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ANOTACE
Žánr dětských omalovánek, jako volnočasová činnost, je mezi dětmi velmi zábavná
a rozšířená, z pedagogického hlediska je však doposud málo reflektovaná. Přitom samotné
vybarvování ploch, vnímání linek a křivek představuje zajímavou předškolní přípravu pro
získání nových dovedností, neboť rozvíjí u dětí mnoho smyslů, mezi které například řadíme
zrakové vnímání a s ním spojenou představu o použití a funkci barev. A proto se ve své práci
zaměřím na dětské omalovánky, určené pro vybranou věkovou skupinu a jejich uplatnění
ve výtvarné výchově v mateřských školách, kde tento žánr, ať už s čistě jen zábavným nebo
vzdělávacím podtextem, představuje důležitý moment stráveného času dětí pro jejich
budoucí rozvoj výtvarné tvořivosti a myšlení.
KLÍČOVÁ SLOVA
omalovánka, výtvarná tvořivost, linky, křivky a plochy, rozvoj myšlení, rozvoj zrakového
vnímání, obrazový detail, barva
ANNOTATION
The topic of childrens coloring books, although a very popular and well-spread activity,
remains poorly researched from the pedagogic point of view. It has been tried and proven
that coloring in of shapes and the perception of lines and curves introduces a very impactful
means of gaining of new skills for pre-school children as well as it helps the development
of their senses- namely sight, which is connected to the usage of colors and their function
in the artistic expression. For these reasons, I am going to devote to said childrens coloring
books in my thesis. The materials which i am going to use will be specifically chosen for
adequate age groups and I will try to illustrate how using them in art education can enrich
the time spent in kindergartens where this topic, be it used for fun or educational purposes,
becomes a very important tool which helps children develop their future artistic expression,
creativity and their overall way of thinking.
KEYWORDS
coloring book, lines, curves and surfaces, artistic creativity, cognitive development,
development of visual perception, image detail, color
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat žánrem dětských omalovánek zaměřených
na děti předškolního věku a jeho uplatnění ve výtvarné výchově v mateřské škole. Vybraná
studovaná problematika má dlouholetou tradici. Je hojně rozšířená zejména kvůli snadné
dostupnosti materiálu a pomůcek, ale i oblíbenosti, jak u dětí, tak i dospělých. Hodnotné
zpracování tohoto žánrů pak představují významní ilustrátoři a výtvarníci, kteří se převážně
věnují grafické tvorbě pro děti.
V teoretické části definuji jednotlivé kategorie omalovánek, vysvětlím zásadní pojmy
a odborné termíny používané v celém textu, provedu sběr a třídění informací z tuzemské
i zahraniční literatury a zaměřím se na klíčové osobnosti a inspirativní tvůrce žánru.
Má inspirace bude především vycházet z tvorby naší významné české malířky, sochařky,
typografky a pedagožky – Květy Pacovské.
Dále zmíním možné výtvarné přístupy v dané oblasti a své poznatky uplatním ve své
výtvarné části, ve které navrhnu a vytvořím pomocí počítačového grafického programu
Adobe Illustrator CC 2018 obsahově i vizuálně ucelený soubor netradičních omalovánek,
včetně obalu a návodu. Popíšu postup vlastní tvorby, včetně inspiračních zdrojů a vzniklých
řešených problémů. Návrh bude vzhledem k technickým možnostem kvalitně zpracován,
protože se mi podařilo zkontaktovat firmu, která bude ochotná se mnou spolupracovat
a vyhoví mým požadavkům. Při tvorbě návrhu se zaměřím na práci s rytmem, kompozicí
a obrazovým a typografickým detailem.
Netradiční omalovánky budou nést název Bugaboo neboli Bubáci. Abstraktní zaměření
omalovánek přímo vybízí probudit hravost a kreativní myšlení. Především dítě neomezuje
v zažitých stereotypech a nechává rozmanitý prostor pro vlastní vyjádření a tvoření.
Netradiční a inovativní zde bude jak provedení projektu Bugaboo, tak i samotný proces
tvorby a výsledná práce dětí. Jak už text napovídá – nejrozsáhlejší část a těžiště bakalářské
práce se bude tedy nacházet v části výtvarné. Popíšu možné přínosy a uplatnění celého
souboru v praxi. Následnou realizaci zdokumentuji fotoaparátem, video záznamem, vložím
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vhodné obrázky do textu a na konec celé práce připojím soubory jako přílohy. Čtenář tak
získá základní vhled do probírané problematiky i po stránce vizuální.
V didaktické části navrhnu a realizuji didaktický projekt zaměřený na možnosti jeho
uplatnění s postupy ve výtvarné práci s dětmi se zohledněním na cíle a výstupy rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Navštívím mateřskou školu, kde budu
pracovat se dvěma věkovými skupinami. V první skupině se bude věk dětí pohybovat okolo
4 let a ve skupině druhé okolo 5-6 let.
Cílem projektu bude zaměřit se na rozvinutí výtvarné tvořivosti, fantazie a kreativity
u dětí zmiňované věkové skupiny. Úkolem bude navrhnout takovou didaktickou pomůcku,
která dokáže přispět ve vedení nejen vyučujícím, ale i rodičům, a to hned z několika hledisek.
Dokáže hrou rozvíjet osobnost a dovednost dětí. Především jejich vizuální, haptické
a základní motorické dovednosti nebo cit pro přesnost. Tento proces má i v neposlední řadě
velmi příznivý vliv na naše vzájemné vztahy. Aktivní zapojení dětí do hry dokáže například
odbourat stres jejich rodičů, kteří rádi taktéž zavzpomínají na své dětství.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. ŽÁNR DĚTSKÉ OMALOVÁNKY
1.1

Definice pojmů
OMALOVÁNKA (colouring book) je obrázek neboli čárová kresba, která obsahuje

pouze obrysové linky objektu. Uživatel má pak za úkol jej vybarvit nebo jinak doplnit
barvami a obrázek tak podle své představy dotvořit.1
Nejběžnější variantou omalovánek, se kterou se můžeme setkat, jsou plošné obrázky
natisknuté na měkkém papíře představující nějaké téma, které může obohacovat uživatele
o nové vizuální zkušenosti a poznatky. Plochy obrázku jsou rozdělené do několik polí, které
jsou ohraničené výraznější linkou černé barvy. Jednotlivé plochy se poté postupně vybarvují
pomůckami, mezi které neodmyslitelně patří pastelky, voskovky fixy nebo vodovky.
Listy

papíru

jsou

většinou

sešité

do jednoduché knižní vazby V1 a jsou spojeny
sponkou ve hřbetu. Celý blok listů a desky v této
vazbě pak mívají většinou 90-150 g/m2 (gramáž
udává hmotnost papíru na 1m2)2
Na sudé stránce bývá předtištěný barevný
vzor, podle kterého se může a nemusí uživatel
omalovánek řídit. Na liché stránce je čárová kresba,
která může být doplněná další aktivitou. Například
textem, hádankou, dokreslovačkou, skrývačkou
nebo vystřihovánkou, která může dále rozvádět
zobrazovaný motiv. (obr. 1)
Obr. 1: Ukázka tradičních omalovánek pro děti.
Autor: Olga Franzová, Malované hrátky s barvami
1
2

https://cs.wikipedia.org/wiki/Omalovánka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akvarel
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Poslední dobou se na trhu objevují i dětské omalovánky netradiční. Inovují
a obohacují tak tento tradiční žánr o nové rozměry v pojetí tvorby. Patří sem omalovánky
vyskakující, odkrývací, s vyškrabováním obrázků, trojrozměrné s pop-up ozdobou,
sametové, se samolepkami nebo velkoformátové (obr. 2) Více v podkapitole 1.3 Výtvarné
přístupy a možné pojetí žánru dětských omalovánek.

Obr. 2: Ukázka netradičních omalovánek pro děti. Velkoformátové omalovánky
od francouzského designového studia OMY.
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TVOŘIVOST neboli KREATIVITA
Nulová rozmanitost zabíjí tvořivost.
Stejnost plodí stejné a ještě více stejného.
Jonas Ridderstrale
Helena Hazuková - autorka Didaktiky výtvarné výchovy VI. - zkoumá v odborném
textu problematiku tvořivosti a její didaktické reflexe ve školní praxi výtvarné výchovy.

Zkoumání „fenoménu tvořivost “ jako východisko pro edukační procesy
„Je třeba přiznat, že odpovědět jedinou výstižnou definicí na zásadní otázku „Co je
to „tvořivost“ (resp. kreativita)?“ je úkol nesnadný. Dosud totiž neexistuje jednotná
a jednoduchá definice tohoto jevu.“ (Hazuková, 2010, s. 12) 3
Například

český

teoretik

ilustrace dětských

knih

a estetické výchovy,

PhDr. et JUDr. František Holešovský definuje a vysvětluje tento pojem následovně:
„„Tvořivost lze chápat jako chování, v němž se projevuje jak jedinečnost, tak hodnota. Je to
funkce vědění, představivosti a hodnocení. Tato triáda se vyskytuje už u Brunnera, když
popisuje proces učení jako získávání, transformaci a hodnocení.“ F. Holešovský (1975,
s. 36)“ (Hazuková, 2010, s. 11) 4
Další definici tvořivosti uvedl teoretik umění Jaromír Uždil ve svém referátu na
II. celostátní konferenci učitelů v r. 1966: „„Tvořivost lze chápat konkrétněji a méně
literárně. Jejími neodmyslitelnými složkami jsou citlivost k vlastní činnosti a k vlastnímu
zážitku z probíhajícího výkonu, schopnost cílevědomé analýzy složek daného úkolu
i procesu, jenž směřuje k jeho dosažení, schopnost ústrojné syntézy takové, která není
založena jen na zevšeobecnění, ale obsahuje prvek subjektivního hodnocení a postřehu pro
potřeby individuálního, originálního řešení, schopnost vidět jednoduché ve složitém, ale
3

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-80-

7290-434-1
4

F. Holešovský (1975) in HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha,
2010. ISBN: 978-80-7290-434-1
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i složité v jednoduchém. Zdůrazňuje se tu tedy složka činnosti, ale i přípravné a průběžné
analýzy podmínek, složka emocionální (zájem, radost), ale i složka racionální.“
(Uždil, 1988, s. 130) “ (Hazuková, 2010, s. 13) 5
Podle PaedDr. Heleny Hazukové tvořivost (kreativita) bývá nejčastěji vysvětlována buď
jako schopnost, nebo vlastnost osobnosti. Existují však různé přístupy ke zkoumání
tvořivosti. Pro výtvarné úkoly a činnosti realizované v rámci výtvarné výchovy můžeme
uvést tyto tři podnětné přístupy:
1. „Přístup nahlíží na tvořivé projevy, na jejich předpoklady i průběh z hlediska
tvůrčího řešení problému.
2. Kreativita je studována jako proces a stálá tendence k vývoji.
3. Zkoumá tvořivost jako zcela zvláštní komplexní schopnost.“
(Hazuková, 2010, s. 12) 6

Obr. 3: Děti zachycené v průběhu činnosti a řešení tvůrčího problému.

5

J. Uždil (1988) in HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010.

ISBN: 978-80-7290-434-1
6

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-807290-434-1
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Tvořivost jako stálá tendence k vývoji (J. Hlavsa 1981)
„Za druhou významnou oblast poučení pro výtvarnou výchovu a její didaktiku
považujeme teorii tvořivosti, kterou předložil J. HLAVSA (1929-1989), český psycholog
a teoretik tvořivosti v 80. letech 20. století. “ (Hazuková, 2010, s. 14) 7
Autor ve své teorii tvořivosti uvádí, že „Tvořivost je nutno formulovat nejen jako
schopnost, ale jako stálou tendenci k vývoji.“ (Hlavsa, 1981) 8
„Přední český psycholog a pedagog M. Nakonečný, ve svých Základech psychologie
osobnosti (1993) vysvětluje tvořivost (kreativitu) jako zvláštní komplex schopností. Cituje
E. Ullricha (1987), který kreativitu vysvětluje prostřednictvím následujících schopností:

1. Poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem
2. Používat je smysluplně neobvyklým způsobem
3. Vidět nové problémy tam, kde zdánlivě nejsou
4. Odchylovat se od navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné
5. Vyvíjet z norem vyplývající ideje i proti odporu prostředí
6. Jestliže se to vyplatí, nacházet něco nového, co představuje obohacení
kultury a společnosti. “ (Hazuková, 2010, s. 16) 9

