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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá tématy a výtvarnými úkoly, které se ve výtvarné výchově 

stereotypně opakují. Autorka se zabývá a dokumentuje ukázky takových stereotypů. Podrobuje 

je didaktické analýze z hlediska obsahu, učiva, výtvarných technik aj. Výzkumná sonda hledá 

příčiny toho, proč učitelé taková témata zařazují  a s jakými cíli tak činí. Autorka mapuje 

zdroje, v nichž učitelé hledají inspiraci pro výtvarné úkoly. Dále zkoumá, jak v takových 

případech učitelé zachází s učivem Vv. Vysledované stereotypní úkoly se stávají východiskem 

pro vlastní výtvarný projekt. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Výtvarný úkol, stereotyp, transformace, didaktická analýza, obsah, učivo, očekávané 

kompetence, (kutikulární dokumenty, učebnice Vv, výtvarný projekt) 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the subjects and artistic (or creative) tasks, which appear to be 

more regularly used in art lessons. The author will document examples of those popular 

methods and will analyse them from a didactic point of view, subject matter, art techniques etc. 

The research will look into the reasons why teachers select these techniques as well as the 

rationale behind it. The author will also discuss the resources available to teachers  which can 

provide inspiration for further creative ideas . Further investigation will also document how 

teachers are using the creative exercises within the art curriculum . Results from research in 

these areas will form the foundation for the author’s own art project and art formation. 

 

 

KEYWORDS 

Artwork, stereotype, transformation, content analysis, content, curriculum, expected 

competencies, curriculum documents, art book, art project. 
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Úvod 

Na základní škole působím od roku 1979. Začínala jsem ve školní družině současně a 

jako vyučující výtvarné výchovy na prvním stupni napříč všemi ročníky. Zpočátku jsem se 

striktně držela metodik, protože jsem si dost dobře nevěděla rady. Po své kolegyni jsem 

zdědila krabici mnoha desítek šablon. 

Šablony všeho druhu, ovoce, domečky, stromečky i zvířátka jsme pilně obkreslovali a 

vymalovávali do chvíle, kdy nastal čas něco zásadně změnit. Začala jsem si klást otázky, které 

se týkaly smyslu výtvarné výchovy, náplně výuky a výsledků práce dětí.  

       

 

   

Brzy jsem si všimla, že všechny nástěnky v naší škole se sobě vzájemně podobají a při 

návštěvách ve školách jiných jsem viděla stále to samé. Šablonky v té době slavily úspěch. 

Děti  práce sice bavila, mohly se srovnávat s paralelními třídami, přesně věděly, co je 

v hodinách čeká. Méně však uspokojovala mě jako vyučující. Výtvarná výchova přece není  

stereotypní „výroba“. 

Výtvarná výchova měla být vždy postavena především na tvůrčích činnostech a měla  

rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a tvořivost dítěte. 

To se  často nedělo a mnohdy ani nyní neděje. Děti jsou při tvorbě často svázány přísně  
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konkrétním zadáním, často stereotypní představou vyučujícího.  

Výtvarná výchova je spolu s dalšími „výchovami“ (hudební výchovou, pracovními 

činnostmi a tělesnou výchovou) téměř na okraji učebních plánů. Každý učitel má tématické 

plány seřazeny v deskách tak, že tyto předměty jsou vzadu. Všechny tyto předměty považuji 

za důležité kvůli možnosti co nejlépe poznat žáky a komunikovat s nimi. V rámci výuky 

těchto předmětů můžeme žáky seznámit se širším okruhem kultury nejenom v rámci regionu, 

kde se škola nachází. 

Kdo z učitelů si bedlivě pročetl Rámcově vzdělávací programy (RVP)? Kdo si v září pouze 

nepřekopíroval tématické plány, aniž by si je pročetl? Běžná praxe bohužel je, že v dnešní 

době, kdy učitel nemá na „zbytečnou“ práci čas, sílu a mnohdy ani chuť.  

Ve své práci budu hledat stereotypy – tzn. něco, co se neustále opakuje, něco, co 

brání změnám a když, tak pouze nepatrně. Zaměřím se na stereotypy, které budu vyhledávat 

především v tématech prací, v úkolech, které učitelé žákům zadávají, v přístupech učitelů 

k práci ve výtvarné výchově a k jejímu hodnocení, ale také ve zdrojích, ze kterých učitelé 

čerpají a posléze v artefaktech žáků. Nedílnou součástí mého výzkumu budou i organizační 

formy práce ve třídě, které se na prvním stupni základní školy nejvíce objevují.  

Zajímají mne důvody, proč se tomu tak děje, odkud učitelé vzali témata prací, proč 

zvolili právě takové postupy a techniky.  

O inovativní přístup ve výtvarné výchově se snažím již řadu let. Nyní při studiu 

výtvarné výchovy hledám nové cesty nebo se utvrzuji v tom, že některá moje řešení jsou 

správná. 
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1. Teoretická část 

1.1 Předmět výtvarná výchova, jeho cíle a kurikulum 

 Jako každý výchovný předmět má samozřejmě i výtvarná výchova své cíle. Cíle, 

kterých má učitel se svými žáky dosáhnout. Porovnávám cíle výtvarné výchovy v roce 1976 

se současnými.  

 Před 40 lety byly cíle stanoveny jako „rozvoj výtvarného myšlení, vidění, 

představivosti a fantazie estetické osvojování přírody, světa věcí a světa člověka, a to jednak  

prostřednictvím výtvarných prací žáků, jednak prostřednictvím výtvarného umění…“ 

(Voseček, Poupa, Kellerová, 1976 str.6).  Dále byli učitelé upozorněni na to, že „ společným 

cílem aktivních výtvarných činností, práce s uměleckým dílem a tvorby základů životního 

slohu i naukově teoretické složky je rozvoj tvořivých schopností žáků…“ (Voseček, Poupa, 

Kellerová,1976, str.4).  V oblasti plánování práce byli učitelé povinni přihlédnout nejenom 

k ročním období, ale hlavně k významným událostem a výročím. 

 Dnes vidíme cíle výtvarné výchovy mnohem širší. Podle J.Slavíka (2001, 2006) 

členíme cíle výtvarné výchovy do několika skupin. 

Rozvoj specificky vizuálně-výtvarných schopností – musíme rozvíjet schopnost 

organismu vnímat nejenom vizuální, ale komplexně všechny podněty a ty výtvarně vyjádřit. 

Stejně tak je nutné rozvíjet představivost a myšlení dítěte. 

 Rozvoj výtvarných znalostí v pojmech pro nás, pedagogy, znamená, že budeme 

pracovat s co nejpestřejšími metodami a technikami. Žáci budou seznámeni s možnostmi 

využití výtvarných potřeb a s možnostmi využití barev. 

Dalším cílem je seznámit žáky s výtvarnými díly plošnými i trojrozměrnými, stejně 

tak s jejich autory. 

Cíl rozvíjet tvůrčí a explorační schopnosti znamená pracovat na podpoře kreativity a 

postupnou práci na výtvarných experimentech, kdy se žáci zbaví ostychu a obav z případných 

neúspěchů. 

V rámci rozvoje vizuálně-výtvarných komunikačních schopností žáci sdílejí 

zkušenosti a vzájemně naslouchají svým argumentacím.  

 Další možností, jak stanovit cíle výtvarné výchovy je určit opravdu přesné a 

téměř hmatatelné cíle. To má však řadu úskalí. Při takovém stanovení by byl učitel jen úzce 
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zaměřen na určitou činnost nebo techniku. Případně by mohl pojmout hodinu výtvarné 

výchovy pouze teoreticky. 

„Vyjmenovat teplé a studené barvy nebo rovně ustřihnout a pevně přilepit papír je 

jistě dobré umět – je však otázka, zda jsou to ty pravé cíle výtvarné výchovy. Je možné, že za 

citovanými výroky je i snaha vyučujících z běžných základních škol dát okolí (nadřízeným 

nebo rodičům žáků?) najevo, že výtvarná výchova k něčemu praktickému slouží, že se v ní žáci 

opravdu učí věci, které budou potřebovat pro život. Takto formulované cíle jsou obecně  

srozumitelné, snadno obhajitelné, výsledkem však je postupná změna obsahu předmětu a 

ztráta jeho skutečného smyslu.“ (Kitzbergerová, 2002, str.23) 

Mám-li zabývat výtvarnou výchovou jako jedním z vyučovacích předmětů základního 

vzdělávání,  musím se v první řadě zajímat o systém kurikulárních dokumentů. Závazným 

materiálem je RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto 

programu jsou sestavovány na jednotlivých školách Školní vzdělávací programy (ŠVP). Podle 

nich učitelé vytvářejí jednotlivé tématické plány, které by se měly měnit podle složení třídy – 

chlapci, děvčata, často musíme přihlížet k sociálnímu zázemí žáků, dále k možnostem učitele 

a samotné školy. Musí obsáhnout vše, co ukládá RVP. Často se setkáváme s tím, že tématické 

plány jsou jednou dány a učitelé je pouze „dědí“ tak, jak byly jednou sepsané bez jakékoli 

změny. To je samozřejmě na škodu výuce předmětu výtvarná výchova, protože i v takovém 

dokumentu by se měla odrazit osobnost učitele a v neposlední řadě i momentální složení 

třídy. I přes tyto osobnostní přínosy samozřejmě musí tématické plány splňovat všechna 

kritéria daná RVP. 

V Rámcovém vzdělávacím programu se setkáváme s pojmem „kurikulum“, který 

chápeme jako obsah učiva nebo vzdělávání, ale také jako proces osvojování  učiva. Pojem 

kurikulum podle Slovníku cizích  slov (1996) znamená „prostředek realizace hlavního 

vzdělávacího úkolu moderní školy cíl je zvyšování kvality vzdělávacího standardu. 

Kurikulum můžeme považovat za prostředek celoživotního vzdělávání člověka. Formuje jeho 

životní postoje a názory.“ Toto kurikulum má za úkol sjednotit základní vzdělávání pro 

všechny žáky. 

 

 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/realizace-realisace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/moderni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=kvalita
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/standard
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1.2  RVP pro ZV 

Předmět výtvarná výchova se řadí v RVP mezi výchovy spolu s hudební a tělesnou výchovou. 

Role výtvarné výchovy je tedy jiná než role všeobecně vzdělávacích předmětů. Specifikum 

výtvarné výchovy ve vzdělávacím procesu na základní škole bude jedním z předmětů této 

práce. Tato specifika „spočívají ve schopnosti pracovat s vizuálně obrazným vyjádřením a 

v experimentálním zacházením s ním“ (Šobáňová, 2011, str.25). Jedinečnost předmětu 

spočívá v  obsazích, organizaci práce, úloze učitele, výsledcích vzdělávacího procesu, ale také 

v klasifikaci a hodnocení. 

  

Výtvarná výchova v Rámcově vzdělávacím programu je, stejně jako jiné předměty, 

rozdělena na 1. a 2. stupeň, přitom na 1. stupni jsou uvedena dvě období očekávaných 

výstupů. 

Očekávané výstupy jsou velmi nekonkrétní a neinformovaný učitel se nemusí dokonale 

orientovat. V RVP jsou určeny tzv. očekávané výstupy, tedy to, co by žák měl na konci 

jednotlivých období zvládat. Rozpoznávání vizuálně obrazného vyjádření, jako jsou tvary, 

barvy linie často vidíme v kresbě rovných, vlnitých nebo šikmých čar bez větší motivace, 

maximálně kruhy vyjadřující práci mlýnku, tvary potom znázorňují hračky, věci užité 

v domácnosti a barvy si děti prostě s pedagogem pojmenují. 

Výtvarná výchova nemusí existovat osamoceně, lze ji, a je to velmi přínosné, 

integrovat do dalších vyučovaných předmětů. Také vývoj předmětu výtvarné výchovy 

zaznamenal řadu etap. Podle Hazukové a Šamšuly (2005) byl před více než sto lety pohled na 

výtvarnou výchovu víceméně akademický a žáci se učili kreslit a malovat především podle 

předloh nebo modelů. Teprve ve 20.století mluvíme o „výtvarném myšlení“, jak uvádějí 

Hazuková a Šamšula (2005), kdy se začíná pracovat s různými výtvarnými prostředky, 

metodami a formami. O výtvarném myšlení můžeme hovořit jako o způsobu schopnosti 

uchopit téma, čitelně je zpracovat a při tom využít vhodné vyjadřovací prostředky (techniky, 

formy práce). 

Výtvarná výchova není vyučovacím předmětem, který stojí na špici zájmu většiny 

pedagogů. Hovoří o tom již samotná dotace hodin – nejenom na prvním stupni. Pokud 

pracujeme se školními vzdělávacími programy a posléze i s tematickými plány jednotlivých 

učitelů, nalézáme výtvarnou výchovu spolu s dalšími výchovami na posledních místech. 
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V prvním období je to jedna vyučovací hodina výtvarné výchovy týdně, ve druhém období 

dvě hodiny týdně. Obvykle se jedná o poslední vyučovací hodinu dne, jestliže má třída 

odpolední výuku, bývá právě odpoledne výtvarná výchova. Tím se stává i rodiči a žáky velmi 

podceňovaným předmětem. Výtvarná výchova má být pro žáky přitažlivá natolik, aby se jí 

chtěli zúčastňovat a pracovat během ní s chutí, potěšením i osobní invencí. 

Výtvarná výchova je v podstatě jedinou možností, kdy se žáci mohou setkat s galerijní 

edukací, setkávají se se současným i starším výtvarným uměním. Kde jinde mohou žáci 

poznat práce výtvarných umělců než v hodinách výtvarné výchovy. Pouze zde se mohou  

seznámit  se současným výtvarným uměním  a naučit se mu rozumět. 

 

1.3 Učivo a obsah výtvarné výchovy 

Podle Slavíka (2005) mluvíme o obsahu učiva jako o něčem, co pedagog žáky vyučuje 

a čemu se zároveň žáci učí – tak by tomu mělo být v ideálním případě. Pojmem „obsah“ 

můžeme zastřešovat všechny výsledky a procesy interpretací a učení.  (Slavík, Janík 2005) 

Obsahu musí učitel věnovat náležitou pozornost a nemůže  učit „něco a nějak“.  

Šobáňová (2016, str. 42) se ptá: „Co nového přinesla reforma pro výtvarnou výchovu? 

Došlo nejen k zavedení nových pojmů na obecné úrovni, jež jsou platné pro kurikulum jako 

celek, ale také k výrazné změně pojmového aparátu samotného vzdělávacího obsahu oboru.“ 

Někteří kolegové, jak jsem se při rozhovorech přesvědčila, mají právě s přijetím nových 

pojmů problém. 

K pochopení pojetí učiva a jako východisko a zároveň závazný dokument pro všechny 

pedagogy slouží RVP, kde obsah i učivo jsou jasně dány. Učivo je rozděleno do tří 

obsahových domén, které mají učitelé se svými žáky plnit. 

Jsou to rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování 

komunikačních účinků. Bohužel jsou stále učitelé, kteří tyto pojmy zcela nechápou  a tudíž 

s nimi neumí pracovat. 

 Rozvoj smyslové citlivosti zaujímá velmi důležitou součást učiva. Obsahem 

jsou činnosti, při kterých  se pedagog snaží u  žáka rozvíjet schopnost rozeznávat podíl 

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a 

uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Učitel má vytvářet  příležitosti pro to, aby 

se děti mohly dotýkat nejen uměleckých objektů či nejrůznějších předmětů, ale aby si 
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postupně samy dokázaly  uvědomit a reflektovat své vjemy. Děti by měly  být postupně 

schopny tuto různorodost zachytit nejrozmanitějšími vizuálně obraznými vyjádřeními, 

případně je reflektovat slovně.  Vizuálně lze vyjádřit všechny smyslové podněty – sluchové, 

hmatové, čichové i chuťové. Pro správné vnímání světa musíme žáky připravit na to, aby 

všechny své smysly používali a využívali rovnoměrně. Učíme je, aby dokázali i jeden za 

druhý zaměnit a zároveň propojit vjemy získané různými smyslovými kanály. K tomu všemu 

musí dát učitel žákům dostatek času a možností. 

Uplatňování subjektivity má v obsahu  činnosti, které pomohou žákům  uvědomit si a 

uplatňovat vlastní zkušenosti při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

Podmínkou ve výtvarné výchově je možnost uplatňovat vlastní subjektivitu při veškeré tvůrčí 

činnost žáků. Každému je nutné umožnit nalézat a rozvíjet takový způsob vyjádření, ve 

kterém se může jako  osobnost v co největší míře své individuality uplatnit.  „Způsoby, jak 

chápat subjektivitu a jak ji zobrazit, se v kulturní tradici mění.“ (Fulková, 2007) V našem 

RVP je pojetí subjektivity vyjádřeno jako prostředek pro expresi pocitů a emocí na základě 

osobních zkušeností žáků. Dále, podle RVP, se žák orientuje v rozlišování jednotlivých 

vizuálně obrazných vyjádřeních. Zde můžeme hovořit o filmu, komiksech, fotografiích, ale i 

reklamě, která má nejenom na naše žáky velký vliv.  

Ověřování komunikačních účinků  má za cíl naučit žáka osobnímu postoji nejenom 

 vlastnímu dílu, které dokáže interpretovat a obhájit, ale i k dílům  spolužáků. Zároveň tak 

podporujeme a učíme schopnost interpretace vizuálních zobrazení, se kterými se žák v životě 

setkává. Nemusíme mít na mysli pouze díla umělecká, ale i vizuály, které nás obklopují. 

Zejména na prvním stupni základní školy je potřeba dát důraz na vážnost reflexí nad pracemi 

a diskuzi žáků nijak nesnižovat.  

 

1.4 Vizuální  kultura a vizuální gramotnost 

„Bohatství obrazů v naší každodenní zkušenosti vede k utváření nových forem 

vnímavosti a citlivosti, k nové "skladbě" myšlení a pojímání světa.“ ( Sztompka, 2007, s. 15). 

Při pohledu na obraz můžeme mít  velmi individuální pocity stejně jako při samotné výtvarné 

tvorbě v hodinách výtvarné výchovy. 

 Proč ale zobrazovat v hodinách výtvarné výchovy opakovaně stejná témata, když 

„oblast vizuálně zachytitelných projevů sociálního života je obrovská.“ (Sztompka, 2007, 
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str.37) Je pravda, že P.Sztompka se ve své knize zabývá fotografií, vždyť ve druhém období 

vzdělávání na 1. stupni lze fotografii velmi dobře uplatnit jako výtvarné medium nebo jako  

srovnávací prvek s kresbou či malbou. V souladu s vizuálním charakterem současné 

společnosti je třeba rozšiřovat záběr výtvarné výchovy právě i na takové oblasti, jako jsou 

digitální fotografie, video a reklama, protože už i žáky na prvním stupni láká zobrazení 

skutečnosti nejenom prostřednictvím „pastelek“. Dokáží se velmi dobře vyrovnat 

s moderními technologiemi. Je dobře prezentovat jejich díla – fotografie před spolužáky, 

protože dětské oko je  schopné zachytit to, co by nás, dospělé třeba ani nenapadlo. Ke 

společné prezentaci je samozřejmě nutná i společná reflexe viděného. 

Bohužel, v mnoha tématických plánech stále nacházíme přesná zadání prací např. září 

– jablko, říjen – listy apod. Aktuálnost přístupu ve výtvarné výchově a při tvorbě tématických 

plánů by se měla projevit i v nabídce témat a výtvarných úkolů. Ty by měly souviset 

s životními zkušenostmi dětí. V dnešní přetechnizované době lze velmi dobře využít 

technologické zdatnosti žáků již na 1. stupni a s fotografií pracovat jako s výtvarným prvkem. 

Žáci jsou schopni na své mobily zachytit nejrůznější prvky ve svém okolí. To autorku napadá 

při čtení článku v časopise Umělec „Vizuální kultura není závislá na samotných obrazech, ale 

na moderní tendenci zobrazovat a vizualizovat bytí“ ( Mirzoeff, str. 89)  

Aby naši žáci tuto bohatost mohli vnímat, je potřeba rozvíjet jejich vizuální 

gramotnost a zároveň kultivovanost jejich výtvarného projevu .  

