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Má bakalářská práce je zaměřena na tvořivost a hlavně na možnosti rozvoje
nonverbální tvořivosti u dětí mladšího školního věku.
V teoretické části je definována tvořivost nebo-li kreativita, je hodnocen její
vývoj, etapy, úrovně, kritéria a osobnost tvůrčích lidí. Od různých autorů jsou
prezentovány návody výchovy k tvořivosti, její hodnocení a také bariéry tvůrčích
činností.
Protože cílovou skupinou dětí mé práce jsou děti z 1. a 3. tříd základní školy je
zde také charakterizován tělesný, psychický a sociální vývoj dětí mladšího školního
věku.
V mé práci chci pomocí tří testů (Torranceho doplňování kruhů, tvarového
skládaného testu s použitím tangramu a praktickou činností s technickým
materiálem) zhodnotit a porovnat úroveň nonverbální tvořivosti dětí, které
navštěvují „mé" oddělení školní družiny v letošním školním roce.
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ÚVOD

Tvořivá činnost děti vždy zaujme, protože jim umožňuje projevit vlastní
fantazii a nápady. Její rozvoj závisí na mnoha okolnostech.
Toto téma mě zaujalo, protože pracuji jako vychovatelka ve školní družině a
myslím si, že mám možnost úroveň a rozvoj tvořivosti dětí ovlivnit. A to jak
správným nebo opačným způsobem.
Cílem mé práce bude zhodnotit a porovnat úroveň nonverbální tvořivosti dětí
z 1. a 3. ročníku základní školy, kde pracuji.
V teoretické části práce chci definovat pojem tvořivost, podstatu tvůrčích
činností, kritéria a úrovně tvořivosti, osobnosti tvůrčích lidí, etapy a vývoj
tvořivosti. Součástí je i charakteristika dětí mladšího školního věku.
V praktické části se chci zaměřit na hodnocení zařazené tvořivé činnosti ve
školní družině, zhodnotit a porovnat úroveň tvořivostí dětí z 1. ročníku, které
navštěvují družinu pátý měsíc a úroveň dětí ze 3. ročníku, se kterými již přes dva
roky pracuji.
Hodnocení bude provedeno pomocí Torranceho testu dotváření kruhů, skládání
tangramu a zařazením tvořivé činnosti v ŠD a srovnání s výsledky testu.
Chci zjistit

průřezovým výzkumem srovnáním výsledků dětí v 1. a 3.

ročníku, jestli je možné pravidelným zařazováním tvůrčích činností do aktivit
školní družiny, vytvořením dobrých podmínek a motivací, ovlivnit rozvoj
tvořivosti dětí. A také jestli mé úsilí má nějaký výsledek, protože pokud se nám
podaří objevit a rozvinout v dětech alespoň jiskru tvořivosti, budou mít do
dalšího života neocenitelnou schopnost vidět věci zvíce stran, přistupovat
tvořivě k řešení úkolů, přicházet s vlastními myšlenkami, náměty a nápady a
umět je uplatnit.

1

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

1.1

Tvořivost, tj. kreativita

„ Ustat v tvořivém myšlení se jen málo liší od přestat žít. "
Benjamin Franklin
„ Tvořivost dělá z obyčejných lidí lidi neobyčejné. "
Reynold Bean

1.1.1

Historie a definice tvořivosti

Tvořivost

představuje významný

zdroj výkonových

kapacit jednotlivců

a

organizací. Vzdělávací a jiné instituce (obchodní, výrobní apod.) se proto stále více
zabývají problémem zvyšování individuální tvořivosti lidí, která představuje základ
tvořivého a inovačního potencionálu společnosti. Sternberg, Ohara, Lubart (1997)
chápou tvořivost jako investici do šesti rozvojových zdrojů. Jsou to vědomosti,
intelektuální schopnosti, styly myšlení, motivace, osobnost, prostředí. Jejich využití při
realizaci tvůrčí činnosti je podmínkou úspěchu v rozvoji kreativity. Každá komplexní
lidská činnost se realizuje a rozvíjí v šesti fázích: vize - tvorba - komunikace inspirace - stabilizace -realizace. Nedisponuje-li člověk uměním používat každou
z těchto fází kompetentně a tvořivě, stává se jednostranným a méně efektivním
(Robbinsová, 1995).
V moderní pedagogice nabývá tvořivost zvláštní význam - zvláště ze zorného úhlu
efektivní realizace komplexního rozvoje osobnosti žáků v edukačním procesu. Tvořivé
vyučování rozvíjí především schopnosti tvořivého myšlení, motivaci k tvořivé činnosti a
k učení se, imaginaci a fantazii, zájmy o tvořivé aktivity, tvořivé dovednosti a poskytuje
žákům možnost prožívat pocity sebeuspokojení, seberealizace a sociálního ocenění
vlastní tvořivé produkce.
V teoretické rovině je tvořivost vysvětlovaná z hlediska teorie různých vědních
disciplín, především

však psychologie. V současném období humanizace

školy

vystupuje stále více do popředí aktuálnost potřeby komplexně zhodnotit všechny

doposud získané poznatky v oblasti studia tvořivosti a využít j e k řešení problematiky
rozvoje tvořivosti žáků na bázi dynamické koncepce tvořivého vyučování.
Tvořivé vyučování představuje významný rys procesuální stránky rozvoje teorie a
praxe

moderní

edukace.

Jeho

koncepce

vychází

ze

všeobecné,

ale

hlavně

z psychologické teorie tvořivosti. V procesu tvorby a rozvoje koncepce tvořivého
vyučování

mají základní postavení

poznatky psychologie

(zvláště

pedagogické

psychologie) o osobnosti žáka a teoretických

principech rozvoje jeho motivace,

postojů, tvořivosti

školy.

a

aktivity

v podmínkách

Jeho

intenzivnější

využití

v pedagogické praxi prohlubuje odbornou úroveň a cílevědomost výchovného působení
a je neodmyslitelnou podmínkou úspěšnosti praxe tvořivého vyučování.
Naše pedagogická teorie začala praxi poskytovat potřebnou podporu až v posledních
deseti letech, a to hlavně v oblasti hlubšího analytického výkladu základních pojmů
teorie tvořivosti (Švec, 1995, 1996, 1998) a v oblasti pedagogicko-psychologických
podmínek rozvoje tvořivých činností žáků v edukačním procesu. V České republice
jsou z aspektu rozvoje pedagogické tvořivosti přínosem novější práce Maňáka (1996,
1997, 1998a), Skalkové (1999), Kurelové (1996) a jiné. Pedagogika potřebuje
porozumět fenoménu tvořivosti jako komplexnímu jevu.
Současné teoretické poznání prezentuje tvořivost jako komplexní fenomén nebo
syndrom, který má své kognitivní, afektivní, sociální a možná i biologicko-fyziologické
aspekty. Americký teoretický neurolog Calvin (2000) při neurologické analýze
vnitřního prožívání tvůrčí činnosti člověka aplikoval výstižnou metaforu, že výskyt
nových myšlenek v mozku je možné přirovnat k obranné reakci, nebo ke vzniku a
vývoji nového živočišného druhu. Tvořivost ve své podstatě reprezentuje vysoce
komplexní a difuzní pojem, jehož zkoumání vede k diverzifikovaným názorům a
pozicím.
Studium tvořivosti ve světové literatuře se koncentruje do čtyř hlavních oblastí tvůrčí osobnost, proces, produkt, dynamika. Mace(1997) mluví o čtyřech doménách
výzkumu tvořivosti - 1. tvůrčí osobnost, 2. tvůrčí proces, 3. tvůrčí produkt, 4. tvůrčí
prostředí, přičemž zdůrazňuje význam aspektu interakce sociálně založené tvořivé
osobnosti s prostředím. Earl (1987) rozlišuje dva základní přístupy ke zkoumání
tvořivosti:
a) zkoumání tvůrčích osobností a tvůrčího procesu