7

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-807290-434-1
8

J. Hlavsa (1981) in HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010.

ISBN: 978-80-7290-434-1
9

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-807290-434-1
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Čeština používá v souvislosti s tvořivými projevy následující názvy jako „tvořivá
schopnost“, „tvořivé myšlení“, a také „produktivní myšlení“, které sice svým způsobem
vystihují ústřední pojem, ale významově s ním nejsou totožné.“ (Hazuková, 2010, s. 17)
Mimo jiné může čeština ještě používat slova jako „genialita, originalita, objevování
a vynalézání. Podle Holešovského (1975) genialita v jádru postihuje spíše inteligenci než
vlastní tvořivost. Talent na rozdíl od génia nemusí nutně přinášet průlom do nových oblastí.
Mnoho talentů je i reproduktivních (např. v hudbě). V pojmu originality vystupuje
do popředí novost postupu, procesu, výsledku.“ (Hazuková, 2010, s. 18)
Další význam definice pojmu tvořivosti se už spíše váže k širšímu pojetí: „Tvořivost
jako pojem a jev má mnohem širší význam než pojem tvorba. V nejširším pojetí je chápána
jako společenský každodenní jev, který je součástí komplexů mnoha jevů dalších.“
(Hazuková, 2010, s. 18)
Na rozdíl od předchozí definice můžeme chápat samotnou tvorbu nebo také tvůrčí
práci jako „proces a výsledek, které přinášejí hodnoty v určitém konkrétním oboru lidské
činnosti, nejčastěji vědecké nebo umělecké. Jsou spojovány s očekáváním originálního
výsledku, v němž je spatřován smysl. Tento výsledek má rovněž kladný rozvíjející vliv
i na svého tvůrce.“ (Hazuková, 2010, s. 18)
Tvořivé jednání podle J. P. Guilforda znamená pouze „větší rozsah toho, co každý
člověk má. Tvořiví lidé nepředstavují zvláštní, specificky uzpůsobené jedince: každý
průměrný člověk může mít tvořivé kvality, od každého člověka lze očekávat tvořivé jednání,
i když jen částečné.“ (Hazuková, 2010, s. 30-31) 10
Jak už bylo popsáno na začátku, shrnout základní význam a definici pojmu tvořivost
je zcela obtížné. Vybrala jsem proto ty nejdůležitější poznatky o tomto jevu od předních
českých autorů, které se jimi zabývají. Ve školní praxi se můžeme taktéž setkat s problémy
terminologickými, proto je třeba si ujasnit alespoň významy těchto základních termínů.
(Hazuková, 2010, s. 12-18)

10

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-807290-434-1
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Druhy tvořivosti z hlediska výsledku tvořivého procesu podle F. Holešovského
Český univerzitní profesor František Holešovský uvádí rozlišení druhů tvořivosti
do následujících pěti kategorií:
1. „EXPRESIVNÍ – Každý výraz, v němž dovednost, originalita a kvalita výtvoru ani
není objektivně důležitá, např. u spontánní kresby dětí. (Výsledkem je
sebevyjádření).

2. PRODUKTIVNÍ – Postihující umělecký nebo vědecký výtvor s tendencí
omezovat a kontrolovat volnou hru a rozvíjet techniky směřující k dokončení
výtvoru.
(Výsledkem je materiální produkt)

3. INVENČNÍ (INVEKTIVNÍ) – V níž se projevuje důmysl, důvtip v užívání
materiálu, technik a metod, zvl. u vynálezců, objevitelů.
(Výsledkem je vynález, zlepšovací návrh).

4. INOVAČNÍ – Vyskytuje se v modifikačním zlepšení, zahrnujícím dovednosti
pojmotvorné. (Výsledkem nalezení nového řešení)

5. EMERGETIVNÍ – (emerge znamená vyjít najevo, vynořit se, pozn. autorky)
Do níž patří zcela nové principy nebo teorie, kolem nichž se rozvíjejí nové školy.
(Výsledkem je stav, kdy dané prvky vystupují do nových souvislostí a vytvářejí tak
vyšší formu. (Holešovský, 1975, s. 6) “ (Hazuková, 2010, s. 31-32) 11

11

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-807290-434-1
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Jako další definici pojmu (KREATIVITA) mohu uvést podle Sebehodnotícího
kompetenčního rámce pro umělce a profesionály z kreativní praxe, kteří pracují
ve vzdělávání na rozvoji kreativity dětí. „Rozvíjení kreativity dětí a mladých lidí vyžaduje,
abychom jasně stanovili, s jakou definicí pracujeme, a které formy kreativity mají pozitivní
vzdělávací přínos pro studenty.“12
Na základě definice kreativity vycházející z prací Guye Claxtona, Billa Lucase a Ellen
Spencerové z Centre for Real-World Learning, Winchester University v Anglii, bylo
stanoveno následujících pět primárních vzorců chování. Tato definice vychází
z přesvědčení, že všechny děti mají kapacitu pro to rozvíjet svoji kreativitu:
1. „Zvídavost (přemítaní a kladení otázek, bádání a zkoumání, vytváření podnětných
domněnek)
2. Vytrvalost (zvládání nejistoty, nevzdávání se při nesnázích, odvaha se lišit)
3. Představivost (hra s možnostmi, vytváření souvislostí, používání intuice)
4. Disciplinovanost (tvoření a zlepšování, rozvíjení technik, kritická reflexe)
5. Spolupráce (adekvátní spolupráce, poskytování a přijímání zpětné vazby, sdílení
vytvořeného) “13
Mezi další pojmy patří: „FLEXIBILITA je schopnost rychle se přizpůsobit nové situaci
a ORIGINALITA znamená připravenost uvažovat jinak, než by odpovídalo normě či zvyku
spojitelnému s momentálním jevem. Schopnost tzv. přeskupovat a formovat v zásadě
operuje s výsledky originálního jednání. Proces abstrakce, syntézy a organizace
charakterizuje dynamiku psychických funkcí, přičemž organizace předpokládá schopnost
vytvoření „nových struktur psychiky“ (Kulka, 1991). Takto pojatá kreativita je tedy
schopností efektivního řízení a integrace všech kognitivních a afektivních složek osobnosti
ve vztahu k reakčnímu prostředí jedince (Piaget, Inhelderová, 2001).“ (Pavel Sochor,
2015, s. 75)14

12

Elektronická prezentace Projektu Training Requirements and Key Skills for Artists and Creative
Practitioners to Work in Participatory Settings (TRaKSforA)
13
Tamtéž.
14
Pavel Sochor, Člověk s postižením a výtvarná tvorba - Od zobrazování k autorství, Brno 2015, ISBN 97880-210-7981-6
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IMAGINACE „Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy,
které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky (reproduktivní imaginace),
mohou však tento materiál různě přetvářet a vytvářet tak nové představy (produktivní nebo
konstruktivní imaginace, fantazie).“15
PŘEDSTAVIVOST – „Schopnost vytvářet nové myšlenky, koncepty a obrazy, které
dosud neexistovaly. Tato tvůrčí a vynalézavá schopnost je nezbytná při vizualizaci a řešení
komunikačních problémů. “16 (Wigan, 2010, s. 161)
BARVA – „Barvu poznáváme a reagujeme na ní už od útlého dětství. Vytváříme
si asociace s určitými barvami, a ty s námi zůstávají po celý život. V důsledku toho barvy
mohou mít nejrůznější významy a jsou spojeny s různými emocemi. Například červená bývá
spojována se vzrušením, agresí nebo dramatem, zatímco bílá nese pečeť čistoty a nevinnosti.
“17 (Bhaskaranová, 2007, s. 80)

15

https://cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace

16

WIGAN, M. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2970-8.

17

BHASKARANOVÁ L. Design publikací. Praha: Slovart, 2007, ISBN: 978-80-7209-993-1.
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1.2

Jednotlivé kategorie žánru dětských omalovánek

Omalovánky pro děti, jako klasický žánr, učí děti dodržet předkreslenou linku,
vybírat barvy podle uvážení, popřípadě domalovávat chybějící detaily nebo dozvědět se něco
více o zobrazovaném tématu. Tento žánr vysvětluji blíže v podkapitole 1.1 Definice pojmů.
Interaktivní omalovánky, Interaktivní = „Umožňující vzájemnou komunikaci,
tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu“18 jsou elektronické omalovánky, jejichž
úkolem je pouhé vybarvování jednotlivých ploch pomocí počítačového programu. Tato
varianta má své pozitivní i negativní stránky. Mezi pozitivní mohu uvést například
to, že nabízí mezioborové propojení předmětů. Lepší využití výpočetní techniky k výuce
a zábavě dětí. Cílem je zážitek ze „hry“. Chybí ale zde haptická zkušenost a rozvoj
motorických dovedností pomocí klasického úchopu tužky, protože dítě omalovánky ovládá
pouze přes počítačovou myš.
Tuto myšlenku dále rozvinula paní magistra Karla Cikánová ve své publikaci
Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší: „Primární vždy zůstává přímý živý, smyslový
kontakt s přírodním a kulturním světem, nelze se pohybovat pouze ve světě znakových
systémů a mediálních zprostředkovaných obrazů. “19 (Cikánová, 2014, s. 68)

Obr.4: Ukázka interaktivních online omalovánek
z internetových stránek: http://www.omalovanka.com
18

Zahradníček T., Slovník cizích slov, TZ-one 2013 ISBN: 978-80-87873-18-2

19

CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-082-6.
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Antistresové omalovánky (Anti-Stress Coloring Book) jsou poslední dobou na trhu
velmi oblíbené a hojně rozšířené. Tento typ omalovánek se jako trend objevil teprve před
několika málo lety a často ho také označujeme jako omalovánky pro dospělé, jejichž cílem
je rozvíjení fantazie a hra s barvami. Vyžadují soustředění a klid, a tím pomáhají lépe
se uvolnit při malování. Důležitou roli zde hraje terapeutický účinek. Pomáhají odreagovat
se od každodenních činností a zklidňují mysl. Své uplatnění nacházejí hlavně v odvětví
psychologie.
„V psychologii se používají jako jeden z terapeutických prostředků, např.
ke zmírnění šoku nebo odbourání stresu. Psychologové používají omalovánky také
v diagnostice k ověření nejrůznějších psychických chorob (např. autismu), a to zejména
na základě používaných barev. “20
Jako první s nápadem na omalovánky pro dospělé přišla skotská ilustrátorka
„Johanna Basfordová, která vyplnila devadesát šest stránek knihy s názvem Secret Garden
(Tajná zahrada) detailními linkami zvířat a rostlin a předložila je „čtenářově“ fantazii.
Ve Velké Británii aktuálně boduje také kniha Art Therapy Colouring Book
(Arteterapeutické omalovánky) s podtitulem Use your creativity to distress (Využijte svou
fantazii k eliminaci stresu).“21

Obr. 5: Ukázka z anglické knihy Art Therapy Colouring book - Autorka: Cindy Wilde
20

https://cs.wikipedia.org/wiki/Omalovánka
http://denikreferendum.cz/clanek/20165-omalovanky-pro-dospele-ochrana-pred-zblbnutim-nebo-jehopriznak
21
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Téma antistresových omalovánek bývá zcela libovolné. Nejčastěji se objevují
přírodní nebo florální motivy. Úspěchu se také těší „nadkulturní symbol mandala, který
v dnešní době slouží jako nástroj pro relaxaci a sebepoznání.“22
A co může vést uživatele k vybarvení tohoto typu omalovánek? Může to snaha zlepšit
svou koncentraci, najít uklidnění nebo třeba v sobě kousek dětství.
Další kategorií jsou takzvané netradiční omalovánky, do kterých patří
i domalovánky (dokreslovací sešity), ve kterých se kromě klasického vybarvování řeší
dokreslení určitého motivu podle předlohy nebo fantazie.
Tvorbou takových domalovánek pro dospělé se zabývá autorka knížky Zentangle
do kapsy Alice Hrozková. Nejenže samovolně navazuje na předchozí žánr antistresových
omalovánek, ale navíc zde rozvíjí fantazii pomocí dokreslování, obkreslování a vybarvování.
Autorka ve své publikaci vysvětluje pojem Zentangle. Je to technika kreslení, která
stojí na vlastní fantazii každého uživatele těchto omalovánek. „Je založená na opakování
určitých vzorů. V této knížečce najdete postupy, jak tyto vzory vytvářet, a také předkreslené
šablony, do kterých přímo můžete vzory kreslit a pěkně se vyjádřit. “23

Obr. 6: Zleva (1) obálka publikace Zentagle do kapsy (2) předkreslená šablona
pro vlastní tvorbu (3) postup tvorby určitých vzorů - Autor: Alice Hrozková
22
23

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandala
Alice Hrozková, Zentangle do kapsy, Zoner Press, 2016, ISBN: 978-80-7413-343-5
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Technika Zentangle, stejně jako antistresové omalovánky, je opět založená
na relaxaci, soustředění a zklidnění mysli, ale navíc i rozvíjí tvořivost.
Mezi nejznámější autory dokreslovaček pro děti rozhodně patří Martin Kubát, který
v roce 2011 vyhrál 2. místo v kategorii učebnic v soutěži Nejkrásnější česká kniha se svým
dokreslovacím sešitem Ať se tužka zapotí! 2. Autor touto publikací navazuje na jeho úspěšný
první díl vydání Ať se tužka zapotí!, na kterém spolupracoval ještě s Karlem Koubou
a ilustrátorkou Dorou Dutkovou. 24

Obr. 7: Ukázka z dokreslovacího sešitu Ať se tužka zapotí 2 Autor: Martin Kubát
Sešit je vhodný pro děti od 7 let a je ilustrovaný nedodělanými kresbami. „Na každé
straně sešitu se ocitnete v situaci, kterou je potřeba dokreslit.“ 25 Každá ilustrace má za úkol
vybízet dětskou představivost a je zároveň doplněná vhodným textem. Pro příklad mohu
uvést tyto věty:

24
25

http://literarky.cz/kultura/literatura/9338-nejkrasnji-eske-knihy-roku-2011
https://www.kosmas.cz/knihy/166577/at-se-tuzka-zapoti/
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„Tahle opice nemá ráda banány. Ke svačině si tedy raději dává… Co myslíš? “ 26
nebo „To je na Marsu krásné počasí! Jakpak to tam ale vypadá během divoké sněhové
bouřky? “27 Poté dítě dokreslí kresbu podle své fantazie.
Možné další netradiční výtvarné přístupy popíšu v následující kapitole 1.3 Výtvarné
přístupy a možné pojetí žánru dětských omalovánek.

