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Abstrakt  

Tato diplomová práce přináší výsledek zkoumání možnosti integrace učiva 

předmětů Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví na nižším sekundárním stupni 

vzdělávání. Výsledkem je mnou upravený projekt „Cesta mezi lidmi“, zaměřený 

na propojení vybraného tématu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do učiva 

Výtvarné výchovy v šestém ročníku základní školy.  

V teoretické části jsem se zaměřila na stručnou historii a současnost v oblasti 

vzdělávání v České republice a nastiňuji charakteristiku vzdělávacích oblastí 

Člověk a zdraví a Umění a kultura. Zaměřuji se na problematiku učiva oborů 

Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova, na východiska pro integraci výchovných 

předmětů a na společné aspekty cílů a obsahů předmětů Výtvarná výchova 

a Výchova ke zdraví.  

V praktické části jsem věnovala pozornost analýze Školního vzdělávacího 

programu, analýze slabých a silných stránek vybrané školy a analýze 

Preventivního programu školy. Na základě toho jsem vybírala téma a formu 

zpracování projektu. Vycházela jsem z programu Školního poradenského 

pracoviště s názvem „Spolu to zvládnem“, který aktuálně proběhl v třídách šestého 

ročníku příslušné školy.  Tento program je určený k seznámení a stmelení nových 

kolektivů žáků tříd šestého ročníku, resp. po odchodu části žáků na nižší stupně 

osmiletých gymnázií a příchodu žáků nových. Program je zaměřený na rozvoj 

vztahů mezi lidmi, komunikace, sociálních rolí a etické zásady, a to formou 

didaktických her. Uvozuje tak přímo první námět učiva předmětu Výchova 

ke zdraví, který je základním tématem mého projektu Cesta mezi lidmi.  

Ve výstupové části diplomové práce předkládám realizaci projektu „Cesta mezi 

lidmi“, který integruje vybrané téma z Výchovy ke zdraví do Výtvarné výchovy. 

Formou aktivizační metody výuky jsem rozšířila okruh souvislostí se zvoleným 

tématem, dále jej rozpracovala do výtvarného zadání a sledovala účel hlubšího 

prožitku námětu pomocí samostatné výtvarné práce. 
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Abstract 

This diploma thesis presents results of examining the possibility of integration 

of subjects of “Art education” and “Health Education” at the lower secondary level 

of education. The result is a project of linking the selected subjects into 

the education curriculum for the sixth year of elementary school. 

In a theoretical part, I focused on the brief history and the present of education 

fields of Health Education and Art Education. I outlined its basic characteristics; 

I summarized important starting points for their integration and I outlined 

the common goals and contents. 

I have used weaknesses, strengths, opportunities and threats (SWOT) analysis 

made in a specific studied school in Prague to specify and refine focus and form 

of this thesis. Another source of data was a School Counseling Program called 

“Spolu to zvládnem” (in English: Together we succeed) which was previously run 

on the studied school. Goal of the program mentioned was to rebuild class team 

spirit after a part of children leaving class in favor of eight-year grammar schools. 

As a practical part of this diploma thesis project, I have collected data 

of knowledge and experience of the pupils, had brainstorming sessions with them 

to develop and refine the subject into an artwork assignment, The artwork purpose 

is to provide students a chance of getting deeper experience of the subject during 

its fulfillment. 

In the output part of the thesis I present the implementation of the project "A Path 

Among People", which integrates the selected topics from the Health Education 

subject into the Art Education. Using an activation method of teaching, I attempted 

to increase interconnection between the two topics. Pupils got creative 

assignments to fulfill, with a purpose of getting a deeper experience with the topic. 

Keywords: 

Educational areas RVP, healthy lifestyle, personal responsibility, proactive 

approach, integration of educational subjects. 
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1 Úvod 

Základní myšlenkou této diplomové práce je ukázat možnosti integrace učiva 

předmětu VkZ a předmětu VV dané Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní školy.   

Cílem diplomové práce je zlepšit provázanost předmětů Výchova ke zdraví 

a Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ a tím podpořit zájem žáků o tyto předměty. 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou možnosti integrace vzdělávacích oborů 

na vybrané základní škole a zda je možné integrovat učivo předmětů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova na 2. stupni této školy. 

Výstupem práce je návrh projektu „Cesta mezi lidmi“ a jeho realizace v praxi. 

Projekt implementuje učivo předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova 

na podkladě analýzy školních dokumentů vybrané základní školy. 

Mým záměrem je formou výtvarných činností podpořit zájem dětí druhého stupně 

ZŠ o předměty VkZ a VV. Předkládaný projekt přímo navazuje na učivo Výchovy 

ke zdraví a čerpá z učiva Výtvarné výchovy. Byl upraven na základě analýzy 

strukturovaného rozhovoru se žáky a přepisu hospitačních archů z přímé výuky. 

Ve vybrané škole pracuji jako asistentka a volnočasový pedagog a zajímají mě 

možnosti zlepšení současného stavu výuky jednotlivých oborů. Téma související 

s předmětem Výchova ke zdraví a realizované posléze pomocí výtvarných činností 

jsem si zvolila s ohledem na svůj studijní obor a také s ohledem na mé budoucí 

povolání pedagoga Výtvarné výchovy. V rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání je toto učivo vedeno pod názvem „Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití“.  

V teoretické části práce nastiňuji současné tendence v oblasti výchovy 

a vzdělávání a popisuji vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova. 

Věnuji se kromě historických souvislostí také cílům a východiskům obou předmětů 

obecně a v jejich celkovém zákonném rámci. Zajímá mne možnost propojení učiva 

VkZ a VV z psychologického hledisko vzhledem k věku žáků šestého ročníku, pro 

které je projekt „Cesta mezi lidmi“ určen. Je v něm totiž do výuky v šestém ročníku 
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implementováno učivo ročníku sedmého. V rámci své pedagogické práce ve škole 

tak participuji na jednom z cílů Preventivního programu této školy. 

V praktické části diplomové práce stručně analyzuji Školní vzdělávací program, 

SWOT analýzu školy a Preventivní program školy a hledám průsečíky v obsahu 

obou předmětů směrem ke zvolenému tématu projektu. Při zpracování tématu 

vycházím z toho, že ačkoli zkoumané předměty VkZ a VV patří, jak bude dále 

popsáno, ke dvěma odlišným vzdělávacím oblastem, přesto mohou být propojeny 

v souladu s moderními trendy výuky a zájmem společnosti o celostní přístup 

ve vzdělávání. Zejména však předmět Výchova ke zdraví, který je zaměřen 

na chápání zdraví jako celkového stavu rovnováhy mezi tělesnou, duševní, 

sociální i spirituální pohodou, by měl být zahrnut do všech oblastí života žáků. 

Stav zdraví, duševní pohody a způsob vnímání reálné i prožívané skutečnosti 

se ve svém důsledku také přímo promítá do osobitého výtvarného zpracování 

námětů ve vlastní výtvarné tvorbě. V tomto smyslu se také snažím propojovat 

obsah učiva.  

Na základě vlastních poznatků z praxe ve vybrané škole usuzuji, že pedagogové 

se zajímají o projekty, které propojují učivo různých vzdělávacích oborů. Mnou 

předkládaný projekt „Cesta mezi lidmi“ může být případně individuálně upraven 

a realizován i na jiných základních školách.  
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2 Teoretická část 

V teoretické části chci stručně nastínit vývoj i současný stav v oblasti vzdělávání 

v základním školství jako nezbytného rámce a východiska k praktické části, tedy 

výzkumu, a dále k výstupové části, projektu.   

2.1 Charakteristika současného stavu vzdělávání v České republice 

Kapitola obsahuje stručný popis změn, které proběhly v nedávné historii v českém 

školství a umožnily prostor pro integraci učiva různých vzdělávacích oborů. 

V České republice nastal po roce 1989 velmi bouřlivý rozvoj přístupů 

ke vzdělávání na úrovni základního školství. Nové koncepce vzdělávání a rozvoje 

naší vzdělávací soustavy v mnohém navázaly na trendy rozvinutých západních 

zemí a začaly se konkretizovat hlavní směry ve změnách této oblasti. Základní 

principy kurikulární politiky byly již v roce 2001 zformulovány v národním programu 

rozvoje vzdělávání nazvané Bílá kniha. Týkaly se kromě jiného zejména zavedení 

rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro všechny stupně a druhy vzdělávání 

místo povinného obsahu učiva.  

RVP vymezuje klíčové kompetence, vzdělávací oblastí a průřezová témata. 

Tyto základní principy byly průběžně zpřesňovány a implementovány do všech 

dokumentů týkajících se vzdělávání žáků a studentů, postupně pak také uváděny 

do pedagogické praxe. Byly vytvořeny zásady pro vypracování Školních 

vzdělávacích programů, jež navazují na RVP toho kterého vzdělávacího stupně, 

ale zároveň umožňují vzhledem k autonomii konkrétních škol určité přizpůsobení 

v rámci jejich profilace. V současnosti se v dokumentech řeší i problematika 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně 

nadaných.  

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, ze kterého jsem vycházela 

při zpracování své diplomové práce, zdůrazňuje zejména rozvoj žákových 

schopností a dovedností místo objemu povinně probraného učiva. Stanoví 

problematiku zdraví jako nezbytnou a neopominutelnou součást výchovy 

a zároveň i jako podmínku vzdělávání. Žáky je nutné aktivizovat, vést je 
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k odpovědnosti, samostatnosti a spoluúčasti na procesu vzdělávání, naučit 

je vnímat oblast zdraví jako základ jejich současného i budoucího života 

a postupně také při uplatnění v rodinném i profesním životě.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává a podle potřeby aktualizuje 

RVP jako součást systému kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let jednotlivě pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Vymezuje 

vzdělávací obsah, tzn. očekávané výstupy a učivo. Jmenované dokumenty jsou 

vytvářeny na dvou úrovních: 

 státní (národní program vzdělávání -  RVP) jako všeobecně závazný rámec,  

 školní (školní vzdělávací program - ŠVP), který si dotváří každá škola 

individuálně. 

Tím se škola může, při dodržení hlavních zásad příslušných RVP, určitým 

způsobem profilovat v konkurenci ostatních škol podle svých potřeb. Každý Školní 

vzdělávací program je tedy konkretizovaný podle požadavků a zaměření 

jednotlivých vzdělávacích stupňů a typů škol, každá škola je povinně uvádí 

na svých webových stránkách. Zároveň mají školy možnost ŠVP upravovat obsah 

i rozsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Povinný rámec vzdělávání je rozčleněn na vzdělávací oblasti, průřezová témata 

a klíčové kompetence. Vzdělávací oblasti jsou detailněji konkretizovány 

ve vzdělávacích oborech a dále v jednotlivých vyučovacích předmětech, 

ale průřezová témata a klíčové kompetence se prolínají celým vzdělávacím 

procesem a propojují veškerý obsah vzdělávání. Velký důraz je kladen na zdraví 

žáků ve všech jeho aspektech a na vedení k odpovědnému přístupu k jeho 

udržení, což se přímo týká postojů žáků a jejich odpovědnosti za dosah vlastního 

chování.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uveřejňuje na svých 

stránkách Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé vzdělávací stupně a typy 

škol vždy v aktuálním znění včetně přehledu aktualizací. RVP ZV přinesly pro obor 

Výchova ke zdraví a realizaci jeho cílů i záměrů zásadní změny v komplexním 

přístupu při výchově a vzdělávání žáků a studentů. Vymezily oblast zdraví jako 
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nezbytnou součást školního vzdělávání spolu s rozvojem klíčových kompetencí, 

které propojují vědomosti a dovednosti získané ve škole s praktickou 

uplatnitelností žáků v běžném životě. Světová zdravotnická organizace v roce 

1948 definovala zdraví takto: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. V současné době je ještě 

doplněna podmínka spirituální pohody. Definice zdraví pro období dospívání 

zahrnuje dále nepřítomnost rizikového chování a úspěšný přechod do dospělosti 

(Kubátová, 2006). I v budoucnu je pravděpodobné, že bude definice zdraví 

upřesňována a doplňována podle aktuálních aspektů vývoje civilizace. 

Pro srovnání současného a minulého chápání definice zdraví: v roce 1977 měla 

podobu jakožto schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život 

(Čeledová, 2010).  

Přístup ke vzdělávání žáků a studentů vždy odráží aktuální situaci v dané 

společnosti. Po tzv. „Sametové revoluci“ v roce 1989 byla odbornou i laickou 

společností požadována změna v přístupu ke vzdělávání obecně, proces změny 

byl nastartován.  Jako jednu z nejvýznamnějších změn můžeme také vnímat důraz 

na změny a pokroky na straně žáka vyjádřené činnými slovesy. Ztratil se výčet 

probírané látky v pevně daných osnovách vyučovacích předmětů, začíná se větší 

pozornost věnovat aktivnímu přístupu žáků k výuce, v mnoha ohledech 

se přizpůsobuje vzdělávací proces možnostem žáků a dochází k odstupňování 

požadovaných minimálních vědomostí či jejich schopností. 

Velkou odpovědnost za obsah vzdělávání má konkrétní škola, která tvoří v rámci 

své autonomie vlastní školní vzdělávací program. Ten vychází z povinných 

minimálních výstupů rámcového vzdělávacího programu daného MŠMT a je 

upravený podle záměrné profilace dané školy. Autonomie škol je poměrně 

významná nejen v zařazování konkrétních předmětů do vyučovacích plánů 

konkrétního ročníku, ale poměrně velkým prostorem pro kreativitu učitelů při 

výběru učiva i metod a forem výuky.  

V některých školách se Výchova ke zdraví jako samostatný předmět vyučuje 

ve všech ročnících druhého stupně, to znamená od šesté do deváté třídy. Naopak 

v jiných se vyučuje pouze v některých ročnících či je obsah předmětu 
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implementován v jiných vyučovacích předmětech, jež odpovídají dané vzdělávací 

oblasti a to i v rámci průřezových témat.  

V současné vzdělávací strategii má velký prostor každý vyučující, který připravuje 

konkrétní cíle svých hodin. Má odpovědnost za konkrétní náplň jednotlivých hodin 

a v rámci toho volí i formy a metody výuky. Přitom musí zohledňovat nejen 

předepsané minimální výstupy, ale je nutné se dotknout i průřezových témat 

a podporovat žádoucí klíčové kompetence žáků. Dále je nezbytné podporovat 

samostatnost a odpovědnost žáků, což má přirozeně vést ke zvídavosti 

a kritičnosti. Součástí vzdělávacího procesu jsou také povinnosti související 

s inkluzí a individuálním přístupem ke znevýhodněným žákům, respektive 

k potřebám jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nesmíme 

samozřejmě opominout narůstající problém s dětmi cizinců, kteří mají odlišné 

kulturní zázemí a životní styl a nemají také dostatečně osvojený český jazyk, 

jak ukázala analýza příležitostí a rizik vybrané školy. Přes veškerou snahu je pro 

mnohé pedagogy obtížné porozumět přesně požadavkům a úkolům na ně 

kladeným při výuce ve škole. Tyto a mnohé další faktory vycházející z reality 

pedagogické praxe dávají impuls k uplatňování nových trendů ve vzdělávání, 

ke kterým se rozhodně řadí komplexní metody vedení výuky včetně projektového 

vyučování.  

V České republice v současné době školství splňuje evropské standardy a plně 

se zapojuje do činností mezinárodních sdružení a spolků, jejichž je členem. Jsou 

to zejména OSN (PISA - Programme for International Student Assessment) 

a OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). OSN byla 

založená po druhé světové válce k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti 

a Česká republika, resp. Československo, je jejím členem od založení roku 1945. 

Jednou z jejích čtrnácti organizací je i UNESCO (United Nationals Educational, 

Scientific and Cultural Organization), zabývající se mimo jiné, jak již název 

napovídá, oblastí školství. Odborné i laické veřejnosti je známa především díky 

výzkumům PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), jenž 

srovnává úroveň školství v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku 

základních škol v celosvětovém měřítku.  
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Další mezinárodní organizací věnující se srovnávání úrovně školství, tentokrát 

pouze v evropském měřítku či mezi ekonomicky vyspělými státy, je OECD, 

založená v roce 1961. Její výzkumy jsou známy pod názvem PISA a jsou určeny 

pro srovnávání úrovně školních dovedností patnáctiletých žáků. Věnují se oblasti 

čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti vždy ve tříletých cyklech. 

Co se České republiky týká, umístění našich žáků zaznamenalo po roce 1989 

znatelný propad. Jednou z pravděpodobných příčin může být zásadní změna 

v přístupu ke vzdělávání a preferování žákových schopností a dovedností, místo 

taxativně daného velkého objemu mechanicky naučených faktů a informací. 

Akcentovaný je dále požadavek na podporu budoucího uplatnění žáků 

v praktickém životě a zejména na změnu postojů. Žádoucí je posun směrem 

k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování a aktivitu v procesu učení. 

Zmíněný propad při mezinárodním srovnávání se v současné době pomalu 

vyrovnává. 

2.1.1 Zákonný rámec dané problematiky 

Závazným předpisem pro vzdělávací proces a všechny zúčastněné subjekty 

je zákon 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Tento 

zákon upravuje celkové podmínky vzdělávání ve školách i školských zařízeních 

a kromě jiného stanoví podmínky výchovy a vzdělávání a práva a povinnosti 

fyzických i právnických osob. To znamená, že je zde řešeno vše podstatné, ať již 

se to týká vzdělávací soustavy, právního postavení organizace, zásad a cílů 

vzdělávání, jeho průběhu či věcí jinak souvisejících.  

Mezi jiným dává tento zákon potřebný rámec autonomii škol, soukromému 

a alternativnímu školství. Jmenuje odpovědnost jednotlivých subjektů, práva 

a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, ale i práva a povinnosti 

pedagogických pracovníků. Dále vzhledem k problematice, kterou se zabývá tato 

práce, jsou podstatná ustanovení, týkající se například vzdělávání příslušníků 

národnostních menšin (§ 14), dále ustanovení řešící vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

nadaných (§ 16), a vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě 

v zahraničí (§ 20).  
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Tento zákon najdeme především na stránkách ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy vždy v platném znění. Zde jsou uveřejňované i aktuální prováděcí 

předpisy a další související informace řešící celou oblast, včetně odborných článků 

a doplňujících informací. Případná konkrétní ustanovení k probírané problematice 

uvádím vždy v příslušné kapitole. 

2.1.2 Koncepce vzdělávání 

Nejdůležitějším dokumentem je pro celkovou koncepci vzdělávání po revolučním 

roce 1989 tzv. národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha (2001). Jako 

hlavní strategické linie byly nově stanoveny: realizace celoživotního učení pro 

všechny a přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života 

a pracovního uplatnění.  

Zásadní proměnu do vzdělávání přinesly rámcové vzdělávací programy, které 

svým pojetím a obsahem změnily přístup ke vzdělávání v obecné i konkrétní 

rovině. Byly stanoveny vzdělávací oblasti obsahující široké vzdělávací obory, dále, 

jak již bylo řečeno, standardy vzdělávání, klíčové kompetence a průřezová témata, 

která propojují a doplňují obsah vzdělávání. RVP usilují nejen o to, aby byly u žáků 

rozvíjeny kompetence nezbytné pro jejich praktické uplatnění v životě, ale velký 

důraz je kladen na samostatnost a aktivitu žáků jako základ pro jejich celoživotní 

učení. Základní škola má ve výchově nezastupitelnou úlohu, dává základ 

veškerému dalšímu vzdělávání. 

Standardy ve vzdělávání jsou koncipovány u nás i v zahraničí a můžeme je chápat 

ve třech možných významech (Fialová, 2014). Obsahové standardy uvádějí 

závazné cíle a obsahy vzdělávací práce školy, výkonové standardy a požadované 

a měřitelné kompetence na straně žáků. Používají se ke srovnávání vždy 

po určitých etapách, a to nejen v rámci školy, ale i v mezinárodním měřítku. 

Procesuální standardy odrážejí kulturu školy, vyučování a učení. 

2.1.3 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence směřují k praktickému uplatnění vědomostí a dovedností 

nabytých během vzdělávání, směřují k celoživotnímu učení a jsou nezbytné 

pro budoucí profesní zařazení. Stejně, jako se z psychologického hlediska při 

raném vývoji jedince vzájemně podporuje zrání a učení, tak všechny získávané 
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kompetence se navzájem prolínají a prostupují skrze žákovy znalosti a dovednosti 

ve všech třech základních aspektech vzdělávání a působení na žáka. Tedy 

ve složce kognitivní (vzdělávací, vědomostní), afektivní (postojové) a konativní 

(dovednostně-praktické). 