„Pojem vizuální gramotnost řadíme ke všem ostatním různě definovaným 

„gramotnostem“ současného uživatele kultury. Shrnuje dovednosti, které jsou podmínkou pro 

samostatnou a svébytnou existenci člověka ve společnosti ovládané, řízené a manipulované 

vizuálními podněty. Vizuální gramotnost (Fulková, 2004, str. 17) je definována jako soubor 

mnoha dovedností, které spadají do oblastí, jako je percepční senzitivita (smyslová i emoční 

citlivost v podmínkách běžného života), schopnost kritického myšlení (schopnost kriticky 

posoudit a vyhodnotit předložené informace, rozpoznat intenci sdělení), estetická otevřenost 

(neulpívání na normách a vzorech, schopnost přijímat nová a překvapivá řešení), schopnost 

vizuální výmluvnosti (schopnost využít dosažitelné prostředky k formulaci vlastního vizuálně 

obrazného vyjádření) a kulturní habitus (Raney in Fulková, 2002). 

Oproti gramotnosti čtenářské, finanční nebo přírodovědné sleduje vizuální gramotnost 

jiné cíle„…člověk uvažuje o tom, proč vizuální produkty vyvolávají emoce, proč pod jejich 
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vlivem podléháme iluzím, čím ovlivňují naše názory a postoje. Je schopen kritického náhledu i  

na zdroje vlastních preferencí, které jej vedou k výběru produktů, s nimiž se ztotožní a jejichž 

vliv bude dále šířit“. (Kitzbergerová, 2002, str.9) 

„Vnímání uměleckého díla je druhem estetického vnímání. Protože je jednodušší a 

mnohdy i přesnější hovořit o estetickém vnímání než o vnímání uměleckém, které je příznačné 

pro tvůrce, budu používat pojem estetické vnímání, i když budeme mít nejčastěji na mysli 

vnímání uměleckého díla.“ (Kulka, 1990, s. 387) Na prvním stupni teprve začínáme mnohé 

žáky učit vnímat umělecká díla, ale také vnímat díla spolužáků. Jde nám především o 

vzájemnou komunikaci, tím zároveň naplňujeme učivo ŠVP – ověřování komunikačních 

účinků a to tak, aby žáci ve vzájemné diskuzi dokázali ocenit a ohodnotit práci svoji i 

spolužáků. 

Velmi důležitým z hlediska učiva je rozvoj smyslového vnímání.  „Z rozvoje vnímání 

a reagování na podněty vycházejí všechny tvořivé procesy. Od vstupu do života se dítě 

setkává s různými smyslovými vjemy, mezi nimiž hrají významnou roli především vjemy 

vizuální a haptické, a odlišuje je od sebe. Podle možností vyhledává zkušenosti, přinášející 

příjemný pocit. Později objevuje možnost vnímat složitější podněty – rytmus ve výtvarné a 

hudební kompozici, barevný a hudební tón, dramatický a výtvarný výraz, a různé způsoby 

vnímání a vyjadřování přirozeně spojovat – hudbu a pohyb, barvu a tón, slovo a linii aj.“ 

(Roeselová, 2003, s. 9,10)  V základní škole bychom se měli všemi prostředky snažit o rozvoj 

smyslového vnímání našich žáků. V rámci výtvarné výchovy dbáme především na rozvoj 

vizuálního vnímání spolu se sluchovým a haptickým. To lze provádět mnoha způsoby. 

Spojení poslechu hudby s výtvarným projevem, poslechu ruchu ulice nebo  podnětů z chodby 

školy lze velmi dobře využít k dalšímu rozvoji. Stejně tak vnímání pohybu, ať již těles nebo 

postavy, je pro děti velmi zajímavým úkolem. Lze využít nejrůznější hry – např. na sochy, 

která je velmi tvůrčí a mezi dětmi oblíbená.  

Stanou se naši žáci opravdu vizuálně gramotnými? „Vizuálně gramotný člověk rozumí 

vizuálním sdělením, která jej obklopují, nejen ve smyslu pochopení jejich obsahu a základní 

informace, ale je schopen rozpoznávat a vyhodnocovat také strategie, v jejichž rámci jej tato 

sdělení, většinou ve formě obrazů, ovládají a ovlivňují., Ví, jak obrazy vznikají, a rozpozná, 

na čem je založena jejich přesvědčivost.“ (Kitzbergerová,2002,str.9) Vizuální gramotnost  

podporujeme již od vstupu dítěte do základní školy. Aby  žáci vizuálním sdělením rozuměli, 
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rozhodně nepostačí pracovat pouze ve třídě s výše zmíněnými prameny. Měli bychom 

provádět také venkovní vzdělávací aktivity, které bezesporu do výtvarné výchovy náleží. 

Možnost setkat se s kvalitní architekturou je skvělou možností vstřebávat vizuální poznatky. 

Návštěva výstav pomůže pochopit obsah umění a získat základní informace nejenom o dílech, 

ale i o autorech. Velmi cenou aktivitou je i procházka městem či přírodou a společné 

pozorování, popisování a sdílení všeho, co vidíme kolem sebe.  

 

1.5  Proces a produkt ve výtvarné výchově 

Řada učitelů ovšem výtvarnou výchovu vnímá jenom jako proces, na jehož konci je 

produkt – tedy dílo žáka. To ale rozhodně není vždy podmínkou. Opravdu nemusíme za 

každou cenu „udělat nástěnku“ po každé vyučovací jednotce. Stále se setkáváme s názorem, 

že kolik je hodin výtvarné výchovy, tolik musím mít prací. Dítě nehledá v uměleckém díle 

praktický účel, umí dotvářet vlastní fantazií smysl a pozadí vnímané tvorby. 

„Vztah mezi procesem výuky a jejími výstupy je složitě podmíněný množstvím 

intervenujících proměnných (ekonomické, materiální i politické podmínky výuky, psy- 

chické problémy žáků nebo učitelů, anebo obtíže v jejich vzájemných vztazích atp.). Nicméně, 

rozhodující pro to, co se žáci ve výuce reálně mohou naučit a jaké kompence mohou rozvíjet, 

je způsob prezentace a uspořádání obsahu, resp. učiva.“ (Slavík, 2005, str .48) 

Například téma ročních období bez bližšího konkrétního zadání je pravidelným tématem 

dětských prací na základní škole. Inspiraci hledají učitelé na stránkách internetu  

www.pinterest.com , http://vytvarne-namety.cz/ .  Podle slov několika kolegyň dále využívají 

dětské časopisy Sluníčko, ale i  Méďa Pusík. Náměty jdou napříč školami tak, jak se učitelé 

mezi sebou znají. Často přebírají námět ze školy, ve které probíhalo jakékoli školení. 

Nástěnky se stávají inspirací.  

 

1.6 Profesní kompetence učitele 

„Každé setkání učitele se žáky v situacích vyučování (tzn. pedagogických situacích), je 

vždy jakousi zkouškou jeho profesionální kompetence, spojené s učitelskou rolí“ (Hazuková,  

1994 s. 6) Podle Hazukové chápeme učitelskou způsobilost jako soubor kompetencí, tedy 

vlastností a schopností, které by učitel měl mít. Chápeme to nejenom pro učitele začínající, 

ale i ty, kteří učí delší, nebo dokonce dlouhou dobu, neboť postupem délky praxe se tvořivost 

http://www.pinterest.com/
http://vytvarne-namety.cz/


Diplomová práce            Fakulta pedagogická 

Univerzita Karlova v Praze  Obor Učitelství 1. stupně ZŠ 

 

 

 

16 

vytrácí a nastává období stereotypů bez jakékoli invence. Jistě to pramení také  z toho, že 

učitel se neustále vrací do jednotlivých ročníků. Největší nebezpečí potom spatřujeme u těch 

učitelů, kteří pracují trvale pouze s dětmi jednoho ročníku, zejména v 1. třídě. 

Další problém spatřuji ve střídání učitelů ve třídách na 1. stupni. V dnešní době musí 

vedení školy respektovat úvazkové hodiny jednotlivých učitelů a podle toho zpravidla 

sestavuje rozvrh hodin. Učitel, který je kvalifikovaný k výuce na 1. stupni a zároveň k výuce 

anglického jazyka pak neučí výtvarnou výchovu ve své třídě a naopak u něj učí jiný kolega 

nebo kolegyně, která vchází do dané třídy jednou týdně na hodinu maximálně na dvě. Jestliže 

starší kolegyně není schopna vyučovat tělesnou výchovu, vedení jí obvykle vyhoví tak, že 

vymění tělesnou výchovu za výtvarnou výchovu. Nedostatečná možnost poznat žáky je 

překážkou v kvalitní práci v takových hodinách výtvarné výchovy. 

„Učitelská role je spojena se zodpovědností za veškeré dění ve třídě  areálu školy 

v průběhu celého vyučování.“ (Hazuková, 1994, s.6) Výtvarná výchova je pro některé učitele 

problematičtější po stránce kázeňské. Není totiž potřeba ji uskutečňovat pouze v lavicích, ale 

žáci by měli pocítit určitou svobodu při práci. Právě pro takovou činnost musí učitel výtvarné 

výchovy mít přirozený respekt, jistotu ve své činnosti a také mít činnost dobře promyšlenou.  

I to patří do kompetencí dobrého učitele. 

 Hazuková uvádí dvě dimenze připravenosti - kompetencí učitele. Pro výtvarnou 

výchovu je to zcela určitě kompetence výtvarná. Učitel musí být obeznámen s principy 

výtvarné výchovy, kdy musí respektovat věk svých žáků a složení třídy. Musí umět motivovat 

žáky k výtvarným činnostem, volit vhodné náměty a výtvarné prostředky. Nesmí zapomínat 

na zásady přiměřenosti, názornosti , uvědomělosti a trvalosti. Zásadu názornosti si však nesmí 

vykládat tak, že žáci budou napodobovat jeho práci nebo práci jim předloženou. 

Mezi další kompetence učitele výtvarné výchovy patří kompetence osobnostní. Pro 

výtvarnou výchovu musí umět učitel vytvořit bezpečné a motivující prostředí, musí znát 

problematiku svých žáků proto, aby jim pomohl se vnořit do tvorby s plným nasazením a 

zájmem. Pokud žáci necítí sílu osobnosti svého učitele – mysleme především na respekt – pak  

ani očekávaný výstup práce nebude takový, jaký by učitel chtěl mít. 

Velmi důležitá je práce učitele na sobě samém. Neustálé vzdělávání v oboru je 

důležitou součástí jeho práce. Měl by vyhledávat vzdělávací kurzy  a možnosti setkávání 

s učiteli nejlépe z jiných škol, aby získával nové zkušenosti a náměty pro svoji práci. Bohužel, 
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mnoho učitelů pracuje s tradičními tématy, a tím práce ve výtvarné výchově upadá do 

stereotypu. Jen málo učitelů zná časopis Výtvarná výchova. Zejména učitelky 1. stupně 

reagují na tento časopis jako na příliš odborný. Učitelky a učitelé jsou zahlceni mnoha 

dokumenty k prostudování pro práci třídních učitelů a tento časopis jim připadá příliš 

teoretický. Chtějí pouze „nápadníky“ k výtvarným činnostem. Pokud se jakýmkoli zdrojem 

pro inspiraci zabývají, pak hledají pojmy jako „pro 1. stupeň“ nebo „nápady pro činnost“.  

 „Protože nejsem výtvarnice, občas bych potřebovala ukázku, jak si to autorka 

představuje, ne pro děti, ale pro mě.“ Z toho opět můžeme usuzovat nejistotu učitelů v oblasti 

výtvarné výchovy, která je v případě vyučujících na 1. stupni ZŠ jen jedním předmětem 

z mnoha.“ (Výtvarná výchova 1/2016 s.12). Učitel, pokud není na výtvarnou výchovu 

specializovaný, nebo alespoň nemá výtvarné umění jako koníček, považuje tento předmět 

spíše za druhořadý, v 1. a ve 2. třídě v rámci tohoto předmětu „dohání“ učivo jiných předmětů 

s tím, že „si potom nakreslíme obrázek“. Chceme –li vzbudit v dětech zájem o umění, musí 

učitel splňovat alespoň kompetence v předchozích řádcích popsané. 

Další kompetencí učitele, podle Hazukové (1994), je kompetence psychodidaktická.  

Ta se projeví právě až při opravdovém kontaktu se žáky a při výuce výtvarné výchovy. Jedná 

se o kompetenci, která se vyvíjí po dlouhou dobu, je společná pro učitele všech předmětů. Při 

výtvarné výchově  se jedná ovšem o specifické interakce učitel – žák, žák – žák a tyto 

interakce musí umět učitel zvládat. Učitel výtvarné výchovy užívá verbální, ale i neverbální 

komunikaci a při svém vystupování před žáky nemůže spoléhat pouze na svoji intuici. 

K tomu je velmi důležité sebevzdělávání učitelů. Většina nabídek seminářů nabízí 

„výrobu“ určitého předmětu, která se jen obtížně modifikuje. Vidíme velký nedostatek 

v inovativním přístupu vzdělávání pro učitele, ale i pracovníky školních družin v oblasti 

výtvarné výchovy, nejenom tvorby, ale i edukačních programů. 

 

1.7  Výtvarné úkoly ve škole 

„Úkoly jako konkrétní cesty a bezprostřední kroky při dosahování a postupném 

naplňování cílů většinou vybírá učitel z obsahu výtvarné výchovy a zadává je žákům jako 

problém k řešení při výuce.“ (Hazuková, 1994, s.19) Úkolem myslíme tedy konkrétní zadání 

práce, kterou budeme v jejím závěru hodnotit. Abychom hodnotit mohli, musí učitel stanovit 

hodnotící kritéria. Na prvním stupni základní školy musí učitel úkol motivovat, aby dosáhl 
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vytčeného cíle – tedy řádného splnění.  Úkol musí být přiměřený věku, vybavení a 

v neposlední řadě i složení třídy. Je nutné jasné a konkrétní zadání. V jedné hodině lze plnit i 

více úkolů  v rámci jedné práce -  učitel zadá úkol tak, aby se plnily dílčí cíle, které je možno 

postupně hodnotit. Učitel musí mít promyšleno, jaké problémy se mohou při plnění zadání 

vyskytnout a jak je bude řešit. Klasickým případem je vylití tuše při práci, jak předejít 

podobným nehodám, které často traumatizují aktéry. To je však pouze praktický problém, pro 

žáky je daleko důležitější řešit problémy výtvarné. Jak uvádí Kitzbergerová, (2002) výtvarný 

úkol může pedagog formulovat několika způsoby a podle toho pak lze očekávat jeho plnění. 

Tato formulace určí přístup žáka k plnění zadání práce. Ani vyučující nesmí při závěrečném 

hodnocení vybočit ze svého původního zadání, byť jeho možný záměr byl v počátku jiný. 

Pokud zadáme žákům úkol „nakresli lesní zvíře“ musíme počítat s tím, že zvíře může zůstat 

osaměle na bílé čtvrtce, stejně tak může mít v pozadí les, nebo bude vyobrazeno na cestě za 

potravou. To vše záleží na fantazii a akčnosti žáka. Učitel ale musí mít na zřeteli své původní 

zadání. (Kitzbergerová, 2002) 

Úkoly ve výtvarné výchově jsou úzce spjaty s jejím obsahem a náměty  Zatímco obsah 

tvoří všechny informace (Hazuková, 1994), úkol je konkrétní a jednotlivý. Obsah je propojen 

se zkušenostmi a poznatky žáků a je pro učitele východiskem, jak úkoly zadávat.  

Nejprve je potřeba zamyšlení nad využitím hodin, které náleží výtvarné výchově. V 1. – 

3. ročníku základní školy to je jedna hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku dvě hodiny týdně. 

Učitelé často pracují formou integrace předmětů, protože tak zatraktivní předmět, který není 

pro děti přitažlivý. Někdy je to na škodu právě výtvarné výchově. Učitel často upřednostní 

„hlavní předmět“. Při integraci vlastivědy nebo přírodovědy jsou důležitější informace 

z těchto předmětů než vlastní výtvarné vyjádření. 

Příkladem formálního zacházení s očekávanými výstupy může být úkol „Vločky“. Žáci  

obkreslili vločky a rovnou vystřihli. Nedostali možnost sami si vyzkoušet vlastní motiv. 

Jediný problém, který museli vyřešit  bylo správné složení papíru, aby vločka vznikla. To 

bych zařadila rozhodně do praktických činností. 
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Zde je ukázka šablon pro sněhové vločky, kde učitelka ve 2. a 3. třídě komentovala svou 

práci: „Pracovala jsem s liniemi a hlavně jsme propojili výtvarnou výchovu s matematikou. 

Děti si uvědomily geometrický tvar trojúhelník. Pak vystřihovaly podle linií“ . I tak lze 

pochopit učivo a očekávané výstupy předmětu výtvarná výchova. 

Jako prostor pro dětskou tvořivost udává možnost: „Jaké by byly vločky v létě?“ 

 

Úkol „Bruslařka“ naopak splňuje požadovaná kriteria učiva, kdy žákyně reflektuje 

svou zkušenost a přenáší ji do vizuální podoby. Děvče využilo barevnost, která akceptuje její 

náladu i skutečnost, vyjádřilo pohyb těla a zejména výraz v obličeji postavy. 

Vyučující poskytla pro tyto práce velký formát A3, jako kriterium hodnocení byla 

velikost postavy a její pohyb. 

  

 

V hodině VV projevuje žák vlastní zkušenost – v tomto případě dívka – 3. ročník závodně 

bruslí. 

Děvče vyjadřuje náladu a pocit ze své sportovní aktivity pohybem i výrazem ve tváři, zvládlo 

barevnou kompozici práce. 
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Zadání práce zvládla – vyjádři sportovní aktivitu, která tě baví. 

 

Výtvarné úkoly jsou učiteli voleny obvykle podle jejich zkušeností, složení třídy, 

podle zájmu učitele či žáka. To vše se odráží v pracích na prvním stupni. Výtvarný úkol musí 

být pedagogem řádně promyšlený. Pro třídu je formulován stejně, pokud zde není integrovaný 

žák mající odlišné uvažování. Žáci se při zadání dozví, co a jakým způsobem mají dělat, 

ovšem zadání úkolu by mělo být motivující k individuálnímu zpracování. Součástí výtvarného 

úkolu jsou i kritéria hodnocení. Při zadávání výtvarných úkolů musí mít učitel stále na mysli, 

co a jakým způsobem bude u žáků rozvíjet, které kompetence chce naplňovat. 

Při rozvíjení smyslové citlivosti nemusí tedy žáci pouze „kreslit nebo malovat“, ale 

mohou pracovat s objekty, mohou v plenéru pozorovat město, přírodu a vše, co je obklopuje, 

mohou tvořit z přírodních materiálů. Ideální je možnost porovnávání všeho smyslového 

vnímání – zrakové, sluchové, čichové i haptické. To je pro děti velmi přitažlivé. Také je velmi 

příhodné dovést děti k vhodným pořadům v televizi, hodnotit smysl reklamy a tvořit ji sami 

stejně jako komiksy. 

Nejenom učitel, ale i žák se musí naučit uplatňovat subjektivitu při vlastní tvorbě. 

Zcela jistě pracujeme s ilustracemi dětských knih a můžeme sami texty ilustrovat. Velmi 

výhodné je propojení výtvarné výchovy s výchovou komunikační a slohovou, kdy děti vlastní 

literární tvorbu spojí s ilustracemi. Důležité je projevení emocí ve spojení s uměleckým i 

vlastním dílem. 

Při ověřování komunikačních účinků chceme, aby se žáci dokázali vyjádřit 

k pozorovaným objektům. Děti se učí argumentovat svá díla, obhajují svoji práci. Na 

výstavách mohou obhajovat výběr díla, které je zaujalo. 

Součástí RVP jsou:  

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence občanská 

6. kompetence pracovní 

Při výuce výtvarné výchovy se každý vyučující snaží o naplňování klíčových kompetencí. 
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Je samozřejmé, že ne všechny kompetence zapadají  do výtvarné  výchovy, ale na všech může 

učitel se žáky postupně pracovat. 

Mnoho autorů se kompetencemi, které jsou v učivu vytyčeny, zabývá. V první řadě je to 

kompetence k učení. Ve výtvarné výchově se zdánlivě nebuduje, ale opak je pravdou. Dítě 

se učí rozpoznávat prvky vizuálně obrazného vyjádření, učí se porovnávat nejrůznější 

interpretace děl. Pracuje aktivně a s pomocí učitele umí stanovit kritéria hodnocení práce. V 2. 

období můžeme žákům nabídnout samostatnou práci s www.artlist.cz, kdy žák bude 

samostatně pracovat se získanými informacemi. 