1.3

Výtvarné přístupy a možné pojetí žánru dětských omalovánek

„Omalovánky jsou bezesporu celosvětovým fenoménem již dvě staletí. Během své
historie radikálně měnily podobu v souladu s vývojem výtvarného vkusu i politické situace.“
28

Během této doby se vyvinuly různé možné výtvarné přístupy a pojetí tohoto žánru.

Zpočátku byly omalovánky dlouho dobu spojovány pouze s dětmi.
„Vůbec první omalovánky vznikly v sedmdesátých letech devatenáctého století
v nakladatelství McLoughlin Brothers v New Yorku. Jejich autorkou byla ilustrátorka Kate
Greenawayová, po níž je pojmenována britská cena pro ilustrátory dětských knížek.
Omalovánky se jmenovaly The "Little Folks" Painting Book. “29 Byly zpracovány
technikou litografického tisku, který byl v té době oblíbený a rozšířený. „Barevná litografie
do roku 1930 sloužila jako hlavní technika pro průmyslový tisk kvalitních barevných
ilustrací a reprodukcí. “30
Ve výtvarné výchově se ale s touto technikou nesetkáváme. „Pro školní praxi
vyhovují jiné techniky, které využívají kontrastu bílé a potištěné plochy. “31 (Roeselová,
1996, s. 130)

26

DUTKOVÁ, D., KOUBA, K., KUBÁT, M. Ať se tužka zapotí!. Praha: Fra. 2011. ISBN 9788087429198.

27

KUBÁT, M. Ať se tužka zapotí 2. Praha: Fra. 2012. ISBN 978-80-87429-40-2.

28

https://www.fler.cz/magazin/kratka-historie-omalovanek-nejen-pro-dospele-1853
Tamtéž.
30
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litografie
31
ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. 1996.
29
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Obr. 8: Ukázka z omalovánek The "Little Folks" Painting Book. Autorka: Kate Greenawayová
Z české tvorby mohu uvést příklad obkreslovánek taktéž vytvořených litografickým
tiskem. Jsou datované kolem roku 1948 a obsahují kartonové listy s perforovanými
obkreslovacími šablonami. Po použití šablony lze obtáhnutý obrázek vybarvit jako klasickou
omalovánku.

Obr. 9: Ukázka z obkreslovánek Naše hry a práce. Vpravo: Perforovaný obkreslovací šablony.
Když se z nedávné doby přesuneme do současnosti, můžeme říci, že dnešní děti
se s omalovánkami setkávají nejčastěji v časopisech předškolního věku. Mezi přední český
časopis rozhodně patří Sluníčko, který vychází už od roku 1967 a je určen pro předškolní
věk. „Objevují se zde různá průpravná cvičení pro přípravu na psaní a čtení. Děti zde cvičí
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jemnou motoriku, držení psacího náčiní, obtahují různé tvary a učí se orientovat
v prostoru.“32 (Procházková, 2008, s. 73)
„Sluníčko je výborným časopisem pro děti, které se připravují do školy i pro
začínající školáky a má výrazně výukový a výchovný podtext.“33 (Procházková, 2008, s. 73)

Obr. 10: Ukázka z časopisu Sluníčko. Zleva (1) obálka časopisu č. 11/2013 (2) omalovánka
geometrických tvarů pomocí předlohy (3) vybarvování předmětu pomocí obrazové nápovědy
Pro uvedení zahraničního příkladu jsem si vybrala časopis Méďa Pusík, který je
překládaný z německého originálu a vychází od roku 1967. „Obsahuje úkoly k procvičování
logického myšlení, postřehu a paměti, nácvik čtení, psaní a počítání, poznávání světa zvířat
a lidí a luštění a hry. Spolu se Sluníčkem patří mezi přední časopisy pro děti předškolního
a mladšího školního věku.“34 (Procházková, 2008, s. 74)
Důležitou rubrikou je „Malování, kutění, hry. Ta se skládá zpravidla z omalovánek
nebo vykreslování Pusíkem požadovaných předmětů, které děti vyhledávají v černobílém
obrázku.“35 (Procházková, 2008, s. 74)
Další zajímavé a netradiční pojetí žánru dětských omalovánek bych představila
na francouzské firmě Djeco, která mě zaujala svým nápaditým, inspirativním a moderním
přístupem k tvorbě.

32

PROCHÁZKOVÁ, K. Současné časopisy pro děti (vývojové tendence a recepce). Diplomová práce.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2008. Vedoucí práce PhDr. Milena Šubrtová, PhD. 108 s.
33

Tamtéž.
Tamtéž.
35
Tamtéž.
34
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Francouzská firma Djeco byla založená v 50. letech. Navrhuje vzdělávací hry, které
jsou atraktivní, inteligentní a zábavné zároveň. V 60. letech získala firma za tuto tvorbu čtyři
Oscary. Hry byly přeloženy do mnoha jazyků. Djeco se od začátku založení pyšní tím,
že si s vyrobenými hračkami hrají děti ve více než 60 zemích, které jsou distribuovány
ve specializovaných prodejnách po celém světě36 (přeloženo z anglického originálu
21.3.2018 z internetového zdroje: http://www.djeco.com/en/about/story)
Kromě různých didaktických her Djeco také navrhuje a vyrábí dětské omalovánky, které
z velké části pojímá netradičními a inovativními způsoby. Jedná se tak o velmi poutavou
činnost pro děti. Jsou to originální kreativní sady, které mají velmi dobrou estetickou úroveň,
protože firma spolupracuje s předními francouzskými výtvarníky. Jejich jednotlivé výtvarné
přístupy se nyní pokusím představit a vysvětlit.
Odkrývací omalovánky
Stojí na principu odkrytí označených míst (obsahující druhou vrstvu papíru), kterou lze
odklopit, zdvihnout nebo otevřít. Z vymalované omalovánky se tak stane plastický obrázek
i plocha pro hraní. Kluci si tak mohou hrát s mrkací příšerou nebo dívky s šatnou princezny.
Vyskakovací omalovánky
Přeložením papíru vznikne zkratka obrázku. Naopak při rozložení papíru vidíme celou
omalovánku v jejím rozsahu. Tato omalovánka v rozloženém stavu nabyde zcela jiného
významu než ve verzi složené. Například osamělá loď s jedním námořníkem se rázem změní
ve velký parník plný turistů.

36

http://www.djeco.com/en/about/story
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Velkoformátové omalovánky
Mají širokoúhlý formát, a proto tyto omalovánky může vybarvovat i několik dětí
zároveň. Protože obsahují nespočet malých detailů, zaberou hodně času. Mnohé i vtipné
části se často vyjeví až po vybarvení. K tomuto typu omalovánek je potřeba dostatečný
prostor.
Plastické omalovánky
S pop-up

ozdobou

nebo

pop-up

efektem.

„(z

anglického pop

up - rychle

se vynořit)“37„Jedná se o fenomén zvaný „pop-up books“, nebo také plastické či živé knihy.
Jde o knížky, z jejichž dvojrozměrných stránek se vynořují a vyskakují trojrozměrné
obrázky. “38 Součástí těchto omalovánek je papírová ozdoba, která obrázek doplňuje a dává
jim 3D rozměr.

Obr. 11: Zleva Ukázka z francouzských netradičních omalovánek Djeco. Zleva: (1)
Omalovánky s pop-up ozdobou (2) omalovánky s pop-up efektem.
Spojovací omalovánky
Zde je hlavním úkolem nejprve vytvořit hlavní linii na základě spojení očíslovaných
bodů nebo jiného pořadí. Následně vznikne obrys, který se může vybarvit.

37
38

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop-up
http://www.enbook.cz/novinky/fenomen-zvany-pop-up-books/
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Sametové omalovánky
Okolní plocha omalovánek, která není určena k vybarvení, je pokrytá sametovým
povrchem, který zabraňuje pastelce nebo jinému médiu přetáhnout. Omalovánky jsou tak
vhodné i pro ty nejmenší. Pomáhá jim lépe si uvědomovat linii, která by se neměla
přetahovat. A jelikož nelze přesáhnout přes okraj a vybarvuje se pouze samotná plocha,
výsledné omalovánky jsou bez zbytečného přetahování a mají čistější formu.
Omalovánky s barevným pískem
Základem těchto omalovánek je to, že celý podklad je na samolepícím papíře, který je
s pomocí řezacího plotru naříznutý na povrchu. Dítě má pak za úkol podle jednoduchého
návodu jednotlivé části odlepit. Následně musí hned vzít barevný písek a podle uvážení
vysypat jím toto místo. Písek se přilepí na lepidlo a jeho přebytečné množství se z plochy
sklepe pryč. Takto se postupuje, dokud nejsou postupně všechny části vysypané pískem.
Vyškrabovací omalovánky
Opět dvouvrstvý papír, tentokrát s krycí vrstvou. Obrázek je skrytý v předloze. Po
setření krycí vrstvy se objeví celý motiv.39

Obr. 12: Zleva Ukázka z francouzských netradičních omalovánek Djeco.
Vyškrabovací omalovánky.

39

http://www.skolnisvet.cz/omalovanky-nejsou-jen-pro-male-deti-nebo-pro-vystresovane-dospele/
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2. VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
2.1

Vývojová stádia dětské kresby podle G. H. Lugueta
V předchozí kapitole jsme se seznámily s některými možnými výtvarnými přístupy

k žánru dětských omalovánek, u kterých je nedílnou součástí výtvarný projev dítěte. Nyní si
představíme vývojové stádia dětské kresby podle G. H. Lugueta.
Přestože jeho práce o dětské kresbě pochází ze začátku 20. století, výsledky
přetrvávají a jsou platné dodnes. Podle francouzského filozofa G. H. Luqueta vývoj dětské
kresby můžeme rozdělit do dvou stádií podle věku dítěte.
Do prvního stádia patří dětské kresby dětí od jednoho a půl až osmi let a toto
stádium má tři fáze.
Toto první stádium Luguet nazývá realistické. Druhé stádium dětské kresby
odpovídá dětem starším devíti let a v tomto období dítě graficky vyjadřuje jen to, co
na předmětu vidí. Toto druhé stádium nazývá Luguet zrakový realismus. Porovnáme-li
kresbu devítiletého a dvouletého dítěte, můžeme říci, že čáranice dvouletého dítěte je pro
něho jen hrou a nic vlastně nemusí napodobovat.
Zaměřme se nyní na tři fáze realismu dětské kresby: Jde o věk mezi dvěma až osmi
lety. První fázi realismu nazývá nahodilý realismus. Dítě čárá tužkou po papíře,
bez jakéhokoliv cíle něco nakreslit, spíše si s tužkou hraje a až během kresby říká, co kreslí.
My v kresbě nevidíme nic, ale ono v té čáranici vidí například kočku.
Druhou fázi realismu nazývá Luquet nepochopený realismus. Zde se odráží
mentální vývoj dítěte, které v tomto věku není schopno dostatečné syntézy, a tudíž
je schopné knoflíky na oděvu umístit vedle panáčka.
Třetí fázi Luquet nazývá intelektuální realismus. Dítě kreslí vlastnosti předlohy bez
ohledu na to, co vidí. Vidí-li profil tváře, nakreslí na profilu dvě oči, protože ví, že máme
dvě oči. (Jean Piaget, 1997, s. 55-65) 40

40

G. H. LUGUET in PIAGET, J.: Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelderová, Praha : Portál, 1997
ISBN: 978-80-7367-798-5
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Druhé stádium dětské kresby Luquet označil zrakový realismus. Toto stádium se
projevuje po devátém roce dítěte. Tudíž jde o děti již školou povinné, u nichž je dostatečně
vyvinutá analýza, syntéza, jemná motorika a v kresbě je zachyceno jen to, co vidí. Když
vidí dům, za kterým stojí strom, nakreslí jen viditelnou část stromu, zde už se neobjevuje
rentgenové vidění. Kresba těchto děti přihlíží k rozložení předmětů, podle celkového
plánu. To znamená - os a souřadnic a jejich metrických poměrů. Vodní hladina v nádobě,
kterou nakláníme, už není vodorovná, ale mění se podle stupně naklonění nebo pokud vidí
dítě tři stromy, nakreslí jen tři stromy. (Jean Piaget, 1997, s. 55-65) 41

2.2

Jak motivovat ke kreslení
Pojem motivace pochází z latinského movere42, tj. pohybovati, hýbati. „Pod tímto

pojmem se rozumí „hybné síly“ chování. Tyto síly usměrňují naše jednání a chování a to
tak, abychom dosáhli určitého cíle a uspokojení z něj “43
„Motivovanost dítěte k činnosti závisí nejen na jeho grafomotorické obratnosti, ale i na
stupni obtížnosti požadavků. Jestliže úkol podceňuje schopnosti dítěte, jeho plnění mu
nepřináší nové poznání, dítě pak úkol plní spíše mechanicky nebo ho odmítá. Naopak vysoké
nároky, které dítě nemá možnost kvůli stupni rozvoje svých schopností uspokojit, jej od
činnosti odrazují, upevňují pocit selhání.“44 (Bednárová, 2006, s. 25)
„Při kreslení, tak jako i u ostatních činností, musíme postupovat od nejjednodušších
prvků, ponechat dostatek času na jejich zautomatizování, zvýšit grafomotorickou obratnost
a nechat dítěti zažít pocit úspěchu. .“45 (Bednárová, 2006, s. 25)