Zvláště předměty výchovného charakteru jsou dobře využitelné k nastartování, 

vytvoření a upevňování žádoucích postojů žáků, jejich schopnosti rozhodování se 

a zároveň vhodných změn v chování a jednání. Integrací výchovných předmětů 

lze tedy dosáhnout požadovaných výstupů, propojení obsahů umožňuje 

v konkrétních předmětech docílit potřebné cíle vzdělávání.   

Ve výstupní části diplomové práce popisuji projekt integrace učiva předmětů 

Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova. Jednotlivé činnosti vztahuji kromě 

povinného učiva také ke klíčovým kompetencím, jež jsou vyjmenovány níže 

v textu. Pomocí výtvarné tvorby podporuji a navozuji informovanou změnu 

v přístupu k různorodým skutečnostem v našem reálném životě. Záměrem je 

podpořit žákovo sebepojetí a zároveň upevnit jeho zdravé sebevědomí pomocí 

činností, odpovídajících jeho schopnostem. Zejména umožnit mu vhodnou 

skladbou zadaného úkolu uplatnit se ve společné činnosti, přizpůsobovat se, 

vzájemně komunikovat a hledat nová řešení, což ve svém důsledku automaticky 

splňuje alespoň částečně požadavky všech klíčových kompetencí. 

Pro základní vzdělávání jsou podstatné a je požadováno šest klíčových 

kompetencí. 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Pro naplnění požadavků k získání těchto klíčových kompetencí během 

vzdělávacího procesu můžeme uplatnit při výuce aktivizující styl vyučování, 
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při kterém vedeme žáky k samostatnému uvažování a výzkumné činnosti. 

Podporujeme tím jejich motivaci k myšlení a k zájmu o další učení. 

2.1.4 Průřezová témata 

Tak jako klíčové kompetence, tak i průřezová témata musí provázet a podporovat 

celý proces vzdělávání. Propojují společnými náměty jednotlivé vyučovací 

předměty i celý vzdělávací proces a navazují na aktuální problémy a situace 

běžného života žáků. Jsou výchovného zaměření, mají tedy působit na postoje 

a rozhodování žáků v klíčových momentech. Pro integraci předmětů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova můžeme využít námětů ze všech jmenovaných 

průřezových témat.  

Pro vzdělávání na základní škole jsou vymezena tato průřezová témata:  

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova demokratického občana  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 Multikulturní výchova  

 Environmentální výchova  

 Mediální výchova 

Jak již bylo zmíněno, školní vzdělávací program vychází z  profilace určité 

konkrétní školy. Ta si jej upravuje tak, aby co nejvíce vyhovoval podmínkám, 

ve kterých se daná škola nachází. Jedná se nejen o stupeň školy, ale také 

o umístění, velikost školy, stavební plány a možnosti jejich úprav, potřeby obyvatel 

příslušné spádové oblasti a podobně. Jak uvádí Ludmila Fialová ve své publikaci, 

nezbytnou podmínkou realizace je vytvoření dostatečného prostoru pro výuku 

výchovy ke zdraví v učebním plánu školy, tj. vymezení časové dotace potřebné 

pro vlastní realizaci očekávaných výstupů (Fialová 2014, str. 41). 
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2.2 Charakteristika vybraných vzdělávacích oblastí  

Pro záměr této práce jsou podstatné dvě oblasti vzdělávání: 

  Člověk a zdraví  

  Umění a kultura 

V následující kapitole uvádím jejich stručnou charakteristiku pro porovnání 

společných momentů pro možnosti integrace příslušného učiva. 

Oblast „Člověk a zdraví“ 

Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ vychází z holistického pojetí zdraví a chápe 

ochranu i podporu zdraví ve vzdělávacím procesu jako přirozenou součást celého 

života školy. Rozumíme tím zejména ochranu stávajícího zdraví a předcházení 

jakémukoli ohrožování a poškozování zdraví svého i ostatních. Týká se to celého 

života školy, tedy nejen žáků, ale i pedagogů a všech zaměstnanců školy. 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání vychází z toho, že se dítě již 

od útlého věku (a tím spíše v našem případě na nižším sekundárním stupni 

vzdělávání) musí dozvídat o tom proč, jak, čím a kdy může aktivně či pasivně 

ovlivňovat své zdraví (Fialová 2014, s. 40). Zde je nutné uvést, že vychováváme 

zejména svým vlastním příkladem. Nemůžeme tedy vyžadovat určité chování 

a postoje u žáků v situaci, kdy klima vzdělávacího zařízení a chování dospělých 

tomuto modelu v zásadních věcech neodpovídá.  

Cílem předmětu zaměřeného na zdraví by mělo být kromě jiného zejména 

formování odpovědného postoje k vlastnímu zdraví v celé šíři problematiky. 

To znamená mít na vědomí všechny základní aspekty zdraví, tedy zdraví tělesné, 

duševní, sociální a spirituální. Tyto aspekty spolu velmi úzce souvisí. Dá se tedy 

uvést, že podpoříme-li například zdraví tělesné ať již výživou nebo bezpečným 

chováním, utužíme tím ostatní podmínky zdraví. S tím vším souvisí osvojení si 

sociálních dovedností, které dovolují naplnit zmíněné požadavky a upevnit 

dovedností k utváření pozitivních vztahů v rodině i komunitě. Nejen to. Sociální 

dovednosti musíme formovat tak, aby mohly být využity ke společensky 

žádoucímu chování. Rizikové chování mládeže, ale i dospělých jedinců, vykazuje 
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rysy velmi vyspělých sociálních dovedností. Prospěšnost pro společnost však 

výrazně chybí.  

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví usiluje o naplnění požadavků obsažených 

v příslušných RVP ZV oblasti Člověk a zdraví (Marádová, 2006). Obsah učiva by 

měl tedy pružně reagovat na nejnovější vědecké poznatky a bez odkladu je 

zavádět do praxe. Jedná se o naplnění očekávaných výstupů v komplexním 

pohledu na celou oblast zdraví a zahrnuje i utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků navázané na současnou realitu.  

Při výchově a vzdělávání ve školním prostředí je sledováno hledisko včlenění 

jedince do kultury dané společnosti. Jedná se tedy o určitou normu žádoucího 

chování, kterou instituce od svých členů vyžaduje. V současné době jsou tyto 

normy často uvolněné a v mnohých případech nejednoznačné, což podle mého 

názoru značně komplikuje celý proces vzdělávání. I přes velkou demokratičnost 

v přístupu k výchově je nutné trvat na konkrétních zásadách lidského soužití tak, 

aby společnost, či v našem konkrétním případě společenství účastníků 

vzdělávacího procesu, mohlo spolu koexistovat a naplňovat svojí úlohu. A s tím 

přímo souvisí vzdělávací oblast základního vzdělávání Člověk a zdraví. 

Připomeňme učivo předmětu Výchova ke zdraví:  

 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 Hodnota a podpora zdraví 

 Osobnostní a sociální rozvoj 

Jedná se tedy o oblast velmi širokou a nelze ji jednoznačně oddělit od zbylých 

vzdělávacích oblastí či oborů. Zejména výchovné předměty, jak již název 

napovídá, by měly být navzájem propojeny napříč celým procesem výchovy 

a vzdělávání, neboť se týkají každodenních zkušeností, jednání či prožívání 

každého konkrétního žáka. Toto prožívání se následně odráží na práci žáka a jeho 

přístupu ke studijním povinnostem, podílí se jím na klimatu třídy i celé školy, 

na způsobu spolupráce mezi žákem a pedagogem, ale i mezi žáky navzájem. 
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Má také všeobecný vliv na žákovu motivaci k učení, na jeho mimoškolní činnosti 

a zejména na námi sledovanou oblast zdraví a zdravého způsobu života. Stejným 

způsobem bychom měli uplatňovat při přípravě hodin i při výuce průřezová témata 

a klíčové kompetence, neboť přirozeně propojují a obohacují všechny vzdělávací 

oblasti skrze zkušenosti, postoje a chování žáků. V této souvislosti považuji 

za zásadní zejména témata vyučovacího předmětu Osobnostní a sociální 

výchova, které jsou členěny do tří částí: osobnostní, sociální a mravní rozvoj. 

Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) je ovšem v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání uvedena jako obecné i průřezové 

téma a to ještě více zdůrazňuje jeho význam a důležitost.  

OSV tak obsahuje spolu s učivem VkZ a VV výchozí náměty pro navržený projekt 

integrace oborů, vytvořený pro potřeby této diplomové práce. Žádaný přesah 

v působení na žáky je možné sledovat i při aktivitách v rámci prevence sociálně 

patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Jedná se například o tato dnes tak 

aktuální témata: 

 V oblasti osobnostních dovedností: seberegulace a organizace vlastního 

života, sebepoznání a podpora vyrovnaného sebepojetí, psychohygiena, 

kreativita.  

 V oblasti sociálních dovedností: poznávání lidí a tvorba kladných 

mezilidských vztahů, komunikace, spolupráce a soutěžení. 

 V oblasti etických hodnot a morálky: pro-sociálnost, etika všedního dne, 

rozhodovací dovednosti a osobní odpovědnost za ně, mravní hodnoty 

a vlastnosti, řešení problémů. 

Ještě je třeba zmínit přímou návaznost na jiná průřezová témata RVP ZV, 

jež mohou být také součástí řešení některého z projektových úkolů při integraci 

předmětů VkZ a VV. Přímo se totiž dotýkají, jak bylo výše uvedeno, i témat 

osobnostně sociální výchovy. Jsou to výchovy environmentální, multikulturní 

a zejména výchova mediální. 

Vybrané učivo Výchovy ke zdraví s názvem „Vztahy mezi lidmi a formy soužití“ 

se prolíná nejen všemi výchovnými předměty na druhém stupni základního 

vzdělávání, ale v podstatě se týká základů lidského soužití ve společnosti. Je však 
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také součástí dalších průřezových témat, které jsou nyní povinně zařazeny 

do obsahů vzdělávání žáků a studentů. Stejně tak je východiskem požadovaných 

změn v klíčových kompetencích žáků, které se týkají rozhodovacích schopností 

a osobních postojů. 

Oblast „Umění a kultura“ 

Vzdělávací oblast „Umění a kultura“ se týká především předmětů Výtvarná 

výchova, Hudební výchova a případně Dramatická výchova. Učivo těchto 

výchovných předmětů podporuje i jiné nežli racionální vnímání světa a umožňuje 

zcitlivění vůči estetickým aspektům lidského života. Tato oblast zprostředkovává 

žákům nejen nezbytné vědomosti a dovednosti, ale podněcuje jejich schopnost 

chápat způsob dorozumívání a vzájemné porozumění, rozvíjí tvořivé činnosti 

i schopnost empatie a hledá vztahy či vazby mezi různými druhy umění. 

Poznávání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším 

příspěvkem výtvarné výchovy ke komplexnímu vzdělávání žáků.   

Výtvarná výchova je obor s bohatou teorií, s vazbou na výtvarné umění, s různými 

výtvarně výchovnými koncepcemi, s rozsáhlou tematickou sférou, s odlišnými 

aktivitami bohatými vyjadřovacími prostředky (Roeselová, 2003, str. 9). 

Viditelným výsledkem je výtvarné dílo, ale může to být i výtvarná aktivita neboli 

tvorba a zejména výtvarné vnímání. Výuka výtvarné výchovy skýtá velmi 

významnou možnost volby námětů i metod výuky. Ve smyslu obsahu se tedy 

může jednat o bohatý a mnohovrstevnatý proces. Aby bylo možné se odpoutat od 

často nežádoucích aspektů celého procesu, je nutné odborné vedení pedagoga 

a jeho citlivý přístup ke skutečnostem a možnostem výchovy. Osobnost pedagoga 

by měla zaručovat úctu k rozmanitostem výtvarného vyjádření žáků, vyvarování se 

prvoplánových úkolů, ustoupení od lehce zhodnotitelného výsledku tvorby 

a zaměření pozornosti ve prospěch prožívání podnětů, přemýšlení, sebevyjádření, 

či konfrontaci názorů, ke vzájemnému pochopení a respektu mezi všemi 

zúčastněnými.  

Učivo výtvarné výchovy přímo souvisí a zároveň navazuje na jiné oblasti 

vzdělávání, kromě základů společenských věd zejména na učivo Dějepisu 

v oblasti Člověk a společnost. 
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2.3 Historická východiska výuky předmětů VkZ a VV 

V následujících kapitolách nastiňuji historický kontext, ze kterého předměty 

Výchova ke zdraví a  Výtvarná výchova vycházejí a jeho návaznost na dnešní 

formu a obsah. 

Výchova ke zdraví 

Historické prameny nezmiňují zdraví v souvislosti se vzděláváním či vzdělaností 

tak často, jako je to u výtvarného umění. Například antika zdůrazňuje ideál 

kalokagathia, ve volném překladu jako ideál krásy v harmonii těla i ducha. Pojem 

je to mnohoznačný, dá se mu rozumět jako tělesně i duševně krásný a ctnostný 

jedinec, moudrý filozof, člověk spojený s přírodou a jejími zákonitostmi, 

s vesmírem. Na tuto celistvost přímo navazuje současný holistický přístup 

ke zdraví s důrazem na vyvážený životní styl.  

Období středověku nebylo příznivé v přístupu k tělesnému či duševnímu zdraví 

ve smyslu celistvosti. Obrat nastal s obdobím renesance kolem roku 1500, kdy 

se středem zájmu stal opět člověk. Je to období rozkvětu nových či obnovených 

vědních disciplín jako je filozofie a přírodní vědy, období zámořských objevů 

a rozkvětu obchodu. V souvislosti s výchovou zde najdeme určité, v dnešní 

terminologii by se dalo říci alternativní, tendence. Opět se objevuje požadavek 

života v souladu s přírodou. Příkladem může být latinsky psané dílo Utopia 

Thomase Mora z roku 1516. Tato kniha popisuje život na fiktivním ostrově, 

kde je všeho hojnost, vše je společné a nejsou zde válečné konflikty. V tomto díle 

se objevují myšlenky na všeobecnou školní docházku, přírodovědné vzdělání 

a zejména tělocvik jako součást výchovy.  

(odstavec) Další vývoj souvisí s velkými politickými změnami v 17. století 

a s následující průmyslovou revolucí. Tato revoluce navrátila ještě více pozornost 

k tělesnosti člověka a k jeho přirozeným potřebám, což se projevilo i v přístupu 

k výchově dětí.  

Ovšem již Komenský, velký myslitel a moudrý člověk téměř o půlstoletí dříve 

ve svých spisech zdůrazňoval význam zdravého životního stylu, ačkoli životní 

způsob v jeho době byl diametrálně odlišný. Přesto jeho hlavní výchovné zásady 
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směřovaly zejména k přiměřenosti, vyváženosti práce a odpočinku, ale například 

i k pravidlům výživy a otužování, k citlivému přístupu k žákům. Ne nadarmo jsou 

platné a citované dodnes. 

Výtvarná výchova 

Oblast výtvarného umění je v centru pozornosti celá tisíciletí a prolíná 

se neoddělitelně životem lidí. Připomeňme například nálezy jeskynních maleb 

ve Francii a Španělsku v tzv. magdalénienu, jejichž autory byli s největší 

pravděpodobností neandrtálci v období přibližně 20 000 let př. n. l. (Prokop, 1995). 

Umění staré Číny a období antiky nás dodnes naplňuje úžasem a řecká 

architektura a sochařské umění bylo inspirací nejen pro starověký Řím, ale pro 

mnohé umělecké styly po celá další staletí, dokonce i v dnešní době má svoje 

místo.  

Nemusíme se však ohlížet tak daleko do historie. Jestliže se budeme zabývat 

souvislostmi výtvarného umění s životem u nás v České republice, je klasické 

antické umění a následné umělecké směry součástí výuky již v základních 

školách. Zejména v učivu dějepisu je výtvarné umění průvodcem našich 

i světových dějin, ve výtvarné výchově je to součást teorie i praxe. Detailněji 

se historii umění věnují výtvarně zaměřené školy všech stupňů v hlavním i mimo 

hlavní proud vzdělávání. 

Umění a výtvarná tvorba nás provází jako součást kultury samozřejmě 

i v současnosti a po celý život. Je to například oblast architektury, průmyslového 

designu, médií tištěných i netištěných, reklam, oděvní a jiné tvorby, bytového 

designu, atd. Všechny oblasti se jen těžko dají vyjmenovat. Mnohdy si však ani 

neuvědomujeme, jak nezbytná součást našeho života to vlastně je. Umělecká 

a výtvarná tvorba se nás dotýká i při těch nejběžnějších činnostech a prakticky 

se jí nelze vyhnout. Zároveň vnímám jako důležitou její úlohu při formování dítěte 

okolním prostředím již od útlého věku, ovlivňuje vědomě či nevědomě vývoj jeho 

vnímání, postojů, estetiku, komunikaci, atd. 
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2.4 Psychologická a didaktická východiska výchovy a vzdělávání 

Psychologické hledisko výchovy a vzdělávání žáka vyjadřuje pohled na jeho 

osobnost. Proces, ve kterém získává zkušenosti, tedy výchova a vzdělávání, 

se děje působením vnějších i vnitřních vlivů. Vnější vlivy můžeme do určité míry 

modulovat a přizpůsobovat, jsou součástí vzdělávacího procesu. Vnitřní vlivy jsou 

většinou ovlivnitelné velmi málo nebo vůbec. Jsou to například pohlaví žáka a jeho 

vývojový stupeň, temperament a vrozené dispozice, jeho autoregulační vlastnosti, 

hodnotová orientace, atd. Učení probíhá na základě interakce mezi vnitřními 

podmínkami a vnějšími vlivy (Hadj-Moussová, 2012). 

Didaktické hledisko výchovy a vzdělávání se týká cílů tohoto procesu 

a je determinováno jak hlediskem psychologickým, tak i momentální sociální 

situací. Hlavními didaktickými zásadami jsou: názornost, přiměřenost, 

systematičnost, trvalost, spojení teorie s praxí (Gromnica, 2010).. 

Základní východiska výchovy a vzdělávání jsou tedy zcela určující pro naší 

pedagogickou činnost. Dávají rámec požadavkům a hranice možnostem 

pro výchovný a vzdělávací proces stejně jako fylogenetické a ontogenetické 

předpoklady člověka v jeho určitých vývojových fázích (Helus, 2003). 

Při přípravě jakéhokoli vzdělávacího programu, ať již pro děti, mladistvé či dospělé 

jedince, musíme brát v úvahu mnoho dalších skutečností. Především jsou 

to základní podmínky, jako například věk, počet, dosavadní vzdělání, dovednosti 

a zkušenosti účastníků, prostředí, ve kterém bude program probíhat (Helus, 2003). 

Těmto podmínkám musíme v základních parametrech podřídit obsah a způsob 

provedení tak, abychom dosáhli požadovaného cíle.  

Cíl vzdělávání, či obecněji výchovy, by měl v ideálním případě zasahovat všechny 

tři základní složky, to znamená kognitivní, tedy vzdělávací ve smyslu faktů 

a pojmů; dále konativní neboli činné, to jakým způsobem podle nabytých poznatků 

jednáme, a afektivní – jaký je náš postoj, jak a podle čeho k dané problematice 

přistupujeme, co je východiskem našich rozhodnutí. Není třeba zdůrazňovat, že 

tato poslední složka, tedy afektivní, ovlivňuje všechny předchozí 
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(Watzlawick, 2011). Pro vyučujícího pedagoga to znamená účastníky 

zamýšleného programu vhodně motivovat.  

Výkonovou motivací, která je rozhodující pro školní práci a motivací založenou 

na postojích žáků a učitelů k jednotlivým vzdělávacím oborům se zabývá 

I. Pavelková. „Výkonová motivace je jednou z nejčastějších pohnutek k učení. 

Učitelé však mívají s jejím rozpoznáním u svých žáků potíže“ (Pavelková, 2002). 

Mezi neopominutelná východiska výchovy a vzdělávání v současné době 

je prevence rizikového chování dětí a mládeže. Jedná se o fenomén, kterému 

je třeba věnovat zvýšenou pozornost zvláště v souvislosti s povinnou školní 

docházkou. V každém případě se často ve společnosti setkáváme s problémy 

chování jednotlivce a jeho přístupu k otázkám dobra a zla. To je problematika 

neobyčejně závažná a složitá. Přesahuje v každém případě možnosti a rozsah 

této práce, avšak bude nutno se jí dále hluboce zabývat. Popularizující výklad této 

problematiky lze nalézt například v článku autora Yudhijt Bhattacharjee „Dobro 

a zlo“ v prvním letošním čísle české verze časopisu National Geographic 

Magazine. 

Prevence rizikového chování je činnost, která vede k upevnění zdraví 

a k zabránění vzniku nemoci (Čeledová, Čevela, 2010, st. 35). Prevence v tomto 

smyslu tedy na podporu zdraví přímo navazuje, a to nejen na zdraví tělesné, 

ale i duševní.  