Další kompetencí je kompetence k řešení problémů, i ta přispívá ke zdárnému plnění 

úkolů v rámci výtvarné výchovy. Zde je prostor nejenom pro žáky, ale i pro učitele. Ten 

především musí umět řešit problém ve výběru témat, techniky. Musí se rozhodnout jak 

hodnotit, jak postupovat při práci. Žáci zase řeší při hodině nejenom přípravu materiálu, ale i 

svůj vlastní postup a nakonec i hodnocení své i spolužákovy práce. Jak je vidět, kompetence 

k řešení problémů je velmi důležitá pro obě strany ve výuce. Snažíme se, aby žák uměl 

problém pojmenovat: „potřebuji půjčit pastelky, zapomněl jsem pomůcky, nejde mi otevřít 

barva“ – to jsou problémy dětí v 1. vzdělávacím období, které my, dospělí jako problém příliš 

nevnímáme, ale dítě má s podobnou situací obvykle potíže. Nabízí se propojení 

s komunikační a slohovou výchovou, kde nácvik podobných situací se dá realizovat. 

Kompetence komunikativní je přímo začleněna do  učiva jako ověřování komunikačních 

účinků. Žáka se postupně učí slovně hodnotit svoji práci, učí se používat správné termíny, 

vysvětlit a obhájit svoje dílo. Postupně by měl umět vyjádřit svoje emoce, které se odráží ve 

výtvarné práci. Snažíme se naučit žáky interpretovat umělecké dílo, které vidí na výstavě, 

v knize nebo pomocí www.artlist.cz na interaktivní tabuli. Tuto kompetenci  naplňujeme  

zejména při reflexích prací žáků. Reflexe probíhají nejenom po vyučovací jednotce nebo 

projektu, ale i v jejich průběhu. Žáci se učí reagovat na hodnocení spolužáků, které nemusí 

být vždy kladné, učí se obhajovat svoji práci. Učitel usiluje  o plynulý projev žáků, o 

formulaci myšlenek a o nasloucháni. Největším problémem na 1. stupni základního 

vzdělávání je zřetelné vyjadřování, které musíme trpělivě procvičovat. 

Kompetence sociální a personální je naplňována hojně skupinovou prací, která je na 

prvním stupni velmi oblíbená. Někdy se setkáváme s dětmi, které skupinovou práci odmítají 

s různých důvodů. Učitel musí hledat takové metody a postupy, aby děti ve skupině uměly 

http://www.artlist.cz/
http://www.artlist.cz/
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pracovat a při práci obstály. Pracujeme tak na povzbuzení sebedůvěry. K tomu také přispívají 

výstavy dětských prací. Patří sem i půjčování pomůcek nejenom ve skupině, ale i v lavici. To 

v dnešní době je velký problém, protože do této vzájemné kooperace vstupují rodiče, aniž by 

byli přítomni ve třídě. Děti mají zcela jasné pokyny z domova jak a komu půjčovat pomůcky. 

Proto často využívám školní zásoby, kde pravidlo spolupráce není ničím porušeno. Na závěr 

skupinové práce je velmi důležité hodnocení nejenom výsledné tvorby, ale i hodnocení 

vzájemné spolupráce. 

V kompetenci občanské se doslova mluví o respektu k uměleckým dílům našich tvůrců. 

O to nám ve výtvarné výchově jde především. Žáci by si měli uvědomit hodnoty historického 

dědictví naší země. Nejenom výtvarná, ale i architektonická a sochařská díla. Rozhodně 

musíme vést žáky k tomu, aby umělecké hodnoty chránili a nepoškozovali. Zároveň 

zohledňujeme konflikty, které mohou při práci vzniknout, učíme se je řešit a pomáháme 

žákům s posuzováním informací, které získávají mnoha možnými způsoby. Nejrůznější 

výtvarné náměty mohou nabízet dětem řešení neobvyklých či dokonce nebezpečných situací. 

Velkou výhodou je propojení např. vlastivědy s výtvarnou výchovou, kdy si žák uvědomí 

historický kontext pomocí kresby nebo malby. 

Při používání mnoha materiálů a metod práce při výtvarné výchově ideálně naplňujeme 

kompetenci pracovní, kterou se pokoušíme naplňovat především tím, že žák se učí správným 

způsobem používat potřebné nástroje a pomůcky pro náš předmět. Při nabídce různých 

materiálů se umí pro některý rozhodnout a potom s ním dokáže pracovat. Dítě se učí zvolit si 

takový postup práce, který povede ke zdařilému konci. Žák nejenom, že poznává nové 

materiály a způsoby práce, ale naučí se vše správně používat, dokonce může poradit svému  

spolužákovi. Postupem času si bude umět rozdělit časově pracovní postup a připravit si 

pracovní místo. Velmi důležitá jsou také bezpečnostní pravidla práce i při výtvarné výchově. 

To jsou kompetence, ke kterým žák v průběhu školní docházky směřuje. O těch učitel 

velmi dobře ví  a také zná způsoby, kterými žáky povede. Často ale učitelé zapomínají, že i 

oni mají určité kompetence, které z nich dobrého učitele dělají. 

Je nepřeberné množství činností, které může učitel se žáky při výtvarné výchově dělat. 

Opravdu nemusíme zůstat pouze u čtvrtky, kterou „zaplníme“ obrázkem podle nějakého 

návodu. Hledám v publikacích, jak nejlépe pomoci výtvarné výchově alespoň na naší škole. 

Pomohla mi (mimo jiné) kniha Jiřího Kulky (1990), který  poukazuje na základní složky 



Diplomová práce            Fakulta pedagogická 

Univerzita Karlova v Praze  Obor Učitelství 1. stupně ZŠ 

 

 

 

23 

výtvarného umění. To v podstatě můžeme přejmout i do naší práce s dětmi.  

Dotýkáme se pojmu „umění“ a řešíme, zda práce, kterou naši žáci produkují  můžeme 

nazývat uměním. Osobně se domnívám, že zvláště ke zvýšení vážnosti práce je dobré tento 

termín ve třídě používat. Stejně tak nezdobíme nástěnky, ale tvoříme výstavu. 

 

1.8  Učebnice a metodiky pro žáky a učitele VV  

Na prvním stupni jsem se nesetkala s nikým, kdo používá jakékoli učebnice pro 

potřeby výtvarné výchovy. Učitelé používají metodiky staré mnoho let – mezi kolegy jsem 

nalezla řadu knih od roku 1977 do současnosti. Sama jsem s nimi pracovala v osmdesátých 

letech, protože jsme jiné k dispozici neměli. Našla jsem v nich mnohé inspirace. 

Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku (Vosečka, Poupa, Kellerová, SPN Praha 1977) hovoří 

novém o pojetí Vv na 1. stupni ZŠ, člení výtvarnou výchovu do tří oblastí: 

1. Výtvarné osvojování skutečnosti 

      2. Hra, experimentování a dekorativní práce 

      3. Svět výtvarného umění a životní sloh  

Učitel v metodice nalezl možnosti užití výtvarných technik a materiálů, stejně tak modelové 

realizace hodin. Dále je zde  nabídka rámcového učebního plánu učiva. „Nové pojetí výtvarné 

výchovy se snaží respektovat  danému věkovému stupni přiměřený výběr námětů a tyto náměty 

řešit novými metodickými postupy.“ ( str.11). Je až překvapivé, kolik podnětných námětů zde 

nalezneme, jak se zde dbá na poznávání nových materiálů a na tvořivost. Autoři nezapomínají 

na propojení literární a výtvarné výchovy, když pracují s básněmi Františka Hrubína  

ilustrovanými Jiřím Trnkou.  

 Pomineme-li fakt, že i těchto příručkách je logicky zřetelný ideologický podtext doby, 

kdy se dočteme, že nové pojetí výtvarné výchovy souvisí s proměnami politickými a výchova 

má směřovat k vlastenectví a proletářskému internacionalismu, musíme uznat jistou 

pokrokovost ve zpracování témat  - dítě a svět přírody, probouzení elementárního smyslu pro 

prostor, hra s barvou a mnoho dalších. Ke všem tématům jsou nabízeny i možnosti realizace 

hodin. 

 

Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku (Poupa, Voseček SPN Praha 1984) opět člení výtvarnou 

výchovu na obdobné tři části 
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1. Výtvarné osvojování skutečnosti 

a)  tematické práce    10 hod 

b) výtvarné osvojování přírody   6 hod 

c) výtvarné osvojování věcí    4 hod 

    2. Experimentování a práce s výtvarnými prostředky 

 a)  barva     3 hod 

 b)  modelování a organizace prostoru  6 hod 

 c)  dekorativní práce    3 hod 

   3. Výtvarné umění a životní prostředí  3 hod  ( str.17) 

Stejně jako v předchozí metodice jsou jednotlivé kapitoly rozčleněny podle přesných počtů 

hodin, které se musí těmto oddílům věnovat. Nabízí možnosti metod a forem práce a věnuje 

krátkou kapitolu plánování učiva. Učitel zde má nabídky realizovaných hodin, ukázky 

žákovských prací. Návrh rámcového učebního plánu se příliš neliší od metodiky z roku 1977. 

 

Výtvarná výchova v 5. a 6. ročníku ZŠ ( Macko, Nevřelová, SPN Praha 1990)  

Metodika zde charakterizuje Vv jako předmět na 2. stupni. Obsah je strukturalizován do tří  

částí. 

1. výtvarné osvojování skutečnosti 

2. užité práce dekorativní a prostorové 

3. výtvarná kultura. 

 

Tato metodika se podrobně zabývá i organizací vyučování i jednotlivých hodin – 8 - 15 minut 

pro vysvětlení úkolu, 65 – 75 minut samostatné práce a 5 – 10 minut závěrečné hodnocení. 

Samostatná kapitola je věnovaná individuálnímu přístupu, výtvarné typologii a hodnocení. 

Nalezneme zde i tematický plán a další doporučenou literaturu pro výuku. 

 

Metodické stati k výchovně vzdělávací práci ve školní družině I. (kolektiv pracovníků oddělení 

pro výchovu mimo vyuč. VÚP Praha, 1987)  

Metodika mimoškolního vzdělávání (zejména školní družiny) měla jako náplň své činnosti 

výchovy – hudební, tělesnou i výtvarnou. Celkově byly v této metodice pojaty jako estetická 

výchova (dále EV). Tématicky byly činnosti rozděleny podle ročních období. Opět se 
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setkávali s konkrétními náměty. Do EV spadala, podle námětů činností, např.péče o vlastní 

estetický vzhled, pozorování krásy zimní přírody, upevňování požadavků na estetické 

oblékání, estetické vnímání přírody, podpora úpravy psaného projevu.  

 

Po prostudování příruček lze dojít k závěru, že výtvarná výchova v rámci výuky tohoto 

předmětu, měla v metodických materiálech velmi dobrou podporu. Odhlédněme od 

požadavků povinné politické angažovanosti tehdejší výtvarné výchovy. I to byl ve své době 

stereotyp. Učím již 32 let a za dobu svého působení na prvním stupni základní školy jsem 

využívala a využívám řadu metodických příruček.  

 

Náměty ve výtvarné výchově (Roesselová, nakl. Sarah, Praha 2000) přiláká řadu učitelů svým 

názvem, protože učitelé hledají pomoc především v námětech pro Vv a v jejich zpracování. 

Dále často chtějí vidět možný výsledek prací. Pro mne, velmi zajímavý úvod, kde se autorka 

zabývá výtvarně výchovným  procesem, motivací a výtvarnými aktivitami. Předložila jsem 

tuto knihu kolegyním na metodickém sdružení, hodnotily ji jako velmi přínosnou pro svoji 

práci. 

 

Obrazárna v hlavě 1 - 2 (Šamšula, nakl.Práce, Praha 1996) je pojatá jako učebnice pro žáky, 

nikoli jako metodika. Kniha je rozčleněna na 14 kapitol podle jednotlivých témat. Jsou zde  

zařazeny ukázky uměleckých děl, dětských prací a také ke každé části úkoly pro žáky. 

Pracovala jsem s touto učebnicí v 5. ročníku s dětmi, které na učebnici VV nebyly zvyklé. 

Velmi je zaujaly úkoly zadávané autorem, protože obdobným způsobem pracuji  při našich 

návštěvách výstav nebo při práci s www.artlist.cz . 

V nabídce další literatury nemohu opomenout knihu Proč obrazy nepotřebují názvy (Franta, 

Horák, nakl. Labyrint, 2014), kde poutavým způsobem přivede učitel žáky mezi umělecká 

díla.   

Pro pedagogy je také velkým přínosem kniha Galerijní a muzejní edukace (Hazuková, nakl. 

Uměleckoprůmyslové museum, 2012). Tato kniha je nepostradatelná nejenom pro ty učitele, 

kteří se svými žáky muzea a výstavy navštěvují, ale i pro ty, kteří mnoho takových možností 

nemají. Protože kniha představuje různé typy edukačních programů a má bohatý obrazový 

doprovod, může ji učitel využít především pro své vzdělání, kdy má možnost aplikace ve své 

http://www.artlist.cz/
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práci. 

Tyto příručky uvádím jako příklady nového způsobu pojetí práce při hodinách výtvarné 

výchovy. Kolegyně a kolegové v našem metodickém sdružení je přijali jako další inspirativní 

zdroj ovšem s tím, že školy nemají finanční možnosti pro jejich nákup. Opět se setkáváme 

s tím, že výchovy všeobecně jsou postaveny na druhé místo i ve financování na základních 

školách. 

 

1.9  Stereotyp a  tvořivost 

Klíčovému pojmu  práce - stereotypem ve výtvarné výchově se věnuji dále ve výzkumné 

části. Podle Slovníku spisovné češtiny ACADEMIA (1978 str. 518) znamená stereotyp 

navyklý, ustálený úkon, způsob reagování, jednání, provádění. Někdo zaměňuje slovo 

stereotyp s rituálem Slovníku cizích slov (SPN Praha 1971 str.155), který ovšem znamená 

předepsaný postup při nějakém úkonu. Srovnáme –li význam slova stereotyp se současným 

Slovníkem cizích slov (2009) nenastal ve smyslu slova žádný výrazný posun -  jednotvárný, 

ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení. 

Ačkoli mají učitelé v současné době možnost pracovat s nejrůznějšími materiály pro 

výuku výtvarné výchovy – současné metodiky a učebnice (Fulková, Novotná – Výtvarná  

výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ, Jašurková – Nápadník do hodin výtvarné výchovy,  Šamšula – 

Obrazárna v hlavě, časopis Výtvarná výchova apod.), setkáváme se s opakovaným 

zpracováním námětů, neustále stejnými formáty prací i s místy, kde se VV uskutečňuje. 

V souvislosti se stereotypem musíme zároveň hovořit o tvořivosti, která obvykle bývá 

stereotypní činností potlačena.  

Zajímá mě především Hlavsova (1986) definice tvořivosti: „Tvořivost je pokrok v 

subjektoobjektových vztazích, při kterém vzniká novým způsobem a spolu s formováním 

vědomí nový (nebo alespoň stejně hodnotný) produkt.“  Za subjekt lze považovat žáka, který 

tvoří nový objekt podle vizuálu, který vnímá jedním ze smyslů. Tvořivost nemusí nutně 

souviset s intelektovými předpoklady žáka.  Objektivní poznání úrovně tvořivosti u žáka a její  

ocenění hraje však v tvořivém vyučování významnou roli. Poznání úrovně a druhu tvořivosti 

v tvořivých produktech (nejenom ve výtvarné výchově, ale i v matematice, komunikační a 

slohové výchově, v pohybovém vyjádření a mnoha dalších činnostech) je mimořádně důležitá 

z praktických hledisek – při vyhledávání a diagnostikování tvořivých jedinců, při výběru 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/mysleni
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vhodných metod rozvíjení tvořivosti, pro hodnocení a porovnávání produktů různých žáků 

apod.  

Podle Pedagogického slovníku znamená tvořivost duševní schopnost, která vychází 

z poznávacích a motivačních procesů. Velmi důležité místo zde zastává inspirace, fantazie a 

intuice. Tvořivost se vyznačuje nalézáním řešení, která jsou nová, neočekávaná, neobvyklá a 

zároveň správná. Tvořivost a celý tvořivý proces prochází několika etapami – příprava, 

dozrávání, idea, osvícení, kontrola a zpracování. Tvořivost může být potlačena direktivním 

řízením, stereotypy a tendencemi ke konformitě. ( Průcha, 2003) 

 

Co považujeme za stereotyp ve výtvarné výchově? 

Za stereotyp lze označit již formát prací. S pravidelností vidíme rozměry A4 , někdy 

A3. Větší formáty se používají málokdy, a to především z finančních důvodů. Někdy se 

můžeme setkat se čtvercovým formátem. Minimálně je využíván jiný materiál než klasické 

čtvrtky. Při tom již změna formátu a materiálu je velkou motivací pro rozvoj tvořivosti  žáků, 

pro zvýšení jejich zájmu a v ne poslední řadě pro radost z práce. 

Žáci by měli být vedeni k experimentování, k činnostem, které rozvíjejí smyslovou citlivost,  

uplatňují subjektivitu a ověřují komunikační schopnosti. Žák by měl být veden k odvaze a 

chuti uplatnit svoje osobní pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do 

procesu tvorby a komunikace. 

Stereotypem může být i prostor  třídy, kde je výuka realizována. Děti by mohly tvořit 

ve všech prostorách školy – my rádi pracujeme na chodbách, kde je jiné světlo a o 

přestávkách mají žáci již své diváky, kteří průběžně komentují práci dětí. Další možností je 

tvorba v přírodě. Ideální je propojení výtvarného úkolu s celodenním projektem, kdy je 

dostatek času na práci. 

Jestliže se hodiny výtvarné výchovy odehrávají  pravidelně ve třídě opakovanou 

formou „připravte si kufříky, igelity, vodové barvy a štětce“ a jestliže učitel obměňuje pouze 

techniky práce, stává se celá hodina výtvarné výchovy také určitým stereotypem. V takové 

hodině se mění v podstatě pouze zadání práce, někdy výtvarný úkol. Hodiny výtvarné 

výchovy by měly být tvořivé, emocionálně nabité a pro děti co nejvíce přitažlivé. 

Žáci by měli mít také příležitost navštěvovat nejrůznější výstavy a poznávat tak 

umělecké hodnoty v širších sociálních a kulturních souvislostech. Podmínkou návštěvy  
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výstavy je, aby žáci byli na akci připraveni. Musí předem vědět, proč a kam se vypravují, co 

je tam čeká. V dnešní době můžeme umělce a jejich díla vyhledat na internetu, ukázat na 

interaktivních tabulích nebo naopak nechat děti listovat v nejrůznějších encyklopediích. Za 

ideální považujeme možnost hledání na stránkách www.artlist.cz , se kterými se snadno žáci 

již 4. třídy naučí pracovat. Na výstavách by měly mít děti možnost nejenom společné 

prohlídky, obvykle komentované průvodcem nebo učitelem, ale i k samostatné aktivitě – 

vizuálního vstřebávání vjemů, přípravy hodnocení. V mnoha případech práce ve výtvarné 

výchově může navazovat na návštěvu výstavy. Potom budou jistě narušeny všechny 

stereotypy, které stále ve výtvarné výchově nalézáme. Bylo by dobré, kdyby učitelé své 

inspirace hledali více v kvalitním umění. 

Stereotypem je bezesporu i formát hodnocení žákovských prací – výstava ve třídě. 

Zde bychom mohli polemizovat o tom, jaký rozdíl je mezi stereotypem a často používanou 

metodou, formou organizace nebo oblibou určité techniky. Zvlášť organizace práce je dost 

často závislá na školním prostředí a zázemí třídy. Techniky jsou zase závislé na materiálovém 

zabezpečení školy. Za stereotyp naopak považuji opakování neúčelné, které mnohdy pramení  

z potřeby usnadnit si práci. 

Jestliže jsou žáci schopni hodnotit díla na výstavách, jsou jistě schopni  hodnotit svoji 

vlastní práci, ale i práci spolužáků. Vedeme  žáky    k tolerantnímu přístupu  k různorodým 

kulturním hodnotám současnosti, k zajímavým netradičním řešením, k neobvyklým pohledům 

na zadaná témata.  