41

G. H. LUGUET in PIAGET, J.: Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelderová, Praha : Portál, 1997
ISBN: 978-80-7367-798-5
42

Význam slova byl přejat z internetového zdroje: http://slovnik-cizich
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=movere.
43
SAMKOVÁ B. Role motivace ve výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, Bakalářská práce, Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2015. Vedoucí práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
44
BEDNÁROVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer
Press a. s. 2006.
45
Tamtéž.
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„Motivace dítěte kreslit dále závisí na podpoře dospělých a oceňování jeho dílčích
úspěchů. Náměty kreseb by měly odpovídat věku dítěte, být mu blízké. Při kreslení by měla
panovat hravá, uvolněná atmosféra.“46 (Bednárová, 2006, s. 25)
Grafické prvky a zvyšování jejich obtížnosti
„Před zvolením určitého tvaru je nutné mít na zřeteli, že i každý jednotlivý prvek
může mít různý stupeň obtížnosti. Je zřejmé, že pro dítě je rozdílná obtížnost, pokud kreslí
kruh na velký formát papíru, nebo má kreslit malé, stejně velké kruhy do linky. Pouze volba
prvku nestačí. Musíme zvolit stupeň obtížnosti jednotlivých prvků, abychom mohli pracovat
od nejjednoduššího k obtížnějšímu.
Obtížnost prvku zvyšuje:

2.3

•

Zvětšení velikosti

•

Zvýšení hustoty čar

•

Snižování podpůrných technik a jejich postupné vynechávání

•

Střídání velikosti

•

Střídání tvarů

•

Požadavek na přesnost provedení kresby “47 (Bednárová, 2006, s. 63)

Záměrné vedení grafomotoriky a kresby
„Vývoj pohybových schopností se vyznačuje určitou posloupností a propojeností –

hrubé motoriky, jemné motoriky, motorky mluvidel (tkz. orální motoriky), motoriky očních
pohybů. Aby dítě mohlo kreslit a později psát, musí být schopno souhry (koordinace) mezi
okem a rukou (tj. vizuo-motorické koordinace.)

46

BEDNÁROVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer
Press a. s. 2006.
47
Tamtéž.
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Zrakové vnímání
Při kreslení, při psaní se účastní zrakové vnímání a jeho čtyři kvality:
•

Zraková analýza

•

Syntéza

•

Diferenciace

•

Paměť
Jedná se o schopnost rozložit celek na části, vidět detaily, odlišnosti, shody,

ale také z jednotlivých částí složit celek, zapamatovat si, co jsem viděl.“48
(Bednárová, 2006, s. 14)
„Rozvoji jemné motoriky napomáhají každodenní činnosti. Sebeobsluha,
manipulační hry, tvořivé a rukodělné činnosti.“49 (Bednárová, 2006, s. 44)

Mezi možné příklady činností rozvíjející jemnou motoriku mohu uvést:
• Lepení – lepení vystřihaných obrázků, koláží.
• Skládání tvarů - buď podle předlohy nebo samostatné vymýšlení tvarů.
• Geometrické tvary - můžeme skládat v určitém pořadí, řadách, vytvářet vzory, těmi
pokrývat plochu.
• Rozvíjení hmatu – dotýkání se předmětů různých materiálů, poznávání materiálu
hmatem.50 (Bednárová, 2006, s. 44-46)

48

BEDNÁROVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer
Press a. s. 2006.
49
Tamtéž.
50
Tamtéž.
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3. VÝZNAMNÁ DÍLA A INSPIRATIVNÍ TVŮRCI
3.1

Současní čeští ilustrátoři knih a jejich tvorba pro děti
V ještě nedávné době ilustrátoři pojímali svou tvorbu zcela jiným, netechnickým

způsobem. Často používali zmiňovanou techniku barevné litografie. S nástupem
technických prostředků se od té doby mnoho změnilo.
„Samotná nová média (multimédia) jako prostředek umělecké tvorby poskytují nové,
v dosavadních prostředcích výtvarné tvorby neexistující možnosti.“ 51 (Vančát, 2000, s. 161)
Olga Franzová
„Zabývá se ilustrováním knih a časopisů, je spoluautorkou několika animovaných
filmů. Účastní se mnoha kolektivních výstav ilustrátorů pro děti.“ 52(Hutařová, 2004, s. 37)
Ráda ilustruje poezii. Říká, že: „je tam větší prostor pro fantazii a nadsázku. Nerada
kreslí technické věci.“ 53(Hutařová, 2004, s. 38)
Často spolupracuje s mnoha nakladatelstvími, jako jsou Albatros, Fragment, Fortuna,
Septima, Knižní klub a další.

Obr. 13: Zleva (1) obálka omalovánek Malované hrátky s barvami (2) skrývačka, vybarvování
určitých označených ploch (3) dokreslovačka tvarů podle představy
Autor: Olga Franzová
51

VANČÁT, J., Tvorba vizuálního zobrazení. Gnozeologické a komunikační aspekty výtvarného umění ve
výtvarné výchově. Karolinum Praha 2000. ISBN 80-7184-975-8.
52
HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
53

Tamtéž.
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Václav Kabát
Český malíř, grafik, typograf a karikaturista. Od 70. let patří k nejvýraznějším
autorům ilustrace. „Zabývá se výtvarnou úpravou knih pro děti a mládež. Vystudoval státní
grafickou školu v Praze. Vystavuje doma i v zahraničí, získal domácí i zahraniční ceny.“54
(Hutařová, 2004, s. 51)
Po grafické stránce upravil mnoho knih a ilustroval přes devadesát titulů. Od roku
1990 je členem Klubu ilustrátorů dětské knihy. V roce 2002 získal ocenění Zlatá stuha České
sekce IBBY za celoživotní tvorbu55
V jeho tvorbě nejčastěji dominuje tisk z hloubky - technika leptu a suché jehly. Sám
o sobě říká, že mezi jeho blízká témata patří: „fantazie, pohádky, příšery, hodně vymýšlení,
zvířata, rostliny a mechanismy, které neexistují, tajemno, humor, nonsens, ale i texty, které
se dají na první pohled těžko ilustrovat.“56 (Hutařová, 2004, s. 53) A proto raději ilustruje
svobodně to, co bylo slovem ještě nevyřčené. To se hodně projevuje v jeho dílech. Pro práci
preferuje ticho a klid.57 (Hutařová, 2004, s. 52-53)
Autorovy postavičky působí svérázně a ilustracím nechybí smysl pro humor, empatie
a vnitřní půvab. “ K charakteristickým rysům jeho tvorby patří už od počátku velký respekt
k literární předloze, jejíž obsah mu napovídá výtvarné řešení. Díky bravurní kresbě
a ztvárnění působí i zcela běžné věci neobyčejně poutavě a zajímavě.“58 (uvedl 5. května
2015 galerista Václav Johanus pro noviny Blesk)

Obr. 14: Setkání, 1975 Tisk z hloubky – technika leptu. 10 x 15 cm
Autor: Václav Kabát
54

HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
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HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
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Eva Sýkorová
„Absolventka VŠUP, ateliéru filmové a televizní grafiky u prof. Jágra. “59
(Hutařová, 2004, s. 91)
„Ilustrovala mnoho knih pro děti a je také autorkou kreseb k večerníčku O kachně
Matyldě, za který byla oceněna na festivalech ve Zlíně a Třeboni.“60
Zabývá se i časopisnou ilustrací a animovaným filmem. Spolupracuje
s nakladatelstvími např. Meander, Albatros, Knižní klub, Mladá fronta a další.61 a s předními
českými časopisy pro děti - Mateřídouška a Sluníčko.
V roce 1998 získala ocenění Zlatá stuha za ilustrace ke knize Sněhurka a sedm
trpaslíků (nakladatelství Brio). V její tvorbě se často objevuje kresba a kombinovaná
technika. Svým výtvarným stylem je dětskému publiku velmi známá, protože se podílela
na vizuální podobě pohádek, jako je Stromek, O poctivém Matějovi a další.
Publikace Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež uvádí odpověď autorky
na na otázku, zdali existuje kniha pro děti, kterou by chtěla ilustrovat takto:
„Určitou knihu, kterou bych ráda ilustrovala, vyhlédnutou nemám. Líbí se mi, když
se s tématem jednoduše setkám. Moc dopředu nepřemýšlím, co by mi sedělo víc. Je pěkné,
když při práci zjišťujete, jak vás téma samo vede a inspiruje. Objevujete něco nového tam,
kdo to nečekáte. “62 (Hutařová, 2004, s. 91)

Obr. 15: Zleva (1) knižní obálka knihy Kráva a dědeček (2) ukázka ilustrace,
kombinovaná technika (3) ilustrace, kresba
Nakladatelství: Meandr Ilustrovala: Eva Sýkorová
59

HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
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HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
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3.2

Květa Pacovská
Květa Pacovská je významná česká malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička,

typografka a pedagožka. „Je známá především v zahraničí svými originálními knižními
ilustracemi a experimentálními autorskými knihami.“63
„Její ilustrace jsou nezaměnitelné, vyznačují se smyslem pro hravost, experimentem
a vtipem a překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Své práce vystavovala na mnoha
společných i autorských výstavách doma i v zahraničí a obdržela za ně celou řadu
významných mezinárodních ocenění, především Cenu Hanse Christiana Andersena, kterou
jí za ilustrace roku 1992 udělilo Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (International
Board on Books for Young People, IBBY), a cenu za nejkrásnější knihu světa Goldene Letter
(Zlatá litera), kterou obdržela roku 1993 za knihu Papier Paradise vytvořenou jako poctu
osobnosti Kurta Schwitterse.“ 64
Pro lepší představu o celé šíři její mimořádně soustředěné tvorby jsem si vybrala její
katalog retrospektivní výstavy s názvem Květa Pacovská: Maximum Contrast.

Obr. 16: Triptych Půdorysy (1993 - 1997) malířky Květy Pacovské na výstavě v pražské
GHMP (listopad 2015)

63
64

https://www.kosmas.cz/knihy/212000/kveta-pacovska-maximum-contrast/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Květa_Pacovská
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„Květa Pacovská se ve své svébytné konceptuální tvorbě zabývá prostorem, přesněji
souvislostmi vizuálních prostorových vazeb. Její obrazy, prostorové objekty a kresby,
instalace a experimentální autorské knihy jsou založeny právě na tomto fenoménu.
Navzájem vytváří široké spektrum forem, v němž se v nejrůznějších variantách vzájemně
propojují základní komponenty – linie, barva a prostor. “65 (Hana Larvová in Maximum
Contrast, 2015 s. 14)
„Přestože těžiště tvorby Pacovské tvoří prostorové objekty a obrazy, dominantou je její
experimentální autorská knižní tvorba, které se věnuje už od poloviny 60. let. Vzniká v přímé
návaznosti na volnou tvorbu a paralelně s ní, využívá její principy a postupy. Ty pak
proměňují knihy ve zcela ojedinělé výtvarné artefakty, jež přesahují rámec autorské
publikace. Získávají povahu trojrozměrného objektu, kde je důraz kladen na ,,prostor,
rytmus, dotek, fyzické vnímání, možnost dalších průhledů a ostatní směry čtení“. “66
(Hana Larvová in Maximum Contrast, 2015 s. 14)
,,Postupně, začátkem 90. let, dospívá k originálnímu myšlenkovému pojetí knihy jako
mnohovrstevnatého uměleckého objektu s otevřeným, stále se měnícím a dodnes rozvíjeným
konceptem. “67 (Hana Larvová in Maximum Contrast, 2015 s. 14)
,,Už od dob ilustrací pro dětskou literaturu jsou dominantními barvami Pacovské bílá,
černá, zelená a červená. Barvy klade vedle sebe a na sebe tak úderně, že se vydělují z plochy
obrazu jako kus hmoty. Její představivost tíhne k objemu a ten se pak ocitá v prostoru. “ 68
(Magdalena Juříková in Maximum Contrast, 2015 s. 12)
,,Protože autorka uvažuje pojmově, tíhne ke geometrickým tvarům. Dominantním
formátem jejích obrazů a často i knih je čtverec. Používá jej v podobném smyslu jako hrací
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Hana Larvová in Květa Pacovská, (Dialog s prostorem), Maximum Contrast, Galerie hlavního města
Prahy, Praha 2015 ISBN 978-80-7010-112-4
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Hana Larvová in Květa Pacovská, (Dialog s prostorem), Maximum Contrast, Galerie hlavního města
Prahy, Praha 2015 ISBN 978-80-7010-112-4
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Magdalena Juříková in Květa Pacovská, (Dialog s prostorem), Maximum Contrast, Galerie hlavního města
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plochu, kterou známe ze společenských her. Gesta ruky i doteky prstů pak začnou významy
naplňovat celé pole. “69 (Magdalena Juříková in Maximum Contrast, 2015 s. 12)
Pro ukázku autorské knižní tvorby od významné ilustrátorky jsem si vybrala 12 metrů
dlouhé leporelo Barvy dne - plného barev a tvarů, které mě zaujalo jak barevností, tak
i kontrastem a netradičním provedením. Tato knižní publikace mi posloužila jako hlavní
inspirační zdroj pro výtvarnou část této práce. Více v podkapitole 6.3 Inspirační zdroje.