Při integraci učiva VkZ a VV se jedná o prevenci primární nespecifikovanou, 

to znamená určenou ne jedinci, ale celé populaci ještě před vznikem problémů. 

Tato forma primární prevence se snaží zlepšit současný stav nebo je zaměřena 

proti jeho zhoršení. Preventivní činnosti všeobecně zaměřené by měly zcela 

samozřejmě podporovat zdravý životní styl každého jedince a zdravé životní 

prostředí pro nás pro všechny. Aktivity primární prevence ale také cíleně zabraňují 

prohlubujícímu se rizikovému chování nebo zhoršení životních podmínek. 
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2.5 Projektové vyučování 

Vzhledem k tomu, že výstupem práce je návrh projektu, následující kapitola 

je věnována metodě projektového vyučování. 

Projektové vyučování a učení je jednou z aktivizačních metod výuky. Je to způsob 

založený na aktivní účasti žáků a studentů na svém vlastním procesu učení. Lucie 

Zormanová řadí tento styl mezi inovativní výukové metody, které dále dělí 

na „aktivizační“ (to znamená metodu problémové a didaktické hry), diskusní, 

situační a inscenační metody. Problémové vyučování je podle této autorky naopak 

takzvanou „komplexní metodou“, což je například výuka skupinová, partnerská 

a kooperativní, metoda kritického myšlení a učení v životních situacích atd. 

(Zormanová, 2012, s. 55).  

Žáci ani pedagogové nejsou vždy na tyto metody bez výhrad připraveni. Jsou totiž 

charakteristické daleko náročnější přípravou, samostatnou badatelskou prací žáků 

a aktivní spoluprací jednotlivců i celých skupin. Nutné mohou být změny 

v organizaci vzdělávacího procesu ve smyslu spojení hodin, přizpůsobení rozvrhu 

a podobně. V projektové výuce je určité dané téma či problém nahlíženo z různých 

stran, komplexně. Tím se může dotýkat obsahů několika vyučovacích předmětů 

najednou, a to včetně průřezových témat, které přirozeně propojují celý vzdělávací 

proces. Zamýšlená integrace dvou výchovných předmětů, v našem případě 

Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy, tedy pomáhá komplexnosti 

ve vzdělávacím procesu. Pozitivní aspekt projektového vyučování je v tom, že 

dává možnost zapojení všech žáků podle jejich schopností, umožňuje zapojení 

i žáků různým způsobem znevýhodněných. Každý totiž pracuje vlastním tempem 

a zadání se dá velmi dobře individualizovat. Možné je také vhodné rozdělení do 

skupin, kdy se žáci učí od sebe navzájem, nebo přispějí alespoň částečně do 

společného díla. Projektová výuka, jako inovativní metoda, má mnoho výhod. Zde 

jsou uvedeny v upravené verzi podle Zormanové „Výukové metody v pedagogice“ 

(Zormanová, 2012) pro moji práci ty podstatné. 

 Možnost naplňování výchovně-vzdělávacích cílů všech úrovní (podle 

Bloomovy taxonomie) 
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 Osvojování vědomostí, dovedností, návyků a postojů v souladu 

s didaktickými zásadami (kupříkladu zásada individuálního přístupu, zásada 

aktivnosti, zásada spojení teorie s praxí, zásada uvědomělosti, zásada 

soustavnosti) 

 Rozvoj logického myšlení, představivosti, aktivity, tvořivosti, samostatnosti 

 Rozvoj kooperace, komunikace, zodpovědnosti za vlastní práci i práci 

kolektivu, rozvíjení schopnosti týmové práce 

 Zvýšení sebevědomí žáků 

 Možnost zvýšit zájem žáků o daný obor 

 Umožnění individualizace ve výuce 

 Nabídka optimálního rozvoje schopností všech žáků, jak žáků 

podprůměrných, tak nadaných, tak i žáků se specifickými poruchami učení 

Jednotlivé dovednosti a jejich přínos pro žáky je možné sledovat v odpovědích 

žáků ve strukturovaném rozhovoru a v hospitačních arších v kapitolách v závěru 

práce. 

Jestliže plánujeme ve třídě výuku formou projektu, měli by mít žáci již nějaké 

zkušenosti se skupinovou, kooperativní a individuální prací.  Při návrhu projektu 

jsem vycházela z informace, že žáci vybrané školy se již v minulosti setkali 

s projektovou výukou. Nebylo proto nutné je podrobně s touto formou vyučování 

seznamovat. Pro přehlednost uvádím základní obecné principy projektového 

vyučování.  

 Je řešen jeden vymezený problém či základní téma, může se ale týkat více 

vyučovacích předmětů.  

 Téma projektu zadává buď vyučující, nebo ho navrhnou sami žáci 

po úvodní informaci, vychází z reálného života.  

 Podobu projektu žáci sami ovlivňují.  

 Je určen jasný a splnitelný cíl, způsob hodnocení či zveřejnění.  

 Vytváří se situace, kdy žáci musí sami projevit vlastní iniciativu, 

spolupracovat mezi sebou a nést odpovědnost za společné dílo. 

Jmenovaná metoda nabízí několik základních druhů přístupu či základního 

rozdělení. Například projektové vyučování podle navrhovatele, převažujícího místa 
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konání, počtu žáků nebo celých tříd atp., podle času plánovaného na splnění, 

podle počtu dotčených vyučovacích předmětů a zejména podle žádoucího cíle 

celého projektu (Zormanová, 2012). Nesmíme zapomínat, že tato metoda 

je zásadním způsobem postavená na práci skupin a že v každém případě končí 

konkrétním hmatatelným výsledkem, kterým se žáci mohou pochlubit. Ať již je to 

veřejná výstavka, publikování na školním webu či výzdoba třídy a podobně.  

Svou komplexností projektové učení překonává určitou roztříštěnost a odtažitost 

různých vzdělávacích obsahů od reálného života. Tomu napomáhá také nezbytná 

závěrečná reflexe, která pomáhá žákům si ujasnit výsledky a závěry společné 

práce. Žáci sami hodnotí, co se jim povedlo a co ne, učí se prezentovat sebe 

a svou práci, ale i naslouchat a respektovat odlišný přístup. Jako problematické se 

může ukázat implementace nových přístupů do vyučování či jejich větší časová 

náročnost při přípravě. Plošnému rozšíření do běžné praxe mohou také bránit 

další vnější vlivy, jako přetíženost pedagogů, vyšší naplněnost tříd či nárůst 

cizinců v kolektivech žáků. 

Projektové vyučování znamená zadání promyšlené ucelené práce v podstatě 

na libovolné téma, která vyžaduje od žáků velkou dávku samostatnosti, jejich 

vlastní návrhy řešení a iniciativu při sbírání podkladů. Výsledky projektu 

je potřebné prezentovat tak, aby každý žák mohl poukázat na tu část, na které 

se podílel. Což často stačí v rámci třídy. Projekty mohou být krátkodobé, například 

na jednu vyučovací hodinu. To je model vhodný pro žáky i pedagogy, kteří s touto 

metodou začínají, nebo tento časový rozsah vychází z daného tématu. 

Projekty mohou být nejen na různá témata, ale i zasahovat různě velkou skupinu 

řešitelů či účastníků a jsou plánované na různě dlouhá časová období. Existují 

například celostátní projekty na třídění odpadu, projekt „Zdravá škola“ 

či mezinárodní projekt „Edison“ zaměřený na výměnu zkušeností žáků z různých 

koutů světa. 

Projektové vyučování je vynikající příležitostí také pro výuku výtvarné výchovy. 

Výtvarné činnosti zadávané nahodile bez dlouhodobějšího záměru netvoří ucelený 

systém a bohužel nevyužívají možnosti, které tento předmět dává. Podle Věry 

Roeselové je pro výtvarné projekty typické jiné členění výuky. Je to dáno 
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strukturací tématu, které podněcuje zkoušení dalších, nikoli jen prvoplánových 

řešení, větví se a přináší tak nečekané možnosti výchovného působení v širších 

kulturních souvislostech. Autorka dále uvádí: „Projektová metoda, užívaná 

v základní škole, učí děti tvořivě přistupovat ke znalostem z jednotlivých předmětů 

a samostatně je uplatňovat. Spočívá v pedagogice 20. a 30. let minulého století, 

podobně jako kořeny problémového vyučování“ (Roeselová, 2003, str. 71). 

Výhody projektové výuky se mohou naplno projevit i vzhledem ke svobodě 

výtvarného pedagoga, resp. při plánování jednotlivých činností.  Nezanedbatelný 

je přínos v oblasti sociální a osobnostní výchovy, právě při implementaci VkZ 

a VV. Nenásilnou formou jsou také splněny požadavky RVP při zařazení 

průřezových témat a rozvoje požadovaných klíčových kompetencí žáků. 

Ve výchovných předmětech, které nejsou postaveny na osvojení velkého množství 

znalostí či akademických vědomostí, se mohou projevit skryté schopnosti 

a dovednosti žáků jinde neúspěšných. V případě, že se u žáků žádné vhodné 

schopnosti neprojeví nebo jen v minimální míře, je možné ocenit snahu a pokrok 

v individuální rovině, respektive formativním způsobem hodnocení. To je forma 

hodnocení vycházející z individuálního výkonu bez ohledu na srovnání s výkony 

jiných žáků či třídy jako celku. Pro mnohé žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami je právě tato forma hodnocení žádoucí, protože běžně užívaná 

sumativní forma hodnocení vychází z norem, které jsou pro tyto žáky často 

nedosažitelné. Akcent je tedy kladen na jednu ze zásadních podmínek výchovy 

jako celku, což je prožitek úspěchu. Ten totiž podmiňuje zdravé sebevědomí 

a sebehodnocení jedince a stává se pro každého také motivací k další činnosti. 

Pro návrh projektu uvedený v kapitole „Výstup práce“ jsem použila tyto obecné 

klíčové ideje a předpoklady: 

 Projektové vyučování je pro aktivizaci žáků velmi vhodné 

 Díky tomu, že z žáků se stanou spolutvůrci hodin, tak jako pedagog získám 

kvalitnější zpětnou vazbu, než u pasivního vyučování. 

2.6 Příprava projektu 

Smyslem této kapitoly je pojednání o projektu na čtyři vyučovací hodiny.  
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Při přípravě projektového vyučování je třeba brát na zřetel cíl projektu, možnosti 

lidských, materiálních i finančních zdrojů a možnou časovou dotaci. Naprosto 

nezbytná je organizační i teoretická příprava, kdy čerpáme z dostupné literatury. 

Pro propojování učiva více oborů můžeme čerpat zejména z povinného učiva 

daného RVP a z učebnic, zařazených do seznamu učebnic po schválení doložkou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je nezbytné se seznámit s učivem 

všech propojovaných vyučovacích předmětů a vzít v úvahu možné vazby na další 

předměty, jejichž témata mohou podporovat, rozšiřovat a obohacovat námět 

připravované projektové výuky. Obsah učiva předmětu Výchova ke zdraví 

má jasnou strukturu a přímé vazby na příbuzné naukové předměty, z nichž 

jmenujme zejména Biologii a Chemii. Pro předmět Výtvarná výchova je nejbližším 

naukovým předmětem Dějepis. 

Výchovné předměty by měly splňovat podobná či společná kritéria a požadavky, 

měly by vést k vlastní realizaci očekávaných výstupů ve výuce. V průběhu své 

práce sleduji možnosti podpory žádoucích změn v postojích, uvažování, 

rozhodování a tím i v jednání každého žáka v maximální možné míře jeho 

možností. Pracovala jsem s myšlenkou najít vhodné řešení nenásilné a pozitivní 

motivace žáků, kteří vzhledem k vývojovému stupni řeší mnoho osobnostních 

problémů a ne vždy se dokonale soustředí. V předmětu VkZ jsou probírána témata 

pro praktický život nezbytná, zároveň ale výchovné předměty nebývají vnímány 

žáky i rodiči jako důležité a mohou být také směrodatné pro další případné 

studium na středních školách či pro budoucí pracovní uplatnění. 

Isabella Pavelková ve své knize nastiňuje hrubé rysy problémů se školní 

motivovaností takto: „Z  hlediska motivačního, resp. Kognitivně motivačního, 

nabízí školní prostředí velice komplikované situace. Ve školní realitě dochází 

pravděpodobně velmi často ke střetu individuálních motivačních preferencí žáků 

s požadavky školní práce a učitele (žákům se ne vždy chce pracovat; zajímá je 

něco jiného; mají pracovat na něčem, co jim nejde; práce vyžaduje příliš úsilí, 

které se jim nechce vynakládat; nepřipisují probírané látce význam…)“ 

(Pavelková, 2015 s. 34). Autorka dále uvádí, že velká pozornost a péče 

je věnována zvýšení přitažlivosti úkolů a získání žáků pro zadané úkoly v procesu 

výuky.  Zmiňuje také motivační proměnné (strukturu motivace studentů), jako 
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východisko převažujících pohnutek ke školnímu učení. Jsou to kromě motivace 

poznávací, sociální a výkonové také cílová a zájmová orientace žáků či studentů, 

jejich osobní postoje k předmětům či úkolům, ale i motivační proměnné jako 

struktura motivace studentů, ze které vyplývají převažující pohnutky ke  školnímu 

učení (např. Poznávací, sociální a  výkonová motivace). Dále je to také cílová 

a zájmová orientace, postoje studentů k předmětům nebo k danému obsahu 

úkolu, vnímané osobní nadání na  předmět či na  danou látku (Pavelková, 2015). 

Tato domnělá úroveň vlastních schopností zvládnout úkol velkou měrou ovlivňuje 

postoj žáka a je možné jí měřit pomocí testů tzv. strachové orientace. To 

znamená, jakým způsobem žáci zvládají zátěžové situace spojené s učením 

a zejména s následným testováním úrovně získaných vědomostí a dovedností.  

 Při přípravě projektové výuky přihlížíme ke stylům učení žáků například tak, jak je 

popisuje ve své publikaci Styly učení žáků a studentů Jiří MAREŠ. Tento autor 

rozlišuje základní přístup žáků k učení na povrchový, hloubkový a strategický 

(Mareš, 1998). V projektovém vyučování tak, jak je připraveno pro výstup této 

diplomové práce, se žáci dělí do skupin pro společnou část úkolů, například při 

tvorbě myšlenkové mapy, při rozdělení úkolů při přípravě prezentace (aranžování 

výstavy) výtvarných prací. Z didaktického hlediska je potřeba zohlednit styly učení, 

také možnosti a schopnosti jednotlivých žáků při rozdělování do skupin tak, 

abychom zapojili do práce pokud možno všechny žáky. Psychologické hledisko se 

projevuje záměrem podpořit úspěšnost každého z žáků alespoň v individuálně 

dosažitelné míře. 

Výchovné předměty, jak jsem již uvedla, poskytují vynikající možnost pro úspěšné 

uplatnění opravdu všech žáků, tedy nejen nadaných a osobnostně vyzrálých. 

Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že zajímavá témata či nový způsob podání 

látky žáky zaujme, pokud je zároveň zohledněna spolu s přiměřenou náročností. 

Tuto náročnost je zvláště při výuce Výtvarné výchovy možné dobře odstupňovat, 

podmínkou je jen osobní zaujetí žáků. Zásadní význam má také osobnost učitele, 

jeho odborná erudovanost a schopnost děti výchovně vést a motivovat. Je potřeba 

žáky a dynamiku třídního kolektivu dobře poznat, včetně jejich strachové 

orientace. Při projektovém vyučování je dostatečný prostor vytvořen i pro žáky 

cizince s nedostatečnou znalostí češtiny, stejně tak pro žáky se speciálními 
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výchovnými a vzdělávacími potřebami. Všichni tito žáci mohou mít výrazné 

problémy v naukových předmětech, ale zde mají ideální možnost se projevit při 

výtvarném zpracování námětu a způsobem použití výtvarné techniky tak, že prožijí 

pozitivní emoce, zažijí úspěch a radost z tvoření. Žáci při pozitivních prožitcích 

získávají potřebnou motivaci či elán, mnohé se o nich dozvíme a můžeme s nimi 

na základě toho i lépe pracovat. Následně můžeme také vnímat přínos celého 

procesu jako součásti všeobecné primární prevence projevů nežádoucího chování 

dětí a mládeže.  

V navrhovaném projektu jsou ve výtvarné části voleny vhodné výtvarné techniky, 

které je možné dobře využít v rozsahu dané časové dotace jedné vyučovací 

hodiny. K těmto výtvarným technikám patří například kresba, malba, koláž, práce 

s modelovací hmotou, grafické techniky (frotáž, tisk z koláže). Je nutné zohlednit 

také věk a schopnosti žáků, skladbu třídního kolektivu a prostředí, ve kterém 

výuka probíhá. 

Pedagogy navrhovaná integrace předmětů vyžaduje znalost učiva 

implementovaných předmětů napříč ročníky, vzájemnou spolupráci mezi 

vyučujícími a sjednocení jejich přístupu při zpracování konkrétních výukových 

témat. Možnosti a omezení vyplývající z těchto požadavků budou ověřeny v rámci 

výzkumu. 

Didaktická příprava a časový harmonogram je rozebrán v samostatných 

kapitolách. 

2.7 Integrace výukových předmětů 

V této kapitole vymezuji termín integrace ve smyslu propojování výukových 

předmětů. Tento termín představuje hledání společných témat vybraných 

předmětů tak, aby bylo možné náměty uchopit z více pohledů a zároveň umožnit 

žákům hlubší prožitek. Ten pak vlivem vhodné reflexe může navodit žádoucí 

změnu postojů a chování žáků, případně také ovlivnit dosavadní zvyklosti nejen 

žáků, ale také jejich rodin. Podrobnější souvislosti s integrací předmětů jsou 

uvedeny v kapitole „Charakteristika vzdělávací oblasti“. 
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Ve vybrané základní škole se konkrétní témata výuky probíraná v určitém ročníku 

spirálově opakují, v průběhu vzdělávání se rozšiřují a znalosti prohlubují. Tím je 

žákům umožněno osvojování učiva a postupné nabírání zkušeností a dovedností 

komplexněji, konkrétní témata na sebe navazují, prohlubují se a jejich objem je tak 

možné postupně rozšiřovat. Tento způsob výuky je společný všem vyučovacím 

předmětům. Na dosavadní získané vědomosti a dovednosti navazují nově 

osvojené, rozšiřující se informace, fakta i způsob zpracování. Zařazení či použití 

takových nových poznatků s využitím již nabytých zkušeností pomáhá dalšímu 

učení, ve smyslu kvalitnějšího porozumění a proniknutí do problematiky 

konkrétního učiva. 

Zde bych ráda upozornila na poznatky o specifikách a rozdílných způsobech učení 

žáků a studentů, uvedených v publikaci Motivace žáků k učení od Isabelly 

Pavelkové (Pavelková, 2002). 

Zákonný rámec základního vzdělávání dovoluje vyučovací hodiny v odůvodněných 

případech spojovat, což je určeno zákonem č. 561/2004 Sb. Cituji: 

„Vyučovací hodina: 

(1) Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším 

odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku 

a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut. 

Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. 

V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. 

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem organizaci 

vyučování a pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin 

při vyučování.“ 

Je tedy na naší úvaze a zejména na personálních či organizačních možnostech 

školy, zda zvolíme model spojování hodin s jedním či oběma vyučujícími, či zda 

pedagogové spojí síly pouze na přípravu konkrétní práce pro žáky například 

formou projektové výuky. 
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Spojovat nelze všechny vyučovací hodiny, osnovy obou předmětů se mohou 

diametrálně lišit a propojit je by bylo příliš komplikované. Integrace předmětů není 

často vhodná pro všechna vyučovaná témata, vždy je potřeba zvážit časovou 

i organizační náročnost konkrétní výuky, v porovnání s běžným frontálním 

přístupem. Integrace předmětů však na druhou stranu obohatí způsob výuky 

a lépe podchytí schopnosti žáků, které se nemusí uplatnit při využití tradičních 

forem a metod výuky. Je potřeba zároveň zohlednit fakt, že úroveň žádoucích 

změn na straně žáků jsou obecně ve výchovných předmětech hůře měřitelné 

a nedají se testovat běžným způsobem tak, jako v naukových předmětech. V tom 

případě, kdy předpokládáme pomocí integrace předmětů a změnou formy výuky 

zlepšení motivovanosti žáků a zapojení každého z nich podle jeho vlastních sil, 

má podobná snaha jednoznačně pozitivní přínos. Podporujeme tím plně nejen 

prevenci rizikového chování ve škole, ale příznivý dopad bude možné sledovat 

i v celém výchovně vzdělávacím procesu. 