b) úsilí identifikovat ty rysy nebo proměnné, které jsou spojeny s tvůrčím
chováním.
K novějším přístupům ke studiu tvořivosti patří např. metoda interdisciplinárního
zkoumání tvořivosti výkonů v různých oblastech lidské činnosti (např. v hudbě,
v divadle, ve výtvarném umění apod.). Používají ji nejenom psychologové, ale i
odborníci

z jiných

oborů

-

např.

folkloristiky,

etnomusikologie,

lingvistické

antropologie atd. Interdisciplinární přístup kombinují metody různých vědních disciplín
- teorie chaosu, historie umění a psychologie. Specifickou oblastí výzkumu tvořivosti
s bezprostředním výstupem pro společenskou, zejména pedagogickou praxi, je hledání a
ověřování psychologických a pedagogických prostředků, které umožňují tvořivost
rozvíjet a vytvářet pro to různé specifické programy.

Teoretické přístupy k vymezení tvořivosti jsou různé. Vycházejí z jednotlivých
teoretických koncepcí (behaviorálních, operacionálních, tvarových, psychoanalytických,
interakčně-sociálních

aj.). Zahrnují například: pojetí tvořivosti jako neobyčejné

inspirace, intuitivního génia, stavu bytí, životní a kosmické síly z filozofické
perspektivy (Kokot, Colman, 1997), identifikace osobnostních charakteristik spojených
s tvořivým chováním (Singh, 1986), základní kognitivní procesy a schopnosti (Guilford,
1967, Sternberg, Lubart, 1991), analýzu role imaginace a fantazie v tvůrčím procesu,
realizaci osobnostního potenciálu individua (Rogers, 1969), zkoumání enviromentálních
podmínek sociálních a kontextuálních, které ovlivňují tvořivost, vytváření interakčního
modelu, ve kterém je tvořivé jednání výsledkem komplexní interakce osobnost - situace
(Woodmann, Schoenfeldt, 1990) a další. Švec (1998, str.23) generalizuje, že pojem
tvořivost se uplatňuje ve smyslu: „stavu, vlastnosti (kvality), schopnosti a využití této
schopnosti".
Amabileová (1983) člení definici tvořivosti do tří hlavních oblastí:
Definice tvořivosti orientované na tvůrčí proces a proces myšlení.
Definice založené na osobnostním principu a operující v termínech osobnosti.
Definice užívající k určení znaků tvořivosti tvůrčí produkt.

Szobiová (1999) rozčlenila definice tvořivosti do osmi skupin na základě komplexní
analýzy charakteristik považovaných za základ tvořivosti:

Definice zařaďující tvořivost do systému intelektových operací.
Definice založené na jedné schopnosti nebo na souhrnu schopností.
Definice, které tvořivost charakterizují jako znak osobnosti.
Definice, podle kterých podstata tvořivosti spočívá v tvořivosti.
Definice, které vycházejí z postižení tvůrčího procesu a produktu.
Definice, podle kterých je tvořivost výsledkem působení vnějších sil, anebo je
výsledkem interakce subjektu (osoby, skupiny) s objektem.
Definice, které chápou tvořivost dynamicky jako jednání.
Definice, které vidí podstatu tvořivosti jako vysoce flexibilní proces analýzy, syntézy,
strukturalizace a kombinace s orientací na nové tvarové řešení, které se projevuje
v novém a překvapivém produktu majícím smysl i pro jiné lidi.

Z analýzy konkrétních definic tvořivosti je zřejmé, že ve velké většině tvoří jejich
bazální komponenty charakteristiky „originality" (nebo „novosti") a „užitečnosti"
(hodnotnosti, akceptovatelnosti).

Už průkopníci a nejznámější odborníci mezinárodního výzkumu tvořivosti E. P.
Torrance aj. P. Guilford ve svých definicích kladou důraz na charakteristiky novosti a
užitečnosti. Tak např. Torrance (1962, str.32) vymezuje tento pojem jako „proces
formování myšlenek nebo hypotéz, jejich ověřování a oznamování výsledků. Jejich
vlastností je to, že jsou nové, předtím neznámé, o kterých ještě nikdo nic neví.
Tvořivost zahrnuje originální myšlení, vynalézavost, objevování, zvědavost, imaginaci,
experimentaci, exploraci atd." (podle Lissitz, Willhofl, 1985). Guilford (1967)
předpokládá existenci „primárních faktorů tvořivosti", které jsou spojeny s fluencí a
originalitou odpovědí, flexibilitou myšlení a schopností vytváření a elaborace nových
myšlenek. Ve svém pojetí tvořivého myšlení, které je málo ohraničeno cílem a
vyskytuje se v problémech s vícero možnými řešeními, zdůrazňuje nutn ost odmítnutí
starého řešení a vydání se nějakým novým směrem, což podmiňuje pravděpodobnost
dosažení úspěchu. Jako proces, který přináší něco nového do bytí, chápe tvořivost také
May (1975), který zdůrazňuje, že tvořivost nelze definovat pouze termínem novost, ale
také užitečností nebo akceptací ve vztahu k určitému společenskému obsahu.

Charakteristiky novosti a užitečnosti jsou příznačné i pro většinu behaviorálníeh
definicí tvořivosti (Winston, Baker, 1985). Z pohledu psychoanalytické teorie tvořivosti
vyžaduje kreativní proces kombinaci dvou schopností - generovat nové, nekonvenční,
často nelogické myšlenky a současně schopnosti jejich syntézy do smysluplných obsahů
(Suler, 1980). Sociální psychologie tvořivosti chápe tvořivost jako chování přinášející
produkty (řešení), které jsou hodnoceny jako tvůrčí v případě, že jsou nové a současně
užitečné, tj. přiměřené, správné nebo hodnotné ve vztahu k dané úloze či situaci
(Amabileová, 1983, Shalleyová, 1991).
Pietrasinski (1972, str.8) vymezuje tvořivost jako „aktivitu, která přináší doposud
neznámé a současně společensky hodnotné výtvory".
Za společensky hodnotné výtvory se považují taková díla, která jsou cenná nejenom pro
tvůrce samotného, ale i pro jistou pospolitost, ne však nutně pro všechny lidi.
Adjektivum „tvořivý, tvůrčí" přitom označuje jak produkt, tak proces, který k němu
vede, spolu s určitými příznivými podmínkami pro jeho rozvoj (tvůrčí záměr, tvůrčí
kolektiv apod.). Rebeková (1987), která vychází ze současného chápání psychiky jako
složitého mnohoúrovňového a mnohofunkcionálního systému, vymezila tvořivost jako
vytvoření nového systému, vymezila tvořivost jako vytvoření nového celku, ve kterém
staré elementy mění svá místa a funkční význam a organizují se podle nového principu.