Stereotyp, kterým jsem se zabývala především, se objevuje v námětech, tématech a 

způsobu zpracování učiva výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Předchozí kapitolu jsem 

věnovala metodickým příručkám a jiným možnostem, kde mohli a stále více mohou učitelé 

čerpat inspiraci k tvůrčím hodinám výtvarné výchovy. Přesto se objevují opakované náměty, 

opakovaná zpracování.  

 

 

 

 

 

 

http://www.artlist.cz/
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2. Praktická část 

Při podrobném mapováním žákovských prací jsem hledala témata, kterými se při 

výtvarné výchově učitelé zabývají, jakým způsobem je zpracovávají a také to, kde hledají 

inspiraci pro své hodiny. Témata prací se často shodovala, neměnilo se ani jejich zpracování. 

Jenom málo témat nacházeli vyučující v sociálních oblastech života, kde je podle 

P.Sztompka ( 2007) velmi bohatá nabídka možností, jak následně poznat sám sebe. Žák se 

také naučí sestavit  stupnici důležitosti vizuálně dostupných objektů a jevů. Při zadání tématu 

ze sociální oblasti to mohou být postavy – jednotlivci, činnosti nejrůznější sociální interakce. 

V tuto chvíli se žák stává bedlivým pozorovatelem a sám hledá pro něj nejdůležitější součásti 

jeho vlastního vyobrazení zadaného námětu. (Sztompka, 2007). 

 Velmi záleží na motivaci, kterou pedagog využije k výtvarné činnosti. Je zcela 

bezpodmínečně nutné, aby učitel své žáky dobře znal, nejlépe i jejich sociální zázemí, aby pak 

mohl citlivě reagovat na osobní problém žáky, který se může vyskytnout. 

 

2.1 Výzkumná část 

 Kvalitativní výzkum, který jsem v tomto případě vedla jsem zaměřila na tvorbu, 

organizaci, metody a forma užívané v hodinách výtvarné výchovy. Kvalitativní výzkum jsem  

použila proto, že ve výtvarné výchově můžeme jen obtížně využít statistické metody a 

techniky.  

Zaměřila jsem se na vyhledávání stereotypů ve výtvarné výchově. Své kolegy jsem 

požádala o odpovědi na pět otázek, které uvádím v části 2.1.2 Sběr dat. 

Zajímalo mě, kde učitelé berou zdroje inspirací pro svou práci, jakou organizaci při 

práci volí, ale také jaké kladou požadavky na své žáky – výtvarné úkoly a problémy. 

V neposlední řadě mě zajímalo hodnocení prací. Během výzkumu jsem zjišťovala, že toto 

nejsou jediné stereotypy ve výtvarné výchově. 

1.  S jakými stereotypy se setkáváme ve výuce výtvarné výchovy? 

2. Co je příčinou stereotypů? 

3. Mohou být stereotypy škodlivé nebo k něčemu užitečné? 

To jsou hlavní otázky, které budu ve své práci sledovat a které budou výsledkem mého bádání 

v závěru této práce. 
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2.1.1  Metody výzkumu  

Hlavní metodou výzkumu je pozorování. Ve školách jsem pozorovala a pomocí 

fotografie dokumentovala nástěnky, prezentující výtvarné práce žáků. Pořízenou 

fotografickou dokumentaci jsem následně podrobila analýze. Hledala a vybírala jsem témata, 

která se nejčastěji opakují. Nad uspořádanými sériemi fotografií jsem vedla s oslovenými 

vyučujícími rozhovory.  Pokud nebylo možné vést rozhovor přímo, zaslala jsem otázky 

mailem – to se týkalo především otázky o hodnocení prací žáků. Některé kolegyně mi 

umožnily pozorování přímo v jejich třídě a ve školách, kde jsem sbírala materiál především 

fotografie nástěnek. 

Při rozhovorech jsem kladla otevřené otázky, abych získala potřebné informace. 

Otázky jsem pokládala tak, aby byly pro každého pedagoga snadno uchopitelné a 

srozumitelné. Z vlastní zkušenosti vím, jak se učitelé brání nejrůznějším dotazníkovým 

formám. Proto jsem využila především svých kolegů a známých na 1. stupni základních škol. 

Rozhovory jsem vedla jednak při schůzkách metodického sdružení celého 1. stupně, dále jsem 

hovořila s jednotlivými vyučujícími individuálně. Pokud to bylo možné, probíhal rozhovor 

přímo ve třídě, kde se práce vytvářely. Formáty , náměty a témata prací jsem dokumentovala 

osobně a dále v následujících školách: 

 

Základní škola Kvílice, okres Kladno 

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník 

Základní škola, Most, Svážná 2342, 

Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 

Jungmannova základní škola Beroun 

2. základní škola a mateřská škola, Beroun 

 

2.1.2 Sběr dat 

Sběr dat a informací probíhal formou fotografování jednotlivých prací a nástěnek v 

regionu Beroun, Slaný, Neratovice a Most. Fotografie nástěnek a jednotlivých prací jsem 

osobně pořizovala na základních školách, ze vzdálených základních škol jsem je získala od 

ochotných vyučujících. Dále jsem ke každému  tématu vedla rozhovor.  

Pokud nebylo možné vést rozhovor přímo, zaslala jsem otázky mailem – to se týkalo 

https://www.seznamskol.cz/skola/600044394.html
https://www.seznamskol.cz/skola/600044394.html
https://www.seznamskol.cz/skola/600044394.html
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především otázky o hodnocení prací žáků. Některé kolegyně mi umožnily pozorování přímo 

v jejich třídě a ve školách, kde jsem sbírala materiál především fotografie nástěnek. 

 K rozhovorům jsem měla připraveny otázky a měla jsem k dispozici tištěnou formu 

RVP pro základní školy.  Vyučujícím jsem kladla tyto otázky: 

     1. Kde vyučující hledá téma a inspiraci. 

     2. Jakou zvolil formu organizace. 

                 3. Jaký byl řešen výtvarný úkol a výtvarný problém. 

                 4. Jaké bylo probíráno učivo a jak bylo dosaženo  k očekávaným výstupům 

     5. Jakým způsobem hodnotí vyučující výsledek práce žáků. 

Všechny odpovědi, vyjma problematiky hodnocení, jsou shrnuty pod jednotlivými ukázkami 

nástěnek, k upřesnění mi pomohly tři z kolegyň, u kterých z etických důvodů nemohu 

zveřejnit celá jména, proto uvádím pouze jména křestní. 

Další metodou byl především terénní  výzkum - sběr dokumentace – díla žáků 

v originálním provedení nebo fotografický materiál. 

Velmi důležité byly pro mne rozhovory s kolegyněmi v metodickém sdružení. Tyto 

diskuse o plánování a tematizaci ve výtvarné výchově považuji za prvek akčního výzkumu. 

Akční výzkum je druh výzkumu, jehož cílem je způsobit nějakou konkrétní změnu oproti  

současnému stavu. Jsem přesvědčena, že opakovanými diskusemi v metodickém sdružení 

jsem kultivovala uvažování svých kolegyň nad otázkou tematizace a stereotypů ve školní 

výtvarné výchově. Dále jsme hovořily o technikách využívaných v hodinách Vv a formách 

organizace třídy. 

Důležitá pro mne byla spolupráce kolegů v naší škole i v širokém okolí. S mnoha jsem 

se znala velmi dobře, některé jsem teprve poznávala.  Potvrdil se princip výběru osob, který 

uvádí ve své práci  Švaříček (2007), že je klíčové zabývat se výběrem osob. S těmi musíme 

velmi citlivě pracovat, aby nedošlo k nežádoucím interakcím mezi pozorovateli a osobami 

pozorovanými. Zároveň  se pozorovaní jedinci musí chovat přirozeně. Osobám, kterých se 

výzkum bezprostředně týká, musíme objasnit potřeby našeho zkoumání, aby nebyly zkresleny 

informace, které potřebujeme získat. Ne vždy jsou informace od osob, které jsme si zvolili, 

relevantní a nezkreslené, proto je akceptujeme, ale nemůžeme se na ně úplně spoléhat.  
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2.1.3 Účastníci výzkumu 

Výběr účastníků výzkumu byl pro mne jednoznačný. Protože ve školství pracuji již 

mnoho let, oslovila jsem přímo kolegyně, o kterých jsem věděla, že budou ochotné 

spolupracovat. Samozřejmě jsem se setkala i s negativními odpověďmi, ale nebylo to často. 

Oslovila jsem kolegyně v širokém věkovém rozpětí. Dvě z kolegyň přesáhly 70 let věku, 

většina byla v rozmezí 40 – 55 let. Pouze 5 bylo mladších 30 let.  V mém výzkumu figuruje 

pouze jeden učitel. Oslovení byly většinou ze škol berounského okresu.  

Za primárně klíčové osoby v pedagogickém procesu lze považovat všechny vyučující 

1. stupně základní školy. Vytváříme metodické sdružení (předmětovou komisi), kde se 

věnujeme kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také výchovám (výtvarné, hudební a 

tělesné). Zatímco ve všeobecně vzdělávacích předmětech je obsah učiva poměrně striktně dán 

RVP, ve výchovách je učiteli ponechána volba, jak učivo zpracovat (z hlediska obsazení třídy, 

místních podmínek, osobních zkušeností a výběru metod). 

 

2.1.4  Moje role badatelky 

 Metodické sdružení je místem sdílení všech  hledisek vyučovacích předmětů, tedy i 

výtvarné výchovy. Proto jsem toto „úrodné“ prostředí využila k části svého výzkumu. Využila 

jsem ochoty svých kolegyň které mi odpovídaly na otázky a daly mi k dispozici mnoho  

materiálu včetně možnosti fotografovat díla svých žáků. 

Další informace – odpovědi na otázky a získávání fotografického materiálu  - mi 

poskytli lidé mně blízcí z jiných  základních škol, které v této části uvádím. 

 I přes tuto výměnu zkušeností se ve výtvarné výchově objevují stereotypní témata. 

Hlavním důvodem je opakované čerpání námětů z určitých webových stránek.  

 

2.2 Výzkumná data 

Shromážděná data bylo nutno roztřídit na písemná a obrazná. Všechny materiály bylo 

potřeba tématicky utřídit a nalézt mezi nimi vztahy.  

Obrazové materiály jsem pojmenovala a společně s ochotnými kolegyněmi jsem 

analyzovala každou nástěnku zvlášť. 
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2.2.1 Diskursivní interpretace / analýza 

 „V prvním pojetí je diskurs tradičně chápán jako „rozmluva, probírání nějaké věci řečí 

nebo písmem“. (Fulková,2008, s.12). Ve školní praxi tomu rozumíme tak, že nejenom 

tvoříme, ale i o cizí tvorbě diskutujeme. Tím naplňujeme komunikační kompetence žáků. 

Máme –li vést své žáky k chápání umění v širokém slova smyslu, pak musíme s nimi mluvit o 

jejich nejenom vizuálních zážitcích. Pravidelné hodnocení prací je i vlastně takovým malým 

diskursem ve třídě. Rozmlouváme, probíráme naše díla, ale i díla, která společně vidíme na 

cestách za uměním. 

 Neméně důležitým diskursem je ten, který vedeme my učitelé mezi sebou. To jsem také 

využila ve výzkumné části. 

 

2.2.2  Hodnocení aneb „to si musím sakra dobře promyslet“ 

Důležitým tématem našich setkání je také pohled na hodnocení našich žáků. Každý 

učitel má svůj pohled na hodnocení. Moje otázka ke kolegům a kolegyním byla velmi stručná 

a nezavádějící. „Jak hodnotíte výsledek práce vašich žáků při výtvarné výchově?“  Úmyslně 

jsem nepoužila v otázce pojmy „kritérium a reflexe“, abych zjistila, kdo všechno kritérijní 

hodnocení používá, dále jsem chtěla zjistit, kdo využívá argumentace žáků a  diskuze. Kdo 

pracuje diskursivním přístupem. 

 

1. Přiznávám , že nedávám známky horší než 1. Dala jsem dvě dvojky za to, že dva 

kluci nepracovali, neustále se pošťuchovali. A pak to nedokončili tak, jak bylo zadáno. 

Helena, 35 let 

 

 2.  Jednotlivé výtvory nehodnotím.Na konci každé hodiny nebo při ukončení práce (při 

delších projektech) hodnotíme slovně práce dětí – formou besedy o pracích, hodnocení a 

sebehodnocení žáků, výběrem „poroty“, ocenění nejlepších prací – vystavení na nástěnce. 

Eva, 54 let 

 

3. Na vysvědčení musím známku udělit – hned na začátku školního roku seznámím žáky 

se systémem – nehodnotím nadání, ale snahu a schopnost dodržovat systém práce a řídit se 

pokyny vyučujícího, touhou dosáhnout lepšího výsledku a zdokonalovat se. V podstatě všichni 
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mají jedničku. Kdo neplní pokyny, odbývá práci, nedokončuje a nesoustředí se, nenosí 

základní pomůcky, dostává dvojku i trojku. 

Jiří, 60 let 

 

4.  Při VV a hlavně před hodinou děti pořádně motivuji. Pak nechávám hodině volný 

průběh. Žáci (2. třída) pracují samostatně a to přesně tak, jak to každý cítí a umí. Na konci 

hodiny si výkresy vystavíme a hodnotíme.Každý žák má jiný nebo podobný vkus. Pokud žák 

pracoval s nasazením, snažil se i když práce nesplňuje moji představu – dávám 1. Pokud 

někdo práci flinká, musím ho napomínat a práce vypadá podle nezájmu, dávám 2. Za 3 

nedávám. 

Jana, 72 let 

 

5. Řeším práci žáka, jak moc se snaží, jestli má všechno, co má mít a když to ještě 

navíc dobře vypadá, tak jedničku. Když to vypadá, jako kdybych to dělala já, ale snaží se to a 

má to všechno, tak taky jedničku. Dvojky těm, co to tak jako zvládli a trojku těm, co to 

odflákli, prudili v hodině  nebo neměli věci. No a když to nepracují a otravují, dám klidně 5... 

Dana, 45let 

 

6. Když se mi podaří práci dobře zadat, dělá většina jako draci. Myslím, že kdybych 

jim dala něco jiného než 1, vezme jim to pro příště chuť dělat. A já bych musela mít sakra 

dobře rozmyšlena  kriteria hodnocení, abych jim horši známku dokázala obhájit. 

             Ivana, 42 let 

 

7. Hodnotím na základě předem daných kritérií, dále s ohledem na individuální 

vztahovou normu. Dávám 1 a 2. Když to někdo fláká, dám i 3. Ale to se mi v této třídě nestává 

(záleží na třídě), většinou mají všichni snahu.  

           Jitka, 46 let 

 

8. Nejsem výtvarník, ale známkuji za jedna, když je dodržené zadání, dítko se snaží a 

je to čistá práce - tím myslím nezaprasené , kromě „dys“ jedinců. Trojku dávám za mazaninu, 

bez snahy, nedodržení zadání a dvojku za něco mezi. Horší známky nedávám. Nevím, jestli je 
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to tak dobře, ale tu třídu mám jen na výtvarku, o těch dětech toho moc nevím, jsem ráda, že si 

je aspoň trochu pamatuji. Možná bych to dělala jinak, kdyby byli moji.  

Jiřina, 41 let 

 

9. Hodnotím  práce žáků tak, že ještě před tvořením zadám 3-5 prvků, které by měla 

kresba/malba obsahovat (strom, květina, výšková rovnováha prvků, zaplnění plochy, ....) a 

pak zjistíme, kdo splnil a kdo ne. Kdo splnil, má za 1. Jinak hodnotíme nejdříve v rámci 

"galerie"-všichni si prohlédnou výtvor ostatních a zjišťujeme, zda výtvory splnily požadavky. 

Také oceňujeme, co se komu povedlo zachytit, např. kombinace barev, rozmístění prvků, 

provedení výtvarné techniky, ..... Tohle hodnocení je ale na dlouho . 

Lucka, 37 let 

 

10. Rozdělujeme společně práce na ty, které splnily kritéria a ty, které kritéria 

nesplnily. Podle toho přidělím známky 1 nebo 2. Nesplní –li práce kritérium a ještě k tomu je 

odbytá, dám známku 3. Vzhledem k tomu, že jsem začínající učitel, učím první rok, nemůžete 

můj přístup brát za bernou minci. Kritéria hodnocení ve VV nejsou tak jasná jako např. v 

matematice. Lze hodnotit aktivitu žáka, do jaké míry spolupracuje a snaží se, jeho osobní  

posun, pokrok během roku. 

Eliška 27 let 

 

Ze všech odpovědí pouze tři kolegové/kolegyně použili pojem „kritérium“, „reflexe“ 

se vyskytla pouze v jedné odpovědi – reflektivní výstavka. Jako kritérium stanovují učitelé 

často několik prvků, které se musí v práci objevit. Zvláštní kategorií je kriterium – přístup 

k práci. Hledám způsob, jak učitel dokáže dobrý či špatný přístup k práci. Opět se mohu vrátit 

k pojmům „flinká se, prudí…“. Překvapuje mne, že učitel má tato „kritéria“ ve svém rejstříku. 

Zarážející je odpověď (Jiřina,42), která přiznává, že v pedagog v podstatě nezná své 

žáky, které učí výtvarnou výchovu „Možná bych to dělala jinak, kdyby byli moji“. Zarážející 

je tento fakt o to více, že zde odpovídá zkušená učitelka. Připomínám „Přípravu učitele na 

rozhodování ve výtvarné výchově“ (Hazuková, 1994), kde již první kapitola je věnovaná 

prvnímu setkání se žáky, jejich poznání, možnostem realizace hodin výtvarné výchovy 

s novými žáky. Jistě není na škodu věnovat první hodinu vzájemnému poznávání. Učitel si má 
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po takové hodině ihned sám reflektovat to, co se dozvěděl a některé zásadní informace si 

zapsat. Podle toho se potom může daleko lépe připravovat na své hodiny.  

V odpovědích se setkávám se pojmy „odbývá práci, flinká, nepracují, otravují“. 

Tyto pojmy mne vedou k zamyšlení, proč se vyskytují, proč žák na 1. stupni práci odbude, 

flinká se, otravuje či nepracuje. Hledám způsob, jak takový fakt napravit. Vidím ho 

v motivaci na počátku hodiny, to velmi blízce souvisí s předchozím textem o poznání žáků ve 

třídě. Dále spatřuji problém ve volbě námětů pro plnění cílů hodin. Děti na prvním stupni jsou 

velmi vnímavé a poměrně snadno ovlivnitelné (v dobrém i špatném smyslu slova). Toho 

může učitel výborně využít pro vnější motivaci, které je ve výtvarné výchově důležitá stejně 

jako motivace vnitřní. 

Z názorů kolegů – učitelů a učitelek výtvarné výchovy na 1. stupni základních škol 

v Berouně a okolí vyplývá velká nejistota v  hodnocení. Velká většina učitelů/učitelek se 

považuje za málo kompetentní pro výuku výtvarné výchovy a hodnotí známkou 1-2. Ne 

všichni učitelé/učitelky seznamují žáky před započetím práce s kritérii hodnocení. Hodnocení 

chování v hodině, které se odrazí na hodnocení výtvarné práce je spíš odrazem práce 

učitele/učitelky, aby se zamyslel/a nad zadáním, motivací a tématem pro příští hodinu.  

Domnívám se, že učitelé výtvarné výchovy mají při hodnocení daleko těžší úkol než 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kde jsou obvykle kritéria hodnocení daná např. 

počtem chyb v práci.  Ve výtvarné výchově musí učitel/ka přihlížet k mnoha faktorům – 

kritériím. Učitel musí mít při hodnocení na mysli zadaný výtvarný úkol, vymezená kritéria 

práce, přiměřenost i motivaci, která je, zejména v 1. období základního vzdělávání, pro žáky 

zásadní.  

 

2.3  Analýza získaných materiálů 

Množství pořízených fotografií nástěnek jsem utřídila. Vytvořila jsem jakési 

monotematické nástěnky, které se staly podnětem k diskusím našeho metodického sdružení. 

Fotografie nástěnek jsou součástí jednotlivých zpracovaných témat, a staly se zdrojem diskusí 

v metodickém sdružení (předmětové komisi). 

