
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarné výchovy 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

Role motivace ve výtvarné činnosti v předškolním 

vzdělávání 

 

Role of motivation in art activities in preschool education 

 

Barbora Samková 

Boží Dar 42, 36262 

3. ročník 

 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: B PG-VV 

Typ studia: Prezenční 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. 

 

červenec 2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Role motivace ve výtvarné činnosti 

v předškolním vzdělávání vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za 

použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze, 13.7.2015                                            podpis: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Mé poděkování patří PhDr. Leonoře Kitzbergerové, Ph.D. za odborné konzultace a vstřícný 

přístup k zpracování této práce. Také děkuji všem učitelkám, které mi umožnily nahlédnutí 

do jejich hodin. Poděkování patří také mé rodině a nejbližším přátelům za podporu. 

  



 

 

ANOTACE 

 

V bakalářské práci se věnuji roli motivace ve výtvarných činnostech v předškolním 

vzdělávání. Zabývám se tím, jak dané motivace a metody vyučování ovlivňují tvůrčí činnost 

dětí a jak působí na jejich rozvoj. V didaktické části pomocí náhledů do hodin zjišťuji 

odlišná pojetí výtvarné výchovy. Cílem bakalářské práce je hlubší studium motivace a 

zmapování současné situace výtvarné výchovy ve vybraných předškolních zařízeních. 

Motivace ve velké míře ovlivňuje proces výtvarné výchovy i finální artefakty. Musí být ale 

vhodně zvolena, aby byla efektivní. 
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ANNOTATION  
 
This bachelor thesis deals with the motivation for art activities in preschool education. I 

examine how both, motivation and teaching methods influence creative process of 

children in art activities and how they impact children‘s development. In didactic part I 

observe different approaches to art education through insights to lessons. The aim of this 

bachelor thesis is to get a deeper knowledge of a role of motivation in art education and 

to map a current situation in selected preschools. Motivation affects the process of art 

lessons and final artifacts to a great extent, however the approach has to be suitably 

chosen to be effective 
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ÚVOD 

K výběru tématu mé bakalářské práce mě inspirovala současná situace výtvarné výchovy 

v předškolních zařízeních. Za mou dosavadní pedagogickou praxi jsem se u dětí ve výtvarné 

výchově často setkávala s nadšením z výtvarného úkolu, které se ale postupně ztrácelo v množství 

otázek, co mohou a co ne a zda „to dělají dobře“. Mnoho dětí opakovaně požadovalo detailní 

postup práce nebo ukázku hotového díla. To bylo ještě často doprovázeno strachem dětí kreativně 

tvořit a experimentovat s technikami. Kvůli spatřované nejistotě a omezenosti dětí při výtvarné 

práci jsem si neustále kladla otázku, proč tomu tak je. Výtvarná výchova by měla přeci děti bavit a 

zároveň je obohacovat. Díky ní by měly hledat vlastní tvůrčí potenciál a dojít k sebepoznání. 

Dalším krokem k volbě tohoto tématu práce byl pohled na schematické a o dítěti nic neříkající 

výtvory, které jsou prezentovány na nástěnkách některých mateřských škol. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1-2: Prezentace prací na chodbě mateřské školy 

Napadalo mě mnoho otázek. Jak probíhala počáteční motivace? Byl nechán prostor pro výtvarné 

vyjádření dětí? Zasahuje učitelka dětem přímo do práce? Jak učitelka hodnotí takovéto práce? 

V čem se dítě rozvíjí? 

Došla jsem k přesvědčení, že problematika stejnorodých výtvarných děl dětí začíná již při zadání 

úkolu. Proto mě zajímalo hlubší studium motivace, která je evidentně jedním z důležitých aspektů 

výtvarných činností. 
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Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a didaktickou. 

V teoretické části se věnuji obecnému studiu motivace se zaměřením právě na děti předškolního 

věku a výtvarnou výchovu. Výtvarná výchova je nekonečným procesem poznávání a hledání, ve 

kterém hraje učitel důležitou roli. Při hodinách výtvarné výchovy je stěžejní, jaké didaktické 

prostředky učitel používá. Řadí se do nich především formy, metody, techniky a materiály výtvarné 

práce. Snažím se na téma motivace nahlížet v širších kontextech.  

V didaktické části jsem zpracovala průběh hodin výtvarné výchovy, u kterých jsem byla přítomna. 

V jejich rozboru jsem vycházela z teoretické části, která tak posloužila jako pevný základ. Na 

základě poznatků jsem poté vytvořila návrh na výtvarné hodiny, kde jsem si kladla za cíl zvolit 

efektivní motivaci.  

Cílem bakalářské práce je hlubší studium motivace a zmapování současné situace výtvarné 

výchovy ve vybraných předškolních zařízeních. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1.MOTIVACE 

Pojem motivace pochází z latinského  movere1, tj. pohybovati, hýbati. Pod tímto pojmem se rozumí 

„hybné síly“ chování. Tyto síly usměrňují naše jednání a chování a to tak, abychom dosáhli 

určitého cíle a uspokojení z něj. Když se snažíme pochopit, proč se lidé chovají zrovna daným 

způsobem, většinou jim pokládáme otázky ohledně jejich prožívání, zájmů atp. Následné odpovědi 

nám pomáhají poznávat, jaké síly daným člověkem hýbají a k čemu jej motivují. Jedná se o 

neustálý proces, což P. Říčan (1975) ve své publikaci Psychologie osobnosti zmiňuje následovně: 

„Vývoj motivace, tj. motivačních sil, jejich projevů a způsobů uspokojování je dlouhý a 

vlastně nekončící proces. Pochopení tohoto procesu je nezbytné jak pro poznání 

individuálního člověka, tak i pro poznání obecných zákonitostí lidského prožívání a 

chování.“ 

Celá řada odborných publikací se zabývá motivací, ať už z oboru vývojové psychologie, pedagogiky, 

řízení lidských zdrojů či jiných. Motivace je zásadním a aktuálním fenoménem, který se neustále 

řeší. Například při rodičovském nebo pedagogickém působení na dítě, stimulaci2 zaměstnanců, 

sportovců. Motivace člověka provází celým životem a v jeho rozdílných vývojových etapách má 

různou podobu, ale vždy vede k činnosti, která uspokojí naši potřebu. 

V psychologii neexistuje jednotná charakteristika motivace, která by byla akceptovatelná všemi 

autory. Ráda bych zmínila definice, které považuji za důležité a myslím, že v této práci budou 

sloužit, nejen pro lepší orientaci a pochopení textu, ale i jako východisko pro praktickou část. 

Významný americký psycholog P. T. Young podal jednu z nejpopulárnějších definic motivace. Podle 

něj je motivace „procesem vzbuzení, nebo podnícení chování, udržení činnosti v běhu a 

jejího usměrnění do určité dráhy.“ (Mrkvička, 1971). Je nutno nastínit i jeho názor, že analýza 

motivace musí počítat s mnoha faktory, které ji do velké míry mohou ovlivňovat (např. se sociálním 

a kulturním prostředím). 

S jeho definicí souhlasí i K. B. Madsen(1972), který uvádí motivaci jako „všechny proměnné, 

které aktivují, udržují a usměrňují chování.“  

 

                                                 
1
 Význam slova byl přejat z internetového zdroje: http://slovnik-cizich 

slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=movere. 
 
2
 Stimulací rozumíme vnější působení na člověka, které ovlivňuje jeho motivaci. 

 

http://slovnik-cizich/
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Nakonečný(1996) ve své odborné publikaci Motivace lidského chování uvádí následující definici. 

„Motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější situaci individua“. Dále 

se autor v této knize zmiňuje o tom, že „motivace vyjadřuje stav vnitřní psychické 

nerovnováhy a chování směřuje k jejímu udržování a obnově, když byla narušena“.  

Jedna z velmi obecných definic německého psychologa Tomana tvrdí, že „o motivaci jde všude 

tam, kde nemůžeme to, co se s organismem děje, vysvětlit, bez jeho spolupůsobení.“ (Říčan 

1972) Z uvedených definic vyplývá, že motivace je procesem3, jehož důsledkem je naše chování, 

jednání a uspokojení potřeb člověka, které vznikají kvůli nedostatkům z různých oblastí života 

jedince (z oblasti sociální, fyzické atp.). Cílem většinou bývá uspokojení určitých potřeb a 

dosáhnutí vytyčeného cíle. Můžeme říci, že studium motivace řeší, proč se člověk chová a jedná 

právě takovýmto způsobem. 

1.2.MOTIVOVÁNÍ 

„Motivovat znamená pohnout někoho k tomu, aby se začal chovat podle mého přání, aby 

zaměnil staré způsoby chování za nové.“ (Helms, 1996)  

Jiří Plamínek (2007) ve své publikaci Tajemství motivace uvádí: „Motivovat znamená nejen brát, 

ale také dávat. Aby tohle bylo možné, aby motivace nebyla ponížena na pouhou 

manipulaci, musíte zájmy druhých lidí chápat, rozumět jim. Motivace vás tedy nutí zajímat 

se o druhé. Už to je velký čin v dnešním povrchním, uspěchaném světě.“ 

Obecně se dá říci, že správné motivování by mělo probudit zájem a zaujetí, ať už v nějaké činnosti, 

či ve změně způsobu chování. Motivací se dá mnoho získat, ale také ztratit. 

1.3. MOTIV 

Motivy a motivace jsou úzce spjaté pojmy. Motivy jsou určité dispozice a motivace se dá vysvětlit 

jako proces, který vzniká na základě vztahu dispozice s hybnou situací. „Motivy jsou vnitřní 

příčiny chování. V psychologii se rozeznávají různé třídy motivů a v jejich rámci ještě různé 

druhy motivů. Za základní motivy jsou např. považovány potřeby, ale rozlišují se ještě různé 

druhy potřeb a různé jednotlivé potřeby. Vymezování různých tříd motivů je v psychologii 

nejednotné. Je nutno rozlišovat motivy a motivaci; motivy jsou dispozice, motivace je 

proces realizovaný funkčním vztahem dispozic a situace.“ (Hyhlík, Nakonečný, 1973) 

                                                 
3
 Motivace vždy probíhá v čase a právě proto se jedná o tzv. motivační proces 
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Motivy považujeme za subjektivní příčiny určitého chování. Dá se říci, že jsou relativně stálé a u 

jedince často předpokládatelné. Lidské chování většinou ovlivňuje soubor motivů. Zkoumání 

motivů ztěžuje fakt, že stejné chování několika lidí může být motivováno rozdílně. 

„Rozdíly v lidském jednání a v jeho výsledcích, které jsou způsobeny rozdíly v motivaci, 

bývají obrovské. Je-li úspěch či neúspěch v povolání, ve sportu apod. závislý z jedné třetiny 

na schopnostech (tento podíl je ovšem v různých činnostech různý), pak můžeme říci, že 

důležitost motivace je obvykle stejně velká. Známe lidi, kteří se při mírně nadprůměrném 

nadání stali – díky velké píli nebo jinému houževnatému úsilí – universitními profesory, a 

na druhé straně případy inteligenčních kvocientů hraničících s genialitou, jejichž nositelé 

to nikdy nedotáhli dále než na průměrné pracovníky.“ (Říčan, 1972)  

 

Z uvedeného příkladu lze usoudit, že motivy mohou mít různý směr, intenzitu i trvání. Také je 

zřejmé, že motivy jsou subjektivní a nestálé, mohou se časem měnit, stejně tak jako vytyčené cíle. 

Důležitá je také vůle, bez které by vytyčených cílů nebylo možné dosáhnout. Existuje více možností 

dělení motivů např. na vrozené a získané, biologické, sociální a psychické, vědomé a nevědomé. 

Pro praktickou část této bakalářské práce vyhovuje rozdělení, které uvádí T. Houška (1993) ve své 

knize Škola hrou. Jedná se o rozdělení motivů lidského chování a jednání do dvou podstatných 

skupin. 

 

 Motivy vnější 

Patří sem incentivy4, což jsou výhody všeho druhu, které většinou uspokojují 

potřeby člověka. Mezi vnější motivace ve školní praxi patří zejména známka, trest a 

odměna. 

 

 Motivy vnitřní 

Vycházejí přímo z nás, zpravidla jimi bývají základní lidské potřeby (potřeba citové 

a sociální jistoty), zájmy, návyky atp. 

 

                                                 
4
 Slovo pochází z latinského „icidé-ere“, což se překládá jako podnítit, zachvátit 
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2. HISTORICKÝ ASPEKT MOTIVACE 

 Již ve starověkém Řecku, v období řeckých filosofů Platóna, Sokrata a Aristotela, můžeme najít 

zmínky o chápání motivace. 

Například v Platónově Ústavě se nepřímo dočítáme o důležitosti motivace. 