Podle Hlavsy (1985, str. 40) tvořivost představují „kvalitativní změny ve vztahu
subjekt - objekt, při nichž syntézou vnějších vlivů a vnitřních stavů dochází k alternaci
subjektu a prostřednictvím intenzivnější a speciální činnosti k vývoji kreativních situací
a

produktů,

které

jsou

nové,

progresivní,

hodnotné,

užitečné,

pravdivé

a

komunikovatelné, což zpětně formuje vlastnosti subjektu". Toto vymezení tvořivosti je
možné

považovat

za zvlášť významné

z hlediska

perspektiv

rozvoje

tvůrčího

potencionálu jedince v tvořivém vyučování. Zdůrazňuje změnu subjektu (alternace)
v průběhu tvořivé činnosti (kterou může být např.také učební činnost

žáka) a jeho

„kreativizace", tj,trvalejší formování vlastností subjektu pod jejím vlivem. Prvky
novosti a užitečnosti zdůrazňuje také Musil (1989, str.65). Tvořivost vymezuje jako
„systém osobnostních předpokladů, který spolu s prostředím umožňuje realizovat nové,
originální, důmyslné a využitelné produkty".

Pedagogickému chápání je nejblíže pojetí tvořivosti jako „přirozené vlastnosti
člověka (různé síly a zaměření), která se projevuje seberealizací individua při vzniku
něčeho nového a kterou je nutno rozvíjet, připravovat pro ni prostor a potlačovat
bariéry, které se jí staví do cesty" (Maňák, 1998a, str.74) Ba základě mnoha dalších
definic tvořivosti lze generalizovat, že v praxi se nejčastěji používá definice typu:
Tvořivost je generování nových, neobvyklých, ale přijatelných, užitečných myšlenek,
řešení, nápadů.
V nejnovějších koncepcích a výzkumných přístupech ke tvořivosti se tvořivost definuje
jako myšlenka nebo produkt, který je originální, užitečný a

implementovaný

(Csiksentmihalyi, Wolfe, 2000).
Našemu pojetí tvořivosti je velmi blízká kognitivní metafora Perkinse (1984), podle
které je tvůrčí činnost jednoduše jinou formou myšlení - druh myšlení obsažen
v tvůrčím řešení problémů nebo ve vytváření tvůrčích produktů.
Pro teoretický základ a východisko k vymezení, zkoumání, identifikaci, rozvoj a
posuzování tvořivosti žáků jsme přijali následující definici tvořivosti:
„Tvořivost je proces vytváření nových a užitečných (pro jednotlivce nebo jistou
skupinu) produktů a řešení, a to při aktivitách a úlohách, které jsou spíše heuristického
než algoritmického typu."

Tvořivost lze podle Telcové (2002) definovat mnoha způsoby. Obvykle je
vymezována jako proces nebo produkt, ale bývá vymezována i jako schopnost
osobnosti tvořivého jedince, která se uplatňuje v důsledku jeho životních podmínek,
lvořivost lze rovněž definovat procesuálně jako nacházení problémů, formování
myšlenek nebo hypotéz, jejich ověřování, resp. Modifikování, ověření a uvedení do
praxe. Je zřejmé, že tento proces může vést k mnoha druhům produktů - verbálním,
neverbálním, konkrétním a abstraktním.
Obecná nauka o tvořivosti se nazývá ponématika („ponéma" je pojem, kterým se
v řečtině rozumí dílo, které vzniklo namáhavým, složitým a zpravidla tvůrčím
způsobem.)
„Jde nám o přerod člověka z typu učeného a moudrého (tedy homo sapiens) na
člověka tvůrčího, tj. homo creans. Varuje se před člověkem typu momo technologicus.

který je považován za nekompetentního, za jakýsi poloautomat." (Kohoutek, R.

et

al.:Základy pedagogické psychologie. Brno, 1996,s.l24.)
Zkoumání tvořivosti a tvůrčích schopností, jejich vývoje i možností se v psychologii
v posledních desetiletích stalo více méně módní záležitostí. Důvod, proč tomu tak je,
výstižně vysvětluje N. Lodge:
Slovo „kreativita", česky tvůrčí schopnost, se poprvé objevilo v anglickém
oxfordském slovníku v roce 1972. Dnes se kreativita rozšířila do mnoha odvětví
průmyslu: reklama, architektura, návrhářství, móda, filmová tvorba, hudba, balicí
technika, fotografie, vydavatelství, rozhlas, televize, divadlo a mnoho

dalších.

„...Kreativita a ti jedinci, kteří jsou odpovědni za jiskry, inspirace, ze kterých se skládá,
nepůsobí pouze na poli umění, ale schopnost řešit problémy a zadané úkoly z různých
úhlů pohledu a dosažení nových výsledků má stejnou hodnotu, ne-li větší, ve vědě a
technologii." (Lodge, N.:Řízení tvůrčích schopností. Psychologie v ekonomické praxi,
roč.XXXIII, č. 1-2/1998, s. 1.)
Tvůrčí schopnosti nebyly psychologií ani žádnou jinou vědou do dnešního dne
uspokojivě definovány, neboť pozitivistická věda nedokáže akceptovat skutečnost, že
ideje mohou vznikat spontánně. Tuto skutečnost však znala a zná filosofie. Znaly ji i
velké osobnosti moderní psychologie, např. C. G. Jung, který v dané souvislosti uvádí
následující: „Tajemství tvůrčí činnosti, stejně jako svobodné vůle, je transcendentní
problém, jejž psychologie dokáže popsat, ne však vyřešit. Rovněž tak i člověk - tvůrce
je hádanka, o jejíž řešení se lidská mysl nepřestává rozličným způsobem pokoušet,
avšak marně." (Jung, C. G.: Básník. Souvislosti, 1993, č. 2, s. 34.)
Behaviorismus a reflexologie pojímá tvořivost a tvoření značně redukovaně jako
kombinaci představ, myšlenek, příp. pracovních a hrových činností. Tyto teorie jsou
názoru, že představy tvůrce se spojují na základě asociativních zákonů. V tomto smyslu
umělecké, vědecké, politické, ale i jiné tvoření má svůj základ ve speciálním nadání,
kterým je schopnost kombinovat představy a myšlenky na základě zvnějšku získaných
zkušeností. Tyto názory jsou velmi blízké imitaci, tj. nápodobě, tedy sociálnímu učení.
Stoupenci analytických psychologických směrů věnovali tvořivé činnosti člověka
poměrně značnou pozornost, a to především ve svých úvahách o vzniku mýtů. Zdroj
tvořivosti spatřují v oblasti nevědomí, které se symbolicky manifestuje v našich snech.
V nich pak můžeme nalézat svá nesplněná přání stejně jako umělecké výkony, které