 

       2.3.1 Nástěnky: soubory fotografií – pořizování vzorků, rozbor 

Podle mnohaletých zkušeností se téma prací výtvarné výchovy rozděluje nejčastěji na 
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čtyři velké části, a to podle ročních období. Tak, jako školní rok začíná podzimem, tak i 

náměty jsou podzimní. To samo o sobě „napomáhá“ tvoření stereotypů námětů i užívaných 

materiálů. Zapouštění podzimních barev, jablka v mnoha obměnách, stromy s listy podzimně 

zbarvenými. Dále přichází zima a s ní vločky, sněhuláci, stromečky a zimní sporty. Jarními 

motivy jsou zase nejčastěji sněženky, samozřejmě velikonoční tématika – vajíčka, zajíčci, 

pomlázky.  

Nejméně najdeme letních témat. Vlastně se objeví v prvním měsíci školy jako klasické 

„vzpomínky na prázdniny“. První zářijová práce má obvykle prázdninové téma. Aniž by si 

děti vyzkoušely kresbu osoby, kreslí se či maluje rodina na dovolené, děti na táboře nebo 

„léto u babičky“. Práce se obvykle provádějí pastelkami, protože děti ještě nemají výtvarné 

potřeby ve škole. Obvykle se pracuje na slabší kreslicí (žlutý) papír, protože se předem 

předpokládá, že tahle práce je prostě – rychle udělat, povědět si o prázdninách a „něco“ dát na 

nástěnku. Podle toho většina prací dopadne. 

 

Ze sesbíraných dat vyplývá, že tvorba v hodinách výtvarné výchovy je koncipována 

podle ročních období. Tak je totiž členěno také učivo prvouky v 1. období základní školy. 

Učitelé zde nejsnadněji nalézají náměty k pracím, ve kterých mohou využít zkušenosti dětí. 

Nad pořízenými fotografiemi  nástěnek jsem vedla řízený rozhovor se třemi 

kolegyněmi – Eva (57), Ivana (51) a Dagmar (26), které, spolu se mnou, interpretovaly své 

poznatky z RVP nad pracemi dětí. Všechny tři kolegyně jsou aprobovanými učitelkami 1. 

stupně základní školy.  Rozhovor jsme vedly s možností mít přímo v ruce  RVP a hledat 

v něm odpovědi k příslušným bodům. Kolegyně se shodly v tom, že s RVP  příliš nepracují, 

neboť volí téma spíš intuitivně podle složení a nálady třídy. 

 

2.3.1.1 Nástěnka „ Podzim“ 

 Podzim je ze školního hlediska velmi zvláštní období. Zářijovými tématy jsou 

zpravidla vzpomínky na prázdniny. Je to v podstatě únikové téma bez jakéhokoli hlubšího 

smyslu. Je potřeba nakreslit obrázky, udělat první nástěnky a splnit první hodinu výtvarné 

výchovy na počátku školního roku, kdy děti nemají ve škole ani základní pomůcky, a tak se 

obvykle kreslí pastelkami. Takové práce se obvykle pouze předají dětem – „ukaž mamince, 

jak jsi šikovný“. 
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 Podzim je krásné barevné období, které není specifikované žádným velkým církevním 

svátkem. Na podzim slavíme dva významné státní svátky: Den české státnosti – svátek sv. 

Václava 28.9. a Den vzniku samostatného československého státu. Těmi se výtvarná výchova 

na 1. stupni základních škol většinou nezabývá. 

 Vyučující se zabývají barvami podzimu a zvykem, který k podzimu patří – pouštění 

draků. To je pro děti velmi lákavá záležitost, kdyby si draky mohly v hodinách samy vyrobit. 

Podobná aktivita většinou končí vystřižením tvaru draka, nalepením a dokreslováním. 

Tradice pouštění draků  se zrodila v Číně před více než 3000 lety. V tehdejších dobách 

to nebyla dětská zábava, ale čínské pověry pravily, že vypuštěním draka bude zajištěna dobrá 

úroda a dostatek vláhy. Podobný úkol měli draci i v Japonsku o 2000 let později. V dnešní 

době vypouštějí japonští chlapci draky 5. května, na Svátek chlapců, v blízkosti svých obydlí. 

Draci jsou obvykle ve tvaru kapra, aby dodali chlapcům sílu a odvahu „plout proti proudu“.  

U nás se s pouštěním draků poprvé setkáváme v 19. století. Nejprve to byla zábava  

šlechty a teprve na konci 19.století se tato kratochvíle dostala i mezi obyčejné lidi. Zajímavé 

je časové srovnání mezi Čínou a naší zemí. Tradice podzimního pouštění draků vznikla 

především kvůli zaměstnaností dětí v 19. století.  Na jaře a v létě musely děti pomáhat 

rodičům nebo hospodářům na poli a neměly na zábavu čas. Podzim, kdy byly práce na poli 

ukončeny, byl tedy pro dětskou zábavu vhodnější. 

Existuje mnoho druhů draků. Jsou rozděleny podle tvarů i barev. Jsou plošné i 

krabicové. Můžeme vidět draky rekreační i závodní. 

Dalším pravidelně se opakujícím tématem je zapouštění barev podzimu, otiskování 

listů, obkreslování listů a jejich vystřihování. Častou aktivitou je pozorování změn barev listů, 

jejich pojmenovávání, vystižení odstínu vodovými nebo temperovými barvami. Listy mají 

velmi mnoho tvarů. Ve třídách se buď obkreslují – nejrůznější firmy dodávají jejich šablony. 

(http://www.educaplay.cz/didakticke-hry/ ), dále jsou stránky, kde učitelé najdou přímo 

návody, jak listy stromů nakreslit (https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/barvy-

a-tvary/kresleni-podle-tvaru/ ). I z internetových stránek tedy zjišťujeme, že podzimní listy 

jsou velmi častým tématem. Stejné nástěnky potom nalezneme v mnoha mateřských i 

základních školách. 

Motivace k práci na podzimních listech čerpají vyučující většinou ve verších ze školních 

čítanek ( řada učebnic ALTER pro 2. – 5. ročník  ZŠ) 

http://www.educaplay.cz/didakticke-hry/
https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/barvy-a-tvary/kresleni-podle-tvaru/
https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/barvy-a-tvary/kresleni-podle-tvaru/
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Jiří Žáček – Pouštění draků 

Vítr fučí, vítr skučí 

- pojďte pouštět draky. 

Každý spěchá na kopeček 

A já spěchám taky…. 

Dále existuje velká řada webových stránek, které poskytují verše a říkanky na snad všechna 

témata, která si vyučující zadá. Zde uvádím několik příkladů. 

http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-basnicky-rikanky.html  

https://www.skolaci.com/category/rikanky-a-basnicky/podzimni-basnicky  

http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Podzimn

%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky  

Na těchto, ale i dalších stránkách nalezne pedagog inspirativní říkanky na téma 

podzim, jindy  

mohou učitelé zadat a často zadávají jiná témata. 

Na stránkách www.artlist.cz mohou vyučující najít také podzimní témata. Rozhodně je 

užitečné pokusit se vnímat toto téma i jiným než tradičním způsobem. Podzim Josef Bolf, 

zobrazený pro školáky v netradičních barvách, Podzim  Vladimíra Vašíčka také v barvách, 

které běžně žáci prvního stupně za podzimní nepovažují (převaha odstínů modré).  

Podzimní imprese Václava Maliny bude jistě odpovídat představám vyučujících. Kompozice 

„podzimních“ barev, která diváka zaujme symbolem větru, jež hrne listy k jedné straně. 

 

http://www.artlist.cz/dila/podzimni-imprese-4756/ [28.10.2017] 

Za velmi inspirativní a ve školách inovativní lze považovat dílo Jiřího Kovandy Podzimní 

pieces. Učitelé rozhodně nemusí kopírovat umělecká díla, ale inspirovat se tím, že výtvarná 

http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-basnicky-rikanky.html
https://www.skolaci.com/category/rikanky-a-basnicky/podzimni-basnicky
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Podzimn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Podzimn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky
http://www.artlist.cz/
http://www.artlist.cz/dila/podzimni-imprese-4756/
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výchova se nemusí odehrávat pouze ve třídě, ale i ve městě nebo v přírodě. 

     http://www.artlist.cz/dila/podzimni-piece-1091/  [28.10.2017] 

http://www.artlist.cz/dila/podzimni-piece-1091/
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1) Námět / téma práce 

Podzim  - podzimní barvy, vystižení podzimní nálady – v případě barevných listů. 

Dalším úkolem bylo zobrazení her  dětí, konkrétně  pouštění draků. To v mnoha případech 

děti již nezažívají a pokud ano, pak hlavně ve školních družinách. 

V případě šneků nesoucí „podzimní domeček“ bylo téma „podzim u zvířátek“.  

 

2) Výtvarný úkol / výtvarný problém 

Žáci měli za úkol pozorování barev podzimu – vyučující měli ve třídě množství spadaného 

listí, na kterém mohly děti vysledovat a vzápětí konfrontovat přírodní barvy ve skutečnosti a 

zároveň na svých dílech. 

Jako výtvarný úkol měli žáci co nejvěrněji namíchat barvy odpovídající přírodním odstínům. 

Za výtvarný problém  první pokusy s barvou a  jejich vzájemné kombinace při míchání 

 

3) Učivo výtvarné výchovy podle  RVP ZŠ 

Učivo pro tuto nástěnky jsme vlastně hledaly s kolegyněmi zpětně za pomoci vyhledávání 

v RVP.  Došly jsme k závěru, že v činnostech se rozvíjela smyslové citlivosti zejména prvky 
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vizuálně obrazného vyjádření – barevná kvalita, podobnost a kontrast, v případě draků – 

uspořádání prvků v ploše. 

Dále žáci ověřovali  komunikační účinky, kdy vysvětlovali a obhajovali vlastní tvorbu. 

Stejně jako většina výtvarných úkolů jsou i tyto úzce propojeny s předmětem prvouka – téma 

podzim.  

 

4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Společně s kolegyněmi jsme hovořily nad pracemi žáků 1. – 3. ročníku, očekávané výstupy  

odpovídají 1. vzdělávacímu období.  

Žáci  rozpoznávali  a pojmenovávali prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy) a zároveň je 

porovnávali. 

V tvorbě projevovali své vlastní životní zkušenosti (barvy), bohužel jen málo dětí mělo 

zkušenost s pouštěním draka. 

Žáci interpretovali svá díla podle individuálních schopností, vyjadřovali se k různým vizuálně  

obrazným vyjádřením. Interpretace jednotlivých děl vycházela z jejich dosavadních 

zkušeností.  

 

5) Techniky a forma organizace 

Vyučující u tématu podzim zvolili různé techniky. Vytrhávaná koláž do vystřiženého listu 

podle šablony. Jedná se o klasickou techniku, kterou většina pedagogů často užívá. 

Listy jsou obkreslované pastelkami, žáci využívají obtiskování i frotáž buď pouze na 

obdélníkový tvar čtvrtky, nebo jako šatičky pro panenku.  

Draci, kteří byli vystřižení bez šablony z barevného papíru, dokreslení provázku a nalepení 

mašliček – opět vystřižené,neměli mnoho šancí na rozvoj tvořivosti. Žádné dítě se neodvážilo 

změnit tvar draka nebo ho jinak nainstalovat na podklad. 

Druhá varianta draků byla pojata jako kresba do zaschlého podkladu černou 

pastelkou,úkolem byl nakreslený libovolný tvar draka v pohybu (3. třída). Zde mohly děti 

projevit větší   tvořivost. 

Všechny práce tvořili žáci v lavicích po dvou jako při klasické výuce. 
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6) Závěr 

Většina vyučujících  shrnula téma podzimní nástěnky tak, že je potřeba toto roční období 

výtvarně zpracovat z několika důvodů. 

Jako první důvod je učivo prvouky, kdy je rok a roční doby učivem a výtvarná výchova je 

jedním z prostředků, jak podobné učivo připomenout.¨ 

Dalším důvodem jsou barvy, které na vycházkách s dětmi mohou učitelé pozorovat a barevná 

škála, patří do učiva výtvarné výchovy. 

 

7) Komentáře  učitelek 1. stupně 

Všechny tři kolegyně, bez ohledu na délku praxe, se shodly v tom, že podzimní téma se ve 

školách opakuje. „Podzim je tradičním tématem, které se na začátku školního roku 

pravidelně zařazuji“, říká  Eva (57) a dodává: „Co bych asi v září měla kreslit?“ 

Společně jsme mohly konstatovat, že podzim je jediné téma, které není ve třídách tvořeno 

pod tlakem okolí – vedení, rodiče, obce. I přesto je velice populární a oblíbené. Pravidelně se  

opakuje, protože v něm vyučující spatřují možnosti, jak naplnit RVP ZŠ – domnívají se, že je 

ideální pro splnění požadavků učiva – prvky vizuálně obrazného vyjádření, kdy si žáci 

„hrají“ s barvami, dále o práci komunikují. Stejně tak je postupně plněna náplň očekávaných 

výstupů.  

Kolegyně Ivana (51) dodává, že jí chybí ještě zapouštění barev do mokrého podkladu. Tato 

technika je, podle ní, pro děti velmi přitažlivá. Zároveň žáci vidí, co se stane, když se barvy 

prolínají. 

Kolegyně Dagmar (26) byla přesvědčena, že každý žák využil své schopnosti k vytvoření 

práce a podle jejích zkušeností během práce i po ukončení své dílo porovnával se spolužáky, 

ale i se svou vlastní zkušeností. 

 

2.3.1.2   Nástěnka  „Sněhuláci“ 

Zajímalo mě, proč je téma SNĚHULÁK pro vyučující, ale i děti, tolik atraktivní a 

často vyhledávané. Sněhulák se v naší zemi staví od nepaměti, protože ho zahrnují i 

pranostiky – lidové prupovídky především meteorologického charakteru. Např. „Když se 

dobře staví sněhuláci, bude pěkné léto.“  „Jestli březen honí mraky, staví březen sněhuláky.“  

Stavba sněhuláků byla odjakživa klasická lidová zábava, která se netýkala pouze dětí. 
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Sněhulák se objevuje  i na četných obrazových plakátech, které základní školy používají pro 

výuku prvouky na 1. stupni. Snad v každé třídě na 1.stupni základní školy visí na stěně čtyři 

obrazy ročních období. Sněhulák spolu se sáňkaři a lyžaři se stává hlavním atributem, který 

má symbolizovat zimu. 

Hledáme-li sněhuláka ve výtvarných dílech, nemohu pominout obraz Josefa Lady 

Stavění sněhuláka (1948). Zde je zajímavé pojetí Lady sněhuláka jako mužské postavy – není 

sestavený ze tří koulí, jak jsme zvyklí, ale nespodnější část je rozdělená na dva díly – 

pomyslné nohavice.  

  

Dalším umělce, který má sněhuláka jako jedno z témat je Josef Čapek Stavba 

sněhuláka  (1929).  Tentokrát je sněhulák postaven tak, jak ho známe, tedy ze tří koulí. Půvab 

celému dílu dodává jednoduchost figur a barev. 

 

Sněhuláka najdeme i v nejrůznějších básničkách a říkankách pro děti ( řada učebnic ALTER 

pro 2. – 5. ročník ZŠ) 

 František Hrubín Modrá bílá: Bílá zima, modré mrazy 

            Sněhuláci celí nazí …. 

Václav Čtvrtek zhudebněné verše : Postavil jsem sněhuláka na stráni…. 

Jiří Žáček  Sněhulák na lyžích: Já když jedu 

   po sjezdovce ze Sněžky 
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   neposlouchám jedovaté posměšky…. 

Tyto verše ilustroval na svém webu Vojtěch Jurík (http://www.vhrsti.cz/pro-deti/  25.9.2017) 

Nakladatelství Fragment vydalo knížku Říkadla a písničky pro nejmenší s ilustracemi 

Heleny Zmatlíkové (1976) kde se sněhulák objevuje v říkance „Postavíme sněhuláky – 

baculaté pajduláky“ 

V knížce Zdeňka Milera Krtek v zimě (1991) najdeme sněhuláka také. Tato kniha provází 

mnoho našich dětí nejútlejším dětstvím. 

To všechno jsou inspirace učitelů k výtvarné práci, která je často doprovázena literární 

motivací. Tu využívají vyučující i v projektech, které prolínají např. celým dnem. V literární  

výchově jsou čteny verše či příběhy, které již dopředu motivují ke kresbě sněhuláka. 

Málokdy se setkáváme se sněhulákem jako sochou. Určitě by to bylo inspirativní a 

zajímavější než kresby či malované obrazy. Učitel musí mít na zřeteli řadu ohledů. Je to 

především v poslední době nedostatek sněhu (záleží na poloze školy), pokud sníh je, často 

vedení školy s ohledem na zdraví žáků nedovolí dopolední „hra na sněhu“. Stává se, že 

podobnou činnost si nepřejí ani rodiče. Přesto by bylo velmi přínosné pojmout stavbu 

sněhuláka nejenom jako zimní tradiční zábavu, dnes už dětí, ale i jako sochařskou záležitost, 

práci se zajímavým a poddajným materiálem jako je sníh. 

Cíle hodin, které jsem zaznamenala, nejsou skutečnými cíli a je potřeba se zamyslet, 

zda se děti opravdu něco v hodině, kdy tvořily sněhuláka naučily. Podíváme – li se na  

výstupy z RVP, musíme se nutně ptát, jaký konkrétní výstup zde můžeme  očekávat. Stále se 

setkáváme s tím, že učitelé detailně neznají RVP v části pro výtvarnou výchovu. Ta zůstává 

pro obě strany – učitele a žáky – jako odpočinkový předmět. Některé pojmy – jako vizuál, 

vizuální kontext jsou pro mnohé pedagogy ještě pojmy, kterým ne příliš dobře rozumí. 

Využití bílé křídy je nejčastějším materiálem, který je používán. Je snadno dostupná a 

nemají –li děti vlastní suchý pastel, mohou použít běžnou školní křídu. To se velmi často 

stává. Stopu křídy potom pomocí prstů nebo ubrousku roztírají do požadovaného tvaru. 

K dokreslení se používá jen minimum linií. Pozadí je opět rozetřená křída. 

Inovací posledních let jsou sněhuláci složení ze sněhových vloček. Jak vidíme 

v příloze, jsou sestaveni buď pouze z jedné, nebo dvou vystřihaných vloček. Některé 

kolegyně využily šablonku pro zdařilejší tvar. Jiné nechaly dětem volnou ruku 

v prostřihávání. Sněhuláci jsou dotvořeni nalepením detailů z barevného papíru. Jeden  má 

http://www.vhrsti.cz/pro-deti/
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v pozadí drobné sněhové vločky, které jsou vytvořeny pomocí raznice. Některé třídy a školné 

družiny mají podobných raznic velké množství. Ještě se s nimi setkáme. 

 Není snad takové pojetí sněhuláka kýčem? Jak to vlastně poznáme a proč se vlastně 

toto zimní téma neustále opakuje? Téma sněhuláků nebylo potřeba nikde hledat, protože 

kolegyně měly, podle jejich slov, dostatek zkušeností s tímto tématem. Otázka je, proč se 

vlastně téma sněhulák tolikrát opakuje, proč je dětmi stále akceptováno a dobře přijímáno. Je 

to jistě i proto, že naše město leží ve střední poloze, kde sníh je spíše vzácností a stavby ze 

sněhu téměř nepřicházejí v úvahu. Zvolit tedy „sněhulákové“ téma do výtvarné výchovy  

znamená navodit atmosféru zimy a připomenout tak staré tradice dětských her. Další otázkou 

je, co může být očekávaným výstupem a učivem, jestliže pracujeme na tomto tématu.  

„Mnozí namítnou, že všichni víme, co je to kýč, neboť tento pojem běžně používáme a 

dorozumíváme se v podstatě úspěšně. Řeknou, že dokazovat, že kýč je esteticky defektní, je 

zbytečným...“ ( Kulka, 2017  s.12)   

Učitelé zastávají názor, že sněhulák je téma dětmi oblíbené, je jednoduchý a každému 

se povede. Dále lze polemizovat s RVP, kde stojí: „Výtvarná výchova pracuje s vizuálně 

obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání 

lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází 

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat 

osobně jedinečné pocity a prožitky.“ Vytvoříme –li sněhuláka v podobě, jaké ho vidíme, 

pracují děti opravdu „tvořivým přístupem k práci“ nebo „ uplatňují osobně jedinečné pocity a 

prožitky“ ? ( citace RVP), nutno říci, že některé děti opravdu tento prožitek mají  a je potřeba 

jej v motivaci dobře využít. Do jaké míry se rozvíjí smyslová citlivost, nemá –li dítě osobní 

prožitek. Je možné nahradit toto téma jiným? A jakým? Nebo budeme hledat lepší 

zpracování, motivaci  a kultivaci tématu? Podobné otázky si budeme klást ještě vícekrát. 
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1) Námět/téma práce 

Od první třídy až do pátého ročníku se tedy tento motiv obměňuje v nejrůznějších variacích. 