Obr. 17: Autorská ilustrovaná kniha (nejen pro děti) Barvy dne
Autor: Květa Pacovská

69

Magdalena Juříková in Květa Pacovská, (Dialog s prostorem), Maximum Contrast, Galerie hlavního města
Prahy, Praha 2015 ISBN 978-80-7010-112-4

37

II. PRAKTICKÁ ČÁST
4. NETRADIČNÍ OMALOVÁNKA
Tato kapitola se zabývá vlastními myšlenkovými postupy, které jsem získávala při
studování problematiky žánru dětských omalovánek. Úplnou náhodou se mi dostaly do ruky
omalovánky, které byly vytvořeny jako projekt ve spolupráci Nadace pojišťovny
Kooperativa a obecně prospěšné společnosti Ruka pro život. Obrázky, které tyto
omalovánky obsahují, vytvořili dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením
v rámci terapeutických aktivit v denních stacionářích této organizace. Po shlédnutí těchto
obrázků mám veliký obdiv k osobám, které přispěli svými zdařilými kresbami (ilustracemi)
do tohoto sešitu, a tím vytvořili omalovánky, které jsou určené dětem. Nejsem si zde ovšem
jistá, zdali tento typ omalovánek je pro děti opravdu vhodný z následujícího hlediska. Je zde
přímo daná předloha, podle které se dítě sice nemusí řídit, ale celý proces tvorby ho svazuje
do určitého stereotypního vybarvování. Přispívají k tomu i velké nezáživné plochy, které
není snadné vybarvit hned a pokud dítě například obrys vybarvuje fixou, tak si musí plochu
rozdělit do mnoha částí, které lze poté jednodušeji vybarvit jednotným pohybem zápěstí.
Položila jsem si otázku, jaké možnosti dokáží tyto omalovánky poskytnout dítěti za dobu,
kterou stráví jejich vybarvováním a zda ho vůbec taková činnost zaujme?

Obr. 18: Zleva (1) obálka omalovánek Kooperativa
(2) ukázka dvojlistu – předloha a obrys určený k vybarvení
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Zdali takové vybarvování dítě opravdu zajímá, jsem se zkoušela přesvědčit
v mateřské školce Kidspace v Praze 2, kde jsem požádala šestiletého chlapce, aby
mi vybarvil jednoduchou omalovánku. V té době jsem ještě přemýšlela, jak celý projekt
uchopit a během toho sbírala různé podněty z teoretických východisek a zdrojů. Zabývala
jsem se hlouběji linií, a proč děti často ve svých omalovánkách linie nedodržují. Proto jsem
obtáhla obrys tavnou pistolí, abych zabránila jakémukoliv médiu, aby překročilo tyto
hranice. Sama jsem byla nedočkavá a hned na pár místech omalovánku předvybarvila, abych
si vyzkoušela, jak bude práce vypadat. Pastelka se opravdu zastavila o linii vytvořenou
tavnou pistolí a nedovolila mi kreslit dál, a tak jsem šla omalovánky ověřit do terénu.
Ve školce se chlapec posadil k omalovánkám a pustil se do vybarvování. Po chvíli jsem
zpozorovala, že ho práce přestává zajímat a jeho pozornost začala směřovat k dětem, které
si hrály opodál. Jeho pastelka se sice krásně opírala o zhotovenou speciální linii, ale jakmile
dokončil svou práci, ihned odešel za kamarády. Přesto na otázku, jestli ho omalovánka
zaujala, mi odpověděl kladně.

Obr. 19: Netradiční omalovánka vytvořená s použitím tavné pistole a vybarvená šestiletým
chlapcem z mateřské školy Kidspace
Chyběla mi zde jakákoliv zpětná reflexe, hlubší rozvinutí kontextu. Chlapec úkol
spíše vyplnil mechanicky, protože mu nepřinášel nové poznání. Schopnosti šestiletého
chlapce zde byly podceněny. Ověřila jsem si tak teoretický poznatek z kapitoly 2.2. Jak
motivovat ke kreslení.
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Kladla jsem si otázky. Jaké výtvarné přístupy použité v dětských omalovánkách by
lépe přispěly k rozvoji dětské tvořivosti, která je nedílnou součástí cílů a výstupů RVP? Jak
probudit v dětech kreativitu? Jak by vypadala činnost, která je zaujme, podpoří jejich
představivost? Nebude je svazovat do předpřipravených předloh a nechá volné místo pro
vlastní vyjádření? Místo, kde tvůrce není ničím omezován a může se sám rozhodovat, jak
celou výtvarnou práci pojme? Abych se oprostila od tradičních klasických přístupů, musela
jsem začít hledat omalovánky v netradičním výtvarném pojetí. Více v podkapitole 4.1
Inspirační zdroje.

4.1

Inspirační zdroje
Během studování teoretických hledisek výtvarných přístupů a pojetí žánru

omalovánek jsem v rámci mé zahraniční cesty vyrazila na průzkum tamního knižního trhu.
Navštívila jsem dvě zahraniční knihkupectví a to ve Španělsku a Belgii. Z těchto
knihkupectví nyní vyberu a popíšu dvě omalovánky, které mě blíže inspirovaly k vytvoření
mého výsledného projektu.
V Belgii jsem narazila na Velkou knihu samolepek pro nejmenší děti.

Obr. 20: Zleva (1) obálka netradičních omalovánek (Velká kniha samolepek) (2) dvoustránka se
snímatelnými samolepkami (3) pracovní dvoustránka s doplňujícím textem (návodem)
Tyhle omalovánky jsou netradiční proto, že obsahují přemístitelné samolepky. Každá
stránka je doplněná návodem, jak jimi omalovánku dolepit. Když jsou všechny samolepky
nalepené, dítě může výkres vybarvit. Omalovánky jsou určené pro 2 až 4 leté děti.
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Malé kulaté samolepky jsou dobře zvolené pro snadné ovládání i malýma rukama.
Z vlastní zkušenosti vím, že děti samolepky rády odlepují a lepí na různá místa. Rozvíjí
se zde nejen motorické dovednosti při slupování nálepek a jejich nalepování, ale také
haptické zkušenosti. A proto jsem se rozhodla, že ve svém projektu budu se samolepkami
pracovat také.
Ve Španělsku mě zaujaly omalovánky, které byly sice určené pro dospělé, ale i přesto

Obr. 21: Zleva (1) obálka netradičních omalovánek (2) kreslená stránka doplněná citátem
slavného autora pro inspiraci
jsem si z nich vzala kousek následující inspirace. V těchto omalovánkách na základě citátu
reflektujete své vlastní pocity do své kresby, která se poté vybarví. Vytvoření uměleckého
díla tak může mít pozitivní a uvolňovací zážitek. Mě zaujal zde jejich prostor pro vlastní
vyjádření. Pro mě bylo klíčové, vymyslet takovou omalovánku, aby tento prostor byl pro
dítě zcela otevřený. Aby mohlo například vymýšlet nové tvary nebo pomocí asociace
nacházet nové souvislosti.
Mezi mými dalšími inspiračními zdroji byla knížka Hurá do školy od autorky Ivy
Novákové, která se ve své publikaci zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte předškolního věku.
V této knížce se nacházejí tematické dvoustrany, z nichž vždy první strana obsahuje
jednoduchý příběh, který je snadno zapamatovatelný. Dospělý příběh nejprve dítěti přečte
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a dítě ho pak zkusí převyprávět a na základě obrázků vystihnout jeho hlavní podstatu.
Tato činnost mu prospívá „k rozvoji paměti a slovní zásoby.“70
Druhá strana pak obsahuje úkoly, které tematicky navazují na příběhy. Úkoly jsou
zaměřené na všestrannou přípravu do školy, mezi které neodmyslitelně patří počítání,
hledání souvislostí, procvičování barev, ale také grafomotorické dovednosti a procvičování
tvarů.

Obr. 22: Ukázka tematické dvoustrany z publikace Hurá do školy
Autor: Iva Nováková

Ve svém projektu jsem se chtěla zaměřit na práci s tvarem, a tím podpořit zároveň
grafomotorickou dovednost. Tato publikace mi pomohla lépe prostudovat danou
problematiku.
V teoretické části v podkapitole 1.3 Výtvarné přístupy a možné pojetí žánru
dětských omalovánek uvádím ukázku z obkreslovánek Naše hry a práce s perforovanými
obkreslovacími šablonami. Navázala jsem i na tento typ omalovánek, a tak návrh
obkreslovacích šablon obsahujících různé tvary se mi v mém projektu jevilo jako vhodné
řešení. Navíc zde při jejich obkreslování byla zastoupena, jak haptická zkušenost, tak
i procvičování motorických dovedností. Zároveň v kombinaci s různými samolepkami jsem
chtěla podpořit dětskou fantazii a tvořivost.

70

NOVÁKOVÁ, I. Hurá do školy. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0339-1.
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Na řadu také přišlo rozmyšlení, jak zpracovat celý obal a vazbu uceleného projektu.
Vzhledem k tomu, že jsem preferovala dostatek prostoru pro vlastní vyjádření, nesvazovala
jsem proto jednotlivé listy do klasické vazby, ale nechala je volně ležící na sobě. Obal pro
tyto listy je tak krabice, která byla inspirována prací německého autora Damiena Trana, který
je součástí dua značky Palefroi založené ve společném zájmu s Marion Jdanoff. Značka
Palefroi se zabývá vydáváním knih a tiskovin. Osobní styl Trana je formální až abstraktní.
I když se ve svém vydání Fuite en Avant pohybuje stále v umělecké knize, forma zpracování
je netradiční v tom, že je to krabice, která spojuje 10 sešitých vazeb s abstraktními tématy.

Obr. 23: Netradiční knižní publikace Fuite en Avant značky Palefroi,
Autor: Damien Tran

Jako poslední inspirační zdroj v této podkapitole bych ráda zmínila soudobou
autorku omalovánek - Alžbětu Zemanovou, která působí v ateliéru NaPOLI společně
s Martinou Kupsovou. Autorka se ve své tvorbě věnuje autorským knihám a knižní ilustraci
pro děti. Dále rozvíjí práci s papírem a grafickými technikami. Věnuje se i papírovým
skládačkám a vystřihovánkám71

Pro ukázku její práce bych uvedla omalovánky

N.1 Závodničky.

71

http://ilustratori.net/alzbeta-zemanova
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Obr. 24: Ukázka z omalovánek N.1 Závodničky

Autorka: Alžběta Zemanová

Tyto omalovánky jsou určené pro nejmenší. Kresby jsou hodně fantazijní, najdeme
zde smyšlené postavy – soutěžící závodníky. Děti si můžou jednotlivé stránky dotvořit
a vybarvit podle svého. Opět i u těchto omalovánek se objevuje dostatek prostoru pro vlastní
vyjádření a hru.
Kolegyně Alžběty Zemanové – Martina Kupsová zastupuje příklad velkoplošných
omalovánek (Omalovánka Plakát Inuit). Tato omalovánka je vhodná k vybarvování pro
celou partu dětí. Při práci podporuje i vzájemnou komunikaci ve skupině. Velkoformátovými
omalovánkami se zabývá také francouzské designové studio OMY, které zmiňuji na začátku
této bakalářské práce.