2.8 Použité vyučovací metody 

Kapitola obsahuje stručný popis metod, které jsem používala při projektovém 

vyučování, přičemž zvolená metoda výuky vedla k dosažení výukového cíle.  

V závěru kapitoly jsou uvedeny stručné teoretické informace o použitém pojmu 

myšlenková mapa a o výtvarné techniky. 

Pro realizaci projektu v rámci čtyř vyučovacích hodin jsem volila metody slovní 

i názorně demonstrační, diskusi, skupinovou a kooperativní výuku a individuální 

práci žáků. 

Metody slovní doprovázejí a doplňují všechny ostatní metody. Dělíme je 

na metody monologické a dialogické, metody písemných prací a metody práce 

s učebnicí (Gromnica, 2010).  

Metody názorně demonstrační zprostředkovávají poznatky prostřednictvím 

poznávání předmětů bez aktivního působení na ně. Dělíme je na předvádění 

a pozorování, práce s obrazem a instruktáž (Zormanová, 2012). 
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Diskusní metoda, skupinová a kooperativní výuka patří mezi metody inovativní, 

povzbuzující vlastní aktivitu žáků při učení. Podporuje myšlení a komunikační 

dovednosti žáků (Zormanová, 2012). Diskuse může probíhat jak mezi žáky 

navzájem, tak mezi žáky a učitelem. Ve skupinové výuce žáci mohou participovat 

na společném úkolu a při práci se od sebe vzájemně učit. Při kooperativní výuce 

je výsledek práce společným dílem a splnění úkolu závisí na zapojení a aktivitě 

jednotlivých členů. 

Monologická slovní metoda výkladu formou frontální výuky je klasickou výukovou 

metodou, kdy je možné v poměrně krátkém čase seznámit všechny žáky 

se základními informacemi, které jsou potřebné pro další práci v hodině. Patří 

mezi metody tradičního vyučování (Zormanová, 2012). Po seznámení s tématem 

je možné pro jiné úkoly použít metodu individuální samostatné práce žáků, práce 

ve skupinkách či participativní metodu diskuse, například při tvorbě myšlenkové 

mapy. 

Při samostatné individuální práci žáci řeší problém zadaných úkolů pro ně 

osobitým způsobem a případně posléze mohou navázat spolupráci s jinými žáky. 

Myšlenková mapa  

je grafické znázornění asociací k základnímu tématu. V praxi se nejčastěji používá 

zobrazení v podobě slunce, kdy ve středové „bublině“, těle slunce, je uvedeno 

základní téma. Paprsky ukazují různý směr základních asociací a ty se ve formě 

dělení paprsků a navazujících „bublin“ větví do dalších podtémat. Myšlenkové 

mapy nejsou závislé na dokonalosti provedení, nejčastěji je načrtneme rukou na 

papír, či v našem případě křídou na tabuli. Zásadní je uvědomit si šíři záběru 

základního tématu a vzájemné souvislosti. Ideálním způsobem hledání 

souvisejících výrazů a významů je metoda brainstormingu. Uplatňuje se 

ve skupině, která hledá nová řešení nějakého problému. Účastníci mají za úkol 

vyslovovat nápady a různá řešení související s námětem, a to bez ohledu 

na praktičnost či rozumové zdůvodnění. Je to takové chrlení prvotních intuitivních 

myšlenek vyvolaných daným námětem. 
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Výtvarné techniky a postupy  

slouží k viditelnému zobrazení umělcovy myšlenky či záměru. Měly by vyplývat 

z výtvarných aktivit v souvislosti s tématem práce, neboli sledovat pravidlo 

„jednoty námětu a provedení“. V této souvislosti můžeme hovořit o tzv. výtvarných 

vyjadřovacích prostředcích (Roeselová, 2003). 

2.9 Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program základní školy musí navazovat a vycházet 

z příslušných RVP ZV v oblastech učiva vzdělávacích oblastí a zahrnuje 

návaznost na průřezová témata a získání klíčových kompetencí na straně žáka 

(blíže kapitola „Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví“ na str. 15 této 

práce). 

Školní vzdělávací program vychází vždy z  profilace určité konkrétní školy. Ta si jej 

upravuje tak, aby co nejvíce vyhovoval podmínkám, ve kterých se daná škola 

nachází. Jedná se nejen o stupeň školy a její ročníky, ale také o umístění, velikost 

školy, stavební plány a možnosti jejich úprav či potřeby obyvatel příslušné 

spádové oblasti. Ludmila Fialová uvádí ve své publikaci Vzdělávací oblast Člověk 

a zdraví v současné škole, že nezbytnou podmínkou realizace ŠVP je také 

vytvoření dostatečného prostoru pro výuku výchovy ke zdraví v učebním plánu 

školy, tj. vymezení časové dotace potřebné pro vlastní realizaci očekávaných 

výstupů (Fialová 2014, str. 41). 

Národní ústav pro vzdělávání uvádí na svých internetových stránkách aktuálně 

platný RVP pro ZV. Zde najdeme kromě cílů a pojetí základního vzdělávání také 

povinné učivo jednotlivých oborů i očekávané výstupy, to znamená schopnosti 

a dovednosti žáků, získané v konkrétním předmětu. Zde cituji z RVP ZV 

povinného učiva dotčených vzdělávacích oborů, kterých se implementace týká. 
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 Výchova ke zdraví ve znění podle RVP ZV:  

„VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ“ 

 vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství, 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická 

skupina, obec, spolek.“  

 Osobnostní a sociální výchova (průřezové téma) podle RVP ZV: 

 „OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ“ 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; 

zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity,  

 seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových 

postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských 

vztazích; pomáhající a prosociální chování, 

 psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, 

hledání pomoci při problémech, 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama 

i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace 

a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování.“ 
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 Výtvarná výchova podle RVP ZV:  

„ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI“ 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní 

a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 

prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické 

proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném 

vyjádření, 

 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu 

– vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 

světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky 

vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření, 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé 

vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických), 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, 

kombinace a variace ve vlastní tvorbě.“ 

Zásadní otázkou pro propojení učiva oborů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova 

v rámci projektového vyučování je, zda bude pro praxi vhodnější vytvořit výtvarný 

projekt s reflexí v rámci VkZ nebo naopak výtvarný námět čerpat z již probrané 

látky v hodině VkZ. Tento druhý jmenovaný způsob pak může podle mého názoru 

umocnit či navodit hluboký prožitek z již známého, ale důležitého 

a mnohostranného tématu z oblasti zdraví. Výsledkem žákovy činnosti je pak 

v obou případech konkrétní dílo či kontrolovatelný obsah vědomostí, jako jedna 

z podmínek splnění výstupů z každého vyučovacího předmětu. Lze si v tomto 

případě představit v hodině VkZ seznámení s fakty, které lze následně snadno 

ověřovat a hodnotit známkou, do následující hodiny VV směřovat výchovu 

k empatii, citlivému vnímání či tělesnému zážitku a haptickým vjemům 

umožněným ve výtvarné výchově. Navodí se tak asociační představy o daném 

námětu a následující reflexe v obou předmětech bude jednoznačně hlubší. 
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Nezapomínejme na zásadní cíl: výchova občana na základě etických principů, 

tedy empatického, respektujícího a citlivě vnímajícího a odpovědného za vlastní 

jednání. Podmínkou k úspěšnosti celého procesu je ovšem atmosféra důvěry 

ve třídě a prostředí bez obav a úzkostí. Jestliže se nám to podaří, splnila 

se podmínka k navození prožitku vlastních emocí a vlastních emocionálních 

postupů (příjemný, nepříjemný, bolest atp.). Toto zcitlivění vůči sobě teprve 

napomáhá vnímat potřeby, pocity a emoce druhých lidí. Tedy jinak řečeno skrze 

vlastní vnímání a cítění teprve můžeme pochopit jiné osoby a jejich potřeby. 

Výtvarná tvorba, která je navázána na osobní, neopakovatelný přístup ať již 

ke zpracování tématu nebo k způsobu provedení výtvarného záměru, souvisí 

mnohdy přímo s nevyslovenou či nesdělitelnou osobní výpovědí o intimních 

skutečnostech. Zdůrazňuji tedy velkou opatrnost v hodnocení konečných děl. 

Vzhledem k tomu je docela dobře možné považovat výsledky práce za přísně 

soukromá vyznání a osobní výtvarné výpovědi a jako k takovým je nutné 

přistupovat nejen v hodnocení vůči dotčenému žákovi, ale i při následné reflexi 

před ostatními spolužáky (Roeselová, 2003). 

Sledujeme přitom cíl: výchova občana na základě etických principů, tedy 

empatického, respektujícího a citlivě vnímajícího a odpovědného za vlastní 

jednání. Podmínkou k úspěšnosti celého procesu je atmosféra důvěry ve třídě 

a vstřícné prostředí, kde nevznikají obavy a úzkosti. Při úspěšné realizaci dojde ke 

splnění vhodných podmínek k navození prožitku vlastních emocí a emocionálních 

postupů (příjemný, nepříjemný, bolest atp.). Toto zcitlivění vůči sobě (sebereflexe) 

teprve napomáhá vnímat potřeby, pocity a emoce druhých lidí. Skrze vlastní 

vnímání a cítění teprve můžeme pochopit jiné osoby a jejich potřeby. 

Výtvarná tvorba, která je navázána na osobní, neopakovatelný přístup 

ať již ke zpracování tématu nebo k způsobu provedení výtvarného záměru, souvisí 

mnohdy přímo s nevyslovenou či nesdělitelnou osobní výpovědí o intimních 

skutečnostech. Zdůrazňuji tedy velkou opatrnost v hodnocení konečných děl. 

Vzhledem k tomu je docela dobře možné považovat výsledky práce za přísně 

soukromá vyznání a osobní výtvarné výpovědi a jako k takovým je nutné 

přistupovat nejen v hodnocení vůči dotčenému žákovi, ale i při následné reflexi 

před ostatními spolužáky (Roeselová, 2003). 
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Ve výtvarné výchově volí výtvarná témata pedagog, proto se při přípravě 

vyučovacích hodin může poměrně flexibilně přizpůsobovat potřebám námětu 

či zvolené technice. Při přípravě projektové výuky propojující různé obory vychází 

z povinného učiva všech dotčených předmětů. V případě projektu, 

který je součástí této práce, je to učivo předmětu Výchova ke zdraví a Výtvarná 

výchova. Konkretizované náměty či techniky si žáci případně mohou navrhnout 

sami podle vlastních preferencí tak, aby zároveň měli prostor pro výtvarné 

vyjádření vlastního přístupu. Záměrem je v tom případě prohloubit a rozšířit 

vnímání celé problematiky jak z výtvarného hlediska, tak z hlediska zdraví. 

Výtvarná technika spolu s výtvarným problémem, motivací a návazností 

na výtvarnou kulturu se přímo odvíjí nejen od námětu, ale také od očekávané 

přidané hodnoty každého výtvarného díla. Přidaná hodnota je něco, co si žák 

odnáší ze své činnosti navíc, co přesahuje rámec jakékoli prosté 

a bezmyšlenkovité práce. Je tedy hlavním spojujícím momentem obou 

integrovaných předmětů – prostřednictvím prožitku a projevu vlastních emocí 

a zároveň určitého zcitlivění vůči své vlastní osobě v průběhu přemýšlení 

o námětu a jeho souvislostech. Zde je potencionální možnost přímo propojit 

dotčené předměty s přesahem do osobnostní a sociální výchovy, která sleduje a 

rozvíjí stejné oblasti osobnostních kompetencí. 

Výtvarná témata i výtvarné techniky je potřeba volit tak, aby každý žák měl šanci 

uspět. Ať již jakýmkoli žádoucím způsobem. Respektujeme zejména věk a úroveň 

žáků, probranou látku, školní výukový program, konkrétní situaci v dané třídě, 

materiální, personální i časové podmínky. Je to základní parametr a požadavek 

při úspěšné výchově. Zároveň právě ve výtvarné výchově máme vynikající 

možnost navodit společný, ale i osobní zážitek, dodat impulzy k přemýšlení 

a osobnostnímu zcitlivění, uvědomění sebe sama a své jedinečnosti, k intimní 

výpovědi beze slov a k duchovnímu způsobu myšlení. Může to být takové 

zpomalení běhu světa, přímo kontrastující s prudkým růstem konzumu, citovou 

plochostí a přehlcením podněty, v nichž se ztrácíme. Nehledejme dokonalost, 

ale sdělnost (Roeselová, 2003). 
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Při přípravě projektu jako výstupu této diplomové práce jsem navazovala 

na Preventivní program školy, proto s touto problematikou blíže seznamuji 

v následující kapitole. 

2.10  Minimální preventivní program  

Preventivní program je povinným dokumentem každé školy. Je zaměřen 

na prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování dětí ve škole i mimo 

ni. Obsahuje základní údaje o škole a nezbytné kontakty na vedení školy i členy 

školního poradenského pracoviště, to znamená na školního metodika prevence, 

na výchovného poradce, na školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga. Je zde povinně také uvedena stručná analýza současné situace 

konkrétní školy v oblasti prevence, stanovení cílů prevence, skladba aktivit pro 

jednotlivé cílové skupiny, dále evaluace a případně přílohy na doplnění. 

Program vypracovává či aktualizuje nově pro každý školní rok školní metodik 

prevence, který zároveň odpovídá za jeho plnění. 

Zásady PPŠ jsou uvedeny v Národní strategii primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018 a v metodickém doporučení 

k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních. Toto metodické doporučení je uveřejněno 

na internetových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

pod číslem jednacím 21291/2010-28. Vymezuje aktuální terminologii, 

která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do Školního 

vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému 

prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Minimální preventivní 

program, doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen „školy“) 

při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže. 

2.11  Závěr teoretické části 

Teoretická část práce se věnovala současné situaci v oblasti vzdělávání v České 

republice a seznámení se vzdělávacími oblastmi „Člověk a zdraví“ 

a „Umění a kultura“. 
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Současnou situaci našeho vzdělávacího systému charakterizuje nejen 

mezinárodní spolupráce, návaznost na nejnovější vědecké poznatky, ale hlavně 

důraz na osobnost a potřeby žáka. Došlo k výrazným změnám v koncepci výchovy 

a vzdělávání i v postavení škol jako právnických osob. Tyto změny kladou zvýšené 

nároky na pedagogy, na jejich odbornost i osobní pracovní nasazení. Zároveň 

se však uvolňuje prostor pro kreativitu učitelů a alternativní přístupy ve vzdělávání 

žáků. To znamená mezi jiným možnost propojovat obsahy vzdělávacích oborů 

ve prospěch větší atraktivity a pochopitelnosti učiva různých vyučovacích 

předmětů. 

Mezinárodní spolupráce přináší možnost srovnání úrovně školství a zkušenosti 

z praxe se zaváděním nových výukových metod, zároveň ale znamená zvýšení 

výskytu problémů, se kterými jsme neměli v minulosti mnoho zkušeností. 

Tyto problémy se promítají jak do změn zákonů a předpisů, tak do povinných 

dokumentů škol a nových pracovních pozic ve školství. To znamená například 

do rozvoje školních poradenských pracovišť. 



44 
 

3 Výzkumná část 

Cílem výzkumu je zjistit jaké jsou možnosti integrace oborů na vybrané škole 

a zda je možné integrovat učivo předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova 

na 2. stupni ZŠ. 

Šetření má dvě základní části. První se zabývá analýzou podmínek školy pro 

realizaci integrace a čerpá ze Školního vzdělávacího programu a SWOT analýzy. 

Na základě těchto podkladů jsem navrhla projekt na integraci uvedených oborů. 

Druhá část je věnována ověření navrženého projektu integrace oborů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova v praxi. 

Cílem diplomové práce je zlepšit provázanost předmětů Výchova ke zdraví 

a Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ a tím podpořit zájem žáků o tyto předměty. 

K dosažení cíle práce jsem stanovila tyto dílčí kroky: 

1. Analýza školních dokumentů a příprava projektu integrace učiva. 

2. Integrace části učiva VkZ do VV v šestém ročníku ZŠ formou projektového 

vyučování.  

3. Zjištění názorů žáků strukturovaným rozhovorem. 

Pro krok č. 1 jsem analyzovala Školní vzdělávací program, Školní preventivní 

program a SWOT analýzu a podklady jsem využila při přípravě projektu, který 

jsem nazvala „Cesta mezi lidmi“. 

Krok č. 2 představuje realizaci projektu. Tématem bylo učivo VkZ Vztahy mezi 

lidmi a formy soužití zpracované pro projektovou výuku. Projekt „Cesta mezi lidmi“ 

byl po dohodě s pedagogy realizován v průběhu třídnických hodin a hodin 

výtvarné výchovy. 

Krok č. 3 proběhl pomocí otázek strukturovaného rozhovoru se žáky v závěru 

poslední projektové hodiny. 

Vybrané téma z výuky předmětu VkZ jsem volila jako vhodné pro seznámení žáků 

s konkrétními tématy a jako vhodnou inspiraci k osobité výtvarné tvorbě.   



45 
 

V příloze této práce je fotodokumentace originálních a neopakovatelných prací 

žáků. Následně byla provedena prezentace výtvarných prací formou výstavky, 

kterou žáci společně aranžovali a rozhovor o průběhu projektového vyučování.   

3.1 Metody výzkumu 

Metodou výzkumu je analýza dokumentu, konkrétně SWOT analýza, analýza 

preventivního programu a strukturovaný rozhovor. 

 Analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání 

vhodných dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. 

Analýzu dokumentů můžeme kombinovat s jakoukoli jinou metodou 

získávání dat, např. s rozhovorem, pozorováním nebo ohniskovou 

skupinou. Vyhledané dokumenty jsou dále podrobeny obsahové analýze, 

jež zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzu dat. 

 SWOT analýza obecně se řadí mezi základní metody strategické analýzy, 

a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených 

a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií 

dalšího rozvoje organizace. SWOT je zkratka z anglického originálu, 

kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé 

stránky), O  = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je 

tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti 

a hrozby z vnějšího prostředí organizace. 

 Řízený strukturovaný rozhovor (Pen and paper interview) je jedna z technik 

sběru dat v sociálním výzkumu. Tazatel postupuje otázku za otázkou podle 

dotazníku a respondent odpovídá. Tazatel zaznamenává odpovědi 

do dotazníku.  

Pro splnění cílů a řešení problémů uvedených v této práci jsem použila metodu 

kvalitativního výzkumu. Konkrétně aplikovaného, popisného výzkumu 

s explorativními prvky, uskutečněného pomocí analýzy školních dokumentů. 

Aplikovaný výzkum má bezprostřední význam pro praxi, navrhuje řešení 

praktických problémů a provádí se v přirozeném prostředí (Hendl, 2016). Cílem 

může být návrh opatření či programů. 
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Věnovala jsem se analýze školního vzdělávacího plánu, analýze příležitostí a rizik 

zkoumané školy a analýze minimálního preventivního programu. Hledala jsem 

průnik souvislostí s tématy z učiva výchovy ke zdraví a výtvarné výchovy spolu 

s možnostmi jejich vzájemné implementace. 

Ve zkoumané škole jsem obdržela výsledky interního dotazníkového šetření, které 

mělo za úkol zhodnotit současnou situaci v této konkrétní škole. Obsahem tohoto 

šetření byly i položky, které jsem použila jako zdroj informací pro svou práci. 

V návaznosti na zjištěný stav jsem navrhla a v praxi vyzkoušela projekt 

na integraci tohoto učiva. Projekt byl zakončen strukturovaným rozhovorem 

se žáky zkoumané třídy, který je základem pro vyhodnocení, zda je možné 

integrovat učivo předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova z pohledu dětí. 

Výsledky výzkumu jsou shrnuty vždy ve výzkumných zprávách u příslušných 

kapitol. 

3.2 Charakteristika školy, ve které bylo provedeno šetření 

Vybraná škola je běžnou sídlištní základní školou se sídlem v Praze, kam dochází 

v současné době 728 žáků. Z toho je 421 žáků na prvním stupni a 307 žáků 

na druhém stupni. Škola je dobře stavebně uzpůsobená pro potřeby výuky, 

prostorná a světlá, dobře dostupná a bezpečná. V budově se nachází 55 učeben, 

z toho 17 odborných. Jsou zde 3 tělocvičny, velmi moderně vybavená kuchyň 

se dvěma jídelnami zvlášť pro první a druhý stupeň. Pro odpolední aktivity mají 

žáci k dispozici školní knihovnu, čajovnu, keramickou dílnu a širokou paletu 

uměleckých, sportovních i odpočinkových zájmových kroužků. V areálu školy 

se nachází také rozsáhlé venkovní hřiště. Mnoho informací o aktivitách 

sportovních i zájmových organizovaných školou pro žáky a případně i jejich rodiče 

v době vyučování i v odpoledních hodinách je pravidelně zveřejňováno 

na webových stránkách školy. 

