriéru do dynamického prostoru a pak do statického
prostoru, pokud končíme v dynamickém prostoru, měl by zde být umístěn monumentální
prvek, v podobě floristické dekorace, objekt, nebo například socha.
Zlatý řez v prostoru
Pokud hovoříme o zlatém řezu v prostoru, můžeme využít znalostí a podobnosti u
jednotlivých druhů aranžmá, nebo vazeb. Odtud známe jednotlivé poměrové uspořádání, to
je vyčísleno 5:8, 3:5. Celý prostor si tedy pomyslně, pokud máme kreslený návrh, tak
pomocí měřítek rozčleníme na jednotlivé směrové linie a určíme místo pro hlavní motiv.
Principům zlatého řezu se nejvíce využívá při navrhování prodejních výloh a
výstavních ploch, kde florista, nebo aranžér pracuje sám a využívá pouze určené materiály.
Pro žáky na učilišti je vhodnější měření a propočítávání hlavního řezu pomocí poměru,
vysvětlit jednodušeji funkci prostoru a vnímání lidského oka.
Světlo v interiéru
V praxi rozlišujeme několik vlastností, které se určují podle místa světelného zdroje,
barvou světla, jeho směrem a intenzitou. V interiéru používáme různé možnosti osvětlení a
to přirozené, umělé a sdružené. Většinou ve společenských interiérech rozlišujeme světlo
rozptýlené, nebo směrované na konkrétní místo, dále světlo efektové, neboli bodové. Podle
typu žárovek a lamp dělíme následně na teplé a studené světlo.
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Barvy v prostoru
Barvy v prostoru působí na jeho příjemnou atmosféru, při vhodné volbě barev
můžeme opticky zvětšit prostor. Teplé barvy opticky zmenšují a studené barvy opticky
zvětšují prostor. Neutrální barvy používáme jako možný kontrastní doplněk k ostatním
barvám.
Rostliny v nádobách
Používáme různé typy nádob vyrobené z keramiky, plastu, nerezového materiálu, ale
i betonové. Podle umístění volíme rostliny buď interiérové, nebo exteriérové. Vždy musí
být počítáno s dobou, po kterou budou rostliny umístěné v nádobě. Důležitá je stabilita
použitých nádob.
Zelené stěny
Jedná se o patentované systémy, které se zabývají pěstováním květin na stěnách.
K tomuto slouží vertikální, nebo horizontální konstrukce různých velikostí vyrobené
z odlišných materiálů. První variantou jsou nejmenší vertikální obrazy, které se v současné
době prodávají v obchodních domech. Zákazník si je zakoupí, v podobě polotovaru sám
osází a umístí v domácím prostředí. Další skupinou jsou látkové kapsy, které firma nabízí
k osázení na stěny. Vyráběny jsou z kvalitní látky v různých barevných provedeních, podle
množství zakoupených kapes vytvoříme menší, nebo velké sestavy, které můžeme vystavit
buď v domácím interiéru, nebo použít ve společenském, firemním. Tyto kapsy poskytují
prostor pro tvořivou činnost. Další skupinou jsou interiérové stěny, které se vyrábí přímo
do konkrétního prostoru, na těch už většinou pracují profesionálové a zajišťují tím
provedenou kvalitu jednotlivých stěn a zároveň zajišťují následnou péči o pěstované
rostliny. V současnosti můžeme vidět vertikální pěstování i ve venkovních podmínkách,
kdy je se zelenou stěnou počítáno už při návrhu budovy, nebo objektu. Exteriérové rostliny
se stávají ochranou venkovního pláště. Slouží k ochlazování pláště budovy v parných
létech, zamezují polétavosti škodlivin a prachových částic. Výhodou zelených stěn je
využití malého prostoru a zlepšování pracovního klima v domovech, kancelářích.
Příklad - Každoročně se žáci středního odborného učiliště účastní soutěže
organizované Střední hospodářskou a lesnickou školou Frýndlant. Soutěž se uskutečňuje
v Mezinárodním centru duchovní obnovy Hejnice, kde se zároveň koná Výstava Jiřinek.

