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Studentka splnila požadavky diplomového úkolu. Klíčovými charakteristikami jejího přístupu 
k plnění diplomového úkolu byla poznávací motivace a důkladnost. Postupovala odpovědně a 
samostatně, na řešení konkrétního problému prokázala schopnost využít svých znalostí 
pedagogických výzkumných metod kvantitativného i.kvalitativního výzkumu. Uměla dobře 
využit odborné literatury (viz poměrné obsáhlý seznam) i svých zkušeností z vlastní povinné 
školní docházky, středoškolské pedagogické přípravy i pedagogické praxe. Seznámila se 
s výzkumy realizovanými v na kat. Vv, včetně výzkumů v rámci DP a úspěšně na ně 
navázala. 
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současných studentek středních pedagogických škol a učitelek MS. Prostudování starších i 
současných pedagogických dokumentují umožnilo vytvořit širší funkční kontexty pro 
interpretace aktuálních výzkumných nálezů. Svůj výzkum doplnila anketou pro rodiče dětí 
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nálezy, stejně jako 10 případových studií, které dobře ilustrují cestu učitelek MS k nabývání 
potřebných kompetencí pro vedení výtvarných činností. 

Ve snaze neopominout žádný z možných faktorů, ovlivňujících sledované jevy, a příliš 
nepřekročit stanovený rozsah práce, podala některé její části pouze v náznaku (2.2.3. 
Hodnocení ve výtvarné výchově, a zvi.2.2.4. Zapomínání ). K uváděným poznatkům, 
převzatým z literatury, nepřipojila také vždy své vlastní stanovisko. 

Z hlediska obsahu má práce dobrou odbornou úroveň; jejím hlavním přínosem je, že 
umožňuje nahlédnout na problémy vzdělávání učitelek především prostřednictvím různých 
typů kvalitativního výzkumu. Přináší zajímavá zjištění, která mohou významně přispět ke 
zkvalitnění pregraduální i postgraduální přípravu učitelek pro předškolní vzdělávání. Za 
velmi cenné v tomto smyslu důkladnost diplomantky při zpracování 10 případových studií, 
které doplnila i o ukázky dětských výtvarných prací, které tyto učitelky vedly. Jsou nejen 
obohacením vlastní zkušenosti diplomantky, ale mají využití jako didaktický materiál i ve 
formách dalšího vzdělávání učitelek MŠ (viz přílohy), které navrhuje. 

Na určitých formální nedostatcích práce se odrazila, mimo jiné, podíl i časová náročnost při 
zpracování výzkumných nálezů, pro kterou už diplomantka nezvládla dopracovat stylistickou 
stránku textu (spojení jednotlivých uváděných faktů v přesvědčivější sděleni apod.).Dílčí 
závěry jednotlivých výzkumných šetření proto nevymkly tak zřetelně, jak by se na základě 
pracovního nasazení v průběhu výzkumu a výsledků v něm dosažených dalo očekávat. 
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v jejím průběhu diplomantka úspěšně využije jejího průběhu k doplnění toho, co v psané 
formě práce chybělo. 
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vyhledatelná. 

Autorka přinesla zjištění, že jedním z klíčových momentů ovlivňující budoucí méně 
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za nezbytnou pro získání kompetence pedagoga v příslušné oblasti. 

Středoškolské studium rozvíjí podle větší části respondentů výtvarnou dimenzi 
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kompetence. 
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Autorka prostřednictvím ankety zjistila, že rodiče u svých dětí preferují výtvarně 
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Doporučuji práci nabídnout vzdělávací instituci příslušného regionu. 
Soubor otázek pro diskuzi při obhajobě práce: 
• Formulujte, prosím, hlavní výzkumný problém Vaší práce a závěry výzkumu. 
• Jak Vás obohatila realizace výzkumu v oblasti Vaší pedagogické kompetence? 
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• Uveďte, prosím, shrnutí případových studií a jejich přínos. 
V Praze dne 21. 12. 2006 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
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ABSTRACT 

Nina Černá - Preschool Education, Specialisation: Art 

Supervisor: PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 

Subject of dissertation: 

First-hand experience with art at school as a factor in shaping attitudes to art 

and an artistic perception of the world 

My dissertation deals with the issue of how pre-school teachers acquire art-related 

skills and looks at the factors which influence this process. The general focus of the 

dissertation was updated, with the agreement of my supervisor, in line with the 

recommendations of lecturers from the Faculty of Primary Education. 

The aim of the dissertation is to provide up-to-date feedback on the effect of 

teaching art and the influence it has on the attitudes of pre-school teachers. I have attempted 

to point out the factors which emerged as insufficient in teacher training and yet are 

essential for ensuring a high standard of teaching. I have based my findings on the 

experiences reported by pre-school teachers and secondary teacher-training school students 

of art at school. 

The dissertation examines the findings of mainly quality-related research, drawn 

from analysis of interviews with pre-school teachers in the joint towns of Brandýs nad 

Labem and Stará Boleslav, which have been used as the basis for compilation of a series of 

case studies. The research has been supplemented with a questionnaire-based investigation 

for secondary teacher-training school students and a survey conducted amongst parents of 

pre-school children to determine the attitude of parents to art. 

The aim of the dissertation is to produce diagnostic and explanatory information for 

art teachers at secondary teacher-training schools, to be used as a possible starting-point for 

setting up further education programmes. 

Key-words: retrospection, experience, self-analysis, professional skill, creative and psycho-

didactic aspect, forms of education, practical teaching experience 

Prague, 21/11/2006 Nina Černá 
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Úvod 

Každý, kdo pracuje ve školství ví, jak je tato profese krásná a zároveň 

náročná. 

Ve své učitelské praxi se mi podařilo pracovat na různých stupních škol -

v mateřské škole, na prvním i druhém stupni základní školy a na střední škole. 1 když 

každý stupeň vyžaduje od učitele jiný přístup a jiné schopnosti, práci učitelek mateřské 

školy považuji za jednu z nejnáročnějších. 

Téma diplomové práce „Vlastní zkušenost ze školní výtvarné výchovy jako 

faktor formování postojů k výtvarné tvorbě a výtvarnému vnímání světa" mě zajímá 

nejen jako učitele, který neustále polemizuje o správnosti, vhodnosti, důležitosti a 

přínosu výtvarně vzdělávacích aktivit pro děti, ale i jako rodiče, který se svými dětmi 

prožívá mnohem intenzivněji to, co sám kdysi zažil, ale dávno už zapomněl, který si 

myslí, že všechny chyby ve výchově mohou vést k dalším vážným následkům. 

Pozitivní i negativní zkušenost z výtvarné výchovy jsem si se svými dětmi 

prožila „na vlastní kůži" i já. Moje dcera měla „nepříjemnou" zkušenost, která 

způsobila, že do mateřské školy od osudného dne chodila jen z velkého donucení, 

protože nakreslila něco jinak, než chtěla paní učitelka, oproti tomu syn měl paní 

učitelku, která vedla děti úplně jiným způsobem, paní učitelku miloval a výtvarná 

výchova pro něj dodnes je záležitostí oblíbenou . 

Jakou zkušenost mají z výtvarné výchovy učitelky mateřské školy, co je 

ovlivnilo a navždy se jim vrylo do paměti, nebo naopak odradilo a utlumilo jejich 

zájem, které skutečnosti měly vliv na jejich postoje? Jak jsou připraveny pro své 

povolání? Které schopnosti, dovednosti a vědomosti postrádají? Co považují za důležité 

a co jsou ochotny pro své sebevzdělání a sebezdokonalení udělat? 

A jak se na tuto, pro člověka tak velmi důležitou oblast, dívají rodiče našich 

svěřenců? Jaké mají oni zkušenosti a požadavky? 

Těmito otázkami se zabývám v diplomové práci. 
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1 Výzkumný problém a cíl diplomové práce 

1.1 Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je přinést aktuální zpětnovazebnou informaci o 

efektu výuky výtvarné výchovy a jejím vlivu na postoje učitelek mateřských škol. 

Diplomová práce by měla přinést diagnostické a explikativní informace pro učitele 

výtvarné výchovy SPgŠ, které by se mohly stát jedním z východisek pro tvorbu dalších 

vzdělávacích programů pregraduálního vzdělávání. 

Cílem je také přispět ke zvyšování profesních kompetencí učitelek potřebných pro 

vedení výtvarných činností v mateřské škole. 

1.1.1 Dílčí cíle 

Z hlavních cílů diplomové práce vyplývají dílčí cíle, které zároveň konkretizují i 

cíle výzkumného šetření. Určují blíže i jednotlivé fáze výzkumu. (Dílčí výzkum 1, 2). 

Dílčí cíle jsou: 

lStit, k t e r é k o m p e t e n c e v oblí lSti v e d e n í a n a b í z e n í v ý t v a r n ý c h č i n n o s t í a 

příležitostí podle svého názoru studentky v závěru studia SPgŠ u učitelky mateřské 

školy 
a) postrádají 

b) získaly 

c) kdy se u nich probudil nebo utlumil zájem o výtvarnou výchovu 

d) zda se projevuje pozitivní nebo negativní zkušenost ze školní výtvarné výchovy ve 

výběru specializace učitelek mateřské školy 

2) Zjistit postoje rodičů k výtvarnému umění, co očekávají na základě svých 

zkušeností z dětství od výtvarně vzdělávacích aktivit, jak je hodnotí a preferují. 
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1.2 Východiska a druhy výzkumu 

Dnešní doba je typická tvorbou školních vzdělávacích programů na různých 

stupních škol. Poprvé v historii našeho školství mají všichni učitelé příležitost podílet se 

na celkové podobě tohoto vzdělávacího dokumentu. Na základě vlastních představ a 

zkušeností vytvářejí společně ucelený vzdělávací program pro konkrétní potřeby dětí, 

žáků a studentů (Manuál 2006, s.5). 

Učitelé mají tedy možnost ovlivnit i oblast, která se týká výtvarné výchovy. Tento 

výzkum vychází z faktorů, které ovlivňují efekt výuky výtvarné výchovy a zanechávají 

více či méně výrazný vklad do dalšího života člověka. 

„V současné době však nemáme žádné novější analýzy výsledků výzkumů, které 

by se týkaly připravenosti učitelů na plánované změny všeobecného vzdělávání. 

Absence empirických výzkumů není patrně bolestí jen výtvarné výchovy"(Hazuková 

2005, s. 304). „Kromě výzkumů v rámci dizertační práce D. Sztablové (2002) nemáme 

také k dispozici další výzkumné studie, které by se zabývaly faktory nabývání 

profesionálních kompetencí učitele primárního stupně školy pro výuku výtvarné 

výchovy" ( s . 309 tamtéž). 

Výzkum, který by se zabýval zmapováním a zhodnocením nabývání 

profesionálních kompetencí učitelů mateřských škol v této oblasti, proběhl pouze jako 

součást diplomových prací zaměřených na jiné výzkumné problémy. Projevy 
kompetencí, odhalení a prokázání nedostatků bylo tedy jen vedlejším produktem těchto 

výzkumů ( Emrichová 2005, Mottlová 2005, Žáková 2005). Průzkum na obdobné téma 

teto diplomové práce s jiným těžištěm zaměření realizoval v roce 1997 T. Kokojan. 

S problematikou dosahování učitelské způsobilosti je spojen i problém současné 

pnpravy učitelů pregraduálního vzdělávání na různých typech škol. 

Tyto skutečnosti byly hlavními východisky, které vyvolaly potřebu výzkumu 

zameřeného na hledání školou ovlivnitelných předpokladů nabývání kompetencí a 

utváření postojů k výtvarné výchově a výtvarným činnostem učitelek mateřských škol. 

Výzkum byl orientován převážně kvalitativně, kvantitativní výzkum byl zvolen 
jako doplňující. 
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1.3 Formulace výzkumného problému - hlavní výzkumné otázky 

Výše popsaná východiska byla základem pro formulaci následujících 

výzkumných otázek: 

1) Co jsou klíčové předpoklady nabývání kompetencí učitelek mateřských škol v 

oblasti výtvarné výchovy a které jsou školou ovlivnitelné? 

2) Jak se projevují postoje učitelek mateřských škol k výtvarné výchově v 

souvislosti s dalším vzděláváním? 

1.3.1 Dílčí výzkumné otázky 

1) Které klíčové dovednosti a další faktory mají vliv na možný růst kompetencí? 

2) Co nejvíce ovlivňuje volbu specializace výtvarné výchovy učitelek mateřských škol? 

Je zájem o studium podmíněn vlastní úspěšností při studiu výtvarné výchovy? 

3) Mají učitelky s jinou specializací zájem o další vzdělávání v oblasti výtvarné 

výchovy? Jaké formy? 

4) Podle jakých hledisek vybírají rodiče výtvarné aktivity pro své děti? Z jaké nabídky 

vybírají? Jaká je četnost volby výtvarně zaměřených kroužků? 

1-4 Výzkumné úkoly 

Na základě stanovených cílů diplomové práce jsem stanovila výzkumné úkoly 

teoretické části: 

Prostudovat a shromáždit dostupné poznatky o významu výtvarněvýchovných 

aktivit z hlediska jejich formativního potenciálu. 

Analyzovat pedagogické dokumenty pro všeobecné vzdělávání z hlediska cílů 

výtvarné výchovy a úkolů z nich plynoucích. 

Seznámit se s obdobně zaměřenými výzkumy. 
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Analyzovat problematiku posuzování míry způsobilosti ve výtvarné výchově 

Uvést přehled typů a programů studia učitelství pro mateřské školy, shromáždit 

možnosti dalšího vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy. 

výzkumné části: 

Realizovat strukturovaný rozhovor s učitelkami mateřských škol s cílem shromáždit 

dostatečné množství dat potřebných pro další analýzu a porovnání s profesními 

kompetencemi. 

Na základě rozhovorů vytvořit několik případových studií. 

Sestavit dotazník pro studentky SPgŠ, odpovědi analyzovat a porovnat s rozhovory. 

Vyvodit závěry z úkolů výzkumné části a navrhnout praktická doporučení. 

Na základě ankety pro rodiče zjistit jejich postoje k výtvarně vzdělávacím aktivitám. 

1.5 Metody a zdůvodnění jejich výběru 

Protože jde o výzkum převážně kvalitativního typu a vyhodnocení dat bylo 

zaměřeno více na kvalitativní než kvantitativní ukazatele, užila jsem při hledání 

odpovědí na výzkumné otázky tyto metody: 

polostrukturovaný rozhovor s učitelkami mateřských škol 

dotazníkové šetření pro studenty SPgŠ 

anketa pro rodiče dětí mateřských škol 

Pro první část výzkumu byla vybrána metoda polostrukturovaného rozhovoru s 

učitelkami mateřských škol. Tato metoda je vhodná pro kvalitativní výzkum, umožňuje 

hlubší proniknutí do problematiky, je vhodná pro malý vzorek respondentů. V průběhu 

interview umožňuje přeformulování otázky, vysvětlení odpovědi, dodatečné upřesnění 

otázky apod.( Gavora 2000, s. 111-112). Pro výběr této metody byla příznivá i volba 

výzkumného vzorku - učitelky MŠ z jednoho města, se kterými se většinou osobně 

znám, a proto interview mělo většinou formu přátelského rozhovoru. 
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Na základě této metody jsem zpracovala i několik případových studií. 

Dotazníkové šetření bylo určeno pro širší okruh respondentů se zaměřením na sběr 

většího množství údajů potřebných pro kvantitativní výzkum. Mělo získat informace 

o názorech, postojích a zkušenostech studentek středních pedagogických škol. 

Jako doplňující metoda byla použita anketa, která měla zmapovat postoje rodičů 

k uvedené problematice. 

1.6 Vymezení základních pojmů a použitých zkratek 

DVÍ Dílčí výzkum 1 

DV2 Dílčí výzkum 2 

VV Výtvarná výchova 

HV Hudební výchova 

TV Tělesná výchova 

DV Dramatická výchova 

EV Estetická výchova 

MŠ Mateřská škola 

ZŠ Základní škola 

SPgŠ Střední pedagogická škola 

s š Střední škola 

VOŠ Vyšší odborná škola 

1. st. 1 .stupeň 

2. st. 2. stupeň 

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVPZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

ŠVP Školní vzdělávací program 

PVP Program výchovné práce 

PC Pedagogické centrum 

NIVD Národní institut pro další vzdělávání 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

OŽP Ochrana životního prostředí 

U1-U20 Učitelka 1 - Učitelka 20 

P1-P10 Případová studie 1 - Případová studie 10 
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2 Význam výtvarněvýchovných aktivit 

Výtvarná vychovaje obor úzce spjatý s nezastupitelnou součástí lidské existence 

- uměním a kulturou. 

Vzdělávání v této oblasti je spojeno s rozvíjením specifického cítění, tvořivosti, 

vnímavosti nejen k uměleckému dílu, ale i k okolnímu světu a sobě samému. 

V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování a 

komunikace, rozvíjí se schopnost vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí, 

přistupovat k hodnotám s vědomím osobní účasti (RVP ZV 2005, s.64). 

Formativní možnosti výtvarných činností souvisí s rozvojem poznání a 

s aktuálními potřebami společnosti. V různých historických obdobích vystupují vždy 

některé z již známých funkcí do popředí zájmu společnosti, zatímco jiné ustupují, aby 

mohly za čas být zase „objeveny a oceněny". Ve filozofické i pedagogické literatuře 

jsou již od starověku zachyceny úvahy o výchovném a vzdělávacím potenciálu 

výtvarných aktivit a funkcí umění (Hazuková 2005/1, s. 10-11). 

Rozvíjející potenciál produktivních i receptivních výtvarných aktivit je 

v současnosti spatřován: 

• v rozvíjení vizuálního vnímání (vizuální gramotnost) 

• v poskytování neverbálních prostředků organizace myšlení a vyjádření a rozvoji 

intuitivního myšlení 

• v rozvíjení intelektuálních, citových a smyslových složek člověka, v jeho 

povzbuzování ke kritickému myšlení a k zaujímání hodnotících postojů 

• V rozvoji tvořivých schopností a pozitivních motivů jednání člověka 

• v rozvíjení motoriky, taktilních a kinestetických pocitů jako prostředku zapojení 

člověka do vztahu s prostředím 

• v získávání zkušeností z kolektivních forem práce jako práce týmové 

Výtvarná výchova je také úzce spojena s aspekty diagnostickými, terapeutickými 
a kompenzačními. Její další formativní možnosti jsou spatřovány 

17 



v rozvíjení tvořivého výrazu a sebevýrazu, v možnosti dosáhnout pozitivních výsledků, 

v relativní dostupnosti výtvarné tvorby pro děti i dospělé, ve využití výtvarných aktivit 

jako náplně volného času, v přípravě pro budoucí povolání (Hazuková 2006/1, s.13-14). 

2.1 Pohled do minulosti 

Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že některé tendence v tehdejší výtvarné 

výchově platí i pro dnešní dobu. Některé pozitivně, častěji však bohužel negativně. 

Vyučovací předmět výtvarná výchova má přes dvě stě let dlouhou tradici, 

počínající na sklonku 18. století. Zpočátku pod názvem „kreslení" a až od roku 1969 

„výtvarná výchova". V roce 1869 bylo kreslení jako učební předmět uzákoněno ve 

všech školách v Rakousku-Uhersku. Opomíjena byla duchovní, symbolická i 

expresivní stránka výtvarných aktivit, cílem byla především praktická výchova 

k řemeslu. (Cikánová, Fulková, Hazuková 1998, s.l). 

Na počátku 20. století, v souladu se vzrůstajícím zájmem o studium dětského 

výtvarného projevu, probíhaly kongresy, které otevřely odborné diskuse vedoucí 

k zásadním změnám dosavadního pojetí výtvarné výuky. 

V českých zemích měly bezprostřední a účinnou odezvu, jak to dokládá např. 

„Přednáška o socializaci umění" O. Hostinského. Hlavním cílem estetické výchovy je 

Podle něj tvorba vlastních estetických soudů. Předpokladem toho je jak rozvoj estetické 

vnímavosti, tak odvaha k projevu vlastních soudů Za podmínku úspěšné estetické 

výchovy považuje kvalitně vzdělaného a připraveného pedagoga. „Ten si musí 

během své přípravy na učitelské povolání osvojit celou řadu teoretických vědomostí a 

Praktických dovedností, aby uměl navozovat estetické prožitky a hodnotit umělecká 
díla." (Kufhaberová 1995, s.211). 

Pojetí kreslení v prvních letech samostatné republiky bylo těmto názorům však 

notně vzdáleno,šířil se pedagogický utopismus, bujel planý dekorativismus a 

ornamentalismus, byla zavedena tzv. „vkusová výchova". V souladu 
s pedocentrickými tendencemi ve světě i u nás obrátila řada badatelů pozornost ke 

zkoumání vývojových znaků dětského výtvarného projevu a dětské psychiky. 

Tehdejší nekritický obdiv k „dětskému umění" vedl sice k velkému zlepšení 

výchovného klimatu, často však dospěl až k rezignaci na jakékoliv záměrné edukativní 

18 



ovlivňování procesu dětské tvorby. Tento přístup zanechal v české výtvarné výchově 

hluboké stopy a v různých dílčích podobách do jisté míry přetrvává dodnes. 

Na sklonku 30. let knám začaly pronikat první podněty V. Lowenfelda, 

zaměřeného na výzkum dětské kreativity, na vztahy tvořivosti a poznávání ve 

vývoji. Výtvarnou výchovu ovlivňovaly i další umělecké tendence. Tuto etapu vývoje 

však přerušila a uzavřela druhá světová válka. 

Po válce přetrvávala koncepce z třicátých let. V roce 1954 vyšly nové osnovy 

kreslení pro všechny typy škol, estetická výchova se stala součástí výchovy 

komunistické, tedy ideově politickým nástrojem. Obsahem byla polytechnická 

výchova a tzv. „výchova uměním" (figura, krajina, zátiší, kresba nebo malba podle 

skutečnosti, dekorativní práce, technické náčrty). Inspirace moderním uměním a 

psychologické podněty výuky byly pryč. 

V roce 1960 vycházejí nové osnovy pro předmět „výtvarná výchova", na školách 

se uplatňují absolventi vysokých škol, „výchova uměním" je nahrazena „besedami o 

umění" (diskuse nad výtvarným dílem, příklady autorů z moderního umění), dochází 

k menší izolaci od západních zemí. Ve světě je výtvarná výchova pojímána jako 

kreativní, komunikační a psychologizující, jsou zrušena všechna tradiční pravidla 

zobrazování a tvorby, zdůrazněn je „kult originality" a „čistá výtvarná forma". 

Československá výtvarná výchova a její teorie měly ve světě silnou pozici, stále 
více se projevovaly rozpory mezi skutečným obsahem předmětu a svazující 

ideologickou náplní. Do popředí se dostávala tvořivost - „fenomén tvořivosti", což 

přetrvávalo až do počátku devadesátých let. 

V devadesátých letech dochází kvítaným, ale ne dramatickým změnám, 

Přehodnocuje se dosud negativní vztah k pedagogice a objevují se snahy o vymezení 

Předmětu didaktiky jako vědy. 

Ve výtvarné výchově se objevují nové trendy a zároveň několik programových 

Proudů. V tzv. „art-centrické" linii se učitelé a teoretici snaží posílit dimenzi 

umělecké a estetické formy. Druhá programová linie, tzv. „videocentrická" se obrací 

zejména k výtvarnému vnímání, vizuální komunikaci a myšlení. Třetí, tzv. „gnozeo-

centrická" linie se orientuje na dětskou zkušenost všedního dne. 

Dalším pojetím výtvarné výchovy je zaměření na „poznávání žáka sebe samého jako 

tvůrce i vnímatele výtvarného projevu"(Cikánová, Fulková, Hazuková 1998, s.3-13). 
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2.2 Analýza pedagogických dokumentů 

Těžištěm diplomové práce je „vlastní zkušenost ze školní výtvarné výchovy." 

Součástí je tedy pohled do minulosti, který úzce souvisí s obsahem výtvarné výchovy 

v období „školní docházky respondentů". 

Na základě „posunů a změn" v koncepcích výtvarné výchovy, které uvádí 

H.Hazuková (2005/1, s. 11-12), uvedu několik konkrétních příkladů z osnov z let 1960 

(Učební osnovy 1960) a 1976 (Učební osnovy 1976), které tyto „posuny a změny" 

ilustrují. 

a) V produktivních činnostech s viditelným hmotným výsledkem (výtvarné tvorbě) 

uvádí H.Hazuková posuny a změny: 

• od dovedností v reproduktivních činnostech k vlastní tvořivé produkci 

• od cvičení (výcviku) zrakového vnímání, paměti, napodobivosti, manipulačních 

schopností s nástroji a materiály pro výtvarnou tvorbu, přesnosti a preciznosti 

při organizování výtvarných prvků zvláště v reprodukování předložených vzorů 

k seberealizaci a sebevýrazu 
• od důrazu na kvalitu produktu k důrazu na kvalitu procesu 

• od „naučení se technikám k vizuální gramotnosti" 

Příklady vybrané z osnov 

z roku 1960: 

• položit základy zobrazování podle modelu 

• učitel sleduje výcvik v základních kreslířských a malířských dovednostech 

• kresby technických předmětů mají charakter náčrtu a žáci v nich zvláště dbají na 

přesnost, věcnou správnost a vystižení účelu výrobku 

• techniky - pouze malba a kresba 

• prohloubit dovednost v kresbě tužkou 

• další technický rozvoj žáků 
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• vést děti k správnému postupu při zobrazování, k správnému rozvrhu kresby, 

využití osové souměrnosti 

Z roku 1976: 

• sebevyjádření výtvarnými prostředky, postup od oblíbených věcí k domovu a 

nejbližšímu okolí dítěte, nebo naopak od širšího poznání světa lze přejít k 

zúženému pohledu na věci, především tvarově a barevně zajímavé předměty 

technické povahy 

• hra s barvou jako východisko práce s vystižením barev podzimu, zrajícího ovoce 

apod., vyhledávání odpovídající barevnosti, volné výtvarné vyjádření na základě 

názoru a představy 

• rozvedení hry s barvou do malby květin a vyjádření celkového dojmu z 

květinové zahrady, záhonů a kytic 

• spojení práce s figurálním námětem (možnost kolektivní práce k aktuálním 

událostem) 

• dvojrozměrné práce založené na představě a vlastní výtvarné zkušenosti, 

zaměřené především k zobrazení oblíbených zvířátek(koláž,papírová mozaika, 

apod.), lze využít symetrie (např.motýl, želva, hlava kočky apod.) 

b) „V receptivních činnostech" můžeme sledovat posuny: 

• od pasivního přebírání hotových soudů o výtvarných dílech, posvěcených 

oficiálním dobovým názorem, k aktivnímu osvojování současného výtvarného 

umění na základě pochopení jeho jazyka a smyslu pro život jedince a 

společnosti 

• od hodnocení „obrázek se mi líbí" k „dokážu porozumět", vizualizované formě 

sdělení 

• od pouhých znalostí jmen a dat výtvarných umělců, jejich děl, směrů, stylů v 

historii i současnosti k pochopení funkcí výtvarného vyjádření v určitých 

historických a společensko-kulturních souvislostech 

Příklady vybrané z osnov 
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z roku 1960: 

• besedy o umění, pracovní motivy, ukázat postup umělcovy práce od náčrtu k 

realizaci díla 

• rok zachycený v dílech našich umělců, žáci poznávají různé způsoby grafického 

vyjádření, ukázky ilustrací vybraných ilustrátorů 

z roku 1976: 

• práce s ilustrací, doporučení ilustrátoři 

• příležitostné rozhovory o druzích výtvarného umění 

• co vyjadřují barvy, např. modrá(obloha, voda), červená(oheň, krev), 

zelená(tráva), žlutá(slunce, obilí) apod. 

Vybrané ukázky by měly být „dávnou minulostí", je však dobře známo, že tomu 

tak bohužel vždy ještě není. 

Z analyzovaných osnov uvádím také některé body, které by naopak mohly být 

„aktuální" i dnes, pro doplnění přidávám i ukázku vybranou z osnov z roku 1996. 

Učivo v osnovách výtvarné výchovy je vymezeno rámcově. Učitel si vypracuje vlastní 

časové rozvržení učiva. Při plánování pamatuje na opakování a procvičování učiva, na 

jeho trvalé spojení a koordinuje je s učivem ostatních vyučovacích předmětů. Náměty 

jsou v osnovách uvedeny jako příklad, nejsou pro učitele závazné. Při vyučování 

uplatňuje učitel individuální přístup k žákům podle jejich schopností, klade přiměřené 

nároky. Učitel věnuje pozornost i žákům zvlášť výtvarně nadaným a pečuje o rozvoj 

jejich nadání. 

(Učební osnovy 1960, s.104) 

Učitel v plánu práce určí těmto oblastem a jednotlivým tématům přiměřený čas, tak 

aby splnil cíle i dané úkoly, jejichž sled si rozvrhne v individuálním časovém plánu, 

vypracovaném podle místních podmínek. Tématické kresby a malby budou např. 

prolínat výtvarně výchovnou prací během celého školního roku, svět přírody bude 

zařazován podle možností a stane se zároveň součástí prvoučných a vlastivědných 
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vycházek. Tyto mezipředmětové vztahy se rozšíří i na další předměty, především na 

pracovní vyučování, literární a hudební výchovu. Příklady námětů, popřípadě technik, 

nejsou pro učitele závazné, slouží pouze jako příklad, model. Jako učební prostředek si 

je učitel volí tak, aby byly pro děti citově přitažlivé, vycházely z jejich zážitků a 

rozvíjely tvořivou představivost. 

(Učební osnovy 1976, s.154) 

Obsah učiva je volně rozvržen na tříletá období. Učitel si sám podle svého uvážení 

rozdělí učivo do jednotlivých ročníků. 

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. 

Toto poznávání směřuje ktomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět 

jeho jazyku a významům, je zaměřeno na kultivaci schopností žáků svět kolem sebe 

citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Žáci si v činnostech 

prakticky osvojují potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjejí potřebu vlastního 

výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl pro originalitu a 

vlastní výraz. 