Pedagogický sbor je stálý, kvalitní svými zkušenostmi i odborností a tvoří 

dohromady včetně vedení velmi příznivé školní klima. Tvoří ho 22 pedagogů 
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na 1. stupni a 27 pedagogů na 2. stupni. Názory pedagogů a jejich hodnocení 

školy jsou uvedeny v kapitole Analýza příležitostí a slabých stránek školy. 

Škola je dále zapojena do dlouhodobých i krátkodobých projektů na úrovni školy, 

města i republiky, např. Ovoce do škol, Šance pro všechny, Edison, Listopadání, 

Vánoční dílny a školní Jarmark na podporu nadace Dobrý anděl. 

Ve Fakultní základní škole Brdičkova 1878 se nacházejí v současné době tři třídy 

v šestém ročníku. Jsou podle platného školního vzdělávacího plánu odborně 

profilovány. Žáci se dělí do skupin v rámci volitelných předmětů na specializace. 

Jsou to skupiny nebo třídy se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků, 

výtvarné výchovy, tělesné výchovy, výpočetní techniky a matematiky. Učební plán 

je pro všechny třídy stejný, liší se pouze o výše vyjmenované volitelné předměty. 

Žáci si vybírají příslušné zaměření podle vlastních preferencí či schopností 

a pro jejich vřazení do konkrétní třídy musí vykonat přijímací zkoušky prokazující 

jejich dosavadní znalosti a dovednosti. 

Škola má velmi dobré výsledky ve vzdělávání svých žáků, proto mnozí z nich 

odchází po páté třídě na víceletá gymnázia. Tím vzniká situace, do které jsem 

zakomponovala své projektové vyučování. Třídní kolektivy jsou nově tvořeny žáky 

stávajících tříd přeskupených podle svých zájmů a doplněné o žáky jiných škol. 

Projekt „Cesta mezi lidmi“ zaměřený na integraci předmětů VkZ a VV je tedy určen 

primárně žákům šestého ročníku, to znamená žákům, kteří zůstávají v základní 

škole a po přechodu na druhý stupeň tvoří nové třídní kolektivy. Výběr 

integrovaného učiva VkZ zvolen v návaznosti na program primární prevence 

s názvem „Spolu to zvládnem“. Tento program primární prevence, na kterém jsem 

participovala v rámci přípravy projektového vyučování, nově realizuje Školní 

poradenské pracoviště ve spolupráci s psychologem Pedagogicko-psychologické 

poradny pro Prahu 5 v průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2018. 

Ilustrační foto z průběhu třídnických hodin je v přílohách této práce 

Výchovu ke zdraví ve škole vyučuje zkušená aprobovaná pedagožka, která zde 

působí ve funkci Metodika prevence. V souladu se záměry a potřebami školy 

sestavuje Preventivní program školy jako povinný dokument, připravuje jeho 

realizaci a dohlíží na jeho plnění. V rámci své práce úzce spolupracuje nejen 
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s vedením školy, ale i se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Na tento 

preventivní program navazuji při přípravě svého projektového vyučování 

a využívám současně realizace třídnických hodin připravených pro žáky šestého 

ročníku. 

Projektem integrace předmětů VkZ a VV chci ověřit, že možnosti propojení učiva 

předmětu Výtvarná výchova a Výchova ke zdraví směřují k lepší koncentraci 

pozornosti žáků při vyučování a k hlubšímu porozumění učiva. Podporován 

je zájem žáků, který je nutným předpokladem úspěšné motivace k učení. 

Navrhované propojení učiva splňuje požadavky rámcového i školního 

vzdělávacího plánu a má vazbu na povinná průřezová témata. Zároveň také 

navazuje na požadované změny v kompetencích na straně žáků. 

Potvrzení předpokladu úspěšného propojení či integrace předmětů VkZ a VV 

souvisí s několika aspekty a hledáním odpovědí na následující otázky. 

1. Umožňují či podporují školní dokumenty vybrané školy integraci učiva 

předmětu Výtvarné výchova a Výchova ke zdraví? 

2. Je možné v současné praxi běžné sídlištní základní školy bez výrazného 

časového zatížení pedagogů zavést nový postup při vyučování VkZ a VV? 

3. Je možné zvýšit atraktivitu předmětů VkZ a VV pomocí projektového 

vyučování integrující jejich učivo? 

Odpovědi hledám pomocí zodpovězení výzkumných otázek a hodnocení přímé 

výuky, které jsou obsahem dalších částí této práce. 

3.3 Výzkumné otázky  

Zodpovězení výzkumných otázek umožňuje naplnit cíle diplomové práce, tedy 

potvrzení či vyvrácení možnosti realizovat propojení učiva předmětů VkZ a VV 

na vybrané základní škole. 

VO č. 1: Umožňuje školní vzdělávací program integraci oborů? 

VO č. 2: Umožňuje preventivní program školy integraci oborů? 

VO č. 3: Umožňuje prostředí školy integraci oborů? 
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3.4 Analýza školních dokumentů 

Tato kapitola se věnuje analýze Školního vzdělávacího programu, preventivního 

programu školy a rozboru SWOT analýzy zkoumané školy. Výsledky jsou 

odpověďmi na výzkumné otázky a jsou východiskem pro následné vypracování 

projektu implementujícího učivo oborů Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy.  

Cílem analýzy bylo najít průsečíky mezi učivy obou oborů a najít případné 

překážky bránící jejich vzájemnému propojení. 

Zásadním dokumentem pro integraci učiva je Školní vzdělávací program 

zkoumané školy. V očekávaných školních výstupech pro jednotlivé ročníky je 

určeno učivo pro všechny vyučované předměty. Při přípravě projektu jsem se 

věnovala pouze učivu pro 7. ročník předmětu Výchova ke zdraví a učivu pro 6. 

ročník předmětu Výtvarná výchova. Tedy těch předmětů, jejichž učivo integruji 

pomocí projektového vyučování. Podle učebních plánů je předmět Výchova ke 

zdraví ve zkoumané základní škole vyučován, jak již bylo uvedeno, až v sedmém 

ročníku. V šestém ročníku je naopak vyučován předmět Osobnostní a sociální 

výchova, jehož část učiva je v návaznosti na podmínky školy součástí nově 

koncipovaných třídnických hodin v programu Školního poradenského zařízení 

s názvem „Spolu to zvládnem“. Tento program je blíže popsán v kapitole Analýza 

preventivního programu školy a participovala jsem na jeho přípravě v rámci 

přípravy projektového vyučování. 

3.4.1 Analýza školního vzdělávacího programu 

V následující kapitole se věnuji vyhodnocení výzkumné otázky (dále v textu „VO“) 

č. 1. 

VO č. 1: Umožňuje školní vzdělávací program integraci oborů? 

Při zkoumání Školního vzdělávacího programu jsem se zaměřila na příbuzná 

témata ve vybraných vzdělávacích oborech. Výzkum probíhal během září a října 

2017. Metodou výzkumu byla analýza dokumentu. 
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Školní vzdělávací program Fakultní základní školy Brdičkova 1878 byl 

aktualizován v roce 2016 a je všeobecně zaměřen na vytváření příjemného 

a pozitivního prostředí pro výuku a výchovu žáků. S ohledem na zaměření této 

práce jsou podstatné tyto cíle: 

 osvojení znalostí, dovedností a pochopení souvislostí v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech, které mu umožní zastávat zodpovědnou 

a uspokojující roli v naší společnosti, 

 rozvíjení schopnosti navazovat dobré a odpovědné vztahy s širokým 

okruhem lidí, včetně těch, jejichž sociální a kulturní zázemí je odlišné, 

 rozvoji správné komunikace, osvojení základních dovedností při získávání 

informací, řešení problémů a rozvíjení kritického myšlení. 

Obor Výchova ke zdraví je dotován jednou samostatnou vyučovací hodinou 

týdně, a to od sedmého do devátého ročníku. Ve Školním vzdělávacím programu 

je pro potřeby navrženého projektu uvedeno vzdělávací téma „Rodina a širší 

sociální prostředí“ s konkretizací učiva „Pravidla soužití mezi partnery 

a vrstevníky“. Školním výstupem je schopnost žáka vysvětlit a porovnat vztahy 

a pravidla soužití v prostředí rodiny a vrstevnické skupiny. Tohoto učiva se týká 

první část výtvarných úkolů projektu. Výtvarné úkoly druhé části volně navazují 

na téma „Hygiena“ s učivem „Infekční a civilizační nemoci a ochrana před nimi“ 

a na téma „Osobní bezpečí“ s učivem „Nebezpečné situace ve škole“.  Všechna 

uvedená témata přímo souvisí s osobnostním, sociálním a morálním rozvojem 

průřezového tématu „Osobnostní a sociální výchova“. 

Obor Výtvarná výchova je pro šesté třídy dotován dvěma spojenými hodinami 

týdně. ŠVP uvádí mezi vzdělávacími tématy v souvislosti s navrženým projektem 

zejména následující dvě témata: 

 „Kompozice v ploše“ s učivem uspořádání objektů do celků v ploše 

a vyjádření vztahů uvnitř a mezi objekty. 

 „Pocitová a fantazijní tvorba“ s učivem vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě. 
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Školním výstupem je schopnost žáků volně využívat harmonii nebo kontrast, řešit 

dynamické a statické kompozice a vyváženě rozvrhnout plochu. Dále poznávat 

výrazové vlastnosti barev odvozené od pokusů vyjádřit pocity či prožitky. Všechna 

uvedená témata také v tomto případě přímo souvisí s osobnostním, sociálním 

a morálním rozvojem průřezového tématu „Osobnostní a sociální výchova“. 

Integrací tématu VkZ do výtvarné tvorby podpoříme hloubku myšlení a prožitků 

žáků díky podpoře osobitého způsobu vyjádření jejich vlastního postoje k reálným 

skutečnostem. 

Shrnutí výsledků výzkumu, hledající odpověď na VO č. 1: 

Pro předmět VkZ je ve vybrané ZŠ v učebním plánu vyčleněna jedna vyučovací 

hodina týdně. Na základě rozboru školního vzdělávacího plánu jsem zjistila, 

že cituji: 

„Předmět výchova ke zdraví rozvíjí všechny kompetence. Mezi převládající 

patří komunikace, spolupráce, řešení problémů a občanské kompetence. 

Po obsahové stránce výuka zahrnuje témata, která komplexně rozvíjejí 

osobnost dítěte: sebepoznání a pochopení jeho postavení v rodině 

a v různých typech kolektivu a setkání s druhými a respektování jejich 

odlišností“. 

Pro předmět Výtvarná výchova jsou ve vybrané ZŠ v učebním plánu vyčleněny 

dvě vyučovací hodiny týdně. Cituji výňatek ze školního vzdělávacího plánu týkající 

se výuky výtvarné výchovy na druhém stupni: 

„Výtvarná výchova je obor s bohatou teorií, s vazbou na výtvarné umění, 

s různými výtvarně výchovnými koncepcemi, s rozsáhlou tematickou sférou, 

s odlišnými aktivitami a bohatými vyjadřovacími prostředky. Důležitým 

předpokladem pro uměleckou činnost je výtvarné cítění, myšlení 

a vyjadřování se. Termínem výtvarná výchova máme na mysli dva různé 

procesy, které probíhají souběžně a jsou vzájemně neoddělitelné: 

VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉ PŮSOBENÍ, vyskytující se 

ve vzájemném vztahu“. 
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Propojení učiva nijak neomezuje námětem ani možnostmi provedení vymezenou 

časovou dotaci v rámci rozvrhu sledovaných oborů. 

Školní vzdělávací program tedy v plné šíři umožňuje propojení učiva Výchovy 

ke zdraví a Výtvarné výchovy. Významný přínos má pro aspekty duševního 

i duchovního rozvoje zejména na platformě osobnostní a sociální výchovy. 

3.4.2 Analýza preventivního programu školy 

V následující kapitole se věnuji vyhodnocení VO č. 2. 

VO č. 2: Umožňuje preventivní program školy integraci oborů? 

Při zkoumání Preventivního programu školy jsem se zaměřila na příbuzná témata 

mezi integrovanými obory a mezi jejich stanovenými cíli. Výzkum byl realizován 

v září 2017. 

Metodou výzkumu byla analýza dokumentu. 

Preventivní program obecně je blíže popsán v teoretické části práce. 

V preventivním programu FZŠ Brdičkova 1878 pro školní rok 2017-2018 

je uvedeno celkem devět cílů. A to: 

Cíl 1: Do projektů zapojit co nejvíce žáků 

Cíl 2: Přímo ve třídách zařazovat do výuky tematické bloky zaměřené na prevenci 

rizikového chování. 

Cíl 3:Zajistit a zvýšit vzdělávání pedagogů v problematice rizikového chování. 

Cíl 4: Uskutečnit adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. 

Cíl 5: Okamžité a důsledné řešení porušování domluvených pravidel chování, 

narušování vyučovací hodiny, poškozování školního majetku a výsledků práce 

tříd, jakéhokoli projevu šikany, záškoláctví a sociálně patologických jevů. 

Cíl 6: V případě zájmu rodičů, který bude zjištěn formou ankety, připravit v termínu 

třídní schůzky besedu nebo přednášku na téma prevence. 
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Cíl 7: Zapojit rodiče do programu prostřednictvím akcí pořádaných školou pro žáky 

a jejich rodiče, a to včetně rodičů žáků 2. stupně. 

Cíl 8: Žákům cizí národnosti pomáhat ve sžití se s naším prostředím a jeho 

pochopením. 

Cíl 9: Zvýšení informovanosti žáků v oblasti prevence rizikového chování pomocí 

besed a přednášek ve třídách. 

Pro výstup této práce je podstatný cíl č. 4, tedy uskutečnění adaptačního kurzu 

pro žáky 6. ročníku. V rámci tohoto cíle byl nově zaveden program pro šesté třídy 

s názvem „Spolu to zvládnem“. Tento program je určen speciálně na pomoc při 

budování nových třídních kolektivů, které vzniknou po odchodu různě velké části 

žáků po ukončené páté třídě základní školy na gymnázia a po doplnění žáky 

z jiných škol. Byl realizován v třídnických hodinách týmem Školního poradenského 

pracoviště ve spolupráci s psychologem PPP pro Prahu 5. V průběhu šestého 

ročníku tak mají nově vzniklé třídní kolektivy příležitost se lépe seznámit. 

Třídnické hodiny se členily do celkem čtyř setkání v průběhu září 2017 až ledna 

roku 2018. To znamená, že každá ze tří šestých tříd absolvovala postupně 

všechna čtyři setkání, vždy jedno měsíčně. Všechna setkání probíhala ve formě 

didaktických her. 

Didaktické hry obecně jsou takové hry společenského nebo pohybového 

charakteru, které si kladou za cíl vzdělávat nebo procvičovat různé dovednosti 

hráče samotným průběhem herní aktivity. V případě projektu jsou vedeny 

s určitým výchovným záměrem či cílem, přičemž není bezpodmínečně nutné, aby 

účastníci her tento cíl postřehli či předem znali. Výchovný záměr je aplikován 

v prostředí uvolněné atmosféry a nenásilným způsobem. 

1. Setkání 

První třídnická hodina byla zaměřena na seznámení, nastavení pravidel chování 

a vzájemné komunikace. Byla při tom využita seznamovací didaktická hra „Co je 

společné?“. Při této poznávací a seznamovací hře žáci zapisovali svoje jména do 

tabulky ke konkrétním aktivitám nebo výrokům, se kterými se mohou ztotožnit. 

Smyslem hry je identifikace shodných zájmů či zážitků, ztotožnění se s různými 
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výroky a nalezení společných témat běžného života.  Žáci se vyjadřovali k dvaceti 

položkám: 

Hraje na nějaký hudební nástroj - Má doma psa - Rád by se stal milionářem 

Je jedináček - Navštívil nějakou mimoevropskou zemi - Rád by byl dospělý 

Narodil se ve stejném znamení jako já - Držel v ruce hada - Má modré oči 

Má staršího sourozence - Má doma kočku - Letěl letadlem - Byl v létě u moře 

Rád jezdí na chatu/chalupu - Četl alespoň jedem díl Harryho Pottera 

Má mladšího sourozence - Má radši zimu než léto - Byl v létě na táboře 

Alespoň jednou se přestěhoval 

2. Setkání  

Druhá třídnická hodina byla věnována vzájemnému poznávání a sebepoznávání. 

Byl podepsán vytištěný arch s domluvenými pravidly a dovednosti žáků byly 

rozvíjeny v didaktické hře „Batůžek“ a „Molekuly“. 

Hra „Batůžek“ a „Molekuly“ umožňuje hlubší vzájemné seznámení žáků, dozvědět 

se o každém něco nového a zjistit, s kým mají něco společného, co dříve nevěděli. 

„Batůžek“ 

Každý žák dostal předkreslený obrázek batůžku, do kterého napsal tři věty o sobě, 

z nichž jedna je nepravdivá. Pravdivé věty měly obsahovat informace, o kterých 

se předpokládá, že ostatní žáci ještě nevědí. Každý žák si připevnil na záda 

symbolický batůžek s výroky tak, aby si jej mohli ostatní přečíst a zároveň měl 

u všech ostatních žáků označit tu větu, kterou považuje za nepravdivou. 

Po uplynutí časového limitu (cca 10 – 15 minut) si žáci sedli do kruhu a postupně 

každý nahlas přečetl, co na batůžek napsal a sdělil ostatním, zda jeho 

nepravdivou větu označili správně. Při zadání pravidel hry byli žáci instruováni, 

aby se pokusili vytvořit věty, které neobsahují negativní sebehodnocení nebo 

se netýkaly spolužáků.  

„Molekuly“ 
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Žáci se pohybovali v prostoru a jejich úkolem bylo vytvořit molekuly (skupinky) 

podle určité charakteristiky. Žáci správně vytvořili molekulu, pokud se jich zadaná 

charakteristika týkala a drželi se za ruce. Ostatní žáci stáli. Například: „Molekulu 

vytvoří ten, kdo…“ 

Má sourozence – Jezdí v zimě na hory – Dívá se na televizi – Baví ho škola…. 

3. Setkání 

Třetí třídnická hodina byla zaměřena na upevňování vztahů mezi spolužáky 

pomocí didaktických her „Jak se dneska máte?“, „Upír“ a „Sochy“. 

„Jak se dneska máte?“ 

Jednoduchou formou žáci neverbálně vyjádřili svoje pocity. Na položený dotaz 

„Jak se dneska máš?“ znázornili úroveň svojí aktuální nálady v tomto konkrétním 

dni pohybem ruky tak, že se podle vzoru na tabuli postupně ztotožnili s obrázkem 

smajlíka. Porozumění pocitům druhých napomáhá rozvoji empatie a sbližuje. 

 Smějící se  = šťastný den, pohoda, ruka směřuje nahoru, asi do výše 

hlavy. 

 Neutrální  = den nijak zvláštní, ani veselý, ani smutný, ruka ukazuje asi 

do výše pasu. 

 Mračící se  = špatný nebo smutný den, ruka ukazuje šikmo dolů, 

asi do výše kotníku. 

Tím, že žáci nemusí o svých pocitech mluvit a mohou reagovat bezprostředně, 

je usnadněno jejich vyjádření aktuálních pocitů či nálady. 

„Upír“ 

Všichni žáci stáli v kruhu, jeden dobrovolník si stoupl doprostřed a představoval 

upíra. Upír si vyhlédl oběť a dotykem si s vybraným žákem (obětí) chtěl vyměnit 

místo. Oběť se mohla zachránit tak, že navázala očním kontaktem spojení s jiným 

žákem, který ji mohl vysvobodit vyslovením jejího jména. Pokud se povedlo oběť 

zachránit, upír si vybíral oběť další. Pokud nebyla oběť vysvobozena, mění si roli 

s upírem uprostřed kruhu. Žáci si vystřídáním v rolích upíra i oběti procvičili 
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vzájemně všechna jména spolužáků. Oslovování křestními jmény podporuje dobré 

vztahy mezi žáky. 

„Sochy“ 

Žáci se rozdělili na dvě skupiny, utvořili dva soustředné kruhy a postavili se čelem 

k sobě tak, že žák z vnějšího kruhu stál čelem proti žáku z kruhu vnitřního. V takto 

vytvořených dvojicích pak podle zadání vytvářeli společně sochu. Po splnění 

zadání se žáci vnitřního kruhu posunuli o jednoho vpravo a utvořili tak dvojici 

s novým spolužákem s kruhu vnějšího. Instrukce zněla „Vytvořte sochu 

(znázorněte)…“ například: Krk a šála, Ptáček a hnízdo, Stonek a list, Jablko 

a červ… Na vytvoření sochy měli žáci časový limit. Žáci si měli při hře možnost 

tvořivým způsobem vyzkoušet vzájemnou kooperaci, blíže se seznámit, lépe se 

poznat a upevnit svoje přátelství. 