43

„Centrum je budova bývalého františkánského kláštera z roku 1697, původně sloužil jako
zázemí pro poutníky, kteří přicházeli každý rok do chrámu Navštívení Panny Marie
v Hejnicích. Budova kláštera byla značně zmodernizována a dnes slouží jako moderní
kongresové centrum s ubytovací kapacitou, přednáškovým sálem, kuchyní, galerií“(zdroj
online). Před konáním soutěže posílá pořadatelská škola propozice již na konci školního
roku, soutěž se koná v polovině září a tak je důležitá příprava a vhodná motivace žáků.
Tak, aby se mohli připravovat a tvořivě přemýšlet nad tématem už během letních prázdnin.
Vytištěné propozice dostanou žáci 2. ročníku oboru Prodavač květin. Pro podporu
kreativního návrhu a tvořivosti si nejprve propozice pročteme. Společně si prohlédneme na
fotografiích překrásné prostory MCDO v Hejnicích, dále pak fotografie z minulých
soutěží, které se zde konaly. Velmi motivační pro podporu tvořivosti žáků je, pokud už
jsou ve skupině, žáci, kteří se této soutěže zúčastnili a pokud možno zaujatě s nadšením
vypráví o loňské účasti. Snažíme se tedy spojit skupiny vyšších ročníků s nižšími. Zkušení
žáci metodou vyprávění hovoří o svých předešlých zkušenostech, pro vyučujícího je toto
naprosto ideální a velmi motivační pro budoucí soutěžící. Pokud máme dostatek času,
můžeme s žáky hovořit o možnostech vazby a aranžování, vést diskusi, nebo použít
metodu Brainstormingu. Žáci bývají zpočátku nedůvěřiví, učitel musí bedlivě sledovat
klima ve třídě a citlivě, pohotově a nenuceně vést diskusi, pokud by žáci nechtěli plně
diskutovat raději přestat o soutěži hovořit, rozdat papíry na kreslení, nebo psaní, s tím, že
žáci napíšou, či nakreslí, co si představují pod zadaným tématem. Jednotlivé nápady se pak
následně v celé skupině probírají a vybírají se společné nejvhodnější a nejpoužitelnější.
Příkladem může být téma Oslava výročí založení firmy. Skupina, ve které jsou jen dívky,
s nadšením navrhovala množství námětů pro možné oslavující firmy. Učitelka odborného
výcviku požádala o zklidnění situace ve třídě, následně zadává úkol, jedná se o nákres
různých nápadů. Žákyně se zklidní a začínají pracovat každá samostatně na náčrtu návrhu.
Všechny žákyně kreslí, některé barevnými pastelkami, jedna obyčejnou tužkou, jedna
dokonce propisovací tužkou, dvě píší návrhy a možnosti různých firem. Mají k dispozici
internetové připojení a tak vyhledávají na webových stránkách. Před koncem uplynutí
zadaného času učitel upozorňuje, že se blíží konec hledání námětů. Jednotlivé náměty poté
všechny pročtou a proberou návrhy a možnosti volby vhodného neflorálního materiálu,
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základem vazeb by měl být použit co nejvíce
rostlinný materiál a právě už zmiňované jiřiny
(Dahlia pinnata).
Vždy po přečtených návrzích následuje
hodnocení každého návrhu, pro žáky důležitá
informace a učitel zdůrazňuje při návrzích žáků
také různé možnosti finančních kalkulací. Je
třeba vycházet z dostupných přírodních zdrojů
a možnosti využití inventáře a různých
konstrukcí z předešlých výstav, soutěží apod.
Žákyně dostanou čas na utřídění myšlenek a
k návrhům se vracíme až při další výuce na
Odborném výcviku. V tento moment přichází
na řadu učitel, prohlíží a třídí jednotlivé
možnosti a nakreslené návrhy, přemýšlí jak je
využít a technicky vytvořit. Při této činnosti Obrázek 11) Zhotovená dekorace
zaujme obrázek s létajícím balónem a sluníčkem. Žákyně dále našly na internetu oslavu k
výročí založení firmy právě na výrobu létajících balónů (firma skutečně slaví 25let od
založení), jedná se o českou firmu. Tento návrh dále propracováváme a zhotovíme na
soutěži, následně se těšíme z úspěchu prvního místa.