jsou sublimací naší touhy po slasti, tj. v terminologii S. Freuda - našeho libida.
Psychoanalýza viděla zdroj umění v tendenci řešit prostřednictvím mystických postav a
příběhu vlastní úzkosti a krize.
Problematikou tvořivosti, příp. osobností tvůrce se víceméně spekulativně zabýval
samozřejmě i S. Freud. Například v práci Vzpomínka z dětství Leoparda da Vinciho
prováděl psychologický rozbor osobnosti jednoho z největších umělců všech dob a na
jeho základě shledal, že Leonardo da Vinci byl homosexuálně orientován. (Blíže viz
Freud, S.: Vzpomínka z dětství Leoparda da Vinci. Z německého originálu z r. 1933
přeložil Kratochvíl, L., Orbis Praha 1991.)

Podobně jako psychoanalýza spatřuje i analytická psychologie C. G. Junga
v tvořivém aktu náš únik z úzkostných stavů.
Umělecký výtvor tak z pohledu - analytických psychologických směrů v zásadě plní
dvě funkce:
1. Expresivní, tj. vyjadřovací.
2. Psychoterapeutickou, která spočívá vtom, že tvořivý akt umožňuje únik
z úzkosti způsobené tím, že člověk se nemůže vyjádřit přímo, ale je nucen
využívat náhradního řešení, čímž se snižuje hladina jeho úzkosti.
Personalisté - zastoupení především Allportem, jsou názoru, že tvořivá činnost
člověka je projevem jeho autonomie. Jedinec se podle nich svou tvořivou činností
odpoutává ve svých citových vztazích od konvenčnosti a nalézá tak vlastní osobité
formy adaptace. Personalisté jsou dále názoru, že tvořivost se neomezuje pouze na lidi
s určitým nadáním, ale že je vlastní všem lidským bytostem. Proto tvoření rozlišují na
etické rozhodování a na autonomii svědomí.
Z představitelů gestaltpsychologie se tvořivostí zabýval zejména K. Lewin. Jeho
pojetí životního pole pojímá tvořivou činnost jako homeostatický prostředek, který je
zaměřen do budoucnosti. Autor uvádí tyto charakteristické rysy tvořivosti:
-

spontaneita,

pro kterou je typická větší nebo menší závislost na vnějších

vlivech, tj. tlaku prostředí
-

volba a nalézání nových cílů a prostředků
osobitost

Bruner tyto charakteristiky doplňuje o:
-

interakci všech zážitků individua. (Zejména umění má zvláštní moc vyplňovat
mezery mezi zkušenostmi, dávat životnímu dění kontinuitu a celistvost podobně
jako citové vztahy jedince. Dochází tak ke spojování minulosti a budoucnosti,
což zajišťuje kontinuitu našeho duševního života.)

Jako svým způsobem zajímavý moment v pohledu na tvořivost a výzkum tvořivosti
můžeme oznaěit rok 1950, kdy J. P. Guilford ve svém slavném proslovu na
Pensylvánské universitě označil tvořivost za dosud řádně nezkoumané psychologické
téma. V tomtéž roce pak vytvořil kubický model rozumových schopností a vymezil
faktory tvořivého myšlení. K tomuto modelu dospěl pomocí kombinací divergentního
myšlení s produkty a obsahy. Nalezl tak 18 faktorů, jejichž správnost byla později
matematicky potvrzena faktorovou analýzou.
Např. schopnost produkovat obsahy je tvořena 3 faktory: flexibilitou, tj. pružností
v řešení problémů, čili schopností odpoutat se od konvenčního postupu řešení daného
problému, senzitivitou, tj. schopností citlivě vidět problém, pochopit jeho podstatu,
všimnout si, že daná věc je problémem, a redefinicí, tj. schopností definovat problém
nekonvenčně, čili jinak než je běžné, a to zcela nově.
První významnější monografickou prací na téma tvořivosti se stala práce A.
Koestlera (The Act of Creation, 1964), který se pokusil tvořivost uchopit zavedením
pojmu „disociace". Tento pojem kontrastuje s pojmem asociace a vztahuje se k daným
propojením dříve spojených myšlenek. Koestler uvádí, že v procesu disociace mysl
tvůrce přemítá o daném problému neuvědoměle do té doby, dokud jej spolu
s nezávažnou částí některé informace „nedisociuje", čímž dochází k nalezení řešení.
„V počátku šedesátých let akcelerovala ve Spojených státech práce na kreativitě,
protože se Američané obávali, že ruský náskok v dobývání kosmu bude ukazovat na
nedostatek vědecké tvůrčí potence v americkém výzkumu. V té době dva američtí
neurochirurgové zjistili, že dvě poloviny lidského mozku vykonávají v určitém rozsahu
rozdílné funkce. Levá polovina provádí logické myšlení (např. počítání, řeč, analýzy,
dedukce apod.), zatímco pravá polovina produkuje tvůrčí myšlení (např. představy,
barvy, hudbu, rytmus, denní snění apod.). Toto zjištění bylo podepřeno prací Roberta
Ornsteina, který objevil, že lidé vjce-méně vyhraněně cvičení v používání jedné

poloviny mozku byli odpovídajícím způsobem méně schopni používat druhou polovinu
mozku." (Lodge, N.: Ibis., s. 2.)
Nedávná zjištění M. Gazzanigy zpochybnily toto levo-pravé dělení všech lidí. Přesto
je jisté, že tvůrčí i logické funkce se uskutečňují v rozdílných mozkových strukturách.
Neuropsychologové na základě činnosti dominantní a nedominantní mozkové hemisféry
hovoří o tom, že nedominantní mozková hemisféra (u většiny lidí je to pravá) je typická
pro divergentní (rozbíhavé), tj. pro nonverbální myšlení a umělecký kognitivní styl
myšlení. Kromě toho má funkci výběrového emocionálního filtru. Divergentní způsob
myšlení klade velký důraz na subjektivní činitele.
Dominantní hemisféra (u většiny lidí levá) zajišťuje úkoly spojené s řečí (mluvenou i
psanou). Tato hemisféra zajišťuje konvergentní