 „… Tu zajisté, i kdyby byla bývala v jeho duši nějaká touha po poznání, když takto 

neokouší žádné nauky ani žádného zkoumání, ani není účastna vědecké rozpravy, ani 

ostatní músické činnosti, slábne, hluchne i slepne, protože není probouzena ani živena, ani 

její dojmy nejsou tříbeny. Tak jest. Takový člověk se vskutku stává nepřítelem vědy a 

nevzdělancem; jeho zbraní není již nikdy přesvědčování rozumovými důvody, nýbrž 

domáhá se všeho na každém násilím a divokostí jako zvíře a žije v nevědomosti a 

zvrácenosti, bez rytmu a půvabu.“ (Platón, Kniha třetí, 2001)    

V tamtéž dialogu Platón také uvádí, že duše je tvořena ze tří složek a to z rozumové, vznětlivé a 

žádostivé. Podle Ph.D. Jakuba Jirsy (2006) Platónovo dělení duše slouží k vysvětlení motivace 

našeho jednání, rozdílnosti lidských charakterů a povaze jednotlivých ctností5. 

 

Samotný pojem motivace se v psychologii ustálil až v průběhu 20. století, ale zkoumání motivace 

lidského chování se už do té doby zabývala celá řada psychologů, filosofů i vědců. Důležitý 

moment nastal v době, kdy Sigmund Freud6 učinil motivaci ústředním bodem osobnosti. Považoval 

pudy za hlavní determinanty chování a celkového vývoje osobnosti. Pudová složka je dle něj 

primární a až na jejím základě se můžou rozvíjet další motivy. Dalším krokem v mapování motivace 

bylo vytvoření seznamu dvaceti potřeb, resp. motivů, ke kterým se S. Freud dostal studiemi běžné 

populace dospělých. Dále se motivaci důkladně věnoval behaviorismus7. Tento psychologický směr 

se zabýval především studiem chování a operantního podmiňování8. Kladl si otázku, jak a čím je 

chování ovlivňováno. Je známo, že tento směr přeceňoval roli výchovy a neuznával psychické 

dispozice jedince. Své teorie zakládal na výsledcích výzkumů, které byly mnohdy prováděny 

poněkud spornými metodami (např. deprivací základních potřeb). I přesto se dá říci, že tento směr 

položil základ pro další vědecké objevy a zkoumání motivace jako fenoménu lidského chování. 

                                                 
5
 Platón považuje ctnost za sklon k dobrému jednání a v Ústavě pokládá otázku, zda se ctnosti dá naučit. 

V dialozích Ústavy Knihy čtvrté vidí ctnost v moudrosti, statečnosti, uměřenosti a spravedlnosti.  
6
 S. Freud přeceňoval význam pudů, byl názoru, že mají na život člověka rozhodující vliv a považoval je za 

hlavní determinanty vývoje a chování jedince 
7
 Za zakladatele behaviorismu považován J. B. Watson (1878 – 1958), jeho základy položil již v roce 1912. 

K tomuto směru se hlásil třeba i psycholog  B. F. Skinner 
8
 Operantní podmiňování se občas překládá jako učení úspěchem. Jedná se o druh učení, kde se mění 

pravděpodobnost výskytu spontánního chování, na základě jejich důsledků (trest, odměna). 
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3. ZDROJE MOTIVACE 

Mezi základní motivy, které tvoří tzv. motivační strukturu 9 se řadí potřeby, zájmy, návyky a 

hodnoty. 

3.1.POTŘEBY 

Potřeba je považována za základní motivační sílu. Obecně se potřebou rozumí stav nedostatku, ať 

už je z jakékoliv oblasti našeho života. Potřeby jsou velmi propojené a jejich rozdělování považuji 

až za umělé. Zmíním ale dvě kategorie nejzákladnějších potřeb a to jsou potřeby fyziologické a 

psychologické.  

Primární fyziologické potřeby 

Fyziologické potřeby jsou základní a nezbytné pro lidský život (potřeba kyslíku, vody, potravy atp.) 

Primární psychologické potřeby 

Z psychologů, kteří se zabývali klasifikací potřeb, připomenu Henryho Murraye, který za primární 

lidské psychologické potřeby považuje potřebu sdružovat se, potřebu lásky a uznání, ochrany a 

pomoci atp. Celkově jsou psychologické potřeby velmi individuální a také závisí na prostředí a 

možnostech začlenění se do sociální skupiny. Vztah mezi fyziologickými a psychologickými 

potřebami je velmi úzký. Musíme počítat s tím, že jednotlivé potřeby, se vzájemně mohou dostávat 

do konfliktu či se doplňovat. 

3.1.1. MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB 

Mezi nejznámější a neuznávanější teorii potřeb patří hierarchická teorie A. Maslowa10.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Schéma Maslowovy pyramidy potřeb 

                                                 
9
 Za motivační strukturu se označuje soubor motivů, které charakterizují jedince 

10
 Abraham Harold Maslow byl nejvýznamnější představitel humanistické psychologie. Pyramidu potřeb 

sestavil v roce 1943 
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Maslow(1970) tvrdí, že určité potřeby mají před jinými prioritu, podle které je seřadil do 

hierarchizované struktury. V systému jeho pyramidy je nutné vždy uspokojit níže položenou 

potřebu, aby se mohla naplnit potřeba, která je daná na vyšší pozici. Člověk se může k nejvýše 

položené potřebě dostat pouze tehdy, kdy jsou uspokojeny všechny v nižších stupních. 

Také rozděluje potřeby na nižší (fyziologické potřeby a potřeba bezpečí), vyšší (např. potřeba lásky) 

a nejvyšší (seberealizace). Uvádí, že nižší potřeby vycházejí z nedostatku a jsou nutné pro přežití 

jedince, zatímco vyšší potřeby jsou potřebné pro duševní pohodu jedince a ty nejvyšší pro 

podporu rozvoje osobnosti. 

 

První čtyři skupiny potřeb, které A. Maslow v pyramidě uvádí, jsou základní, což znamená, že 

v případě, že nejsou uspokojeny, člověk jejich absenci pociťuje a potřeba jejich uspokojení se stává 

vnitřní motivací. Základna je vytvořena potřebami biologickými, následuje potřeba bezpečí a 

jistoty, potřeba sounáležitosti a poté potřeba uznání a úcty.  

Na nejvyšším stupni jsou seberealizační potřeby, které jsou označovány za tzv. metapotřebu11. Do 

potřeb seberealizace můžeme zařadit právě tvůrčí aktivity, které nemohou být naplněny v případě 

nedostatků v níže položených potřebách, kterým by měla být ve škole i v rodině dána velká 

pozornost. A to hlavně z důvodu, že dlouhodobé neuspokojování některé z potřeb může mít za 

důsledky narušení zdravého vývoje jedince. 

„Ve škole a konec konců nejen tam bychom se měli vždy zajímat, jak to s uspokojením 

potřeb je. Postupovat odspodu vzhůru a zvažovat, teprve tehdy, jsme-li přesvědčeni, že 

jsou uspokojeny potřeby dítěte, můžeme uvažovat o jeho kvalitní a efektivní 

práci.“ (Houška,1993) 

R. L. Atkinsonová z Maslowovy pyramidy vycházela a přidala do ní (hned pod potřeby 

seberealizace) potřeby kognitivní (potřeby poznávat, rozumět, vědět) a estetické (potřeby symetrie 

a krásy). 

 

3.1.2. POTŘEBY DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 

T. Houška (1993) zmiňuje hlavní potřeby dítěte, se kterými se učitelé i rodiče setkávají ve školním 

prostředí. Samozřejmě, že se v průběhu vývoje dítěte také mění jeho potřeby, ale ty hlavní bývají 

stálé. 

                                                 
11

 Metapotřeby jsou vyšší lidské potřeby, které jsou považovány vrcholy lidského potenciálu. Řadí se sem 
potřeby spravedlnosti, seberealizace, krásy, cti 
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V první řadě se jedná o potřebu dítěte mít své jistoty. Dítě potřebuje být součástí skupiny lidí, ve 

které se cítí dobře. Pocit jistoty by dítě nemělo získávat jen díky rodičům, ale také prostřednictvím 

učitele a kamarádů. Škola je místo socializace, které velmi ovlivňuje osobnost dítěte.  Je nutné, aby 

dítě ve škole mělo pocit, že je členem skupiny, která ho přijímá. Také má potřebu úspěchu, uznání, 

respektu, identity a perspektivy. Důležitá je také potřeba dítěte tvořit a mít možnost se výtvarně 

vyjádřit. V mladším věku je pro dítě hlavní tvůrčí aktivitou hra. Podle Suchánkové (2014) by 

veškeré učení mělo probíhat formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě ze svého zájmu zabývá a 

je tak pro něj přirozenou činností. 

 

3.1.3.HRA 

Za nejpřirozenější činnost předškolního věku je považována hra. „Hru můžeme definovat jako 

určitou formu činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, 

avšak v předškolním věku má své specifické postavení – je vůdčím typem činnosti. 

Obsahuje řadu aspektů, a to aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, 

motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální apod.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2003) 

Hra dítě silně motivuje, procvičuje si v ní schopnosti, dovednosti a hlavně mu přináší radost a 

relaxaci. Za základní charakter hry je považována spontánnost, která se ve chvíli, kdy je hra dítěti 

vnucena, vytrácí. Herní prvky by měly být v každé výchovně-vzdělávací aktivitě. Podle Piageta hra 

pomáhá dítěti rozvíjet složitější formy myšlení a to ve chvíli, kdy se dítě snaží pochopit, jak se 

chovají věci, s nimiž vstupuje do interakce. (Fontana, 1997) 

 

„Hry přivedou dítě k dodržování pravidel, k ovládání afektu, k překonání únavy a obtíží, k 

soustředění pozornosti, tedy mají značné formativní účinky, a to právě proto, že jsou to 

činnosti silně motivované.“ (Čáp, 1983) 

 

Dítě by si mělo hrát podle svých potřeb a představ. Ve hře je nejdůležitější samotný proces, ve 

kterém se dítě nenásilnou formou rozvíjí, přichází na nové poznatky a učí se uplatňovat 

symboličnost, sebeovládání a spolupráci. Do her se řadí i výtvarné, hudební, dramatické a literární 

aktivity. Otevřenost školy pro tyto aktivity je nezbytná, protože v opačném případě by mohlo u 

dítěte dojít k vytvoření negativního vztahu k těmto činnostem. 
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HRA VE VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

Hra je ve výtvarné výchově velmi přínosná a může ovlivnit proces výtvarné tvorby. Dítě se díky ní 

může ponořit do imaginace, rozvíjet svou představu, kreativitu a nenásilně získávat nové poznatky. 

I experiment (pokus) ve výtvarné výchově je u dětí velmi žádaný a výborně slouží především 

k seznámení dítěte s technikami a hledání osobité formy výtvarného vyjádření. Hazuková a 

Šamšula (2005) uvádějí, že s hravými činnostmi přímo souvisí tvořivé projevy. Především 

v předškolním věku, kdy je hra vůdčím typem činnosti, se v ní plní významné funkce všech 

potencialit dítěte a to včetně tvořivých. Vedle hry jsou ještě další prostředky, které dítě potřebuje, 

jsou jimi společné rozhovory a společná činnost. A právě s těmito potřebami se dá při výtvarných 

činnostech výborně pracovat. 

 

3.2. ZÁJMY 

Podle Růžičky (1992) zájmem chápeme trvalejší zaměření a pozitivní vztah člověka ke konkrétní 

oblasti jevů, činností, či předmětů, které jsou spojeny s aktivizací jeho činnosti. U vyspělých 

jedinců se jedná většinou o vztah dlouhodobější, ale u dětí předškolního věku se zájmy často mění 

a jsou podmíněny jejich schopnostmi. Společným faktem je ale to, že zájmy jsou velmi důležité pro 

obohacování a rozvíjení člověka. 

Zájem se dá tedy označit za specifický soubor motivů. Člověk si tak tvoří svou osobnostní 

strukturu. Zájem bývá často rozhodující v otázkách motivace.  

 

3.3.NÁVYKY 

Během svého života si vytváříme různé návyky, některým činnostem dáváme před ostatními 

přednost. Často dochází k opakování těchto činností a tak u nás vznikají stereotypy, návyky, které 

se dají definovat jako opakované, často zautomatizované a fixované činnosti. Právě kvůli nim 

dochází k tomu, že některé situace máme tendenci řešit stereotypně a později se u nás vytvoří 

návyk na řešení, které jsme zvyklí provozovat. Návyky se ve výtvarné výchově objevují často a 

mohou tak činnost omezovat. 
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3.4.HODNOTY 

Každý člověk dává dané skutečnosti určitou hodnotu. Jedinec si tak vytváří svůj hodnotový systém, 

podle kterého je pak rozdílně motivován k určitým činnostem. Seřazení hodnot je individuální, 

každý si vybírá dle svého uvážení, ale existují platné hodnoty, které se většinou v žebříčkách 

hodnot pohybují na nejvyšších pozicích, jedná se zejména o zdraví, rodinu a úspěch. 