Historie interiérové floristiky
Dějiny aranžování a vazby květin nás v literatuře dovedou až tisíce let zpět na Blízký
východ do starého Egypta, Persie a Mezopotámie. Zde se hojně používaly palmové a
olivové listy, lekníny, kosatce, narcisy, chrpy, šafrány, lilie a jiné rostliny. Tyto květiny se
vkládaly do keramických a kameninových nádob. Lidé z nich aranžovali různé ozdoby
čelenky, věnečky, náhrdelníky, ale také obětní kytice, vysoké dekorace, samostatné květy
pak sypaly volně do prostoru jako dekoraci. Z období antického Řecka a Říma přišel zvyk
zdobení sebe i interiérů při bohoslužebných obřadech a hostinách. Do současné doby se
k nám přenesly zvyky používání girland, festonů a vavřínových věnců.
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Dálný východ nám z dob minulých přinesl aranžování a vazbu květin, která se
zachovala dodnes, nazývanou Ikebana, ta je tradičně využívána v Japonsku a patří do jeho
kulturního dědictví. Žákům je třeba vysvětlit tradiční prvky Ikebany, a co vůbec znamená
pojem Ikebana, mnozí se s ní seznamují až teprve ve výuce. V Ikebaně se používají dodnes
různé typy nádob z keramiky, hliněné amfory a květinové koše. Z rostlinných materiálů a
květin se používají kamélie, kosatce, narcisy, pivoňky, lotosy, bambusy, větve borovic,
cedrů a cypřišů. Ikebana je japonské umění a styl aranžování květin, je v něm typické
používání kenzanu umístěného v nádobě, do kterého se vkládají jednotlivé stonky rostlin.
Přičemž dodnes má každá rostlina v aranžmá svůj význam a Japonci přistupují k rostlinám
s jistou pokorou a kvalitní péčí dodnes. Žákům je z hlediska Ikebany důležité předat
informace o studiu Ikebany (Japonské tradiční školy Ikebany), které trvá několik let a čím
se konkrétně zabývá. Pro jejich lepší představivost je vhodné použít příklad o různých
svátcích slavených v Japonsku, kde se využívá Ikebany. „V japonské společnosti je
oslavováno velké množství svátků, které jsou spojovány s určitou rostlinou. V kompozicích
se tak objevují rostliny nebo květy charakteristické pro významné svátky, nebo měsíce
v roce: Nový rok Pinus (japonsky nazývaná Matsu, u nás borovice), Dendranthma (Kikuchryzantéma), bambus (Take), leden- Adonis (Hlaváček jarní), únor - japonská švestka, 3.
3. svátek dívek - broskvoně (Momo), narcisy (Susein), březen- Camellia (Tsubaki, kamélie),
duben - Azalea ( Omoto), 5.5. svátek chlapců - Iris ( Shobu, kosatec), květen Hydrangea
(hortenzie), červen - Wisteria (vistárie), 7.7.svátek žen - bambus (Take), červenecConvolvulus (svlačec), srpen - Nelumbo nucifera (Lotos indický), 9. 9. slavnost
chryzantém- pro toto období je charakteristické časté pořádání výstav, září - Sprekelia
(Amarylis), říjen - Dendranthema (Kiku), listopad - Acer (javor), prosinec - očekávání
sněhu, první sněhové vločky zvané květy větru (Kazabana).“ (Kolektiv autorů, Floristika,
2011, str. 215)
Středověk mnoho květinám nepřál, spíše bojům, ale přesto byly vytvářeny první
bylinkové zahrady za zdmi klášterů a v královských zahradách. Vznikají také první herbáře
rostlin a z této doby máme i květinové písmo. Postupně se květy růží, lilií, mečíků a jiných
dostávají na oltáře a do podvědomí lidu. V období gotiky je nejvýznamnější květinou bílá
lilie, jako symbol světců a duchovní čistoty. Květiny se začaly vkládat do džbánů, vytvářet
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girlandy a věnce. V místnostech se podlahy sypaly vonnými květy. I přes silný vliv církve
si pohané udržují své zvyky, kde květiny mají své opodstatnění v různých tradicích,
slavnostech, ale i při pohřbívání a obyčejích spojených s léčením nemocí. Květiny se
objevují jako symbolika na erbovních obrazech šlechty.
Doba renesance květinám velmi přeje, stávají se běžnou součástí života. Jsou jich
plné měšťanské domy i paláce. Používají se karafiáty, růže, kopretiny, hrachory a nově
také cibuloviny. Dále se začínají v dekoracích objevovat i plody a ovoce. Žákům často
komplikuje chápání rozdílnosti pojmů cibulovina a hlíza, je důležité stálé upevňování
znalostí. Proto je vhodné uvést historickou zajímavost, jakou byl objev pěstování tulipánu.
„Veliká obliba tulipánu, známého v Nizozemsku od roku 1559, a neustálé zvyšování cen
jeho nových tvarů a barevných kombinací vyústily kolem roku 1635 v tzv. tulipánovou
horečku- „tulipománii“. Obchodování s cibulemi dosáhlo nevídaných rozměrů a výrazně
ovlivnilo ekonomickou situaci v tomto několik let trvajícím období.“ (Kolektiv autorů,
2011, str. 20)
Zajímavou dobou je období Biedermeieru a Romantismu zde se znovu objevuje
přirozenost květů a aranžování bez velkých pravidel. Přichází první zmínka o symbolice
květin- Květomluvě. Květiny jsme odjakživa používali jako symbolické vyjádření něčeho
co chceme sdělit obdarovávanému člověku, velmi vhodná nápaditá možnost k uplatnění
tvořivého myšlení pro žáky na učilišti. V odborném světě Floristiky se s ní příliš
nesetkáváme, ale lidé a především někteří zákazníci chtějí i dnes používat určitou
symboliku a vyžadují ji, což potvrzuje článek na webových stránkách, kdy autorka
Markéta Benešová uvádí „Květomluva. Vyznáte se v ní? Květina pro dokonalou ženu by
měla symbolizovat vztah dárce květiny k obdarované osobě. Dříve se na takovou symboliku
květin dalo mnohem více, než dnes, kdy víme pouze to, jaký květ položit na hrob zesnulého
a že růže je symbolem lásky a vášně. Možná až příště budete dávat květinu své matce nebo
známé, budete volit květinu podle našeho výkladu a obdarované symbol kytice vyložíte, jde
totiž o velmi zajímavou tradici, která by měla být vzkříšena. Zaujala vás květomluva?
Astra- Věnujete-li někomu astru, nevědomky mu tím dáváte najevo svou stálost, jedná se
projev věrnosti a loajality. Astru by měli dávat vázat do kytic manželé, kteří se chystají
věnovat své choti květy k oslavení výročí svatby. Gerbera - Milujete gerbery? Pak to
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nejspíš znamená, že máte ráda dvoření. Gerbery jsou vhodné jako dárek zejména pro
romantické duše. Gerberu věnujte dívce, když jí chcete říci, že věříte v její sny a pomůžete
jí s jejich naplněním. Orchidej - sdělujete ženě, že je výjimečná, vzácná a vznešená.
Orchidej v sobě též ukrývá erotický podtext, jde o květinu milenců a symbolizuje milostné
napětí či tajemství. Stejně jako růže si orchideje dávají hlavně čerstvě zamilované páry.
Lilie - je synonymem nevinnosti. Hodí se na svatební kytice či do kytice pro mladé dívky.
Ne nadarmo se říká: „Je čistá jako lilie.“ Znakem nevinnosti a čistoty jsou také květy
kopretiny, bílého karafiátu a frézie. Tulipán - znamená oddanost, trpělivost, věrnost.
Tulipánem říkáte, že to s někým myslíte upřímně, možná proto je u žen velmi oblíbený.
Červený říká „věř mi“ a vyznává lásku, žlutý má dát obdarované najevo, že je sluncem
života toho, který tulipán daroval. Další květy mohou symbolizovat přátelství (jako
například rostlinka zvaná alstroemerie), jiné mají složitější význam. Bledulí chtěl dárce
naznačit, že si potřebuje promluvit, karafiát byl vírou v to, že se dívka při výběru z více
mužů rozhodne právě pro toho, který jí donesl karafiát. Mák měl popřát zdraví a úspěch.“