Obr. 25: Omalovánky Plakát Inuit, 2016, formát B1, 70 x 100 cm
Autorka: Martina Kupsová
Už nyní bylo jasné, že krabice, samolepky a šablony budou nedílnou součástí mého
projektu. Vytvořila jsem prozatímní návrh a prototyp omalovánek šla ověřit do mateřské
školy - více v podkapitole 6.4 Uplatnění projektu v praxi. Ze získané předchozí zkušenosti
jsem vyrobila originální ucelený soubor pracovních listů včetně návodu a obalu v podobě
krabice. Návrh a jednotlivý postup výroby popíši nyní v následujících podkapitolách.
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4.2

Návrh vlastní pomůcky

Cílem bakalářské práce v části praktické bylo vytvořit ucelený soubor omalovánek
včetně obalu a návodu, a to jak po stránce obsahové, tak i vizuální. Při návrhu projektu jsem
nezapomínala na teoretické poznatky, které jsem studovala v teoretické části. Konkrétně
jsem vytvářela a následně pracovala s omalovánkami, které mají netradiční pojetí, a to z toho
důvodu, abych se lépe mohla zaměřit na cvičení rozvíjející výtvarnou tvořivost a s ní
související základní motorické dovednosti žáků. Přizpůsobila jsem stupeň obtížnosti
jednotlivých prvků tak, aby odpovídaly požadavkům pro předškolní věk dítěte. Podle
podkapitoly 2.3 Záměrné vedení grafomotoriky a kresby - uvádím podle (Bednárové, 2006,
s. 44), že rozvoji jemné motoriky pomáhají tvořivé a rukodělné činnosti. Různé lepení,
skládání, obkreslování tvarů a zapojení hmatu patří do činností, které jsou prospěšné pro
správný vývoj jemné motoriky dítěte. Tyto činnosti jsem se pokusila zahrnout do mého
projektu, jehož hlavním cílem zde však není procvičování jemné motoriky, ale rozvoj
výtvarné tvořivosti. Podle podkapitoly 1.1 Definice pojmů – uvádím podle Sebehodnotícího
kompetenčního rámce pro umělce a profesionály z kreativní praxe, že představivost můžeme
podpořit díky hře s různými možnostmi, zapojení intuice nebo vytváření nových souvislostí
a mnoho dalších aspektů. Například sem patří i vytrvalost, kde je důležité zvládání nejistoty
nebo odvaha se lišit.
Jako námět netradičních omalovánek jsem si zvolila abstraktní strašidýlka (Bugaboo),
které mají za úkol v dětech probudit jejich fantazii a zároveň navodit hravou a uvolněnou
atmosféru. Název Bugaboo je také součástí loga, které je uvedeno v obsahu tiskoviny,
a to konkrétně na návodu a pošetce. Během návrhu jsem váhala, zdali zvolit formát
obdélníkový nebo čtvercový. Podle mého uvážení mi přišel u netradičních omalovánek
vhodnější formát čtvercový a to z toho hlediska, že je symetrický a při přiložení šablony
více vycentralizovaný. Výběr materiálu jsem provedla v prodejně a showroomu Papyrus
Store, která sídlí v centru Prahy, kde jsem nalezla široký sortiment papírů. Vybrala jsem
tak vhodný papír na krabici, šablony a papíry určené k pokreslení. Celý návrh projektu
jsem v následující podkapitole rozdělila do jednotlivých bodů, u kterých popisuji jejich
technické parametry a proces výroby.
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4.3

Proces tvorby a výsledná podoba omalovánek
Po zhotovení grafického návrhu výtvarného projektu v počítačových programech Adobe

Illustrator a Photoshop CC 2018 a nakoupení potřebného materiálu, přišla na řadu otázka,
jak a kde netradiční omalovánky zpracovat do konečné podoby. Vzhledem k tomu,
že projekt obsahoval velmi mnoho částí, které bylo potřeba vyřezat, rozhodla jsem
se vyhledat firmu, která vlastní řezací plotr, byla by ochotná se mnou spolupracovat
a dokázala vyhovět mým požadavkům. Místo zhotovení netradičních omalovánek se tak
stala Fermata a.s. v Čelákovicích nedaleko Prahy. Firma vlastní zcela nový řezací plotr
Konsberg XN20 řízený přes počítačový program. Tento stroj vyniká vysokou rychlostí,
všestranností v použití a mimořádným komfortem. Mezi hlavní části stroje patří řezací stůl
s automatickým přisáváním papíru a řezací (nástrojová hlava), která dokáže kromě
klasického papíru také řezat lamináty, dřevo nebo tenké plasty. Náklady na výrobu
omalovánek nebyly vysoké, protože řezací plotr byl teprve zaváděn do procesu používání,
a tak projekt mohl vzniknout v rámci jeho testování.
Zhotovené netradiční omalovánky Bugaboo se skládají z těchto částí:
•

KRABICE

Základem netradičních omalovánek Bugaboo je jejich obal viz (příloha P1-krabice)
vyrobený z materiálu - vlnité lepenky. Netradičně jsem pojala i jejich celkový design.
Formát je jako všechny ostatní části omalovánek čtvercový. Rozměr krabice je však ještě
o 30 mm větší (230 x 230 x 50 mm) a to z toho důvodu, aby bylo možné z ní lépe vyjmout
soubor pracovních listů. Řešila jsem, jakou výšku krabice zvolit, aby vložené části se do
ní bez problému vešly. Při realizaci jsem nakonec usoudila, že jsem mohla výšku krabice
(50 mm) ještě o něco snížit, ale pro mě bylo lepší mít jistou rezervu, protože jsem
nevěděla, kolik bude přesně měřit vložený materiál. Zároveň jsem navrhla průřez víkem,
kterým je vidět dovnitř a po otevření krabice tento průřez slouží i jako ukázka k návodu.
Tvar průřezu je převzatý ze souboru šablon a v celém designu se několikrát opakuje. Malý
půlkruh z tohoto tvaru se ještě jednou objevuje na přední stěně krabice a pošetce, kde jako
výřez pro prsty slouží pro lepší a snadnější otevírání. Snažila jsem se tak sladit a vyvážit
jednotlivé prvky.
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Obr. 24: Návrh a rozměry průřezu víkem krabice
Krabice je spojená tavnou pistolí a celý její povrch je čistý. Dítě tak může krabici
využít k vlastní hře. Například jí může celou pokreslit a nebo povrchovou strukturu
okreslovat technikou frotáže.

Obr. 26: Zavřená krabice netradičních omalovánek Bugaboo
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•

NÁVOD

Návod přilepený z druhé strany viz (příloha P1-návod) obsahuje název a logo
omalovánek, rok výroby, jméno autora a popisuje třemi body, jak s didaktickou pomůckou
zacházet – obkresli šablonu, nalep samolepky a vybarvi omalovánku.
Papír má rozměr 200 x 200 mm. Jako materiál byl použitý přírodní papír 180 g/m2. Tento
přírodní papír byl použitý taktéž na papíry pro vlastní tvorbu a obal pošetky určený
na šablony.

•

OBAL S VOSKOVKAMI

Uvažovala jsem, jaký zvolit způsob média při práci s těmito omalovánkami. Nakonec
nechávám volbu zcela otevřenou. Dítě si může vybrat, čím bude kreslit nebo malovat.
,,Ať už kreslíme čímkoli, linie je vždy stopou nějakého hrotu. “72 (Cikánová, 1992 s. 14)
Přesto jsem k souboru pracovních listů přiložila voskovky, které jsem zakoupila
a vyrobila pro ně krabičku ze stejného materiálu jako byl použitý na krabici – vlnité lepenky.
Voskovky jsou trojhranné. Lépe se tak drží (podporují správný úchop tužky),
a tím napomáhají rozvíjet motorické dovednosti.

Obr. 27: Krabička s dvanácti voskovkami jako jedna z částí netradičních omalovánek Bugaboo
72

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum, 1992. ISBN 80-85277-79-4.
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•

ŠABLONY
Další součást omalovánek je patnáct šablon viz (příloha P1-šablony). Jako materiál

zde byla použitá čtvrtka vysoké gramáže (430 g/m2), aby se o ní lépe opíral hrot média.
Barva byla zvolená neonově žlutá a červená. Šablony jsou těmito barvami prostřídané.
Tyto barvy se poté ještě objevují v samolepkách.
Při návrhu šablon jsem se zaměřovala, abych obsáhla rozdílné obtížnosti grafických
prvků. Nechybí zde geometrické obrazce, ostré hrany, obloučky nebo abstraktní až amorfní
prvky. Podle podkapitoly 2.2 Jak motivovat ke kreslení. Uvádím podle (Bednárové, 2006),
že před zvolením určitého tvaru je nutné mít na zřeteli, že i každý jednotlivý prvek může mít
různý stupeň obtížnosti a ten musíme zvolit tak, abychom mohli pracovat od nejjednoduššího
k obtížnějšímu.
Šablony jsou zde jako podpůrná technika. Dítě podle nich může jednoduše
nacvičovat různé tvary, přesnost obkreslení, střídání tvarů, velikosti a poté přejít
k obtížnějšímu – jejich postupnému vynechávání.

Obr. 28: Ukázka jedné z patnácti šablon přiložených k projektu
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•

POŠETKA

Po vyřezání šablon mi zbyly odřezky, které byly taktéž vysoce kvalitně vyřezané.
Původně jsem plánovala tyto odřezky vyhodit, ale nakonec jsem pro ně vyrobila z přírodního
papíru pošetku, na kterou jsem natiskla logo a doplnila výsekem na prsty pro lepší
manipulaci. Dítě si tak může vybrat šablonu z negativního i pozitivního provedení a tvary
různě skládat na sebe, a nebo je překrývat.

Obr. 29: Pošetka s logem, výsekem a šablonami

•

PAPÍRY PRO VLASTNÍ TVORBU

Jak jsem již zmiňovala, jedná se o 200 x 200 mm přírodní papír gramáže 180 g/m2. Papíry
pro vlastní tvorbu jsou obyčejné prázdné čtverce, které slouží jako podklad pro výslednou
omalovánku. Papír je povrchem matný, hrubší a dobře se na něj kreslí. Vyniká specifickým
vzhledem, protože obsahuje malé částečky recyklovaného materiálu.
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•

SAMOLEPKY

Poslední součástí a asi nejtěžší na výrobu omalovánek Bugaboo jsou samolepky viz
(příloha P1-samolepky). Jejich úkolem je probudit v dětech jejich hravost, představivost
a výtvarnou tvořivost. Jednotlivé tvary nemají určitý jednotný vizuální význam. Dítě si tak
podle své fantazie může přiřadit abstraktní tvary k různým možnostem řešení. Kruhový tvar
může sloužit jako oko, pusa, knoflík, nos atd.

Obr. 30: Ukázka jednoho z deseti listů samolepek

Soubor pracovních listů obsahuje 10 čtverců se samolepkami různých tvarů a velikostí
inspirované ilustrátorem Václavem Kabátem a Evou Sýkorovou. Byly navržené tak, aby
co nejlépe splynuly s dětskou kresbou. Linie jsou vytvořené vlastní výrobou štětce
v programu Adobe Illustrator, a to podle tahu vyfocené voskovky, kterou jsem
zvektorizovala a následně naprogramovala jako nový štětec.
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Obr. 31: Proces vytváření vlastního štětce v programu Adobe Illustrator CC 2018

Pomocí myši jsem poté v programu nakreslila autorské kresby samolepek, kterým jsem
ještě navíc určila v druhé vrstvě okolní linie jako ohraničení určené k vyříznutí. Samotná
výroba vypadala tak, že bylo nejprve potřeba vytisknout na samolepící papír motivy
samolepek a posléze tyto formáty přizpůsobit a namontovat na řezací plotr.
Řezací plotr mohl po nastavení jednotlivé samolepky obřezat tak, aby proříznul jen
vrchní samolepící papír a ne spodní vrstvu voskového papíru. Samolepící papír, na kterém
jsou natištěné motivy, je z matného papíru, a tím umožňuje bezproblémově vybarvit
jakýmkoliv médiem samolepky. Při realizaci omalovánek v praxi jsem se setkala s faktem,
že některé děti samolepky nevybarvují. Podle mého názoru je to kvůli tomu, že je to pro
ně nové a inovativní. Bez pedagogického vedení by asi nechaly samolepky nevybarvené.
Vytvořila jsem tak některé motivy předvybarvené , které mají nabádat k jejich vybarvení
a zároveň se barevně shodují se šablonami.
Níže přikládám fotografie výsledné podoby výtvarného projektu.
Shrnutí -

V jednotlivých bodech jsem popsala celý proces a tvorbu netradičních

omalovánek Bugaboo. Zaměřila jsem se také na vzniklá řešení a nedostatky.
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Obr. 32: Otevřená krabice netradičních omalovánek Bugaboo
Autor: Markéta Stránská
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Obr. 33: Rozložený soubor pracovních listů netradičních omalovánek Bugaboo
Autor: Markéta Stránská
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III. DIDAKTICKÁ ČÁST
5. OMALOVÁNKA JAKO DIDAKTICKÁ POMŮCKA

Ověření omalovánek v kolektivu mateřské školky
Cílem didaktické části je navrhnout projekt s postupy a uplatněním uceleného souboru
omalovánek v praxi. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na projekt pro předškolní
vzdělávání, kde je záměrem rozvíjet každé dítě všestranně tak, aby bylo schopnou
a samostatnou osobností po stránce psychické, fyzické i sociální. Při návrhu didaktické
pomůcky jsem zohlednila rámcové cíle RVP, především záměr rozvíjení dítěte, jeho učení
a poznání a získání osobní samostatnosti. 73 (RVP pro předškolní vzdělávání, 2004, s.10)
Nyní nastíním některé klíčové body a k nim vhodné názorné příklady nacházející
se v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a vztahující se k mému
výtvarnému projektu.
Mezi hlavní výstupy, které byly pro mou práci prioritní, bych uvedla klíčové
kompetence k učení. Zde je pro příklad důležité, aby dítě zadanou práci dokončilo
a dovedlo postupovat podle instrukcí a pokynů a bylo schopno dobrat se k výsledkům. Další
klíčová kompetence je kompetence činnostní, kde je zas například důležité, aby dítě
odhadovalo rizika svých nápadů, šlo si za svým záměrem, ale také dokázalo měnit cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem. 74 (RVP, 2004, s.11 a 13)
Protože jsem se zabývala návrhem cvičení rozvíjející výtvarnou tvořivost, nedílnou
součástí studia a teoretického východiska se mi stala kapitola 5.2 Dítě a jeho psychika, kde
nalezneme podkapitolu 5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie,
myšlenkové operace - dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje). V této
podkapitole je zmíněný důležitý bod pro správný vývoj dítěte − rozvoj tvořivosti (tvořivého
myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).75 (RVP, 2004, s.19)

73

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
75
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
74
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Ve vzdělávací nabídce může učitel dítěti nabízet hry nejrůznějšího zaměření
podporující tvořivost, představivost a fantazii. Očekávané výstupy jsou pak takové, že dítě
na konci předškolního období by mělo být schopno řešit problémy, úkoly a situace, myslet
kreativně nebo nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. Jsou zde však také možné
rizika a můžou ohrozit úspěch vzdělávacích záměrů učitele. Například omezený prostor pro
vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního poznávání nebo málo názornosti
i prostoru pro rozvoj fantazie. 76 (RVP, 2004, s. 20)

5.1

Cíle didaktické části

Cílem didaktické části je nastínit v textu odpovědi na tyto otázky:
•

Jaké jsou přínosy netradičních omalovánek pro učitelskou praxi?