(Učební osnovy 1996, s.5, 6) 

2.2.1 Porovnání pedagogických dokumentů pro předškolní vzdělávání 

Většina respondentek výzkumného vzorku dílčího výzkumu 1 byla při studiu na 

SPgŠ připravována na praxi podle tzv. „Programu výchovné práce pro jesle a mateřské 

školy" ( p v p i 9 8 7 ) J a k vyplynulo z rozhovorů uskutečněných v rámci výzkumu, 

spatřují respondentky zásadní rozdíl své práce v minulých letech v porovnání se 

současností (viz kap. 5). I když Program výchovné práce byl postaven na jiných 

východiscích a ideálech než současné dokumenty pro předškolní vzdělávání, z hlediska 

formativních možností výtvarných činností se příliš nelišil. 
V první části této kapitoly uvádím cíle výtvarné výchovy vymezené PVP, 

v druhé části porovnávám dílčí cíle PVP s některými dílčími vzdělávacími cíli RVP 
PV 2004). 

V metodickém materiálu Výtvarná výchova v mateřské škole jsou shromážděny 
a uspořádány teoretické poznatky z oblasti výtvarně výchovného působení a naznačeny 
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možnosti jejich využití při estetické výchově dětí předškolního věku. Metodické 

rozpracování úkolů výtvarné výchovy daných programem výchovné práce není 

závazným vzorem, ale pouze návrhem, doporučením (Jakoubková, Packová, Pejšová 

1988, s.5). 

Ve výtvarné výchově (VV) jako součásti estetické výchovy (EV) jsou vymezeny 

tyto cíle: 

• EV nezbytná pro harmonický vývoj 

• kladný vztah k umělecké tvorbě, historické i současné a k estetickým podnětům 

přírody i výtvorům člověka 

• rozvinutí jeho vlastní estetické činnosti, člověk si esteticky osvojuje svět tím, že 

ho poznává, prožívá, hodnotí a spoluvytváří 

• esteticko-výchovné působení je záměrné, cílevědomé a soustavné 

• EV cílevědomě vytváří, pěstuje a prohlubuje u dětí cit pro krásu a harmonii, 

vede k pochopení estetických vztahů 

• EV je spjata se všemi ostatními složkami výchovy 

• EV prolíná v MŠ celým výchovně vzdělávacím procesem, všemi činnostmi a 

odráží se i v úpravě prostředí 

Výsledky EV se projevují v celkové aktivitě dítěte, v jeho schopnosti tvořivě reagovat 

na dané podněty, v zájmu o přírodu a umění, v potřebě zaujímat hodnotící stanovisko 

k běžným věcem, k jednání druhých nebo svému vlastnímu. 

„Obecným cílem VV v předškolním věku je přispět k všestrannému rozvoji 

dětské osobnosti, a to vytvářením senzibilního vztahu k přírodě, k věcem a lidem 

Prostřednictvím výtvarných činností a výtvarného umění" (tamtéž, s.7). 

Výtvarná výchova má pro rozvoj dítěte mnohostranný význam: 

• rozvoj zraku, hmatu a motoriky 

• rozvoj smyslů, vnímání, pozorovacích schopností, paměti, myšlení, 

řeči 

• rozvoj představivosti a fantazie 

• působí na citovou a volní sféru dětské psychiky 
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• v oblasti mravní napomáhá utvářet kladný vztah k práci i kolektivní 

vztahy 

• vytvářejí se a upevňují pracovní návyky 

Tehdejší pojetí výtvarné výchovy, její obsahy a cíle : 

• zdůrazňuje všestranný rozvoj dětské osobnosti prostřednictvím výtvarných 

činností a výtvarného umění před naukovými zřeteli a nácvikem dovedností 

• usiluje o individuální přístup k dítěti 

• dává přednost tvořivému procesu před finálním výsledkem 

Porovnání dílčích cílů z PVP (1.-9. - 1987) s některými dílčími vzdělávacími cíli 

z RVP PV ( . 2004): 

1. Pěstování citlivého, vnímavého, hodnotícího, aktivního vztahu k okolí, k přírodě, 

předmětům denní potřeby, výtvarnému umění. 

• vytváření vztahu k místu a prostředí,ve kterém dítě žije 

• osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření 

elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

2. Harmonizace a integrace dětské osobnosti prostřednictvím výtvarných činností. 

• rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě 

• rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 

• rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

3. Rozvíjení a kultivace dětských schopností, estetické senzibility, vnímání, pozorování, 

Představivosti, fantazie, cítění, myšlení. 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace paměti, 

pozornosti a představivosti, fantazie 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění i prožívání 

4. Podněcování a uspokojování potřeb dítěte vyjadřovat svůj vlastní vztah ke světu, 

který ho obklopuje, posilování sebevědomí a kladných charakterových vlastností. 
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• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

• vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žije 

• rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 

5. Rozvíjení výtvarného vyjadřování. Osvojování výtvarných poznatků, zkušeností, 

dovedností. 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

• rozvoj schopnosti vyjádření výtvarnou formou 

6. Poznávání základních výtvarných vyjadřovacích prostředků a materiálů, tvůrčích 

přístupů (výchova výtvarného myšlení, zvi. „myšlení v materiálu"). 

• osvojení si přiměřených praktických dovedností 

• rozvoj výtvarně technických dovedností 

• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů) 

• rozvoj představivosti, fantazie a myšlení v materiálu 

• poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností 

• osvojování tvůrčích přístupů ve výtvarné činnosti 

7. Rozvíjení tvořivých schopností a zájmů, jejich uplatnění ve výtvarné práci. 

• rozvoj tvořivosti 

• rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

• rozvoj kulturně estetických dovedností produktivních i receptivních 

Rozvíjení elementárních grafických zručností jako prostředku k usnadnění počáteční 

výuky psaní. 

• rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka 
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9. Poznávání a hodnocení výtvarných výrazových prostředků skutečnosti umělecké i 

mimoumělecké (spojování hlediska poznávacího a estetického). 

• rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání 

• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

• vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 

• rozvoj schopnosti výtvarně estetického hodnocení 

2.2.2 Cíle a úkoly výtvarné výchovy 

Cíle výtvarné výchovy se mění v souvislosti spotřebami a proměnami 

společnosti. „Cíle výtvarné výchovy jsou dále modifikovány v souladu s kontextem, 

v němž je součástí záměrného formativního působení a který jí dává konkrétnější cílové 

zaměření, vymezuje „proporce" či váhu různých oblastí výtvarných činností a jejich 

vnější podoby"(Hazuková 1994, s.15). 

Hlavní formativní přínosy výtvarné výchovy jsou popsány v kapitole 2.2. Cíle 

výtvarné výchovy není snadné vymezit a formulovat, cíle výtvarné výchovy mohou být 

vytyčeny pouze obecně. Stejně komplikované je posouzení míry jejich splnění, 

výsledky působení jsou patrné až po dlouhém časovém období (Hazuková 1994, s.15-

16). „Mnohdy nelze ani zpětně zjistit, které formující faktory určité dispozice výrazně 

ovlivnily , neboť výchovné působení je komplexní"(tamtéž). 

Zatímco cíl je jakýmsi ideálním obrazem žáka nebo některé jeho vlastnosti 

v budoucnosti, úkol jako společná ideální norma dílčího výsledku je na rozdíl od cíle 

formulován konkrétně a je i lépe kontrolovatelný (Slavík 1995, s.330). 

Pro splnění úkoluje nutné znát kritéria hodnocení. Úkoly mohou být pro krátký nebo 

delší časový úsek. Úspěšné řešení úkolu pomáhá učiteli zajistit tzv. didaktická analýza 

úkolu. Důležitý je také vztah mezi úkolem a zvolenými prostředky realizace: obsahy, 

náměty, výtvarné instrumenty, materiály, techniky, organizační formy, organizace 

činnosti, výběr metod a metodických postupů (Hazuková 1994, s.19). 
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2.2.3 Hodnocení ve výtvarné výchově 

„Hodnocení výsledků dosažených žáky ve výtvarné výchově je dlouhodobým a 

často diskutovaným problémem nejen mezi učiteli tohoto vyučovacího předmětu a 

rodiči žáků, popř. třídními učiteli a „výtvarníky". Do jeho řešení se svými názory 

opakovaně zapojuje i široká veřejnost" (Hazuková, Šamšula 2005, s.28). 

Co je hodnocení? Porovnávání, rozlišování, výběr, zlepšování, náprava - to vše 

může být předmětem pedagogického zájmu. Hodnocení by mělo být motivační. Tato 

funkce souvisí s emocionální stránkou - hodnocení zasahuje do intimní sféry. Toto 

hodnocení souvisí s otázkou PROČ?. 

Poznávací funkce hodnocení souvisí především s intelektuální stránkou, týká se 

objektu hodnocení. Ptáme se na ni analytickými otázkami. 

Konativní funkce hodnocení souvisí především s lidskou vůlí. Ptáme se otázkou 

po aktivitě. (Co mohu, co smím, co musím udělat, abych něco zlepšil, napravil?) 

Uvedené funkce se uplatňují různě zřetelně v každém hodnocení (Slavík 1999, s.15-19). 

Učitelé by si měli také uvědomit, že křivdu při hodnocení nesou děti velmi těžko a 

dlouho si ji pamatují, neustálé negativní hodnocení neuspokojuje potřebu po uznání a 

Působí frustraěně. „Trvalé neúspěchy ve výtvarné výchově se mohou negativně projevit 

i v jejich vztahu k celé oblasti výtvarné kultury" (Hazuková, Šamšula 1986, s.47). 

Hodnocení úzce souvisí s cíli a úkoly ve výtvarné výchově (viz kap.2.3.2). 

Pedagogické hodnocení má být cílené, systematické, efektivní a informativní. 

Mělo by se vztahovat ke stanoveným cílům, žáci by měli průběžně promýšlet proč a 

kam směřují. Hodnocení by mělo být co nejpestřejší a dynamické, není správné 

Používat jeden typ nebo jednu formu hodnocení. Efektivní hodnocení je účelné, přináší 

dostatek údajů o průběhu práce, co nejpřirozeněji vyplývá ze společné práce. 

Informativní hodnocení je sdělné a srozumitelné, zaznamenává všechno, co je třeba 

vědět (Slavík 1999, s.87-89). 

„Pedagogické hodnocení vždy vypovídá o skutečných cílech, ke kterým jako učitelé 

směřujete, dokonce i tehdy, když si své skutečné cíle neuvědomíte" (tamtéž, s.77). 
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2.2.4 Zapomínání 

Zapomínání je selektivní činností, stejně jako vštípení a uchování v paměti. 

Může být způsobeno vzájemným působením starých a nových poznatků, vyhasínáním 

nebo nakupením velkého množství informací. Nové informace se mohou vzájemně 

překrývat se starými, může dojít ktzv. retroaktivní interferenci, kdy nové informace 

překrývají starší. Čím více si jsou informace podobné, tím větší může být negativní vliv 

nových vědomostí.Výběrové zapomínání umožňuje uchovat pouze ty informace, které 

jsou potřebné - nějak osobně významné (Vágnerová 2004, s.70-71). 

Podle Freuda je zapomínání odvrácení vědomí od vzpomínek, které jsou 

nepříjemné nebo nekonformní, vzniká cestou vytěsnění. Naší paměti mají tendenci 

utíkat záležitosti, které nám jsou nepříjemné (Sillany 2001). 

3 Profesní kompetence ve výtvarné výchově 

3.1 Kompetence jako klíčový pojem učitelského vzdělávání 

V současné době se pojem kompetence stává předmětem oživeného zájmu. I když 

se zdá, že jde o pojem ve vzdělávání učitelů nový a moderní, je třeba si uvědomit, že jde 

o záležitost starou více než půl století. (Janík 2005, s. 12-13). 

V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 103-104) jsou 

kompetence učitele charakterizovány jako „soubor profesních dovedností a dispozic, 

kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání." Jako 

hlavní kompetence jsou uváděny kompetence osobnostní, které zahrnují zodpovědnost, 

tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být sociálně vnímavý a 

reflexivní, a kompetence profesní, které se vztahují k obsahové složce výkonu předmětu 

(„znalost předmětu"). Dnes jsou zdůrazňovány zvláště komunikativní, řídící, 

diagnostické a jiné kompetence. 

V Sociologickém slovníku charakterizuje J.Jandourek (2001, s. 103-104) 

charakterizuje kompetenci jako „schopnost zvládnout nějakou činnost nebo situaci, 
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popř.schopnost zařadit nové poznatky do širšího kontextu." Rozlišuje kompetenci 

odbornou, která souvisí s odbornou znalostí jedince, kompetenci sociální související se 

zvládnutím sociálních technik, kompetenci jazykovou jako schopnost použít jazyk, 

kompetenci kulturní, což je schopnost orientovat se ve vlastní kultuře. 

„Profesní kompetence je chápána jako komplexní schopnost či způsobilost 

k úspěšnému vykonávání profese"(Spilková 2004, s.25). Jako „souhrn způsobilostí, 

kterými by měl být vybaven učitel, aby mohl efektivně vyučovat a vychovávat i 

zdokonalovat svoji pedagogickou činnost, a které by měly být utvářeny, kultivovány a 

popř. i zdokonalovány u studentů učitelství", popisuje pedagogickou kompetenci 

V. Švec(1999, s.27). 

Janík (2005, s. 14) poukazuje na nadměrné používání pojmu kompetence ve 

vztahu k učitelské způsobilosti, upozorňuje, že každý autor pod tento širší pojem 

zahrnuje jiné podřazené pojmy ve vzájemných vztazích. 

„ Ve snaze postihnout strukturu kompetence se uvažuje o znalostech, dovednostech, 

zkušenostech, někdy se přidávají postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky, 

dispozice" (tamtéž, s.14-15). 

Pojem kompetence používáme proto, abychom byli schopni pojmenovat, 

uchopit, operacionalizovat a třeba i hodnotit podstatu toho, „v čem tkví podstata 

dobrého učitele". Protože se nejedná o jednu kvalitu, ale spíše o soubor kvalit, 

Popisujeme ji souborem kompetencí (tamtéž, s.14-15). 

3.1.1 Profesní kompetence učitelky mateřské školy 

Učitelka mateřské školy je představitelkou specifické profesní role, s určitými 

osobnostními vlastnostmi, profesními zkušenostmi a dovednostmi, je partnerkou rodičů 

ve výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku. O rozvoj dítěte usiluje učitelka 

z pozice společenské instituce, rodiče očekávají její profesionalitu a zájem. Svými 

Profesními dovednostmi může ovlivnit nejen rozvoj a vzdělávání dítěte, ale i interakci a 

vztahy s rodiči. Na profesní roli učitelky klade společnost nemalé nároky (Gillernová 

2003, s.24-25). 

Rámcový program pro předškolní vzdělávání jako základní pedagogický 

dokument pro předškolní vzdělávání klade důraz na profesní dovednosti učitelek 

mateřských škol. Hlavní skupiny profesních dovedností jsou : 
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• sociálně psychologické dovednosti 

• oborové dovednosti 

• metodické dovednosti 

• speciálněvýchovné a diagnostické dovednosti 

K osvojení dovedností nestačí získat poznatky, k jejich rozvíjení a upevňování je třeba 

cvik, praxe, zkušenost a prožitek. Učitelce současné mateřské školy nestačí dobře 

zpívat, malovat a cvičit, nestačí metodicky zvládnout jednotlivé „výchovy", ani dobře 

znát vývojové a pedagogicko-psychologické zvláštnosti dětí předškolního věku. 

K rozvíjení profesní kompetence patří dovednosti vztahující se k sebereflexi, 

sebepoznávání, otevřenosti pro nové, komunikaci, rozšiřování možností pro rozvoj 

jedince. Tyto dovednosti se podílejí na efektivním zvládnutí profese (Gillernová 2003, 

s.34-35). 

3-1.2 Dimenze profesní kompetence učitele ve výtvarné výchově 

Obecná učitelská způsobilost absolventa oborové výtvarné výchovy je chápána 

podle J. Slavíka (1992) jako profesní kompetence - míra připravenosti reprezentovat 

svou kulturní a psychosociální roli učitele výtvarné výchovy. Kompetence má dvě 

základní dimenze: 

1) výtvarnou 

2) psychodidaktickou 

1) Výtvarná dimenze kompetence má složku: 

a) produktivní 

b) receptivní 

c) teoretickovýtvarnou 

la) Produktivní složka kompetence se projevuje jako motivovanost a 

Připravenost k vlastní výtvarné tvorbě. Úroveň produktivní výtvarné kompetence je 

závislá na motivovanosti k výtvarné tvorbě, autenticitě výrazu, citlivosti pro objevování 
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výtvarných námětů, citlivosti pro intuitivní hodnocení výtvarných forem, variabilitě 

osvojených instrumentů a technik tvorby, originalitě formy projevu. 

lb) Receptivní složka kompetence se projevuje jako motivovanost a 

připravenost k vyhledávání, vnímání a prožívání výtvarně relevantních objektů nebo 

situací. Její úroveň je závislá na motivovanosti k vyhledávání nebo k přípravě 

výtvarných zážitků, hloubce výtvarného prožívání, rozsahu a diferencovanosti 

výtvarných zkušeností a výtvarných znalostí, citlivosti pro poučené hodnocení 

výtvarných forem, znalosti vlastních výtvarných preferencí. 

lc) Teoretickovýtvarná složka kompetence se projevuje jako motivovanost a 

připravenost odborně pojmenovávat výtvarně relevantní fenomény a zasazovat je do 

podstatných kulturních, historických, sociálních, psychologických, politických 

kontextů. Úroveň této kompetence je závislá na kvalitě výtvarné recepce, rozsahu, 

diferencovanosti, strukturovanosti a hloubce estetickovědních, uměnovědních a 

výtvarně relevantních psychologických (sociologických aj.) znalostí; dovednosti 

popisovat, diferencovat, analyzovat a hodnotit výtvarné formy. 

2) Psychodidaktická dimenze kompetence má složku: 

a) psychosociální (humánní) 

b) projektovou (modelovou) 

c) realizační 

d) reílektivní 

2a) Psychosociální složka se projevuje jako psychická stabilita osobnosti, 

sociální inteligence, sociální vstřícnost, motivovanost k práci pro druhé lidi. 

,Úroveň psychosociální kompetence je závislá na míře psychosociálního 

sebepoznání, úrovni sebepojetí, vyváženosti mezi svobodou a zodpovědností 

rozhodování o sociálních vztazích. 

2b) Projektová složka kompetence se projevuje jako psychická motivovanost a 

Připravenost k vytvoření psychodidaktického projektu jednotlivých etap výchovného 

Procesu. Úroveň této kompetence je závislá na rozsahu a diferencovanosti informačního 

Prostoru pro výběr cílů, obsahů a prostředků výuky; vhodném výběru cílů, obsahů a 

32 



prostředků vzhledem k užším i širším kontextům výuky , vhodném výběru obsahů a 

prostředků vzhledem k zamýšleným cílům výuky, kvalitě uspořádání obsahů výuky, 

znalosti vlastního pojetí výuky. 

2c) Realizační složka kompetence se projevuje jako motivovanost a 

připravenost realizovat výchovný model (projekt, plán) a dosahovat zamýšlených cílů v 

aktuálních podmínkách výuky. Její úroveň je závislá na aktuálním výběru vhodných 

cílů a prostředků v situačních kontextech, míře osobního „nasazení", odborné a 

psychologické kvalitě prezentace obsahu (včetně motivování), kvalitě organizace a 

strukturace výuky, realizační fluenci, ílexibilitě a originalitě, kvalitě zpětných vazeb a 

jejich využívání, kvalitě vlastního pojetí výuky. 

2d) Reflcktivní složka kompetence se projevuje jako motivovanost a 

připravenost k zapamatování, analýze, strukturaci, popisu a hodnocení průběhu a 

výsledků (vlastní) výuky. Úroveň reflektivní kompetence je závislá na kvalitě výběru 

reflektovaných situací, kvalitě popisu reflektovaných jevů, kvalitě výběru i použití 

kritérií hodnocení a jejich zasazení do příslušných kontextů, schopnosti komunikovat 

Poznatky a poučit se z omylů vlastních i cizích (Slavík 1992). 

3-1.3 Problémy nabývání a posuzování profesní kompetence 

Požadavky na výstupy z výtvarné výchovy studia učitelství pro mateřské školy 

nejsou v pedagogických dokumentech konkrétně formulovány (Hazuková 1998/5).Je 

obtížné stanovit „objektivně měřitelné a tudíž „kontrolovatelné" míry rozvinutí dispozic 

každé studentky v oblasti její profesní přípravy v oblasti výtvarné výchovy" (tamtéž, 

s. 6). H. Hazuková zdůrazňuje jako základní předpoklad profesní kompetence 

Požadavek „samostatné soudnosti" (tamtéž, s.5) učitelek mateřských škol v oblasti 

výtvarné výchovy, které úzce souvisí s kvalitní odbornou přípravou. Kvalitně 

Připravená učitelka by měla být schopna kromě vhodného výběru, přípravy, realizace a 

hodnocení výtvarných úkolů zadávaných dětem jako výtvarných činností v mateřské 

škole i „vlastního poučeného náhledu na činnost dětí i činnost vlastní". Učitelka by 
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měla být kompetentní pro vedení výtvarných činností v mateřské škole „v souladu s cíli 

výchovy a vzdělávání na tomto stupni" (tamtéž, s.8). 

Při vymezení profesní kompetence - způsobilosti učitelky mateřské školy 

potřebné pro vedení výtvarných činností s dětmi se H.Hazuková opírá o Návrh 

minimálních požadavků na úroveň znalostí absolventa učitelského studia výtvarné 

výchovy, který zpracoval pro potřeby katedry výtvarné výchovy PedF UK v roce 1992 

J. Slavík (viz kap. 3.1.2). 

H. Hazuková uvádí, že tento materiál je použitelný i pro posuzování úrovně 

profesní kompetence učitelky mateřské školy, zdůrazňuje neplatnost výroku „ěím 

mladší dítě, tím méně vzdělaný učitel mu stačí" (Hazuková 1998/5, s.9). 

Pro kvalitní vedení výtvarných činností je důležitá syntéza všech složek profesní 

kompetence učitelky. 

Pro nabytí produktivní složky výtvarné dimenze je důležitá znalost a ovládání 

výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich využití k tvorbě na alespoň základní 

úrovni. Učitelka se neobejde bez schopnosti výtvarné tvorby ani bez určitých 

výtvarných dovedností, osvojených výtvarných technik a jiných předpokladů. Výtvarné 

dovednosti obdobně jako výtvarné dispozice jsou pochopitelně velkým, ne však 

jediným přínosem pro vytváření učitelské způsobilosti (Hazuková 1998/5, s.l 1). 

„Nezbytným předpokladem úspěšnosti učitelky ve výtvarné výchově je tedy její 

vlastní tvůrčí zkušenost z výtvarné tvorby ve všech jejích základních druzích a 

Podobách" (tamtéž, s.l2). 

Úroveň receptivní složky je podmíněna schopností interakce s výtvarným, 

uměleckým či jiným estetickým objektem. Vlastní zkušenost s přímou fází estetického 

vnímání, estetickou zaměřeností na vnímání uměleckého díla i s estetickou responzí je 

důležitým předpokladem pro naplnění požadavků v oblasti výtvarného vnímání 

(s. 12,13). 

Učitelka mateřské školy by měla mít základní orientaci ve vývojových změnách 

i současnosti výtvarného umění a výtvarné kultury. Osvojení znalostí v historii i 

současnosti výtvarného umění a kultury, jejich prohlubování a rozšiřování, vyjadřování 

hodnotících soudů a rozvažování nad výtvarnými formami. Tyto znalosti a dovednosti 

jsou důležité pro nabývání teoretickovýtvarné složky (s.13). 
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Pro dosažení psychosociální složky psychodidaktické dimenze je nutné 

uvědomění si své role, vlastních hodnotových preferencí a postojů. Úroveň této 

kompetence je závislá na úrovni sebevědomí a sociálních dovedností, nezbytným 

předpokladem je schopnost rozhodování se (Hazuková 1998/9, s.3). 

Projektová složka předpokládá uvědomění si smyslu, cílů svého pedagogického 

působení, nezaměňování cílů, úkolů a prostředků. 

Podmínkou nabývání této složky je dostatečné množství kvalitních informací, 

které umožňují úspěšné rozhodování. 

„Uspořádání obsahu výtvarné výchovy souvisí s vytvářením plánu 

respektujícího poznatky o psychologických zákonitostech učení a výchovy, jejich 

vývojových aspektech a pedagogických aplikacích v didaktických principech, 

metodách, postupech, organizačních formách a organizaci činností"(tamtéž, s.3). 

V realizační složce je zdůrazněna aktuálnost cílů a prostředků, které souvisí s 

volbou úkolu a situacemi poskytujícími dětem předvýtvarné zážitky i výtvarné 

zkušenosti. Součástí požadavku tvořivosti učitele jsou požadavky originality, plynulosti 

a flexibility. „Důležitá součást této kompetence je organizační složka"(tamtéž, s.4-5). 

„Obdivuhodné organizační schopnosti učitelek mateřské školy by mohly být i ve 

výtvarné výchově na vyšších stupních vzoremu(tamtéž, s.5). 

Reflektivní složka kompetence umožňuje učitelce utvořit si náhled na vlastní 

Činnost i činnost dětí. Je podkladem pro rozhodování, důležitá pro analýzu a odvozování 

mformací potřebných pro hodnocení. 

Pro popis reflektovaných jevů je třeba ovládnout funkční slovník. Systematický 

rozvoj funkčního slovníku, který by umožnil učitelkám v osvojených pojmech myslet, 

své myšlenky sdělovat a obhajovat, je nutnou součástí základu profesní kompetence 

(Hazuková 2005/1, s.15). 

Na problémy utváření funkčního slovníku učitele ve výtvarné výchově 

Především 1.stupně poukazuje H.Hazuková (2005): 

Funkční slovník má dvě základní dimenze: didaktické kategorie a 

odbornou výtvarnou terminologii. Míra osvojení funkčního slovníku se projevuje při 

Přípravě výuky, promýšlení a zpracování plánů, v hodnotící reflexi a sebereflexi, 

slovních formách hodnocení, při komunikaci s žáky, jejich rodiči, kolegy, řediteli i s 

širokou veřejností (tamtéž, s.305-306). 
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Učitelé v praxi však zájem o teorii a novou terminologii příliš neprojevují, 

požadavky na přiblížení nových pojetí výtvarné výchovy spojují s novými náměty a 

technikou. I když je stav odborného jazyka výtvarné výchovy a její didaktiky z hlediska 

funkčního slovníku poměrně uspokojivý, nedokázal se u učitelů dosud prosadit a 

slovník učitelů používaný ve výtvarné výchově školní praxe je velmi chudý. 

V letech 1999-2003 proběhl výzkum, který byl zaměřený na oblast komunikační 

kompetence učitelů primárního stupně (nejen) ve výtvarné výchově. Výzkum potvrdil, 

že pojmový aparát pro výtvarnou výchovu nabízí studentům učitelství primárního 

stupně především výuka didaktiky výtvarné výchovy. Se základní odbornou výtvarnou 

terminologií, která je i součástí tzv. praktických výtvarných disciplín, se naopak 

studenti měli už setkávat ve výtvarné výchově v průběhu celé základní školy (tamtéž, 

s. 310-315). 

Potvrdilo se také, „že situací, v nichž by učitelé byli stimulováni používat 

odborný jazyk výtvarné výchovy a její didaktiky, je žalostně málo jak přímo na 

jejich pracovišti, tak při mnoha různých vzdělávacích akcích, ať již organizovaných 

pedagogickými centry nebo jinými institucemi"(tamtéž, s.324). 

Záměrné vytváření příležitostí, v nichž budou učitelé nuceni používat svůj 

profesní jazyk i pro výtvarnou výchovu, by mohlo být jedním z řešení (tamtéž, s.325). 

3.1.4 Výzkumy zabývající se dosahováním profesní kompetence ve výtvarné 

výchově 

„Seriózní zmapování a objektivní zhodnocení úrovně všech stránek přípravy 

učitelek mateřských škol v oblasti výtvarné výchovy by vyžadovalo samostatnou 

výzkumnou sondu. Bohužel zatím nevíme o žádném takto zaměřeném průzkumu, který 
bY ukázal, čeho dostávají budoucí učitelky MŠ v průběhu studia v učebním předmětu 

Výtvarná výchova dostatek a čeho se jim naopak nedostává" (Hazuková, 1998/5, s.5). 

Dosahováním učitelské způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy v 

Primární škole se zabývala ve svých výzkumných projektech realizovaných v letech 

1996/97-1998/99 D. Sztablová (Sztablová 2002, s.3). 

Jedním z dílčích výsledků je charakteristika tzv. problémového pole výtvarného 

vzdělání, které ukazuje na souvislost mezi výtvarným vzděláním respondentů, kvalitou 
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jejich zájmu o zvolený studijní obor, jejich vztah k výtvarné výchově, kvalitu 

sebehodnocení, zkušeností a dovedností získaných při praktických výtvarných 

činnostech, uvědomění si významu výtvarné výchovy pro život člověka. 

Absolventy, kteří získali vzdělání na střední pedagogické škole, charakterizuje 

celoživotní zájem o výchovu a vzdělávání dětí. Výtvarné vzdělání získali především na 

střední škole, svůj vztah k výtvarné výchově hodnotili nejčastěji jako kladný se zájmem 

o problematiku. Sebehodnocení předpokladů k výtvarnému vyjadřování vyjadřují 

nejčastěji jako průměrné a nadprůměrné. Zkušenosti získané při výtvarných činnostech 

považují v kvalitě bohaté na vnímání uměleckého i mimouměleckého světa, na 

zvládnutí různých úkolů, námětů a výtvarných technik. Sebehodnocení znalostí z teorie 

výtvarné po absolvování střední školy uvádějí jako průměrné (Sztablová 2002, s.39-40). 

Výsledky výzkumu D. Sztablové ukazují na složitost zázemí obrazu studentů, 

kteří se připravují na roli učitele výtvarné výchovy v primární škole; poukazují na 

závislost přípravy na vstupních kvalitách studentů. „Jejich výběr by mělo zajistit 

kvalitní přijímací řízení, které pro děti prvního stupně základní školy pomůže vybrat 

budoucí učitele co nejzodpovědněji" (tamtéž, s.44). 