Tvorba příležitostných dekorací
V každém člověku, žáku by měla být probouzena a šlechtěna láska a úcta ke
krásným věcem, mezi které pak neodmyslitelně patří i krása a dokonalost všech rostlin a
květin vázaných a aranžovaných do různých dekorací. Květiny by měly doplňovat a
dokreslovat atmosféru všech prostorů, kde se lidé potkávají. Měly by být součástí každého
důležitého setkání rodinných příslušníků, jejich oslav, slavnostních obřadů, různých
životních úspěchů, svateb, oslav k narození dítěte, ale také posledního rozloučení. V dnešní
moderní době můžeme mít čerstvé květy v každém ročním období a ty jsou pak plnou
inspirací pro tvůrčí práci žáků a to z hlediska nejen tvořivého tak i obchodního.
Každé roční období má své kouzlo, například léto, které je vůbec naplněno
spoustou barevných květů, textur, výhodou je dostupnost různorodých rostlin a květin,
jejich lehkost a transparentnost. V letních měsících můžeme floristické dekorace osvěžit
prvky z pěstovaných druhů ovoce, nebo zeleniny. Plody podzimu v našich zákaznících
svou dokonalou a rozlišnou barevností zanechají noblesní vzpomínky na léto. No a svěží
jarní barvy například v podobě syté zelené, která nám uvolňuje mysl, dále pak žluté, která
je povzbuzující a stimuluje údajně všechny intelektuální činnosti, je také harmonická a
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přináší spoustu radosti, dobré nálady a po dlouhém zimním období, se na velikonoce a na
barvy a vůně jara těší snad všichni, kteří jsou alespoň trochu schopni vnímat tyto krásy.
V období zimy nám naši předkové svými dlouholetými znalostmi zanechali
nádherné tradice vánoc. Kdy jindy bychom se měli vrátit zpátky do dětství, pohádek a
fantazie než právě o vánocích? Dlouhé podzimní a následně zimní večery si lidé
zpestřovali různými zvyky, které se přenášely z generace na generaci a tradice setkávání
rodin a přátel se dodržují dodnes. Květiny a vazby z různých rostlin zpříjemňují vánoční
atmosféru a to nejen krásou, ale i specifickou vůní (jedle, borovice, skořice) Pravdou je, že
dnes

se

v domácnostech

už

nedere

peří,

kolovrátek se také netočí, ale přátelé a děti si
mohou při těchto příležitostných setkáních krátit
dlouhé večery výrobou různých rostlinných
dekorací, které pak budou sloužit k výzdobám
jejich celého okolí a domu, či mohou být
vlastnoručně zhotovené výrobky využity a
použity jako dárek pro své nejbližší. Kreativita,
tvořivost a radost z vlastní tvůrčí práce přináší
velké potěšení a uspokojení lidských potřeb.
Lidé, kteří tvoří nezávisle od pravidel odborníků
a projevují pozitivní skutečný zájem, se učí

Obrázek 12) Netradiční vánoční
stromek

neuvěřitelně rychle a do profesionální floristiky vnesou nové zajímavé prvky, inspirace,
nekonvenční nápady. Tyto náměty nenechají na pochybách zkušené odborníky, protože
díky nespoutanosti nadšených laiků se mohou nechat obohatit, inspirovat a něco nového
získat i naučit se.
Pro žáky je na místě, připomenut zásadní věc, kterou je příprava, plánování,
sklizeň, sběr rostlin a také pořízení potřebných materiálů ve velkoobchodech na tyto
jednotlivé příležitostné dekorace. Velmi pozitivní a motivační pro žáky jsou každoročně
pořádané tvořivé dílny pro žáky základních škol v našem blízkém okolí. V období vánoc,
velikonoc a podzimu domlouvají učitelé odborného výcviku termíny a upřesňují počty
žáků, kteří budou aktivně vyrábět jednotlivé příležitostné dekorace. Základní florální