Sněhuláka každé dítě zná, některé ho i stavělo, a proto zde žák může využít svoji zkušenost. 

Zajímavá je solitérnost námětu. Postava sněhuláka je na všech pracích osamocená, není 

začleněná do jakéhokoli celku.  Pouze u dvou prací vidíme barevné pozadí, které však není 

opodstatněné, navíc je doplněné vločkami z raznice. 

 

2) Výtvarný úkol/ výtvarný problém 

Výtvarný úkol je vlastně velmi nenáročný – ztvárnit sněhuláka zimními barvami. Pokud je 

sněhulák nakreslený křídou, má připomínat dětem sníh. Ostatní barvy používaly děti pro 

zpestření kresby. Pouze na jedné kresbě křídového sněhuláka je i naznačeno pozadí. 

Žákům při zadávání úkolu je doporučena barva, kterou mají použít, a na tabuli si zkoušeli, jak 

vyznačit kruhy na postavu sněhuláka. 
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 V druhém období (4. – 5. ročník) je zadání výtvarného úkolu obdobné, opět se vyučující 

spoléhá na zkušenost dětí, hledá však jiný způsob ztvárnění. Hlavní úkol byl nakreslit 

sněhuláka a samostatně si zvolit barvy pozadí. Dále rozmístit vločky z raznic do prostoru. 

Rozčlenění na čtvrtiny bylo určeno vyučující. 

Pokud mám popsat řešení výtvarného problému, pak v případě sněhuláků s barevným 

pozadím žáci řešili pouze to, jakou barvu do pozadí zvolit. 

Třetím modelem sněhuláků jsou sestavy ze sněhových vloček, kdy žáci měli za úkol vločku – 

v prvních třech případech samostatně vystříhat, ve dvou dalších případech dostaly děti 

šablonky a opět vločky z raznice na doplnění prostoru. Za úkol měli všichni  sestavení 

postavy sněhuláka a libovolné dotvoření 

 

3) Učivo výtvarné výchovy podle RVP ZŠ 

Uplatňování subjektivity – vyučující argumentují vyjádřením osobní zkušenosti  a možnosti 

vyjádření představ žáků v případě barevných kombinací v pozadí při jednom ze zadání. Jinak 

pozadí nebylo v zadání úkolu.  

Ověřování komunikačních účinků není příliš patrné. Zde nevidíme rozdílné interpretace prací, 

ani nelze vyvolávat diskuzi o rozdílnosti pojetí. 

Všechny práce byly vytvořeny ve třídách frontální metodou. Děti sedí v lavicích po dvou. 

Obvyklá technika v prvním období (1. – 3. ročník) je, podle vyučujících, kresba bílou křídou. 

Doplněná barevnými křídami. Jako variace je pouze barva hrnce na hlavě, koště v ruce 

sněhuláka. Žáci dostali přesné instrukce, jak postupovat – nejprve nakreslit kruhy a ty posléze 

vybarvovat. Po vybarvení následně ještě jednou obtáhnout (zvýraznit) jednotlivé části 

sněhuláka. Domnívám se, že tímto způsobem byla naprosto potlačena dětská tvořivost, pokud 

vůbec se při tomto úkolu mohla rozvíjet. 

 

4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Tento výtvarný úkol by měl podporovat očekávané výstupy z předmětu výtvarná výchova. 

Žák v prvním vzdělávacím období, dle vyučujících, umí pojmenovat vizuálně 

obrazné,vyjádření na své práci. V tomto případě linie a tvary (kruh, obdélník, trojúhelník – 

což je spíše učivo matematiky (Podroužek, 2002).  
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V případě vystřihovaných prací uspořádávali žáci tvary do prostoru. K tomu měli žáci jen 

minimum možností – jak jinak poskládat sněhuláka? Kam jinam ho asi umístit? Jestliže byli 

žáci postaveni před úkol – tři koule a z nich sněhulák, pak neměli v podstatě jinou volbu.  

Ve druhém období 1. stupně pracovali žáci u barevně kombinované práce s barevnými 

kontrasty. Vyučující motivovala barevné pozadí –„ať je to jiné, než známe z přírody“. Volby 

barev byly tedy víceméně nahodilé. 

 

5) Techniky a forma organizace 

V prvních případech – vystřihování – pojmenovala vyučující techniku lepená koláž. Inspiraci 

nalezla a posléze ukázky upravila na stránkách www.pinterest.com . 

Ve druhém případě – sněhuláci s barevným pozadím – pracovali žáci vodovými barvami 

kombinovanými černou voskovkou. Technika byla nazvaná jako kolorovaná kresba. Dále 

byla práce doplněná lepením vloček z raznice – provedeno po zaschnutí barev. 

Inspiraci nalezla vyučující na str. https://cz.depositphotos.com/13894035/stock-illustration-

christmas-snowman-with-snowflakes-and.html a pro potřeby výuky ukázku zjednodušila. Na 

ukázce jsou i raznicové vločky. 

Organizace práce probíhala jako ve většině případů -  žáci v lavicích. Opět jsme diskutovaly 

na toto téma s kolegyněmi a hledaly jiné možnosti. Ivana (51) potvrdila, že toto téma 

zpracovává pravidelně a nevidí prakticky jinou možnost organizace. Eva (57)  oponovala, že 

pokud by pracovala na velkém formátu např. A0, pak by děti mohly pracovat ve skupinách. 

 

6) Závěr 

Na nástěnce vidíme práce žáků od 2. do 5. ročníku. V průběhu prvního stupně základní školy 

děti kreslily nebo malovaly každý rok stejné téma, techniky se lišily, ale rozhodně nebyly 

příliš motivační. 

 

      7)  Komentáře  učitelek 1. stupně 

Všechny kolegyně, se kterými jsem „problematiku“ sněhuláků probírala, se shodly, že si zimu 

bez sněhuláka nedovedou představit, a proto sněhuláky kreslí či malují v každém ročníku. 

Kolegyně byly velmi překvapené, když viděly rozdíl v pojetí sněhuláka na pracích Lady a  

 

http://www.pinterest.com/
https://cz.depositphotos.com/13894035/stock-illustration-christmas-snowman-with-snowflakes-and.html
https://cz.depositphotos.com/13894035/stock-illustration-christmas-snowman-with-snowflakes-and.html
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Čapka. Zejména kolegyně Eva (57) a Ivana (51) argumentovaly integrací tématu sněhulák do 

předmětů prvouka a český jazyk (slohová a komunikační výchova)  

Naše nejmladší kolegyně Dagmar (26) dodala ještě integraci do hudební výchovy, na kterou 

je specializovaná. Písně o sněhulácích jsou v repertoáru pro žáky 1. stupně a ona hojně 

využívá možnosti ilustrace písní. Momentálně učí 5. třídu na základní škole. 

Dlouho jsme s kolegyněmi řešily, v čem spočívá výtvarný problém, shledaly jsme, že se zde 

v podstatě žádný neobjevil, ačkoli ho učitelé prezentovali. Žáci neměli rozhodně co zásadního 

řešit. 

Další diskuze proběhla nad možnostmi organizace práce. . Na toto téma s kolegyněmi a 

hledaly jiné možnosti. Ivana (51) potvrdila, že toto téma zpracovává pravidelně a nevidí 

prakticky jinou možnost organizace. Eva (57)  oponovala, že pokud by pracovala na velkém 

formátu např. A0, pak by děti mohly pracovat ve skupinách. Dagmar (26) nejvíce pracuje 

v lavicích, jak dříve komentovala. Sněhuláky zpracovávala v rámci hudební výchovy, a tak 

jinou formu organizace volit nechce. Také časový limit je kratší – je to pouze „ilustrační 

chvilka“ v jiném předmětu. 

 

2.3.1.3  Nástěnka „Vánoce“ 

Vánoce jsou dalším pravidelně se opakujícím tématem výtvarné výchovy od mateřské 

školy po minimálně první stupeň základní školy.  

Vánoce nejsou sice církevně nejvýznamnější svátky, ale komerčně jsou určitě nejvíce 

atraktivní. Stejnou atraktivitu  a oblibu mají i u dětí, zejména předškolního a mladšího 

školního věku. Toho využívá většina vyučujících a téma Vánoc v nejrůznějších obměnách 

zařazuje v prosinci – „těšíme se na Vánoce“ i v lednu „vzpomínáme na Vánoce“. 

Ve škole si při výtvarné výchově, ale i při prvouce ve třídách děti s učiteli vypráví o 

tradicích Vánoc u nás i ve světě. My jsme po léta zvyklí na tradiční vánoční stromek, po 

období módních umělých, se většina rodin vrací k přírodním. Ozdoby jsou buď skleněné , ze 

slámy nebo jiných přírodních materiálů. Mnohé děti vyprávějí o perníčcích na stromečku. 

K večeři má většina rodin smaženého kapra (další výtvarný námět, jen kapr bývá na obrázcích 

ještě živý).  Dárky v Čechách roznáší Ježíšek. Ten je pro nás – naštěstí – výtvarně  

neuchopitelný, nicméně na řadě škol se pracuje s německým modelem – Weinachtsmann, 

americkým Santa Clausem, dříve   to byl ruský Děda Mráz. 
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Vánoční stromek je nejčastějším tématem prosincových prací. Stromečky se nalepují, 

obkreslují (práce se šablonkami), kreslí pastelkami i malují vodovými barvami. Vánoční 

stromečky znají děti nejenom u nás a na Slovensku, ale i v Německu, kde tato tradice vznikla 

již 16. století. U nás se první stromeček objevil v roce 1812 v domácnosti režiséra Liebicha ze 

Stavovského divadla. Netrvalo dlouho a tradice se rychle rozšířila nejprve v domech šlechty a 

měšťanů. Pomaleji vedla cesta na český venkov. Nejdéle odolávalo nově vznikající tradici 

Valašsko a Slovácko (České zvyky a obyčeje, 2004).  

Vánoční stromek je k vidění i v USA, kdy rodiny v polovině minulého století hrdě 

posílaly do Čech svým příbuzným fotografie umělých – zelených, stříbrných i bílých 

stromečků.  

Vzhledem k rozvoji křesťanství po celém světě, můžeme i v afrických  zemích 

vánoční stromky vidět v podobě umělých jehličnanů nebo světly ozdobených palem dokonce i 

kaktusů. 

Pátrala jsem, zda výtvarní umělci se také vánočním stromem zabývají a jakým 

způsobem ho ztvárňují. 

Velmi mě zaujala instalace Kataríny Szanyi, která byla k vidění v roce 2016 v Trojhalí 

(Ostrava). 

 INCLUDEPICTURE  "http://plato-ostrava.cz/wp/wp-content/uploads/2016/12/Plato-

Katarina-Szanyi-Rozsvicene-stiny-01.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 
 

Francouzský umělec (69 let) Paul McCarthy doslova šokoval Pařížany svým pojetím  

vánočního stromu. Sám autor trval na abstraktním pojetí tématu. Svým dílem se podobá 

českému tvůrci Davidu Černém, jehož díla také často veřejnost vnímá také často rozporuplně. 
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http://www.ostravan.cz/36748/vanocni-strom-ostravskych-umelkyn-stoji-naposledy-v-

trojhali-priste-vyroste-v-bauhausu/  (7.10.2017) 

http://extrastory.cz/v-parizi-maji-druhe-vanoce-americky-umelec-vztycil-na-strom-

ale-francouzi-v-tom-vidi-analni-kolik.html  (7.10.2017) 

Oproti nestandardnímu pojetí vánočního stromu se vracím ke klasickému zobrazení u 

Josefa Lady. 

(J. Lada, U vánočního stromku, 1955) 

S tímto dílem se veřejnost setkává velmi pravidelně, protože je využité jako vánoční 

pohlednice. Pohlednice tvořené pracemi Josefa Lady jsou stále ve velké oblibě.  

Nejrůznější školní plakáty pro jednotlivé měsíce v roce mají také, jako symbol 

prosince, na hlavním místě vánoční stromek a samozřejmě sněhuláka. 

Výtvarnou výchovu v tomto tématu provází i literární výchova, která se často stává 

motivací k tvorbě dětí. 

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce (1957), kapitola Jak to bylo na Vánoce. 

Zde autor nepovažoval patrně za nutné vánoční stromek, ale ani jinou vánoční rekvizitu 

zobrazit jako ilustraci. Domnívám, se, že pro rozvoj fantazie dětí je to velmi přínosné. 

http://www.ostravan.cz/36748/vanocni-strom-ostravskych-umelkyn-stoji-naposledy-v-trojhali-priste-vyroste-v-bauhausu/
http://www.ostravan.cz/36748/vanocni-strom-ostravskych-umelkyn-stoji-naposledy-v-trojhali-priste-vyroste-v-bauhausu/
http://extrastory.cz/v-parizi-maji-druhe-vanoce-americky-umelec-vztycil-na-strom-ale-francouzi-v-tom-vidi-analni-kolik.html
http://extrastory.cz/v-parizi-maji-druhe-vanoce-americky-umelec-vztycil-na-strom-ale-francouzi-v-tom-vidi-analni-kolik.html
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Řada  básníků, kteří se zabývají tvorbou pro děti píší o Vánocích. ( řada učebnic 

ALTER pro 2. – 5. ročník ZŚ): 

UŽ JSOU TADY VÁNOCE 

Jindřich Balík 

Cinky cinky zvonek zvoní, 

ve vaně se kapr honí, 

z mísy voní ovoce... 

Cinky cinky cinkylinky 

už jsou tady Vánoce. 

 

TĚŠENÍ 

Michal Černík 

Těšíme se na Vánoce 

nejkrásnější svátky v roce. 

už  aby tady byly, 

aby se nám nezpozdily. 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Jiří Žáček 

Zelenej se, jedličko, 

narovnej se maličko, 

líbíš se mi, vezmu si tě 

budeš vonět v našem bytě. 

Dám ti hvězdu na čelo, 

večer bude veselo. 

Můžu ti to předem slíbit 

bude se  ti u nás líbit. 

Dám ti hvězdu na čelo. 
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Většinu těchto a podobných říkanek a básniček se děti, spolu s tradičními českými 

koledami učí zpaměti, aby je přednesly na vánočních besídkách svým rodičům, případně 

v domovech pro seniory. K tomu jsou dále vyráběny nejrůznější vánoční přáníčka, kterých je 

potřeba velké množství. Proto často dochází k práci s nejrůznějšími šablonami a hledí se spíš 

na kvantitu než kvalitu. 
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1) Námět/téma práce 

Vánoce jsou typicky „nástěnkové období“, při kterém se opakují stále tytéž náměty. Ryba – 

kapr, vánoční stromeček případně zabalené dárky to jsou  stěžejní témata. Vyučující počítají 

s atraktivností námětu, z možností čerpat ze zkušeností dětí. I toto téma provází žáky  od 

mateřské školy po celý první stupeň.  

Část prací je určena jako vánoční přání.  Ta bývají často zpracována jako společenská 

objednávka (povinnost vyzdobit školu a třídu,vytvořit vánoční přání pro rodiny i veřejnost 

apod.), a proto vyučující využívají nejrůznější šablonky, aby práci urychlili. 

 

      2)  Výtvarný úkol/ výtvarný problém 

Výtvarný úkol se ukazuje jako velmi konkrétní, aby žáci dosáhli během jedné vyučovací 

hodiny konečného výsledku. Ztvárnit rybu, stromeček nebo dárečky. Všechny práce vytvořili 

žáci 1. – 3. ročníku.  

Námět  – žáci nakreslí rybu na míse nebo na talíři. Pracují obvykle pastelkami. Na pozadí 

budou vánoční motivy podle volby žáků. Jako výtvarný problém zde vyučující vidí řešení 

velikosti objektu (mísa, talíř a ryba) a dále rozmístění vánoční výzdoby okolo hlavního 

objektu. 

Ryby – vánoční přání jsou opět obkresleny ze šablonky a technika byla určena vyučující – 

pracovat barevnými fixy a pomocí teček vytvořit vzor na celé rybě. Ryba je otvírací , žáci 

tedy zdobí obě strany. 

Vánoční stromečky – klasický trojúhelníkový tvar (kupujeme si přece pěkně tvarované 

smrčky nebo jedličky), barevné ozdoby a pod stromek je možné umístit dárečky. 

Výtvarný problém není snadné najít. Žáci by mohli řešit barvu ryby nebo jehličí na stromku. 

Nikde není vidět, že stromek je jehličnan – je prostě celý zelený. Ozdoby nejsou řešené 

v historickém kontextu, prostě pestrobarevné. Zde vidím možnost k řešení alespoň 

minimálního výtvarného problému. 

 

3) Učivo výtvarné výchovy podle RVP ZŠ 

Za rozvíjení smyslové citlivosti považují pedagogové na těchto pracích uspořádání objektů do 

celku ( podle velikosti a výraznosti) 

Při plnění učiva v oblasti uplatňování subjektivity vyučující argumentují vyjádřením osobní 
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zkušenosti  (např. z prohlídky prodeje ryb na náměstí), přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádření (hledisko motivace – žáci měli možnost sáhnout si na rybu, všichni viděli vánoční 

stromeček při motivační vycházce) 

Ověřování komunikačních účinků zde příliš  nevidíme. Žáci v podstatě nepracují rozdílně, 

můžeme hovořit o vzájemném opisování interpretace práce. 

Všechny práce byly vytvořeny ve třídách frontální metodou. Děti sedí v lavicích po dvou. 

Technika většiny prací je velmi obvyklá pro první období – práce s pastelkou, ta však při 

tomto pojetí tématu neumožňuje žádný rozvoj uplatnění subjektivity ani smyslové citlivosti. 

Obvyklá technika v prvním období (1. – 3. ročník) je, podle vyučujících, kresba bílou křídou. 

Častá práce se šablonkami jsou spíše vhodné pro pracovní činnosti ve chvíli, kdy se děti učí 

stříhat jiné než přímé tahy.  

 

    4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Tento výtvarný úkol má, podle vyučujících, podporovat očekávané výstupy z předmětu 

výtvarná výchova , kdy má žák rozeznávat prvky vizuálně obrazného vyjádření. Dále žák volí  

vhodné prostředky. Zde jsou ale prostředky, které má nebo může žák použít, striktně dány. 

Vyučující dále argumentují integrací předmětu výtvarné výchovy a předmětu prvouka, kde 

jsou svátky v kalendářním roce učivem. Dále zde prolíná slohová a komunikační výchova, 

kdy děti píší přání k Vánocům. (Podroužek, 2002). 

 

5) Techniky a organizace práce 

V mnoha případech pojmenovali vyučující techniku kresba pastelkou. Inspiraci, podle slov 

kolegyně, není třeba hledat protože „učím 40 let!“ 

Jindy  pracovali žáci  voskovkami. Mnohdy pouze vybarvovali šablonku. 

Jako inspiraci vyučující posloužila síť, kterou má ve třídě zavěšenou. Ryba patří do sítě, to 

byla i motivace pro žáky. Aby byla podtržena zimní atmosféra, jsou zde i sněhuláci. 

Vánoční přání  a stojánky na ubrousky – šablonky – jsou zdobeny tečkovanou technikou fixy. 

Předlohou bylo přání od místní malířky Berouna Květy Makovské, také vyučující výtvarnou 

výchovu na základní škole od 60. do 90 . let. 

Stromečky jsou některé podle šablon, jiné si sami žáci malují (často předkreslují tužkou), 

ozdoby jsou buď nalepené nebo domalované. 
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Organizace probíhala běžným způsobem. Žáci ve dvojicích v lavicích, jen při práci se 

šablonkami ve skupinách po čtyřech, aby si vzájemně šablony poskytovali. Zde můžeme 

ocenit alespoň možnost vzájemné komunikace mezi žáky. 

 

     6) Závěr 

V ukázce jsou práce žáků 1. – 4. ročníku. Opět děti čtyři roky za sebou pracují v obměnách na 

tématu „ryby a stromečku“. Je velmi pravděpodobné, a ve školách se s tím budeme setkávat 

dále, bude téma ryby a stromečků pokračovat. 