4. Setkání 

Obsahem čtvrté třídnické hodiny bylo upevnění vztahů a spolupráce mezi 

spolužáky hrou „Lanový most nad řekou“ a hrou „Strom třídy“. V přílohách 

je k těmto didaktickým hrám fotodokumentace. 

„Lanový most nad řekou“ 

Žáci se postavili jakkoli vedle sebe na lano položené v místnosti na zem, které 

představovalo lanový most nad řekou. Poté byli vyzváni, aby se bez mluvení či jiné 

verbální komunikace seřadili podle velikosti, přičemž nesměli „spadnout“ 

z lanového mostu do „řeky“, v řece „plavali krokodýli“. Při pohybu žáků po laně byl 

dovolený dotyk s podlahou pouze jednou nohou. Hra je náročná na pohybovou 

koordinaci jednotlivců a také na schopnost se dorozumět při složitých manévrech 

bez mluvení. Žáci jsou spolu v poměrně těsném kontaktu, musí pružně reagovat 

na měnící se situace a pomáhat si navzájem, pokud mají zadání splnit. 

„Strom třídy“ 

Na tabuli byl namalovaný velký opadaný listnatý strom. Žáci si na papír namalovali 

obrys listu, vybarvili jej a vystřihli. Potom každý vepsal do svého listu jednu svou 

dobrou vlastnost, kterou může nabídnout třídě k jejímu dobrému fungování. Poté 
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postupně každý žák zvlášť přečetl napsanou vlastnost a nalepil list do obrazu 

stromu, měl také příležitost spolužákům svoji vlastnost a její prospěšnost pro třídu 

vysvětlit. U žáků byla hrou podporována sebereflexe a uvědomění si svého 

postavení ve třídním kolektivu. 

Shrnutí výsledků výzkumu, hledající odpověď na dílčí otázku č. 2: 

Program prevence je koncipován jako přehled záměrných aktivit pro různé cílové 

skupiny na celý školní rok, a to jak ve formě projektů, tak jednotlivých činností. 

Pro integraci oborů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova se zvoleným učivem 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití je podstatný ten cíl programu, který předpokládá 

uskutečnění adaptačního kurzu pro žáky šestých ročníků, tedy cíl č. 4.  

Zvolené aktivity v rámci didaktických her v průběhu třídnických hodin mají 

napomáhat budovat kvalitní vztahy v nových třídních kolektivech. Snaha 

je zaměřena na vytvoření dobrého psychosomatického klimatu ve školním 

prostředí. Program má tedy v tomto bodě přímou návaznost na učivo předmětu 

Výchova ke zdraví a na téma projektu „Cesta mezi lidmi“. 

Preventivní program školy integraci oborů v plné šíři umožňuje a podporuje 

propojení učiva Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy. 

3.4.3 Analýza příležitostí a slabých stránek školy 

V této kapitole se věnuji vyhodnocení dílčí otázky č. 3. 

Dílčí otázka č. 3: Umožňuje prostředí školy integraci oborů? 

Při zkoumání školního prostředí jsem se zaměřila zejména na klima školy 

pohledem pedagogů, na možnosti jejich vzájemné spolupráce a na vztah důvěry 

mezi vedením školy a pedagogy. Dále na odbornost učitelů, jejich ochotu se dále 

vzdělávat a používat nové přístupy při vzdělávání žáků. Důležité bylo také 

pro mne hledisko, zda se škola již účastní projektů a mají-li tedy pedagogové 

v tomto ohledu zkušenosti. 

Metodou výzkumu byla analýza dokumentu, konkrétně SWOT analýza. Výzkum 

se uskutečnil během listopadu a prosince 2017. 



58 
 

SWOT analýza je metodou, popisující momentální stav a hledající možnosti 

budoucího rozvoje. Pomáhá ujasnit si a přehledně pojmenovat aktuální problémy, 

ale současně hledá zdroje, pomocí kterých je možné tyto problémy řešit. 

Otázku č. 3 jsem považovala za stěžejní pro zjištění celkové uskutečnitelnosti 

integrace daných předmětů, proto jsem ji věnovala v rámci své práce větší prostor. 

Zkoumaná základní škola Brdičkova 1878 poskytla k mé práci interní materiál, 

nazývající se „Analýza příležitostí a slabých stránek školy“. Pochází z roku 2016 

a tvoří jí názory kantorů a odborných pracovníků školy. Z jejich názorů vyplývají 

skutečnosti, které mohu zároveň já sama osobně pozorovat v běžném chodu školy 

a denně se s nimi setkávám. Celkových šedesát jedna respondentů oslovilo 

vedení školy a disponuje tedy jmenným seznamem, pro mne však byly jejich 

odpovědi anonymní. 

Tato analýza příležitostí a slabých stránek školy obsahuje mimo obvyklých čtyř 

položek navíc položku „Do čeho by měla škola v dalších letech investovat, 

bez ohledu na množství prostředků“. Tato položka nebyla předmětem zkoumání, 

proto ji v následujícím textu neuvádím. 

Hlavní položky SWOT analýzy, tedy rozbor silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a rizik, jsou naopak jádrem zkoumání. 

V následujícím textu uvádím závěr vyhodnocení otázky č. 3. 

Souhrn odpovědí SWOT analýzy  

Následující přehled ukazuje nejčastěji se vyskytující významově shodné položky, 

a to pouze ty, které obdržely dohromady více jak 5 hlasů (včetně). Názory jsem 

seřadila sestupně podle množství výskytu: 

Silné stránky: 

Stabilní a kvalitní pedagogický sbor, dobrý kolektiv; ochota pomoci mladším 

kolegům; lidský přístup a společné sdílení úspěchů i neúspěchů; 

mnoho zájmových kroužků; klima důvěry a spolupráce, dobrá atmosféra 

školy a vstřícnost vůči žákům i rodičům; 
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tradičně dobrá pověst školy, množství organizovaných mimoškolních aktivit, 

profesionalita učitelů, náročnost výuky a s tím spojené dobré uplatnění žáků 

v dalším studiu; 

úspěchy žáků ve sportovních i jiných soutěžích jak v rámci města, tak 

celostátních i mezinárodních úrovni 

účast na projektech (např. Edison, Dobrý anděl, projekt třídění odpadků, 

Listopadání, Vánoční dílny); 

vstřícné a informované vedení, problémy se řeší a „nezametají pod koberec“; 

ochota ze strany vedení uvolňovat na školení a financovat ho; 

kvalitní program pro předškoláky; letní příměstské tábory. 

Slabé stránky:  

Vyšší věkový průměr pedagogického sboru; 

přeplněné třídy; nedostatečná vybavenost tříd pomůckami; 

protivní a neochotní školníci; 

odliv nadaných dětí na víceletá gymnázia; 

slabá finanční motivovanost pracovníků školy; 

málo využívané možnosti vzájemného sdílení metod učení; neexistence 

klasické třídy na druhém stupni – jsou zde pouze třídy specializované; 

neochota některých pedagogů zabývat se novými postupy; 

malá propagace úspěchů; 

špatná údržba školy i pozemku; zastarávání technického vybavení; 

problémoví žáci i rodiče. 

Příležitosti: 

Posílit společenskou prestiž učitelů; 
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přijetí a podpora nových mladých kolegů; 

větší spolupráce s fakultou; zajímavější a atraktivnější výuka – méně 

verbalismu, více činností; zlepšit propagaci školy; 

najít finanční prostředky – dotace z EU, sponzoři aj.; 

více se věnovat nadaným žákům, nejen těm s poruchami; 

hledat a využít dotace z městské části; začleňování činnosti školy i žáků 

do chodu městské části; 

využít zájmu absolventů o naši školu; motivovat nadané, aby neodcházeli; 

pozitivní prezentace školy veřejnosti; 

zvyšovat počítačovou a jazykovou gramotnost pedagogů; vybavit třídy novou 

technikou a moderními pomůckami; 

větší důraz na samostatnost, řešení úkolů a problémů; pořádat pro děti 

besedy s odborníky. 

Rizika: 

Přemíra cizinců ve škole i v okolí; nekomunikující cizinci; 

inkluze; 

vyšší počet cizinců s horší jazykovou výbavou a odlišnými sociokulturními 

normami; nespolupracující rodiče těchto cizinců; 

vyšší věk pedagogů, jejich únava a zdravotní potíže; 

podceňování výchovného hlediska; 

všestranně chybí finance – vybavení, personální otázky, 

přeplněnost tříd bez možnosti dělení; 

zvyšující se administrativa. 
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Následující grafy prezentují četnosti zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Mezi silnými stránkami se nejčastěji objevují odpovědi ukazující důležitost 

kvalitního pedagogického sboru a jeho schopnosti vytvářet proaktivní pracovní 

prostředí nevyhýbající se inovacím. Pozornost zasluhuje ocenění školního 

poradenského pracoviště, na jehož práci jsem navazovala v návrhu svého 

projektového vyučování. 

 

Graf 1: Silné stránky školy FZŠ Brdičkova 1878 

Následující graf znázorňuje oblast rezerv, ve které se zkoumaná základní škola 

může zlepšit a na co je v nejbližší době třeba zaměřit pozornost. Některé položky 

jsou možné vyřešit lepším přístupem zaměstnanců k plnění povinností, jiné 

naopak půjdou řešit obtížněji. 
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Příkladem pro složitější možnost posílit jmenované slabé stránky může být 

například zvyšující se zatížení pedagogů administrativou či zvyšující se podíl žáků 

cizinců bez znalosti řeči a pocházející z jiného sociokulturního prostředí. 

 

Graf 2: Slabé stránky školy FZŠ Brdičkova 1878 

V oblasti příležitostí školy se nevyskytovalo mnoho shodných odpovědí, uvádím 

tedy jen ty, které dosáhly četnosti 5 a více. 

 

Graf 3: Příležitosti školy FZŠ Brdičkova 1878 

V následujícím grafu je velmi dobře patrno, že se pedagogové a zaměstnanci 

zkoumané školy nejvíce obávají změn, které nastávají v souvislosti s velkým 
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procentem cizinců v této škole (a v jejím okolí). Výše jmenovaný problém částečně 

zasahuje i do druhé největší položky „Tlak a nároky rodičů“. 

 

Graf 4: Rizika školy FZŠ Brdičkova 1878 

Následující přehled žádoucích investic dává jasnou představu nejen o zastaralém 

vybavení učeben a kabinetů, ale zcela jasně ukazuje priority pedagogů, tedy 

na moderní prostředí výuky. Je vhodné si povšimnout, že zvýšení finančních 

prostředků na platy učitelů jsou až šestou položkou z celkových dvanácti. 
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Pedagogům záleží na kvalitním vyučování žáků pomocí moderních pomůcek, 

zahrnující nutnost dalšího sebevzdělávání. 

 

Graf 5: Žádoucí investice školy FZŠ Brdičkova 1878 

Shrnutí výsledků SWOT analýzy 

Analýza příležitostí a rizik zkoumané školy potvrzuje, že prostředí školy umožňuje 

integraci vzdělávacích oborů. Škola disponuje odborně vzdělanými pedagogy, 

kteří jsou ochotni k inovacím při vzdělávání žáků i ke spolupráci mezi kolegy. 

Vedení školy učitele podporuje a panuje mezi nimi vzájemná důvěra. Škola má 

dobré zkušenosti s projekty. 

3.5 Diskuse 

Na tomto místě vymezuji nejdůležitější závěry uvedené ve výzkumné části 

diplomové práce. Tyto závěry jsou podkladem pro praktickou část, jež bude 

základem pro strukturovaný rozhovor se žáky zapojenými do projektového 

vyučování. Rozhovor se žáky a jeho vyhodnocení umožní naplnit cíle výzkumu, 
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respektive zjistit, zda je integrace učiva předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná 

výchova na 2. stupni ZŠ v praxi aplikovatelná. 

Analýza Školního vzdělávacího programu potvrzuje následující: 

Předmět Výchova ke zdraví i Výtvarná výchova jsou vyučovány jako samostatné 

předměty. Obsah učiva v obou předmětech odpovídá požadavkům RVP ZV. 

Požadavky výuky (znalosti a dovednosti) obsahují prvky, které umožňují integraci 

učiva těchto předmětů. 

Analýza Příležitostí a rizik školy potvrzuje následující: 

Vyhodnocení typických odpovědí i odpovědí vybraných respondentů nevylučuje 

mezipředmětovou integraci učiva. Výrazný akcent na kvalitu pedagogického 

sboru a jeho schopnost spolupráce jak vzájemně mezi pedagogy, tak ve vztahu 

mezi pedagogy a vedením školy, tvoří příznivou platformu pro inovace 

ve vzdělávacím procesu. Škola má navíc již bohaté zkušenosti se zaváděním 

projektů do vzdělávání žáků školy. Nejsou zde tedy překážky ani pro navrhovanou 

integraci učiva, ani pro komplexní metodu výuky, tedy projekt. 

Analýza školních dokumentů (ŠVP, SWOT) potvrzuje následující: 

Škola disponuje velmi kvalitním pedagogickým sborem, který se nebrání inovacím, 

a tudíž je možné integrovat učivo předmětů VkZ a VV mezi šestým a sedmým 

ročníkem. Aktivizační metody výuky jsou možné, ve zkoumané škole je projektová 

výuka minimálně při velkých akcích běžně používaná. Nebyla zjištěna žádná 

překážka pro zavedení projektové výuky s prvky integrace do běžného vyučování 

v hodinách výtvarné výchovy v šestém ročníku této školy. 

Při plánování záměru projektového vyučování jsem hledala inspiraci při integraci 

předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova a vzhledem k podmínkám 

a možnostem na vybrané škole jsem se rozhodla pro integraci těchto předmětů 

napříč ročníky. Volba implementace učiva předmětu VkZ sedmého ročníku 

do učiva předmětu VV ročníku šestého se ukázala jako pozitivní. Analýza situace 

ve vybrané škole totiž ukázala přítomnost kvalitního pedagogického sboru navíc 

nakloněného inovativním způsobům výuky a se zkušenostmi se zaváděním 

různorodých projektů do běžného života školy. 
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Výzkum potvrdil, že je možné v běžné sídlištní základní škole realizovat integraci 

předmětů VkZ a VV. 

Analýza strukturovaného rozhovoru potvrzuje, že žákům se všeobecně líbila 

navrhovaná organizace hodiny Výtvarné výchovy a přivítali možnost více 

se zapojit do procesu vyučování. Zároveň nevnímají přínos ve smyslu větší 

atraktivity předmětu Výchova ke zdraví v příštím roce díky zakomponování pro ně 

zatím neznámého učiva. Žákům ale vyhovovalo zpracovávané téma z jejich života 

či života školy. 

Ukázalo se také, že mezi odpověďmi chlapců a dívek jsou znatelné rozdíly, tyto 

rozdíly však nejsou předmětem hodnocení v rámci této práce. 

Zadanou práci zvládli všichni zapojení žáci. Jako zajímavé a podnětné pro 

další výchovné vedení žáků se ukázalo, že čtyři žáci se domnívali, že zadaný úkol 

nesplnili. Nicméně výsledek jejich výtvarné práce byl vynikající a splnil smysl 

úkolu. 

Při analýze výsledků praktické části jsem dospěla k závěru, že žáci pozitivně 

hodnotí aktivizační styl výuky a ochotně při něm spolupracují. Pedagogové také 

kladně hodnotili průběh praktické části a neměli výhrady k zavádění projektové 

výuky jako takové. Žáci šestého ročníku byli schopni porozumět vybranému 

učivu předmětu Výchova ke zdraví a plnit úkoly v rámci jeho integrace do učiva 

předmětu Výtvarná výchova. Výtvarnou část projektu, nehledě na její vyšší nároky. 

Zadaný úkol z mého pohledu všichni zvládli velmi dobře. 

Ve strukturovaném rozhovoru žáci uvedli, že se nedomnívají, že je bude učivo 

předmětu Výchova ke zdraví vlivem výtvarného zpracování daného tématu příští 

rok více zajímat. Vysvětluji si to i tím, že o náplni předmětu VkZ dosud nemají 

potřebné informace. 

V rozhovoru se ukázalo, že žáci by byli ochotni lépe spolupracovat a zlepšit 

svou kázeň při vyučování, pokud bude při vzdělávacím procesu využívána 

aktivizační metoda způsobu výuky. 

Zda bude žáky učivo VkZ více zajímat a zda budou více spolupracovat na lepší 

kázni při vyučování, není možné v rámci této diplomové práce rozebrat, protože 
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s vybranou třídou nebudu dále tímto způsobem spolupracovat. Vzniká však 

prostor pro rozšíření tématu o další výzkum a potvrzení předpokladu, že žáky 

bude učivo předmětu Výchova ke zdraví v příštím ročníku více zajímat, bude-li při 

tom využito současné výtvarné zpracování námětu z projektu „Cesta mezi lidmi“ 

a že budou díky aktivizačnímu způsobu vyučování prokazatelně více 

spolupracovat na lepší kázni v hodinách. 

Vyhodnocení praktické části potvrdilo, že v souladu s cílem práce podpořit zájem 

žáků o předměty VkZ a VV se volbou projektového vyučování podařilo 

zatraktivnit předmět Výtvarná výchova. 

Neprokázalo se, že by zavedení inovativního postupu při vyučování ve smyslu 

projektové výuky nevyžádalo vyšší časové i organizační zatížení pedagogů. 

Příprava projektu vyžádala podstatně více času na přípravu, nežli zadání výtvarné 

práce v běžných hodinách předmětu Výtvarná výchova. Zvýšená časová 

náročnost se týkala především projektové formy vyučování, nikoli integrovaných 

témat prací. 

Za přínosné považuji probrání témata z předmětu VkZ v rámci hodinové 

dotace určené pro VV, aniž by došlo k časovému skluzu při naplňování požadavků 

daných povinným učivem této hodiny VV. Naopak, toto učivo bylo významně 

tematicky obohaceno. 

3.6 Závěr výzkumné části 

Kapitola obsahuje souhrn závěrů výzkumné části vyplývající z výzkumných 

otázek. 

VO č. 1: Umožňuje ŠVP integraci oborů VV a VkZ? 

Analýza ukázala, že potenciálně integrované předměty nemění náplně původních 

předmětů uvedených ve Školním vzdělávacím plánu. V rámci projektového 

vyučování je žádoucí vzájemně podpořit efektivitu vyučování vybraných předmětů 

a zvýšit jejich přitažlivost pro žáky. Školní vzdělávací program neklade pro 

navrhované změny žádné překážky. 
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VO č. 2: Umožňuje ŠPP integraci oborů VV a VkZ? 

Školní preventivní program nabízí svými aktivitami podporu při budování kvalitních 

vztahů v nových třídních kolektivech šestého ročníku a při vytvoření dobrého 

psychosociálního klimatu ve školním prostředí. To znamená, že tímto programem 

ŠPP již implementuje obory Výchova ke zdraví a Osobnostní a sociální výchova. 

Propojení těchto oborů s oborem Výtvarná výchova nejsou kladeny žádné 

překážky. 

VO č. 3: Umožňuje prostředí školy z hlediska organizačních podmínek a lidských 

zdrojů provést navrhovanou integraci předmětů VV a VkZ. 

Při rozboru předpokladů k realizaci projektového vyučování bylo zjištěno, že 

učitelský sbor je připravený a ochotný předměty VV a VkZ integrovat, vedení školy 

je otevřeno komunikaci o změnách ve výuce a změnu ochotno podpořit, respektive 

neklade integraci učiva překážky. VO č. 3 je tím zodpovězena kladně, prostředí 

školy umožňuje v plné výši případnou navrhovanou integraci předmětů Výtvarná 

výchova a Výchova ke zdraví, přestože se jedná o propojení témat mezi dvěma 

postupnými ročníky. 

Závěry SWOT analýzy ukazují, že škola disponuje velmi kvalitním pedagogickým 

sborem, který vytváří atmosféru příznivou pro rozvoj a změny a přispívá zároveň 

ke zlepšení vzdělávacího procesu. Navrhovaná integrace klade nároky na dobrou 

spolupráci mezi pedagogy předmětů VkZ a VV a znalost příslušných vzdělávacích 

plánu obou předmětů. Podmínkou je kvalitní vzájemná komunikace a spolupráce. 

Vedení školy při realizaci projektového vyučování aktivně spolupracovalo. 