Průzkum na základě retrospekce na téma: „Školní výtvarná výchova jako faktor 

formování postojů dětí (mládeže) k výtvarné tvorbě a výtvarnému vnímání světa" 

zpracoval ve své diplomové práci v roce 1997 T. Kokojan. 

Ve svém průzkumu se zabýval postavením předmětu výtvarná výchova na 

základní škole z několika různých pohledů - řídících pracovníků, pedagogů a žáků 

základní školy. Z rozhovorů s řídícími pracovníky vyplynulo, že předmětu výtvarná 

výchova není přisuzován důležitý význam (Kokojan, 1998). 

Mezi výsledky šetření patří kladný a negativní postoj respondentů k výtvarné 

výchově, výtvarnému umění a výtvarné kultuře. Zjistil, že kladný postoj dotazovaných 

pedagogů byl nejčastěji ovlivněn rodinou, dále střední nebo vysokou školou, méně často 

základní uměleckou školou a přáteli. K ovlivnění pozitivního postoje výtvarníků 

k výtvarné kultuře došlo na základní škole většinou díky vyučujícímu a jeho přístupu. 

Z odpovědí absolventů základní školy (studentů 1.ročníků středních škol) 

vyplývá, že téměř polovina studentů je přesvědčena, že je nic a nikdo neovlivnil, asi 

sedmina studentů uvedla vliv rodinného příslušníka a pouze minimum (7%) vliv 
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pedagoga. Zajímavým zjištěním je, že oblibu předmětu výtvarná výchova uvedlo téměř 

dvakrát více respondentů než těch, co ji rádi neměli. 

Mezi výzkumy zaměřené na zjišťování profesní způsobilosti učitele ve výtvarné 

výchově patří výzkum zaměřený na oblast komunikační kompetence (viz kap.3.1.4). 

Další zjištění o nabývání kompetencí ve výtvarné výchově jsou součástí 

diplomových prací, které byly zaměřené na jiný předmět zkoumání (např. Emrichová 

2005, Mottlová 2005, Žáková 2005). 

3.2 Vzdělávání učitelů mateřských škol 

Význam předškolního období jako samostatné oblasti vzdělávací i státní politiky 

zdůraznila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na základě 

výzkumu, který probíhal v letech 1998 - 2000 i v České republice. Kromě jiných 

zjištění byl zdůrazněn soulad předškolního kurikula s profesionálními kompetencemi 

učitele(Spilková 2004, s. 38-39). 

„Učitelství pro mateřské školy patří k jedné z nejmladších učitelských profesí, 

u níž prošly profesní kompetence mnoha proměnami a v jistém smyslu není dodnes 

jejich vývoj ukončen"(tamtéž, s.39). 

Ve většině vyspělých zemí je role učitele mateřské školy vymezena jako role 

Profesionála, který je zodpovědný za přirozený průběh individuálního vývoje 

Předškolního dítěte a zároveň garantuje stupeň celkového osobnostního vývoje jako 

Předpokladu pro zahájení školního vzdělávání. 

V některých zemích převládá spíše školsky zaměřený model (Francie, Řecko, 

Británie, Slovensko, Maďarsko, Polsko), v jiných přetrvává rodinný model, kdy je učitel 

chápán spíše jako pečovatel, ochránce, sociálně-výchovný pracovník (Finsko, Švédsko, 

Dánsko a částečně Německo). Mezi země, ve kterých se uplatňuje vliv obou 

Předcházejících modelů (Belgie, Itálie, Nizozemí, Portugalsko) patří od roku 1990 i 

Česká republika. 

Vývoj profese směřuje k profesní specializaci založené na odborném studiu, 

změna v pojetí předškolní výchovy a vzdělávání přináší nové dimenze v přípravě 

učitelů (tamtéž, s.40). 
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3.2.1 Současný stav a perspektivy 

Vzdělávání učitelů mateřských škol v různých zemích je velice rozmanité. I přes 

rozdílné kulturní tradice a společensko-ekonomické podmínky lze u většiny zemí 

sledovat některé společné znaky a tendence, ke kterým patří: posun vzdělávání do 

terciární a univerzitní kategorie přípravy, sjednocování přípravy učitelů preprimárního a 

primárního vzdělávání, legislativní sjednocení požadavků na přípravu pedagogů pro 

předškolní vzdělávání, sjednocení kompetencí, úsilí o povýšení profesního statutu. 

Výhradně sekundární úroveň přípravy učitelů mateřských škol se nachází 

v Rakousku a Rumunsku. 

V České republice podobně jako na Slovensku a v Německu existuje současně 

Příprava na sekundární i terciární úrovni s postupným přechodem na úroveň terciární. 

(V Německu mají pracovníci mateřských škol statut „vychovatele" s možností 

poměrně širokého uplatnění v oblasti sociální péče, programy přípravy se v jednotlivých 

spolkových zemích liší.) 

V ostatních evropských zemích je příprava učitelů na úrovni terciární, na 

univerzitní nebo neuniverzitní bázi (tamtéž, s.48-49). „Kuriózní je do jisté míry situace 

u nás, kde teoreticky existuje trojí možnost, jak získat kvalifikaci učitele (střední škola, 
vyšší střední škola, univerzita)" (tamtéž, s.49). 

Zaměření neuniverzitních institucí je převážně praktické a úroveň celkové 

teoretické přípravy je ve srovnání s univerzitním studiem nižší. Výzvou je posun 

Přípravy učitelů mateřských škol na terciární úroveň. Zatímco bakalářské studium v 

Přípravě učitelů primárního stupně by znamenalo „krok zpátky", pro přípravu učitelek 

mateřských škol je bakalářský stupeň přípravy akceptovatelný. Jeho nedostatkem je v 
s°učasnosti chybějící návaznost na studium magisterské, což uzavírá předpoklady 

dalšího růstu absolventů (tamtéž, s.49-54). 

Vzdělávání předškolních pedagogů si musí i na terciární úrovni zachovat svou 

specifiku, „nemělo by se příliš podobat vzdělávání učitelů pro základní vzdělávání" 

(Opravilová, Kropáčková 2005, s.79). 
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3.2.2 Formy studia 

Nejrozšířenějším typem přípravy učitelů mateřských škol v České republice je 

střední odborné vzdělání. Studium je čtyřleté, poskytuje úplné střední odborné 

vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. Předškolní pedagogika je na většině 

pedagogických škol kombinovaná s několika dalšími specializacemi do studijního 

programu: 

• předškolní a mimoškolní pedagogika 

• výchovná a humanitní činnost 

• pedagogika volného času 

• sociální vychovatelství 

• sociální pečovatelství 

• sociální pedagogika 

Učitelství pro mateřské školy jako samostatný studijní program je možno 

V Současnosti studovat pouze na pedagogickém lyceu při Střední pedagogické škole, 

které sice spojuje všeobecné středoškolské vzdělávání s částečnou profesní průpravou, 

avšak neposkytuje způsobilost k výkonu profese (Opravilová 2004, s. 57). 

Charakteristika vzdělávacího programu uvádí, že absolventi středních odborných 

(pedagogických) škol se uplatní především jako učitelé v mateřských školách, 

vychovatelé školských a mimoškolských zařízení, popřípadě jako vychovatelé 
v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé (viz příloha 1). 

Z tohoto výčtu je zřejmé, že u takto sdruženého oboru se kvalifikační příprava na 

Povolání učitele a ředitele mateřské školy zřejmě nenaplňuje. 

V současné době existuje v České republice celkem sedmnáct středních odborných 

pedagogických škol. 

Další formou vzdělávání je studium na vyšších odborných školách. Rozdíl proti 

střední škole je hlavně v organizaci studia, která přebírá některé znaky vysokoškolského 

studia. Zaměření na oblast předškolní pedagogiky poskytuje pouze několik VOŠ. Jako 

samostatný obor se učitelství pro mateřské školy na žádné vyšší odborné škole 

nerealizuje. I když část některých vzdělávacích programů zahrnuje problematiku 
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předškolní výchovy, je tento podíl jako profesní příprava nedostačující a způsobilost 

pro práci v mateřské škole nezaručuje (tamtéž, s.56-58). 

Většina studijních programů na úrovni vysoké školy probíhá ve formě 

prezenčního studia, některé formou kombinovaného nebo distančního studia. Pouze na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhá studium předškolní 

pedagogiky magisterského typu.( Na dalších pedagogických fakultách jde o studium 

pouze bakalářského typu.)Tento typ studia představuje hlubší teoretickou a metodickou 

přípravu v oblasti předškolního vzdělávání s prohloubenou zájmově volitelnou 

specializací (např. estetickovýchovné činnosti, tělesná výchova, speciální pedagogika, 

dramatická výchova). V budoucnosti by se měly specializace dále rozšiřovat, např. 

mediální pedagogika, multikulturní výchova, výzkum na úseku předškolního vzdělávání 

(tamtéž, s.59-62). 

„Obecná charakteristika studijního programu deklaruje intenzivní teoretickou i 

praktickou připravenost k výkonu profese učitele a odborníka pro otázky výchovy 

» vzdělávání v předškolním období. V průběhu studia by měl být připravován 
v souladu s evropskými kompetencemi předškolního vzdělávání tak, aby získal 

přiměřené schopnosti ke kompetentnímu výkonu tohoto povolání v mateřských školách, 

alternativních mateřských školách a předškolních zařízeních pro děti se speciálními 

výchovnými a vzdělávacími potřebami. V rámci zvolené specializace může rovněž 

vykonávat samostatnou metodickou práci v oblasti výchovy hudební, výtvarné, tělesné 
a dramatické a zajišťovat výkon této činnosti v různých formách předškolního 

vzdělávání. Má předpoklady k tomu, aby se po splnění praxe mohl ucházet o vedoucí 

místo v těchto zařízeních"(tamtéž, s.62). 

3*2.3 Analýza obsahu vzdělávání ve výtvarné výchově 

Podkladem pro analýzu obsahu učiva výtvarné výchovy s metodikou byl rozhovor 
s učitelem výtvarné výchovy na střední pedagogické škole v Praze. Výuka v tomto 

Předmětu probíhá podle osnovy z roku 1998. 
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Výtvarná výchova na střední pedagogické škole navazuje na výtvarnou 

výchovu na základních školách a základních uměleckých školách, výběr studentů je 

podmíněn talentovou zkouškou. 

Obsah předmětu tvoří z větší části praktická činnost, z menší části tvoří 

předmět teorie, která se skládá z periodizace dějin umění od pravěku do současnosti 

a metodiky výtvarné výchovy. V hodinách výtvarné výchovy by se měli absolventi 

seznámit se širokou škálou výtvarných postupů a technik tak, aby byli schopni vést 

výtvarné činnosti a působit v různých typech výchovných zařízení s různým věkovým 

zaměřením. Absolventi by měli pociťovat výtvarnou kulturu jako základní životní 

potřebu, měli by se orientovat ve stěžejních hodnotách umění, prožívat výtvarný proces 

a realizovat ho vlastní praktickou činností. Dotace hodin je 2 hodiny týdně po celé 

4 roky a další 2 hodiny týdně specializace ve 3. a 4. ročníku. Metodika výtvarné 

výchovy, která se zároveň dotýká didaktických problémů a situací ve výtvarné 

výchově je zastoupena v jednotlivých ročnících následujícím způsobem: 

V 1. ročníku se seznámí studenti s významem a cíli výtvarné výchovy; 

osobností učitelky; vývojem dětského výtvarného projevu a jeho zvláštností; obsahem 

dětských výtvarných prací; naukou o barvách, psychologií barev; didaktickými 

zásadami a jejich odrazem ve výtvarné výchově. 

Ve 2. ročníku je obsahem metodická stavba výtvarného zaměstnání; organizace 

výtvarných činností; druhy výtvarných činností; metody rozvoje tvořivosti ve výtvarné 

výchově; formy prohlubování zájmu o výtvarné umění. 

Ve 3. ročníku se studenti seznámí s výtvarnou hrou a experimentem ve výtvarné 

výchově; metodikou dekorativních prací; tématickým kreslením; objektem a 

prostorovým vyjádřením; prací s materiálem; významem a úkoly práce s papírem. 

Ve 4. ročníku je obsahem interpretace výtvarného díla; estetika životního 

Prostředí; umění a kýč; vkus a nevkus; výtvarné techniky a materiály; tématická 

vycházka s výtvarným zaměřením; hračka a její estetickovýchovný význam; design; 

hodnocení výtvarných prací a arteterapie 
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V rámci specializace ve 3. a 4. ročníku se připravují studenti na maturitní 

zkoušku, studenti s hlubším zájmem o výtvarnou výchovu si prohlubují probíranou 

látku v praktických činnostech, v dějinách umění i v metodice. Součástí metodiky 

specializace výtvarné výchovy jsou výstupy ve výchovných zařízeních spojené 

s metodickým poučením u všech praktických činností, rozborem metod, cílů a 

hodnocení; metodická příprava na besedy o umění; formy prohlubování zájmu 

o výtvarné umění; dále práce s materiálem a výtvarné techniky. Ve 4. ročníku je 

probíraná problematika rozšířena o interpretaci výtvarného díla; umění-kýč, vkus -

nevkus; arteterapii, metody tvořivé dramatiky ve výtvarné výchově. Součástí je též 

objektová tvorba, performace a instalace ve VV, umění akce, happening ve VV, diskuse 

o zkušenostech ze souvislé praxe. 

Z rozhovoru dále vyplynuly tyto problémy: 

• Úroveň a obsah předmětu výtvarná výchova s metodikou ovlivňuje úroveň 

studentů přicházejících ze základní školy, která je často co do znalostí 

• z výtvarné výchovy velice nízká. 

• Výuku komplikuje tzv. „smíšený obor", který je dán charakterem oboru 

předškolní a mimoškolní pedagogika (viz příloha 1). 

• Dotace hodin je příliš malá na to, aby do obsahu předmětu byly zahrnuty další 

oblasti (např. prohloubení didaktiky výtvarné výchovy). 

Možností rozšíření vzdělání v oblasti výtvarné výchovy je bakalářské a 

magisterské studium na pedagogických fakultách (viz kap. 3.2.2). 

Součástí bakalářského studia - specializace výtvarné výchovy je kromě 

výtvarného vyjadřování (plošného a prostorového), základů výtvarné výchovy , užité 

tvorby, také didaktika, ve které se studentky připravují na praxi. 

Didaktika výtvarné výchovy a praktické výstupy jsou chápány jako neoddělitelný 

komplex (Hazuková 2004, s.89-90). 

Struktura uspořádání kurzů didaktiky výtvarné výchovy, ve kterých se studentky na 

Pmxi připravují, je rozčleněna na několik částí(tamtéž, s.89): 

• Ontogeneze dětského výtvarného projevu. 
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• Specifika a prostředky estetické interakce ve výtvarné výchově. 

• Pedagogické rozhodování v situacích výtvarné výchovy. 

• Výtvarný proces a produkt jako objekt hodnocení a průběžná pedagogická 

praxe ve výtvarné výchově v mateřské škole. 

Magisterské studium je kromě podstatně vyšší hodinové dotace doplněno ještě v 

rámci specializace didaktikou výtvarné výchovy, teorií a dějinami výtvarné kultury. 

3.2.4 Další vzdělávání učitelů mateřských škol 

O další vzdělávání pedagogických pracovníků se v současnosti stará především 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) (do roku 2005 Pedagogické centrum Praha 

- PC Praha). 

V letošním roce se NIDV začíná orientovat na vzdělávání jiného druhu než jsou 

několikahodinové jednorázové semináře, které dosud tvořily velkou část nabídky. Od 

jednotlivých seminářů přechází postupně k dlouhodobým vzdělávacím programům 

realizovaným v celostátním měřítku. NIDV se snaží oslovovat učitele v celé republice a 

napomoci tak při řešení některých problémů, které české školství „trápí" (Programová 

nabídka 2006/2007, s.3). 

Jednou z otázek, kterou se zabývám ve svém výzkumu, je otázka zájmu o další 

vzdělávání učitelek mateřských škol v oblasti výtvarné výchovy. 

Za tímto účelem vybírám a uvádím některé vzdělávací akce pořádané PC Praha, NIDV, 

Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám, 

Kladno zaměřených na vzdělávání učitelek mateřských škol v oblasti výtvarné 

výchovy: 

• XI/2004 Praktická cvičení z kresby a písma dětí 

(pro učitele VV, ZŠ, SŠ, SOU, MŠ) - hledání souvislostí mezi písmem, kresbou a 

psychikou dítěte; interpretace kreseb a rukopisů žáků) 

• X/2004 Keramický kurs pro učitele 
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(pro ZŠ, SŠ, MŠ) - využití zkušeností a dovedností práce s keramikou ve školní 

praxi 

• IX-XII/2004 Výtvarné čarování (artefiletika) pro mateřské školy - pro 

začátečníky 

(pro MS) - seznámit učitelky se specifickým pojetím výtvarné výchovy pod názvem 

„artefiletika" (viz příloha 2) 

• IX - XII/2004 Výtvarné čarování (artefiletika) pro pokročilé 

(pro MŠ) - prohloubení předpokladů k přípravě, vedení a hodnocení artefiletických 

činností (viz příloha 2) 

• IX/2004 Košíkářství - Miska - Výtvarné techniky 

(pro učitele všech typů škol) - praktický seminář pro zkušené košíkářky 

• IX/2004 Mozaika - Výtvarné techniky 

(pro učitele všech typů škol) - praktický seminář na výrobu mozaiky 

• X/2004 Podzimní čarování - Výtvarné techniky 

(pro učitele všech typů škol) - pracovní dílna na využití přírodních materiálů na VV 

aPV 

• X/2004 Hrajeme si s textilem - batika 

(pro učitele všech typů škol) 

• X/2004 Arteterapeutické prvky ve výtvarné výchově a harmonický 

vývoj dítěte 

(pro MŠ, ZŠ) - umělecké předměty jako hlavní metody rozvíjení osobnosti ve 

Waldorfské pedagogice 

• IX-XII/2004 Kurz keramiky I - V 

(pro učitele všech typů škol) 

(Uvedené akce pořádalo Pedagogické centrum střední Čechy.) 

• III/2005 Výraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí 

(pro učitele VV všech typů škol) - praktický seminář zaměřený na využití 

netradičních materiálů a technik rozvíjející u žáků fantazii a prožitek (více než 35 

technik) 
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• 11/2005 Výtvarné techniky - Velikonoční inspirace 

(pro učitele VV všech typů škol) - velikonoční inspirace 

• III/2006 Výtvarné techniky - Jarní inspirace 

(pro učitele VV všech typů škol) - osvojení výtvarných technik 

• IV/2006 Výtvarné techniky - Výroba stříkaných triček 

(pro učitele VV všech typů škol) - nové techniky ve výuce 

• X/2006 Výtvarné techniky - Modelujeme a hrajeme si s Fimem 

(pro učitele MŠ, ZŠ, speciálních škol) - osvojení nových i tradičních technik 

• XI/2006 Výtvarné techniky - Zdobení svíček voskovými plátky a 

proužky (pro učitele MŠ, ZŠ, speciálních škol) - výtvarné techniky 

(Tyto akce pořádalo DVPP Kladno.) 

Shrnutím přehledu nabídky vzdělávacích programů, které jsou učitelkám 

mateřských škol k dispozici, zjistíme, že ve výtvarně zaměřených seminářích 

pro učitele mateřských škol (a ani pro učitele 1. stupně základních škol) není 

zatím znatelná „změna orientace vzdělávání" tak, jak je popsaná na začátku 

této kapitoly.Většina vzdělávacích akcí je zaměřena na rozšíření a osvojení 

výtvarných technik a jejich využití ve výchovně vzdělávacích činnostech. 

Vzdělávacích akcí zaměřených na rozšíření pedagogické způsobilosti učitele 

mateřské školy ve výtvarné výchově spíše ubývá a nabídka pro tento školní rok je 

toho bohužel dokladem. 
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4 Cíle výzkumného šetření a koncepce výzkumu 

Na základě stanovených cílů, tj.: 

• zjistit, které kompetence v oblasti vedení a nabízení výtvarných 

činností a příležitostí podle svého názoru studentky v závěru studia 

SPgS a učitelky mateřských škol: 

a) postrádají 

b) které získaly 

c) kdy se u nich probudil nebo utlumil zájem o výtvarnou 

výchovu 

d) zda se projevuje pozitivní nebo negativní zkušenost ze 

školní výtvarné výchovy ve výběru specializace učitelek 

mateřských škol 

• zjistit postoje rodičů k výtvarnému umění, co očekávají na základě 

svých zkušeností z dětství od výtvarně vzdělávacích aktivit, jak je 

hodnotí a preferují 

Byl proveden výzkum, který měl odpovědět na výzkumné otázky: 

1) Které klíčové dovednosti a další faktory mají vliv na možný růst kompetencí? 

2) Co nejvíce ovlivňuje volbu specializace výtvarné výchovy učitelek 

mateřských škol? (Je zájem o specializaci výtvarné výchovy podmíněn vlastní 

úspěšností při studiu výtvarné výchovy?) 

3) Mají učitelky s jinou specializací zájem o další vzdělávání v oblasti výtvarné 

výchovy? Jaké formy? 

4) Podle jakých hledisek vybírají rodiče výtvarné aktivity pro své děti? (Z jaké 

nabídky vybírají a jaká je četnost výběru výtvarných kroužků?) 

Výzkum byl podle zdrojů získávání dat rozdělen do 2 dílčích výzkumů: 
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Dílčí výzkum 1: Polostrukturovaný rozhovor s učitelkami mateřských škol 

Dílčí výzkum 2: Dotazníkové šetření pro studentky SPgŠ 

Získaná data byla doplněna anketou pro rodiče dětí mateřských škol. 

5 Dílčí výzkum 1 - polostrukturovaný rozhovor s učitelkami 

mateřských škol 

5.1 Výběr a charakteristika výzkumné metody 

Polostrukturovaný rozhovor je hlavní metodou výzkumu. Někteří autoři rozlišují 

pojem rozhovor a interview (Gavora 2000,s. 110), jiní rozdíl v užívání obou výrazů 

nerozlišují. V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 203-204) je 

rozhovor (interview) charakterizován jako „výzkumný prostředek používaný při 

dotazování, spočívající v přímé ústní komunikaci výzkumného pracovníka 

s respondentem či informantem. Je zaznamenáván na magnetofon či jinak, a pak 

analyzován z hlediska obsahu rozhovoru, chování respondentů či jinak. Název interview 

naznačuje, že jde o interpersonální kontakt, nejčastěji o kontakt tváří v tvář. Interview je 

výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do 

motivů a postojů respondentů. 

Obsahem interview jsou otázky a odpovědi.V průběhu interview může 

výzkumník otázku přeformulovat. Interview se dává přednost před dotazníkem tehdy, 

když hledáme bezprostřední, osobní nebo důvěrné odpovědi. Kontakt tváří v tvář 

výzkumníka by měl být zárukou pravdivých a dostatečných odpovědí. Interview je 

velmi dobrým explorativním nástrojem. (P. Gavora 2000, s. 110-111). 

Polostrukturované interview je kompromisem mezi strukturovaným a 

nestrukturovaným interview. Respondentovi se nabídnou alternativy odpovědí, ale 

potom se od něj žádá ještě vysvětlení nebo objasnění. Pro rozhovory byly užity položky 

s kombinací uzavřených a otevřených otázek. 
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5.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkum probíhal v období od března 2005 do srpna 2006. Pro strukturovaný 

rozhovor jsem vybrala 20 učitelek z 5 mateřských škol v Brandýse nad Labem-Staré 

Boleslavi. Většina učitelek je absolventkami SPgŠ-učitelství pro mateřské školy, pouze 

dvě nejsou, dvě učitelky vystudovaly PedF UK, další dvě PedF UK - učitelství pro 

mateřské školy studují v současnosti. Studium ukončily učitelky v rozmezí let 1969-

1998, více než polovina z nich v 80. letech. Polovina učitelek volila jako volitelnou 

specializaci výtvarnou výchovu, 30% tělesnou výchovu, 20% hudební výchovu. Za 

zajímavou skutečnost považuji fakt, že všechny učitelky navštěvovaly mateřskou školu. 

5.3 Průběh výzkumného šetření 

Východiskem pro kritéria rozdělení odpovědí respondentek do jednotlivých 

kategorií, se staly odpovědi na otázku 1. a 3. (viz příloha 3), které se týkají zvolené 

maturitní specializace a míry oblíbenosti vedení výtvarných výchovných činností. 

Na základě sdělených údajů jsem pracovně vymezila a pojmenovala následující 

kategorie: 

kategorie I: „Výtvarné činnosti byly a jsou mé nejoblíbenější" 

kategorie II: „Výtvarné činnosti mě baví" 

kategorie III:„Výtvarné činnosti nepatří mezi mé oblíbené" 

5.3.1 Vymezení jednotlivých kategorií 

Kategorie I 

„Výtvarné činnosti byly a jsou mé nejoblíbenější" 

Do této kategorie jsem zařadila 7 učitelek (U1,U2,U6,U13,U14,U15,U17), které 

uvedly vedení dětských výtvarných činností za sobě nejbližší, nejoblíbenější a 
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zároveň na SPgŠ volily specializaci VV. Jedná o učitelky, které umí vyjádřit svůj 

postoj, poskytnout informaci o tom, co ve výuce postrádají, umí nacházet a vyjádřit 

problémy. Všechny učitelky v této skupině byly schopné alespoň minimální kritické 

sebereflexe, která se týkala jejich nedostatečných profesionálních kompetencí v oblasti 

výtvarné výchovy v současnosti. 

Na základě této sebereflexe jsme nalezly určité nedostatky, které jsem dále 

podrobněji analyzovala a porovnávala s profesní kompetencí učitele výtvarné 

výchovy podle J. Slavíka (viz kap. 3.1.2, Slavík,1992). 

V produktivní složce výtvarné dimenze shledala mezery 1 respondentka: 

„...neumím nové techniky...", v projektové složce psychodidaktické dimenze 6 

respondentek:,,...nevím, co mám učit, chybí návaznost mezi MŠ a ZŠ, ZŠ a MŠ, 

Program výchovné práce nebyl špatný", „nevím, co je správné v současnosti", „dnes 

nejsou Programy, takže si vlastně můžeš dělat, co chceš, musíš si sama vyzkoušet, co 

děti zvládnou a co ne...", „chybí mi teoretické poznatky", „mělo by být další vzdělávání 

učitelek...", v realizační složce objevily problémy 4 respondentky: „...nevím, jak s 

dětmi správně pracovat a postupovat", „ve Zdravé mateřské škole je nový náročný 

způsob vedení", „individuální přístup při 27 dětech...", 1 respondentka shledala 

občasné problémy v reflektivní složce: „...když mám pocit, že výsledky nejsou takové 

jaké mají být, přehodnocuji náměty, snažím se najít v literatuře příčiny nebo jiné 

metody, základy vím, ale pořád je, co vyhledávat a doplňovat...". 

Největší uvědomované nedostatky spatřují učitelky z této skupiny v projektové 

složce, dále v realizační složce psychodidaktické dimenze, minimální shledaly v 

produktivní výtvarné a reflektivní složce psychodidaktické dimenze kompetence. Žádné 

nedostatky neuvedly v receptivní a teoretickovýtvarné složce výtvarné kompetence a 

psychosociální kompetenci psychodidaktické dimenze (tabulka 1). 

Kategorie II 

„Výtvarné činnosti mě baví" 

Skupina 7 učitelek (U3,U4,U9,U10,U11,U12,U16), které uvedly oblibu vedení 

výtvarných činností na 1.-2. místě, specializaci VV volily 2 učitelky, z důvodu, že 
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specializace DV nebyla, ostatní zvolily specializaci pro ně jednodušší. Učitelky v této 

kategorii byly méně schopné nalézat a vyjádřit vlastní problémy v oblasti výtvarné 

výchovy. Kritické sebereflexe byly schopny pouze 3 učitelky, 1 učitelka nebyla 

schopna své „nedostatky" určit, ostatní učitelky problémy nepociťují: „...určitě něco, 

nevím co", „mezery nepociťuji, možná o nich nevím...". 

Nedostatečné kompetence však shledávají v jiných oblastech než v kategorii I. 

Nejvíce problémů pociťují v úrovni produktivní výtvarné kompetence - 3 

respondentky: „...potřebuji návody, chybí mi nápady, mám mezery v technikách...", 2 

respondentky v realizační složce: 

„...nevím, jak v současnosti pracovat s dětmi, jak je zapojovat do činností a do 

hodnocení...". 

Kategorie III 

„Výtvarné činnosti nepatří mezi mé oblíbené" 

Skupina 6 učitelek (U5,U7,U8,U18,U19,U20), které uvedly oblibu vedení 

výtvarných výchovných činností na 3. - 4. místě, specializaci VV nevolily. Výjimkou je 

1 učitelka, která specializaci VV zvolila „ze zájmu o dějiny výtvarného umění". 

Chybějících vlastních nedostatečných kompetencí si nebyla vědoma žádná z učitelek 

této skupiny: „...neuvědomuji si nic", „ myslím, že nic", „teď asi nic, mám sice pořád 

odpor k malování, ale už si vím rady...". 

Na základě porovnání odpovědí respondentek, které se týkaly hledání vlastních 

nedostatečných kompetencí potřebných pro vedení a nabízení výtvarných výchovných 

činností jsem formulovala následující výzkumnou otázku: 

Převažuje menší schopnost náhledu na vlastní činnost u učitelek, které 

Projevují o vedení výtvarných výchovných činností menší zájem? 

2 předchozí části výzkumu vyplývají tato zjištění: 

Učitelky, které projevují o výtvarné činnosti menší zájem, jsou méně 

schopné až neschopné vyhledávat a interpretovat problémy a nedostatky vlastní 

učitelské profese v této oblasti (viz kap. 5.5). 
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5.4 Kvalitativní analýza získaných dat 

V této části výzkumu pokračuje hledání odpovědí na otázky, které mají přispět k 

dílčím cílům výzkumného šetření: 

Zjistit, které kompetence v oblasti vedení a nabízení výtvarných činností 

podle svého názoru učitelky mateřských škol: 

a) postrádají 

b) získaly 

5.4.1 Zjištění o nabývání kompetencí 

Hledání odpovědi na první část otázky: 

„Které kompetence v oblasti vedení a nabízení výtvarných činností 

podle svého názoru učitelky mateřských škol postrádají?" 