49

materiál se musí nejprve připravit a nakoupit v daných počtech ve velkoobchodech,
následuje jeho roztřídění na jednotlivé kusy, pro každého tvůrce zvlášť, většinou se
osvědčily igelitové sáčky. Následně se připravuje krátce před konáním rostlinný materiál.
Pro žáky oboru Prodavač květin, Zahradník i Květinářské práce jsou tyto kurzy velmi
vhodnou prací, která zároveň plní učební plány a jednotlivá témata. Žáci třídí, počítají,
střihají, nebo dělí a dále ukládají florální i dekorativní materiál do připravených krabic. Do
jednotlivých škol následně buď odjedeme, nebo oni dochází do našich dílen. Přináší to
spoustu pozitivních situací, naši žáci se učí vystupovat a komunikovat na veřejnosti, mnozí
se nejprve ostýchají, ale když se začne s vyráběním, velmi dobře se zapojují do činností a
následně pomáhají s podávání materiálu, pomůžou nastříhat jednotlivé přírodniny a
nenásilnou formou se učí komunikaci s dětmi, s budoucím zákazníkem. Zároveň, pokud
chtějí a projevují opravdivý zájem, to všechny žáky obohacuje, inspiruje a podporuje
v tvořivosti. Výsledkem bývají krásné tematické podzimní, vánoční, nebo velikonoční
dekorace, žáci ZŠ i MŠ dostanou identický materiál, stejný počet přízdob a dekorativního
materiálu, liší se někdy pouze barvami, i přesto má každý výrobek rukopis svého mladého
umělce a autora. Učni, kteří pomáhali dětem s výrobky, mají radost s odvedené práce a je
pro ně motivující vidět odcházející zářící úsměvy a pochvaly jejich učitelů, někdy zároveň
také nadšení rodičů nad výrobky svých ratolestí. Některé základní školy vybírají finanční
částku na výrobek od žáků ZŠ. Jsou ale i základní školy, které nechtějí po žácích žádné
finance, vedení školy uhradí celou částku za materiál z jiných zdrojů (žáci vědí, že výrobek
je financován ze sběru papíru a jiného tříděného materiálu). Výrobek získávají žáci ZŠ
zdarma, je zatím další ekologický rozměr, podpora recyklace. V této škole při tvoření
nechybí většinou ani jeden žák, všichni se snaží přijít a těší se, pokud nejsou vážně
nemocni. Většinou nás nadšeně vítají už při našem parkování.
Floristé musí plánovat poměrně dlouhou dobu dopředu, co chtějí vyrábět
k jednotlivým tématům. Sledují trendy ve floristice, které souvisí s celosvětovými danými
módními trendy, ať už se jedná o trendy v nábytkářském, textilním a oděvním průmyslu,
trendů designu.
Chceme-li dosáhnout úspěchu, musíme s žáky využívat veškerých možností
k prezentaci jejich práce. K tomu nám mohou velmi vhodně pomoci například fotografie
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jednotlivých floristických výrobků. Květiny na fotografiích pak dodávají fotkám optickou
barevnost a díky nim zanechávají nejen v odbornících, ale u všech lidí krásné barevné a
nezapomenutelné vzpomínky. Vlastní katalog žákovských prací dále může sloužit jako
prezentace při sjednávání budoucích zakázek, kvalitní fotografie s našimi osobně
vytvořenými výrobky pak využíváme i na internetových stránkách, v odborných
časopisech.

Jarní příležitostné typy dekorací
Velkou roli hrají při tvorbě jarních dekorací florální materiály a dekorační doplňky
ve všech možných pestrých barvách a tvarech. Jejich výběr v nabídkách velkoobchodů je
velmi bohatý a poskytuje mnoho tvořivých podnětů pro krásné dekorace. Jarní aranžmá
jsou spojeny s prvními jarními květinami, cibulovinami, svěžími barvami, pučícími
poupaty a mláďaty. Jaro je spjato s Velikonocemi, k těmto svátkům se vyrábí mnoho
dekorací, vítací věnce, proutěné interiérové dekorace, závěsné košíky, vypichované a
sesazované misky. K venkovním dekoracím řadíme také výzdobu jarních keřů a vstupních
prostorů před domem. Dále pak jarní dekorace na hřbitovy, která souvisí i s výsadbou.
Toto je základní učivo, které by měl znát každý žák.

Letní příležitostné typy dekorací
Floristické letní práce jsou velmi pestré a to možnostmi použití materiálů, které jsou
dostupné ze zahrad, lesů, luk a polí. Konají se různé slavnosti, dožínky. Můžeme s žáky
vytvářet kytice a věnce z obilí, květů levandulí, nebo různých travin, ty necháme
samostatně svázané stát, nebo vyset v interiéru, případně vložené do nádob bez vody a oni
nám budou dekorovat prostory dlouhou dobu. Toto období dozrává zelenina a ovoce, které
můžeme využít do aranžmá a vazeb. Například kytice pro milovníka okurek, paprik a
ostatní zeleniny.
Příklad – Vedení rozhovoru se skupinou druhého ročníku, vymýšlíme kytici, nebo
dekoraci pro koně, který vyhrál první cenu, dále pro jeho žokeje. Žákyně navrhují vytvořit
podkovu vypichovanou z asparagusu, italský věnec ze živých květin, tvar obrácené slzy,
věnec vítězů, kulatý věnec, nebo podkovu, jednodruhový velký věnec z jablek. Dostáváme
se dále k rostlinnému materiálu, který by mohly na dekorace použít. Většina žákyň vychází
ze známých druhů, které zpracovávají na OV. Poměrně často mají v návrhu ovoce a
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zeleninu, nejvíce mrkev a jablka. Dvě žákyně by na věnec použily zimostráz, což jim
ostatní zavrhují, s tím, že je jedovatý a pro koně nebezpečný. Dostáváme se k závěru jedné
z žákyň, kdy navrhuje jednoduchost v použitých dekoracích i přízdobách, protože kůň je
krásný sám o sobě. Pro žokeje navrhují žákyně kytici, ze stejných květin jako mají pro
koně, dále kytici z klobás a zeleniny, aby prý se po závodě najedl. Kytici kulatou ze
slunečnic, jednostrannou z gerber a košík jablek, který bude pro koně i žokeje plný ovoce a
zeleniny doplněné o kytici z lučního kvítí a obilí.