Nevyskytly se těžkosti, které by bránily integraci těchto předmětů. 
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4 Výstup práce  

Výstupem práce je projekt „Cesta mezi lidmi“, jež implementuje učivo vzdělávacích 

oborů Výchova ke zdraví a Výtvarná výchova. Při jeho přípravě jsem vycházela 

z povinného učiva VkZ, konkrétně z tématu „Vztahy mezi lidmi a formy soužití“ 

uvedeného v učebnici nakladatelství Fraus „Vztahy mezi lidmi aneb 

o dorozumívání“ - Výchova ke zdravému životnímu stylu. Učivo je v učebnici 

členěno na 12 podkapitol, jejichž obsah jsem shrnula do výchozího tématu 

projektu. Toto základní téma žáci rozvíjeli při tvoření myšlenkové mapy.   

Název projektu „Cesta mezi lidmi“ vychází ze základního tématu, ale umožňuje 

zároveň výklad různých významů i forem vztahů mezi lidmi. Způsob vnímání určité 

situace závisí na mnoha věcech. Například na motivech a záměrech každého 

jedince, na jeho aktuální životní situaci, na předcházejících událostech, na jeho 

sociálním postavení, ale také na stylu jeho vyjadřování, ať už ve verbální či 

neverbální formě. Vynikajícím průvodcem v souvislostech komunikace a vztahů 

mezi lidmi je například Milan Mikuláštík, autor knihy Komunikační dovednosti 

v praxi. 

3. 1 Prostředí a východiska 

Smyslem téhle kapitoly je ukázat příbuznost učiva oborů Výchova ke zdraví a 

Výtvarná výchova. Přesahy jsou zřejmé i do průřezového tématu Osobnostní a 

sociální výchova. 

Ve vybrané škole se předmět Výchova ke zdraví vyučuje od sedmého ročníku, 

nicméně téma projektu je dle mého názoru aktuální minimálně pro všechny 

ročníky druhého stupně ZŠ. Proto jsem propojila jedno z témat VkZ na platformě 

programu třídnických hodin do VV výchovy již v šestém ročníku.   

V šestém ročníku dochází ke změnám třídních kolektivů. Je žádoucí vnímat 

potřebu vzniku kvalitních vztahů a komunikace mezi žáky jako jednu z priorit nově 

vzniklých tříd, protože atmosféra třídy ovlivňuje výchovně vzdělávací proces. 

Vybrané téma implementované v předmětech VkZ a VV se cyklicky rozvíjí 

v dalších ročnících, dochází k opakování a doplňování informací až do devátého 
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ročníku. Je to příklad spirálově uspořádaného učiva do průběhu výuky tak, 

aby se dosáhlo požadovaných změn v postojích, v chování a v rozhodování žáků. 

Projekt se dotýká mnoha vyučovacích předmětů současně, ať už s ohledem 

na okruhy průřezových témat RVP, tak k rozvíjeným klíčovým kompetencím 

i tématům osobnostně sociální výchovy povinné pro celý nižší sekundární stupeň.   

Projekt „Cesta mezi lidmi“ vychází ze základní ideje propojení námětů učiva 

předmětů Výchova ke zdraví do výtvarné tvorby. Náměty navazují na zkušenosti 

žáků, vycházejí z nich, dále je rozvíjejí a doplňují o nové informace. Projekt 

je přímo přizpůsoben vzdělávacímu prostředí vybrané školy. Nepředpokládám 

však, že by nebylo možné jej použít i v jiných základních školách pro stejnou 

věkovou kategorii žáků. Není také podstatné, zda je předmět Výchova ke zdraví 

vyučován jako samostatný předmět nebo je zakomponován do předmětů s tématy 

přímo souvisejícími, jako například předmět Výchova k občanství, Biologie, 

Chemie aj. 

Ve vybrané škole je předmět Výchova ke zdraví vyučován jako samostatný 

předmět od sedmého do devátého ročníku. Vzhledem k tomu, že je možné podle 

RVP ZV tento předmět vyučovat již od šestého ročníku, je na volbě každé základní 

školy, jak si rozvržení výuky přizpůsobí vlastním potřebám. Již žáci šestého 

ročníku jsou schopni učivu vybranému do projektu rozumět a zvládnout jeho 

modifikace v zadávaných úkolech. 

Do diplomové práce jsem se rozhodla implementovat část učiva předmětu 

Výchova ke zdraví do výuky předmětu Výtvarná výchova ne v sedmém, 

ale v šestém ročníku, přestože žáci šestých ročníků neznají nejen učivo, 

ale ani název předmětu Výchova ke zdraví. Touto integrací jsem propojila obsahy 

učiva dotyčných předmětů a vytvořila mezipředmětovou vazbu mezi dvěma 

postupnými ročníky ve smyslu spirálového učení.  

Předpokládám, že se žáci v šestém ročníku částečně seznámí s novou 

problematikou, a proto budou mít v následujícím ročníku větší zájem o vyučovací 

předmět Výchova ke zdraví. Tato otázka je zodpovězena ve strukturovaném 

rozhovoru se žáky vybrané třídy.  
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Při přípravě projektu zaměřeném na integraci učiva předmětů VkZ a VV jsem 

vycházela z již probíhajícího programu psychologické podpory určené šestým 

ročníkům. Program „Spolu to zvládnem“ byl vytvořen pracovníky ŠPP 

ve spolupráci s PPP pro Prahu 5, je realizován v třídnických hodinách 

za přítomnosti třídního učitele. Program je součástí Preventivního programu školy, 

má čtyři části, součástí jsou didaktické hry. 

1. Seznamování (vzájemné představování, nastavení pravidel komunikace 

a chování, hra „Co je společné“). 

2. Sebepoznávání (vzájemné poznávání, sebepoznávání, hra „Batůžek“, hra 

„Molekuly“). 

3. Upevňování vztahů (hra „Jak se dneska máte?“, hra „Upír“, hra „Sochy“) 

4. Spolupráce (hra „Lanový most nad řekou“, hra „Strom třídy“) 

Použité hry svým námětem a zaměřením na sociální situace odpovídají tématům 

z učiva předmětu Výchovy ke zdraví, které jsem si vybrala jako vhodné 

pro integraci do učiva předmětu Výtvarná výchova. Program „Spolu to zvládnem“ 

je realizován v šestých ročnících kvůli podpoře vzniku nových třídních kolektivů.  

Žáci šestého ročníku jsou postaveni před úkol utvořit po odchodu určité části žáků 

na víceletá gymnázia a příchodu žáků z jiných ZŠ nové třídní kolektivy. Zkušenosti 

pedagogů potvrzují, že vytvoření nového či inovovaného třídního kolektivu 

je mnohdy nesnadný úkol, žáci se totiž nachází v období předpubertálního 

vývojového stupně s odpovídajícími a zákonitými projevy v chování. Tvoří se zde 

nové struktury pozic ve třídě, navazují se nová přátelství či projevuje rivalita.  

Třídnické hodiny vedené odborníky jsou vynikajícím příkladem přímého zavádění 

Školního preventivního programu do praxe. 

V projektové výuce připravené na základě učiva předmětů VkZ a VV 

a na podkladě zkušeností žáků z třídnických hodin při řešení tématu výtvarné 

práce, úvahami nad technikou provedení i výtvarnou kulturou se umocňuje 

prožitek námětu i postoje žáků, současně s uvažováním nad problémy se zdůrazní 

propojenost a souvislosti, překlenuje mezipředmětová roztříštěnost. Tyto 

skutečnosti tvoří most mezi třídnickými hodinami, učivem předmětů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova. 
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V projektu jsou naplněny záměry výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

Výtvarná výchova pro 6. - 9. ročník vybrané školy. Následuje výčet očekávaných 

ročníkových výstupů pro šesté ročníky v předmětu Výtvarná výchova.  

„Žák: 

1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků.  

2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie. 

3. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 

vhodnou formu pro jejich prezentaci.“ 

V rámci reflexe a strukturovaného rozhovoru po odučených hodinách připravených 

v praktické části této práce si žáci mají ujasnit hlavní téma těchto hodin, zopakovat 

si nové pojmy a získané dovednosti a ohodnotit organizaci výuky s akcentem na 

jejich vlastní aktivitu v průběhu projektového vyučování. 

4. 2 Projekt „Cesta mezi lidmi“ 

Nyní následuje stručný popis průběhu jednotlivých realizovaných projektových 

hodin. Při výuce jsem postupovala podle své přípravy a průběžně sledovala, zda 

jednotlivé položky a časový rozvrh je v praxi uskutečnitelný dle rozsahu 

a časového plánu. Průběh hodin dokládá přepis hospitačních archů v závěru 

přípravy každého z obou výukových bloků v kapitole Didaktická příprava a časový 

harmonogram. Hospitační záznam pořizovaly pedagožky, v jejichž hodinách bylo 

projektové vyučování realizováno. 

Projekt na tomto místě krátce představuji v několika krocích, podrobnosti jsou 

uvedeny v dalších kapitolách. 

 Plánovaná doba výuky: 4 vyučovací hodiny VV spojené do dvou bloků 
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První blok: 

1. Hodina – myšlenková mapa na téma cesta mezi lidmi, (stanovení pravidel 

chování). 

2. Hodina – výtvarné tematické práce: linie/barva. 

Druhý blok: 

3. Hodina – opakování a příprava na instalaci výtvarných prací. 

4. Hodina – instalace výstavy, strukturovaný rozhovor. 

První vyučovací hodina byla věnována vzájemnému seznámení, úvodu do učiva 

předmětu Výchova ke zdraví i do tématiky projektu. Z pedagogických technik 

pro výuku žáků jsem vybrala tvorbu myšlenkové mapy, při jejímž spoluvytváření si 

žáci lépe uspořádali myšlenky díky hledání asociací a grafickému znázornění 

myšlenkové mapy na tabuli. Záměrem je uvědomění si obsahu tématu, jeho 

důležitost a přítomnost v praktickém životě. V této první hodině je také čas 

na vysvětlení pojmů. Metodou je brainstorming a práce ve skupinách. Přínosem 

je procvičení asertivního chování, podpora myšlení, obhájení svého a akceptace 

cizího názoru (viz průřezové téma Výchova demokratického občana). 

Druhá vyučovací hodina byla zaměřena na výtvarné zpracování úkolů 

vyplývajících ze základního námětu myšlenkové mapy a celého projektu, 

navazovala přímo na první hodinu. Bylo procvičeno učivo VV pomocí samostatné 

individuální práce při využití námětů z předchozí hodiny. Žáci pomocí výtvarné 

techniky vyjádřili vnímání vlastních pocitů či zkušeností.  

Třetí vyučovací hodina byla zaměřena na seznámení nových žáků s tou částí 

projektu, které se neměli možnost zúčastnit. Poté následovala příprava na 

instalaci výstavy, to znamená na prezentaci vlastních výtvarných děl ve veřejném 

prostoru školy. Náplní této hodiny bylo tedy zopakovat učivo z minulé dvouhodiny, 

doplnit dosud chybějícím žákům nezbytné informace o dosavadní práci a zapojit je 

do skupinek určených na aranžování. 

Čtvrtá vyučovací hodina byla závěrečná a zahrnovala zejména instalování 

výstavy a  poté strukturovaný rozhovor se zapojenými žáky.  Skupinky žáků 

pomocí vzájemné spolupráce a s malou dopomocí pedagoga aranžovali svá díla 



74 
 

podle vlastního výtvarného cítění tak, aby ve veřejném prostoru školy 

na exponovaném místě zaujala kolemjdoucí nejen svým uspořádáním, ale hlavně 

obsahem zobrazovaného sdělení. Dokončenou výstavu jsem doplnila o název a 

popis této výtvarné části celého projektu, aby nezasvěcení diváci mohli posoudit 

záměr a kvalitu vystavených prací. V přílohách je fotodokumentace některých 

vybraných prací a průběhu instalace. 

Podrobné přípravy konkrétních projektových hodin jsou uvedeny v kapitole 

Didaktická příprava a časový harmonogram.  

Zpětnou vazbu k projektové výuce jsem od žáků získala prostřednictvím 

strukturovaného rozhovoru v závěru poslední realizované hodiny. 

4.2.1 Průběh projektového vyučování 

V první projektové hodině bylo zahájeno vzájemné seznámení, stanovena pravidla 

chování, nastíněn stručně obsah příštích čtyř hodin výtvarné výchovy spolu 

s nároky na vzájemnou spolupráci. Formou diskuze ve skupinkách žáků 

a následně s učitelkou byly vytvořeny položky myšlenkové mapy, které byly 

graficky zaznamenány na tabuli. Součástí výuky bylo detailní vysvětlení záměru 

projektu i nových pojmů. 

Druhá hodina byla věnována výtvarným úkolům. Nejdříve bylo úkolem výtvarnými 

vyjadřovacími prostředky, zde pomocí prvků výtvarné řeči a vztahů mezi nimi, 

vyjádřit sociální situace v mezilidských vztazích v neverbální rovině. Název tohoto 

prvního úkolu je „Provázky si povídají“ a konkrétním učivem VV byl vztah linií 

v ploše a výtvarný rytmus prvků.  

Ve dvou polích měly linie provázků vyjádřit vzájemný pozitivní či neutrální vztah, 

ve zbývajících dvou polích naopak vztah negativní. Tyto situace byly čerpány dle 

samostatného výběru každého žáka dle jeho vlastního uvážení z právě vytvořené 

myšlenkové mapy. Někteří žáci uvítali dopomoc, každý podle svého osobního 

zaměření, schopnosti vcítit se do mnohdy složitých životních situací a podle 

možností zviditelnění jejich konkrétní situace ostatním. Vzniklá díla dokládají 

velkou šíři pohledů a názorů na tutéž věc či situaci. Žáci byli zvláště na tento fakt 

upozorněni. Bylo zajímavé sledovat, jak žáci přibližně stejné věkové skupiny 
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a vývojového stupně mají odlišné zkušenosti a přístup k řešení tématu. Výuka byla 

tímto způsobem napojena na průřezová témata multikulturní výchova a výchova 

demokratického občana, zvláště téma respektu k odlišnostem a pluralitu názorů.  

Nároky na materiálně technické prostředky nebyly velké. Každý žák obdržel sadu 

osmi krátkých provázků, které měl uspořádat do dvojic a nalepit na arch papíru 

formátu A4 ve čtyřech oddělených částech tak, aby svojí polohou a vzájemným 

vztahem vyjadřovaly čtyři různé sociální situace. Žáci doplnili písemně 

k jednotlivým částem popis konkrétní zobrazované situace. Základní témata 

prvního úkolu: 

 „kamarádi“, 

 „manželé“, 

 „neznají se“, 

 „nemůžou se shodnout“. 

 

Druhý úkol v této projektové hodině byl věnován tzv. zvnějšnění, (tj. zvýšením 

dopadu příslušných faktorů navenek) vnitřního prožitku z konkrétní situace 

nastíněné v záhlaví díla. Na téma „Jakou barvu má tvůj pocit“ žáci doplnili 

písemně konkrétní zobrazovanou situaci. Malá ukázka výtvarného zpracování 

tohoto úkolu je v obrazových přílohách této práce. Základní témata druhého úkolu: 

 „nemoc“, 

 „štěstí“, 

 „něco se mi nepovedlo“, 

 „pohoďka“. 

Žáci měli volbou barevné škály a pomocí abstraktní malby temperami či vodovými 

barvami vyjádřit svůj osobitý přístup k vybraným tématům. Měli vyjádřit opravdu 

pouze svůj pocit a bylo nutné zdůraznit parametry abstraktního zobrazení.  

Výtvarná díla druhé hodiny řadíme do kategorie tzv. výtvarných výpovědí. 

„Výtvarnou výpovědí člověk podává zprávu o sobě samém ve vztahu k okolnímu 

světu“ (Roeselová, 2003, str. 44). Hodnocení takových děl v sobě ovšem skrývá 
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nebezpečí necitlivého až poškozujícího působení autority pedagoga. Je potřeba 

se vyhnout veřejnému komentování, hodnocení pomocí domněnek a vlastního 

vysvětlování významů konkrétních prací. Ani žáky nenutíme do vysvětlování, 

pokud nemají zájem a naopak dáváme pozor na vzájemnou úctu a respekt 

k případnému osobnímu tajemství či k sociálnímu bezpečí žáků v třídním 

kolektivu. 

Třetí projektová hodina byla věnována přípravě prezentace, respektive aranžování 

výstavy z vytvořených výtvarných děl. Bylo zapotřebí počítat se zadáním práce 

pro žáky, kteří se z důvodu nepřítomnosti neúčastnili první části projektového 

vyučování a nebyli obeznámeni dostatečně s tématem učiva předmětu Výchovy ke 

zdraví ani s novým přístupem v zobrazování vybraného tématu určitou výtvarnou 

technikou. Zejména však neměli vytvořená vlastní výtvarná díla. 

Na začátku této třetí projektové hodiny byly proto v rámci opakování probraného 

učiva důkladně prodiskutovány podstatné části probraného učiva a žáci také měli 

dostatečný prostor pro dotazy. Následoval stručný úvod do zásad aranžování, žáci 

byli rozřazeni do skupin a byly jim rozdány dílčí úkoly (lepení obrázků, stříhání 

lepenky, podávání obrázků). Nově přítomní žáci byli zařazeni mezi ostatní tak, 

aby se mohli plnohodnotně účastnit. Žáci si rozstříhali své obrázky na předem 

určené čtyři části a seskupili je podle námětu na volný prostor na zemi před tabulí. 

Vzniklo tak osm oddělených částí budoucí výstavy. 

Čtvrtá vyučovací hodina byla zaměřená na realizaci výstavky a poté na závěrečný 

strukturovaný rozhovor. Žáci se nejdříve přesunuli na místo, které bylo pro 

aranžování domluveno s vedením školy. Podle domluvy mezi sebou ve svých 

skupinkách a podle přidělených úkolů lepili námětově shodné části obrázků tak, 

aby byla zřejmá různorodost jejich osobních přístupů ke každému z témat. 

Probíraným učivem podle ŠVP je uspořádání prvků v ploše, prezentace a 

obhajoba vlastního názoru v kolektivu asertivním způsobem. 

V závěru hodiny byl uskutečněn strukturovaný rozhovor jako podklad 

pro vyhodnocení přínosu celého projektu. Výsledky jsou shrnuty v kapitole 

Analýza strukturovaného rozhovoru. 
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Povinné učivo tématu „Vztahy mezi lidmi a formy soužití“ je v učebnici Výchova 

ke zdravému životnímu stylu z nakladatelství Fraus uspořádáno v kapitole č. 1 

pod názvem „Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání“. Dále je pak 

rozdělena do 12 podkapitol, které jsem shrnula do jednoho výchozího tématu a 

zvolila jej pro název celého projektu, tedy „Cesta mezi lidmi“. Žáci základní téma 

rozvinuli formou myšlenkové mapy na několik souhrnných motivů k výtvarnému 

zpracování. 

Podrobné přípravy konkrétních projektových hodin jsou uvedeny v následující 

kapitole. 

4.1.1 Didaktická příprava a časový harmonogram 

Na tomto místě uvádím návrh projektu tak, jak jsem jej upravila na základě 

výsledků analytické části této práce a následné praktické realizace v únoru roku 

2018. Úpravy týkaly časového rozvržení a množství úkolů.  

V následující části uvádím vždy nejprve didaktickou přípravu, poté časový plán 

jednotlivých hodin a stručný průběh podle přepisu hospitačního archu. Hospitační 

archy jsou záznamem realizace projektových hodin. Jsou přepisem záznamů 

jednotlivých vyučujících, v jejichž hodinách toto projektové vyučování probíhalo.   

Projektové vyučování je navrženo pro šestou třídu základní školy na dvě setkání 

obsahujících vždy dvě vyučovací hodiny, tzn. 4 vyučovací hodiny Výtvarné 

výchovy spojené do dvou bloků. Není závislé na počtu dětí ve třídě.  

 První blok:  

První vyučovací hodina 

Název: Myšlenková mapa 

Cíl: Ujasnit si pojem „cesta“ (mezi lidmi) a šíře jeho významů 

Téma: Vztah mezi lidmi a jeho vyjádření 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
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Kompetence: k učení - žáci vhodně vyberou informace týkající se zvoleného 

tématu, k řešení problémů – žáci hledají vhodné varianty, nápady a témata pro 

následné zpracování, komunikativní – žáci se výstižně vyjadřují a respektují 

stanovisko druhých lidí, sociální a personální – žáci spolupracují ve skupině.  

Průřezová témata: výchova osobnostní a sociální – žák rozvíjí dovednosti pro 

komunikaci a spolupráci, multikulturní – žák vnímá odlišnosti jako příležitost 

k obohacení.  

Motivace: souvislost s každodenní praxí. 

Přidaná hodnota: důležitost pro každodenní život, možnost hlubšího porozumění 

problematiky. 

Materiálně didaktické prostředky: papír, psací potřeby. 