 

     7) Komentáře  učitelek 1. stupně 

Kolegyně, se kterými jsem celou problematiku konzultovala, velmi intenzivně namítaly, že 

přání, stromečky, dárky a ryby jsou typickými tématy prosince, že si nedovedou představit 

jinou výtvarnou práci v předvánočním období. Zároveň argumentovaly tím, že děti samy  

vyžadují tyto náměty a těší se na ně.  

V některých případech bylo obtížné najít skutečné učivo, které bylo v těchto hodinách 

výtvarné výchovy zpracované. Nakonec se kolegyně Ivana, Eva i Dagmar s RVP v ruce 

shodly na tom, že vyučující měli dostatek důvodů zapracovat všechny atributy učiva. 

Vánoční téma vidí moje tři kolegyně velmi rozporuplně. V prvé řadě, zejména starší 

kolegyně, argumentují tradicí a potřebou připomenout dětem staré zvyky. Samozřejmě zde 

hraje roli sociální aspekt, kdy žáci vyrábějí nejrůznější přání a pohlednice pro rodinu i širokou 

veřejnost. Dále je potřeba vyzdobit třídy i školu. 

Kolegyně Dagmar (26) nemá tak vyhraněný názor na vánoční výzdobu školy ani třídy. 

Setkala se ovšem s kritikou, kdy její třída nebyla zcela vánočně naladěná. Stejně jako všichni 

musí vytvářet s dětmi přání pro rodiny a nejrůznější instituce. 

Shodly jsme se na tom, že vánoční přání lze vyrábět, ovšem jen v případě, kdy žáky pozitivně 

motivujeme. Některé školy mají kontakty s domy s pečovatelskou službou a jestliže jsou žáci 

s obyvateli těchto domů v trvalém kontaktu, není problém originální přání vyrábět. 

Diskutovaly jsme dále o jiných  výtvarných  možnostech. V případě Vánoc je vhodné 

podniknout v rámci výtvarné výchovy výtvarnou akci, která sice nemá jako produkt práce 

žáků, ale její smysl je emocionální, společenský a zážitkový. 

 



Diplomová práce            Fakulta pedagogická 

Univerzita Karlova v Praze  Obor Učitelství 1. stupně ZŠ 

 

 

 

60 

2.3.1.4. Nástěnka  „Velikonoce“ 

Téma Velikonoc se prolíná na 1. stupni základní školy hned několika předměty. Na 

prvním místě je to prvouka, kdy v učivu o kalendářním roce, ročních obdobích a svátcích se 

Velikonoce pravidelně vyskytují – jsou to jedny z pohyblivých svátků, a tak se výuka 

přesouvá z března do dubna a naopak. V českém jazyce se děti učí říkanky, koledy, píší 

velikonoční přání. Opět se setkáváme s častou povinností školní velikonoční výzdoby, 

posílání velikonočních přání do rodin a institucí. 

Velikonoce jsou vrcholem církevního roku, pro křesťany jsou důležitější než Vánoce. 

Běžná populace slaví příchod jara a o Velké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých nemá 

povědomí. Od názvu Velká noc – noc plná tajů – vznikl název Velikonoce. Velikonoce jsou, 

oproti Vánocům, pohyblivými svátky. Výpočet data je velmi složitý a řídí se podle úplňku po  

jarní rovnodennosti, pro takové určení existují  tabulky. 

V období před Velikonocemi nadchází přípravné období. Začíná Květnou nedělí, kdy 

lidé přinášejí k posvěcení rašící větvičky vrby jívy. Školní děti dobře znají Škaredou středu 

(kdy se Jidáš prý mračil na Krista), děti vědí, že v tento den by se na sebe neměly škaredit. 

Často se můžeme setkat s názvem sazometná – hospodyně měly vymetat komíny.  

Velmi důležitý je další, následující den – Zelený čtvrtek. Tento den by se měly jíst 

pouze zelené potraviny. I mnoho školních jídelen akceptuje tento zvyk a vaří bezmasá jídla. 

Velký pátek by měl být nejtišším dnem v roce. Nezvoní zvony, neuslyšíme kostelní 

varhany. Zdobí se boží hrob v kostelech svícemi a květinami.V mnoha domácnostech  

se tento den vařila jen jednoduchá jídla, nepracovalo se a lidé společně rozjímali. 

Bílá sobota byla posledním postním dnem. Půst v tomto období měl ryze praktické důvody. 

Potravin byl nedostatek, zimní zásoby byly spotřebované a nové obilí ještě nevyrostlo. Hojně 

se využívaly především jarní byliny. 

Typickým znakem Velikonoc v našich zemích bylo vždy vajíčko, jako symbol života. 

Katolická církev dokonce přijala vejce jako symbol vzkříšení. Typickou barvou vajec byla 

červená, vysvětlená tím, že se slepice nazobaly Kristovy krve pod křížem. 

Žlutá barva symbolizuje zlato, ve které se proměnily skořápky vajec, které zbyly po 

přestrojených poutnících u hospodyně, která je vejci obdarovala. Dnes hovoříme spíš o tom, 

že žlutá barva je symbolem jara – slunce. Zelená barva nám připomíná nové bylinky, nově 

rašící trávu. 
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 V Čechách, na Moravě i ve Slezsku znají děti pomlázku, se kterou chodí na koledu. 

Od 17. století se stala zábavou pro všechny společenské vrstvy. Pomlázka se plete z vrbového 

proutí, zdobí se pentlemi buď již při výrobě nebo během hodování mašle váží vyšlehaná 

děvčata.  

 V některých oblastech se kromě vyšlehání pomlázkou setkáme s „oblévačkou“. 

Děvčata se polévají studenou vodou a potom vyšlehají. Všechny tyto rituály slibují omlazení 

a zdraví po celý rok. 

 Ve školách se děti pravidelně učí koledy, čtou příběhy o oslavách Velikonoc ( řada 

učebnic ALTER pro 2. – 5. ročník ZŚ): 

 

Hody,hody,doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li, malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička Vám snese jiný. 

 

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 

do horního rybníčka 

a z rybníčka do louže 

kdo jí odtud pomůže? 

Na 1. stupni základní školy často čteme knihu Děti z Bullerbynu Astrid Lingrenbové, kde 

v toto období je příhodná kapitola Velikonoce v Bullerbynu. Tam se dočteme o oslavách ve 

švédské vesnici a děti tak mají možnost porovnat české Velikonoce.  

Někteří pedagogové využívají k přiblížení tradic Velikonoc četbu knihy Babička Božena 

Němcové: „ Na Boží hod vzala babička k svěcení s sebou do kostela mazanec, víno a 

vejce…“ ( Němcová, str.193) V této knize mohou žáci poznat tradice venkova v 19. století, 

mohou konfrontovat dřívější a současné zvyky. Řada vydání této knihy obsahuje velmi 

kvalitní ilustrace – zde Vladimír Tesař. Nejvýznamnějším ilustrátorem je asi Adolf Kašpar 

(1877–1934), malíř, grafik a ilustrátor, který dokázal svými ilustracemi umocnit atmosféru 

celého díla a zpřístupnit ho více čtenářům. Vítězslavu Klimtovou (1941 - 2016), spisovatelku, 
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grafičku a ilustrátorku zmiňuji také proto, že měla úzký vztah k žákům naší školy, kteří s ní 

pravidelně spolupracovali. 

Ilustrace knihy bývá často oporou, kterou učitelé využívají v hodinách výtvarné výchovy. 
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1) Námět/téma práce 

 Velikonoce v mnoha podobách. Od mateřské školy a po celou dobu docházky na první 

stupeň základní školy žáci pracují na tomto námětu. Opět se často používají nejrůznější 

šablonky, stále se opakují stejné typy – kuřátka, vajíčka, ovečky a zajíčci. Jedná se o hlavní 

symboly velikonoc, stejně tak jako barvy pro toto období typické pro toto období. 

Jako jednotlivé náměty pedagogové určují ovečky, zajíce, kuřátka a vajíčka v nejrůznějších 

obměnách. 

 

  2)  Výtvarný úkol/ výtvarný problém 

Výtvarné úkoly byly v podstatě velmi jednoduché. Využití jarních – velikonočních barev. 

Výtvarné problémy děti moc neřešily. Byly spíš praktického rázu – jak vystřihnout šablonku, 

jak zamotat vlnu podobně.  
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3) Učivo výtvarné výchovy podle RVP ZŠ 

Rozvíjení smyslové citlivosti – v případě oveček na louce žáci uspořádávali objekty do celku 

v dalších případech vyučující potvrdili smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 

dopad reklamy na děti a její využití v tvorbě – v případě užití šablonek zajíců a kuřátek. 

Uplatňování subjektivity viděla vyučující prvního ročníku – ovečky na pastvě, kde se 

kombinovalo vizuální a haptické vnímání. 

Ověřování komunikačních účinků bylo splněno tak, že žáci v prvním případě komunikovali 

ve dvojicích při společné práci, kdy nemuseli být ve shodě na interpretaci konečného 

výsledku práce. 

V dalších případech nesli žáci své výrobky domů pro účely velikonoční výzdoby a očekávali 

tedy komunikaci s rodinnými příslušníky o výsledku jejich práce. 

 

    4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Vyučující ve shodě uvedli, že práce zaměřené na podobné svátky, zejména Velikonoce, 

pojímají především jako integritu předmětu prvouka (Podroužek, 2002). 

Vyučující dále uvedli, že žáci plnili učivo, v němž  žák uplatňuje vlastní zkušenosti. 

Během reflexe žáci třídili práce na základě kritérií, která si předem sami stanovili. 

 

5) Techniky a organizace práce 

Techniky nebyly nijak náročné. Žáci pracovali voskovými pastelkami, z vlny vytvářeli 

ovečky a lepili je do plochy. 

Některé kraslice jsou kombinací voskové pastelky a vodové barvy (dekor). 

Řada prací je obkreslování, vystřihování, dokreslování popř. dolepování ozdob. 

Organizace probíhala v lavicích, kdy  většinu tvořily děti ve dvojicích na formát A4, podle 

dohody měl někdo lepit, někdo kreslit. 

Ostatní práce vznikaly také  v lavicích, každý žák individuálně. 

 

     6) Závěr 

Velikonoční téma je opět v některých případech téměř povinností, protože vedení škol 

vyžaduje tématickou výzdobu škol. V tom případě volí učitelé stereotypní práce, šablonky si 

schovávají a vzájemně půjčují.  
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V mnoha případech děti pracovaly ve dvojicích, tuto organizaci nevolí vyučující v 1. ročníku 

příliš často. Žáci mají dobrou možnost vzájemné komunikace. 

V dalších případech pracovali žáci sami podle šablonek. Vyučující se vždy postarali, aby 

šablon bylo dostatek. 

Ve třídách vznikaly v podstatě identické práce. 

Velikonoční kraslice – nejprve obkreslená, posléze vystřižená a nakonec ozdobená dala dětem 

alespoň malou možnost projevit svůj nápad, jak dekor pojmout. Otázkou je, zda podobný úkol 

žáky 3. – 5. třídy příliš nepodceňuje. 

Inspiraci hledali vyučující opět na stránkách www.pinterest.com  s tímto tématem. Pokud 

pedagog hledá téma na těchto stránkách, zaregistrují se na stránkách nebo stáhnou aplikaci 

Pinterest a zde najdou požadované téma. Na téma jaro – Velikonoce jsem nalezla přes 200 

odkazů a námětů. Ty byly pro výtvarnou výchovu, pracovní činnosti i pro literární  výchovu. 

Kdo se orientuje v jazycích, nejde tu náměty v angličtině, němčině, slovenštině i polštině. 

Podle slov kolegyň, náměty z „pinterestu“ hojně využívají s tím, že nalezená témata si ještě 

dále samy upravují podle možností materiálního vybavení a podle vlastního uvážení. 

Musíme přiznat, že řada vyučujících pracuje se šablonou. Velikonoční kraslice je klasickým 

případem stereotypu stejně jako kuřata či zajíci, jedná se o téma „na objednávku“. Opět jsou 

vyučující tlačeni ke klasické velikonoční výzdobě a je velmi obtížné hledat jiné atributy 

přijatelné pro žáky i veřejnost. 

 

7) Komentáře  učitelek 1. stupně  

Stejně jako vánoční téma je tradiční i téma Velikonoc. Kolegyně pravidelně toto téma zařazují 

jako integrované do prvouky nebo do českého jazyka (slohové a komunikační výchovy). 

Kolegyně Dagmara (26) integruje  velikonoční náměty do hudební výchovy. 

Kolegyně se společně shodly, že hojně využívají šablonky podobné jako na těchto 

nástěnkách. Zjistily, že šablonky jsou „putovní“ mezi učitelkami, že většina učitelek pracuje 

se stejnými stránkami na internetu (www.pinterest.com , www.pomocucitelum.cz ) a další.  

Ivana (51) argumentovala, že ne vždy musí žák řešit výtvarný problém, když je potřeba 

vyrobit přání na objednávku, stejně jako o Vánocích se musí povinně vyzdobit škola. 

Dagmar (26) uvedla jako výzvu výtvarnou akci, kdy žáci její třídy vynášejí Moranu, kterou 

v rámci výtvarné výchovy vytvoří a společně s rodiči později vhazují do řeky. Upozornila nás, 

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.pomocucitelum.cz/
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že je nutné takovou akci oznámit policii ČR nebo alespoň městské policii. Techniky, které 

učitelé pro práce zvolili, zhodnotily kolegyně jako adekvátní a samy by je neměnily. 

 

 

2.3.2 Možné výtvarné projekty – moje zpracování námětů a učiva na 1. stupni 

 V následující části se pokusím na vysledované tematické stereotypy zareagovat 

návrhem dvou výtvarných činností. V prvním případě vybírám takové téma, které je ve 

vztahu k architektuře jako součásti kulturního dědictví. Ve druhém případě nabízím obměnu 

stereotypních výtvarných technik formou výtvarného happeningu.  

 Na prvním stupni základní školy nemusíme v hodinách výtvarné výchovy „ jenom“ 

malovat a kreslit, můžeme postupovat daleko tvořivějším způsobem, kdy do smyslového 

vnímání zapojíme co nejvíce smyslů a komunikační účinky budou ve skupinách využity na 

nejvyšší míru. Musíme počítat s tím, že žáci nemusí být pouze malířskými či grafickými typy, 

ale že mnozí patří i mezi typy plastické, a proto je potřeba práci v hodinách výtvarné výchovy 

zaměřit i tímto směrem. 

 Vždy vycházíme z RVP a je-li to možné, usilujeme o propojení s dalšími předměty. 

V této části práce nabízím témata mimo klasické zpracování „roku“. Jsem si vědoma, že tato 

témata jsou nadčasová a lze je zařadit prakticky kdykoli je to možné. 

 

2.3.2.1. Výtvarná výchova v integraci s Vl a Čj – Mosty 
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1) Námět / téma práce 

Ve třídě jsem se setkala s žákem, jehož tatínek je stavitel a pracuje na výstavbě mostů Bylo to 

velkou motivací pro mne, jako učitelku a zároveň pro žáky. Pozvala jsem tatínka na besedu 

do třídy. Námětem se tedy staly mosty České republiky. 

 

2) Výtvarný úkol/výtvarný problém 

Výtvarný úkol byl propojení vlastních zkušeností – jak jsme mosty viděli ve skutečnosti i na 

fotografiích při besedě. Dodržení podstatných zásad při stavbě – pilíře, oblouky. 

Výtvarným problém – žáci pracovali ve skupinách a měli se pokusit o vědeckou práci, najít 

charakteristické vlastnosti mostů a využít výtvarný materiál tak, aby se výsledná práce mohla 

využít i k frotáži. 

 



Diplomová práce            Fakulta pedagogická 

Univerzita Karlova v Praze  Obor Učitelství 1. stupně ZŠ 

 

 

 

68 

3) Učivo výtvarné výchovy podle RVP ZŠ 

Rozvíjení smyslové citlivosti - prvky vizuálně obrazného vyjádření. Žáci pracovali s  liniemi, 

tvary a jejich kombinací a proměnami v ploše. 

Uspořádání objektů do celku, kdy žáci museli jednotlivé segmenty nejprve vytvořit a potom je 

poskládat tak, aby stavba mostu měla smysl. 

Uplatňování subjektivity – žáci pracovali především se svojí zkušeností. Každý z nich někdy 

v životě nějaký most viděl a přešel. Velkou výzvou pro ně byla diskuze se samotným 

účastníkem takové stavby. 

Tvořivosti dokazovali žáci manipulací s objekty, tedy jednotlivými prvky, které měli ke 

stavbám k dispozici. 

Ověřování komunikačních účinků bylo naplněno vysokou měrou, protože děti musely 

vzájemně konzultovat své postupy, prověřovaly si u jiných skupin i jiné možnosti práce. 

Dalším momentem, kdy komunikace probíhala byla závěrečná reflexe , kdy žáci svoje díla 

obhajovali. 

 

4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Tímto výtvarným úkolem a řešením výtvarného problému jsem sledovala plnění těchto 

očekávaných výstupů, kdy žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve 

vztahu k celku, nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné tvorbě. Dále jsem 

dbala na nalézání  komunikace v sociálních vztazích a zapojení obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření do společné diskuze. 

 

5) Techniky a organizace práce 

Žáci použili formát  A3 , kombinovanou techniku – lepení (vlnitá lepenka, tenké, dřevěné 

lamely, provázky, řetízek apod..),  

Pokračovali frotáží první práce na kreslicí žlutý papír A3 rudkou. 

Organizaci si v podstatě zvolili žáci sami. Volně vytvořili skupiny s maximálním počtem 

členů čtyři. Vznikly tedy skupiny o jednom i více členovi.  

Materiál byl volně přístupný na volných lavicích. 
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6) Závěr 

Práce byla zadaná žákům 5. třídy, kteří měli již zkušenosti s technikou frotáže. Počáteční 

práci – lepení a volbu materiálu – tedy uměli přizpůsobit . 

Téma „Mosty“ jsem zvolila jako téma integrované do více předmětů. Jedním z nich byla 

vlastivěda – téma Česká republika. Druhým předmětem český jazyk – komunikační a slohová 

výchova. Žáci měli za úkol na zmenšenou podobu své práce (využití digitální kopírky) napsat 

pozdrav „z mostu přes řeku…“ komukoli z rodiny či přátel. Dalším mezipředmětový vztah 

jsme navázali s matematikou ( učivo geometrie) a tato práce významně přispěla i k zamyšlení 

žáků nad budoucím povoláním. 

Při práci probíhala mezi žáky živá diskuze, proběhla řada pokusů, jak materiál využívat, jak 

upevnit jednotlivé segmenty stavby. 

Hodnocení probíhalo během činnosti, kdy žáci měli možnost volně procházet třídou a 

prohlédnout si práci spolužáků, získat další zkušenost a motivaci pro svou činnost. Další etapa 

hodnocení proběhla v rámci vystavení prací na chodbě školy, kde si žáci mohli vyslechnout 

poznámky ostatních vyučujících a spolužáků z jiných ročníků.  

Poslední fáze proběhla ve chvíli, kdy pošta doručila „pohlednice“ s pozdravy do rodin. 

Práce na tomto projektu obohatila žáky především v oblasti vizuální kultury – dokázali si 

všímat jednotlivostí, které jindy pominuli, vyzkoušeli si výtvarně zvládnout projektantovu 

práci. 

 

7) Komentáře  učitelek 1. stupně  

Kolegyně se společně shodly, že téma žáky zajímalo a že bylo přínosem pro propojení 

několika vyučovacích předmětů. Namítly však, že ne každý má ve třídě rodiče ochotné 

spolupracovat. Eva (57) dokonce tvrdila, že není důležité zapojovat rodiče do tzv. „vedlejšího 

předmětu“, jako je výtvarná výchova. Dagmar (26) uvedla, že by si obtížně poradila 

s výchovnou situací, kdy žáci volně pobíhají po třídě a hlasitě komunikují.  

Konečná reflexe proběhla formou výstavy na chodbě školy a zveřejněním fotografií na 

školním webu. Práce byly pozitivně přijaty zejména kolegy z druhého stupně. Všichni ocenili 

odlišnost tématu i pracovního postupu. 
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2.3.2.2 Performance na 1. stupni ZŠ -  „Živly“ 

I na prvním stupni základní školy lze využít formu happeningu či performance při 

výtvarné výchově. Význam pojmů lze pojmout jako umělecké představení nebo forma 

akčního umění. Podobná práce je pro žáky velmi přitažlivá. Zjišťujeme při ní , že žáci mají 

bohatou fantazii, jsou schopni a ochotni při nevšední činnosti velmi dobře spolupracovat. 