(logické) myšlení. Mezi oběma

způsoby myšlení existuje komplementárnost. Tato skutečnost současně znamená, že
mezi oběma způsoby myšlení existuje neustále propojenost.
Výzkumem, jakož i psychologickou diagnostikou tvořivosti, se v 60.letech zabýval
rovněž Torrance. Dospěl k závěru, že tvořivost lze definovat mnoha způsoby, přičemž
obvykle je podle něj tvořivost definována jako proces nebo produkt, avšak může být
vymezena i na základě osobnosti tvořivého jedince nebo na základě podmínek prostředí,
ve kterých tento jedinec žije. On sám pak tvořivost definuje jako proces nacházení
problémů, formování myšlenek a hypotéz a sdělení výsledků. Je názoru, že proces
tvořivé činnosti může vést k mnoha druhům produktů (verbálním, nonverbálním,
konkrétním a abstraktním(. Současně uvádí, že každý akt adaptivního chování lze
považovat za tvořivou činnost.
Tvořivost můžeme na základě časového hlediska vymezit jako protipól lidské
zkušenosti, tj. učení. Je tomu tak proto, že přítomnost člověka je ovlivňována jeho
životní historií (zkušenostmi), ale současně i jeho budoucností (očekáváními, snahami,
aspiracemi, cíli atd.). A právě k budoucnosti se váže tvořivost.
Tvořivost je taková činnost člověka, která je zaměřena k cílům, o jejichž realizaci
člověk usiluje. Jedna se však o takové cíle, kterých dosud nedosáhl, čili jeho činností
vzniklo něco nového. V tomto smyslu Lytton hovoří o tvořivosti objektivní a
subjektivní.

Objektivní tvořivost je taková, která splňuje požadavky jako je objektivní novost,
zobecnitelnost, originalita (tedy neobvyklost s tím, co je známo v době, ve které toto
nové vzniklo).
Subjektivní tvořivost se vztahuje zejména k samostatné činnosti jedince, k j e h o
myšlení.
Tvořivost je považována za nej vyšší, specificky lidský způsob řešení problému.
Tvořivostí je v současné psychologii rovněž míněn i komplex psychických vlastností
a předpokladů, které se realizují za určitých podmínek. Těmto vlastnostem a
předpokladům, patří:
schopnostní výbava určité úrovně, tj. talent
vědomosti, dovednosti, určitý stav citových, morálních a volních vlastností
určitý stav kognitivních schopností, které se odrážejí jak v prožívání, tak i
v chování jedince.

Torrance, stejně jako jiní, pojímá tvořivost jako komplex schopností. Ve svém pojetí
tvořivosti zdůrazňuje tyto faktory:
senzitivita k problémům, tj. schopnost citlivě vnímat problémy a aktivně je
vyhledávat
fluence, tj. plynulost -

schopnost produkovat pohotově, lehce, v určitém

časovém rozpětí co nej větší množství psychických produktů figurálních,
verbálních, číselných, asociačních, expresivních, myšlenkových
-

flexibilita, tj. pružnost - schopnost produkovat odlišné myšlenky nebo požívat
přístupy, které jsou odlišné od běžných vzorců chování

-

originalita, tj. schopnost produkovat myšlenky, které jsou nové, původní,
odlišné od běžných schémat myšlení

-

elaborace, tj. schopnost pečlivě propracovat myšlenky
redefinice, tj. schopnost vnímat nebo si definovat realitu jiným způsobem než
obvyklým a zavedeným. (Lokšová, Lokša, 2003)

1.1. 2 Tvořivá (tvůrčí) činnost
Pojmem tvůrčí činnost podle Teleové (2002) zpravidla rozumíme individuální
činnost člověka, která vede k vytvoření nějakého díla nebo jiné hodnoty, která je nová
pro společnost, nikoli pouze pro jedince, který toto dílo nebo jinou hodnotu vytvořil.
Protože tvůrčí činnost představuje jakousi službu druhým lidem i budoucím generacím
ve formě pokroku, bývá považována za nejvyšší stupeň socializace jedince.
Prakticky ve všech lidských činnostech dochází k prolínání činností aplikativních,
interpretativních, reproduktivních a tvůrčích. Obvykle se tak ve vztahu k tvořivosti
rozlišují tři druhy lidské aktivity:

Aplikativní (aplikační) činností rozumíme činnost, která je založena na schopnosti
adekvátně dané situaci použít vědomosti, pravidla, dovednosti, resp.dříve vnímané.
Interpretační činnost spočívá ve vysvětlování jakéhokoli záměru, plánu, ideje anebo
se jedná o praktické provedení rámcově naznačeného.
Reproduktivní činností rozumíme opakování postupu, který vypracoval někdo jiný a
subjekt se jej naučil jako dovednost nebo vědomost.
Obvykle se ve vztahu k tvořivosti rozlišují tři druhy lidské aktivity:
a)"reproduktivní -

zpravidla neobsahuje tvořivé prvky, více méně se jedná o

reprodukci dříve percipovaného (vnímaného)
b) produktivní - v porovnání s předešlou začíná být tvořivá - ve smyslu zlepšování a
různých úprav
c) kreativní - je výrazně objevná, heuristická.

Tvůrčí činnost člověka je podmíněna jeho schopnostmi k ní, čili na jedné straně jeho
vrozenými předpoklady, na druhé straně tím, co se naučil. V této souvislosti nemáme na
mysli jen to, co se týká jeho určitých vědomostí, dovedností atd., ale i toho, co se týká
jeho „lidské dimenze", jeho osobnosti. Tedy toho, čeho je na té nejobecnější rovině
schopen.V literatuře, ve které řeší podmínky tvůrčí činnosti se uvádí tytofaktory:
1. Vrozené předpoklady jedince (talent), tj. tak příznivé spojení schopností, které
umožňuje vykonávání tvůrčí činnosti, Sám o sobě však nevede v určité oblasti talent

k úspěchu. K tomu je nutný jeho rozvoj, např. v případě hudebního nadání, je potřeba se
naučit noty, tj. získat určité vědomosti a cvičit se ve hře na hudební nástroj, zpěvu atd.
Je třeba získat potřebné dovednosti.
Talent každého člověka má určité meze (jak fyziologické, tak psychologické, např.
primabalerína-řadová baletka, virtuos-barový hudebník, šachový velmistr-hráč v šachy
atd.). Na tuto skutečnost upozornil R. Konečný, když zavedl pojem „subjekt mezný,
potenciální".
V této souvislosti bylo jeho záměrem poukázat na to, že je třeba, aby při rozvoji talentu
byly naplněny meze člověka, tj. jeho potencionalita.
Někdy se hovoří o talentu obecném a o talentu speciálním.
Obecným talentem rozumíme speciální schopnost člověka, která se projevuje
v určité oblasti (např.matematika, fyzika, pohyb aj.). Rovněž specifické tvořivé
předpoklady jedince pro vědu nebo umění můžeme označit jako speciální talent.

2. Naučené dovednosti a návyky, které umožňují přetváření a reorganizaci minulé
zkušenosti. Podle oborů lidské činnosti se tvořivost dělí na uměleckou, technickou,
politickou, vědeckou.
Mezi vědeckou, technickou a uměleckou tvořivostí lze spatřovat příbuznost zejména
ve struktuře tvořivého procesu. Vědce s umělcem spojuje východisková citlivost a
vnímavost vůči problémům.
Bylo zjištěno, že při jakékoli umělecké činnosti je primární emocionálně hodnotící
vztah k realitě. Dále bylo zjištěno, že velcí vědci kladou důraz na vytušení, vycítění a
objevení problému.