•

Které rozdíly můžeme pozorovat u 1. a 2. skupiny ve výtvarném projevu?

Dílčími cíli jsou:
1. Představení vlastní didaktické pomůcky navržené na základě předchozí zkušenosti
(realizace prototypu v praxi) v části výtvarné
2. Sledovat proces tvorby u dětí, rozvoj jejich tvořivosti, soustředěnosti a zájmu
o aktivitu
Teoretickým východiskem mi bude odborná literatura o tvořivosti a výtvarném projevu
dítěte.
3. Deskripce možnosti využití netradičních omalovánek v předškolním vzdělávání
vzhledem k věkové kategorii

76

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
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5.2

Použité metody

1. Pozorování výtvarného projevu dětí a jejich reakcí, interakce ve skupině 1. a 2.
Respondenti: Děti z mateřské školy Dráček z Lysé nad Labem
1. skupina - 7 dětí ve věku 5 - 6,5 let
2. skupina - 5 dětí ve věku 3,5 – 4,5 let
Děti z mateřské školy Kidspace z Prahy 2 – Nové Město.
Realizace výtvarného projektu v praxi, pozorování dětského projevu, videozáznam.
2. Porovnávání projevu dětí z 1. a 2. skupiny - ,,Důležité je sledovat celý proces, nikoli
jenom výsledek výzkumu.“ 77 (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 28)

6. POPIS A PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU
6.1

Popis prostředí
Místem realizace výtvarného projektu byla Mateřská školka Dráček, která se nachází

v Lysé nad Labem nedaleko Prahy. Má dvě třídy s kapacitou 25 dětí. Budova i hřiště
v nedávné době prošly kompletní modernizací. Město nadále uvolňuje další finanční
prostředky, aby zajistilo dětem ještě lepší prostory pro hru i výuku. Ve škole pracují čtyři
učitelky. K realizaci výtvarného projektu jsem využila obě dvě třídy. Při výběru prostoru pro
práci mi byla poskytnuta klidná místnost.

6.2

Cílová skupina
Je zcela zřejmé, že projekt je určený pro děti předškolního věku od 3,5 let do 6,5 let.

Nejdříve jsem se zaměřila na 7 dětí staršího předškolního věku, kde jsem neshledala žádné
výrazné obtíže. U mladších předškolních dětí (od 3,5 až 4,5 let) nastal problém
v soustředěnosti a dalších aspektech. Nevidím zde ale výrazný nedostatky. Aktivitu
lze mírně zjednodušit a přizpůsobit i mladší skupině, a to jak po stránce vizuální tak i časové.

77

ŠVAŘÍČEK, R. ŠEĎOVÁ K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.
Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
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6.3

Návrh výtvarné aktivity v mateřské škole
Děti předškolního věku mají velmi dobrou představivost, která ještě není vnějšími

podněty deformována. Jejich tvorba je kreativní, inovativní a má potenciál rozvoje
osobnosti. Jednou z možností, jak podpořit rozvoj jejich představivosti jsou kladné ale
i záporné emoce, které může jejich fantazii vybudit k různým myšlenkovým představám
a procesům. Proto jsem si jako námět zvolila právě fenomén imaginárních bytostí
vyvolávající bázeň.
Na začátku mi přijde přínosné odpovědět si na otázku: Co je to projekt? Toto slovo
můžeme definovat jako ,,zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo
jejího výsledku“78 V následujícím textu se pokusím takový (plán budoucí činnosti) shrnout:
Cíl – Cílem výtvarné aktivity je otevřít prostor pro tvořivé sebevyjádření a uplatnění
obrazové představivosti. Úkolem je podpořit tvořivé myšlení při výtvarné činnosti
v kombinaci se šablonami a samolepkami, které mají i méně aktivní děti zapojit a motivovat
k vytvoření výsledku.
Formulace námětu – (Mám pod postelí strašidýlko) – vytvoření si pomocí
předložených pomůcek veselé strašidýlko
Výtvarná technika/postup: kresba pastelkami nebo voskovkami
Pomůcky: Netradiční omalovánky Bugaboo, pastelky nebo voskovky
Fáze výtvarného úkolu - motivace a hra:
•

Hra v roli pedagoga: Učitelka musí pro představivost dětí zapojit nejen
slovní, ale i názorné prostředky, aby dokázala plně vysvětlit záměry činnosti.
Především se jedná o zapojení zraku – názornou ukázku. Pomocí maňásků
může učitelka zahrát a uvést krátkou pohádku o strašidlech.

•

Jak jinak můžeme nazvat (bubáka)? - strašidlo, příšerka, strašák, hastroš,
duch, zjevení, přízrak….

•

78

Seznámení s zadáním

https://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
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Výtvarný úkol a průběh jeho realizace:
(pedagogicky promyšlený (kousek učiva) směřující k určitému cíli)
•

pozor, i když je úkol formulován pro každé dítě stejně, může vyvolat
zcela odlišné představy

Úvod: ,,Bojíte se bubáků? Ne? A víte, že bubáci opravdu existují? My si teď takového
jednoho vytvoříme. Ale ničeho se nemusíte bát! Bude to totiž veselé strašidýlko. Dostanete
každý jeden papír a nakreslíte na něj svého vymyšleného bubáka.“
Po rozdání papírů děti dostanou na výběr z patnácti různých druhů pozitivních
i negativních šablon, které můžou a nemusí použít. ,,A protože takový bubáček má pořádné
tělíčko, tady jsou šablony, z kterých si jednu vyberete a obkreslíte jí.“
Po obkreslení šablon můžeme vést formulaci vět následovně: ,,A teď dejte šablony
pryč a uvidíte to kouzlo! A podívejte se, už je tam máte, už tam jsou bubáci! Ale stále jsou
takový ošklivý viďte. Nemají vůbec žádné ruce, nohy a oči.. “
Rozdají se listy se samolepkami: ,,A tady jsou nálepky a můžete svým bubáčkům
vybrat třeba klobouček, očička, ručičky nebo nožičky. Vyberte si nějaké a nalepte je k tělíčku.
Krásné bubáky si vytvořte, kterých byste se vůbec nebáli!“
Při práci děti průběžně chválíme. ,,To jsou tak krásný bubáčci. Ty jsou tak hezký,
že by jsme jim dali ručičku a řekli ahoj, dobrý den bubáci, to jsme rádi, že jste přišli k nám.
Ty mají hezky barevné oblečení!“ Po dolepení nálepek se omalovánka vybarví.
(Věty přepsané z videozáznamu ze dne realizace praktické části v praxi - 15. prosince 2017)
Po dokončení práce si na závěr s dětma sedneme do kruhu a každý dostane za úkol
vymyslet nevšední jméno pro vlastního bubáka. ,,Každý bubák má své jméno jako například
Světlík, Rarášek nebo Špírek. Dokážete vymyslet pro svého bubáka také podobné nevšední
jméno?“ Děti mohou postupně svého bubáčka popsat a vyprávět jednoduchý krátký příběh
o tom, koho straší jejich bubáček a jaké má vlastnosti.
Shrnutí realizace úkolu: 1) úvod do námětu – motivace a hra 2) provedení
výtvarného úkolu – rozdání papírů, šablon, samolepek – záměrné vedení pedagoga
k vytvoření výtvarného výtvoru 3) závěrečná reflexe
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Kritéria zhodnocení výtvarných prací:
Závěr práce lze hodnotit podle aktivního přístupu k zadání, rozmanitosti variant
řešení – symetričnosti a asymetričnosti, barevnosti, netradičnosti a obrazové představivosti.
Podstatou tohoto úkolu je výtvarná imaginace – představit si konkrétní fantazijní
představu a následně jí dokázat zachytit a vyjádřit výtvarnými prostředky, práci dotvořit
do konce a na závěr vylíčit slovy, co je na obrázku namalováno. Nejdůležitější fází činnosti
považuji zpětné ohlédnutí za zpracovanou tvorbou v podobě závěrečné reflexe, a to z toho
důvodu, protože zpětné uvědomění shrnuje nejdůležitější získané poznatky a ukotvuje
je v paměti:
V publikaci Didaktiky osobností a sociální výchovy je uvedeno, že reflexe je důležitá
z tohoto důvodu: ,,Přístup založený na reflexi, na zorientování žáků v tom, co se skutečně
tady a teď, při této činnosti stalo.“79 (Valenta, 2013 s. 60)

Obr. 34: Ukázka z poslední fáze výtvarného úkolu – vybarvování vytvořené omalovánky

79

VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada. 2013. ISBN 978-80-247-4473-5.
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6.4

Uplatnění projektu v praxi

REFLEKTIVNÍ BILANCE (REALIZACE PRAKTICKÉ ČÁSTI V PRAXI)
Místo realizace: Mateřská škola Dráček v Lysé nad Labem.
Věk dětí a rozdělení do skupin:
1. skupina 5-6 let – 7 dětí
2. skupina 3-4 roky – 5 dětí
Při realizaci jsem zvolila běžnou dostupnou techniku ke kreslení – pastelky.
1. Práce s první skupinou
Starší předškolní věk. Děvčata byla spíše uzavřenější, méně využívali rozvinutí fantazie
s pomůckami. Chlapci byli spontánnější, otevřenější, nadšení z práce se samolepkami.
Začali mluvit spontánně o svých fantazijních představách, jak bude jejich bubák vypadat.
Děti byli rozumově nadprůměrné. Velké procento dětí mělo špatný úchop pastelky. Většinou
měly neuvolněné zápěstí a rameno. Křečovité držení paže.
Postup práce:
Lehké nastínění tématu bubáci. „Děti, bojíte se bubáků?“ Motivace slovem i ukázkou.
Představení práce ostatních dětí nebo vzoru. Výběr šablony a následné obkreslení.
Nabídnutí samolepek a pastelek. Dokončení vybarvením hotové omalovánky.

Johanka, 5 let
Nadprůměrně inteligentní dívka, zpočátku rozpačitá, ale pak plně
pohroužená do tvoření. Ráda tvoří, maluje a kreslí. Baví jí všechny
výtvarné práce, které dostane ve školce za úkol. Z nálepek vybrala
klobouk, pusinku a mašličku. Z počátku se bála nalepené nálepky
vybarvit. Na závěr nalepila bubákovi hůl. Snažila se nám co nejvíce
vyhovět. Po obtažení obrysu, nejprve začala tělíčko bubáka
vybarvovat bohatým výběrem barev. Dobrá vyspělá motorika.
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Ríša, 5 let
Nerad maluje a kreslí, Konstatuje, že je to pro něho namáhavé. Chlapec
je otevřený, upřímný a upovídaný. Samolepky mu v tvorbě pomáhají
dotvořit bubáka. Baví ho to. Má špatné držení tužky, zápěstí a ramene
při kreslení (špatná motorika). Ze samolepek použil klobouk, oči
a jednu ruku. Plochu vybarvil

Honza, 5 let
Upovídaný, smělý, spontánní a hyperaktivní chlapec.
Obrys si přizpůsobil podle svého. Šablonu po obkreslení
posunul a využil jí dvakrát. Konstatoval, že to tak chce.
Z nálepek byl nadšený. Má rád hasiče. Chtěl vytvořit
„hasiče bubáka“. Říkal, že bude napůl člověk a napůl
bubák. (moment animismu – oživování neživého, dítě
hodně zapojuje fantazii a antropomorfismu – zlidšťování, dítě připisuje lidské vlastnosti
věcem.) Využívá ve své fantazii nabízených tvarů z nálepek. Špatné držení paže při kresbě.
S Matějem vydrželi velmi dlouho pracovat. Z časových důvodů jsme jejich práci museli
ukončit – s radostí by pokračovali dál.

Matěj, 6 let
Opět upovídaný, spontánní chlapec, vlastnostmi podobný
Honzovi. Rozhodl se, že bubák bude napůl slepice. Opět
využívá svou fantazii. Dobrá motorika. Nejstarší dítě
účastnící se realizace.. Dlouhou dobu se dokázal plně
soustředit

na

práci.

Velmi

inteligentní.

Projevuje

se to v činnosti. Při práci definuje pojem, co je to fantazie.
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Jáchym 5 let
Oči, uši - vytvořil z nálepky. Neodpovídá skutečnosti. Nálepky uší
umístil pod oči, ale symetricky. Samolepky pojal podle svého. Např.
v noze viděl číslici 5. Špatné držení tužky. Barevně bohatý výtvor.

Marek a Jáchym, 5,5 let, jednovaječná dvojčata
Marek - Slabé využití barevnosti. Oproti předchozím dětem jednoduše
pojatý. Dobrá motorika u obou chlapců. A objevuje se zde taktéž velmi
výrazná symetrie, která je pro tento věk ne zcela obvyklá.