Na hodnoty se orientuje i mateřská škola, která zprostředkovává dětem prožitky a možnosti, které 

by jim měly pomoci ve vytváření hodnotového systému. 

 

4. DRUHY MOTIVACE A JEJÍ VLIV NA JEDINCE VE ŠKOLNÍM 

PROSTŘEDÍ 

Ve všech školních institucích hraje motivace dítěte důležitou roli. Nejen v procesu učení, ale také 

v celkovém přístupu ke škole a aktivitě jedince. Správná motivace je nezbytná pro to, aby mohlo 

dojít k efektivnímu naplnění činnosti. Motivace je považována za jeden ze základních faktorů, který 

výrazně ovlivňuje nejen úspěšnost a výkon žáka, ale i rozvoj jeho schopností. Je potřebné si 

uvědomit, že pro každého jedince může být motivujícím prvkem odlišná skutečnost. 

4.1.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACE 

Vnitřní motivace znamená, že se člověk snaží se o dobré výsledky kvůli němu samému, tudíž za to 

neočekává žádný vnější podnět, jako je pochvala, odměna. Učení je motivované zájmem a jedinec 

se snaží o samostatnou práci, která ho rozvíjí. Výzkumy uvádějí, že při vnitřní motivaci jedinec 

dosahuje výrazně vyšší školní úspěšnosti, než při motivaci vnější. 

 

Při vnější motivaci je jedinec motivován vlivy vnějších činitelů. Jedná se například o známku, která 

je v současném školství snad nejčastější motivací. Jedinec se při působení vnější motivací neučí 

z vlastního zájmu, bývá často nejistý a pod tlakem. Učí se převážně kvůli dosáhnutí dobré známky a 

je mnohdy závislý na pomoci od učitele. Také se mohou objevit problémy s přizpůsobením se 

školnímu prostředí. 
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4.2.POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ MOTIVACE 

Ve školním prostředí se nejčastěji setkáváme s motivací negativní (demotivující) a pozitivní 

(motivující). 

 

Negativní motivací ve škole se jeví ta, při které mají žáci potřebu něčemu uniknout, vyhnout se 

trestu, neúspěchu. Danou motivací se zhoršuje nejen školní výkon, ale může se také odrazit na 

celkovém vývoji dítěte. Za demotivující prvky, které se ve škole často objevují, se řadí strach, 

frustrace, nuda, ale také motivace nadměrná.  Motivaci ovlivňuje zásadní faktor a to sociální okolí, 

především třídní kolektiv a rodina. V rodinném prostředí by měla školní úspěšnost hrát 

přiměřenou roli. Ve chvíli, kdy se za dobré známky a námahu nedostane ocenění, je 

pravděpodobné, že se dítě po čase přestane učit a vyhasíná tak i jeho motivace ke školní práci. 

Když učitel motivuje negativně, většinou se to u žáků projeví nezájmem a pak je skoro nemožné 

dosáhnout efektivní práce s odpovídajícím výkonem. 

Existuje prozkoumaný vztah, který řeší závislost mezi úrovní výkonu a úrovní motivace. Nazývá se 

Yerkes-Dodsonův zákon12, někdy je označovaný také za „obrácenou U-křivku“. Tento zákon říká, že 

za předpokladu nízké motivace, bude i výkon nízký a s růstem motivace výkon sice roste, ale jen do 

určité meze, od které by se pak už výkon snižoval.  

 

Naopak pozitivní motivací se rozumí potřeba něco získat a to většinou dobrou známku. Za důležité 

motivační činitele, které působí kladně na motivaci žáka, se považuje pocit úspěchu, pochvala a 

pozitivní hodnocení. Také musí být bráno v úvahu, že některý pedagog pozitivně ovlivní žáky už jen 

svou osobností a charakterem, který se odráží ve vedení hodiny. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 K definici zákona byl použit graf zveřejněný na https://wikisofia.cz/index.php/Motivace 

https://wikisofia.cz/index.php/Motivace
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5. POJETÍ DÍTĚTE 

5.1 .PROMĚNY POJETÍ DÍTĚTE, JEHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 

V HISTORICKÉM KONTEXTU  

Z pravěku se nedochovaly žádné písemnosti, ze kterých bychom mohli posoudit, jakou roli mělo 

dítě v tehdejší společnosti. Ale podle historických poznatků se dá odvodit, že v pravěku děti 

neměly o moc rozdílnější postavení, než dospělí. Odmala napodobovaly práci dospělých. A ani ve 

starověku nemělo dítě větší hodnotu, jednalo se o majetek otce, který s ním mohl zacházet podle 

svého uvážení. Mohlo být prodáno do otroctví, ale i zbaveno života.  

Předškolní děti byly většinou v péči matky. V antice, děti, které se narodily svobodným občanům, 

mohly hrát hry, které byly ve velké míře zaměřeny na fyzické dovednosti. 

Ve středověké společnosti byla výchova dětí vnímána jako posvátná povinnost věřících. V této 

době už dítě nabylo svých práv, která byla totožná s právy dospělých. Prohlášení Ježíše, které bylo 

proti ubližování dětem, znělo: „Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste 

učinili.“(Dunovský, 1999) 

 

Od 13. století se značně zhoršilo postavení ženy ve společnosti. Církevní reformátor a kazatel 

Konrád Waldhauser ve 14. století při svém výkladu pro pražské studenty sdělil: „Když žena porodí 

syna, tehdy více se raduje, nežli porodí dceru.“(Šimek 1947). V této době měly rodiny velké 

sociální problémy a mnohdy je řešili zabitím dítěte. 

Děti z výše postavených rodin byly vychovávány hlavně k pokoře a slušnosti, na rozvoj vlastního 

myšlení nebyl brát žádný zřetel. Děti byly dospělými považovány za nesamostatné jedince. Také 

samotný význam slova dítě se neustále měnil. Například J. Hus byl názoru, že dítě může být člověk i 

celý život, když nedosáhne ctností. V tomto období nastala změna i ve výtvarném umění, 

z nepřirozených maleb dětí se stávaly obrazy, které se více přibližovaly dětskému životu. 

 

Velký obrat nastal na počátku 17. století, kdy se začalo výchovou a vzděláním více zabývat 

a proto bylo nutné najít cesty k pochopení dětství. S postupem času se přes problematiku 

dětské osobnosti dostalo až k pochopení dětského vývoje, zájmů, dovedností. 
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Významně přispěl k této problematice J. A. Komenský, který považoval dítě za dar. Mimo 

jiné také vytvořil schéma školského systému13. 

 

Za Johna Locka byla dětská přirozenost stále potlačována. Podle Locka by dítě mělo být 

vychováváno od útlého věku. Dával velký význam potřebě dítěte mít určitou svobodu, ale 

podceňoval jeho citovou stránku. 

Dalším velmi významným filosofem, který se zabýval pojetí dítěte, byl J. J. Rousseau. Napsal 

pedagogický román Emil aneb O výchově (1926), který je rozdělen do pěti částí. Zmínila bych první 

a druhou část. V první se zabývá vývojem dětí do dvou let, pojednává především o tělesné 

výchově. Hlavní potřeba dítěte je volnost, pohyb, utváření motoriky, hra. V druhé části se věnuje 

dětem od 2 do 12 let a největší důraz pokládá na pozorování a pobyt v přírodě a uvádí, že by se 

výchova měla řídit potřebami dítěte. Tato kniha ve své době přinesla mnoho nových poznatků a 

ženy se více zabývaly výchovou svých dětí. 

Většinou pedagogové byly teoretici. Na zkušenostech s přímou prací s dětmi zakládal jeden 

z nejvýznamnějších pedagogů J. J. Pestalozzi, který vychovával zejména sirotky. Pestalozzi byl také 

sociálním a školním reformátorem, ve své práci chápal výchovu jako nástroj reformy. Pomocí 

výchovy se snažil usnadňovat život dětem z chudých rodin a sirotkům. Dle něj je cílem výchovy 

rozvíjet přirozené a všestranné předpoklady, které má dítě už od narození. 

Osvícenství, filosofický směr 18. století, přinesl v chápání dítěte a výchovy důležité změny a 

reformy. Dětství se postupně oddělilo od světa dospělých a začaly se pro něj tvořit příznivější 

podmínky, mezi které patřil zákaz dětské práce. 

Na závěr bych zmínila ještě českého pedagoga Václava Příhodu, který se orientoval především na 

experimentální pedagogiku a při své práci používal metody, které se daly psychologicky a 

pedagogicky nějakým způsobem měřit, dokazovat. Vyznamenal se především v oblasti 

konstruktivismu14 a kognitivní psychologie15. 

 

 

                                                 
13

 Schéma obsahuje vždy věkové období a k němu odpovídající stupeň a obsah vzdělání 
14

 Konstruktivismus je v psychologii směr, který pracuje s faktem, že lidský mozek se dynamicky mění. Za velmi 
významnou považují interakci jedince s prostředím a společností. 
15

 Kognitivní psychologie je důležitý směr v současné psychologii. Je v něm kladen důraz na poznávací procesy 
lidské psychiky (myšlení, vnímání, vybavování atp.) a chování. Zkoumá tedy psychické procesy, díky kterým 
jedinec poznává (ať už svět, nebo sebe samého). 
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5. 2. POJETÍ DÍTĚTE V SOUČASNOSTI 

 

Mnoho pedagogických teorií se rozvíjelo počátkem 20. století, už Ellen Keyová svým spisem Století 

dítěte předpověděla, že se bude rozvíjet důraz na poznání dítěte. Jedná se o období, které přineslo 

velkou řadu reforem a to především mířených na předškolní výchovu. Z představitelů reformního 

hnutí zmíním M. Montessori, která považuje předškolní věk za nejdůležitější období života a 

respektuje přirozený vývoj dítěte. Dětství považuje za období vývoje, ve kterém má být jedinec 

ochraňován, ale zároveň mu má být dána příležitost a prostor pro vlastní rozvoj. (Bruceová, 1996). 

Reformní pedagogové přinesli nový pohled na výchovu a postoj k dítěti, výchova je postavena na 

respektu, porozumění, lásce a pochopení. Výchovou dětí se dnes zabývá mnoho odborníků a je 

kladen velký důraz na respektování osobnosti a zájmu dítěte. Existuje spousta možností pro 

vzdělávání a výchovu dítěte. 

Dětství tak už není považováno za období čekání na plnohodnotný život, jak tomu bylo dříve. 

V dnešní době se jedná o fázi vývoje, které je dávána velká pozornost. 

 

6. DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

 

Předškolní období je považováno za vývojovou etapu dítěte přibližně od 3 do 6 let jeho věku. 

Občas se v literatuře objevují zmínky o tom, že by se za předškolní období měla považovat doba už 

od narození dítěte do šesti let. Vágnerová (1997) uvádí, že horní hranice konce tohoto období není 

jednotná pro všechny, protože není určena pouze fyzickým věkem, ale také nástupem do školy, 

kam může dítě nastoupit později. Tělesný a duševní vývoj se formuluje a vyvíjí, zdokonalují se 

schopnosti a dovednosti, které jsou na konci tohoto období nezbytné pro vstup do školy. 

Robert Fulghum (1991) ve své knize Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské 

školce říká dítěti, jak se má všestranně rozvíjet: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu 

přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.“  
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6.1.  VÝVOJ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  

Znalost vývojové psychologie patří k základům každého dobrého učitele. Je velmi důležitá a to 

především proto, aby byl učitel schopen určit, ve které vývojové fázi se daný jedinec nachází a jaké 

jsou jeho potřeby a přizpůsobit tak své požadavky a cíle výchovy a vzdělávání. Proto se 

v následující části budu věnovat právě vývoji dítěte se zaměřením na předškolní věk, který je 

obdobím výrazného vývoje všech oblastí. Dítě prochází řadou fyziologických, somatických i 

psychologických změn. Zdokonaluje se jeho nervová soustava a zlepšují se schopnosti nervových 

buněk. 

 

6.1.1. MOTORICKÝ VÝVOJ 

Podle Zelinkové (2001) je motorika pojmem, kterým se označuje komplexní pohybová schopnost 

organismu. U dětí je nutné motoriku rozvíjet, protože hraje důležitou roli v jeho vývoji. Jedná se o 

první z prostředků, které dítě používá k poznávání světa. Motorika značně ovlivňuje řeč a 

kognitivní funkce. 

 

HRUBÁ MOTORIKA 

K hrubé motorice používáme velké svalové skupiny a používáme ji při běhu, chůzi, atp. Zelinková 

(2001) uvádí, že do třetího roku se dítě nejvíce rozvíjí a postupem se zdokonaluje jeho přesnost 

pohybů, ladnost a koordinace těla. Při vstupu do mateřské školy by dítě mělo bez problémů 

zvládat základní pohybové dovednosti, mezi které se řadí např. skok, běh či lezení. 