Organizační forma: hromadná, skupinová, individualizovaná. 

Metoda: slovní – frontální výklad, diskuse, brainstorming. 

Technika: vysvětlení základních pojmů, individuální nápady žáků napsané na 

papír, pak souhrnně na tabuli do myšlenkové mapy. 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. 

Způsob hodnocení: ústní pochvala za aktivitu při hodině. 

Časový plán: 

5‘ Úvod – představení, docházka 

10‘ Seznámení s tématem hodiny, pravidly chování 

10‘ Rozdělení do skupin, asociace 

10‘ grafické znázornění na tabuli, diskuse 

5‘ reflexe 

 

Druhá vyučovací hodina 

Název: Provázky si povídají a co všechno můžu říci barvou 
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Cíl: vyjádření vlastního pocitu výtvarnými prostředky. 

Téma: linie a barva. 

Vzdělávací oblast: umění a kultura. 

Kompetence: k učení – žák aktivně chápe podněty a vytváří si vlastní postoje, 

řešení problémů – žák hledá vhodné varianty pro zpracování konkrétního úkolu, 

pracovní – žák bezpečně, efektivně a kreativně užívá materiály a dodržuje 

hygienické pokyny k ochraně zdraví. 

Průřezová témata: výchova osobnostní a sociální – žák oceňuje a uzná práce své 

i druhých, utváří pozitivní a nezraňující postoje k sobě samému i k druhým. 

Motivace: projev vlastního výtvarného přístupu, vyjádření vlastního názoru. 

Přidaná hodnota: množina správných řešení, originalita osobního přístupu k řešení 

problému, upevnění vlastní identity vyjádřené výtvarným projevem. 

Materiálně didaktické prostředky: papír A4, lepidlo, provázek; papír A4, 

vodové/temperové barvy, štětec. 

Výtvarná technika: lepení linií z provázků; abstraktní malba; 4 pole na papíru A 4; 

zezadu každý díl podepsat + slovní doprovod k dílu. 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. 

Náhradní práce pro rychlé: frotáž z koláže, možno kolorovat. 

Způsob hodnocení: známkou za snahu o vlastní úhel pohledu a jeho vyjádření 

pomocí výtvarných prostředků. 

Časový plán: 

5‘ úvod – téma hodiny výtvarné techniky, příprava 

15‘ koláž 

5‘ popis díla, odevzdání 

5‘ druhá technika, příprava 

10‘ abstrakce 

5‘ reflexe 
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Průběh prvního bloku podle hospitačního archu: 

Hospitační arch 1. a 2. projektové hodiny 

Zapisovala pedagožka, v jejíž pravidelné hodině jsem projektové vyučování 

praktikovala. 

Dne 14. 2. 2018; třída 6. A; přítomno 19 žáků; projekt „Cesta mezi lidmi“. 

První vyučovací hodina VV: 10.55 – 11.40 

1. Představení lektorky 

2. Lektorka si rozdělila žáky do skupin 

3. Lektorka představila pojem „myšlenková mapa“ – nápis na tabuli 

4. Každá skupinka vymýšlela 5 asociací na téma „cesta mezi lidmi“ 

5. Tvorba myšlenkové mapy 

Kladné hodnocení: lektorka žáky prací zaujala, spolupracovali. 

Negativní hodnocení: nedostatečně vysvětlené některé pojmy (asociace, 

myšlenková mapa) 

Druhá vyučovací hodina VV: 11.50 – 12.35 

1. Příprava na výtvarnou část projektu 

2. Vysvětlení tématu „Provázky si povídají“ 

3. Práce žáků – vyjádření představy vlastního pocitu – lepení provázků 

4. Bylo nutné obejít všechny skupiny žáků a opět práci vysvětlit  

5. Dříve hotoví žáci měli za úkol udělat z díla, které vytvořili, fortáž – tuto 

techniku bylo nutné opět vysvětlit 

6. Posledním úkolem bylo vytvořit abstraktní malbu - pomocí temperových 

barev vyjádřit barevně své pocity 

7. Reflexe na konci hodiny se nestihla udělat 

 

Navrhovala bych vynechat abstraktní malbu (pocity), aby vznikl časový prostor 

pro reflexi. 
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 Druhý blok:  

Třetí vyučovací hodina 

Název: Připravujeme výstavu 

Cíl: Vysvětlit zásady aranžování.  

Téma: Vztah prvků v ploše. 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. 

Kompetence: pracovní – používá bezpečně nástroje, komunikativní – žák se 

zapojuje do diskuse a obhajuje svůj názor na řečené problémy, sociální a 

personální – žák oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z nich zkušenosti. 

Průřezová témata: výchova osobnostní a sociální – žák rozvíjí komunikační 

dovednosti, mediální - . 

Motivace: příprava veřejné prezentace.  

Přidaná hodnota: překonání obav ze zveřejnění osobního názoru, asertivní přístup 

v komunikaci. 

Materiálně didaktické prostředky: výtvarná díla, nůžky. 

Výtvarná technika: rozstřihávání a seskupení děl podle hlavního tématu. 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. 

Způsob hodnocení: známka, ústní pochvala za aktivní přístup ke kolektivní práci. 

Časový plán: 

5‘ úvod – seznámení s tématem hodiny a s časovým rozložením práce 

5‘ motivace a opakování zásad kázně ve třídě i při aranžování v příští 

hodině 

5‘ opakování učiva minulých dvou hodin 

20‘ příprava výtvarných prací  
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5‘ rozdělení žáků do skupin a seznámit s osobními i skupinovými úkoly 

příští hodiny 

5‘ reflexe 

Čtvrtá vyučovací hodina 

Název: Vystavujeme svá díla   

Cíl: projev výtvarného cítění při aranžování vlastního díla. 

Téma: vztah výtvarného díla a daného prostoru. 

Vzdělávací oblast: umění a kultura. 

Kompetence: k řešení problémů – žák promyslí a naplánuje řešení problémů 

a využije vědomosti k objevování různých variant řešení zadaného úkolu, 

komunikativní – žák formuluje a vyjadřuje své nápady na postup práce, naslouchá 

druhým a kultivovaně obhajuje svůj názor, sociální a personální – žák účinně 

spolupracuje ve skupině při instalaci výstavky, pracovní – žák volí osvědčené 

postupy práce a používá bezpečně a účinně materiály a nástroje, to znamená nůžky 

a lepicí pásku. 

Průřezová témata: výchova osobnostní a sociální – žák zvládá vlastní chování 

a uvědomuje si význam spolupráce a pomoci, výchova demokratického občana – 

žák si ověřuje význam dodržování pravidel a spravedlivého posuzování, mediální 

– žák si vytváří vztah k veřejné prezentaci vlastního díla. 

Motivace: projev vlastního výtvarného přístupu, vyjádření vlastního názoru, 

veřejná reprezentace a fotodokumentace. 

Přidaná hodnota: Vzájemná tolerance, práce ve skupinách, respekt k jinému 

názoru, množina správných řešení, originalita osobního přístupu. 

Materiálně didaktické prostředky: výtvarná díla, nůžky, průhledná lepenka. 

Výtvarná technika: lepení výtvarných prací na vymezenou plochu 

ve veřejných prostorách školy. 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. 

Způsob hodnocení: známka, ústní pochvala za aktivní přístup ke kolektivní práci. 
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Časový plán: 

5‘ příprava a přesun do přízemí školy 

25‘ aranžování výstavy  

5‘ přesun zpět do třídy 

10‘ strukturovaný rozhovor 

Průběh druhých dvou hodin podle hospitačního archu: 

Hospitační arch 3. a 4. projektové hodiny 

Tato dvouhodina byla suplovaná, každá jinou pedagožkou. Obě zaznamenávaly 

průběh své hodiny. 

Dne 28. 2. 2018; třída 6. A, přítomno 22 žáků; Projekt „Cesta mezi lidmi“ 

První vyučovací hodina VV: 10.55 – 11.40 

10.55 - Přivítání, prezentace, zjišťování kdo chyběl na minulé projektové 

hodině, celotřídní hlasování, zda mají chybějící žáci tuto hodinu dotvořit 

výtvarná díla – neodsouhlaseno. 

11.06 – Úvod, seznámení s tématem a úkoly této hodiny; opakování co to je 

myšlenková mapa a názvu projektu.  

Opakování termínů verbální a neverbální komunikace, úkol s provázky – žáci 

mají vysvětlit, co znamenají + aktivizace ostatních žáků. 

Žáci si rozdávají výkresy. Výzva k podepsání každého jednotlivého obrázku, 

vybídnutí ke klidu, pokyn rozstřihávat. Někteří žáci jdou k učiteli a ptají se. 

11.17 – Výzvy ke klidu, dovysvětlení úkolu pro všechny. 

11.25 – Opět výzva ke klidu, instrukce k umístění obrázků na podlahu před 

tabuli podle témat, rozdělení žáků do skupin. 

11.30 – diskuse nad umístěním skupin obrázků na plochu oken – každé téma 

zvlášť na svojí skleněnou plochu okna? 
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11.32 – zopakování: typy technik; způsob malby; proč jsme to dělali? Co je 

aranžování? 

Reflexe - otázky např. Jaké je téma hodiny? Pamatujete se ještě nová slova? 

Bylo to lehké? Pochopili jste minule výtvarné úkoly? Proč jsme to dělali? 

Druhá vyučovací hodina VV: 11.50 – 12.35 

Přítomno bylo 21 žáků 

11.50 – Učitelka vysvětluje, co se bude dál dělat. Rozděluje úkoly mezi žáky: 

lepenka, nůžky, přilepování. Žáci se hlásí s dotazy.  

11.55 – Zadání práce na příštích 25 min. Rozdělení žáků do skupinek, 

opakování úkolů pro jednotlivé členy – funkce připravuje lepenku, stříhá, 

podává, lepí na okna. Členové skupin berou hromádky obrázků. Žáci 

si pomáhají, někteří jen přihlížejí. Příprava všech na přesun do přízemí školy. 

12.00 – Každá skupinka má přiděleno jedno okno, kam bude aranžovat dané 

obrázky. Žáci vymýšlí, kam a jak obrázky přilepí. Poznámka: U žáků nastává 

problém = nutná spolupráce, komunikace – důležitý jev. Někteří si práci 

nejdříve rozloží na zem a vymýšlí, v jakém pořadí přilepí obrázky. Žáci opět 

napomínáni ke klidu. 

12.05 – Učitelka obchází a radí žákům, jak se s daným úkolem vypořádat. 

Fotodokumentace činnosti. Někteří již mají úkol částečně splněný a baví se, 

někteří dál řeší co a jak. Jedna skupinka pracuje systematicky, potichu 

komunikuje. 

12.10 – 1. Skupinka hlásí hotovo. Učitelka je chválí a ostatní napomíná 

k dokončení. Další dvě skupinky spolu spolupracují. Žáci stále diskutují, někteří 

dost hlučně (bylo nutno zopakovat pravidla kázně).  

12.15 – 2. Skupinka je hotova. Uč. upozorňuje na rychlost a kvalitu. 

12.20 – Učitelka kontroluje a žáci si prohlížejí již hotovou práci ostatních 

skupin. Chválí i kritizují. 
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12.25 – Učitelka upozorňuje další žáky ke klidu a vyzývá je k pomoci ostatním. 

Pochválí za celkové dokončení a slibuje, že výstavku doplní o základní 

informace o projektu. Přesun do třídy. 

12.30 – Jsou rozdány otázky a následuje diskuze nad názory žáků na nově 

organizované hodiny výtvarné výchovy. 

4.1.2 Analýza strukturovaného rozhovoru 

Tato kapitola slouží k vyhodnocení, zda je propojení učiva oborů Výtvarná 

výchova a Výchova ke zdraví uskutečnitelná z pohledu dětí a zda budou mít 

v následujícím ročníku větší zájem o vyučovací předmět Výchova ke zdraví díky 

současnému výtvarnému zpracování námětu z projektu „Cesta mezi lidmi“. Je 

zpětnou vazbou k projektové výuce. 

Rozhovor proběhl v závěru čtvrté projektové hodiny výtvarné výchovy. Přítomno 

bylo celkem 21 žáků.  

Žáci nebyli nuceni k odpovědím, proto ne vždy odpovídá počet vyjádření počtu 

přítomných žáků. Šest žáků posuzovalo pouze druhou část projektové výuky 

vzhledem k jejich nepřítomnosti v první části. 

V následujících tabulkách uvádím otázky strukturovaného rozhovoru současně 

s uvedením počtu jednotlivých, ovšem pouze jednoznačných odpovědí ano/ne. 

Rozlišuji chlapce a dívky:  

1. Líbila se vám projektová organizace hodiny výtvarné výchovy? 

odpověď chlapci dívky 

ano 7 8 

ne 3 0 

 

2. Chtěli byste ještě někdy jindy zkusit těsně propojit výtvarnou výchovu 

s tématem z výchovy ke zdraví? 

odpověď chlapci dívky 

ano 3 4 

ne 9 5 
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3. Vadilo vám teď při naší výtvarné výchově, že výchovu ke zdraví jako 

předmět budete mít až příští rok? 

odpověď chlapci dívky 

ano 3 0 

ne 9 9 

 

4. Myslíte si, že vás příští rok budou témata z výchovy ke zdraví více 

zajímat, právě díky tomu, že jsme je výtvarně zpracovali? 

odpověď chlapci dívky 

ano 1 2 

ne 11 6 

 

5. Vyhovovalo vám propojení výtvarné výchovy a tématu z vašeho života 

či z života školy? 

odpověď chlapci dívky 

ano 3 7 

ne 8 1 

 

6. Bylo těžké pochopit zadání úkolu? 

odpověď chlapci dívky 

ano 7 1 

ne 4 8 

 

7. Dozvěděli jste se něco nového o výtvarných technikách?  

odpověď chlapci dívky 

ano 3 2 

ne 7 7 

 

8. Zvládli jste nakonec úkol?  

odpověď chlapci dívky 

ano 6 8 

ne 4 0 
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9. Vadí vám, když sami vyučování více ovlivňujete a musíte usilovněji 

přemýšlet?  

odpověď chlapci dívky 

ano 6 1 

ne 5 8 

 

10. Jste ochotni pro tento aktivní způsob výuky něco obětovat – například 

spolupracovat na lepší kázni v hodině?  

odpověď chlapci dívky 

ano 7 8 

ne 4 1 

 

Shrnutí závěrů analýzy strukturovaného rozhovoru. 

Závěry strukturovaného rozhovoru potvrzují či vyvracejí možnost, je-li integrace 

uskutečnitelná z pohledu dětí. Zda je pro děti zvládnutelná a zda integrované 

učivo je zajímavé a pochopitelné.  

Analýza rozhovoru hledá odpověď na otázku, zda je provázanost učiva VkZ a VV 

přijatelná pro žáky. 

Reakce žáků byly při realizaci tohoto projektového vyučování celkem pozitivní. 

Žáci byli prací zaujatí, spolupracovali vzájemně ve skupinkách, také s vyučující, 

vyučovací hodinu považovali za zajímavou. Ze strukturovaného rozhovoru 

vyplynulo, že učivo vnímali jako obtížné, avšak zvládnutelné. Vyhovoval jim také 

aktivizační styl výuky. 

Propojení výtvarné výchovy s tématem z výchovy ke zdraví žáky většinou 

nezaujalo, ale nevadí jim, že výchovu ke zdraví jako předmět budou mít až příští 

rok. Mírné většině z nich vyhovuje propojení VV a tématu z praktického života.  

Odpovědi celkově nepotvrdily, že by výtvarné zpracování tématu z předmětu 

Výchova ke zdraví podnítilo jejich větší zájem o učivo VkZ. Problémem v tomto 

případě může být, že žáci v době realizace projektu neznali předmět výchova ke 

zdraví a jeho náplň. Případná zvýšená atraktivita učiva předmětu Výchova ke 
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zdraví se ovšem může projevit až v příštím školním roce. Teprve tehdy budou mít 

žáci možnost navázat na svoje letošní prožitky při výuce výtvarné výchovy. 

Na otázku, zda je provázanost učiva VkZ a VV přijatelná pro žáky, lze tedy 

odpovědět kladně. 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce se věnuje možnostem integrace učiva předmětů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova na druhém stupni základní školy. Cílem bylo zlepšit 

provázanost těchto předmětů a tím zlepšit jejich atraktivitu pro žáky. Postupnými 

kroky ke zjištění těchto možností byly odpovědi na výzkumné otázky, zda školní 

prostředí integraci umožňuje a zda je přijatelná pro žáky. 

Teoretická část obsahuje stručný nástin kulturních souvislostí v oblasti vzdělávání 

v České republice v kontextu celkového zákonného rámce, věnuje se provázanosti 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Školního 

vzdělávacího plánu konkrétní vybrané školy a také historickým souvislostem 

vzdělávání vybraných oborů. 

Výzkumná část mapuje konkrétní prostředí dané školy. Podklady tvoří Školní 

vzdělávací program, analýza Preventivního programu školy a Analýza příležitostí a 

rizik školy dokládající možnosti lidských zdrojů. Z tohoto základu jsem vycházela 

v praktické části. 

Pro praktickou část byl připraven projekt, spojující část učiva daných předmětů 

s návazností na stávající program primární prevence. Projektová výuka byla 

realizována v šestém ročníku a celkem pozitivní hodnocení se projevilo 

v názorech žáků i v hodnocení pedagogů, zaznamenávajících průběh hodin. 

Výstupy práce potvrdily předpoklady o možnostech propojení – integrace 

vybraných předmětů. Strukturovaný rozhovor prokázal, že provázanost učiva 

předmětů VkZ a VV je pro žáky přijatelná. 

Z celkového šetření v rámci této práce, to znamená z vyhodnocení školních 

dokumentů i přímého vyučování, vyplynuly závěry, které potvrzují, že cíl práce byl 

splněn. Ve Fakultní základní škole Brdičkova 1878 nebyly zjištěny výrazné 

překážky pro možnost integrace učiva předmětů Výchova ke zdraví a Výtvarná 

výchova ve vybrané třídě šestého ročníku. 

Škola disponuje Školním vzdělávacím plánem umožňujícím propojování učiva 

dotyčných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor a vstřícné vedení je připraveno 
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používat aktivizační metody výuky a žáci tyto metody vítají. Učivo předmětu VkZ 

ze sedmého ročníku je ve zkoumaném rozsahu možné integrovat do učiva 

předmětu VV v šestém ročníku bez výrazných problémů. Příprava a realizace 

projektového vyučování je však daleko náročnější na čas, znalosti i vzájemnou 

spolupráci mezi pedagogy, nežli běžná frontální výuka. Vyžaduje také více 

dlouhodobého úsilí. To může být případnou překážkou v zavádění této integrace 

učiva do široké praxe. 

Žáci aktuálně nevnímají za přínosné propojení učiva v zájmu větší atraktivity 

předmětu Výchova ke zdraví. Zvýšení atraktivity předmětu Výtvarná výchova však 

považuji výzkumem za prokázané. Důležitým aspektem byl zájem žáků 

o aktivizační formu výuky, pro kterou byli ochotni spolupracovat na lepší kázni 

při vyučování. 

Díky zkušenosti s přímým vyučováním připraveného projektu se ukázalo, že není 

možné dodržet vždy plánovanou časovou dotaci jednotlivých činností. Žáci se více 

zajímali o některá témata, diskutovali a měli také zájem o detailnější vysvětlení 

podrobností projektového vyučování. V tomto ohledu jsem projekt upravila podle 

reálných možností. 

Z výše uvedeného vyplývá, že realizace propojení učiva předmětů Výchova 

ke zdraví a Výtvarná výchova v šestém ročníku základní školy je možná 

bez výraznějších problémů. Vhodnou metodou je projektová nebo bloková výuka.  

Považuji za pravděpodobné, že zvýšený zájem žáků o výuku a její průběh 

znamená zvýšení atraktivity daného předmětu. Lze se pak domnívat, že přímé 

propojení učiva v rámci jednoho ročníku, kdy jsou vyučovány oba integrované 

předměty, by přineslo v oblasti zájmu žáků stejně dobré výsledky. 

V závěru bych chtěla vyzdvihnout přístup zaměstnanců Fakultní základní školy 

při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Brdičkova 1878, která mi umožnila 

realizaci výzkumu a ověření mého projektu v praxi. Se všemi zúčastněnými 

se mi dobře spolupracovalo, měla jsem od vedení školy i od Školního 

poradenského pracoviště k dispozici příslušné podklady a bylo mi umožněno 

bez problémů pracovat s vybranou třídou. Na základě toho jsem si mohla ověřit, 
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že integrace oborů VkZ a VV pomocí projektové výuky je nejen možná, ale žáci 

to v rozsahu popsané praxe uvítali. 
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