Je součástí předchozí části výzkumu. Shrneme-li tyto poznatky, zjistíme, že 

schopnost kritického pohledu a sebereflexe u jednotlivých učitelek je velice rozdílná, 

zajímavá je rozdílnost náhledu mezi jednotlivými skupinami. Vyhledání a interpretace 

vlastních nedostatků byla schopna pouze polovina učitelek (všech 7 učitelek z kategorie 

I, 3 učitelky z kategorie II), nejvíce nedostatečných kompetencí shledaly v úrovni 

realizační kompetence, dále úrovni produktivní výtvarné kompetence, v úrovni 

teoretickovýtvarné a projektové kompetenci, zmíněna byla reflektivní složka 

psychodidaktické dimenze. Receptivní výtvarná a psychosociální kompetence zmíněna 

nebyla (tabulka 1). 

„Které kompetence v oblasti vedení a nabízení výtvarných činností podle 

svého názoru učitelky mateřských škol získaly?" 
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Po analýze sebraných odpovědí jsem došla k těmto poznatkům. Za počátek a 

prvotní přínos ze školní výtvarné výchovy považují 2 učitelky seznámení s novými 

technikami již na prvním stupni, na druhém stupni vidí obohacení v této oblasti další 

4 učitelky - přibývá přínos v oblasti receptivní složky výtvarné kompetence - ovlivnění 

vkusu, přiblížení historických souvislostí...(tabulka 2). 

Přínos střední školy v oblasti výtvarné výchovy označila většina učitelek 

(90%) za důležitý a pozitivní. Rozebereme-li podrobněji kompetence, které podle 

svého názoru učitelky na SPgŠ získaly, dojdeme k údajům, ze kterých vyplývá, že 

hlavní přínos vidí tři čtvrtiny učitelek (75%) ve výtvarné dimenzi profesní 

kompetence a to ve všech třech jejích složkách1. 

Za největší přínos považují učitelky ze všech tří kategorií zdokonalení vlastní tvorby, 

poznání různých technik, poznatky v oblasti dějin výtvarného umění, pochopení 

historických souvislostí. 

Přínos pro získání psychodidaktické dimenze kompetence uvedlo pouze 7 

učitelek (35%) a to složky projektové a realizační2. 

Porovnáme-li jednotlivé skupiny, je možné začít mezi nimi hledat rozdíly a 

počátek hlubšího zájmu o oblast výtvarné výchovy (tabulka 3). 

Pro lepší porovnání získaných kompetencí jsem do projektové složky 

kompetence zařadila poznatky zaměřené na plánování výtvarných činností, vhodnost 

výběru obsahů a prostředků vzhledem k věku dítěte, dobré teoretické přípravy se 

zaměřením na praxi apod. Jelikož tato problematika se týká oblasti didaktiky výtvarné 

výchovy, považuji ve svém výzkumu projektovou složku za součást didaktiky 

výtvarné výchovy. Za oblast výhradně metodickou považuji naopak složku realizační, 

jelikož poznatky a problémy, které jsem zařadila do této kompetence (návody, techniky 

Pro děti, motivace, organizace zaměstnání ) se týkají převážně oblasti metodiky 

výtvarné výchovy. 
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Malý výzkumný vzorek neumožňuje vyvodit závěr a určité konkrétní tvrzení, ale 

na základě těchto zjištění jsem formulovala další výzkumnou otázku: 

Může seznámení s didaktikou výtvarné výchovy vzbudit větší zájem o 

danou problematiku než seznámení pouze s metodikou výtvarné výchovy?(viz kap. 

5.5) 

Za neuvědomované získané složky psychodidaktické dimenze kompetence je 

podle mého názoru možné považovat součást psychosociální a reflektivní složky, 

kterou neuvedla žádná z učitelek. Důvodem pro toto tvrzení je u složky psychosociální 

jednak jakási samozřejmost, která vyplývá ze samotné volby povolání učitele a dále 

též příprava v oblasti psychologie. Složka reflektivní je důležitou součástí povinné 

pedagogické praxe, kdy je každá ze studentek povinna hodnotit, reflektovat, nalézat 

chyby, komunikovat, poučit se z omylů nejen vlastních, ale i cizích. Myslím, že právě 

tato složka, která byla na SPgŠ zastoupena poměrně silně, se naopak časem a 

dlouholetou praxí oslabuje a ztrácí. 

Přínos praxe z hlediska obohacení učitelské způsobilosti (tabulka 4) uvedlo 

nejvíce učitelek v oblasti realizační složky, což bylo možné vzhledem ke skutečnostem, 

na kterých je úroveň této složky závislá (organizace, motivace, strukturace výuky, 

odborná prezentace) předem předpokládat. Problém vidím v úrovni kompetence 

projektové a reflektivní. Více než polovina respondetek neshledala projektovou 

kompetenci za nedostatečnou, ale zároveň ji neuvedla jako získanou ani v průběhu 

studia ani praxe. Ve složce reflektivní shledala nedostatky pouze 1 učitelka, jedna 

považuje poznatky v této oblasti za získané praxí. 

Tyto kompetence jsou předpokladem tvorby a důležitou součástí realizace 

vzdělávacích programů. Je možné, že tyto složky patří mezi kompetence 

neuvědomované nebo, v závažnějším případě, za nedostatečné. 

Porovnání „získaných a postrádaných uvědomovaných kompetencí" 

jednotlivých učitelek shrnuje tabulka 5. 
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5.4.2 Rozbor a hodnocení konkrétních výtvarných činností 

V první části otázky, která úzce souvisela se schopností sebereflexe, měly 

učitelky uvést příklad výtvarně zaměřené činnosti realizované v poslední době s dětmi 

(viz příloha 3, otázka 9a). Měly uvést CO, JAK a PROČ u dětí rozvíjely. Na otázku 

„CO?" jsem předpokládala odpovědi týkající se rozvoje výtvarných dispozic, znalostí, 

porozumění, tvůrčích a explorativních dovedností, hodnotících a komunikačních 

schopností apod.(viz kap. 2.2.2), otázkou „JAK?" způsob a prostředky, jakých učitelka 

užívá k dosažení vytyčených cílů a otázkou „PROČ?" přínos pro rozvoj dítěte, popř. 

vztah k specifickým cílům vymezených RVP PV. 

Učitelky byly schopné určit konkrétní úkol, námět a techniku, na otázku 
v 

„CO a PROČ u dětí rozvíjely" však nedokázala odpovědět žádná z nich. 

Jelikož otázka, která by se týkala vyhledání a určení specifického cíle v RVP 

PV, součástí rozhovoru nebyla, pokusila jsem se pro další analýzu získaných dat 

dodatečně přiřadit uvedené úkoly k některým možným specifickým vzdělávacím 

cílům. Části výroků učitelek uvádím v původním znění, k uvedeným výrokům přiřazuji 

možné cíle obsažené v RVP PV (2004), pro lepší orientaci jsou cíle označeny čísly 1-5, 

která označují oblast předškolního vzdělávání v RVP PV: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika (2.1 Jazyk a řeč, 2.2 Poznávací 

schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a 

fantazie, 2.3 Sebepojetí, city, vůle) 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Kategorie I: 

Ul: „...pokusit se zachytit lidskou postavu v pohybu, kresba zmizíkem a tuší." -

Viz příloha 6, obr. 1-2 

(1 - osvojení si poznatků o těle, o pohybových činnostech) 
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U2: „...ilustrace k básni Tři vrabci - zachytit zvířecí figuru a její základní znaky." 

-viz příloha 6, obr.3-4 (5 - osvojování si jednoduchých poznatků o světě a životě 

potřebných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí) 

U6: „...používání barvy a štětce, vybarvit šablony, učili jsme se i barvy..." 

(1 - rozvoj dovedností v oblasti motoriky, 2.1 - rozvoj řečových schopností a 

jazykových dovedností receptivních i produktivních) 

U13: „...čarování s přírodou, téma OŽP, seznámení s technikou frotáže, pocit dětí, 

že umí nakreslit listy, výběr barev, kombinace barev..." (1- rozvoj a užívání všech 

smyslů, rozvoj dovedností v oblasti motoriky) - viz příloha 6, obr. 5 

U14: „...kresba na základě zážitku, sledovali jsme olympiádu v televizi-závody na 

běžkách, skoky na lyžích..."-viz příloha 6, obr. 7-8 (3 - rozvoj a kultivace estetického 

vnímání a prožívání) 

U15: „...podle artefiletiky, hra s barevným listím, sestavení stromu, zdobení 

přírodninami kresba broučků, vytváření pro ně domečků - prožitek, OŽP..." 

(3 - rozvoj a kultivace estetického vnímání a prožívání) 

U17: „...zachytit děj pověsti o našem městě, ztvárnění lidské, příp. zvířecí 

postavy..." - viz příloha 6, obr. 9-10 (5 - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve 

kterém dítě žije) 

Kategorie II: 

U3: „...sdělit kresbou dojmy z návštěvy ve škole, pokus o výtvarné vyprávění, 

rozhovor s dětmi, rozvrhnout si celou plochu..."- viz příloha 6, obr. 11-12 (2.1 -

rozvoj komunikativních dovedností-verbálních i neverbálních) 

U4: „...hra s barvou, míchání barev..." (1 - rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj 

dovedností v oblasti motoriky) 
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U9: „...využití přírodnin, nalepování listů na připravený podklad, skupinová 

práee-domluva, spolupráce, zapojení všech dětí..." (3 - posilování prosociálního 

chování ve vztahu k druhému, 2.3 - rozvoj a kultivace estetického vnímání a prožívání) 

U10: „...držet štětec, použít barvu, tahy štětcem, držet špejli, míchání barev, baví 

je hra s barvou, chci, aby se nebály barev..." (1 - osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností, rozvoj jemné motoriky) 

U l i : „...výtvarné vyjádření zimního počasí barvou, děti si volily formát papíru, 

vybíraly z barevné škály, kreslily tuší a doplňovaly barvou..." - viz příloha 6, obr. 

13-14 (2.2 - rozvoj smyslového vnímání a fantazie) 

U12: „...nejprve jsme si prohlíželi venku barvy listí a pak jsme je hledali na paletě 

barev, barvy jsme zapouštěli do sebe, děti to bavilo, děti zakreslily na podklad svou 

představu skřítka, každý po svém..." - viz příloha 6, obr.15-16 (2.2 - rozvoj 

smyslového vnímání a fantazie) 

U16: „...vnímání jarní přírody, práce s barvou..." - viz příloha 6, obr.6 (2.2 - rozvoj 

smyslového vnímání, 1 - osvojení si věku přiměřených dovedností) 

Kategorie III: 

U5:„...hra s barvou, seznámení s novou technikou..." (1- osvojení si věku 

přiměřených praktických dovedností) 

U18: „...poznat své město, prohlídka památek, výtvarné vyjádření..." - viz příloha 

6,obr. 17-19 (5 - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije) 

U19: „.. .ztvárnit zážitky z výletu do zoo..." - viz příloha 6,obr. 20 (2.3 - rozvoj 

schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky) 
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U20: „...kresba na základě vyprávění a zážitku z vycházky..." - viz příloha 

obr. 10(2.3 - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky) 

Většinu uvedených úkolů bylo možné přiřadit k určitému specifickému cíli 

vytyčenému RVP PV. Úkoly, i když jejich vyjádření nebylo vždy právě výstižné, 

přesné a konkrétní, by měly tedy více nebo méně přispívat k určitému cíli, měly by 

směřovat k obohacení a rozvoji dítěte v různých směrech. Podrobnější rozbor ukázek 

zařazených výtvarných prací by mohl ukázat, že směřování výtvarně zaměřených 

aktivit, zvolených prostředků (a snad i nejmenovaných cílů), má určitý záměr, smysl a 

přínos pro dítě. Pro hlubší analýzu a vyvození závěrů profesních kompetencí učitelek 

podle tzv. „výtvarných produktů" by bylo však zapotřebí získat více materiálu. Z těchto 

ukázek není možné vyvodit zobecňující závěry. 

Z uvedených výroků a neschopnosti určit a pojmenovat sledované cíle, 

formulovat úkoly a význam zvolených aktivit vyplývá, že další nedostatečnou 

kompetencí je užívání funkčního slovníku (viz kap.3.1.3), což úzce souvisí s 

nedostatečnou reflektivní složkou psychodidaktické dimenze, konkrétně kvalitě 

popisu reflektovaných jevů a jejich výstižného pojmenování (viz kap. 3.1.3). 

Jelikož uvědomění si nedostatečné reflektivní složky psychodidaktické dimenze 

kompetence byla schopna pouze jedna učitelka, považuji tento fakt za velmi zásadní a 

důležitý (viz kap 5.5). 

Zjištění o výše jmenovaných nedostatečných kompetencích se týká učitelek ze 

všech vymezených kategorií, není proto možné porovnat nedostatečné kompetence 

jednotlivých kategorií. Chtěla bych také upozornit na skutečnost, že pouze u dvou 

zadaných úkolů učitelkami z kategorie III se mi nepodařilo najít jeho výtvarně 

přínosný smysl, tedy ani cíl: 

U7 :„vyvážené rozmístění vloček, rozvoj trpělivosti a fantazie" (šlo o vystřihování 

papírových vloček a umístění na velký, předem připravený prostorový strom) 

U8:„zaplnit celou plochu, rozmístění do prostoru, stínování voskovkami" (kresba 

barevných hub podle pohádky D.Mrázkové) 

Za další rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi by bylo možné považovat 

rozdílnou bohatost námětů a množství uvedených úkolů, mají totiž sestupnou tendenci 

úměrnou zájmu jednotlivých skupin o výtvarné aktivity. Tato zajímavost může být ale 

59 



pouze náhodná. Vyžadovala by samostatný podrobnější výzkum, z malého množství 

uvedených poznatků nelze vyvozovat obecnější závěry. 

V odpovědi na otázku:„Jakým způsobem hodnotíte výsledky dětí? (viz kap. 

2.2.3) uvedly všechny učitelky kromě jedné hodnocení jako součást své práce. Za 

nejčastější formu hodnocení uvedly rozhovor s dětmi, kdy děti hodnotí samy sebe nebo 

vzájemně, popř. hodnotí učitelka. Tuto formu hodnocení uvedlo 14 učitelek, při 

hodnocení poukazují na to, co se povedlo, nepovedlo, líbilo, nelíbilo, zaujalo a proč. 

Důležitost kladného hodnocení, pochvalu a povzbuzení uvedlo 7 učitelek. Výstavu 

pro rodiče jako formu hodnocení uvedlo 7 učitelek. Výhradně individuální hodnocení 

jako jedinou formu uvedla 1 učitelka z kategorie III, 1 učitelka z kategorie II nehodnotí 

s dětmi, hodnotí pouze s kolegyní. 

Jako další formy hodnocení uvedly učitelky převážně z kategorie I tyto faktory: 

zdůraznění zadaného úkolu, určení toho,co bylo obtížné, co bylo důvodem 

nezdaru, jaké chyby se objevily a proč, význam průběžného hodnocení a hledání 

nových nápadů. 

Přehled uvedených forem hodnocení shrnuje tabulka 6. 

Prokáží se nabyté profesní kompetence také v šíři repertoáru uváděných 

forem hodnocení? 

Pro každou kategorii uvádím výrok, který ji charakterizuje: 

U2 - kategorie I 

„.••hodnotím při každé práci, snažím se zaměřit na daný úkol, závěr vyzní kladně, 

při společném hodnocení hodnotí i děti vzájemně, děti hodnotí i vlastní práci - co 

se jim líbilo, co pro ně bylo obtížné a proč..." 

Tento způsob hodnocení vymezuje kritérium, ujasňuje předmět hodnocení, 

kladné hodnocení vyvolává kladné citové reakce, které podněcují k intenzivnější 

činnosti a vzbuzují pocit sebedůvěry, výtvarné hodnocení spojené s komunikací mezi 

učitelem a žákem, popř. kolektivní hodnocení, vede k výměně názorů na hodnotící 
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objekt, vzájemnému poznávání a sebepoznávání, důležité je vést děti ke zdůvodnění 

„proě", hodnocení je přínosné, je-li pro dítě skutečně informativní. 

U12 - kategorie II 

„...hodnotíme, jak se jim činnost líbila, vše prohlédneme, tomu se líbí, tomu ne, 

mně se líbí všechno, každý si pozná své, já se ptám, děti vysvětlují, kdo nechce, 

nepracuje..." 

- v této formě hodnocení nejsou jasná kritéria,není pro dítě příliš přínosnou 

informací, co se podařilo, co je potřeba vylepšit, dominantní je kladné hodnocení, 

důležitou součástí je komunikace (viz popis výše). 

U8 - kategorie III 

„...pracuji s dětmi v průběhu celého dne, takže hodnotíme třeba, až je vše na 

nástěnce, ukážeme si, že ten je hezký, ten se nepovedl, proč je hezký, např. že není 

„zapatlaný",ale jinak se hodnotit moc nedá...". 

Ve výtvarné výchově nelze upínat pozornost pouze k finálnímu výsledku, bez 

ohledu na uvedená „kritéria", která nepřináší žádnou informaci, hodnocení je velmi 

důležitou popudovou hodnotou, podněcuje aktivitu, ovlivňuje učení a všestranný rozvoj 

schopností dítěte, ovlivňuje budoucí procesy činností apod., není pravdou, že se 

„hodnotit moc nedá" (viz kap 2.2.3). 

Zjištěná data a uvedené výroky vypovídají o kvalitě a míře reflektivní 

kompetence učitelek (viz kap. 3.1.3). Současně je reprezentují jednotlivé kategorie. 

5.4.3 Klíčové okamžiky ovlivňující postoje učitelek 

Následující část výzkumného šetření se zabývá otázkami, které mají přispět k 

uvedeným dílčím cílům: 

Zjistit, kdy se u dotazovaných učitelek mateřských škol (U1-U20) probudil 

nebo utlumil zájem o výtvarnou výchovu. 
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Zjistit, zda se projevuje pozitivní nebo negativní zkušenost ze školní 

výtvarné výchovy ve výběru specializace učitelek mateřských škol. 

Hlavním ukazatelem této části výzkumu se staly získané informace a porovnání 

odpovědí z rozhovorů na otázku 3.-7. (viz příloha 3). Na základě analýzy jsem došla k 

následujícím závěrům: 

1. Žádná z učitelek si neuvědomila negativní zkušenost týkající se výtvarné 

oblasti od rodičů ani z domova, pozitivní zkušenost (pochvala, podpora, vzor) uvedlo 

celkem 11 učitelek (55%), z kategorie I - 57,14%, z kategorie II - 86,57%, z kategorie 

III - 16,67%. Výrazně pozitivní zkušenost má kategorie II, porovnáním jednotlivých 

kategorií můžeme sledovat možný začátek „nezájmu" o výtvarné aktivity kategorie 

III (tabulka 8). 

2. Pozitivní zkušenost si z mateřské školy nepamatuje z kategorie I žádná 

učitelka, negativní zkušenost má 1 učitelka (14,26%). 

U13:„Já si fakt nic nepamatuji, až si říkám,že to je dost hrozné vzhledem k 

tomu, co dělám, něco to přeci dětem dát musí". 

Z kategorie II uvedly 2 učitelky negativní (28,57%) a 2 učitelky pozitivní (28,57%) 

zkušenost. V kategorii III jako jediné převyšuje pozitivní zkušenost učitelek (50%) 

nad negativní (16,67%) - tabulka 7.8. 

Tyto skutečnosti vyvolávají další interpretace a možná vysvětlení: 

Může být tento rozdíl způsobený přístupem k daným aktivitám v domově 

dítěte a mateřské škole? 

3. Pozitivní zkušenost ze školní výtvarné výchovy z 1. a 2. stupně základní 

školy uvedlo 10 učitelek, z toho specializaci VV volily později 4 učitelky (40%), 

Negativní uvedlo 8 učitelek, z nichž 5 volilo specializaci VV (62,2%). 
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Výsledky omezeného vzorku neprokázaly vztah mezi vlastní pozitivní 

zkušeností ze základní školy a zájmem, který se projevil ve zvolené specializaci 

(tabulka 7,8). 

Dá se očekávat, že negativní zkušenost je překryta dalšími zkušenostmi (viz 

kap. 2.2.4). 

v 

4. Zkušenost ze SPgS považuje 90% učitelek za přínosnou a pozitivní, 

negativní zkušenost neuvedl nikdo, negativní vzpomínku na určitého učitele uvedly 2 

respondentky, celkově hodnotily ale zkušenost ze střední školy jako přínosnou (tabulka 

7.8). 

kategorie I 

kategorie II 

kategorie III 

85,71% (6 respondentek ze 7) 

100% (7 respondentek) 

83,33% (5 respondentek ze 6) 

Vyvození dílčího závěru: 

Výzkum neprokázal zkušenost z předškolního období za důležitou pro probuzení 

zájmu o výtvarné aktivity, jedním z možných důvodů však může být vliv zapomínání 

(viz kap. 2.2.4). 

Vlastní zkušenost z předškolního období - z domova a mateřské nepotvrdila vliv 

na volbu specializace učitelek MS. Za zajímavé zjištění považuji, že jedna pětina 

respondentek (U3, U5, U10, U 15) uvedla jako rozhodující faktor své budoucí volby 

povolání „vzor své oblíbené paní učitelky ze školky". 

Na základě získaných údajů je možné tvrdit, že zlomovým obdobím pro 

vzbuzení zájmu o výtvarnou výchovu dotazovaných učitelek nebyla ani základní 

škola. Za zajímavý fakt považuji, že ze všech 20 dotazovaných uvedly pouze 3 učitelky 
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z kategorie I za pozitivní zkušenost a přínos z tohoto období vlastní zájmové aktivity. 

V této skutečnosti bychom mohli hledat impuls dalšího zájmu o výtvarné aktivity a 

výtvarnou tvorbu, případně pro následně zvolenou specializaci. Současně bych chtěla 

upozornit na skutečnost, že nejvíce negativních zkušeností z výtvarné výchovy uvedly 

respondentky právě z období docházky do základní školy. Nejméně negativní 

zkušenosti se projevilo u kategorie II, nejvyšší u kategorie III. Negativní zkušenost 

převyšuje nad pozitivní nejvíce též u kategorie III. Toto zjištění společně s nízkou 

podporou výtvarných aktivit v rodině může být důležitým faktorem ovlivňujícím 

další postoj k výtvarné výchově. 

Zkušenost z výtvarné výchovy na SPgŠ považuje většina učitelek za 

přínosnou a motivující, za období velmi důležité pro rozvinutí zájmu o výtvarnou 

výchovu, za jeden z rozhodujících faktorů pro následnou volbu specializace. 

5.4.4 Zájem o další vzdělávání 

Jako základní kritéria pro hledání odpovědi na dílčí výzkumnou otázku „Mají 

učitelky s jinou specializací zájem o další vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy? 

Jaké formy?" jsem zvolila: 

1) účast na výtvarně zaměřeném vzdělávání 

2) potenciální zájem o další vzdělávání 

1) Vzdělávání pro učitele v oblasti výtvarné výchovy se při zaměstnání 

zúčastnilo 7 učitelek. Posoudím-li zájem o další vzdělávání v oblasti VV podle četnosti 

účasti na výtvarně vzdělávacích školeních nebo kurzech učitelek jednotlivých kategorií, 

zjistím, že výrazně převyšuje zájem kategorie I (6 učitelek), účast kategorie II byla 

nulová, z kategorie III se takového školení zúčastnila 1 učitelka. 

Za velmi přínosná označilo absolvovaná školení 6 učitelek, jednalo se převážně 

o „artefiletiku"- teoretickou i praktickou část (viz kap.3.X), dále o týdenní výtvarný 

kurz a několik na sebe vzájemně navazujících školení pořádaných PgC. Za nezajímavá 

a ničím novým nepřínosná označily 2 učitelky školení, která pořádalo také PgC, 
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jednalo se o velikonoční a vánoční motivy a tvorbu ŠVP. Za důvod své neúčasti na 

výtvarně vzdělávacích akcích uvedly 2 respondentky špatnou nabídku, 1 respondentka 

omezenou kapacitu jednotlivých kurzů, ostatní uvedly zájem o jinou oblast vzdělávání 

nebo důvod neuvedly. 

2) Dalším kritériem bylo vyvození závěrů z potenciálního zájmu učitelek o 

další vzdělávání. Učitelky měly určit, o které problémové okruhy vzdělávání by měly 

zájem, příp. uvést další (tabulka 9,10). Nabídnuty jim byly tyto problémové okruhy 

vzdělávání: 

• náměty 

• b) techniky 

• c)problematika hodnocení dětského výtvarného projevu 

• d)dějiny výtvarného umění 

• e) současná výtvarná tvorba 

• f) metodika tvorby výtvarných projektů 

• g) hospitace u učitelů 

• h) další 

Pro lepší porovnání s profesionálními kompetencemi učitele ve výtvarné 

výchově jsem rozdělila jednotlivé okruhy vzdělávání podle jejich zaměření k určitým 

složkám dimenze učitele ve výtvarné výchově, a to následujícím způsobem: 

okruhy vzdělávání: složky dimenze profesní kompetence: 

a,b produktivní výtvarná kompetence (1 a) 

a,b,g realizační složka (2c) 

d,e receptivní a teoretickovýtvarná kompetence (lb,c) 

c,f projektová kompetence psychodidaktické dimenze 

(2b) 

c,g reflektivní složka (2d) 

h (1a+1b+1 c+2b+2c+2d) 
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Po analýze odpovědí jsem vyvodila tyto závěry: 

Učitelky z kategorie I mají nejvyšší zájem o vzdělávání, které se týká 

didaktických problémových okruhů a dalšího sebevzdělávání v oblasti výtvarné 

kultury (problémové okruhy c-h—receptivní a teoretickovýtvarná, 

p r o j e k t o v á , r e f l e k t i v n í složka kompetence). Jejich zájem je u okruhů c,d,e,f (receptivní, 

teoretickovýtvarná a projektová kompetence) téměř až třikrát vyšší než u kategorie III. 

Zájem kategorie III o další vzdělávání v oblasti VV je minimální.Zájem kategorie II 

převyšuje naopak kategorii I v okruzích a,b což je podle mého názoru opět oblast 

metodiky výtvarné výchovy, jak již vyplynulo již v předchozím výzkumu a 

rozhovorech (tabulka 10). 

5.5 Diskuse a vyvození závěrů 

Analýzou získaných dat v průběhu předchozího výzkumného šetření se objevily 

další výzkumné otázky, které volají po řešení. Jedná se o problémové oblasti, které 

úzce souvisí 

s nabýváním kompetencí a přípravou učitelek mateřských škol: 

V O l : Převažuje menší schopnost náhledu na vlastní činnost u učitelek, které projevují o 

vedení výtvarných činností menší zájem? 

V 0 2 : Může seznámení s výukou didaktiky výtvarné výchovy vzbudit větší zájem 

učitelek (studentek) o danou problematiku? 

V 0 3 : Je pouhou náhodou, že nejvíce forem hodnocení uvedly učitelky z kategorie I 

nebo je to otázka dosahování profesní kompetence a pedagogické znalosti? 

Na základě odpovědí na uvedené výzkumné otázky jsem vyvodila tyto závěry: 
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ad V01: Analýza odpovědí potvrzuje, že jednou z klíčových kompetencí je schopnost 

sebereflexe. Kategorie I se projevila v reflexi jako nejkritičtější (viz kap. 5.3.1). Tato 

schopnost úzce souvisí s kvalitou popisu reflektovaných jevů (viz kap.3.1.3). 

„V úvahách nad situací výtvarné výchovy (nejen) v mateřských školách jsme 

zdůrazňovali požadavek „samostatné soudnosti" učitelek MŠ v oblasti výtvarné 

výchovy jako základní předpoklad jejich profesní kompetence. Tato způsobilost 

souvisí bezprostředně s kvalitní odbornou přípravou" (Hazuková 1998/5). 

Porovnáme-li tyto závěry s obsahem učiva výtvarné výchovy na SPgŠ (viz kap. 

3.1.3), zjistíme, že oblastí, které se dotýkají uvedené problematiky, je velmi málo. 

V povinné výtvarné výchově s metodikou je zahrnuta tato problematika pouze obecně 

v tématice „osobnosti učitelky". Pokud se studenti rozhodnou pro specializaci výtvarné 

výchovy ve 3. a 4. ročníku, jsou další náplní vzdělávání výstupy ve výchovných 

zařízeních, spojené s metodickým poučením u všech praktických činností (rozbor 

metod, cílů a hodnocení). Jiné okruhy zabývající se danou problematikou obsahem 

předmětu „výtvarná výchova s metodikou" nejsou. Do jaké míry je kvalita popisu 

reflektovaných jevů a jejich výstižného pojmenování v oblasti výtvarných činností 

součástí povinné pedagogické praxe zůstává otázkou. 

Při vyvození těchto závěrů jsem vycházela ze současného obsahu předmětu 

výtvarná výchova s metodikou na SPgŠ v Praze3. 

Průzkum o nabývání kompetencí dotazovaných učitelek ukázal, že uvědomění si 

nedostatku této složky dimenze profesní kompetence byla schopna pouze jedna z 

učitelek. Podle mého názoru je složka reflektivní důležitou součástí povinné 

pedagogické praxe, několikaletou praxí se naopak oslabuje a ztrácí (viz kap. 5.4.1). 

Problémem zůstává kvalita úrovně této složky, jelikož budoucí učitelky obhajují a 

hodnotí svou práci ne před „ výtvarně vzdělanými odborníky", ale před učitelkami, 

které jejich praxi vedou (učitelky MŠ nebo SPgŠ). Úroveň takto nabývané reflektivní 

složky kompetence může být tedy velice rozdílná. Na získání této důležité součásti 

kompetence v průběhu praxe poukázala pouze jedna učitelka. 

„Poučitelnost z omylů vlastních i cizích předpokládá schopnost konzultovat 

poznatky a ta zase musí být spojena s ochotou a připraveností k této komunikaci, jak 

mezi řadovými učitelkami, tak v dialogu s nadřízenými (ředitelkami, inspektorkami), 

67 



ale i s rodiči." (Hazuková 1998/5). Nedostatečnou úroveň nabytí této složky 

psychodidaktické dimenze bohužel potvrzuje i další výzkumné šetření. 

ad V02: Porovnáním získaných kompetencí z období studia na SPgŠ zjistíme 

určité rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (viz kap. 5.4.1), zatímco míra nabývání 

výtvarné dimenze profesní kompetence je u jednotlivých kategorií poměrně vyrovnaná 

(tabulka 3), významnější rozdíl najdeme v oblasti nabývání psychodidaktické dimenze 

kompetence. 