 

JEMNÁ MOTORIKA 

Jemnou motoriku řídí drobné svaly a z pohybů se jedná o jemné pohyby ruky, manipulaci 

s různými předměty, uchopování atp. V předškolním období dochází ke zdokonalování manuální 

zručnosti, zlepšuje se pohybový vývoj, přesnost pohybů a projevuje se lateralita16. Po čtvrtém roku 

je dítě schopné házet míč, stříhat nůžkami, kreslit, malovat atp. Právě kresba je velmi důležitá 

činnost tohoto období a to nejen proto, že se zde projevuje manuální zručnost, ale jedná se 

především o vyjadřovací prostředek. 

  

                                                 
16

 Lateralita označuje přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí. 
Definice přejata z http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/lateralita 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organ
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6.1.2.KOGNITIVNÍ VÝVOJ (VÝVOJ POZNÁVACÍCH FUNKCÍ) 

MYŠLENÍ A ŘEČ 

 

Podle Vágnerové (2004) je pro dítě předškolního věku charakteristické názorné uvažování, které 

vychází z bezprostředního vztahu mezi představou a vjemem. Myšlení bývá úzce spjato s vlastní 

zkušeností dítěte, proto je často nepřesné a nelogické. Mezi další charakteristické znaky myšlení 

tohoto období patří nekomplexnost, častá útržkovitost a egocentrický pohled na věc (kognitivní 

egocentrismus).  Pro dítě předškolního věku je zásadní, aby pro něj realita byla srozumitelná, proto 

často propojuje své vzpomínky s fantazijními představami a vznikají tak tzv. konfabulace (nepravé 

lži). Někdy se období předškolního věku nazývá „období otázek“, charakterizuje ho totiž dětská 

zvídavost. Děti touží po poznání. 

Také řeč se v tomto období prudce rozvíjí, pro dítě je důležité mít správný mluvní vzor, který nejen 

napodobuje, ale podle kterého svou řeč reguluje a obohacuje. V 6 letech už dítě zná cca 3000 slov. 

 

VNÍMÁNÍ 

 

Vnímání patří k nejvýznamnějším kognitivním procesům. Dítě předškolního věku už u předmětů a 

jevů vnímá více detailů, odlišností a kontextů než dříve. V jeho paměti se tak uchová daleko více 

představ. Dítě se lépe orientuje v čase a obecně je schopno vnímat přesněji a soustředěněji. 

 

Dítě předškolního věku získává nové vědomosti a u věcí už začíná vnímat více vlastností. Jeho 

vnímání samozřejmě souvisí s jeho potřebami, zájmy, city, vědomostmi a je většinou orientované 

na to, co dítě zaujme. 

 

PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE 

 

Dítě si pomocí představivosti a fantazie dokáže vytvářet pro srozumitelnější a přijatelnější realitu. 

Na světě je pro něj totiž v tomto věku mnoho nevysvětlitelného. Představivost a fantazie pomáhá 

dítěti hlavně k poznávání nových poznatků a zkušeností. Fantazie je velmi živá, což se odráží 

v kresbách, hrách atp. 
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KRESBA 

 

„Kresba je provázena funkční radostí a má sama v sobě svůj cíl.“ (Inhelderová, Piaget 1966) 

Kresba je chápána za jednu ze symbolických funkcí. Dítě si zde zobrazuje realitu tak, jak jí chápe a 

ta tak uspokojuje jeho potřebu pochopení světa.  Kresba je pro dítě přirozeným vyjadřovacím 

prostředkem a proto mnohdy u předškolních děti v kresbě převažují subjektivní rysy nad reálnou 

skutečností. Ke konci tohoto období se ale už setkáme s kresbou, ve které se dítě snaží o co 

nejpřesnější napodobení skutečnosti. 

 

 

ROLE RODINY VE VÝVOJI DÍTĚTE ,  EMOČNÍ VÝVOJ DÍTĚTE 

 

Pro dítě předškolního věku je rodina velmi důležitou emocionální autoritou, pro dítě je jakýmsi 

ideálem. Dítě by v rodině mělo dostávat péče, bezpečí, lásky, opory a uspokojení vlastních potřeb. 

Uspokojení potřeb rodinou je pro něj důležité hlavně z důvodu jeho životní stability. Rodina 

výrazně ovlivňuje jeho celkový vývoj a měla by vytvářet podmínky pro zdravý vývoj jedince. 

V případě, že je rodina nějakým způsobem narušena, u dítěte často dochází k negativním změnám 

hodnot, což se může promítnout také do vztahu ke vzdělávání, výchově a školnímu prostředí. 

Podle Evy Šmelové(2004) by se měl předškolní pedagog pokusit poznat zázemí dítěte co nejlépe. 

 

Při vstupu do mateřské školy se výrazně uvolňuje vázanost na rodinu, dítě začíná vyhledávat 

kontakty s vrstevníky. Vrstevnický vztah ovšem poskytuje dítěti méně jistoty, než vztah s dospělou 

osobou. Proto dítě, které samo od sebe vyhledává tento vztah, už dozrálo vyššího stupně stability 

a vyrovnanosti. Ve většině případů se jedná o netrvalý a nahodilý vztah. V dětském kolektivu se 

dítě učí jak bojovat, prosazovat se, tak i spolupráci. 

 

 

ROZVOJ IDENTITY A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 

 

Rozvoj poznávacích procesů také velmi ovlivňuje sebepojetí dítěte, které už si je vědomé vlastní 

identity. Sebepojetí je do značné míry ovlivněno názory druhých a to především rodičů. Při vstupu 

do mateřské školy dítě nabývá více sociálních rolí (např. kamarád, žák MŠ atp.), které jsou 

významnou součástí jeho identity. 
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Podle Vágnerové (2004) je jeden z předpokladů pro rozvoj prosociálního chování dítěte 

předškolního věku uspokojení potřeby bezpečí a jistoty. Prosociální chování je velmi závislé na 

vývojové úrovni kognitivních kompetencí a je výsledkem sociálního učení, ve kterém se jedinec 

nejvíce učí nápodobou. 

 

6.1.3. PERIODIZACE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE OSOBNOSTI PODLE J. PIAGETA 

Piaget (1966) se zabýval kognitivním vývojem osobnosti, který rozdělil na jednotlivá stadia. Každé 

stadium má charakteristické znaky vývoje dítěte v určitém věku a jeho myšlení. Pro tuto 

bakalářskou práci je nejdůležitější období předoperační, které je orientačně věkově ohraničeno od 

2-7 let věku dítěte. Rozdělení je následující: 

 

SENZOMOTORICKÉ OBDOBÍ (0-2 ROKY) 

 V prvních týdnech života je činnost dítěte čistě reflexní. Mezi nejdůležitější procesy tohoto období 

se řadí vnímání, experimentování a motorická aktivita. V tomto stadiu vrcholí senzomotorická 

inteligence a začíná se objevovat představa. 

„Důležitým pokrokem v průběhu tohoto stadia je vzrůstající vědomí trvalosti 

předmětů.“ (Fontana, 1997).  

 

Můžeme tedy říci, že před dosažením věku dvou let už si je dítě vědomo skutečnosti, že věci 

existují i tehdy, když jsou nedostupné jeho smyslům. 

Senzomotorickému období ve výtvarném projevu odpovídá období čáranic. 

 

 

PŘEDOPERAČNÍ OBDOBÍ (2-7 LET) 

V tomto období se kromě řeči rozvíjí také sémiotická funkce, která znamená, že dítě chápe a užívá 

symboly a znaky. Piaget (1966) pokládá za velmi důležité rozlišovat tyto dva pojmy. Důležitý je zde 

rozvoj kresby, které se podrobněji budu ještě věnovat . 

Piaget toto období rozděluje na předpojmové substadium (cca od 2-4 let) a intuitivní substadium 

(cca od 4 do 7 let).  
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V předpojmovém substadiu se velmi prosazuje symbolická činnost. Děti používají symboly 

k označování činů, to velmi často využívají ve hře. Piaget (1966) uvádí, že symbol je založen díky 

podobnosti mezi označující a označovanou skutečností (tužka se může stát oštěpem). Zatímco 

znak se vytváří dohodou. Dítě v tomto období myslí v předpojmech (nemá obecnou platnost např. 

„ham“), které jsou ovlivněny jeho neucelenými informacemi o světě. V tomto období dochází 

k rozvoji představivosti a symbolickému označování.  

Ve výtvarném projevu se tomuto období odpovídá přechod od čáranic a prvotním obrazům. 

 

V intuitivním substadiu se podle Piageta (1966) objevují tyto kognitivní struktury: egocentrismus, 

centrace a iverzibilita. 

 

 

 Egocentrismus se vyznačuje neschopností vidět svět jinak než ze sebestředného, 

subjektivního hlediska. Proto jsou děti v tomto období neschopny být ve svém myšlení 

kritické, logické či realistické. Děti si totiž ještě neuvědomují, že mohou být i jiná hlediska 

než jejich vlastní. 

 Centrace znamená soustředění pozornosti pouze na jeden znak situace a opomíjení 

ostatních, ať jsou jakkoliv důležité. 

 Iverzibilita zahrnuje neschopnost postupovat zpětně ke svému výchozímu bodu. (Např. 

Jestliže dítě například absolvuje daný sled úkonů o třech krocích, je pro ně obtížné vrátit 

se ke kroku dva a pak ke kroku jedna.) (Fontana,1997) 

V tomto období už je dítě schopno názorného myšlení. Ve výtvarném projevu se v tomto 

období vytvářejí grafické typy. 

 

 

OBDOBÍ KONKRÉTNÍCH OPERACÍ (7-12 LET) 

V tomto období přichází schopnost operovat s abstraktními pojmy a uvažovat logicky. V kresbě 

dochází k tzv. zrakovému realismu, kdy dítě kreslí to, co vidí. Ve výtvarném projevu toto období 

podle Hazukové, Šamšuly (2015) odpovídá obratu k napodobování optické podoby zobrazovaných 

objektů. 
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OBDOBÍ FORMÁLNÍCH OPERACÍ (12 LET A VÍCE) 

Projevují se zde abstraktní procesy a formálně logické operace. Dítě už nemá potřebu se opírat o 

smyslovou skutečnost. 

Ve výtvarném projevu tomuto období odpovídá tzv. krize dětského výtvarného projevu. 

 

7. VÝVOJ DĚTSKÉHO GRAFICKÉHO A VÝTVARNÉHO PROJEVU  

Ve výtvarném projevu se u dětí setkáme s mnoha odlišnostmi, které jsou dány psychickou a 

duševní stránkou dítěte, ale také prostředím, rodinou atp. Zobrazování skutečností dítětem často 

slouží jako jakýsi odraz jeho duševního stavu, proto je výtvarný projev metodou diagnostiky dítěte.  

Při řešení problematiky dětské výtvarné činnosti je tedy zapotřebí znát vývoj dítěte 

z psychologického hlediska. 

„Výsledek práce je tu přímo závislý na správnosti a úplnosti dětských představ o 

skutečnosti, rozvoj technických dovedností těsně souvisí s rozvojem důležitých psychických 

funkcí.“ (Uždil, Razáková, 1958)  

Jedinec se začíná výtvarně vyjadřovat už v období konce prvního roku. Dětský výtvarný projev 

prochází různými vývojovými fázemi, které s sebou nesou určitá specifika, která jsou většinou u 

dětí stejná. Tyto fáze jsou ohraničeny věkem pouze orientačně a přechod z jednoho stadia do 

druhého je plynulý. 

 

FÁZE PRESYMBOLICKÁ-OBDOBÍ ČÁRANIC (CCA DO 2 LET) 

Čáranice jsou nakresleny hlavně z důvodu radosti z pohybu a stopy výtvarného materiálu, se 

kterým se dítě teprve seznamuje. Čáranice většinou nemají věcný obsah. Rozvíjí se jimi grafická 

připravenost dítěte a probouzí se představivost. Fáze názorného myšlení je presymbolická. 

 

FÁZE PŘECHODU NA ÚROVĚŇ SYMBOLICKOU  

A)  Období přechodu ze stádia čáranic do stadia prvotnímu obrazu (cca 2-4) 

Díky asociacím se zpřestřují dětské představy. Do kresby, která začala vznikat jako 

besobsažná, dítě začíná vkládat své představy a kresby většinou dodatečně 

pojmenovává.  Je přirozené, že se v průběhu může měnit obsah jeho výtvarného díla.  
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Za obsahovou kresbu se považuje taková kresba, u které je počáteční záměr identický s 

výstupní interpretací. (Hazuková, Šamšula, 2015) 

 

B) Období vytváření grafických typů (cca 5-7) 

„V této fázi se objevuje dominantní znak, který se v představě spojuje s konkrétním 

předmětem a současně I s řadou předmětů podobných (ovál jako hlava, rybník 

atp.) Postupně vzniká útvar, který se zachová v představě a který je dítě schopno 

vědomě nakreslit znovu – vytváří se tzv.grafický typ.” (Hazuková, Šamšula, 2015) 

Grafické typy jsou pro daného jedince většinou typické a poměrně stálé, postupně jsou 

obohacovány o další znaky. (Hazuková, Šamšula, 2015) 

V předškolním období se dítě soustředí na skutečnosti, které ho upoutají, právě proto někdy 

vynechá podstatné rysy věci. Výtvarné zobrazování je přímo závislé na jeho schopnostech, 

dovednostech a emočním stavu. Děti také často bohatě výtvarně vyprávějí. Dětské vyprávění by se 

nemělo podceňovat, často se jím děti snaží o vyjádření souvislostí, které se jim nepodařilo 

výtvarně zaznamenat. 