Jáchym- bratr Michala. Uzavřenější chlapec. Fantazijně zdařile pojatý
výtvor. Bohaté využití barev.
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Práce s druhou skupinou
Mladší předškolní věk (3-4 roky)
•
•
•
•
•
•

malá výdrž
brzká ukončenost práce, odchod k jiné činnosti
nedodělanost
nesoustředěnost
potřeba změny činnosti
analýza a syntéza není plně rozvinutá

Poznámka ze strany vyučujícího: Nápad na tvorbu těchto netradičních omalovánek se líbil.
Pro samostatnou práci každého dítěte je vhodnější kroužková vazba. Volná vazba umístěná
v krabici vyžaduje dozor a organizační pomoc vyučujícího při činnosti.
4 dívky a 1 chlapec. Věk 3-4 roky. Prvotní nadšení vystřídalo brzké ukončení činnosti.
Chlapec odmítl šablonu a nakreslil si vlastní. Je potřeba zvýšit motivaci a udržet je u práce.
Nutné vedení ze strany vyučujícího.

Ondra, 4 roky - Odmítnutá šablona. Nálepky chlapec ale využil.
Chtěl nakreslit Příšerky s.r.o. Velmi rychlá kresba.
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Janička, 4 roky - Dívka, která rychle dokončila svůj výtvor.
Pokládala ho za hotový. Takto se jí líbil a dál nechtěla pokračovat.
Na této kresbě můžeme pozorovat druhou fázi realismu podle G. H.
Luqueta - nepochopený realismus. Odráží se mentální vývoj dítěte,
který v tomto věku není schopno dostatečné syntézy a umístilo
zelenou nálepku mimo tělíčko.

Dvě děvčata se rozhodla vytvářet dva bubáky. V rámci archu papíru bubáky umístili
kompozičně velmi dobře. Slabá výdrž, přesto rozvinuly dostatečně možnost fantazie, kterou
netradiční omalovánky nabízejí.
Závěr: Samolepky podporují a motivují děti různého charakteru k rozvoji tvořivého myšlení
a fantazii.

6.5

Shrnutí
Dětské omalovánky můžeme zařadit mezi jednu z prvních her předškolních dětí,

která umožňuje dítěti rozvíjet estetické cítění, jemnou motoriku a tvůrčí potenciál. Při této
hře se dítě setkává s pastelkou nebo jiným médiem, která zanechává stopu podle jeho
uvážení a začne si rovněž uvědomovat, že svět se skládá ze širokého spektra barev.
Většina klasických tradičních omalovánek dostupných na trhu je jakousi předlohou
a návodem, jak s nimi zacházet a používat je. Vybízí dítě pouze mechanicky vybarvit plochu
a chybí zde prostor pro sebevyjádření. To bohužel z velké části potlačuje fantazii a počátky
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tvořivosti dítěte. A tak jeho rozvoj zůstává jen v oblasti přípravy budoucího školáka,
přípravy jakou předepisují osnovy škol naší civilizace. To je především dobrý úchop tužky
a zdokonalování motoriky ruky pro psaní písmen, popřípadě rozeznávání barev. Prostor pro
fantazii je ponechaný pouze pro verbální oblast, kdy lze například podle omalovánek
dovyprávět pohádku nebo si vymyslet nový příběh pro předtištěnou figurku.
Chtěla jsem vytvořit takové omalovánky, které by obsahovaly rozvoj výtvarných
schopností, zakládající se na představivosti každého tvůrce obrázku. Moje omalovánky
veselých strašidýlek zahrnují šablonu pomocí níž lze obkreslit tělíčko strašidýlka. Jakým
způsobem bude tělíčko obkresleno, už jen závisí pouze na dítěti. Šablony mu nabízí otevřený
prostor s nekonečnými variacemi. Obsah balení rovněž obsahuje zmiňované nálepky, které
mají svou funkci hned z několika hledisek. Pomáhají méně aktivním dětem podpořit jejich
fantazii. Dokáží udržet delší pozornost při činnosti, protože děti velmi rády lepí samolepky
a v neposlední řadě jsou vytvořené takovým způsobem, aby nebylo u nich jednoznačné,
o co se přesně jedná, a tím se neopírá o zažité stereotypy. Po dolepení přiložených nálepek
(oči, ruce, nohy, pokrývku hlavy či další prvky) se lze pustit do vybarvování. Dítě si vlastně
díky těmto pomůckám samo podle své fantazie vytvoří originální strašidýlko, vybarví ho
svými oblíbenými barvami a porovná s kamarádem, zdali jeho tvořivost byla originálnější.
To motivuje děti k touze více tvořit, více času věnovat svému výtvarnému dílu, čímž
se procvičuje pozornost a pracovní výdrž tak důležitá pro budoucnost každého
potencionálního školáka. Vycházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem předškolním dětem
umožnila pracovat s mým typem omalovánek, a kdy děti nadšeně lepily, předháněly
se ve výběru neobvyklých tvarů noh a rukou v podobě nálepek a s pýchou běžely své
vytvořené dílo ukázat paní učitelce a ostatním dětem.
Velmi mě potěšilo, že jsem jim mohla poskytnout tak zajímavou a nezvyklou hru
v oblasti výtvarné výchovy. Hlavně děti 5-6-tileté dokázaly výborně pracovat, aniž by
se u nich objevil odpor, nuda nebo únava. Děti nižšího věku sice projevily o činnost zájem,
ale jejich unavitelnost a malá výdrž brzo vedla ke změně aktivity a začaly odbíhat k jiné
činnosti. Samozřejmě je to obvyklé pro děti tohoto věku a je nevhodné je nátlakem motivovat
k práci. Jistě se časem zlepší jejich nezralá nervová soustava a unavitelnost ze špatného
držení tužky a práce se těmito omalovánkami bude i pro ně potěšením a velkým přínosem.
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7. ZÁVĚR
V teoretické části jsem nahlédla do jednotlivých kategorií omalovánek (tradiční, ale
i ty netradiční) a vysvětlila zásadní pojmy a odborné termíny používané v celém textu.
V podkapitole Tvořivost neboli kreativita se důrazněji zabývám dětskou tvořivostí, která
bývá nejčastěji vysvětlována buď jako schopnost, nebo vlastnost osobnosti. Přístupy
ke zkoumání kreativity a jejích projevů jsou různé. (Hazuková, 2010, s. 12)80 A některé
z nich právě popisuji.
V této části jsem taktéž provedla sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční
literatury a zaměřila se na klíčové osobnosti a inspirativní tvůrce žánru. Mezi které uvádím
například Olgu Franzovou, která se zabývá ilustrováním knih a časopisů a účastní se mnoha
kolektivních výstav ilustrátorů pro děti. Autorka má ráda větší prostor pro fantazii
a nadsázku81 (Hutařová, 2004, s. 37-38) Má inspirace ale především vychází z tvorby naší
významné české malířky, sochařky, typografky a pedagožky – Květy Pacovské.
„Květa Pacovská se ve své svébytné konceptuální tvorbě zabývá prostorem, přesněji
souvislostmi vizuálních prostorových vazeb. Její obrazy, prostorové objekty a kresby,
instalace a experimentální autorské knihy jsou založeny právě na tomto fenoménu.
Navzájem vytváří široké spektrum forem, v němž se v nejrůznějších variantách vzájemně
propojují základní komponenty – linie, barva a prostor. “82 (Hana Larvová in Maximum
Contrast, 2015 s. 14)
Následně zmiňuji možné výtvarné přístupy v dané oblasti a vývojová stádia dětské
kresby podle G. H. Lugueta, kde se zabývám zejména intelektuálním realismem - Dítě
kreslí vlastnosti předlohy bez ohledu na to, co vidí. (Jean Piaget, 1997, s. 55-65)83
a dále motivací dětí ke kreslení a záměrného vedení grafomotoriky a kresby.

80
81

HAZUKOVÁ, H.: Didaktika výtvarné výchovy VI. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2010. ISBN: 978-80-7290-434-1
HUTAŘOVÁ, I.; Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6.

82

Hana Larvová in Květa Pacovská, (Dialog s prostorem), Maximum Contrast, Galerie hlavního města Prahy, Praha 2015
ISBN 978-80-7010-112-4
83

G. H. LUGUET in PIAGET, J.: Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelderová, Praha : Portál, 1997 ISBN: 97880-7367-798-5
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Své získané poznatky uplatňuji ve své praktické části, ve které jsem navrhla
a vytvořila pomocí počítačového grafického programu Adobe Illustrator CC 2018 obsahově
i vizuálně ucelený soubor netradičních omalovánek, včetně obalu a návodu. Popisuji zde
postup vlastní tvorby, včetně inspiračních zdrojů a vzniklých řešených problémů. Návrh
je vzhledem k technickým možnostem kvalitně zpracován, protože se mi podařilo
zkontaktovat firmu, která byla ochotná se mnou spolupracovat a vyhověla mým
požadavkům. Při tvorbě návrhu jsem se hlavně zaměřovala na práci s rytmem, kompozicí
a obrazovým a typografickým detailem.
Celou výtvarnou část tvoří netradiční omalovánky nesoucí anglický název Bugaboo
neboli Bubáci. Abstraktní zaměření omalovánek přímo vybízí probudit hravost a kreativní
myšlení. Především dítě neomezuje v zažitých stereotypech a nechává rozmanitý prostor
pro vlastní vyjádření a tvoření. Netradiční a inovativní zde je jak provedení projektu
Bugaboo, tak i samotný proces tvorby a výsledná práce dětí. Jak už text napovídá –
nejrozsáhlejší část a těžiště bakalářské práce se nachází v části výtvarné.
Dále popisuji možné přínosy a uplatnění celého souboru v praxi. Následnou realizaci
a výtvarný projekt jsem zdokumentovala fotoaparátem, video záznamy s názvy
Dokumentace procesu výroby omalovánek a Dokumentace realizace omalovánek v praxi.
Do textu práce jsem vložila vhodné obrázky a na konec připojila soubor jako přílohu –
Grafické zpracování omalovánek. Čtenář tak získá základní vhled do probírané problematiky
i po stránce vizuální.
Ani didaktická část není oproštěna od vazeb k výtvarnému projektu. Zde jsem
navrhla a realizovala didaktický projekt zaměřený na možnosti s postupy ve výtvarné práci
s dětmi se zohledněním na cíle a výstupy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, ve kterém jsem se především zabývala podkapitolou 5.2.2 Poznávací schopnosti
a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - dílčí vzdělávací cíle (co pedagog
u dítěte podporuje). V této podkapitole je zmíněný důležitý bod pro správný vývoj dítěte −
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).84
Následně jsem navštívila mateřskou školu Dráček v Lysé nad Labem, kde jsem pracovala

84

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
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se dvěma věkovými skupinami. V první skupině se věk dětí pohyboval okolo 4 let
a ve skupině druhé okolo 5-6 let.
V mateřské škole byla provedena realizace výtvarného projektu, která ukázala jeho
přínos v několika směrech. Cením si zejména zkušenosti, kterou jsem nabyla během
uplatnění mého projektu v praxi. Mé očekávání předčily dětské kresby – jejichž analýza mi
přispěla k mému důkladnějšímu pochopení vývoje dětského výtvarného projevu. Překvapily
mě i některé poznatky. Při práci s jednovaječnými dvojčaty se při tvorbě objevila velmi
výrazná symetrie u kreseb nebo velmi soustředěné zapojení do činnosti. Jako problematické
se mi zde jevilo zpracování samolepek, které jsou součástí netradičních omalovánek.
V průběhu projektu se ukázalo, že je pro děti velmi nezvyklé a inovativní vybarvovat barvou
nalepené samolepky i přes vhodný výběr papíru k tomu určenému. Děti se bály samolepky
vybarvit a často je nechávaly bez další úpravy. Zde byla potřeba pedagogického vedení
a vybízení k aktivitě. Původně jsem chtěla, aby samolepky byly zcela totožné s pracovním
papírem, ale z technických důvodů toto nebylo možné.
Cílem celého výtvarného projektu bylo zaměřit se na rozvinutí výtvarné tvořivosti,
fantazie a imaginace u dětí zmiňované věkové skupiny. Dále zmírnit případné možné riziko,
které může ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga – mezi které mohu například
uvést - málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání
a vyjadřování nebo nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění.85
Hlavními důvody, proč jsem zvolila takové provedení netradičních omalovánek, byla snaha
navrhnout didaktickou pomůcku, která dokáže přispět a vytvořit materiály ve vedení nejen
vyučujícím, ale i rodičům, a to hned z několika hledisek. Dokáže hrou rozvíjet osobnost
a dovednost dětí. Především jejich vizuální, haptické a základní motorické dovednosti, které
jsou tak podstatné pro správný vývoj dítěte a zároveň mizející v dnešním přehlceném světě
informací a techniky.

85
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Seznam příloh
P1 – Grafické zpracování omalovánek
P2 – Dokumentace procesu výroby omalovánek
P3 – Dokumentace realizace omalovánek v praxi
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Příloha P1
Grafické zpracování omalovánek

P1-krabice a šablony
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P1 - samolepky
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1. copy

the template

3. color

in the picture

2. stick
on the stickers
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P1 – samolepky a návod
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