Učitelky z kategorie I uvedly přínos studia SPgŠ více v úrovni nabývání 

projektové složky kompetence. Faktory, které uváděly, jsem zařadila do oblasti 

didaktiky výtvarné výchovy. 

Učitelky z kategorie III vidí nejvyšší přínos v oblasti složky realizační -získání 

„operačních informací" patřících do oblasti metodiky výtvarné výchovy (viz kap. 5.4.1). 

Přínos pro získání jednotlivých složek kompetence kategorie II se pohybuje 

mezi oběma jmenovanými kategoriemi. 

Zkušenost ze střední školy označila většina učitelek za přínosnou a pozitivní. Na 

základě výsledků dílčího šetření považují toto období za velmi důležité pro rozvinutí 

zájmu o výtvarnou výchovu, za jeden z rozhodujících faktorů pro následnou volbu 

specializace. 

„Proto navrhujeme rozšířit metodiku výtvarné výchovy i na středních 

pedagogických školách o další „rozměr", který umožní potřebné informace vyhledávat, 

hodnotit a využívat, tzn.její přeměnu v didaktiku" (Hazuková 1998/9, s. 13). 

Tuto potřebu umocňují další zjištění plynoucí z výzkumné části šetření zaměřené 

na další vzdělávání učitelek MS. Respondentky kategorie I projevily totiž mnohem 

vyšší zájem o okruhy vzdělávání, které se týkají teoreticko výtvarných a didaktických 

problémů než kategorie II a III. Zájem kategorie II naopak převyšuje v okruzích, které 

se týkají metodiky výtvarné výchovy. 

ad V03 : 
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„Pedagogické hodnocení vždy vypovídá o skutečných cílech, ke kterým jako 

učitelé směřujete, dokonce i tehdy, když si své skutečné cíle neuvědomíte"(Slavík 1999, 

s.77). 

Ač všechny učitelky /kromě jedné/ uvedly hodnocení jako součást své práce, z 

výzkumu vyplynulo, že jen málo z nich různé způsoby hodnocení efektivně využívá 

(tabulka 6, kap. 5.4.2). 

Omezení funkce hodnocení pouze na funkci motivační, popř. 

informační,(opomíjení funkce poznávací spojené s hledáním odpovědi „proč"), 

izolovanost jednotlivých výtvarných úkolů a jejich vytržení z přirozených kontextů 

výtvarné kultury jsou dalšími zjištěnými nedostatky profesní kompetence učitelek 

mateřských škol (Hazuková 2005/11). 

Aby hodnocení mohlo plnit své poslání, musí být založeno na příslušné znalosti 

a zkušenosti. Janík uvádí: „že zkušenost souvisí s obsáhlými doménově specifickými 

znalostmi (Doménová oblast znalostí či zkušeností odkazuje na oblast, v níž vznikly)" 

(Janík 2005, s.35). 

Hodnocení výtvarných prací je součástí náplně vzdělávání výtvarné výchovy 

s metodikou na SPgŠ ve 4. ročníku. 

Zarážejícím zjištěním je, že o rozšíření znalostí v oblasti problematiky 

hodnocení dětského výtvarného projevu projevily zájem pouze 4 učitelky z kategorie I a 

2 z kategorie II (tabulka 9,10). Nikdo z kategorie III o tuto problematiku zájem neměl. 

Jako velký problém se potvrdilo užívání funkčního slovníku, což s 

nedostatečnou úrovní reílektivní složky psychodidaktické dimenze úzce souvisí (viz 

kap. 3.1.3). 

5.6 Výběr a zpracování případových studií 

5.6.1 Charakteristika výzkumné metody 

U jednotlivých autorů existují odchylky, jak pojímat případovou studii. 

Přiklonila jsem se k tomuto vymezení, protože se mi zdálo pro mou práci nejvhodnější. 

V případové studii jde o zachycení složitosti případu, popis vztahů, na konci studie se 

69 



zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí. Může se srovnat s jinými případy, 

provádí se odhad platnosti výsledků. 

V osobní případové studii jde o podrobný výzkum jedné osoby. „Pozornost se 

věnuje minulosti, kontextovým faktorům a postojům, které předcházely určitou událost. 

Zkoumají se možné příčiny, determinanty, faktory, procesy a zkušenosti, které přispěly 

k dané události." 

(Hendl 1997, s.38-39) 

Životní příběhy učitelů odhalují podněty, události, situace nebo osoby, které 

utvářely životní dráhu učitele. Často jsou to hluboké zážitky ze studia na základní a 

střední škole, pozitivní, ale i negativní vzory (Gavora 2000). 

5.6.2 Případové studie vybraného vzorku učitelek P1-P10 

Na základě stanovených cílů a uskutečněných rozhovorů jsem se pokusila o 

vytvoření několika případových studií učitelek mateřských škol, které měly hlouběji 

proniknout do jejich výpovědí a pomoci tak objasnit faktory a důležité momenty života, 

které měly vliv na vytváření postojů k výtvarné výchově, výtvarné tvorbě i výtvarnému 

vnímání světa. Jsou zároveň i jakýmsi odrazem kvality vedení a nabízení výtvarných 

činností a příležitostí v současnosti. 

Pro případové studie jsem vybrala učitelky ze všech tří kategorií, jejichž 

postoje a vztah k výtvarné výchově se vyvíjely různým způsobem, můžeme na nich 

však shledat společné rysy typické pro dané kategorie. Z kategorie I jsem zpracovala 

čtyři případové studie, z kategorie II případové studie tří učitelek a z kategorie III také 

tři. 

Jednotlivé případové studie jsem pojmenovala podle autentických výroků 

respondentek. Výroky charakterizují jejich postoj k vlastní sebereflexi, případně k 

dalšímu vzdělávání. 

Součástí případových studií jsou tyto ukazatele: 

• studium, ukončení studia 

• délka praxe 

• osobnostní a pedagogická charakteristika 
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• specializace a důvody jejího výběru 

• postoj k výtvarným činnostem 

• zkušenost z výtvarné výchovy z jednotlivých životních období: 

domov, mateřská škola, 

• první a druhý stupeň základní školy, střední škola, popř. vysoká 

škola, praxe - pozitivní 

• i negativní faktory přípravy střední školy v oblasti výtvarné 

výchovy - problémy při nástupu do praxe 

• hledání vlastních nedostatečných kompetencí 

• účast na výtvarně zaměřených vzdělávacích akcích a jejich 

přínos 

• zájem o další vzdělávání 

v 

PÍ: „Člověk se musí učit pořád" 

PÍ - U1 (29 let) nastoupila na tuto mateřskou školu hned po ukončení studia na 

SPgŠ v Berouně, kde maturovala v roce 1995. Jako volitelnou specializaci si vybrala 

výtvarnou výchovu. Výtvarné činnosti patří mezi její nejoblíbenějši, na mateřské 

škole vede spolu se svou kolegyní výtvarný kroužek, společně pořádají výstavy 

dětských výtvarných prací ve městě. 

„ Byla to náhoda, nemůžu říct, že by mě směrovala střední škola, kreslili jsme 

pořád kukuřici a džbány a to se do výchovně vzdělávací práce moc nepromítne. Po 

nástupu do mateřské školy jsem pomáhala učitelce ve výtvarným kroužku. V průběhu 

práce ve škole jsem zjistila, že mě to nejvíc baví. Je to klidná činnost a děti baví. Něco 

vytvářejí a mě to baví vymýšlet." 

Nemá ráda hudební činnosti. Důvodem je podle ní skutečnost, že špatně hraje na 

piano. Podle jejích slov měla štěstí, že vždy pracovala s kolegyní, se kterou se vhodně 

doplňovaly. 

Žádnou konkrétní situaci z dětství, která by ovlivnila výběr specializace, si 

nepamatuje, „...malovali jsme jen Aurory, šeříky a horníky", rodiče ji neovlivnili, ani 
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nepodporovali. Na střední škole ji začaly bavit dějiny výtvarné kultury, vzpomínala, 

jak jezdili s partou po výstavách. ,JSIebyla jsem sice expert na malbu, ale bavilo mě to. 

Víc jsme do toho pronikli, měli jsme dobrýho profesora, který nám řekl, co máme dělat. 

I když to bylo šílený, protože se mu nic nelíbilo, ale mě to bavilo. Malovali jsme, bral 

nás po památkách, do galerií, uměl o tom vyprávět. Určitě mě ovlivnil." 

Na otázku, které znalosti a dovednosti při nástupu do mateřské školy po 

ukončení střední školy postrádala, odpověděla takto: ,JVejvíc mi dala praxe, škola 

nepřipraví pro práci s dětmi prakticky, nevěděla jsem, jak mám s nimi pracovat, na 

střední škole byla kresba, dějiny, ale ne metodika práce s dětmi. Po nástupu jsem se 

všechno učila od kolegyně." 

Co se týká vlastních nedostatečných kompetencí myslí si Ul , že je pořád co 

se učit a doplňovat, myslí si, že je důležitá spolupráce učitelek a že by mělo být 

další vzdělávání učitelek, „člověk se musí učit pořád". Účastnila se několika výtvarně 

vzdělávacích kurzů, za nej přínosnější považuje artefiletiku. „Bylo to strašně přínosný, 

první kurz byl praktický, p. Slavíková nám ukázala, jak konkrétně s dětmi pracovat, a v 

druhém kurzu s p. Slavíkem bylo více teorie, "(viz příloha 2). 

Ul vyjádřila zároveň i nesouhlas a některé připomínky k tomu, co podle ní je ve 

výtvarných činnostech opomíjeno. O další okruhy vzdělávání by měla zájem v oblasti 

výtvarných dějin, současné tvorby, možná dalších technik. 

P2: „Chybí mi teoretické poznatky" 

P2 - U2 (39 let) vystudovala SPgŠ v Čáslavi, učí 19 let, tato mateřská škola je 

jejím druhým působištěm. Maturovala v roce 1985, specializace výtvarná výchova. V 

současnosti studuje předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Výtvarné činnosti patří mezi její nejoblíbenější, považuje je za tvořivou činnost, 

která baví, rozvíjí a uspokojuje ji i děti. Vede výtvarný kroužek. Podle slov kolegyň se 

od ní naučily mnoho nového, jak pracovat při výtvarných činnostech s dětmi. 

Tuto učitelku znám dobře osobně, tři roky také učila mého syna. Podle mého 

názoru je dobrou učitelkou. Má velmi pěkný vztah a přístup k dětem, je kreativní, 
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pracovitá, cílevědomá, poctivá, ochotná, důsledná, tolerantní, spravedlivá, děti ji mají 

rády a zároveň je pro ně přirozenou autoritou. 

Specializaci volila mezi výtvarnou a tělesnou výchovou, kvůli „dobrému 

uěiteli" na střední škole si vybrala výtvarnou výchovu. Při pátrání po kořenech 

ovlivňujících její postoje k výtvarné výchově z dětství si uvědomila spojitost vztahu s 

přírodou, přírodními materiály a užitou tvorbou - šitím, pletením, háčkováním. Jiným 

způsobem rodiče její výtvarné aktivity nepodporovali, výtvarně zaměřené kroužky 

nenavštěvovala, z mateřské školy si pamatuje jen dárky, které má dodnes schované 

maminka. „Ze základní školy jsem měla z výtvarky trauma, protože sama neumím 

kreslit a tvořit konkrétní věci, pokud musím kreslit podle modelu nebo postav, tak se 

bojím už dopředu. Na základce to byl horor, kreslili jsme tužkou a vodovkami, jiné 

techniky ne. A ta témata - osvobození, lampiónový průvod, postavu, zvíře,... 

Na střední škole jsme měli perfektního učitele, nechal nás vybrat nejen 

techniku, ale i téma, mohli jsme si vymýšlet, jen nás nenápadně vedl. Mohli jsme tvořit, 

co jsme chtěli, naučil nás spoustu technik, to se mi líbilo. Upřednostňoval proces 

tvoření, bylo mu jedno, když se to nakonec nepovedlo a nás to bavilo." 

Za nedostatek přípravy na SPgŠ považuje úplnou absenci metodiky a 

didaktiky výtvarné výchovy, po nástupu do mateřské školy bylo pro ni největším 

problémem odhadnout, zda je dítě na správné úrovni vývoje, co zvládne a co ne. V 

současnosti má podle svého názoru špatné teoretické poznatky a mezery v didaktice 

výtvarné výchovy. Uvítala didaktiku výtvarné výchovy jako součást vysokoškolského 

studia. Za jediný přínosný kurz v průběhu své praxe považuje kurz artefiletiky (viz 

příloha 2). Zájem o vzdělávání by měla v oblasti dějin výtvarného umění a metodiky 

tvorby výtvarných projevů. 

P3: „Nevím, co mám učit" 

P3 - U13 (32 let) je absolventkou SPgŠ v Berouně, maturovala v roce 1992. 

Ačkoli má pouze šest let praxe, je současná mateřská škola jejím již třetím pracovištěm. 

Pracovala dva roky na jednotřídní mateřské škole a dva roky na waldorfské mateřské 

škole v Praze, osm let byla na mateřské dovolené, má šestiletou a desetiletou dceru. 
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Mezi její nejoblíbenější výchovně vzdělávací činnosti patří výtvarné a hudební 

aktivity. Specializaci zvolila výtvarnou výchovu, protože jí teorie i dějiny připadaly 

zajímavější a jednodušší než v hudební výchově. 

V dětství podporovali rodiče její hudební i výtvarné aktivity, z mateřské školy 

si kromě „zahrady, autobusu, jídla, krbu a motokár" nepamatuje nic. ,Já si fakt nic 

dalšího nepamatuji, až si říkám, že je to dost hrozné vzhledem k tomu, co dělám, něco to 

přeci dětem dát musí!" 

Z období docházky na prvním stupni základní školy si pamatuje pouze na 

kroužek výtvarné výchovy a učitele z LŠU. Ač nebyla podle svých slov příliš 

výtvarně schopná, učili se zajímavé techniky a jiné věci. Na druhý stupeň vzpomíná 

nerada. Ze střední školy si vybavila tři profesory. Každý na ni zapůsobil jinak: jednu 

profesorku, ani náplň hodin si nepamatuje, druhou si pamatuje velmi dobře: „To bylo 

něco tak strašnýho, že si to budu pamatovat celý život, známkovala předem, nic nám 

nevysvětlila, stála na katedře v takových vysokých botách a volala: hoď tam žluť, hoď 

tam oranž...Mně vynadala, že mám špatné jméno a musela jsem si vymyslet jiný 

monogram..." Na třetího profesora naopak vzpomíná ráda. „Měl obrovský charisma, 

hrozně hezky o všem mluvil, kvůli němu jsem maturovala z výtvarné výchovy, ovlivnil 

mě." 

Za přínos studia považuje orientaci v umění, jiný přínos neshledala. Za 

metodický přínos považuje až praxi a pomoc kolegyň. Po nástupu do praxe měla 

největší problémy s motivací dětí a vysvětlením úkolu. Za současné své nedostatky 

považuje problém vymezení obsahu učiva. „Připadá mi to trochu jako taková 

prázdnota, nevíš, co máš učit... Někdo řekne, že nemáš učit v podstatě nic, mně to jeden 

čas přišlo, jako by nás chtěli zařadit pod zdravotnictví, jako chůvy...Chybí návaznost 

mezi MŠ a ZŠ a ZŠ a MŠ, učitelky ve škole neví, co my je učíme a my vlastně taky 

ne."Podle mě PVP nebyl úplně špatný, v RVP PV je úkolem formovat dítě po stránce 

estetické a citové, ale něco se děti naučit musí!... 

Neumím také odhadnout, co po nich mám chtít a jestli je to dobře nebo špatně. 

Na střední škole jsme brali jen vývoj dětské kresby, ale jinak nevíme nic." 

Tato učitelka pracovala v jednotřídní a Waldorfské mateřské škole, kde podle 

jejího názoru byl způsob vedení i nároky na dítě zcela odlišné než v současné mateřské 

škole, kde pracuje u předškolních dětí. Do Waldorfské školy jezdily často zahraniční 
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návštěvy (z Dánska, Holandska, které měly jiné názory i požadavky na předškolní 

vzdělávání). 

Za další problém považuje spojit individuální přístup s velkým počtem dětí ve 

třídě, „asistent by bodnul". 

Vybranými výroky jsem se snažila naznačit pochybnosti a zároveň nedostatečné 

uvědomované kompetence U13, které podle mého názoru jsou poměrně výstižné a 

vyjadřují pochybnosti a polemiku názorů nejen této učitelky, ale možná i řady 

odborníků. 

U13 by uvítala více vzdělávacích kurzů, myslí si, že vzdělávacích příležitostí 

je velmi málo. Za přínosnou vzdělávací akci považuje kurz artefíletiky, zklamalo ji 

školení ohledně tvorby SVP. „Přijde mi, že není nic důležitějšího než mít vše na papíře, 

co a jak má člověk děti učit nikoho moc nezajímá." 

P4: „To by si čas od času mohl zopakovat každý" 

P4 - U14 (41 let) je absolventkou SPgŠ v Čáslavi a Pedagogické fakulty UK v 

Praze, kde vystudovala obor učitelství pro mateřské školy, studium ukončila v roce 

1995. 

V mateřské škole pracuje patnáct let. 

U14 má velmi příjemné vystupování, je vlídná, vstřícná, empatická. Projevuje 

velký zájem o výtvarnou výchovu, její způsob vedení dětí je tvořivý a originální. Je 

flexibilní, neustále se snaží rozšiřovat své vědomosti i v jiných oblastech, nedávno byla 

nucena doplnit si své mezery v oblasti tělovýchovné, v současnosti jezdí na hudebně 

vzdělávací akce, což je oblast, ve které pociťuje v současné době největší nedostatky. K 

dalšímu vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy by se chtěla brzy zase vrátit. 

U14 má velmi příjemný a kultivovaný mluvní projev, ač se hned na začátku 

rozhovoru omlouvala předem za nedostatečné vyjadřovací schopnosti způsobené 

omezenou komunikací v mateřské škole. 

U14 byla jedinou učitelkou ze všech, která poukázala na tento problém. 

Vedení výtvarných výchovně vzdělávacích činností považuje za své 

nejoblíbenější (Ukázky výtvarných prací realizované s dětmi jsou součástí přílohy 12). 

Důvodem je zájem o výtvarné aktivity od dětství a hlubší proniknutí do 

problematiky na střední škole. 

7S 



Protože ji výtvarná výchova vždy bavila a myslí si, že byla v tomto oboru 

úspěšná, vybrala si specializaci výtvarná výchova na střední a následně i vysoké 

škole. 

Při pohledu do dětství U14 zjistíme, že měla podporu rodičů, „vždy mě chválili, 

byla jsem nejšikovnější z celé rodiny". Z mateřské školy si pamatuje pouze prostředí a 

to,co vytvořily paní učitelky, to sej í líbilo, na vlastní výtvarnou tvorbu si nevzpomíná. 

Na učitelky obou stupňů základní školy vzpomíná ráda, naučily se mnoho 

technik, výtvarnou výchovu měla ráda. Jediné, s čím si nevěděla rady, bylo ztvárnění 

situace s větším množstvím postav (např. Závod míru). Podle jejího názoru chybělo 

pozorování a zkušenost. 

Tento nedostatek doplnila střední škola. Kromě dobré teoretické přípravy -

didaktické i metodické se naučila nové techniky a způsoby tvorby, líbily se jí i 

dějiny umění. Na vysoké škole si prohloubila své didaktické znalosti a metodické 

dovednosti. Dodnes se vrací ke svým zápisům a k odborné literatuře, kde hledá příčiny 

problémů a neúspěchů při vedení dětí. 

Po nástupu do mateřské školy měla největší problémy s organizací, začínala v 

jedno třídce. 

V současnosti pracuje ve Zdravé mateřské škole, kde jsou smíšené věkové 

skupiny. 

„ Mám pocit, že při stejných věkových skupinách je u dětí rychlejší vývoj - i ve 

výtvarné výchově, tady jsou děti od tří do šesti let, je to strašně organizačně a časově 

náročný, nedokážu si představit, jak se s tím vyrovná mladá učitelka bez praxe." 

Pokud má pocit, že výsledky nejsou takové, jaké mají být, hledá příčiny 

nebo jiné metody v literatuře. Mateřská škola je dobře vybavena odbornými knížkami. 

„Pořád je co vyhledávat a doplňovat. " 

Na výtvarně vzdělávacím kurzu „dlouho nebyla" (naposledy před třemi lety) a 

„to bylo fajn". 

Jednalo se o kurz pořádaný Pedagogickým centrem, který se skládal ze tří bloků. 

Obsahem byly nejen náměty, techniky a nápady, ale i ukázky a rozbor dětských prací a 

další didaktické prvky. 

Zájem o další vzdělávání by měla v těchto okruzích - problematika hodnocení 

dětského výtvarného projevu - Jo by si čas od času měl zopakovat každý", 
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-„dějiny mě zajímají, kdyby to bylo spojeno s využitím práce s dětmi" 

-současná výtvarná tvorba - Jaké by mě to zajímalo " 

-metodika tvorby výtvarných projevů - „určitě, představu mám, ale ráda bych 

se podívala na další způsoby" 

- další - „určitě, záleží na tomjak to je udělané, my si to mezi školkami 

řekneme, např. artefiletika byla prý dobrá " 

Názory U14 na další vzdělávání možná pociťuje více učitelů, aniž by je blíže 

specifikovalo. 

Z odpovědí vyplývá to, co se potvrdilo i analýzou odpovědí týkajících se zájmu 

o další vzdělávání: 

Učitelky by uvítaly vzdělávání, které bude pro ně přínosné, bude vedeno na 

odborné úrovni, ale bude se vztahovat i ke konkrétnímu využití v jejich práci. 

Bude mít určitou koncepci, dozvědí se nové poznatky, příp. se naučí i praktické 

dovednosti. Nebude pro ně ztrátou času, nenabídne jim to, co je možné si vyhledat 

samostatně v literatuře. Bude-li školení přínosné, bude o ně i zájem učitelek 

mateřské školy. 

P5: „Nevím, to je těžký" 

P5 - U9 (36 let) vystudovala SPgŠ v Berouně, její specializace je hudební 

výchova. Má patnáctiletou praxi, pracuje u tříletých - čtyřletých dětí. Její nejoblíbenější 

výchovně vzdělávací činnosti jsou hudební a výtvarné. 

U9 je introvertním typem, působí velmi klidným a vyrovnaným dojmem, je 

milá, má příjemné vystupování, je bezkonfliktní, v kolektivu oblíbená, je ochotná, 

pracovitá a kreativní, má velmi blízký vztah k dětem, z její práce i svěřených dětí 

vyzařuje pohoda. 

Specializaci hudební výchova volila jako sobě nejbližší, okruhy z hudební 

výchovy pro ni byly nejjednodušší. K hudbě měla blízko od dětství, tatínek hrál v 

kapele, ona sama hrála na klavír, i když ji to moc nebavilo. 

Výtvarná výchova ji vždy bavila, byla pro ni relaxací. V dětství malovala s 

maminkou a dědečkem, oba měli malování jako koníčka. 
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Na mateřskou školu si vůbec nepamatuje, ze základní školy si vybavila pouze 

jméno učitelky, na učitele ze střední školy si pamatuje dobře, uměl poradit, 

metodiku a psychologii brali pouze okrajově, spíš jen náměty, v psychologii vývoj 

dětské kresby. 

Po nástupu do praxe měla problémy s motivací a organizací, chyběly zkušenosti. 

V současnosti má pocit, že neumí techniky, snaží se číst metodické knížky, 

které vycházejí, tam hledá odpovědi na to, jak v současnosti pracovat s dětmi, jak je 

zapojovat do činností a do hodnocení. 

Na výtvarné vzdělávací akci nebyla žádné, protože „nenašla nic, co by ji 

lákalo", nebaví ji práce s keramikou a modelínou. 

Uvítala by vzdělávání zaměřené na poznání nových technik, hospitace při 

výtvarných činnostech u jiných učitelů, příp. něco dalšího, což nespecifikovala. 

P6: „Už zvládám svou práci" 

P6 - U10 (40 let) studovala na SPgŠ v Berouně, kde maturovala v roce 1984, má 

osmnáctiletou praxi. (Slovní přepis tohoto rozhovoru je obsažen v příloze 10). V 

průběhu let pracovala na čtyřech mateřských školách. Je typem člověka, který si příliš 

nevěří a často pochybuje o správnosti svého počínání. Nebojí se začlenit do své práce 

nové prvky i přesto, že naráží na nepochopení pohodlnějších kolegyň či vedení. Je 

pracovitá, organizačně schopná, systematická. Její snahou je navodit co nejpříjemnější 

a pohodové prostředí pro děti. Pracuje u nejmenších dětí. 

Při výběru specializace váhala mezi výtvarnou a tělesnou výchovou, vybrala 

si tělesnou výchovu, protože pro ni byla jednodušší po stránce teoretické i praktické. 

Vyhovuje jí prolínání všech výchovných činností, nejraději má tělovýchovné a 

výtvarné, nemá ráda klavír a hudební činnosti. Výtvarné i sportovní aktivity jí byly 

vždy blízké. S dětmi hodně maluje, zkouší nové techniky, chce, aby se naučily potřebné 

dovednosti. „Jsem u nejmenších dětí, takže je problém cokoliv vytvořit, mají problém s 

dovednostmi". 

Od dětství chtěla být učitelkou v mateřské škole, vzpomíná na učitelku ze 

školky, nic jiného si ale z mateřské školy nevybavuje. Výtvarnou výchovu si 

pamatuje dobře z první třídy. „Bylo to úžasný, na to se nedá zapomenout, chodili jsme 
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malovat na kopec, dělali keramiku, pak jsme se přestěhovali, na výtvarnou výchovu si 

pak už nevzpomínám. Učitele z první třídy si nepamatuji, určitě to byl chlap. " 

Na střední škole ji výtvarná činnost i dějiny umění bavily, profesora si 

pamatuje dobře, „byl velký umělec a ti jsou někdy zvláštní, že by mě ovlivnil, si 

nepamatuji, nechal nás, ať projevíme svoje vnitřní já." 

Člověk, který ovlivnil její vztah k výtvarnému umění byl tatínek a jeho 

kamarád - malíř. 

Na vstup do praxe vzpomíná ráda, měla vstřícnou ředitelku, nezvládala 

organizaci při frontální práci. „Spoustu věcí jsem neznala, pochybovala jsem, jestli jsem 

to udělala dobře nebo ne, spoustu jsem toho nevěděla, hodně mi dala až praxe." 

V poslední době má pocit,že zvládá svou práci a je schopna ji obhájit. „Snažím 

se dělat vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." 

Vzdělávacího školení se neúčastnila, chtěla na artefiletiku, ale nedostala se na 

ni. Z další nabídky by ji zajímaly techniky a náměty. 

P7: „Nepociťuji mezery, ale možná o nich nevím" 

P7 - U l l (42 let) ukončila studium na SPgŠ v Berouně v roce 1981, od té doby 

pracuje na stejné mateřské škole, šest let byla doma s dcerami. V současné době studuje 

předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

U l l působí sebejistým dojmem, má velký přehled v různých oblastech, je 

klidná, vyrovnaná, má výborné vystupování, dobré jazykové a řečové dovednosti. Je 

uzavřenější povahy. Podle mého názoru není příliš vstřícná novým metodám a 

praktikám, obzvláště v oblasti výtvarné výchovy. Myslím také,že upřednostňuje klid, 

opatrnost a jistotu před experimentem, vyšším pracovním nasazením a ne zcela jistým 

výsledkem, popř. úspěchem. 

Maturitní specializaci volila v souvislosti se svými zájmy a preferencí obliby 

výchovných činností - tělesné výchovy. Tělovýchovné činnosti považuje za důležité 

pro život, za přínos považuje „viditelný výsledek". Oblibu výtvarných výchovně 

vzdělávacích činností uvedla na druhém místě. 
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Přínos školní výtvarné výchovy spatřuje v období druhého stupně základní 

školy, kdy měli učitele, který je učil plakáty, písma apod., z mateřské školy si pamatuje 

pouze modelování, „nerada modeluji", z prvního stupně si nevybavila nic. 

Díky výtvarné výchově na střední škole se začala orientovat v dějinách umění, 

pochopila souvislosti, což ji zajímalo. Podle jejích slov byli připraveni pro praxi 

dobře metodicky i didakticky. 

Jako začínající učitelka měla problém se zvládnutím velkého počtu dětí, 

organizací a naučením návyků. 

V současné době žádné větší nedostatky nepociťuje, i když, jak sama 

připustila, o nich možná pouze neví. 

Na žádném výtvarně zaměřeném školení nebyla, protože není dobrá nabídka. 

Zájem projevila o artefiletiku (viz příloha 8) a problematiku hodnocení dětského 

výtvarného projevu. 

P8: „Mám sice pořád odpor k malování, ale už si vím rady" 

P8 - U7 (39 let) je absolventkou SPgŠ v Čáslavi, maturovala v roce 1985, jako 

specializaci volila hudební výchovu, v mateřské škole pracuje po odečtení mateřské 

dovolené patnáct let. 

Specializaci hudební výchova si vybrala na základě svého zájmu od dětství, 

zpívala ve sboru, dodnes je zpěv jejím koníčkem, zpívá s kapelou. Za nejoblíbenější 

vedení dětských výchovně vzdělávacích činností označila hudební, výtvarné zařadila 

podle míry oblíbenosti na předposlední místo. (Přepis rozhovoru je zaznamenán 

v příloze 10.) 

V mateřské a základní škole ji výtvarná výchova bavila v případě, když si mohla 

vymýšlet, nerada malovala nebo kreslila na určité téma, z toho měla obavu. Učitelka na 

základní škole „byla nervózní". Bála se také talentových zkoušek, které ale „naštěstí 

zrušili". Na SPgŠ se učili spíš techniky a dějiny. Dodnes kreslí „podle předlohy". 

Učitele na střední škole si nepamatuje. „Nikdo měnič nenaučil, nikdo mě neovlivnil, já 

jsem to neuměla, ale konflikty jsem neměla." 