To, že výslednou práci není možné vystavit na nástěnky v prostorách školy nahradí fakt, že na 

podobnou akci pozveme spolužáky z jiných tříd a vše zachytíme jako fotografie, ty potom 

vystavuji s textovým doprovodem. Pro všechny aktivity tohoto typu je potřeba zajistit souhlas  

zákonných zástupců. (Obč.zák. § 86) 

Tuto metodu považuji jako ideální formu mostu, který, podle Roeselové (2003), 

pomáhá překonat krizi dětského výtvarného projevu. Ta, podle mé zkušenosti, často nastupuje 

již v 5. ročníku 1. stupně základní školy. Je tedy nutné volit nové metody, formy i náměty tak, 

abychom žáky co nejvíce zaujali.  
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1) Námět/ téma práce 

Živly na zemi – voda, vítr  

 

2) Výtvarný úkol / výtvarný problém 

Pomocí mikrotenové folie vyjádřit tyto živly (voda, vítr) ve skupinách, které si žáci sami 

sestavili. 

Prozkoumat vlastnosti materiálu a ty využít při vlastní práci. 

 

3) Učivo výtvarné výchovy podle RVP ZŠ 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Žáci pracovali nejenom s prvky vizuálně obrazného vyjádření – 

linie, objemy, jednoduché vztahy a proměny v objemu a prostoru, kdy sledovali jednotlivé 

linie, které materiál vytvářel a zároveň sledovali jejich pomíjivost. Při této aktivitě se 

prohlubovalo i haptické vnímání. Pracovali jsem s kvalitou materiálu – lehkostí, hladkostí a 

neprodyšností. 

Uspořádání objektů do celků, kdy se díky proudění vzduch  měnily velikosti nabývání 

prostoru pod folií. Žáky také překvapila proměna miniaturního balení celé folie, které se 

proměnilo do nesmírné velikosti, se kterou mohli nakládat podle svého uvážení. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly. V tomto případě žáci měli 

možnost kombinovat vnímání více smyslů. Přínosem zároveň byla okamžitá reflexe 

v průběhu činnosti. 

Uplatňování subjektivity se projevilo ve chvíli, kdy se zvedla vlna emocí, pocitů, nálad, 

fantazie většiny žáků. Ne často mohli manipulovat  s podobnými objekty -  zajímavé bylo 

zjištění, jak materiál reaguje na pohyb nejenom rukou, ale i drobné pohyby těla, dokonce i 

dýchání.  

Ověřování komunikačních účinků - komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v 

komunikaci se spolužáky v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje, vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření  - aby žáci dosáhli kýženého výsledku byla nutná 

vzájemná komunikace při projektu a zejména vzájemná tolerance nápadů. 
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4) Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

V případě podobných prací je pro mne, jako vyučující velmi důležitá komunikace mezi žáky. 

Proto neustále hledám způsoby, aby žáci uměli nalézat a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojovat obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořili, vybrali či upravili. 

Dále pomáhám žákům, aby  nalézali vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, ty potom uplatňovali 

v objemové i prostorové tvorbě . 

 

5) Techniky a organizace práce 

Jediný materiál, který měli žáci k dispozici byla mikrotenová folie o rozměru 10m x 10m.  

Žáci pracovali ve skupinách a později společně v prostorách školy – chodba a schodiště, ve 

skupinách, které si sami zvolili, později celá třída společně (21 žáků). Žáci byli upozorněni na 

bezpečnost při práci s fólií.  

 

6) Závěr 

Práce byla zadaná žákům 5. třídy, kteří předem věděli, že nedosáhnou konkrétního výstupu 

(výstava), ale kteří již natolik zdatní technicky, že dokázali celou výtvarnou performanci 

zachytit fotoaparátem (mobilem) a vše  prezentovat jak rodičům, tak na webu školy. Tak jsme 

propojili výtvarnou výchovu s informační technikou ( která je v naší škole od 5. ročníku 

povinným předmětem). 

Celá práce byla pro žáky silným emočním zážitkem, zároveň je i orientovala v budoucí volbě 

povolání (počítačový design apod.). 

 

7) Komentáře  učitelek 1. stupně 

Při společné konzultaci jsme se s kolegyněmi tentokrát dostaly do vážného sporu, co je 

podstatou výtvarné výchovy. Eva (57) argumentovala, že hodina výtvarné výchovy bez 

hmatatelného výstupu je pro ni bezcenná. Dagmar (26) měla obavy z chaosu ve třídě a na 

chodbě. Za kolegyní Ivanou (51) přišla její třída s přáním udělat podobnou akci také u nich ve 

třídě. Ivana na jejich přání přistoupila, ale protože to byli mladší žáci, fotografickou 

dokumentaci zhotovovala sama.  
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Vedení školy kladně hodnotilo inovativní přístupy, ale zásadní problém vidělo v hluku a 

pracovním „chaosu“ na chodbě í ve třídě. 

Na třídní schůzce rodiče tuto práci ocenili. 

 

 

2.4  Zdroje námětů a výtvarných úkolů 

Hlavním zdrojem většiny vyučujících výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy se 

staly stránky www.pinterest.com . Většina vyučujících je na těchto stránkách zaregistrovaná 

k trvalému odběru novinek. Témata nejsou přejímána přesně, vyučující je různě obměňují 

podle materiálních možností své třídy a školy. Kolegyně si jednotlivé „pinterestové“ náměty a 

doslova i nástěnky přeposílají. Na těchto stránkách vyhledáme jakékoli téma. Zadáme –li 

pojem např. Vánoce, Velikonoce, najdeme nepřeberné množství námětů Můžeme dokonce 

zadat i jméno umělce- Picasso. Nejčastějším hledáním mých kolegyň je „malujeme podle  

mistrů“. Pod tímto heslem najdeme velké množství ukázek prací umělců a potom i dětí, které 

obrazy napodobují. Tyto práce se staly v současnosti velkým trendem, protože se vyučující 

domnívají, že dětem tak nejlépe přiblíží opravdové umění. 

Dále jsem se setkala s příručkami ve školní knihovnách Velká kniha nápadů pro malé 

šikuly ( Albatros Media, 2011), Originální nápady pro děti a rodiče (Albatros Media, 2011), 

Malujeme podle velkých mistrů (Rosie Dickins, Junior, 2009), Nápadník do hodin výtvarné 

výchovy ( Petra Jašurková, EDIKA, 2017). I náměty ze jmenovaných příruček si vyučující 

přizpůsobují svým možnostem, vlastní fantazii, materiálovému omezení ze strany žáků. 

Zejména starší kolegyně (nad 65 let) žádné nové náměty nehledají, podle jejich slov 

není potřeba hledat nic dalšího. Naopak práce jejich žáků jsou nakonec ty, které pravidelně 

zdobí školu  tématickými náměty (Vánoce, Velikonoce, Svátek matek apod…).  

Vedení škol často podporuje a vyžaduje tradiční výzdobu. Ředitelé /ředitelky neradi reagují 

na „kritiku“ netradiční výzdoby školy ze strany rodičů, kolegů, veřejnosti. Vede to k pasivitě 

vyučujících, k demotivaci kreativních učitelů a jejich žáků a často to končí i finanční 

odměnou pro stereotypně pracující učitele. 

 Dalším zdrojem námětů a nápadů jsou návštěvy základních škol při nejrůznějších 

školení. Stejně tak využívají nabídek školácích středisek, které do škol přicházejí. Příkladem 

je DESCARTES Agency, s.r.o., která do škol přišla 30.1. 2017. pro oblast výtvarné výchovy, 

http://www.pinterest.com/
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mimo jiné, nabízí „Svět kartonu“ -  učitel se zde naučí pracovat s tímto materiálem a vyrobit 

konkrétní předmět ( prostorový vánoční strom, kroužky na ubrousky apod.), kurz je zaměřen 

na zpracování kartonu, všech krabiček a zbytků čtvrtek. 

 Další kurz je věnován zpracování odpadového materiálu – papíru, kartonu, využití 

některých potravin, textilu či vlny. Je zdůrazněno, že za nejnákladnější musíme považovat 

pořízení temperových barev. Mnohé semináře této agentury např. RECYCLING - ze starého 

nové nabízejí i svobodnou a volnou tvorbu, stále ale v nabídce najdeme např. „Ukázka + vl. 

tvorba z odpadků (použitých věcí).  1. výroba podložek pod sklenice, 2. podložka pro čajovou 

svíčku, 3. CD mandala, 4. zvířátka z CD, 5. ozdobná přání, 6. větrohry z CD a 7. ostatní 

tvorba“. 

 Inspiračními zdroji jsou i mnohé soutěže, které vypisují nejrůznější zájmové 

organizace, DDM, ale také MŠMT. Mezi pedagogy 1. stupně je velmi rozšířená účast  

v soutěži Českého zahrádkářského svazu (od roku 1993). V posledních letech to byla témata – 

Kytice ve váze, Oblíbená rostlina, Zelenina plná vitamínů.  

 Domy dětí a mládeže často vypisují k jednotlivým svátkům v roce. Jedná se 

především o Vánoce, Velikonoce, častým tématem a současně i názvem je „Ahoj z prázdnin“. 

To jistě přispívá ke stereotypu témat, kdy většina škol z regionu se takové soutěže zúčastní. 

Vybrané práce jsou potom odeslané k vyhodnocení, další jsou součástí výzdoby škol. Mnozí 

vyučující vyhledávají tyto tematické soutěže i mimo vlastní region (berounská ZŠ se 

zúčastňuje soutěží vyhlášených org. Naděje Písek).  

 Dům dětí a mládeže DAMIÁN z Lanškrouna v letošním roce vypsal pravidelně se 

obměňující výtvarnou soutěž, která neměla stanovený námět, ale pouze dané techniky. Ty se 

měnily každý měsíc. Vyučující i děti měly svobodu volby námětu i rozměru prací. Tím se 

omezila stereotypnost a monotónnost výtvorů ve třídě. 

 Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského vypsalo téma „Karel 

IV. očima dětí“, celostátní projekt Celé Česko čte dětem nabídlo téma „Příběh za oknem“. 

Záleží pouze na vyučujících výtvarné výchovy, jakým způsobem uchopí  soutěžní téma, jak je 

využije pro plnění učebního plánu a také především jak provede hodnocení prací, které do 

soutěže pošle. To je pro děti velmi citlivá záležitost. 

 Jako hlavní a pro učitele v určitém smyslu závazná jsou vedením škol požadované 

tématické výzdoby chodeb a tříd ve školách. 
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2.5 Shrnutí poznatků 

 Ve své práci jsem se zamýšlela nad stereotypy ve výtvarné výchově. Hledala jsem 

místa, kde se objevují. Zjišťovala jsem, proč se neustále opakují. 

 Každý vyučující, se kterým jsem hovořila, pracuje na poli výtvarné výchovy jak 

nejlépe dovede, samozřejmě podle svých možností a podle možností své třídy. Velmi záleží 

na materiálním vybavení školy a jednotlivých žáků. Zde si musíme uvědomit sociální rozdíly 

ve třídách, ve kterých vyučujeme a tudíž např. i možnosti rodin koupit potřebné vybavení. 

 První otázka, kterou jsem si položila: S jakými stereotypy se setkáváme ve výuce 

výtvarné výchovy? 

Odpověď na ni jsem nalezla ve svém výzkumu. Učitelé velmi často navzájem  

spolupracují dokonce napříč školami v jednotlivých městech i dále. Přebírají si od sebe 

inspirace a ty „posílají“ zase dál. Vzájemně si předávají adresy webových stránek. Opakují se 

tedy nejenom témata, ale přímo i přesná zadání výtvarného úkolu. 

Další cestou stereotypů jsou „práce na objednávku“. Jsou to nejrůznější práce na 

tematickou výzdobu škol, ale i úřadů ( Vánoce, Velikonoce). V tuto dobu je také společensky 

požadované vyrobit, nakreslit, namalovat nejrůznější přáníčka pro rodiče, babičky, domovy 

důchodců apod… opět se učitel musí přizpůsobit požadované konvenci. 

Stereotyp organizace práce a využití materiálů vychází z možnosti a pravidel 

jednotlivých škol. Zde učitelé vychází z počtu žáků a velikosti třídy. Malé prostory příliš 

neumožňují změny organizace a pokud by žáci tvořili na chodbách, hrozí nadměrný hluk při 

práci, kdy by byly rušeny okolní třídy. Na malých městech a vesnicích nemají učitelé mnoho 

možností navštěvovat výstavy, zato mají lepší možnost pro práci v plenéru. Je jejich volbou, 

zda tuto možnost využívají. 

Materiálové stereotypy  znamenají opakované používání stejných materiálů – vodové 

barvy, méně temperové (vyšší cena), voskové či dřevěné pastely.  

Druhá otázka, kterou jsem si položila:  Co je příčinou stereotypů? 

Neustále se opakující témata – jaro, léto, podzim, zima, svátky, přáníčka k Vánocům, 

Velikonocům, nejnověji Valentýn. 

Téměř jediná organizační forma – po dvou v lavicích. Jestliže se žáci nezeptají před 

hodinou výtvarné výchovy, kde  a jak budou pracovat, je vidět, že organizace „zůstaňte 

v lavici“ se stala pro danou třídu stereotypem.  
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Stereotyp formátu prací se ustálil na čtvrtce A4 maximálně A3. Málokdy vidíme 

formát čtverce, pokud žáci pracují na velký formát např. balicí papír 1m x libovolná délka, 

pak jsou pracují ve skupinách. Velmi se zde odráží nutnost šetření materiálem. Mnohá vedení 

škol povolí kupovat formáty čtvrtek A3 až pro 4. ročníky. Osvícené vedení nechává 

rozhodnutí o nákupu výtvarného materiálu na vyučujících – samozřejmě s cenovým limitem. 

Dalším nejnověji se objevujícím stereotypem je práce s již několikrát zmiňovanými 

stránkami www.pinterest.com., kde vyučující nalézají již hotové práce, vzory a postupy pro 

výtvarnou výchovu. Jak se mi zmínily některé kolegyně, práce žáků jsou velmi „pěkné“, 

působí dobře na nástěnkách, protože jsou barevně sladěné a všechny odpovídají zadanému  

úkolu v hodinách výtvarné výchovy. 

Třetí otázka, kterou jsem si položila: Jsou stereotypy škodlivé nebo k něčemu 

užitečné? 

V první části zjišťuji, že stereotyp ve výtvarné výchově je ubíjející pro vyučující i pro 

zájem žáků. Pedagog by měl hledat nové neotřelé cesty ve zpracování také nových a 

zajímavých témat. Jenom tak může získat zájem žáků pro výtvarnou výchovu. Z té nemusí být 

vždy výstup „na nástěnku“. Mohou to být fotografie zachycující moment tvoření, stejně tak se 

mohou žáci podílet na tvorbě pomíjivého díla, kdy např. ze svých těl vytváří sochy a sousoší. 

V hodinách výtvarné výchovy je potřebné navštěvovat výstavy, třeba i regionálního 

charakteru. Zde se žák naučí vnímat prostředí, umělecké dílo a v ne poslední řadě se naučí i 

chovat ve výstavních prostorách. Někteří vyučující mají problém s časovou dotací, kdy 

nestihnou návštěvu výstavy v hodině výtvarné výchovy. Domnívám se, že je vhodné 

integrovat takovou akci do hodiny českého jazyka – oblasti slohové a komunikační. Tak se 

obohatí výuka na prvním stupni. 

Ve druhé části musím konstatovat, že stereotyp je užitečný. Zjistila jsem, že učitelé 

musí splňovat určitou společenskou objednávku. To je  fenomén  přání, která děti v hodinách 

výtvarné výchovy vyrobí. Rodiče očekávají, že děti nejrůznější přáníčka donesou, učitelé jim 

připomenou Svátek matek, MDŽ, svátek Valentýna. Zároveň rodičům ulehčí práci, když dítě 

donese vánoční přání prarodičům. Jak jsem se již zmínila,  učitelé nejčastěji používají 

nejrůznější šablony, opět pracují s nápady z internetových stránek. Tak se stává, že někteří 

žáci stejné nebo podobné přání dělají na  1. stupni základní školy dvakrát i vícekrát. 

Stereotyp je neocenitelný pro žáky s poruchou autistického spektra, pro děti 

http://www.pinterest.com/
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s aspergerovým syndromem,  ale i s jinými poruchami např. chování. Ti nutně potřebují 

opakované  a známé činnosti. Pro takové děti jsou velmi problematické jakékoli změny ve 

stylu výuky a dovede je vykolejit i práce mimo učebnu či práce ve skupině. Vzhledem 

k tomu, že v dnešní době jsou takové děti běžně integrované do téměř všech tříd, je potřeba na 

ně brát zvýšený ohled. Ne vždy s těmito dětmi je ve třídě asistence, a proto má pedagog 

ztíženou práci i ve výchovných předmětech. 

 

2.6  Výzkumné závěry 

Závěry celé studie jsem shrnula v konečné fázi mé práce. Stereotypy patrně z hodin 

výtvarné výchovy hned  nevymizí. Zvláště pokud budou učitelé zahrnováni neustále dalšími 

novými povinnostmi, které často s přímou vyučovací prací  příliš nesouvisí. I samotná práce 

učitele je v některých fázích stereotypem – ve většině škol začíná a končí hodina zvoněním a 

v přísně vymezené době musí učitel postihnout všechny dimenze hodiny. Často mu nic jiného 

než využít stereotypní postupy nezbývá. 
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3. Závěr 

Učitel vchází do třídy, zdraví žáky a obvykle začíná podobnou větou: „ Tak, dnes 

budeme …..“ . Toto  je určitý školní rituál a s takovými se setkáváme dnes a denně. Od rána 

do večera je náš den naplněn malými rituály, které bychom směle mohli nazvat stereotypy. 

Některé jsou pro naše děti velmi prospěšné – mám na mysli rituály například hygienické, jiné 

mohou poškodit dětskou tvořivost a odvahu vyjádřit svůj názor. Ty mám především na mysli. 

Tím, že jsem mohla navštívit řadu škol a viděla jsem, jak mnoho kolegyně 

spolupracují a předávají si vzájemně zkušenosti, náměty a techniky pro účely výtvarné 

výchovy, napadá mě, že stereotypy jsou v každém z nás. Každý pedagog má svoje vlastní a i 

když získá podněty od kolegů, z nejrůznějších školení a stránek na internetu, přesto si vše 

uzpůsobí „k obrazu svému“ a k tomu, co je právě jemu nejbližší. 

 Je velmi těžké se proti stereotypům vymezit. Kdo to bude dělat jen z donucení, 

nedobere se dobrého výsledku v žádné výchovné ani vzdělávací činnosti. Je docela možné, že 

některé stereotypy dětem dokonce vyhovují, dokonce je žáci sami vyhledávají (přáníčka pro 

maminku, velikonoční vajíčka apod.) 

 Stavím se na stranu změny. Po více než 35 letech pedagogické práce jsem se rozhodla 

čelit stereotypům jak ve formách organizace, tak v námětech, technikách a především v řešení 

výtvarných problémů. Díky skvělému kolektivu učitelek v našem metodickém sdružení jsem 

získala velikou oporu a společně se vydáváme tak trochu novou  cestou v hodinách výtvarné 

výchovy. 

 Nabízím několik nejdůležitějších  doporučení pro zásadní změny ve výtvarné 

výchově: 

 Nebojme se měnit formy organizace – pracujme uvnitř školy nejenom ve třídách,  

vyjděme s dětmi ven do přírody i do ulic. 

 Výtvarné práce nemusí mít nutně hmotný výsledek a pokud ano, podívejme se po 

jiném formátu než A4. 

Náměty prací volme zajímavé, hledejme nejenom na internetu. Není potřeba vše podřídit 

jenom ročnímu období.  

 Pojďme vyzkoušet jako součást hodnocení reflektivní dialog, při kterém se dozvíme 

daleko více nejenom o práci našich žáků, ale i o nich samotných. 
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 Překonejme stereotypy v sobě a začněme například tím, že zahájení hodiny nebude 

pokaždé stejné „ Tak děti, dnes budeme dělat…“. 

To všechno dá velkou práci, změna neproběhne ze dne na den. Všichni zúčastnění ale změnu 

pocítí pozitivně a výtvarná výchova bude potěšením pro učitele i žáky. 
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