Pro vědeckou činnost je typická dominantní hemisféra, pro

uměleckou činnost pak hemisféra nedominantní. Jak jsme již uvedli dříve, mezi oběma
typy

myšlení

(tj.

konvergentním

a

divergentním)

se

zdůrazňuje

jejich

komplementárnost. Oba typy myšlení jsou ustavičně propojené. Proto se někdy hovoří o
konvergentní a divergentní inteligenci. Připomeňme jen, že divergentní myšlení navíc
klade velké nároky na subjektivní činitele.

1.1. 3 Podstata tvůrčích činností
Nej obvyklejším atributem práce skutečně tvůrčího člověka je podle Telco<vé,
poměrně vysoká kvalita jeho práce. To je někdy důvodem toho, proč v komerčním světě
představuje riziko toho, že drahá tvůrčí práce nevyrovná náklady do ní vložené. Vedle
pracovní kvality je důležitý styl tvůrčí práce, přičemž se někdy stává, že různí tvůrci
pracují svým vlastním stylem a velmi často si nejsou vědomi toho, jaký vlastně jejich
styl práce je. Tvůrčí lidé se různí v přístupu a efektivitě při vpravení své ideje do svého
díla v zadaném čase a kvalitě, tj. v implementaci. Je to způsobeno tím, že pracují
různým stylem - způsobem. Tvůrčí projekty tak přirozeně musí nést riziko nezdaru, tzn.
I riziko investice do nich.

(\C\Cff)

J. Čáp vymezuje podle Petrové) tvůrčí činnost jako činnost, jejímž výsledkem je něco
nového, a to buď z hlediska společnosti a jejího vývoje nebo z hlediska jednotlivce.
Zároveň vymezuje tvůrčí činnost jako předpoklad pro řešení problému, který je
jednotlivci neznámý, se kterým nemá zkušenosti, pro který nezná schéma řešení. Tvůrčí
činnost obvykle pohlcuje celou osobnost. Každý jistě zažil období, kdy myšlenky a
představy spojené s problémem, který jste řešili, nebo s dílem, na kterém jste pracovali,
vás pronásledovaly i ve chvílích odpočinku. Toto úsilí a neklid, provázející tvůrčí
činnost, však bývá vynahrazeno spokojeností a radostí, kterou sebou přináší její úspěšné
zakončení.
Z. Pietranski (1965, str.126) přímo uvádí: „Spokojenost a radost, kterou přinášejí
úspěchy v tvůrčí činnosti, patří k nejsilnějším příjemným pocitům, jež je člověk
schopen prožívat. Projevují se mimo jiné silným pocitem, jež je člověk schopen
prožívat. Projevují se mimo jiné silným pocitem vlastní moci a hodnoty, pocitem
hlubokého

smyslu

existence.

Zároveň

však

tvůrčí

práce

bývá

také

zdrojem

nepříjemností, utrpení nebo i životních tragédií, zvláště naráží-li na nepřekonatelnou
hradbu hlouposti, rutiny a závisti."
Během tvůrčí činnosti člověk postupuje způsobem, který lze rozdělit do několika
stadií, jenž mohou následovat v libovolném sledu a mohou se i opakovat. Například G.
Petty (1996, str. 237 - 245) uvádí a charakterizuje následující stadia:

1. Inspirace = stadium nezaujetého hledání podnětů, námětů, motivů a podobně.
2. Klarifikace = stadium vyjasňování si účelu a cíle práce.
3. Destilace = stadium zkoumání, posuzování a vybírání nej lepších myšlenek
k dalšímu rozpracování.
4. Inkubace = stadium zdánlivé nečinnosti (pauzy, odstupy), v níž nápady tzv.
dozrávají.
5. Pilná práce = stadium rozpracování, upravování, vylepšování a m,nohdy i
přepracování myšlenek dokud dílo nezíská definitivní podobu.

1.1. 4 Kritéria tvořivosti
Jako kritéria tvořivosti bývají uváděny:
1. Objektivnost
2. Novost
3. Efektivita
4. Přínos nového řešení

1.1. 5 Úrovně tvořivosti
V souvislosti s výzkumy kreativity se dostavila snaha o stanovení jednotných,
obecně platných kritérií pro posouzení výsledků tvořivé činnosti. Tato snaha mj. vedla
k vymezení vývojových úrovní kreativní tvorby u disponovaných osobností.
V této souvislosti byla zdůrazňována různá hlediska. Pro pedagogickou psychologii
se jeví jako vhodné hledisko respektující ontogenezi člověka - např. Ďuričovo pojetí
úrovní tvořivosti z r. 1988. Autor v něm vymezuje následující úrovně lidského tvoření:
1. Expresivní kreativitu, která je typická pro předškolní věk. Její hlavní
charakteristikou je spontaneita a volnost.

2. Produktivní kreativita představuje 3. stádium vývoje tvořivosti. Jedincova
tvořivost je konfrontována s realitou, přičemž se tak děje na úkor spontaneity a
volnosti
3. Heuristickou

úroveň

kreativity,

která má

svou

hlavní

charakteristiku

nacházení nového na základě osvojených vědomostí a životních zkušeností
člověka.
4. Inovační úroveň tvořivosti, pro níž je charakteristické uskutečňování změn,
které inovují objektivní danosti na základě pochopení kauzálních vztahů
v realitě.
5. Emergenční úroveň tvořivosti představuje nejvyšší úroveň tvořivosti. Jedná se
o výsledky tvořivosti jedinců v podobě nových vědeckých přístupů, směrů,
teorií, paradigmat a nových uměleckých přístupů.

1.1. 6 Osobnost tvůrčích lidí
Osobnost tvůrčích lidí je charakteristická přítomností následujících rysů:
dominance
nonkonformista
nezávislost na mínění ostatních
nespokojenost se zaběhnutými rysy

Přítomnost těchto rysů bývá souborně označována jako „konstruktivní opozice".
Lidé, kteří tyto osobnostní vlastnosti mají, se těžce podřizují autoritě, což často obě
strany (autorita i tvůrce) obtížně snášejí.
Srovnáme-li osobnost tvůrce-vědce s osobností tvůrce-umělce, zjišťujeme že
osobnost umělce je více introvertní. Tato skutečnost (introverze) byla rovněž potvrzena
i ve srovnání osobnosti umělce s lidmi stejné věkové skupiny a intelektu. U uměleckých
tvůrců byla dále zjištěna vyšší celková úzkostnost. Tvůrčí osobnosti mají v porovnání
s normou větší a bohatší fantazii. Tvůrčí osobnost je charakteristická přítomností