Když nastoupila do praxe, neuměla dětem vysvětlit a ukázat práci, problémem 

byla také organizace při velkém počtu dětí. „Můj styl byly pastelky a tužka, neuměla 
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jsem s barvou, neměla jsem nápady." V současnosti mezery nepociťuje. „ Mám sice 

pořád odpor k malování, ale už si vím rady, najdu si metodu, která mi vyhovuje." 

Vzdělávání učitelů ve výtvarné výchově se neúčastnila, zájem by měla o 

„náměty a techniky". 

P9: „Myslím, že nic, nabídka je velká" 

P9 - U5 (39 let) ukončila studium na SPgŠ v Čáslavi v roce 1985, v mateřské 

škole pracuje 17 let. Specializaci si volila výtvarnou výchovu, ač výtvarné činnosti 

považuje za nejméně oblíbené, důvodem pro výběr specializace byl zájem o dějiny 

umění. Nejraději vede hudební a tělovýchovné činnosti, ráda totiž cvičí a hraje na 

klavír. Hudbu považuje za přínos pro sebe i pro děti. Za konkrétní situaci z dětství, která 

ovlivnila celý její život, považuje „paní učitelku ze školky, díky ní jsem chtěla být 

učitelkou MŠ, měli jsme ji rádi, byla velký vzor." 

V mateřské škole ji kreslení bavilo, v základní škole považovala výtvarnou 

výchovu za povinnost. Rodiče podporovali hudební nadání a sportovní aktivity. Za 

člověka, který ji ovlivnil, považuje člověka sobě blízkého a jeho maminku - malířku. 

Na střední škole ji zajímaly dějiny umění, naučila se nové techniky. 

Po nástupu do mateřské školy postrádala pouze materiály s nápady a technikami. 

V současnosti nepostrádá nic, mezery nepociťuje. „Nabídka technik, materiálů a 

návodů je velká." 

Výtvarně zaměřeného vzdělávání se neúčastnila, případný zájem by měla o 

rozšíření nových technik a hospitace u jiných učitelů. 

P10. „Jsem výtvarné poleno" 

P10 - U8 (47 let) vystudovala gymnázium a následně dvouletou nástavbu na 

SPgŠ v Čáslavi, kde ukončila studium v roce 1978, v mateřské škole pracuje 24 let. U8 

je extrovertní typ, je přátelská, komunikativní, ochotná pomoci, u kolegyň je velice 

oblíbená. Za nejoblíbenější výchovně vzdělávací činnosti považuje hudební a 
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tělovýchovné. Tyto oblasti pokládá za svou silnou stránku, sportem i hudbou se 

zabývala od dětství, baví ji, má úspěchy. Ve výtvarné výchově pociťuje slabiny, 

„jsem výtvarný poleno". 

Z vlastní docházky do mateřské školy si nepamatuje nic, na výtvarnou výchovu 

na základní škole má negativní vzpomínky. 
v 

Na SPgS vzpomíná docela ráda, výuka výtvarné výchovy měla dobrou 

úroveň, naučili se techniky, dějiny, zažila i pocit úspěchu. „Měla jsem ze sebe radost, 

že liž je to lepší." 

Problémy po nástupu do praxe měla s organizací, postrádala také pomůcky. V 

současné době se inspiruje u kolegyň, konkrétní slabiny při vedení dětí v oblasti 

výtvarné výchovy nepociťuje. Na výtvarně zaměřeném kurzu nebyla žádném. 

Zájem by měla o nové techniky. 

5.6.3 Shrnutí a zobecnění poznatků 

Shrnutí poznatků z vypracovaných případových studií PÍ - P10 ukazuje tabulka 

Jsou zde obsaženy kontextové faktory a postoje, které předcházely nástupu 

učitelek do praxe. Tabulka je sestavena z ilustrativních výňatků vybraných z 

uskutečněných rozhovorů jednotlivých případových studií ( Hendl 1993, s.135). 

Analýza výpovědí uvedených případových studií potvrdila vyvození závěrů 

předchozí části výzkumu: 

1) Podpora výtvarných aktivit v dětství - v rodině, mateřské škole i základní 

škole neměla významný vliv na další vztah k výtvarným aktivitám, výtvarné výchově a 

následné volbě specializace respondentek. 

2) Na základní školu má většina respondentek negativní vzpomínky, do 

kterých se promítá nuda, povinnost, obava, strach, dokonce i trauma, většina 

dotazovaných měla obavu ze ztvárnění předem pevně určených nezáživných témat. Ty, 

které vzpomínají rády, vzpomínají na dobrého učitele, případně na zajímavé techniky, 

které je naučil. Zajímavý je způsob, jakým tyto učitelky hodnotily své vlastní výtvarné 

schopnosti. Pouze jedna respondentka z kategorie I a II se ohodnotila jako schopná -

„šikovná", 2 učitelky z kategorie II se k míře svých výtvarných schopností nevyjádřily. 

Ostatní se označily jako „ne příliš schopné až neschopné". Na základě tohoto zjištění 
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bych chtěla upozornit, že talent ani vlastní výtvarné předpoklady nebyly vědomým 

faktorem, na jehož základě by učitelky zvolily specializaci výtvarné výchovy. 

Klíčovým obdobím pro volbu specializace se ukázalo (stejně jako v předchozí 

části výzkumu) období docházky na SPgŠ. 

v 

Přínos SPgS podle četnosti přínosu uvedených výpovědí bych shrnula do těchto 

bodů: 

1) poznání nových technik (max) 

2) orientace v umění, orientace v dějinách umění 

3) dobrý učitel - vliv na volbu specializace 

4) zábava, proces tvorby, pocit úspěchu 

5) didaktika a metodika (min) 

Za nedostatky přípravy SPgŠ považují učitelky: 

1) nepřipravenost pro praktickou práci s dětmi 

2) absence metodiky a didaktiky 

3) špatný učitel 

Za zajímavost považuji rozdíl v „bohatosti vzpomínek" (pozitivních i 

negativních) jednotlivých kategorií, nejvíce „vzpomínek" si vybavily respondentky 

z kategorie I. 

5.7 Závěry dílčího výzkumu 1 

Pro vyvození závěrů dílčího výzkumu 1 jsem záměrně použila strukturu 

obdobnou dělení jednotlivých oblastí RVP PV (2004). 

Za „dílčí vzdělávací cíle" jsem považovala získání složek dimenzí profesní 

kompetence učitele výtvarné výchovy podle Slavíka (viz kap 3.1.2). 

„Vzdělávací nabídkou" byly označeny skutečnosti, faktory a příležitosti jako 

hlavní momenty nabývání kompetencí. 
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„Očekávané výstupy" shrnují kompetence, které podle svého názoru učitelky v 

průběhu svého života, studia i praxe získaly a uvědomované kompetence, které v 

současnosti postrádají. 

„Rizika" shrnují neuvědomované a nedostatečné kompetence. Pokusila jsem se 

také odhalit „počátky nezájmu o výtvarnou výchovu", nedostatky v přípravě a příčiny 

nedostatečných kompetencí učitelek mateřských škol. 

„Dílčí vzdělávací cíle" jsou uvedeny v kapitole 3.1.2. 

„Vzdělávací nabídka" 

Shrnu-li momenty důležité pro nabývání určitých složek kompetencí podle 

vlastního názoru učitelek, dojdu k těmto závěrům: 

Největší význam pro získání realizační složky psychodidaktické dimenze 

přisuzují učitelky své zkušenosti z praxe (75%) - své profesionální dráze, přínos SpgŠ 

pro získání této složky uvedly čtyři učitelky (20%) (viz tabulka 3, 4); dalším nejčastěji 

uvedeným faktorem podílejícím se na vzniku kompetence, a to složky 

teoretickovýtvarné (která se týká oblasti dějin výtvarné kultury, orientace v umění, 

pochopení kulturních a uměleckých souvislostí) byl vliv studia na SPgŠ (65%). 

Chtěla bych uvést spojitost studia na SPgŠ s „dobrým učitelem". Sedmnáct 

učitelek si vybavilo jméno i „osobnost učitele". Polovina učitelek z kategorie I uvedla, 

že ovlivnil jejich následnou volbu specializace (viz kap.5.6.2). 

Další přínos SPgŠ pro získání dovedností a zkušeností důležitých pro nabývání 

produktivní složky výtvarné dimenze označilo 55% respondentek (tabulka 3, kap. 

5.6.2), 6 učitelek (30%) uvedlo jako klíčový moment pro získání této složky výtvarnou 

výchovu na základní škole. Nabytí pedagogické způsobilosti v oblasti, která je pro 

pedagogickou činnost a vedení nesmírně důležitá, projektové složce, si uvědomila a 

uvedla velmi malá část učitelek, za klíčové momenty získání této složky označilo 6 

učitelek (30%) praxi, 5 učitelek přípravu na SPgŠ (20%). 

Přínos vlastní zájmové činnosti a aktivit pro nabývání dovedností a zkušeností 

v oblasti produktivní složky výtvarné kompetence označily pouze 3 učitelky (15%) (viz 

kap. 5.4.3). 
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Za obohacení pedagogické způsobilosti ve všech jejích složkách ohodnotilo 6 

učitelek (30%) další vzdělávání (viz kap. 5.4.4). 

Přínos studia na vysoké škole pro rozšíření znalostí a obohacení profesní 

kompetence učitele vyzdvihly všechny učitelky studující na PedFUK (2 absolventky, 2 

studentky-20%). 

„Očekávané výstupy" 

Za získanou součást profesní kompetence v průběhu studia a praxe označily 

učitelky tyto složky: 

• realizační kompetence (95% respondentek) 

• produktivní výtvarná kompetence (70% respondentek) 

• teoretickovýtvarná kompetence (65 % respondentek) 

• projektová kompetence (35% respondentek) 

• reflektivní kompetence (5% respondentek) 

Jako postrádané kompetence uvedly respondentky tyto složky : 

• realizační kompetence (30 % respondentek) 

• projektová kompetence (25 % respondentek) 

• produktivní výtvarná kompetence (15% respondentek) 

• reflektivní kompetence s důrazem na užívání funkčního slovníku (5% 

respondentek) (viz tabulka 5) 

„Rizika" 

Za prvopočáteční „riziko" považuji nízkou podporu výtvarných aktivit v 

rodině dítěte (viz kap.5.4.3). Zároveň ale, jak vyplynulo z dalšího výzkumu, se možná 

právě touto skutečností otevírá prostor pro působení mateřské školy. 

Dalším faktorem může být negativní zkušenost z období docházky do 

základní školy (viz kap. 5.4.3, tabulka 7, 8). 

Za neuvědomovanou, ale ne nedostatečnou kompetenci, je podle mého názoru 

možné považovat psychosociální kompetenci (viz kap. 5.4.1). Velkým problémem je 
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ovšem minimální uvědomění reflektivní složky psyehodidaktieké dimenze (viz kap. 

5.5). 

Dalším zásadním problémem je nabývání kompetence projektové (tabulka 5). 

Porovnáme-li zjištění o nabývání profesní kompetence ve výtvarné výchově, 

shledáme, že poměr mezi výtvarnou a psychodidaktickou dimenzí je velice rozdílný. 

Uvědomíme-li si, že „psychodidaktická dimenze je speciálním pedagogickým, 

resp. didaktickým rozměrem naší odbornosti. Její ovládnutí umožňuje: 

• nalézt zajímavé, výtvarně nosné a dispozice dětí rozvíjející výtvarné 

úkoly 

• strukturovat je s ohledem na všechny faktory, které mohou ovlivnit 

výtvarně výchovný proces při jejich realizaci 

• z těchto úkolů vytvářet smysluplné vyšší celky - metodické či tématické 

projekty 

• dobře je připravit 

• úspěšně je realizovat a zhodnotit" 

(Hazuková 1998/9), zjistíme, že tato „nedostatečnost" je velice zásadní 

mezerou ve vzdělávání učitelek mateřských škol (viz kap. 3.2.3). 

Základy této dimenze profesní kompetence by měly získat učitelky při studiu na 

SPgŠ. 

Další formy studia (vysokoškolského a bakalářského) by měly tyto základy 

rozvíjet a prohlubovat, ne tedy studentky s problematikou teprve seznamovat. Učitelky 

by měly mít možnost dalšího vzdělávání v této oblasti. Pokud bude vzdělávání 

přínosné pro práci učitelek, bude o ně i zájem (viz kap. 5.6.2 - P4). 

Nabídka vzdělávacích programů tuto možnost zatím příliš nenalézá. Učitelky by 

také měly mít příležitost o své práci hovořit, poukazovat na problémy, nedostatky, 

umět obhajovat a argumentovat. Pokud budou mít tuto možnost pouze zřídka, 

nemohou si osvojit užívání funkčního slovníku, schopnost komunikovat s poznatky, 

nemohou s patřičným nadhledem nahlížet na svou práci, ani se poučit z omylů vlastních 

či cizích. 
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6 Dílčí výzkum 2 - dotazníkové šetření pro studentky SPgS 

6.1 Výběr a charakteristika výzkumné metody 

Dílčí výzkum 2 měl ověřit výsledky dílčího výzkumu 1. Pro tuto kvantitativní 

část výzkumu byl vybrán dotazník jako metoda zaměřená na získání většího množství 

dat. 

Dotazník měl doplnit dílčí výzkum 1 (DV 1), a proto byl dotazník sestaven z 

položek podobných otázkám užitým v rozhovoru pro učitelky mateřských škol. Cíle 

tohoto dílčího výzkumu jsou uvedeny v kapitole 4. 

Vstupní část dotazníku vysvětluje cíle dotazníku - průzkumu v oblasti výtvarné 

výchovy, řešení otázky postojů ke světu a výtvarné tvorbě. 

V druhé části jsou obsaženy otázky, které mají obdobnou strukturu jako 

rozhovor (viz příloha), týkají se : 

• obliby vedení jednotlivých výchovně vzdělávacích činností 

• volby specializace 

• vzpomínek a zkušeností na VV z dětství, základní školy, střední školy, 

vlivu učitele 

• znalostí a dovedností potřebných pro vedení výtvarných činností 

získaných na SPgŠ 

• zájmu o další studium a vzdělávání v oblasti VV 

6.2 Výběr vzorku a realizace dotazování 

Výzkumu se zúčastnilo 94 studentek 4. Ročníku SpgŠ v Praze a Berouně. 

Mezi respondenty nebyl žádný muž. Administrace dotazníku proběhla v květnu a 

v červnu v roce 2005 a 2006. Návratnost dotazníku byla vysoká, ze 100 rozdaných 

dotazníků jich bylo vyplněno 94 (94 %).Důvodem zřejmě je, že jsem měla možnost 

zadat část dotazníků osobně. Chtěla bych poznamenat, že jsem se setkala s velice 

vstřícným postojem vedení škol, učitelů i samotných respondentek, což mě příjemně 

překvapilo. 
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Dotazníky jsem rozdělila obdobně jako v dílčím výzkumu 1 do 3 kategorií, které 

zároveň definují proměnné výzkumu (kategorie 1, kategorie 2, kategorie 3). Kritériem 

pro rozdělení byly položky 1-3 (viz příloha 4) - volba specializace a pořadí obliby 

jednotlivých výchovně vzdělávacích činností. 

Specializaci výtvarné výchovy a zároveň vedení výtvarných činností jako 

nejoblíbenější uvedlo 27 respondentek (kategorie 1). Do kategorie 2 jsem zařadila 38 

respondentek, které nesplňují kritérium kategorie 1 - oblibu vedení výtvarných 

činností uvedly na 1. - 2.místě, specializaci výtvarné výchovy volilo pouze 5 

respondentek. 

Kategorii 3 vytvořilo 29 respondentek, které zvolily jinou specializaci (Hv,Tv,Dv) a 

zároveň uvedly oblibu vedení výtvarných činností na 3. - 4.místě (viz graf č.l). 

Jako faktory ovlivňující upřednostňování výtvarných činností a současně 

volbu specializace uvedly respondentky kategorie 1 tyto důvody (viz graf č.2): 

- nejvíce zkušeností a schopností v této oblasti, zájem o vlastní výtvarné aktivity (66, 67 

%) 

- přínos výtvarných činností pro rozvoj osobnosti dítěte (22, 22%) 

- viditelný výsledek, možnost využití v dalších výtvarných činnostech (11, 11%) 

Specializaci výtvarné výchovy zvolilo také 5 respondentek v kategorii 2 (13, 

16%) z těchto důvodů: zájem o dějiny výtvarné výchovy, jednodušší teorie, špatný 

přístup pedagoga jiné specializace, absence specializace dramatické výchovy, špatná 

příprava zvolené oblíbené činnosti pro praxi učitele. 

6.3 Formulace hypotéz 

Na základě těchto poznatků a závěrů dílčího výzkumu 1 jsem pro další fázi 

šetření formulovala tyto hypotézy, které by měly potvrdit nebo vyvrátit výsledky dílčího 

výzkumu 1: 

Hl: Respondentky kategorie 1 a 2 budou uvádět častěji podporu svých výtvarných 

aktivit v rodině než respondentky kategorie 3. 
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H2: U kategorie 3 se potvrdí častější negativní zkušenost z výtvarné výchovy na 

základní škole než u kategorie 1 a 2. 

H3: Respondentky kategorie 1 spatřují větší přínos studia SPgŠ v didaktické 

oblasti výtvarné výchovy narozdíl od kategorie 2 a 3, které spatřují větší přínos 

studia v oblasti metodiky výtvarné výchovy (viz kap.5.4.1). 

H4: Studentky z kategorie 1 budou projevovat větší zájem o další vzdělávání v 

oblasti didaktiky výtvarné výchovy než studentky z ostatních kategorií. 

(Oblast didaktiky a metodiky pro účely tohoto výzkumu vymezuji v kapitole 5.4.1 ). 

6.4 Analýza získaných dat 

Předchozí část výzkumu (DVÍ) ukázala jako jeden z klíčových faktorů pro 

utlumení zájmu o výtvarnou výchovu nízkou podporu výtvarných aktivit 

respondentek v rodině. Příčinou pochopitelně může být otázka specifických 

předpokladů a podpora jiných dispozic dítěte. Protože právě tento faktor se objevil jako 

jeden z důležitých při formování postojů k výtvarné tvorbě, pokusím se jej i v této části 

průzkumu potvrdit nebo vyvrátit. 

Shrnutím a analýzou získaných dat z položky 8 (viz příloha - tabulka 12) jsem 

vyvodila tyto závěry: 

Výtvarné kroužky navštěvovalo z kategorie 1 29,63% respondentek, jako 

jinou podporu ze strany rodičů označilo 70,37% respondentek pochvalu a podporu. 

Z kategorie 2 navštěvovalo výtvarný kroužek 21,05% respondentek, další způsob 

podpory výtvarných aktivit uvedlo 65,79%. Z kategorie 3 navštěvovala výtvarně 

zaměřený kroužek pouze 1 respondentka (3,45%) a výtvarnou podporu ze strany rodičů 

uvedlo 31,03% respondentek. Jako nulovou označila podporu ze strany rodičů 1 

respondentka z kategorie 1 (3,70%). 7 respondentek kategorie 2 (18,42%) a 18 

respondentek z kategorie 3 (62,07%). 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že podpora respondentek ze strany rodičů 

byla úměrná jejich současnému zájmu o výtvarnou výchovu (viz kap.6.5). Porovnáme-li 
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získaná data s tabulkou 8, zjistíme rozdíl mezi kategorií I a II (DVÍ) a kategorií 1 a 2 

(DV2). 

Podpora výtvarných aktivit respondentek DV2 ze strany rodičů je výrazně větší než v 

DVÍ. 

Jako další klíčový faktor pro utlumení zájmu o výtvarnou výchovu ukázal DVÍ 

vysoký rozdíl mezi pozitivní a negativní zkušeností kategorie III z výtvarné 

výchovy v základní škole. 

V další části analýzy dat jsem se zaměřila na „pozitivní a negativní zkušenost ze 

školní výtvarné výchovy". Východiskem se staly odpovědi na položky dotazníku 5 - 7 

(viz příloha 4). 

Pozitivní zkušenosti shrnuje tabulka 12. Data jsou shromážděná v tabulce podle těchto 

hledisek: 

• podpora výtvarných aktivit v rodině 

• zkušenost z MS: 

a) výtvarné činnosti 

b) hodnocení, pochvala 

• zkušenost ze ZŠ je shrnuta do několika bodů: 

a) přístup učitele (osobnost učitele, přirozená autorita, přístup k 

žákům, komunikace,objektivní hodnocení apod.) 

b) obsah hodin (výběr technik, prostředků, námětů, projektů) 

c) odbornost učitele (znalost dějin výtvarného umění, přehled v 

oblasti výtvarného umění, poutavý výklad apod.) 

d) přínos výtvarné výchovy (orientační shrnutí přínosu 

výtvarných činností - uspokojení, radost z tvorby,...) 

e) hodnocení (význam hodnocení výsledku, známka, pochvala, 

uznání,...) 

• vliv učitele ZS a SS na formování vztahu k výtvarnému umění 

Průměrné relativní četnosti pozitivní a negativní zkušenosti, které se týkají výtvarné 

výchovy jsou shrnuty v tabulce 14: 
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Nejvyšší pozitivní zkušenost z MS a ZŠ se ukázala u kategorie 2 (MŠ - 40,79%, ZŠ -

35,26%). Nejvyšší pozitivní zkušenost ze SŠ je u kategorie 1. Kategorie 1 uvedla také 

jako nejvyšší podíl učitele na ovlivnění vztahu respondentek k výtvarnému umění 

(ZŠ + SPgŠ - 24,8%), pouze na SPgŠ - 40,74% viz tabulka 12, graf 3). 

Negativní zkušenost je zobrazena v tabulce 13, graf 4. Shromážděná data jsou seřazena 

podle těchto hledisek: 

• negativní zkušenost z domova 

• negativní zkušenost z MS 
v 

• negativní zkušenost ze ZS : 

a) přístup učitele (nevstřícný přístup k žákům, 

zesměšňování, špatné vysvětlení úkolu, neschopnost poradit, neochota, nezájem, 

neobjektivní, příliš kritické hodnocení) 

b) obsah hodin (nudná témata, opakující se náměty, 

jednotné zadání pro všechny bez možnosti projevení vlastního názoru, nezajímavé 

techniky, žádná možnost experimentu apod.) 

c) odbornost učitele (neznalost oboru, nudný výklad, 

příliš informací apod.) 

Porovnání průměrné relativní četnosti „pozitivní a negativní zkušenosti" z jednotlivých 

stupňů škol, domova a vliv učitele na formování vztahu k výtvarnému umění zobrazuje 

tabulka 14: 

Největší negativní zkušenost z mateřské školy se ukázala u kategorie 1 (11,11 

%),ze základní školy u kategorie 3 (14,73 %) a ze SPgŠ u kategorie 2 (15,79 %). 

V další části šetření jsem odpovědi respondentek analyzovala a porovnávala 

podobně jako v DVÍ s profesními kompetencemi učitele ve výtvarné výchově (viz kap. 

3.1.2 a kap. 5.4.1). Došla jsem k těmto výsledkům: 

Soubor nabytých vědomostí, zkušeností a dovedností - „kompetencí" 

potřebných pro vedení výtvarných činností v mateřské škole je minimální. 
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Celkově označily respondentky přínos studia SPgŠ v následujících oblastech (viz 

tabulka 15): 

• osvojení nových technik (produktivní výtvarná kompetence) 37,23% 

• poznatky v oblasti dějin, výtvarného umění, orientace v umění (receptivní a 

teoretickovýtvarná kompetence) 28,72% 

• znalosti potřebné pro plánování činnosti, vhodný výběr cílů, prostředků s 

přihlédnutím 

k věku dítěte, zvláštnosti dětské kresby (projektová kompetence) 7,45% 

• motivace, organizace, flexibilita, metodické znalosti (realizační kompetence) 

25,53% 

• hodnocení dětského výtvarného projevu, neobvyklé a zvláštní v dětské kresbě, 

jako součást psychologie (reflektivní složka kompetence) 

3,19% 

Přípravu pro budoucí povolání jako zcela nepřínosnou označilo 12,77% 

respondentek, na otázku "Které potřebné znalosti a dovednosti získaly studentky při 

studiu SPgŠ?"odpovídaly takto: 

"neměly jsme metodiku" (II) 

"skoro nic" (II) 

"nic" (I) 

"nic moc" (II) 

"téměř nic, co bych mohla využít" (II) 

"velice málo, ve škole nebyl prostor na metodiku" (I) 

"žádné, metodiku jsme totiž neměli" (1) 

Porovnáním rozdílu přínosu jednotlivých kategorií jsem došla k těmto závěrům (tabulka 

17): 

Kategorie 1 považuje za nejvyšší přínos v úrovni receptivní a teoretickovýtvarné 

kompetence (37,04%), dále produktivní kompetence(33,38%), realizační kompetence 
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(25,93 %), projektové (14,81 %); žádný přinos studia v přípravě pro praxi nespatřuje 

11,11% respondentek. 

Kategorie 2 považuje za nejvyšší přínos zdokonalení v oblasti produktivní 

výtvarné kompetence (36,84 %), dále v realizační kompetenci (21,05 %), receptivní a 

teoretickovýtvarné (18,42 %), reflektivní (7,90 %), projektové (5,26 %). Absenci 

přípravy pro vedení výtvarných činností v mateřské škole shledalo 21,05 % 

respondentek. 

Kategorie 3 shledala nejvyšší přínos ve výtvarné produktivní kompetenci (41,38 

%), dále teoretickovýtvarné a receptivní kompetenci (34,48 %), realizační kompetenci 

(31,03 %) a nepatrný přínos v projektové (3,45 %). Na nedostatečnost přípravy SPgŠ 

poukázala 1 respondentka (3,45 %). 

Znalosti a dovednosti potřebné pro vedení výtvarných činností, označené 

studentkami za ty, které je „nutné získat praxí", jsem považovala za „kompetence, 

které studentky podle svého názoru v závěru studia postrádají." Jelikož porovnání 

jednotlivých kategorií nepřinesla žádná významná zjištění, shrnula jsem všechny 

kategorie pouze celkově: 

Nejčastější zmíněnou kompetencí byla realizační (47,87 %), dále projektová 

(25,55 %), produktivní (23,40%) a nepatrně označená reflektivní složka (4,26 %), viz 

tabulka 16). 

Vyhodnocování údajů položky, která se týkala dalšího pedagogického 

vzdělávání, přineslo tyto výsledky: 

Celkově uvedlo zájem o další formu pedagogického studia 64 respondentek 

(68,09 %), z toho o studium předškolní pedagogiky na pedagogické fakultě projevilo 

zájem 7 respondentek (7,45%), o studium učitelství 1.stupně ZŠ 14 respondentek (14,90 

%), o studium výtvarné výchovy projevily zájem 4 respondentky (4,26%) pouze 

z kategorie 1 (14,81 % z kategorie 1), 15 respondentek studium na PedF 

nespecifikovalo (15,96%), ostatní zvolily jiné obory pedagogického studia. 

Zájem o jednotlivé problémové okruhy dalšího vzdělávání v oblasti výtvarné 

výchovy shrnuje tabulka 18. Získaná data jsem analyzovala a porovnávala s 
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profesionálními kompetencemi učitele výtvarné výchovy obdobně jako v DVÍ 

(kap.5.4.4). Za didaktické problémy jsem považovala okruhy vzdělávání c, f, g, za 

problematiku metodiky Vv okruhy a, b, g (viz kap. 5.4.4). Rozdíly mezi jednotlivými 

kategoriemi nejsou tak velké jako mezi kategoriemi DVÍ, přesto se opět potvrdil 

nejvyšší zájem kategorie l o vzdělávání ve všech okruzích. 

6.5 Výsledky dílčího výzkumu 2 - ověření hypotéz 

Hl: Rcspondcntky kategorie 1 a 2 budou uvádět častěji podporu svých výtvarných 

aktivit v rodině než respondentky kategorie 3. 

Ověření: 

Z analýzy získaných dat vyplývá, že respondentky z kategorie 1 a 2 měly 2-3x vyšší 

podporu výtvarných aktivit v rodině než respondentky kategorie 3 (viz kap.6.4, tabulka 

12, graf 3). 

Tím byla pravdivost hypotézy 1 potvrzena. 

H2: U kategorie 3 se potvrdí častější negativní zkušenost z výtvarné výchovy na 

základní škole než u kategorie 1 a 2. 

Ověření: 

Porovnání negativní zkušenosti ze školní Vv přinesla pestrá zjištění, každá kategorie 

ukazuje nejvyšší míru negativní zkušenosti na jiném stupni školy. Zajímavá je výše 

negativní zkušenosti ze SPgŠ a zároveň nejvyšší negativní ovlivnění ze strany učitele u 

kategorie 2. Nejvyšší negativní zkušenost z VV na ZŠ uvedla kategorie 3 (viz kap.6.4, 

tabulka 13). 

Tím byla pravdivost H2 potvrzena. 

H3: Respondentky kategorie 1 spatřují větší přínos studia SPgŠ v didaktické 

oblasti výtvarné výchovy narozdíl od kategorie 2 a 3, které spatřují větší přínos 

studia v oblasti metodiky výtvarné výchovy (viz kap.5.4.1). 

Ověření: 
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Pravdivost hypotézy jsem ověřovala analýzou nabývání projektové a reflektivní složky 

psychodidaktické kompetence jednotlivých kategorií na SPgS (viz kap.5.4.1, tabulka 

15). Na průzkumu DV2 je patrné, že přínos SPgS pro získání této složky profesní 

kompetence je podle názoru respondentek velice malý. Nejvyšší přínos pro nabývání 

projektové a reflektivní kompetence uvedla kategorie 1 (14,81%), kategorie 2 označila 

tento přínos nepatrně nižší (13,16%), kategorie 3 výrazně nižší (3,45%). 

Tím byla pravdivost hypotézy 3 potvrzena. 

H4: Studentky z kategorie 1 budou projevovat větší zájem o další vzdělávání v 

oblasti didaktiky výtvarné výchovy než studentky z ostatních kategorií. 

Ověření: 

Studentky z kategorie 1 mají větší zájem o další vzdělávání v oblasti didaktiky VV než 

studentky z ostatních kategorií. 