 

OBRAT K NAPODOBOVÁNÍ OPTICKÉ PODOBY V ODBOBÍ KONKRÉTNÍCH OPERACÍ (CCA PO 7. 

ROCE) 

Po 7. roce věku dítěte se jeho výtvarný projev výrazně mění a to v důsledku změny struktury jeho 

myšlení. Podle Hazukové, Šamšuly (2015) je operační činnost vázána na konkrétní obsah a 

názornou představu. Dítě v tomto období omezuje charakter nejen  dříve vytvořených a fixovaných 

představ, ale i podobu již dříve získaných grafických typů. 

 

”KRIZE” DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ (CCA KOLEM 9. ROKU) 

Hazuková a Šamšula (2015) tvrdí, že hlavní příčinou dětské výtvarné krize je rozvoj kritičnosti a 

abstraktního myšlení, což je pro období dospívání typické. Nerovnoměrnost vývoje jednotlivých 

složek osobnosti v období dospívání se promítá do všech projevů dítěte a to i výtvarných. Z 

psychologického hlediska většinou u jedince dochází ke ztrátě sebedůvěry, nejistotě, citové 

nevyrovnanosti atp. Dospívajícímu jedinci může také chybět motivovanost a vnitřní důvod 

výtvarně se vyjadřovat. 
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8. PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

Předškolní pedagogika se zabývá výchovou a vzděláváním dítěte předškolního věku. 

„Předškolní vzdělávání by mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, 

podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně 

a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným 

dětským způsobem“. (RVP, 2004) 

8. 1. VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE 

 U předškolních dětí je velmi úzce spjato vzdělávání s výchovou. 

„Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho 

úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho 

osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k 

dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat 

mu normy a hodnoty touto společností uznávané.“ (RVP, 2007) 

8. 2. VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE 

Podle T. Malého(1979) by výchova měla dítě rozvíjet a pomoci mu k dosažení jeho cíle. 

 „Vychovávat znamená působit na nitro dítěte a tím v něm vyvolávat žádoucí odezvu jeho 

schopností a vloh po stránce intelektové, citové i sociální, aby se za vedení vychovatele 

harmonicky rozvíjely a dopomohly dítěti k dosažení životního cíle.“ 

Blanka Jeřábková (1993) ve své publikaci Mateřská škola jako životní prostor I. uvádí, že cílem 

výchovy je rozvinutá a samostatná osobnost s mravním charakterem, která dovede zodpovědně 

sloužit celku. Výchovné cíle jsou tedy ovlivněny nebo předurčeny: 

 zásadními úkoly společenství, ke kterému jedinec náleží, 

 nároky v ní existujícího životního a výchovného řádu, 

 základními hodnotami, které v této společnosti vznikly. 
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8. 3. NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Nástup dítěte do mateřské školy je považován za důležitý mezník ve vývoji jedince. V tomto období 

dítě překračuje rámec nejužší rodiny a začíná tak proces socializace a adaptace na nové prostředí, 

ve kterém dítě začíná navazovat nové vztahy.  

9. INSTITUCE PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Typů škol pro předškolní děti je v dnešní době celá řada. Blíže přiblížím typy škol, kterými se budu 

zabývat v praktické části. Mateřská škola (dále také MŠ) je zařízení, které se specializuje na 

výchovu a vzdělání předškolních dětí. Předškolní vzdělávání je nepovinné. V dnešní době existuje i 

několik alternativních mateřských škol.  

 

9. 1. BĚŽNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

MŠ by měla respektovat a chránit specifické potřeby dítěte předškolního věku. Za hlavní z cílů, 

kterého by měla mateřská škola u dítěte dosáhnout, je rozvoj osobnosti, schopností a dovedností.  

MŠ by měla dítě co nejlépe připravit na jeho budoucí život, podporovat jeho zdravý vývoj a vést ho 

k pochopení norem společnosti. 

V MŠ by mělo být vytvořené příjemné a harmonické prostředí, ve kterém se jedinec bude cítit 

dobře, aktivně se zapojovat do činností, s chutí objevovat, tvořit a navazovat kontakty. Dítě by si 

mělo vytvářet vnitřní motivaci, díky které se bude ve své budoucnosti s chutí sebevzdělávat. 

V dnešní době se klade velký důraz na individualitu každého dítěte a snahu o jeho samostatnost.  

Výtvarná výchova je často propojována s jinými aktivitami, čemuž odpovídá i Rámcově vzdělávací 

program. 

 

9. 2. MATEŘSKÁ ŠKOLA M. MONTESSORI 

Jedná se o alternativní mateřskou školu, která se od klasické MŠ odlišuje přístupem k dítěti. 

Respektuje především osobnost dítěte a zakládá na jeho zdravém vývoji. Používají se zvláštní 

didaktické metody, které mají efektivně působit na rozvoj dítěte a motivovat ho k jeho 

sebevzdělávání. Hlavním znakem je zaměření na aktivitu dítěte, při které samo dochází 

k poznatkům.  
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Marie Montessori při tvorbě vyučovacích metod vycházela ze svých zkušeností, ve kterých si 

potvrdila, jak rychle může v nevhodných podmínkách selhat výchova. 

Hlavní heslo výchovy M. Montessori zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

 

S. Koťátková (2014) uvádí základní myšlenky a cíle Mateřské školy Marie Montessori následovně. 

 

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY A CÍLE  

- Tradiční školní prostředí a postupy (odměny, tresty) omezují fyzickou i duševní svobodu 

dítěte. 

- Rozvoj svobodného vývoje dítěte. 

- Celostní přístup k dítěti (tělesné, emoční, estetické, společenské poznávací potřeby). 

- Dítě je aktivní bytostí a jeho aktivity podléhají zákonům zájmů a vnitřních a vnějších 

potřeb. 

- Respekt k sobě i ostatním, k prostředí a životu. 

- Vychovatel je jakýsi pozorovatel, který dětem příležitostně dává rady a podporuje je. 

- Respektovat dětskou iniciativu, svobodnou volbu a vlastní tempo. 

- Připravit nabídku přiměřených cvičení, pomůcek a materiálů. 

 

Pedagogika M. Montessori uvádí, že pochvala v žádném případě není pro dítě motivující. 

Upozorňuje na rozdíl mezi pochvalou a oceněním. Rozdíl vidí v tom, že pochvala se týká 

konkrétního jevu a události, zatímco ocenění má dlouhodobou povahu. Co se týče hodnocení, tak 

se používá pouze slovní. Děti se neporovnávají, dbá se na individuální rozvoj.  Učitel by měl dítěti 

pomáhat pouze, když si samo o pomoc požádá. 
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9.3. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  

Základní umělecká škola (ZUŠ) v oboru výtvarné výchovy vede děti k aktivní umělecké činnosti a 

rozvíjejí vlastní nápady při tvoření. Předškolní děti navštěvují přípravné ročníky, kde především 

experimentují, zkoumají a seznamují se s materiály a jejich pestrým využitím a vlastnostmi. 

Výtvarné práce vznikají v určitém tematickém celku a vycházejí z dětského bezprostředního 

prožívání světa. Děti se také učí kritickému myšlení, naslouchání, vytrvalosti, pracovitosti. Také 

získávají poznatky z výtvarné kultury a poznávají umělecké hodnoty.  
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10. RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 

Pro všechny stupně vzdělávání existují závazné rámce vzdělání a u předškolního vzdělávání tomu 

není jinak. Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále také RVP PV) určuje 

mantinely a cíle této úrovně vzdělávání. Jsou zde uvedeny požadavky, které vedou k dosažení 

kvality zařízení. V RVP PV je uvedena následující charakteristika předškolního vzdělávání. 

 „Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, 

sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová 

specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Předškolní vzdělávání by proto 

mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a 

obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které 

mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským 

způsobem.“ (RVP PV, 2007) 

 

Roku 2007 se stal RVP PV závazným a jednotným programem pro mateřské školy, které jsou pod 

MŠMT. 

 „Tímto kurikulárním dokumentem se mateřské školy staly na státní úrovni oficiální 

součástí vzdělávacího systému a mají svůj vzdělávací program, stejně jako další jednotlivé 

stupně škol od základní po školy střední. RVP PV není zpracován tak, aby se přímo podle 

něj každý den vytvářel obsah pedagogické práce. Je v něm obsažen neopominutelný 

vzdělávací základ, v jakém směru a šíři je zakotveno vzdělávání dětí předškolního věku, 

v čem spočívají základní principy pro práci s dětmi při rozvíjení schopností, dovedností, 

poznatků.“(RVP PV, 2007) 

 

Každá škola má navíc povinnost mít svůj školní vzdělávací program, který vypovídá o reálném 

fungování dané školy. Ještě škola má třídní vzdělávací program, který tvoří daný pedagog pro určité 

téma a program by měl odpovídat potřebám a schopnostem dětí daného věku. 

V RVP PV (2007) jsou určeny kompetence, které by měl pedagog u dítěte rozvíjet. Jsou jimi 

kompetence k učení, komunikaci, řešení problémů a dále kompetence sociální a personální, 

komunikativní, činnostní a občanské. 
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Předškolní pedagogové by podle RVP PV (2007) měli sledovat především tyto záměry: 

 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí  

 

11. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Je dítě „malý umělec“? Otázky, zda je dítě skutečně „malým umělcem“ a zda hlavním smyslem 

výchovy není rozvíjet a především „nezničit“ onoho „umělce v dítěti“ se v historii zájmu o dětský 

výtvarný projev neustále vracejí. Podle Hazukové, Šamšuly(2005) byl před sto lety byl dětský 

výtvarný projev ovlivňován tehdejší představou o tom, že se na škole děti musí naučit správně 

kreslit. Většinou se tak kreslilo podle předloh a „školní kreslení“ se tak výrazně oddělovalo od 

uměleckého výtvarného vyjádření a soudobého výtvarného umění. V dnešní době se dítě nejdříve 

učí poznávat umělecké možnosti výtvarného vyjádření. I dnes bohužel někteří učitelé považují 

dětský výtvarný projev za nedokonalou napodobeninu výtvarného projevu dospělých. 

„Na rozdíl od činností spontánních nebo pouze navozených by výtvarné činnosti jako 

učitelem zadané výtvarné úkoly měly dítě rozvíjet.“ (Hazuková, Šamšula, 2015) 

Výtvarná výchova by měla komplexně rozvíjet osobnost žáka. 

 

11. 1. PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

„Tam, kde racionalita ubila iracionalitu, není místo pro umění.“ A. Lommel 

 

Dětská výtvarná činnost je spjata s duševním životem dítěte. Pro děti předškolního věku výtvarná 

výchova znamená zejména sebeuspokojení a mnohdy je brána jako hra. A právě na tom, by měl 

pedagog zakládat a nepotlačovat spontaneitu tvoření. 

 Uždil (1974) uvádí, že by se z výtvarné činnosti nikdy neměla stát povinnost a výtvarná výchova by 

měla tvořit příjemnou atmosféru. Uvádí, že by měla výtvarná výchova být pro děti zábava, kde je 

propojena hra a práce v lákavé podobě.  
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Do výtvarné výchovy by pedagog neměl vnášet prvky technického kreslení, úkoly by měl zadávat 

spíše tak, aby se dítě mohlo výtvarně vyjádřit. Pro dítě předškolního věku je důležitější výtvarný 

proces, než-li výsledný artefakt. Často se v literatuře objevuje názor, že by pedagog měl vychovávat 

spíše výtvarného diváka, než umělce. Cílem výtvarné činnosti by nemělo být splnění zadání, ale 

pochopení toho, že se jedná o formu sebevyjádření a komunikace. 

11. 2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA V RVP PV 

Výtvarná výchova se v RVP PV prolíná různými oblastmi a představuje tak nedílnou součást 

programu. Pedagogové mají volnost při vybírání činností pro konkrétní téma a je vhodné, aby se 

výtvarné aktivity propojovaly s dalšími činnostmi. Což u dětí předškolního věku platí dvojnásobně. 

Výtvarné činnosti jsou důležitým prostředkem, který výrazně pomáhá k rozvoji dětské osobnosti a 

hlubším prožitkům. V předškolní výchově se využívá hlavně jako sebevyjadřovací prostředek, díky 

kterému dítě získává mnoho nových poznatků a zkušeností. Důležitou roli hraje motivace, u 

mladších dětí se používají tzv. motivační hrátky. 