potřeby tvořit, emocionálně se angažovat při řešení problémů, které ji zajímají
(„posedlost problémem").
V některých psychoanalytických koncepcích je uváděn v souvislosti s tvořivostí
regres, tj. sestup na nižší věková stadia, v důsledku potlačení některých konfliktů z doby
dětství. Někdy psychoanalytikové hovoří o neuróze, převaze nevědomí nebo duševní
labilitě. Zdůraznění nevědomé složky osobnosti má své opodstatnění u umělecké
tvorby. Labilnější emocionalita vědce nebo jeho konflikty jsou však jiné než nevědomé
povahy. Jejich původ můžeme spatřovat v množství objektivních překážek, se kterými
se vědec setkává v průběhu svého tvořivého procesu.
V některých pramenech se navíc uvádí, že tvůrčí osobnosti prožívaly samotářské
dětství v důsledku toho, že buď vyhledávaly samotu samy, nebo byly odstrkávány
svými vrstevníky. Uvedená skutečnost v nich mohla vytvářet pocity nevraživosti, které
se snažily kompenzovat, což se jim nepodařilo zcela. Z tohoto důvodu jsou schopny se
přizpůsobit ostatním lidem i běžnému prostředí, avšak ve skutečnosti je u nich přítomna
tendence být odlišnými a originálními. Proto se neobávají mít iracionální nebo bizarní
myšlenky, dokáží vyzkoušet různé nápady a riskovat neúspěch. Nepřipouštějí si, že jsou
svým okolím hodnoceny, protože se domnívají, že za ně mluví jejich práce a tu má
okolí možnost hodnotit. Vkládají do své práce svou osobnost. V práci, kterou odvádějí,
bývají perfekcionističtí a jejich pracovní nasazení je značné. Práce je pak zcela zákonitě
jejich slabým místem, neboť přes své pracovní výsledky jsou takoví lidé zvýšeně citliví
a zranitelní.
Na základě formy a úrovně tvořivé činnosti jakož i jejich produktů bývají někdy
tvůrčí osobnosti rozlišovány do dvou typů:
1. Adaptér, tj. zlepšovatel, kterým bývají častěji ženy než muži. Je pro ně
charakteristické, že zaujímají ukázněný, přesný a metodický přístup, který se
snaží zdokonalit. Jsou orientováni na prostředky. Dobře snášejí pracovní rutinu.
V pracovní skupině se snaží o to, aby převládala skupinová koheze (soudržnost
skupiny) a spolupráce jednotlivých členů.
2. Novátor - bývají jimi nejčastěji mladší muži. Pokoušejí se o zpochybnění
stávající praxe. Nesnášejí rutinní práci, pracovní prostředky je nezajímají.
V pracovní skupině vystupují spíše jako sólisté, zpravidla nestojí o shodu názorů
mezi členy skupiny a stává se, že bývají k jejím jednotlivým členům necitliví.

Často diskutovanou otázkou bývá vztah inteligence a tvořivosti. V tomto ohledu se
různí autoři od sebe (někdy i poměrně značně) liší.(Telcová, 2002)
J. Hlavsa (1986) uvádí prahovou hranici inteligence pro tvořivost od IQ 100. A. H.
Luk a H. Eysenck jsou názoru, že je to minimálně IQ 120.
Novější výzkumy však prokázaly, že neexistuje přímý vztah mezi inteligencí a
tvůrčí schopností. Skutečnost je však taková, že většina vysoce kreativních jedinců má
nadprůměrnou inteligenci, která se velmi často pohybuje kolem IQ 120. Na obecné
rovině můžeme říci, že přiměřený stupeň inteligence je jednou z podmínek tvořivosti, a
to včetně motivace k činnosti. V souvislosti s inteligencí můžeme připomenout, že u
vědců se setkáváme častěji s konvergentním myšlením (jemuž odpovídá dominantní
hemisféra), kdežto u umělců se setkáváme s divergentním myšlením (kterému odpovídá
nedominantní hemisféra).
V literatuře se setkáváme zpravidla s tímto tříděním talentů:
1. Naukové
2. Umělecké
3. Sociálně praktické
4. Pohybové

Studie F. Barronna uvádí o tvůrčích lidech následující:
Mají výjimečnou zásobu rozumové, leckdy i fyzické energie.
Jejich svět je složitější, a proto žijí tito tvůrci obyčejně i komplikovanější život.
Hledají napětí pro příjemnost, kterou při něm pociťují.
Mají větší kontakt než jiní lidé s podvědomou vrstvou své psychiky.
-

Jsou obdařeni zvýšenou mírou představivosti a imaginace.

-

Mívají často sklon k melancholii. -

Mívají dobře vyvinutou

schopnost

sebereflexe.
-

Mají často vrozenou vysokou inteligenci, a nadto dovedou postřehnout detaily,
které jiným lidem unikají.

-

Leckdy vyjadřují myšlenky, které jsou pravdivé jen částečně, ale činí to velmi
zřetelně. Dovedou zdůraznit některé dílčí aspekty skutečností.

-

Dívají se na věci jako jiní lidé, ale současně tak, jak to jiní lidé nečiní.

-

Dovedou současně pochopit mnoho myšlenek, navzájem je porovnat a vytvořit
z nich bohatší syntézu než průměrní lidé.

-

Více si cení svých schopností a vlastností než jiní lidé.

-

Jsou více ochotni snášet někdy i značná utrpení v zájmu svých tvůrčích cílů.

Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule, a jen Newton doved těžit ze své boule "
V. Nezval

1 . 1 . 7 Etapy tvořivé činnosti
Byly poprvé popsány v roce 1926 G. Wallasem. Tento autor je názoru, že v tvůrčí
činnosti můžeme rozlišit čtyři etapy:

1. Přípravná etapa, ve které dochází ke shromažďování potřebných informací a
materiálů k vymezení pracovního prostoru. V této etapě se uplatňuje vědomé
myšlení.

Výsledkem

etapy

je

sycení

nevědomí

tvůrce

kognitivním,

emocionálním a smyslovým materiálem, který je potřebný pro druhou etapu.
2. Etapa inkubace je charakteristická tím, že tvořivý proces se přesouvá z vědomí
do nevědomí a je různě dlouhou dobu reorganizován tak, aby mohl být použit ve
3. etapě. S nej větší pravděpodobností v důsledku činnosti nevědomí prožívá
tvůrce silnou frustraci, neboť má během ní malé vědomí pokroku ve smyslu
orientace k vytčenému cíli. Vzrůstá jeho konfliktní pohotovost a pocity úzkosti,
prožívá pocity chaosu a neuspoř má během ní malé vědomí pokroku ve smyslu
orientace k vytčenému cíli. Vzrůstá jeho konfliktní pohotovost a pocity úzkosti,
prožívá pocity chaosu a neuspořádanosti.
3. Etapa iluminační je charakteristická nárůstem prožitků úzkosti, dále pak tím, že
soustředěný materiál se mění a náhle umožňuje tvůrci jasný vhled do tvůrčí
problematiky. Tato skutečnost je doprovázena přechodem pocitu chaosu a

neuspořádanosti

do prožívání pocitu uspokojení a úlevy. Dále dochází

k přepracování tvůrčího materiálu a k jeho nové syntéze.
4. Etapa verifikační představuje jediné plně vědomé a záměrné stádium tvůrčího
procesu. Dochází v ní ke konsolidaci a integraci vkladů, které tvůrce získal ve 3.
etapě.