Podzimní příležitostné typy dekorací
Překrásné barvy podzimu žáky inspirují, využívají je k aranžování a vazbě dekorací,
které slouží v interiéru jako vzpomínka na postupně se zkracující slunečné podzimní dny,
do vazeb využíváme plody podzimu, kaštany, bukvice, šípky. Nádherným doplňkem jsou
zbarvené listy například přísavníku (Parthenocissus), jinanu dvoulaločného (Gingo biloba)
z kterých lze tvořit listové kytice. V Evropě se slaví 1.11. Svátek všech svatých a den poté
Památka zesnulých.

Zimní příležitostné typy dekorací
Se zimním obdobím přichází mnoho zvyků, vánoce už v této práci byly zmíněny, ale
patří k nim také oslava adventních nedělí (adventní a vítací věnce), svátek Svaté Barbory
(větvičky třešní), svátek Svatého Mikuláše (bílé metličky), svátek Svaté Lucie (bílé květy
řezaných a okrasných hrnkových rostlin) a Silvestr (pestrá aranžmá). Žáci některé zvyky
neznají a tak připomínáním těchto tradic a výrobou dekorací obnovujeme zapomenuté
tradice a probouzíme tak jejich tvořivost a představivost.

Svatební vazba- královna floristiky
Svatba by měla mít jednotný styl a barevnost, řád ve floristické práci ladění stejných
druhů květin a výběr doplňků. Lehkost a transparentnost. Dokonalé a bezchybné zvládnutí
technik u svatebních výrobků je důkazem profesionální práce. Velmi důležitá je především
komunikace s nevěstou, podle dávných tradic by měl svatební kytici objednávat ženich,
dnes tomu ve většině případů tak není a florista vychází především z požadavků nevěsty.
Díky internetu a množství nabídek firem zabývající se prodejem, či půjčováním svatebních
dekorací, především nevěstiných šatů, nevěsty přichází většinou s konkrétními požadavky
na druh a barvu květin a přináší fotografii šatů a společně s floristou - žákem vyberou druh
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květin a barvu. Svatba, když už se pro ni pár
rozhodne, by měla patřit k nejkrásnějším a
nejdůležitějším dnům, ve kterých jsou floristé
pomocníky

za

cestou

do

spokojeného

manželství. Kouzlo květin zůstává uloženo
v paměti a fotografiích. Příklad - s žáky na
odborném výcviku jsme vyzkoušeli vyučovací
metodu zmiňovanou v teoretické části nazvanou
dle Dagmar Sitné Sněhová koule, žáky velmi
zaujal její neobvyklý název. Téma, které žáci
dostali zadané bylo - výzdoba interiéru, nebo

Obrázek 13) Svatební kytice

exteriéru, které si libovolně zvolí. Sami si
vyberou svého zákazníka a o jakou výzdobu se bude jednat. Žáci pracují nejprve
samostatně a své myšlenky si zapisují. Postupně vzájemně diskutujeme a probíráme jejich
nápady. Většina žáků ve skupině si zvolila výzdobu konkrétního prostoru v místě svého
bydliště. Na základě svých znalostí vybírají i konkrétní událost, na kterou budou nejprve
navrhovat květiny (včetně kalkulace), následně pomyslně aranžovat a vázat dekorace.
Nenásilnou formou přejdeme k práci ve dvojicích, skupina mezi sebou živě komunikuje,
žáci se ptají na konkrétní možnosti a ceny květů. Pracují velmi tvořivě a aktivně. Venku
sněží, ve třídě panuje příjemná atmosféra a metoda Sněhová koule inspiruje žákyni
z Kladna natolik, že její návrh na výzdobu
interiéru

bude

svatba

známého

zatím

svobodného a velmi úspěšného hokejisty na
Zimním stadionu v Kladně. S ostatními žáky
prodiskutujeme

jejich

návrhy,

cenové

kalkulace a možnosti aranžmá, ke každému
návrhu se vyjadřuje postupně celá skupina.
Návrhy mě velice překvapily, máme zde
několik výzdob plesů, oslavy narozenin a
svateb. Záměrně nechávám svatbu v Kladně na
Obrázek 14) Výzdoba svatební tabule

závěr,
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chválím

žákyni

v budoucím

čase,

pracovala tak pilně, že se jí podařilo získat takovou zakázku. Ona tvrdí, že je na tu svatbu
také pozvaná, někteří spolužáci by také rádi navštívili svatbu a tak společně vymýšlíme a
plánujeme jakou netradiční dekoraci a jaké květy by bylo nejvhodnější použít, máme to
snadné, žákyně už mluvila telefonicky s objednavatelem zakázky a tak prý na ceně
nezáleží. Ve skupině se už účastní navrhování svatby na ledě všichni žáci, společně
vybereme, vyhodnotíme a učiníme závěr. Dodnes když se potkám s žákyní, tak se ptám,
kdy už ta svatba bude a jestli jsme už taky pozvaní jako pomocní floristé. Společně jsme si
výuku užili, žáky zaujal název metody a tvořivě nás inspiroval k tvorbě i příjemnému
vzdělávání.