 „Důležitou součástí výtvarných činností dětí jsou i motivační hrátky, které dítě uvedou lépe 

do konkrétního tématu, seznámí ho s výtvarnými materiály, technikou apod. RVP PV 

předpokládá, že tato motivace nebude umělá, ale bude přirozeně vycházet z nějaké 

situace.“ (RVP, 2007) 

Podle RVP PV (2007) by výtvarná výchova měla u dítěte rozvíjet fantazii, kreativitu, osvojování si 

okolních skutečností, vztahů a souvislostí. Dítě by mělo hledat různé možnosti výtvarného 

vyjádření a uplatňovat své originální nápady. Samozřejmě rozvíjet výtvarné a technické 

dovednosti, estetické vnímání, koordinaci ruky a oka, podporovat všechny smysly, vnímat krásu 

přírody a věcí kolem sebe. Také se do cílů řadí rozvoj komunikace a to jak verbální, tak neverbální. 

Důležitým prvkem je také seznámení s jinými kulturami a různými podobami umění. Dítě by se 

nemělo bát experimentování a postupu cestou pokusu a omylu. V první řadě má být výtvarné 

umění pro dítě radostí, hrou a relaxací. 

11. 3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA PODLE M. MONTESSORI 

M. Montessori konkrétně o výtvarné výchově ve svých dílech nemluví. Děti jsou vedeny 

k obkreslování, rozlišování barev, tvarů, vlastností. Dítě by mělo od pedagoga získat určitou 

inspiraci, ale samo by mělo vytvářet svá rozhodnutí. Dítě by se mělo svým tempem dostávat k cíli. 

Také by se mělo samo rozhodovat co a jak dlouho bude tvořit a učitelé by to měli respektovat. 
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11. 4. DRUHY VÝTVARNÝCH ČINOSTÍ PRO PV 

V MŠ je pro výtvarné činnosti vyhrazen velký prostor, většinou jsou propojené s dalšími činnostmi, 

jako jsou pohybové a hudební aktivity, což je pro děti přínosné. 

Do technik, které se používají ve výtvarné výchově, řadíme zejména kresbu, malování a 

modelování. Při těchto technikách se nejvíce propojuje činnost smyslů, citové a rozumové 

usuzování. 

Dále se často využívá práce s papírem a přírodními materiály. Dítě by se mělo naučit pracovat 

pomocí různých technik a odlišných materiálů. 

 

KRESBA 

 

Kreslení je pro dítě nejzákladnější technikou, jak bezprostředně a pohotově zobrazit skutečnost 

Dítě by se postupně mělo naučit rozvíjet zručnost a jistotu tahu a vedení linie. Také by mělo umět 

pracovat s linií i plochou a to různými materiály. Při tvorbě většinou vychází ze svých prožitků a 

uvědomuje si svou osobitost. 

Neméně důležité je, aby se dítě naučilo správně sedět, uchopovat nástroj a také zacházet s barvou. 

 

MALBA 

 

„Malování slouží k prohloubení realistického názoru na skutečnost, ale uplatňuje se v něm i 

složka dekorativní.“ (Uždil, Razáková 1958) 

 

Děti by se touto technikou měly osvojit účelné míchání barev a cit pro barevné tóny. Ale také řešit 

kompozici a umět používat různé nástroje pro malbu. Z návyků je důležitý správný pohyb ruky při 

malbě. 

 

MODELOVÁNÍ 

 

Modelováním by dítě mělo rozvíjet prostorovou představivost a lépe zachytit skutečnost. 

Experimentuje s povrchem hlíny a tak k ní získává citlivost a také se prohlubuje myšlení 

v materiálu. 

Návyky získané modelováním jsou hlavně pohyby rukou při formování materiálu. 
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SESTROJOVÁNÍ 

 

Další hojně využívanou technikou je sestrojování, vystřihování, lepení atp. Ať už papíru, či jiných 

materiálů. Děti se učí zacházet s nástroji a zlepšují přesnost práce. Rozvíjí se hlavně jemná 

motorika. 

 

 

11. 5. DIDAKTICKÉ ZÁSADY A FORMALISMY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO DĚTI 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Pedagog má ve výtvarné výchově také didaktický záměr, děti chce naučit různým technikám, 

způsobům výtvarného zobrazení skutečnosti. U dětí předškolního věku je velmi důležité dbát na 

didaktické zásady.. 

 

Uždil, Razáková (1958) uvádějí tyto základní didaktické zásady. 

 

ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI POZNATKŮ A DOVEDNOSTÍ 

 

Ve výtvarné výchově jsou nemístné vysoké nároky. Dítě by mělo hlavně úkol pochopit a svými 

dovednostmi dosáhnout jeho zvládnutí. 

 

ZÁSADA NÁZORNOSTI 

 

Názorné ukázky by měly sloužit dětem, díky okamžitému vjemu, jako pomůcka pro vytvoření 

živějšího obrazu. Např. ukázka proporcí, tvaru, hlavních rysů, barvy atp. Děti bychom ale neměli 

ovlivňovat svým úhlem pohledu, každý vnímá danou skutečnost jinak a tak ji chce i výtvarně 

vyjádřit. 
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ZÁSADA AKTIVNOSTI 

 

Různým činnostem vyhovují rozdílné požadavky. U malby a kresby je to zaměření na zvládnutí 

tématu, tvoření s papírem je zase vhodné pro rozvoj mechanické práce. 

 

VÝCHOVNOST VYUČOVÁNÍ 

 

Pedagog by se měl snažit o komplexní poučení o věcech, jevech, které jsou tématem pro výtvarné 

činnosti. Mělo by se na výtvarné téma nahlížet z co nejvíce úhlů pohledu. 

 

TVOŘIVOST 

Měla by se co nejvíce rozvíjet dětská tvořivost, tomu napomůže učitel zvolením zajímavé motivace, 

tématu, techniky atp. 

 

ZÁSADA SOUSTAVNOSTI A POSTUPNOSTI 

 

Pedagog by měl mít dlouhodobě promyšlený a systematický postup výchovně vzdělávacího 

působení, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem. 

 

ZÁSADA SPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ 

 

„Nerespektování didaktických zásad a nevhodný výběr metod a organizace, nepochopení 

cílů a úkolů výtvarné výchovy spolu s nepochopením smyslu různých výtvarných činností a 

jejich specifických možností pro formování osobnosti žáka vede k formalismům ve výtvarné 

výchově. Formalismy mohou mít svůj původ též v nedostatcích v osobnosti učitele.“  

(Uždil, Razáková, 1958) 
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FORMALISMY17 PŘI VEDENÍ VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ (Hazuková, Šamšula, 2005) 

 

Vybrala jsem základní možné formalismy, které jsou pro tuto práci stěžejní. Může k nim dojít 

například v případě neodbornosti učitele, ale také při nesystematičnosti výtvarných hodin, 

podcenění přípravy a stavby výtvarné jednotky. 

 

1. Neujasněnost smyslu výtvarné výchovy v systému všeobecného vzdělání, jejího vztahu 

k umění a estetice. Nepochopení obsahu jednotlivých pojmů v osnovách výtvarné 

výchovy. 

2. Nesprávně sestavený plán práce, kdy jednotlivé části jsou seřazovány nahodile, bez 

vzájemné návaznosti. Izolované získávání zkušeností a informací. 

3. Dodávání hotových forem a vzoru žákům. Ať už se jedná o předkreslování, přímé zásahy do 

žákovských prací, či vtiskování představy učitele žákům. 

4. Zadávání příliš snadných úkolů snižuje myšlenkovou aktivitu a zájem žáků, ti pak pracují 

bez vnitřní účasti, mechanicky. Naopak zadáváním příliš těžkých úkolů může u žáka dojít k 

poklesu zájmu v důsledku neúspěchu, ale i ztrátě sebedůvěry. 

5. Nedostatečná motivace, která nevzbudí u žáků zájem o zadaný úkol. To se může stát ve 

chvíli, kdy námět práce nevychází z prožitků žáků a je jim tak vzdálený. Úkol by učitel měl 

zadávat pro žáky pochopitelně a srozumitelně. 

6. Nepochopení smyslu předmětu výtvarná výchova, či jeho spatřování na nesprávném 

místě, například pouze ve finálních artefaktech. 

11.6 CÍLE VÝTVARNÉ VÝCHOVY PODLE HAZUKOVÉ 

Hazuková (1994) dělí cíle výtvarné výchovy na tyto oblasti: poznávací, hodnotově-orientační, 

přetvářecí a komunikační činnost. Do oblasti poznávací činnosti zařazuje především rozvoj 

poznávacích procesů (pozorování, představivost, myšlení, vnímání) a poznávání výtvarných 

vyjadřovacích prostředků. Do hodnotově-orientační oblasti patří především vytváření kulturní 

orientace a návyků, vytvářet pozitivní vztah ke kultuře, ke světu. Do přetvářecí oblasti zařazuje 

rozvoj tvořivých schopností, schopnost organizace své činnosti, práce v týmu a rozvíjení aktivního 

vztahu ke skutečnosti. A oblast komunikační zahrnuje celkový rozvoj komunikace, včetně výtvarné 

terminologie a celkovou kultivaci osobnosti. 
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12. UČITEL VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

„Dítě je sluncem, okolo kterého se celá učitelova činnost otáčí.“  John Dewey 

 

Předškolní pedagog by měl mít teoretické znalosti o historii, didaktice, teorii umění a také 

samozřejmě bohaté praktické zkušenosti. Podle RVP PV (2007) by pedagog měl při výuce výtvarné 

výchovy volit různorodé materiály, postupy. Jimi by měl zdokonalovat dovednosti, které dítě má, 

ale také přinášet prostor pro nové. Pedagog by se měl snažit děti poutavě seznámit s rozmanitými 

uměleckými proudy a autory. Výtvarnou činnost by měl zasadit do kontextu výtvarného umění. 

Schopnost pedagoga by se měla odrážet v umění žáky pozitivně motivovat. Aby mohl děti 

efektivně motivovat a zaujmout, musí být také motivován on sám. Měl by si pokládat a řešit otázky 

ohledně vedení jeho hodin a zpětné vazby od dětí.  

Ve výtvarné výchově by učitel měl v dítěti vhodnou metodou probouzet zájem objevovat. Neměl 

by toho dosahovat tím, že děti neustále úkoluje, ale vytvářením prostředí, které v dítěti projeví 

touhu po výtvarné činnosti. Dítěti by mělo vědět, proč dělá právě to, či ono.  

 

R. Fulghum (1991) nabádá dítě, aby se vracelo k  největšímu slovu ze všech a to „dívat se“. A 

právě pedagog by měl dítěti pomáhat věci vidět, vnímat, pozorovat a snažit se jim porozumět. 

Učitel výtvarné výchovy by měl děti vést k samostatné aktivitě, poznávání různých možností, jak 

pomocí výtvarných prostředků ztvárnit své představy. Nikdy by neměl přímo zasahovat do 

dětských prací, ale měl by se stát rádcem. Je vhodné třeba ukázat vhodnou metodu, postup, ale 

dítě by si mělo samo vybrat, jakým způsobem bude v práci pokračovat. 

Výtvarná výchova u předškolních dětí má především všeobecně vzdělávací hodnotu. Proto by 

působení pedagoga nemělo cílit jen na výtvarný rozvoj dítěte, ale na komplexní rozvoj jeho 

osobnosti s přesahem do jiných oblastí poznání. 
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13. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO VEDENÍ VÝTVARNÉ 

HODINY 

 

K hlavním podmínkám a předpokladům kvalitního vedení výtvarné hodiny podle Hazukové a 

Šamšuly (2005) patří zejména: 

 

- stanovení smyslu celé práce 

- ujasnění si cíle a úkolu, uplatnění vhodné metody práce 

- jasné formulování zadání úkolu 

- umožnění dětem prožít co nejhlubší zážitek, vyvolat a obohatit jejich představy 

- vybránít vhodných a neotřelých námětů, které jsou přiměřené pro danou věkovou 

skupinu, situaci a zájem dětí 

- použítí krátké a účinné motivace 

- zadání úkolu jako problému a dát tak dětem prostor pro uplatnění jejich tvořivosti 

- preferování originálního výtvarného řešení  

- stříánít technik a materiálů 

- nezasahování přímo do výtvarné práce dětí 

- nevnucování svých představ o hotové práci dětem 
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14. MOTIVACE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

Motivace je důležitou součástí výtvarné výchovy. Učitel se motivací u dětí snaží o projevení jejich 

zájmu poznávat, objevovat a chuť tvořit.  