Po analýze získaných dat a jejich porovnáním s profesionálními kompetencemi (viz 

kap. 6.4, tabulka 18) se skutečně potvrdil nejvyšší zájem kategorie 1 o problémové 

okruhy týkající se didaktických problémů. 

Tím byla pravdivost hypotézy 5 potvrzena. 

6.6 Diskuse a závěry 

V této kapitole bych chtěla porovnat výsledky DVÍ s výsledky DV2 a vyvodit z 

nich příslušné závěry. Jako jeden z klíčových momentů ovlivňujících budoucí postoj k 

výtvarné výchově se potvrdila nízká podpora výtvarných dispozic v rodině. Výsledky 

DVÍ i DV2 prokázaly tento faktor jako jeden z důležitých pro „utlumení zájmu o 

výtvarnou výchovu a výtvarné činnosti". Tato skutečnost sice nepatří mezi "školou 

ovlivnitelné předpoklady", ale jak ukázala další výzkumná zjištění, kdy byla prokázána 

vysoká pozitivní zkušenost z výtvarné výchovy v mateřské škole u kategorie III -

(DVÍ) a kategorie 3 (DV2) (nejvíce převyšující nad negativní), nabízí prostor pro 

vzbuzení zájmu o dané aktivity v mateřské škole (viz kap. 5.4.3 a 5.4, tabulka 7, 8, 

17). 
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Jako další negativní faktor se projevila v DVÍ i DV2 „negativní zkušenost z 

období docházky do základní školy". Největší negativní zkušenost (a zároveň i 

nejnižší pozitivní zkušenost) z tohoto období uvedly učitelky z kategorie III a studentky 

z kategorie 3 (viz kap. 5.4.3, tabulka 7, 8; kap. 6.4, tabulka 12, 13, 14). Tato skutečnost 

se ukázala jako jeden ze školou ovlivnitelných klíčových předpokladů formování 

postojů k výtvarné tvorbě, výtvarnému vnímání světa a pozdějšímu nabývání 

kompetencí učitelek mateřských škol v oblasti výtvarné výchovy. 

Jako další školou ovlivnitelný klíčový předpoklad nabývání kompetencí 

potřebných pro vedení výtvarných činností v mateřské škole se ukázala zkušenost ze 
v 

SPgS (DVÍ - kap. 5.4.1, DV2 - kap.6.4). Ačkoliv tato zkušenost se ukázala v obou 

částech výzkumu jako velice důležitá pro volbu specializace VV (viz kap. 5.4.3, 6.4), 

neprokázala nabytí profesní kompetence učitelek v této oblasti (viz příloha 11). 

Zatímco přínos studia pro nabývání výtvarné dimenze kompetence uvedla větší 

část učitelek a studentek (75% učitelek, 32,97% studentek), přínos pro získání 

kompetence psychodidaktické dimenze byla uvedena jako minimální (35% učitelek, 

12,06% studentek)-tabulka 15. 

Toto zjištění považuji za velice zásadní nedostatek přípravy učitelek 
v 

mateřských škol na SPgS (viz kap. 5.7, kap.6.4). Varovný je také „klesající přínos 

SPgŠ" v současnosti. Rozdíl přínosu studia SPgŠ pro nabývání kompetencí uvedly 

učitelky podstatně vyšší než studentky. Tento fakt může být způsoben rozdílným 

charakterem studia SPgŠ v minulosti a současnosti (viz kap. 3.2.3, příloha 1). Nadějí 

naopak může být velký zájem o další formu pedagogického vysokoškolského studia 

jako dalších možností nabývání profesní kompetence (celkem 64% respondentek; o 

studium oboru PPg, 1.stupeň ZŠ, studium VV, popř. blíže nespecifíkovatelný obor 

pedagogického studia projevilo zájem 52,04% respondentek). 

Další možností může být forma (povinnost) dalšího vzdělávání. 

Kompetence učitelek se budou zvyšovat, budou-li mít odborné vedení, zájem o 

vzdělávání bude, bude-li vzdělávání pro učitelky skutečně přínosné. 

I když DVÍ i DV2 prokázal nejvyšší zájem o další vzdělávání v oblasti nabývání 

psychodidaktické složky profesní kompetence především u učitelek kategorie I a 

studentek z kategorie 1 (viz kap. 5.4.4 a kap. 6.4), projevily zájem o další vzdělávání v 

této oblasti i ostatní respondentky. V okruzích, které se týkají oblasti výtvarné dimenze, 
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profesní kompetence zájem kategorie II a kategorie 3 dokonce zájem učitelek a 

studentek z kategorie I a kategorie 1 převyšují (tabulka 10 a tabulka 18). 

7 Anketa pro rodiče 

7.1 Popis metody a zdůvodnění jejího výběru 

Anketa byla vybrána jako doplňující metoda, která měla zmapovat postoje rodičů 

k výtvarným aktivitám a výtvarnému umění, a přinést tak odpovědi na jednu 

z výzkumných otázek (viz kap. 4). 

7.2 Výběr vzorku a realizace dotazování 

Do této části průzkumu byli zapojeni rodiče dětí z mateřských škol v Brandýse 

nad Labem-Staré Boleslavi. Dotazování proběhlo v červnu a září 2006, celkem jsem 

shromáždila 60 vyplněných anket (návratnost: přibližně 50%). 

7.3 Analýza získaných dat 

Analýza získaných dat měla přinést odpovědi na tyto dílčí výzkumné otázky (viz 

kap.4): 

a) Podle jakých hledisek vybírají rodiče výtvarné aktivity pro své děti? 

b) Z jaké nabídky vybírají? 

c) Jaká je četnost výběru výtvarných kroužků? 

V anketě uvedli rodiče volbu těchto zájmových kroužků: 

• sportovní (45 %) 

• výtvarný (35 %) 

• hudební (30 %) 

• keramika (25 %) 

• angličtina (23,33 %) 
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• taneční (15%) 

• dramatický (8,33 %) 

• skautský (0,17%) 

• 

Většina rodičů zvolila pro své děti dva různě orientované zájmové kroužky 

(40%); 30 % rodičů dalo přednost jednomu kroužku; 18,33% rodičů zvolilo 3 zájmové 

kroužky; 8,33 % dětí nenavštěvuje žádný zájmový kroužek; minimum (5 %) uvedlo 

volbu 4 - 5 zájmových aktivit dítěte. 

Důvodem pro volbu uvedených aktivit byly tyto faktory: 

1) rozvoj schopností, nadání a talentu dítěte (60%) 

2) zájem dítěte, zábava a relaxace (55%) 

Zaměříme-li se na výtvarně orientované kroužky - výtvarný kroužek, keramika, 

zjistíme, že četnost volby takto zaměřených aktivit je vysoká (celkem 55%). 

Analýzou odpovědí na položku 2 (viz příloha 5) jsem dospěla k těmto poznatkům: 

a) 70 % rodičů očekává, že obsahem těchto kroužků by měl být rozvoj 

výtvarných dovedností dětí (malba, kresba, modelování, osvojení různých technik,...) 

b) 35 % rodičů označilo jako důležitou náplň rozvoj (nejen) výtvarných 

dispozic: (rozvoj talentu a nadání, představivosti, fantazie, vnímání, prožívání, 

komunikace, uspokojení potřeb). 

Pro přiblížení uvádím některé odpovědi: 

ad a) 

• poznávat nové techniky 

• malovat, kreslit 

• naučit se kreslit přírodu a postavy 

• lepení, stříhání, pracovat s materiály 

• různé "výrobky" a výkresy 

• rozvíjet jemnou motoriku 

i 
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ad b) 

• rozvíjet svou fantazii 

• projevit svou fantazii 

• hravým způsobem vyzkoušet různé možnosti výtvarného projevu 

• rozvíjet své schopnosti 

• rozvíjet vlohy 

• vyjádřit své představy 

V odpovědích na položku 3 „Co by mělo dítě při výtvarných činnostech v 

mateřské, popř. základní škole získat?" poukázala největší část rodičů (51,67%) na 

důležitost rozvoje výtvarných dovedností (zručnosti, motoriky, jistoty, znalosti apod.) 

Jen o něco méně rodičů (46,67%) zdůraznilo význam rozvoje dispozic a poznávacích 

procesů (talentu, fantazie, výtvarného cítění, vnímání, sebevyjádření, sebevědomí 

apod.) 11,67 % považuje za nejvýznamnější přínos těchto aktivit prožitek a radost 

dítěte. 

Pro zajímavost jsem vybrala opět některé odpovědi: 

• manuální zručnost, šikovnost 

• radost z vlastnoručně vyrobených výrobků 

• držení tužky 

• všestranné dovednosti 

• celkový přehled a osvojení základních technik 

• najít lepší a hlubší pohled na svět okolo sebe 

• rozvíjet talent 

• získat sebedůvěru 

• výtvarné cítění 

• chuť dál se výtvarné činnosti věnovat 

• další rozvíjení osobnosti a talentu dítěte 

• rozvíjet svůj talent i fantazii 

• cit k umění 

i 
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• cit pro krásu 

• radost z činnosti a rozvíjení zájmu o daný obor 

• vážit si věcí, které udělá 

• spojovat užitečné s příjemným 

Zkušenost z dětství ve vztahu k výtvarné výchově označilo 40% respondentů jako 

pozitivní, jako nejvýznamnější uvedli příjemné hodnocení, pochvalu, ocenění a 

uspokojení (16,67%), vzpomínku na zajímavé techniky, náměty a poznatky si 

uvědomilo 15% rodičů, 5% uvedlo příjemný prožitek z VV a pouze 1,67% vzpomínku 

na „milou paní učitelku". 53,33% respondentů si pozitivní ani příjemnou vzpomínku z 

VV v dětství nevybavilo. 

Na „příjemnou situaci" (viz příloha A.položka 5) z VV si nevzpomnělo 53,33% 

respondentů; 33,33% respondentů si takovou situaci vybavilo. Za příčinu negativní 

zkušenosti označilo 15% uěitele a jeho postoj k žákům; 8,33% obavu z výsledku a 

hodnocení, 5% nezáživný a nudný obsah hodin a 5% nějakou konkrétní ojedinělou 

situaci (politá záda, vylité barvy apod.). 

Zájem o výtvarné činnosti v současnosti projevuje pouze 23,33% 

respondentů, z toho 6,67% respondentů pouze v souvislosti s výtvarnými aktivitami 

dítěte, 16,67% uvedlo jako vlastní výtvarné aktivity textilní techniky, malbu, sochařství, 

grafiku, počítačovou grafiku a fotografii, za období, kdy jejich zájem o tyto činnosti 

vznikl, označilo 6,67% respondentů rodičovské povinnosti, 5% dětství a vliv rodiny, 

3,33% učitele výtvarné výchovy, 1,67% ZŠ, 

ostatní se nevyjádřili. 

Zájem o výtvarně uměleckou tvorbu v současnosti projevuje 28,33% respondentů 

(viz položka 6 - příloha -15% o malířství a sochařství; 11,67% o architekturu, bytovou 

architekturu, design a moderní umění+ 1,67% o fotografii). Za způsob projevu svého 

zájmu označilo 15% návštěvy výstav a 6,67% zájem o uvedenou problematiku v 

literatuře. 

i 
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7.4 Výsledky ankety 

DV3 ukázal, že zájem rodičů o výtvarně zaměřené aktivity dětí je vysoký. 

Celkové shrnutí volby výtvarně orientovaných kroužků ukázalo zájem o tyto aktivity 

jako nejvyšší (viz kap.7.3). 

Porovnám-li výsledky z ankety se současnou nabídkou zájmových útvarů v 

Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, zjistím, že z celkového počtu 513 dětí zapsaných 

do různých zájmových kroužků navštěvuje v současnosti výtvarně orientované kroužky 

150 dětí (30,21%), tedy asi třetina dětí (tabulka 19). 

Hlavním hlediskem pro výběr zájmových aktivit dětí se ukázal faktor rozvoje 

schopností, nadání a talentu dítěte (60%), jako další kritérium pro volbu kroužků je 

zájem, zábava a relaxace dítěte (55%) (viz kap. 7.2). 

Výsledky průzkumu ukázaly, že mezi pozitivní a negativní zkušeností 

respondentů - rodičů není velký rozdíl. 40% respondentů označilo tuto zkušenost jako 

pozitivní; 33,33% si vybavilo negativní zkušenost; 53,33% respondentů si nevybavilo 

pozitivní ani negativní zkušenost ze školní výtvarné výchovy. 

Chtěla bych poukázat na význam hodnocení - pozitivního(16,67%) i 

negativního(8,33%) a na nejčastější příčinu „negativní vzpomínky"- osobu učitele a 

jeho postoje k žákům (15%) (viz kap.7.3). 

Jako očekávanou náplň výtvarných kroužků uvedla většina rodičů (70 %) 

činnosti zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností dětí, 35% rodičů poukázalo na 

důležitost dalších činností zaměřených na rozvoj poznávacích procesů, vnímání, 

pozorování, představivosti, fantazie, výtvarné citlivosti, rozvoj tvořivých schopností a 

komunikace, uspokojení potřeb). 

Výtvarné činnosti by měly být podle více než poloviny rodičů (51,67%) pro dítě 

přínosem především v oblasti rozvoje výtvarných dovedností, důležitost výtvarných 

činností pro rozvoj poznávacích procesů, dispozic, výtvarné citlivosti, kreativity a 

komunikace uvedlo 46,67% rodičů. 

i 
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7.5 Diskuse a závěry 

Výsledky ankety byly pro mě příjemným překvapením. Byla jsem přesvědčena, 

že výtvarným činnostem nepřikládají rodiče tak velký význam, jak ukázal tento 

průzkum. Myslela jsem si, že rodiče upřednostňují před výtvarně zaměřenými 

aktivitami sportovní a jazykově zaměřené kroužky. 

Dalším pozitivním zjištěním byla zajímavost a bohatost odpovědí. 

Ač zájem rodičů o vlastní výtvarné aktivity (23,33%) ani výtvarné umění (28,33%) v 

současnosti není vysoký, překvapily mě jejich postoje k „poslání" výtvarných činností 

v mateřské a základní škole. Očekávala jsem především odpovědi, které se týkají 

rozvoje výtvarných dovedností dětí, očekávala jsem i odpovědi „nezájmu o tuto oblast". 

Malý rozdíl mezi „požadavkem rozvoje výtvarných dovedností" a rozvojem 

„rozvojem poznávacích procesů, výtvarného cítění a komunikace, stejně jako celkového 

rozvoje osobnosti a talentu dítěte" mě velmi mile překvapil. Takový postoj rodičů je 

podle mého názoru dalším zdůrazněním požadavku kvalitní přípravy učitelek 

mateřských škol v této oblasti. 

Na závěr bych chtěla citovat několik odpovědí vybraných z anket: 

2) Co očekáváte, že budou děti ve výtvarně orientovaných kroužcích dělat? 

„Na tuto otázku bohužel nedokážu odpovědět, ale věřím v paní učitelky, které budou 

děti motivovat co nejlépe." 

„Naučit se prostě se vyjádřit." 

3) Co by mělo dítě při výtvarných činnostech v mateřské škole, popř.základní škole 

získat?" 

„Obrátím otázku" Co by dítě nemělo ztratit? Spontaneitu, hravost, tvořivost." 

„Chuť dál se výtvarným činnostem věnovat." 

„Pocit jedinečnosti." 

4) Zažil/a/jste při výtvarné výchově něco zajímavého nebo příjemného? 

„Pokud míníte při mé výtvarné výchově, tak musím bohužel konstatovat, že ne." 

„Příjemné a zajímavé to bylo skoro vždycky." 
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5) Vzpomenete si na nějakou „nepříjemnou" situaci, ve které jste se ocitl/a/ při 

výtvarné výchově? 

„Zesměšnění kamaráda." 

„Když jsem si myslela, že se mi něco povedlo a paní učitelka byla jiného názoru." 

„Ránu velkým štětcem, když jsem nedával pozor." 

„Pocit, že mi to moc nejde." 

8 Závěry a návrhy pro praxi 

„Poznávání světa, které se opírá o smysly, prožitky, sociální styk a 

praktickou činnost", tak je charakterizována zkušenost (Průcha 2004, s.312). 

Ve svém výzkumu jsem se snažila pátrat po příčinách, které ovlivňují vztah a 

postoj člověka k jedné z nejkrásnějších oblastí lidského bytí - umění a výtvarné kultuře. 

Společně s respondenty jsem se vracela do jejich dětství a mládí a snažila se nalézt, 

v čem je podstata toho, že někdo vzpomíná na hodiny výtvarné výchovy rád, zatímco 

druhý příjemné vzpomínky nemá. Jaké zkušenosti mají z výtvarné výchovy učitelky 

mateřských škol v souvislosti s posláním své profese, bylo předmětem zkoumání mé 

práce. 

Výzkumná šetření poukázala na některé nedostatky v přípravě učitelek 

mateřských škol v oblasti výtvarné výchovy. Tyto nedostatky nezáleží bohužel jen na 

přístupu a schopnostech jednotlivých studentů a učitelů, ale jsou způsobeny i 

nedostatečnou náplní obsahu vzdělávání učitelek mateřských škol v této oblasti. 

Nedostatečné nabytí profesní kompetence učitele je závažnou otázkou, která 

se může nepříjemně odrazit ve výchově a vzdělávání dětí. 

V současnosti jsou na děti kladeny stále větší nároky, zvyšuje se potřeba 

vzdělávání a zároveň se stále zmenšuje prostor pro jeho vlastní vyjádření, prožívání a 

komunikaci. Pokud učitelka není kompetentní dítě profesionálním způsobem vést, může 

se negativně podílet na rozvoji dětské osobnosti. 

a 
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I když zkušenost z mateřské školy se neprokázala jako významná pro budoucí 

postoj k výtvarné výchově a výtvarné tvorbě, objevila se v průběhu průzkumu některá 

zjištění, která by pro předškolní vzdělávání mohla být z hlediska podchycení zájmu 

dětí o výtvarné aktivity velmi motivační. 

Dalším signálem požadujícím zvyšování učitelské způsobilosti v oblasti 

výtvarné výchovy jsou poznatky z doplňující části výzkumu - ankety pro rodiče dětí 

mateřských škol. 

Průzkum prokázal, že výtvarným aktivitám připisují rodiče z hlediska 

celkového rozvoje dítěte velký význam. I když sami „nemají na výtvarné aktivity 

čas", považují je za významné pro rozvoj dítěte. Toto zjištění by mělo být dalším 

zavazujícím pro kvalitní přípravu pedagogů. Má-li být spolupráce mezi učiteli a rodiči 

úspěšná, musí mít „společný jazyk", učitelky musí umět s rodiči komunikovat a musí 

problematiku výchovy a vzdělávání dobře znát - i v oblasti výtvarné výchovy. 

Uvidí-li rodiče profesionalitu a zájem učitele o rozvoj svého dítěte, mohou 

změnit svůj postoj k výtvarné tvorbě, prostřednictvím dítěte mohou začít pronikat do 

„výtvarného světa", mohou změnit i svůj často záporný postoj k učitelskému povolání. 

Učitelům by se zvýšila společenská prestiž, což by v současnosti bylo určitě velmi 

potřebné. 

Jakým způsobem však vyřešit zvyšování profesní kompetence, když empirické 

výzkumy poukazují na velké problémy dosahování a v průběhu let praxe i „udržování" 

profesní připravenosti učitelů? 

Jedním z řešení je v současnosti možnost dalšího bakalářského a magisterského 

studia. Další možnosti by měla nabízet střediska zprostředkovávající další vzdělávání, 

měla by zajišťovat setkávání a komunikaci s odborníky, mohla by vznikat centra, kdy 

by mohly učitelky konzultovat své problémy nejen samy mezi sebou, ale i s psychology, 

dalšími pedagogy, výtvarníky, hudebníky a jinými odborníky. 

V závěru bych chtěla připomenout některé problémy, na které jsem v průběhu 

průzkumu poukázala, ale pro nedostatečné množství informací jsem z nich nemohla 

vyvodit určité závěry. Bylo by zajímavé posuzování profesní kompetence učitelek 

jednotlivých uvedených kategorií z hlediska dlouhodobějšího pozorování jejich práce v 

oblasti výtvarněvýchovných aktivit a podrobnějším rozborem většího množství 

výtvarných prací a činností jimi vedených dětí. Samostatnou sondu by vyžadoval i 
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průzkum vlivu výtvarně zaměřených aktivit na postoje předškolních dětí s různou 

podporou přístupu k výtvarnému světu v rodině. 

Chtěla bych ještě dodat, že i když diplomová práce pro mě byla náročná, 

dověděla jsem se mnoho zajímavého, setkala jsem se po dlouhé době s bývalými 

kolegyněmi a také se mi podařilo podívat na pedagogické školy, kde jsem kdysi 

studovala. Všechna setkání byla velmi cenná a příjemná. 

Chtěla bych také poděkovat všem respondentům, kteří se na mém výzkumu 

podíleli, za jejich ochotu a vstřícnost. Na závěr uvádím „vzkaz" jedné ze studentek: 

„Doufám, že Vám dotazníky pomohou,a přeji hodně štěstí!" 

i 
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POZNÁMKY 

1) pozn. 

Složku receptivní a teoretickovýtvarnou nebylo možno v tomto případě rozdělit. 

Poznatky, které respondentky uváděly (obohacení v oblasti poznání a orientace v 

dějinách výtvarného umění, vztahu k výtvarnému umění, ovlivnění vkusu, rozšíření 

obzoru, poznávání památek, návštěvy galerií apod.) zasahují podle mého názoru do 

obou složek výtvarné dimenze kompetence. Tato složka výtvarné dimenze se v tomto 

případě týká pouze znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury, ne tedy výtvarné 

problematiky výchovy a vzdělávání dětí/. 

2) pozn. 

U14, U15 uvádějí jako současný problém nový způsob vedení v současnosti, zvlášť ve 

Zdravé mateřské škole, dříve platné Programy výchovné práce znamenaly jednodušší 

plánování pro učitelky, tedy dostatečnou přípravu na střední škole pro tehdejší 

potřebnou praxi./ 

A 
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Příloha 1 

v 

SpgS: Charakteristika oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika je čtyřleté studium zakončené maturitou pro 

absolventy základních škol. Tento obor je realizován i formou pětiletého studia. Pojetí 

studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v rozmanitých vnitřně 

diferencovaných předškolních a mimoškolních institucích (mateřské školy, školní 

družiny a kluby, centra volného času, dětské domovy apod.) V areálu školy se nachází 

Centrum volného času pro děti a mládež a mateřská škola Marie Montessori. Zde 

praktikují studenti naší školy pod odborným vedením zkušených pedagogů. 

Součástí studia je i výuka cizích jazyků. Žáci jsou rozděleni do skupin podle 

dosažených znalostí. Volitelné předměty si studenti vybírají od 3. ročníku: semináře 

přírodovědný, společenskovědní a matematický, konverzace, hudební, výtvarná, tělesná 

a dramatická výchova, specializace atd. Budova školy nemá bezbariérový přístup, pouze 

výtah. U uchazečů o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se vyžaduje dobrý 

zdravotní stav. 
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Příloha 2 

Artefiletika 

Výtvarné čarování (artefiletika) pro mateřské školy - pro začátečníky 5x5 hodin 

Cílem semináře je seznámit učitelky MŠ se specifickým pojetím výtvarné výchovy pod 

názvem "artefiletika", které navazuje na tradici osobnostně pojaté výtvarné výchovy a je 

zaměřeno na reflexi, sebepoznávání a na rozvíjení sociálních a emočních dispozic dětí s 

oporou ve výtvarném zážitku. Dílčími cíli je vybavení učitelek základními metodickými 

poznatky pro pedagogické vedení artefiletických aktivit a jejich seznámení s 

praktickými ukázkami tohoto způsobu práce. 

Průběh akce: Úvodní seznámení s artefíletickou formou přednášky. Praktické ukázky a 

jejich reflexe, která doplní poznatky z přednášky a bude zaměřena na metodické využití 

v praxi MŠ. 

Závěrečná diskuse zaměřená na prohloubení poznatků. 

Určeno: pro učitelky MŠ 

Lektor: PaedDr.Vladimíra Slavíková - ředitelka mateřské školy 

Výtvarné čarování (artefiletika) pro mateřské školy - pokročilé 5x5 hodin 

Cílem semináře je prohloubit předpoklady k přípravě, vedení a hodnocení 

artefiletických činností, zejména v oblastech, které jsou pro tento obor příznačné 

reflexe, sebepoznávání, rozvíjení sociálních a emočních dispozic dětí s oporou ve 

výtvarném zážitku. Dílčím cílem je obohatit metodické poznatky pro pedagogické 

vedení artefiletických aktivit a zlepšit předpoklady k reflektování vlastní pedagogické 

práce učitelek MŠ. 

Průběh akce: Praktické ukázky a jejich prohloubená reflexe spojená s rozvíjením 

schopnosti posuzovat vlastní pedagogické činnosti a vést o nich profesionální dialog. 

Určeno: pro učitelky MS 

Lektor: PaedDr., Vladimíra Slavíková - ředitelka mateřské školy (PC střední Čechy: 

Katalog 1. pololetí 2004-2005, s.30) 



Příloha 3 

Rozhovor - otázky pro učitelky MŠ: 

1/ Mezi učitelkami jsou rozdíly ve vedení dětských výchovných činností, které 
z následujících činností: hudební, výtvarné, dramatické, tělovýchovné jsou Vám 
nejbližší? ( Určete další pořadí.) 

2/ Zajímají mě příčiny, pokuste se vysvětlit PROČ. 

3/ Je Vaše specializace v souladu s těmito zájmy? Vzpomenete si, na jakém základě jste 
šiji vybírala? ( popř. Proč jste si nevybrala specializaci Vám bližší? Proč ne VV?) 

4/ Vybavíte si nějakou konkrétní situaci z dětství, která mohla tento Váš výběr ovlivnit? 
Byla pozitivní? Jaká? Negativní? Jaká? 

5/ Co pro Vás bylo při VV nejdůležitější? Na MŠ, 1 .a 2. stupni ZŠ, SŠ? ( splnění úkolu, 
pocit úspěchu, známka, samostatná výtvarná činnost, radost, nové poznatky, 
dovednosti...) 

6/ Vzpomenete si v souvislosti s vlastními výtvarnými aktivitami na některého učitele? 
Co se Vám vybaví? Myslíte, že Vás něčemu naučil? Čemu? Myslíte, že ovlivnil Váš 
vztah k výtvarnému umění? Čím? 

7/ Podporovali Vaše výtvarné aktivity rodiče? Jak? 

8/ Jaké znalosti a dovednosti jste při nástupu do MŠ po ukončení SŠ postrádala? 

9/ Co myslíte, že Vám ve Vaší profesionální výbavě při vedení dětských výtvarných 
činností chybí v současnosti? (popř. Co pro vyplnění mezery děláte?) 

a/ Můžete uvést příklad nějaké výtvarně zaměřené činnosti, kterou jste v poslední 
době s dětmi realizovala? Co jste u dětí rozvíjela? Jak a proč? 

b/ Jakým způsobem hodnotíte výsledky dětí? 

10/ Účastnila jste se nějakého školení nebo kurzu, které splnily Vaše očekávání? Čím 
pro Vás byly přínosné? Zatrhněte, o které problémové okruhy vzdělávání učitelů byste 
měla zájem, příp. uveďte další: 

a/ náměty 
b/ techniky 
c/ problematika hodnocení dětského výtvarného projevu 
d/ dějiny výtvarného 
e/ současná výtvarná tvorba 
f/metodika tvorby výtvarných projektů 
g/ hospitace při výtvarných činnostech jiných učitelů h/ další: 



Dotazník pro studentky SPgŠ 

1/ Označte číslem 1, které z následujících výtvarných činností vedete nejraději: 

hudební dramatické výtvarné tělovýchovné 

Označte číslicemi 2 - 4 pořadí činností zbývajících 

2/ Pokuste se vysvětlit, proč upřednostňujete činnosti označené číslem 1: 

3/ Odpovídá Vaše specializace této preferenci? a/ ANO 
b/ NE - Pokuste se tuto skutečnost 

vysvětlit a uveďte, jaká je Vaše specializace: 

4/ Vybavíte si nějakou konkrétní situaci z dětství, která pozitivně nebo negativně 
ovlivnila: a1 výběr Vaší specializace 

b/ preferenci vedení výchovných činností 
c/ popř. obojí 

Uveďte, o jakou situaci šlo a kdy to přibližně bylo: 

5/ Co pro Vás bylo při výtvarné výchově nejdůležitější? 
(např. pochvala, známka, proces tvorby apod.) 

MŠ 

ZŠ 

s š 

6/ Čím na Vás zapůsobili (pozitivně nebo negativně) Vaši učitelé výtvarné výchovy, 
na které si vzpomenete? 



7/ Ovlivnil některý z nich Váš vztah k výtvarnému umění? Proč myslíte, že se mu to 
podařilo? 

8/ Podporovali Vaše výtvarné aktivity Vaši rodiče (popř. jiní příbuzní)? Jak? 

9/ Které potřebné znalosti a dovednosti pro vedení výtvarných činností v MŠ jste 
získala při studiu a jaké je nutné získat praxí? 

Studium : 

Praxe: 

10/ Máte zájem o další pedagogické studium? Jakou formou? 

Co předpokládáte, že si budete muset doplnit dalším studiem v průběhu Vaší praxe? 
Zatrhněte, popř. uveďte další: a1 náměty 

b/techniky 
c/ problematika hodnocení dětského výtvarného projevu 
d/ dějiny výtvarného umění 
e/ současná výtvarná tvorba 
f/ metodika tvorby výtvarných projektů 
g/ hospitace při výtvarných činnostech 
h/ další 



Příloha 5 

Anketa pro rodiče: 

Vážení rodiče, 
naším společným zájmem je účinné rozvíjení všech předpokladů dětí. Při koncipování 
vzdělávacích programů pro děti se neobejdeme bez Vašeho názoru. Prosím Vás proto o 
spolupráci a vyplnění následujících údajů: 

1 .Jaký zájmový kroužek(/kroužky) navštěvuje Vaše dítě? 

Proč jste zvolili právě tento (tyto)? 