2.9 Současné trendy
Do této skupiny patří nemalou měrou znovu nalezené bylinky, vzhledem
k vývojovým trendům jsou bylinky dostupné celoročně ve velkoobchodech jako sezonní a
komerční rostliny. V domácnostech a především v kuchyních a jsou bylinky vítaným
zpestřením, nejen jako estetické dekorace interiéru, ale zároveň praktické, slouží
k dochucování zdravých pokrmů a čajů. Přípravě různých léčivých sirupů a také mastí.
Právě s ohledem na využití k těmto výše jmenovaným účelům by neměly být nikterak
chemicky ošetřeny. V zimním období je pořídíme od pěstitelů, kteří je pěstují ve
sklenících, musíme počítat s tím, že bylinky se rychle spotřebují a většinou nejdou použít
pro další pěstování. V letním období je mnohem snadnější jejich pěstování, žáci je v jarním
období vysévají, nebo vysazují do nádob, kde slouží jako účelná a vonná dekorace, ale
zároveň nádoba ochraňuje rostlinu před různými škůdci. Ve školních zahradnictvích a
prodejnách je pěstováno a prodáváno mnoho druhů bylinek a léčivých rostlin. Bylinky
používáme zároveň jako dekorace v interiéru, ale i exteriéru. Mohli bychom je využít
v prostorách a zahradách historických objektů, selských staveních, na chaty a chalupy, ale
hodí se i do moderních interiérů. Pokud je budeme aranžovat do různých dekorací, musíme
mít na paměti i možnosti konzumace, neměli bychom k nim tedy používat kovové ozdoby,
perličky apod. K bylinkám ladí spíše přírodní materiály, jako jsou režné provázky, lýko,
dřevo, proutí, jutovina, keramika, plech, vlna a kokosové vlákno.
Novinky ve floristice – stuhy s fototiskem v kvalitním provedení, jako nový trendový
a desingový rozměr v dekorování moderních i klasických aranžováních a vazbách.
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V současné době můžeme navštívit mnoho velkoobchodů po celé České republice, jak
skutečnou návštěvou, nebo virtuální. Tyto obchody pořádají zdarma různé semináře,
lektory těchto školení jsou přední floristé a je možné se na některé vypravit i se svými
žáky, kteří mají zájem o obor. Velkoobchody v poslední době kromě prodeje pomáhají
také při sponzorování školních soutěží z účastí studentů z celé České republiky. Jedna
taková soutěž probíhá k příležitosti Otevírání jara, té se účastní žáci zahradnických škol.
Myšlenka iniciátora a zároveň organizátora soutěže je inovativní. Široké veřejnosti se zde
představí žáci škol, které to podpoří v jejich znalostech a motivuje do dalších tvůrčích
postupů. Zkusí si práci s neobvyklými floristickými materiály (lyofilizáty), které pro školu
nejsou finančně a i na současném trhu plně dostupné, vytvoří z nich velmi pěkné výrobky.
V práci popisuji a zdůrazňuji důležitost teoretických znalostí. Jedním z úkolů soutěže je
právě vědomostní test a poznávání rostlin. Třetím úkolem je sesazovaná nádoba z kolekce
rostlin značky Česká květina do nové kolekce nádob české firmy. Konstatuji, že se jedná o
velmi vhodnou a důležitou podporu studentů a také škol, i když žáci si zatím plně
neuvědomují, důležitost pro jejich budoucnost k tvořivému procesu pojetí floristiky.
Výrobky, které žáci zhotovili v rámci soutěže, jsou odbornou porotou a známými
osobnostmi bodově ohodnoceny a vítězové z řad žáků tak známy. Přichází na řadu ještě
výstava a po ní dražba floristických dekorací vytvořených žáky, která je věnována na
podporu handicapovaných osob. Úžasný rozměr, který zasluhuje velkou poklonu i zmínku.
Právě při práci s dětmi bychom neměli zapomínat na pomoc, empatie k ostatním lidem a
tento další rozměr předávat budoucí generaci.
„Rozvoj tvořivosti nezahrnuje pouze zvládnutí speciálních metod tvorby a nabytí
schopnosti řešit problémy. Tvořivým se člověk nestává rovněž pouhým absolvováním kurzů
specializovaných na techniky vyrovnání se s problémy, zvládání stresových situací, jednání
s lidmi, asertivity (Smékal, 1995, str. 1). Tvořivost je širší pojem a jev. Proto metody
výchovy se nemohou týkat pouze poznávací oblasti, ale i osobnosti, jejich sociálních funkcí
a tělesných činností.“ (Petrová, 1999, str. 165.)
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Shrnutí
V této práci se zabývám okolnostmi důležitými pro význam tvořivosti ve výchovně
vzdělávacím procesu na středním odborném učilišti a také určitými metodami, které
mohou kromě tradičních metod ovlivnit a doplnit výukový proces v rámci Odborného
výcviku v tematických celcích floristiky. Na OV učitel mnohem lépe poznává své žáky a