 

„Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dřevo a začali 

stavět, ale dej jim, aby sami zatoužili po širém, nekonečném moři.“   

Antoine de Saint-Exupéry 

Je zřejmé, že motivace ve velké míře ovlivňuje poznávací procesy. Podle Hazukové a Šamšuly 

(2005) je cílem motivace ve výtvarné výchově získání zájmu dětí o budoucí činnost. Tento zájem je 

kromě motivace také ovlivněn vnitřními citovými podmínkami, vrozenými schopnostmi, 

naléhavých potřebách a poměru osobnosti k věcem (nutnost předcházejícího silného zážitku). Ve 

své publikaci Didaktika výtvarné výchovy II. uvádějí formy motivace, které slouží ke vzbuzení zájmu 

u žáků. 

 

 

1. Sluchové – mezi sluchové formy motivace řadí vzpomínky na skutečný příběh, zvuková 

nahrávka, dramatizace, literární úryvek atp. 

2. Zrakové – krátká filmová ukázka, ukázka tvorby uměleckých autorit, pozorování 

určitého objektu, jevu atp. 

 

3. Dobře zvolený námět a zajímavá technika může také plnit úlohu pozitivní 

motivace. Dá se tedy říci, že použití nových a zajímavých technik může být pro děti 

samo o sobě motivující, ale musí být přiměřeny věku dětí a jejich schopnostem. 

Nemá cenu využívat techniku jen proto, aby jich děti znaly více, je třeba, aby 

učitelka měla důvod pro její použití. 

 

4. Neméně významnou rolí je poukázání na účel a význam práce. 

 

Učitel by měl mít na paměti, že jen krátká a dobře promyšlená motivace může být ve výtvarné 

výchově efektivní! 
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Zvolit správnou motivaci ve výtvarné výchově není snadné. Učitel by při její přípravě měl vycházet 

ze zájmů dětí a jejich vyzrálosti. Samozřejmě, že je nemožné, ve všech dětech stejnou motivací 

probudit stejně velký zájem. A právě proto je velmi důležité, aby motivace nebyly strnulé. 

Zajímavá, poutavá motivace a vlastní zaujetí pedagogem děti a jejich přístup k tvorbě velmi 

ovlivňuje. Výhodou u motivace ve výtvarné výchově je fakt, že děti většinou rády kreslí a nemusí 

k tomu být ani vedeny. 

 

„Naším přesvědčením je, že děti na začátku svého vývoje sice nemají řadu informací, 

dovedností a návyků, ale nepostrádají chuť a zájem – tedy vnitřní pohnutky – se to vše 

naučit. Nepotřebují, abychom je upláceli nebo trestali, aby se opravdu naučily, co se naučit 

potřebují. Pokud to však děláme, je velké riziko, že dosáhneme v řadě ohledů opaku – 

lhostejnosti, nechuti až odporu. A to vše může přetrvávat až do dospělosti.“ (Kopřiva, 2005) 

Vybrala jsem druhy motivací ve výtvarné výchově, se kterými se nejčastěji setkávám. 

 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

Za motivaci je často používána soutěž. Ta není vždy užitečná, mnohdy se stane, že je dítě 

neúspěchem frustrováno a prožívá selhání. Často soutěž končí odeslanými pracemi, je bez zpětné 

vazby. Taková soutěž nepřinese nic užitečného, a to ani dětem, ani pedagogům. Nejefektivnější je, 

když dítě soutěží samo se sebou a snaží se o zlepšování svého výkonu. 

 

PREZENTACE DĚL 

Nástěnka by měla sloužit jako prezentace prací, které ve škole vznikají, nikoliv jako výběr 

nezdařilejších. Když má dítě svou práci na výstavě, je to pro něj jakási odměna. Zájem rodičů a 

pedagoga o dílo, které dítě vytvořilo, je pro něj velmi povzbuzující a motivující. 

 

NÁVŠTĚVY UMĚLECKÝCH GALERIÍ, ATELIÉRŮ ATP. 

Pro předškolní děti je základem výtvarné výchovy zážitek, proto je velmi pozitivně hodnocené 

vzdělávání v galeriích, muzeích, či jiných institucích, které odpoutávají dítě od stereotypu. Setkání a 

zamyšlení dítěte nad uměleckým dílem je takový zážitek, který se nedá ničím jiným nahradit. 

Zážitek a pocity z návštěvy má na svědomí hlavně galerijní edukace, která by měla být připravena 

na míru věku dětí. 
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VYPRÁVĚNÍ 

Vyprávění příběhů, mýtů, pohádek atp. je u dětí velmi oblíbené a ve výtvarné výchově hojně 

používané. Pro děti je děj srozumitelný a nenásilně je nabádá k zamyšlení nad lidskými hodnotami. 

Ve výtvarné výchově příběhy zábavnou formou rozvíjejí fantazii a chuť tvořit. 

 

HUDBA 

Hudba je silným motivačním činitelem, měla by být ale vybírána vzhledem k tématu tvoření, aby 

od něj děti neodváděla. 

 

POCHVALA 

Dítěti přináší pochvala uspokojení základních potřeb. Pro děti je chvála povzbuzující motivací pro 

jejich další snahu, neměla by se ale objevovat pouze jako reakce na konkrétní výkon, ale především 

na jeho proces. Při špatném, či nadměrném používání pochval se může dítě projevovat negativním 

způsobem, třeba strnulostí jeho výtvarného projevu. 

Fontana(1997) považuje pochvalu za motivaci, která když je poskytována za něco přímo 

pozorovatelného, může děti přespříliš usměrňovat. A to potom vede k tomu, že děti opouští další 

své nápady a jen se soustředí na to, co učitel kladně hodnotil. 

 

TREST 

Trest není pozitivní motivací, často totiž negativní jevy ještě více posílí. Trestu by se mělo užívat 

s mírou a velmi opatrně a účelně, aby přinesl žádaný efekt. Obecně trest přináší dítěti omezení 

základních potřeb. Ve výtvarné výchově bychom se s trestem neměli setkat vůbec. Přesto se občas 

objeví např. nežádanou ironií ze strany učitele, kvůli které může dojít k uzavřenosti a strachu dítěte 

svobodně tvořit. Také negativní hodnocení výtvarného artefaktu dítěte je nežádoucí. Samozřejmě 

se má poukázat na chyby, či jevy, u kterých by bylo možné zlepšení, ale vše je dítěti nutné pokládat 

s citem a se snahou se nad daným problémem pozastavit a zamyslet spolu s dítětem, popř. 

společně navrhnout řešení. 

 

 

 



46 

 

14. 1. TYPY VYUČOVACÍCH HODIN VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

K rozdělení typů výtvarných hodin použiji rozdělení Hazukové a Šamšuly (2005), kteří uvádějí 

následovné dělení. Mezi nejčastější typy řadí vyučovací hodinu orientovanou na výtvarnou 

aktivitu, ve které je hlavní náplň tvořivá činnost žáků. Dalším typem je vyučovací hodina 

zaměřená na oblast umění a životního slohu, ve které je stěžejní seznámení žáky s výtvarným 

uměním v širokých kontextech. Posledním typem je vyučovací hodina smíšeného typu, ve které se 

mísí předchozí dva typy a v hodině tedy dochází k propojení výtvarné činnosti s obohacováním dětí 

o poznatky výtvarného umění. Myslím, že při dobrém vedení je hodina smíšeného typu pro děti 

nejpřínosnější. 

 

14. 2. VYUČOVACÍ METODY/MOTIVACE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

„Vyučovací metoda je způsob, kterým učitel řídí poznávací činnost.“  

(Hazuková, Šamšula, 2005) 

Metody ve výtvarné výchově by učitel měl vybírat zejména podle didaktického úkolu a jeho cíle, 

námětu a technice, ale také s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Pro výtvarnou výchovu jsem 

vybrala nejčastější metody, které zároveň slouží i jako motivace. 

 

TYPY VYUČOVACÍCH METOD/MOTIVACÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ (Hazuková, Šamšula, 

2005) 

 

1. Při práci s uměleckým dílem, ilustrací apod. musíme žáky co nejvíce aktivizovat, zapojovat 

do poznávacího procesu. Čím nižší je věk žáků, tím kratší by měl být souvislý učitelů projev, 

nahrávka apod. 

2. Vysvětlování a objasňování se uplatní nejčastěji při seznamování žáků s novými 

technikami, pojmy, principy, ale také při hodnocení výtvarných prací žáků. 

3. Vyprávění se nejčastěji uplatní při biografické nebo historické metodě v práci s výtvarným 

uměním. Krátké vyprávění ale také mívá motivační funkci. 

4. Rozhovor je nejuniverzálnější, ale zároveň také nejnáročnější metodou při aktivizaci žáků 

ve výtvarné výchově. 
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5. Předvádění a napodobování jsou základem pro názorné vyučování. Zejména u dětí 

předškolního věku je vhodné vnímání více receptory. Napodobování se uplatňuje třeba při 

ukázce nové techniky. Nevhodné je napodobování hotových forem např. vytvořených 

učitelem. 

6. Exkurze do galerií, ateliérů atp. jsou účinnou metodou spojování teorie s praxí. 

7. Výtvarný experiment slouží k získávání zkušeností při práci s výtvarnými prostředky a 

materiály a k poznávání jejich výrazových schopností. Důležité je následné zpracování 

získaných poznatků, zjištění možnosti jeho využití. 

8. Výtvarná hra slouží pro samovolné poznávání výtvarných prostředků a materiálů 

prostřednictvím hravých činností, které jsou ohraničeny určitými pravidly. Mělo by se 

využívat znalostí, které již žáci mají a ty rozvíjet. Výtvarná hra a výtvarný experiment se 

často prolíná a to zejména u mladších dětí. 

 

Výběrem vyučovacích metod a motivací by měl učitel nacházet rozmanité, pestré a různorodé 

možnosti, kterými dodají žákům prostor pro vlastní výtvarné vyjádření. 

 

Plánování vyučovacích hodin, způsob motivace a především výběr metod je určovaný daným 

výchovně vzdělávacím cílem. Rozmanitost metod práce by měla napomáhat k pestrosti hodin 

výtvarné výchovy, dávat dostatečný prostor vlastní tvůrčí činnosti žáků a to nejen u práce 

jednotlivců. Ale vhodná je i skupinová práce, která žáky učí spolupráci, respektu, umění projevit se 

a prosadit si svůj názor. 

 

14. 3. HODNOCENÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

Hazuková a Šamšula(2005) považují hodnocení práce žáků za jednu z velmi důležitých fází 

výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se o jeden z kladných motivů, který žákům pomáhá k jejich 

aktivizaci a zlepšování výkonů. Zaujímají také názor, že by každá výtvarná práce měla být v hodině 

výtvarné výchovy hodnocena a to ve smyslu úspěšnosti nebo shrnutí zkušeností, ale není potřeba 

každou práci klasifikovat. 

 

Úspěšnost žáka nelze hledat pouze za klasifikačním ohodnocením, či dobrými výsledky ze soutěží, 

ale mnohem důležitější jsou kladné postoje, které žáci zaujímají i mimo školní vyučování a jak jsou 

schopni využít poznatků a zkušeností, které si osvojili ve výtvarné výchově. 
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„Návrhy na zrušení klasifikace či hodnocení výsledků výuky předmětu výtvarná 

výchova jako takového vycházejí mnohdy ze zcela mylných představ o důvodech, 

které vedly k zařazení výtvarné výchovy jako povinného předmětu do systémů 

všeobecného vzdělávání, malé povědomí o cílech, obsahu i prostředcích, které 

samozřejmě podléhají společensko-historickým proměnám.“ 

(Hazuková, Šamšula, 2005) 

 

Hodnocení je součástí práce každého pedagoga. Současná situace v předškolních zařízeních je 

velmi náročná a klade na učitele vysoké nároky. Hodnocení už není pouhým prostředkem pro 

posouzení výsledků ve vzdělání, ale působí na rozvoj celé osobnosti a jako motivace k lepším 

výkonům. Podle Syslové(2012) to, jakým způsobem učitel realizuje hodnocení, velmi ovlivňuje 

nejen kvalitu vzdělávacího procesu a klima třídy, ale také komplexní rozvoj osobnosti. Měl by proto 

vědět, jaký typ hodnocení je vhodný pro danou situaci. 

 

14.3.1.TYPY HODNOCENÍ 

Typy hodnocení podle Kratochvílové(2011) jsou následující: 

 

1. Z hlediska zaměřenosti a připravenosti 

a. Hodnocení bezděčné - jedná se o hodnocení, které lze považovat za povrchní. Je 

většinou emotivní. Mezi hodnotící výroky patří např.: „vy jste šikovní“, „to se mi 

líbí“, „to se mi nelíbí“ atd. Vetšinou bývá doplněno neverbálními projevy (gesty, 

mimikou), které jsou právě pro předškolní děti velmi důležité.      

b. Hodnocení záměrné – je používáno záměrně a podává dítěti informaci o jeho 

chování, či výsledcích. Dítě si uvědomuje danou situaci a případnou nutnost 

změny svého chování, výsledků. 