2. Co očekáváte,že budou děti ve výtvarně orientovaných kroužcích dělat? 

3. Co by mělo dítě při výtvarně orientovaných činnostech v mateřské, popř. základní 
škole získat? 

4. Zažil(a) jste při výtvarné výchově něco zajímavého nebo příjemného? 

5. Vzpomenete si na nějakou „nepříjemnou situaci", ve které jste se ocitl(a) při výtvarné 
výchově v mateřské,základní nebo střední škole? Co to bylo? 

6. Zajímáte se Vy sám(sama) o výtvarné činnosti v současnosti? 

a) O které ? 

b) Jakým způsobem? 

c) Vzpomenete si,kdy tento Váš zájem vznikl a čím byl podmíněn? 

7. Zajímáte se také o výtvarně uměleckou tvorbu? 

a) O jakou nejvíc? 

b) Jakým způsobem? 

c) Od kdy? 



Příloha č. 6 
Dětské výtvarné práce 



Obr. 3-4 Tři vrabci (U2) 

A 



1 









Obr. 13-14 Zimní počasí (U 11) 



Obr. 15-16 Skřítek podzimníček (U12) 



Obr. 19 (nahoře) Vý,et do z„„ ( U I 9 ) > o b r . 2 0 M o j e m & ( „ ^ 



Příloha 7 
Použité zkratky viz kap. 3.1.2 

Tabulka 1: Postrádané (nedostatečné) kompetence učitelek mateřských škol (DVÍ) 

Kompe-
tence 

Kategorie I Kategorie Kategorie III Celkem 
Kompe-

tence učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

učitelka 
ď) 

rel. 
četnost 

(%) 

Učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

abs. četnost 
(počet) 

rel. 
četnost 
(%) 

la 17 14,29 9,12,16 42,86 - 0 4 20 
lb - 0 - 0 - 0 0 0 
lc - 0 - 0 - 0 0 0 
2a - 0 - 0 - 0 0 0 
2b 1,2,6,13, 

15,17 
85,71 - 0 - 0 6 30 

2c 6,13,14,15 57,14 9,16 28,57 - 0 6 30 
2d 14 14,29 - 0 - 0 1 5 

Tabulka 2: Dovednosti a znalosti získané na základní škole (DVÍ) 

Kompetence 

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Celkem 

Kompetence učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%> 

Učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

abs. četnost 
(počet) 

rel. 
četnost 

(%) 

1. st. ZS 
la 

14,15 28,57 - 0 0 0 2 10 

2. st. ZS 
la 

14,15,6 42,86 3,11 28,57 19 16,67 6 30 

lb 14,15 28,57 3,11 28,57 0 0 0 20 

Tabulka 3: Přehled profesních kompetencí získaných na SpgŠ (DVÍ) 

Kompetence 

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Celkem 

Kompetence učitelka (U) rel. 
četnost 

<%) 

učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

učitelka 
(U) 

rel. 
četnost 

(%) 

abs. 
četnost 
(počet) 

rel. 
četnost 

(%) 

la 1,2,13,15 57,14 9,10,12, 
16 

57,14 5,8,19 50 11 55 

lb+lc T X I 3 J 4 J 7 I 71,43 4,10,11, 
12 

57,14 7,8,19,20 66,67 13 65 

2a - 0 - 0 - 0 0 0 
2b 14,15,17 42,86 11 14,29 - 0 4 20 
2c 14 14,29 11,16 28,57 5,7,19 50 6 30 
2d - 0 - 0 - 0 0 0 



Tabulka 4: Profesní kompetence získané praxí (DVÍ) 

kompetence 

kategorie I kategorie II Kategorie III Celkem 

kompetence učitelku (1.1) rel. 
četnost (%) 

učitelka (11) rel. 
četnost (%) 

Učitelka 
(U) 

rel. 
četnost (%) 

abs. 
četnost 
(počet) 

rel. 
četnost (%) 

la - 0 3 14,29 8 16,67 11 10 
lb - 0 - 0 - 0 0 0 

lc - 0 - 0 - 0 0 0 

2a - 0 - 0 - 0 0 0 
2b 1,13,15, 

17 
57,14 4,9 28,57 - 0 6 30 

2c 1,2,6,13, 
15,17 

85,71 3,9,10,11,12 71,43 7,8,18,20 66,67 15 75 

2d 2 14,29 - 0 - 0 1 5 

Tabulka 5: Porovnání „získaných a postrádaných uvědomovaných kompetencí" 
jednotlivých učitelek 

Kategorie 1 Kategorie II Kate l»orie II 
U 1 2 6 13 14 15 17 3 4 9 10 11 12 16 5 7 8 18 19 20 

la + + + + + - + + + + + + + + + 

lb+lc + + + + + + + + + + + + + + 

2a 

2b + - + +P + + - +P + 

2c + + + + + -
Z 

+ -
Z + + + + + + + + + + + + + 

2d + — 

P=Program výchovné práce 
Z =Zdravá mateřská škola 
+ = získané kompetence 
- = postrádané kompetence 
0= neuvědomované nebo nedostatečné kompetence 



Tabulka 6: Přehled uvedených forem hodnocení (DV1) 
kategorie 1 kategorie II kategorie l i l 

U 1 2 6 13 14 15 17 3 4 9 10 11 12 16 5 7 8 18 19 20 
+ + + 

+ + 
+ + + 

D 
+ 

+ 
H + + + 

A= rozhovor s dětmi, hodnotí děti navzájem, samy sebe nebo učitelka 
B= kladné hodnocení, pochvala, povzbuzení 
C= výstava pro rodiče /nástěnka/ 
D= výhradně individuální hodnocení 
E= hodnocení pouze s kolegyní 
F= průběžné hodnocení 
G= nové nápady 
H= obtížné prvky, nezdar, chyby+ důvody 
1= zdůraznění zadaného úkolu 

Tabulka 7: Negativní zkušenost ze školní výtvarné výchovy (DVÍ) 

Kategorie I Kate l»orie 11 Kategorieii i Celkem 
abs. 

četnost 
(počet) 

rel.četnost 

(%) 
abs. 

četnost 
(počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs. 
četnost 
(počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs. 
četnost 
(počet) 

rel.četnost 
(%) 

MŠ 1 14,26 2 28,57 1 16,67 4 20 
I.ZS 2 28,57 1 14,26 2 33,33 5 25 
2.ZS 3 42,85 1 14,26 4 66,66 8 40 
SŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 
vá 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 8: Pozitivní zkušenost ze školní výtvarné výchovy (DV 1) 

Kategorie I Kategorie 11 Kategorie 111 Celkem 

abs. rel.četnost abs. rel.četnost abs. rel.četnost abs. Rel.četnost 
četnost (%) četnost (%) četnost (%) četnost (%) 
(počet) (počet) (počet) (počet) 

domov 4 57,14 6 86,57 1 16,66 11 55 
MŠ 0 0 2 28,57 3 50 5 25 
l .ZŠ 3 42,85 4 57,14 0 0 7 35 
2.ZŠ 3 42,85 5 71,42 1 16,66 9 40 

SŠ 6 85,71 7 100 5 83,33 18 90 



Tabulka 9: Zájem o další vzdělávání (DVÍ) 

Kategorie I Kategorie I Kategorie III 

u 1 2 6 13 14 15 17 3 4 9 10 11 12 16 5 7 8 18 19 20 
A X X X X X X X X 

B X X X X X X X X X X X X X X 

C X X X X X X 

D X X X X X X X 

E X X X X X 

F g X X X X X X X X X X X X 

H X X X X X 

/h=artefíletika-teorie i praxe/ 

Tabulka 10: Zájem o další vzdělávání (DVÍ) 

Okruhy 
vzdělávání 

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Celkem 
Okruhy 

vzdělávání 
Abs.čctnost 

(počet) 
rel.četnost 

(%) 
abs.čctnost 

(počet) 
rel.četnost 

(%) 
abs.četnost 

(počet) 
rel.četnost 

(%) 
rel.četnost 

(%) 
A 2 28,57 5 71,42 1 16,67 40 
B 5 71,42 6 85,71 3 50 70 
C 4 57,14 2 28,57 0 0 30 
D 4 57,14 2 28,57 1 16,67 35 
E 3 42,86 1 14,29 1 16,67 25 
F 4 57,14 2 28,57 1 16,67 35 
G 2 28,57 2 28,57 1 16,67 25 
H 2 28,57 2 28,57 1 16,67 25 



Příloha 8 

Tabulka 12: Pozitivní zkušenost ze školní výtvarné výchovy (DV2) 

Kate;. orie I Kateg orie 2 Kate}! orie 3 Celkem 
abs.řetnost 

(počet) 
rcl. četnost 

<%) 
abs.řetnost 

(počet) 
rel. řetnost 

(%) 
abs.řetnost 

(pořet) 
rel. řetnost 

(%) 
abs.řetnost 

(pořet) 
rcl. řetnost 

(%) 
Domov-
kroužky 

8 29,63 8 21,05 1 3,45 17 18,09 

Domov-
podpora 

19 7 0 3 7 25 65 ,79 9 31,03 53 56,38 

M Š činnosti 9 33,33 8 21,05 10 34 ,48 27 28.72 
MŠ hodnocení 11 40,74 23 60 ,53 13 44,83 47 50 
ZŠa)přístup 11 40,74 17 44 ,74 7 24,14 35 37,23 

b)obsah 5 18,52 7 18,42 5 17,24 17 18.09 
c)odbornost 1 3 ,70 0 0 0 0 1 1,06 
d)činnosti 15 55,56 19 50 6 20,69 4 0 42,55 
e)hodnoccní 15 55,56 24 63,16 19 65 ,52 58 61,70 

SŠa)přístup 10 37,04 10 26 ,32 2 6,90 22 23,40 
b)obsah 4 14,81 9 23,68 5 17,24 18 19,15 
c)odbornost 8 29,63 2 5 ,26 7 24,14 17 18,09 
d)činnosti 17 62,96 16 42,11 13 44,83 46 48,94 
e)hodnocení 11 40,74 16 42,11 11 37,93 38 40,43 

Ovlivnční 
vztahu 
k umční 
učitelem 

ZŠ 2 7,41 5 13,16 0 0 7 7,45 Ovlivnční 
vztahu 
k umční 
učitelem 

SŠ 11 40,74 7 18,42 9 31,03 27 28,72 

Tabulka! 3: Negativní zkušenost^zeškohí výtvarné výchovy (DV2) 
Katea orie 1 Katea orie 2 Katetíorie 3 Cel kem 

abs.řetnost 
(počet) 

rel. četnost 
(%) 

abs.četnost 
(pořet) 

rel. řetnost 
( % ) 

abs.řetnost 
(pořet) 

rel. četnost 
(%) 

abs.řetnost 
(pořet) 

rel. řetnost 
(%) 

Domov 0 0 0 0 0 0 0 0 
MŠ činnosti 3 11,11 1 2,63 0 0 4 4,26 

MŠ 
hodnocení 

0 0 0 0 0 0 0 0 
ZŠ přístup 5 18,52 5 13,16 9 31,03 19 20,21 
ZŠ obsah 1 3,70 4 10,53 3 7,89 8 8,51 

ZŠ 
hodnocení 

1 3,70 1 2,63 2 5,26 4 4,26 
SŠ přístup 3 11,11 8 21,05 3 7,89 14 14,89 

SŠ 
hodnocení 

0 0 5 13,16 1 2,63 6 6,38 
S Š 

odbornost 
0 0 5 13,16 3 7,89 8 8,51 

Ovlivnční 
vztahu 

k umční 
učitelem 

z s o 0 0 0 1 2,63 1 2,63 Ovlivnční 
vztahu 

k umční 
učitelem 

SS 1 3,70 6 15,79 4 10,53 11 11,70 



Tabulka 14: Průmřrn^relatjyníčetnosti 
Pozitivní zkušenost Negativní zkušenost 
Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 
rel. četnost rel. četnost rel. četnost rel. četnost rel. četnost rel. četnost 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Domov 29,63 21,05 3,45 0 0 0 
Kroužky 70,37 65,79 31,03 0 0 0 
MŠ 37,03 40,79 39,66 11,11 2,63 0 
ZS 34,82 35,26 25,52 8,64 8,77 14,73 
ss 38,52 27,90 26,21 11,11 15,79 6,14 
Vliv učitele 7,41 13,16 0 0 0 2,63 

40,74 18,42 31,03 3,70 15,79 10,53 

Tabulka 15: Kompetence získané na SpgŠ (DV2) 

Kompe-
tence 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Celkem 

abs.četnos 
t (počet) 

rel. 
četnost 

(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

la 9 3 3 , 3 3 14 3 6 , 8 4 12 4 U 8 3 5 3 7 , 2 3 

Ib+lc 10 3 7 , 0 4 7 1 8 , 4 2 10 3 4 , 4 8 2 7 2 8 , 7 2 

2a 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b 4 14,81 2 5 , 2 6 1 3 , 4 5 7 7 , 4 5 

2c 7 2 5 , 9 3 8 2 1 , 0 5 9 31,03 2 4 2 5 , 5 3 

2d 0 0 3 7 , 9 0 0 0 3 3 , 1 9 

2b+2d 4 14,81 5 1 3 , 1 6 0 0 9 9 , 5 7 

nic 3 11,11 8 21,05 1 3 , 4 5 12 1 2 , 7 7 

Tabiilka 16: Kompetence postrádané po ukončení SpgŠ (DV2) 

Kompe-
tence 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Celkem 

abs.četnos 
t (počet) 

rel. 
četnost 

(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

abs.četnos 
t (počet) 

rel.četnost 
(%) 

la 5 1 8 , 5 2 11 28,95 6 2 0 , 6 9 2 2 2 3 , 4 0 

Ib+lc 0 0 0 0 0 0 0 0 

2a 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b 6 2 2 , 2 2 7 1 8 , 4 2 11 37,93 2 4 2 5 , 5 3 

2c 11 4 0 , 7 4 21 55,26 13 4 4 , 8 3 4 5 4 7 , 8 7 

2d 1 3 , 7 0 2 5,26 1 3 , 4 5 4 4 , 2 6 

2b+2d 0 0 0 0 0 0 0 0 

všechno 2 7 , 4 0 4 10,52 0 0 6 6 , 3 8 



Tabulka 17: Přehled „získaných a postrádaných" kompetencí (DV2) 

Komp 
e-
tencc 

Kategorie 1 

Kel. četnost(%) 

Kategorie 

rcl. četnosti 

2 

%) 

Kategorie 

rel. četnosti 

3 
%) 

Celkem 

rel. četnosti %) Komp 
e-
tencc 

Z P z+p z P Z+p z P z+p Z P z+p 

la 33,33 18,52 51,85 36,84 28,95 65,79 41,38 20,69 62,07 37,23 23,40 60,63 
Ib+lc 37,04 0 37,04 18,42 0 18,42 34,48 0 34,48 28,72 0 27,72 

2a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2b 14,81 22,22 37,04 5,26 18,42 23,68 3,45 37,93 41,38 7,45 25,53 32,98 
2c 25,93 40,74 66,67 21,05 55,26 76,32 31,03 44,83 75,86 25,53 47,87 73,40 
2d 0 3,70 3,70 7,90 5,26 13,16 0 3,45 3,45 3,19 4,26 7,45 

2b+2d 14,81 0 0 13,16 0 0 3,45 0 0 0 0 0 
Vše 
nic 

(v-a) 

11,11 
a 

7,40 v 0 21,05 
n 

10,52 
v 

0 3,45 n 0 0 12,77 
n 

6,38 v 0 

z = získané kompetence 
p = postrádané kompetence 

Tabulka 18: Zájem o další vzdělávání (DV2) 

Okruhy 
vzdělávání 

Kateg oric 1 Kategorie 2 Kategorie 3 
Okruhy 

vzdělávání 
abs.četnost 

(počet) 
rel. četnost abs.četnost 

(počet) 
rel. četnost 

(%) 
abs.četnost 

(počet) 
rel. četnost 

(%) 

a 10 37,04 12 31,58 13 44,83 
b 13 48,15 16 42,11 18 62,07 
c 12 44,44 9 23,68 9 31,03 
d 9 3 3 3 3 11 28,95 7 24,14 
e 15 55,56 9 23,68 10 34,48 
f 20 3 3 3 3 12 31,58 7 24,14 

_ g 10 37,04 7 18,42 6 20,69 
li 3 1 1 , 1 1 2 5,26 1 3,45 
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Graf č. 1 

- tabulky a grafy DV2 

Graf č. 2 

Faktory ov l ivňu j íc í specia l izaci a p re fe renc i 
vý tvarných č innost í r esponden tů kategor ie 1 (DV2) 
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Graf č. 3 

Pozitivní zkušenost (DV 2) - průměrné relativní 

četnosti 
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Graf č. 4 

Negativní zkušenost (DV 2) - průměrné relativní 

četnosti 



Příloha 9 

T a b u l k a 19: 

Četnost volby výtvarně zaměřených kroužků v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 

Mateřská 

škola 

Zájmové kroužky 

(celkový počet dětí) 

Výtvarně zaměřené 

kroužky 

(abs. četnost) 

Výtvarně zaměřené 

kroužky 

(rel. četnost %) 
MS 

Benešova 

171 16 9,36 

MŠ 

Chobotská 

105 53 50,48 

MS Pražska 83 31 37,35 
MS Riegrova 77 25 32,47 
MS Sídliště 77 30 38,96 
Celkem 513 155 30,21 



Příloha 10 

Rozhovor - otázky pro učitelky MŠ: 

(P6) 

1/ Mezi učitelkami jsou rozdíly ve vedení dětských výchovných činností, které 
z následujících činností: hudební, výtvarné, dramatické, tělovýchovné jsou Vám 
nejbližší? ( Určete další pořadí.) 
výtvarné a tělovýchovné 
hudební-zpívat neumím, klavír je můj velký nepřítel 

- všechno se dnes ale prolíná 

2/ Zajímají mě příčiny, pokuste se vysvětlit PROČ. 
K VV jsem tíhla, s dětmi zkouším různé techniky. Když malujou, tak chci, aby 
malovaly samy, že přetáhnou, nevadí. Teď jsme malovali rybičky,pak si je děti vystřihly 
a dolepily. Jsem u nejmenších dětí, takže je problém cokoliv vytvořit. Hodně 
vytrháváme, abychom procvičili prstíky, mají problém s dovednostmi: držení tužky, 
nůžek...Doma k tomu vůbec nejsou vedený. 
K TV mám taky blízko, teď už je také všechno volnější formou. Máme spoustu nových, 
zajímavých pomůcek - míče, padák... 

3/ Je Vaše specializace v souladu s těmito zájmy? Vzpomenete si, na jakém základě jste 
si ji vybírala? ( popř. Proč jste si nevybrala specializaci Vám bližší? Proč ne VV?) 
TV, rozhodovala jsem se mezi TV a VV. Otázky z VV byly těžší, dějiny byly těžký, 
nebyla jsem si tak jistá. Pro mě byla jednodušší TV, jak praxe, tak teorie. 

4/ Vybavíte si nějakou konkrétní situaci z dětství, která mohla tento Váš výběr ovlivnit? 
Byla pozitivní? Jaká? Negativní? Jaká? 
Od maličkajsem chtěla být učitelkou MŠ, dodnes vzpomínám na školku, asi jsme měli 
hodnou paní učitelku. Pak jsem si pořád hrála na paní učitelku, nechtěla jsem ale na VŠ 
a učit ve škole, na SPgS byly pro mě jednoduché talentovou zkouškou. 

5/ Co pro Vás bylo při VV nejdůležitější? Na MŠ, 1 .a 2. stupni ZŠ, SŠ? (splnění úkolu, 
pocit úspěchu, známka, samostatná výtvarná činnost, radost, nové poznatky, 
dovednosti...) 
Na školku si nevzpomínám, ale v 1.třídě- strašně vzpomínám, bylo to ve Stříbře u 
Tachova, chodila jsem do výtvarného kroužku. Chodili jsme malovat ven na 
kopec,dělali keramiku a všechno možný. Bylo to úžasný, na to se nedá zapomenout, pak 
jsme se přestěhovali a já šla na sportovku, na VV si pak už nevzpomínám. 

6/ Vzpomenete si v souvislosti s vlastními výtvarnými aktivitami na některého učitele? 
Co se Vám vybaví? Myslíte, že Vás něčemu naučil? Čemu? Myslíte, že ovlivnil Váš 
vztah k výtvarnému umění? Cím? 
Na SŠ- pan Ž., toho si pamatuji velice dobře, dějiny, to mě bavilo. Když jsme 
malovali,tak vím, že to bylo vždycky dobře, bavilo mě to. Říkali, že jsem šikovná. Ž., 
myslím, že byl velký umělec, a ti jsou někdy zvláštní. Co se líbilo mně, to se mu třeba 



nelíbilo, ale problém jsem neměla nikdy. Buď mě ohodnotil kladně, nebo mi řek', co 
mám předělat, to si matně pamatuji, ale, že by mě nějak ovlivnil, to si nepamatuji, on 
nás nechal, ať projevíme svoje vnitřní já. Učitele z 1. třídy si nepamatuji, určitě to byl 
chlap. 

7/ Podporovali Vaše výtvarné aktivity rodiče? Jak? 
Rodiče ne, ale tatínek je velký kamarád O. Kulhánka, dodnes jsou kamarádi, prožili 
spolu celý život. Tatínek taky maloval obrazy, maminka je švadlena. 

8/ Jaké znalosti a dovednosti jste při nástupu do MŠ po ukončení SŠ postrádala? 
Chyběla mi organizace, protože tenkrát se muselo všech 36 dětí posadit ke stolečkům a 
dělat s nimi výtvarnou výchovu, to jsem nezvládala, protože ke každýmu musím mít 
individuální přístup. Bylo to strašně náročný. Dneska je to jinak. Jak děti přicházejí, tak 
s nimi pracuji, můžu jim pomoct, poradit... Spoustu věcí jsem neznala, pochybovala 
jsem, jestli jsem to udělala dobře nebo ne, spoustu jsem toho nevěděla, hodně mi dala až 
praxe. Na vstup do MŠ ráda vzpomínám, měla jsem velice vstřícnou ředitelku. 

9/ Co myslíte, že Vám ve Vaší profesionální výbavě při vedení dětských výtvarných 
činností chybí v současnosti? /popř. Co pro vyplnění mezery děláte?/ 
Nevím, já jsem si nikdy nevěřila, teď mám pocit asi rok, že už zvládám svou práci, že si 
obhájím, co dělám. 

a/ Můžete uvést příklad nějaké výtvarně zaměřené činnosti, kterou jste v poslední 
době s dětmi realizovala? Co jste u dětí rozvíjela? Jak a proč? 
Snažím se, aby se naučili držet štětec a malovat, mám úplný mrňouse, použití 
barvy,namáčení, správný tahy- to je hrozně těžký, používám nejvíc tempery -
plakátovky, tuš, kreslíme špejlemi, hodně vytrháváme, zkoušíme míchat barvy, 
zapouštíme do klovatiny, strašně je baví hra s barvou- foukáme, malují nálady. Chci, 
aby se nebáli barev. Často dokreslujeme do barevný plochy, třeba brouky. 

b/ Jakým způsobem hodnotíte výsledky dětí? 
Žádné velké hodnocení výtvarných činností se už moc nekoná, pokud hodnotíme -
většinou formou výstavky, hodnotíme klady i nedostatky, vždy převládá pochvala a 
povzbuzení, všechny děti jsou pochváleny za snahu.Děti hodnotím i v průběhu práce. 
Děláme výstavy, zveme na ně kamarády z jiných tříd, povídáme si o tom. Chci, aby 
byly v pohodě, aby nebrečeli. Ve školce má být pohoda, aby děti nebyly ve stresu, 

10/Účastnila jste se nějakého školení nebo kurzu, které splnily Vaše očekávání? Čím 
pro Vás byly přínosné? Zatrhněte, o které problémové okruhy vzdělávání učitelů byste 
měla zájem, příp. uveďte další: 

Ne. Chtěla jsem na artefiletiku, to se mi zdálo zajímavý, ale nedostala jsem se na to. 
a / náměty- těch není nikdy dost 
b/ techniky- ty jsou úžasný 

d/ dějiny výtvarného- to je krásný, ale ve svý práci to nemůžu užít 
f/ to by bylo zajímavý, ale nevím, jestli bych to využila 



Rozhovor - otázky pro učitelky MŠ: 
(P8) 
1/ Mezi učitelkami jsou rozdíly ve vedení dětských výchovných činností, které 
z následujících činností: hudební, výtvarné, dramatické, tělovýchovné jsou Vám 
nejbližší? ( Určete další - pořadí.) 

- hudební 
- pak dramatické, výtvarné, tělovýchovné 

2/ Zajímají mě příčiny, pokuste se vysvětlit PROČ. 
Je to můj koníček, chodím zpívat s kapelou, baví mě učit děti zpívat. 

3 /Je Vaše specializace v souladu s těmito zájmy? Vzpomenete si, na jakém základě jste 
si ji vybírala? / popř. Proč jste si nevybrala specializaci Vám bližší? Proč ne VV? / 
Ano HV. 

4/ Vybavíte si nějakou konkrétní situaci z dětství, která mohla tento Váš výběr ovlivnit'? 
Byla pozitivní? Jaká? Negativní? Jaká? 
Bydleli jsme v Chrudimi a ve školce mě vybrali do nějakého sboru, zpívali jsme i v 
divadle 

5/ Co pro Vás bylo při VV nejdůležitější? Na MŠ, 1 .a 2. stupni ZŠ, SŠ? ( splnění úkolu, 
pocit úspěchu, znamka, samostatná výtvarná činnost, radost, nové poznatky 
dovednosti...) 
Pro mě bylo vždy důležitý, že jsme nemuseli malovat to, co chtěla učitelka. Když jsme 
mohl, malovat, co jsme chtěl., tak to šlo, ale když jsme třeba měli kreslit postavu nebo 
zvíře nebo nejaky urcity terna, tak to jsem se bála. Nerada jsem malovala, když jsem si 
mohla vymyslet, tak to me bavilo. Teď kreslím jen s předlohou, zpaměti to neumím. 
MS- co jsem chtěla, ne co jsem musela. SPgš- měla jsem strach z talentovek, ale oni je 
zruš. h, meh jsme sp.s teorn, dej.ny, techniky, jak naučit děti kreslit postavu, zvíře...Na 
peďáku me to docela bavilo. 

6/ Vzpomenete si v souvislosti s vlastními výtvarnými aktivitami na některého učitele? 
Co se Vam vybaví? Mysli e ze Vás něčemu naučil? čemu? Myslíte, že ovlivnil Váš 
vztah k výtvarnému uměni? Čím? 
ZŠ- učitelka byla hrozně zapálená a já jsem z ní byla nervózní. Nesměli jsme gumovat a 
já tajně gumovala, abych to mela tak, jak chce ona. b 

SŠ- moje kamarádka byla nadaná rádi jsme si prohlíželi její obrázky, ale na učitele si 
nepamatuj.. N.kdo me n.c nenauč.l, an. mě asi neovlivnil, já jsem to neuměla ale 
konflikty jsem nemela. -

7/ Podporovali Vaše výtvarné aktivity rodiče? Jak? 
Rodiče podporovali mé hudební nadáni. 

8/ Jaké znalosti a dovednosti jste při nástupu do MŠ po ukončení SŠ postrádala? 



Protože jsem VV nemela ráda, tak jsem nevěděla, jak jim to ukázat, neuměla jsem to. 
Uměla jsem nemotivovat, ale pak jsem musela obkreslovat. Můj styl byly pastelky a 
tužka,neuměla jsem barvou, neměla jsem nápady. Dřív se muselo se všemi dětmi 
najednou, to byl problém- organizace, takže mi to pak nevycházelo. Teď je to volnější. 

9/ Co myslíte, že Vám ve Vaší profesionální výbavě při vedení dětských výtvarných 
činností chybí v současnosti? /popř. Co pro vyplnění mezery děláte?/ 
Teď asi nic, jsou perfektní materiály, brožury, pomůcky,už si vím i rady. Mám sice 
pořád odpor k malování, ale teď už si najdu metodu, která mi vyhovuje, pracuji s 2-4 
dětmi a tak. 

a/ Můžete uvést příklad nějaké výtvarně zaměřené činnosti, kterou jste v poslední 
době s dětmi realizovala? Co jste u dětí rozvíjela? Jak a proč? 
Strom- prostorová tvorba- roční období, vnímání vyváženého rozmístění vloček apod., 
trpělivost, rozvoj fantazie. 

b/ Jakým způsobem hodnotíte výsledky dětí? 
Individuálně. 

10/ Účastnila jste se nějakého školení nebo kurzu, které splnily Vaše očekávání? Čím 
pro Vás byly přínosné? Zatrhněte, o které problémové okruhy vzdělávání učitelů byste 
měla zájem, příp. uveďte další: 
Ne, byla jsem na HV a psychologii, 
aJ náměty 
b/techniky 



Příloha ě. 11 

Výroky studentek vybrané z odpovědí dotazníků (DVZ) 

„ pocit jistoty, odhodlání, zbavení stresu, klidná, vyrovnaná tvůrčí atmosféra" (SŠ) 

„průběh práce s dětmi jsem se naučila až na praxi, o práci s dětmi se nedá teoretizovat" (VŠ) 

„hodná paní učitelka, uměla povzbudit, motivovat, nešlo jí o výsledek" (ZŠ) 

„při praxi si vzpomenu na určité výrobky, které potom s dětmi dělám" (SŠ) 

„nahlédla jsem do dějin umění, učitelé ukázali svůj postoj" (SŠ) 

„profesor mi ukázal hodnotu vidění světa, dal mi víc než jen umět malovat - schopnost 
pozorovat, zamýšlet se, uvažovat" (SŠ) 

„přiměřené nároky, výtvarná výchova mě baví (zlom proti ZŠ), mám výtvarku ráda" (SŠ) 

„nebaví mě, protože místo kreslení pořád píšeme" (SŠ) 

„vysoké požadavky, málo ocenění pozitivních, více negativních" (SŠ) 

„přístup k dětem, jak moc zasahovat do dětského výtvoru, „význam nástěnek" ( SŠ) 

„metodické znalosti, žádná teoretická hlediska nám v praxi nepomůžou, protože každé dítě je 
osobnost" (VŠ) 



Příloha 12 

Další výtvarné práce (CD): 

Příloha 6 (obr. 1-20 ) -(viz kap. 5.4.2) 

Případová studie 4 (P4-viz kap. 5.6.2) 