většinou vládne uvolněnější atmosféra, která žákům rozvazuje nejen ruce, ale i jazyk. Při
zkoušení těchto metod na OV vládla většinou klidná tvořivá a motivující atmosféra,
překvapilo mě, že žákyně se dokonce zeptaly, jestli jsem si názvy metod vymyslela sama.
Tím, že jsem neobvyklé názvy uvedla na začátku OV, žákyně věděly, jakou metodou se
učí, a myslím, že to pozitivně ovlivnilo je samotné a i výuku OV. Je velmi nutné
podporovat učně v jejich budoucí vzdělávací a pracovní kariéře. Samotní učni se potýkají
s různými problémy, je vhodné je všemi možnými směry podporovat v tomto výchovně vzdělávacím procesu. Vést je s co největší možnou péčí a kladnou motivací, podporovat je
v jejich vlastní tvořivosti. Ve škole a při výuce tvořit správnou nejen tvořivou, ale také
výchovnou a vzdělávací atmosféru. Není to vždy úplně jednoduché, učitel by měl mít
určitý takt a vědět jak přizpůsobit výuku momentální situaci dne, dále i ve skupině žáků. Je
nutné s žáky komunikovat a vše jim vysvětlit, ne vždy jsou práce, které jsou nutné
z hlediska témat, naučit se pro žáky natolik aktivizující, že je žáci vykonávají dobrovolně a
s nadšením. Když učitel zdůvodní, proč je důležité je umět, může být situace jednodušší.
Učitel na OV v některých případech odvádí práci nad rámec svých povinností,
spolupracuje s ostatními, hledá nové způsoby, neobvyklé metody a hry pro zpestření a
zlepšení výuky, vytváří pro žáky tvořivé a podnětné prostředí. Někdy je úspěch a snažení
učitele po zásluze různě potrestáno, ale Ti, kteří mají své povolání rádi a zároveň jako
koníček se nevzdávají a jdou dál.
V současné době se klade důraz na zvyšování znalostí, kognitivní výkony, ale učňům
mnohdy chybí základní aspekty chování jako je sebeovládání, zvládnutí emocí,
sebeuvědomění, motivace, empatie, rozvíjení mezilidských vztahů a právě popisovaná
tvořivost, to vše se snažíme propojit a s žáky takovým individuálním způsobem pracovat.
Dále popisuji a zdůrazňuji teoretické a praktické znalosti ve výuce odborného výcviku
v tematických celcích floristiky, které ovlivňují tvořivost žáků v učilišti. Uvedené příklady
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by mohly být pomůckou a mírnou nápovědou pro začínajícího učitele na Odborném
výcviku. Zkoumání aktivizačních metod a jejich následná aplikace na odborném výcviku
by mohly posloužit k rozšíření této práce, výzkum by musel být ovšem prováděn na
školách s více učni a v různých věkových skupinách, ročnících.
V současné chvíli máme k dispozici pro žáky několik knih o této problematice, jedna
z knih, která byla vydaná v roce 2007 je Multimediální učebnice Floristiky vytvořená
v rámci projektu ESF a spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. V této učebnici dostali správné technické a technologické
postupy řád a ucelený smysl. Sjednotily se druhy používaných technik, jejich názvy,
stanovily se správné názvy jednotlivých skupin materiálů a pomůcek. Pro odbornou
veřejnost byly zdůrazněny a v některých případech vysvětleny možnosti využití nových
technických pomůcek a jejich správné použití.
Dle mého názoru tato učebnice velmi ovlivnila a celkově posunula výuku Floristiky,
dříve předmět nazývaný Vazačství a aranžování na všech středních školách a učilištích,
kde se vyučují tyto zahradnické obory. Což mohu díky svým zkušenostem a také ze
setkávání s ostatními vyučujícími, ale i s žáky potvrdit. Pokud mají žáci pozitivní motivaci
a zájem o daný obor jsou schopni se zapojit do kvalitního profesního působení v tomto
oboru, právě i díky informacím z těchto učebnic. Odborná literatura správně využita a
spojena s praktickými činnostmi, podstatnou měrou rozvíjí tvořivost u žáků a také učitelů
odborného předmětu, praktického vyučování a odborného výcviku. Tato kniha byla určena
pro odborné školy a vydána v menším nákladu kusů. Učitel na učilišti, obzvláště u žáků se
speciálními potřebami, musí informace obsažené v této publikaci velmi optimalizovat
k jejich schopnostem, také zjednodušit a zkrátit. Zkrácené texty následně slouží většinou
jen jako základní učivo, které jsou učni schopni si osvojit.
Ve škole je stále co objevovat, je to otevřená kniha, kterou píšeme všichni společně,
žáci, učitelé, ale i rodiče a celá společnost.
„ Bez lásky a bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí….“
(Přemysl Pitter)
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