2. Z hlediska procesu učení 

a. Formativní hodnocení – informuje dítě o tom, jak probíhá jeho vývoj, učení, 

průběh činnosti. Dítě tak ostává zpětnou vazbu o jeho pokrocích a motivuje jej 

k dalším činnostem. 
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b. Hodnocení výsledku – zaměřeno pouze na výsledný produkt, u dítěte předškolního 

věku jde většinou o výkresy, stavby atp. 

3. Z hlediska času  

a. Vstupní hodnocení – získáváno většinou při vstupu do mateřské školy. Stanovují se 

tak individuální cíle jeho rozvoje. 

b. Průběžné hodnocení – slouží k ověření, zda dítě dosahuje daných cílů vzdělání 

dané etapy vývoje. 

c. Sumativní hodnocení – uskutečňuje se vždy po ukončení určité etapy ve 

vzdělávání. 

4. Z hlediska vztahové formy 

a. Normativní hodnocení – hodnocení výkonů dětí jejich porovnáváním. Učitel si 

tvoří pomyslný žebříček. 

b. Kriteriální hodnocení – výkon se hodnotí podle nějakého kritéria. Děti učitel 

neporovnává mezi sebou, ale pomáhá dítěti s utvářením obrazu o sobě samém. 

 

„Pedagog předškolních dětí by měl opouštět od tradičního hodnocení, které je založené na 

porovnávání dětí a využívání především sumativního, obecného hodnocení. Zaměřit a 

posílit by měl především hodnocení formativní a kriteriální.“ (Kratochvílová,2011) 

 

„V předškolní vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané 

normě ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou.“ (RVP, 2005) 

 

14.3.2 FUNKCE HODNOCENÍ 

Efektivní hodnocení by mělo mít podle Syslové(2012) především funkci poznávací, která dítěti 

poskytuje informace o jeho dovednostech. Učitel získá zase informace ohledně vývoje dítěte 

k stanoveným cílům. Další důležitou funkcí je funkce korektivně-konativní, která dítěti skrze 

hodnocení ukazuje, jak může zlepšit svoje výkony.  
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Hodnocení by mělo působit na komplexní rozvoj osobnosti dítěte, utvářet jeho sebepojetí a 

sebehodnocení a plnit tak i funkci rozvíjející.  Hodnocení by zároveň mělo být motivační, dítě by 

nemělo odrazovat od dalšího učení a lepších výkonů. 

 

Hodnocení ve výtvarné výchově je problematickým úkolem učitele. Zpětná vazba je stejně tak 

důležitá jako prvotní motivace. Na konci hodiny by mělo dojít ke shrnutí a závěrečné diskuzi o tom, 

co se povedlo a co by se dalo zlepšit. Důležitá je sebereflexe. Děti by se měly seznámit s pracemi 

ostatních a pochopit jejich pohled na věc. Výtvarné práce by se v žádném případě neměly 

rozlišovat na povedené a nepovedené. Učitel by měl všechny přijímat kladně. Výtvarné práce je 

velmi těžké hodnotit. Učitel by se měl snažit k hodnocení přistupovat co nejvíce objektivně a 

citlivě. Hodnocením se samozřejmě výrazně ovlivňuje motivace dítěte pro další tvoření  a proto by 

k němu musí učitel přistupovat velmi opatrně.  Hodnocení by nemělo být jen o výsledných pracích, 

ale hlavně o procesu tvorby a pokroku v něm. Nemělo by se vycházet z jediného díla, je potřeba 

hodnotit komplexně celý průběh výtvarného projevu dítěte. Velmi důležitý je také kontext jeho 

vzniku. Co se týče hodnocení výtvarných prací, bohužel, se občas setkáváme s tím, že učitel dané 

práce hodnotí podle toho, jak se odchýlily od jeho prvotní představy. Což je ve výtvarné výchově 

dle mého názoru nepřípustné. 
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DIDAKTICKÁ ČÁST 

 



 

 

V druhé části mé práce se věnuji rozboru třech výtvarných hodin, které jsem navštívila. Jedná se o 

tři různé typy zařízení pro předškolní děti a to běžnou mateřskou školu, Montessori mateřskou 

školu a základní uměleckou školu. Při návštěvách jsem se zaměřila především na typy metod a 

technik výuky, volbu témat, výtvarných technik a materiálů pro výtvarné činnosti. Také mne 

zajímalo hodnocení v průběhu i na konci výtvarné hodiny, rozsah možnosti dítěte se osobitě 

vyjádřit. To vše může hrát důležitou roli při motivaci dětí ve výtvarných činnostech. Vždy jsem si 

kladla otázku, co se děti hodinou naučily a do jaké míry musely při tvorbě postupovat dle zadání.  

 

Jsem si vědoma toho, že z jedné hodiny nemohu posoudit hodnotu ani kvalitu výtvarné výchovy 

na dané škole. Je také mnoho aspektů, které mohou negativně ovlivnit průběh hodiny. Právě proto 

jsem se rozhodla do práce také vložit rozhovory s danými vyučujícími, podle kterých můžeme zjistit 

jejich pojetí výtvarné výchovy. Cílem didaktické části je zmapování současné situace ve vybraných 

zařízeních a jejich pojetí výtvarné výchovy. 

 

Zvolené tři výtvarné hodiny nepropojuje jen věk dětí, které byly přítomny, ale také tvorba pomocí 

šablon. Naskytuje se nám tak možnost pohledu do tří hodin, kde každá má jiný postup při práci 

s šablonou. Šablona tedy ne ve všech případech redukuje dětské výtvarné vyjádření, může se z ní 

totiž při dobrém učitelském vedení stát kreativní výtvarný prostředek. 

 

Z rozhovorů a poznatků z hodin jsem vytvořila autorské grafické listy. Chtěla jsem informace podat 

v zajímavější formě. Vytvořila jsem proto listy s interaktivní možností otevírání určitých částí. 

Čtenář si tak může sám vybrat, co ho zajímá. Také jsem do grafické úpravy promítla své pocity 

z navštívených hodin. A to zejména při tvorbě siluet obličeje, kdy jsem vycházela z postoje učitelky 

k žákům. V prvním případě jsem zvolila siluetu mluvící učitelky, který dává dětem především 

organizační pokyny a pokyny k práci. Siluetou druhé jsem se snažila naznačit postoj učitelky jako 

pouhé pozorovatelky. A u poslední jsem zvolila siluetu vyjadřující příklon k dětem, otevřenost a 

pomocnou ruku v případě potřeby. Práci se siluetou a bublinami jsem nezvolila náhodou. Chtěla 

jsem tak propojit téma šablony v hodinách s grafickou úpravou. 

Také do bublin označujících vstup jsem promítla svůj pocit při samotném příchodu do třídy a 

atmosféry, která panovala. 

U listů, které jsou věnovány popisu o průběhu dané hodiny, jsem snažila zachytit mé poznatky, 

které jsou získány především studiem odborné literatury. Pro propojení mých poznatků a vlastním 

průběhem hodiny slouží otevírací bubliny. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 AUTORSKÉ GRAFICKÉ LISTY (ROZBORY NÁVŠTĚV HODIN)  JSOU K NAHLÉDNUTÍ V PŘÍLOZE 

Č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE Z NÁVŠTĚV 

 

Náhledy do výtvarných hodin odlišných typů předškolních zařízení byly pro mě přínosné. Přímo 

pozorovat vztah mezi motivací hodin a tvořením dětí bylo velmi zajímavé. Každá hodina byla 

vedena naprosto rozdílným způsobem, proto jsem se snažila vyhnout jejich porovnávání. Mým 

cílem bylo spíše zmapování současné situace a obohacení se o důležité poznatky, které ve své praxi 

určitě využiji. Uvědomila jsem si, jakou má motivace velkou váhu na průběh celé hodiny a na 

celkový rozvoj dítěte. 

 

Kdybych měla shrnout pozitivní motivy, které dle mého názoru nejvíce ovlivňovaly průběh hodiny i 

výsledné výtvory, zmínila bych některé. Zajímavé pojetí tématu, které učí děti rozvíjet nekonvenční 

pohled na věc je pro úspěšnou výtvarnou hodinu stěžejní. Úkol, který u dítěte rozvíjí myšlení a 

chuť tvořit, by měl být základem. Jinak dochází k mechanickému tvoření, které sice také rozvíjí 

mnoho oblastí, ale nelze pak mluvit o výtvarném vyjádření a svobodě projevu. Pro takový výtvarný 

úkol se pak stává cílem efektní finální dílo, které je většinou výtvarným projevem učitele a ne dětí. 

Výsledné dílo a jeho správnost by neměly být cílem výtvarného tvoření. Když tomu tak je, většinou 

se děti bojí originálního zpracování tématu, kreativity a to z důvodu, že by něco mohly zkazit. To 

pak přináší od dětí neustálé dotazy na to, co smějí a zda to mají správně a hezky. 

 

Neméně důležitý je také výběr správné techniky, která by měla být přiměřená věku dětí a jejich 

schopnostem. Měla by u dítěte především rozvíjet myšlení v materiálu. Při zvolení nezvladatelné, 

či nezajímavé techniky dochází u dětí většinou ke strachu a nezájmu k tvoření. 

 

Co se týče samotné motivace, nejvíce se osvědčilo použití vizuálních a zvukových podnětů, 

videonahrávek, fotografií, vyprávění atp. Počáteční motivace by měla probíhat na místě, kde je pro 

děti minimum nežádoucích podnětů. Pro děti bývá přitažlivé, když motivace působí na více smyslů. 

Myslím, že největší motivací je pro děti správně namotivovaná učitelka. To se pozitivně odráží na 

všech aspektech vedení hodiny. Také je nutná odpovídající odbornost. 

 

Myslím, že by učitelka neměla dětský výtvarný projev ovlivňovat, ale dítěti ukazovat cestu, kterou 

se může vydat. Dítě by mělo mít dostatek příležitostí a prostoru pro experimentování s výtvarnými 

materiály a také dostatek možností výtvarně vyjádřit své vlastní prožitky. Také jsem názoru, že by 

nemělo docházet k omezování dítěte v jeho tempu. Motivace by měla přinést dítěti dostatek 

podnětů k získání prožitků a vytváření estetického vnímání. 



 

 

Za problémovou oblast považuji hodnocení, které ovlivňuje především aktivitu žáka při dalších 

činnostech. Je velmi těžké používat správné a motivující hodnocení. Aby bylo efektivní, musí 

k němu učitelka přistupovat citlivě, výstižně a dítě musí vědět konkrétně, za co je hodnoceno. 

 

Závěrem tedy mohu říci, že se mi potvrdilo, že motivace ve značné míře ovlivňuje proces výtvarné 

výchovy i finální artefakty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÁVRH VLASTNÍHO 

DIDAKTICKÉHO 
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NÁVRHVLASTNÍHO DIDAKTICKÉHO PLÁNU JE K NAHLÉDNUTÍ V PŘÍLOZE Č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚR 

 
Z náhledů do hodin výtvarné hodiny vyplývá, že současná situace ohledně pojetí výtvarné výchovy 

je velmi různorodá. Setkala jsem se s výtvarnou výchovou, která byla orientovaná na mechanické 

zpracování výtvarného úkolu a hlavním přínosem v ní byl rozvoj motoriky, který je samozřejmě 

zejména pro předškolní děti velmi důležitý. Další pojetí výtvarné výchovy bylo značně odlišné. 

Jednalo se o vedení dítěte k vlastnímu výtvarnému vyjádření a to pomocí experimentování 

s technikami, nestrnulostí v oblasti témat výtvarných úkolů a neomezováním výtvarného projevu 

používáním již připravených šablon. I přes jednotné téma se pozitivně hodnotí originalita a tvůrčí 

proces. 

Kvůli omezování ve výtvarné výchově, ať už třeba materiálem, technikou, se děti nemohou osobitě 

výtvarně vyjádřit. V předškolních zařízeních jsou často používány kupříkladu učitelkou vytvořené 

šablony, proudící nejspíše z její potřeby mít na konci hodiny povedené výtvory. Předem připravené 

šablony zajišťují jednotnost a schematičnost děl. Dítě je v tomto případě motivováno spíše 

k produktivní činnosti. Výtvarné vyjádření je zde potlačeno. Ve výtvarné výchově je důležité mít na 

paměti, že mnohem důležitější, než výsledné výtvory je právě výtvarný proces, který děti nejvíce 

rozvíjí. Na závěr bych ráda zmínila, že každý člověk má na dané téma jiný pohled a proto by to i při 

výtvarné výchově mělo být respektováno. Vhodnou motivací lze pozitivně nasměrovat výtvarné 

projevy dětí. Motivace ale musí být promyšlena a vhodně zvolena, aby byla efektivní a nestala se 

pouhou manipulací. A právě kvůli tenké hranici s manipulací by se člověk měl zamýšlet nad 

potřebami a dalšími aspekty, které motivaci ovlivňují. 
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