V současnosti odborná literatura hovoří o pěti etapách tvůrčí činnosti, které lze
zobecnit do dvou stupňů, a to:
subjektivního ( v mysli individua)
-

objektivního (objektivně poznatelné výsledky tvůrčího procesu).

Konkrétně se jedná (jak uvádí Telcová, 2002) tyto etapy tvůrčí práce:
1. Etapa iniciační, tj. etapa přípravná. V ní dochází k rozpoznání problému,
vzniku motivace problém řešit. (Uplatňuje se v ní celková senzitivita, schopnost
vnímat detaily, citlivost na problémy, flexibilita, vyslovování otázek, originalita
řešení.)
2. Etapa logicko-operační spočívá v reformulaci problému, akumulaci znalostí o
problému a o jeho řešení, vytváření hypotéz a alternativ řešení, symbolizaci
problému pomocí schémat, modelů. Vše se odehrává na vědomé úrovni pomocí
logických myšlenkových postupů.
3. Etapa intuitivně- inspirační -

probíhá současně s 2. etapou, avšak na

nevědomé úrovni. V této etapě rozlišujeme 2 subfáze:
1. Inkubační, v níž je vědomá tvůrčí činnost zdánlivě přerušena a dochází
k zintenzívnění spontánní aktivity v nevědomí. Tato skutečnost se na
úrovni vědomí projeví prožíváním emocí, představ, pocitů. Projevuje se
rovněž ve snech.
2. Iluminační, ve které dochází k pronikání nevědomých obsahů

do

vědomí a přinášení řešení problému a formulaci odpovědi na daný
problém

v podobě

„aha-zážitku",

tj.

náhlého

vhledu,

někdy

označovaného rovněž jako náhlé osvícení, nečekaný nápad, intuice.)
4. Etapa

vlastní

k uskutečnění

tvorby je

částí

tvůrčího

procesu,během

které

dochází

(objektivizování) nalezeno intuitivního řešení.
5. Etapa verifikační, tj, etapa závěrečná, která spočívá v ověření (verifikaci)
řešení,
dokončení realizace řešení elaborací (propracováním) a prosazení řešení v praxi.

1.1. 8 Vývoj tvořivosti
J. Hlavsa (1986) hovoří o 3 stadiích vývoje tvořivosti, a to:
1. Stádium

prekreativní (0-6 let). Jež je charakteristické maximálním vlivem

dědičných a vrozených dispozic, vlivem stimulace vnějšího prostředí a motivace dítěte
pro vykonávání vlastních spontánních aktivit. Již v rozmezí 18-24 měsíců života dětí lze
identifikovat řadu charakteristik, které svědčí pro tvůrčí schopnosti. Později se tyto
projeví v senzomotorických hrách(rozvíjejí vizuálně motorickou koordinaci, jemnou
motoriku), konstruktivních hrách a napodobivých hrách.
Tvořivá imaginace dětí dosahuje svého vrcholu okolo 4-4,5 roku. Pak následuje
pokles, který není pravděpodobně vývojovým jevem, ale k němuž dochází v důsledku
tlaků prostředí.
2. Stádium správných odpovědí (6-9 let) je charakteristické tím, že hrové aktivity
dítěte reflektují nové podmínky dítěte (škola). V tomto období lze již identifikovat děti
dobře adaptované a děti nonkonformní. V této době až do 3. třídy lze registrovat
postupné zvyšování tvořivosti. Na začátku 4. třídy pozorujeme mírný pokles tvořivosti

3. Stádium kreativní aktivity (od 10-11 let) Hlavsa popisuje jako stádium druhého
vzestupu kreativní aktivity po dobu adaptace na školu. Během 5. a 6. třídy registrujeme
opětovný nárůst tvořivých schopností, který je patrný více u dívek. Týká se spíše
plynulosti

než

originality.

středoškolských let.

Tvořivost

se

pak

plynule

rozvíjí

až

do

období

Podmínky nutné k rozvoji tvořivosti
Pro rozvoj tvořivých schopností se jeví jako žádoucí vzbuzovat a vést tvořivou
aktivitu od narození dítěte. Bylo zjištěno, že pokud je tato v raném věku potlačována,
vyvíjí se jako imitativní nebo průměrná. Potlačování tvořivosti dítěte se uskutečňuje
socializačním tlakem již od jeho raného věku tím, že je vystaveno požadavkům, aby
potlačilo svou příliš živou fantazii, přestalo si vymýšlet, chovalo se způsobně.
J. Hlavsa ve své monografii o výchově k tvořivosti uvádí podrobný seznam
antikreativních a prokreativních podmínek, (viz přílohy 2-5)

Antikreativní faktory tvořivosti (bariéry tvořivosti):
nedostatek autonomie, postojová uzavřenost
-

přílišné zdůrazňování verbálně orientovaných logicko-analytických kognitivních
způsobů výchovy
nacvičování myšlení v hlavním směru - vertikalita
nacvičování koncentrované pozornosti
potlačená spontaneita, potlačené intuice
destruktivní kritika, závist, nevraživost v sociálním prostředí
nesprávné informace nebo jejich nedostatek
malá frustrační tolerance
sklon učitelů udílet vyšší odměny za kázeň, zdvořilost, intelektuální konformitu
přísný důraz (např.ze strany rodičů) na sociální pravidla a normy

-

nedostatek zájmů, přeceňování tradice
časové limity, časová tíseň
neúměrný důraz okolí na praktičnost a užitečnost

-

lenost, nervozita, neklid, úzkost, stres, tréma, strach z omylu a chaosu

Prokreativní faktory tvořivosti:
-

spontaneita, invence, inspirace, využívání intuice

-

prožívání světa osobitým, novým, jakoby dětským způsobem

-

receptivita, přístupnost podnětům, senzitivita, citlivost na problémy, „otevřená
mysl"

potřeba seberealizace

využitím vlastního potenciálu a svých

schopností

(sebeaktualizace)
vysoká frustrační tolerance, velká vitalita, odvaha překračovat hranice konvencí
dostupnost nevědomého a povědomého materiálu
schopnost nechat své nápady, myšlenky, pocity, dispozice volně vyvěrat
z podvědomí
radost z činnosti při zavádění něčeho nového
zmírnění obranných mechanismů, inhibic, nízká defenzivita
snaha zavést systém tam, kde nebyl, uspořádat věci
jakoby dětská, hravá schopnost fantazírovat, flexibilita, pružnost představ
schopnost laterálního myšlení, tzn. Myšlení ve vedlejším směru
schopnost

myslet

nekonvenčně,

původně,

originálně,

spojovat

zdánlivě

nesouvisející věci
orientace na pocity vnitřní svobody a jistoty
dominance s vysokou energií, vytváření sebeobranu jako odpovědné osoby,
rozhodnost, pozitivní vztah k sobě, sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí, ctižádost
porozumění sobě samému, víra v úspěch
nezávislé myšlení, postoje, úsudky a jednání, schopnost osobitě interpretovat,
redefínovat problém
velká důvěra ve spolehlivost svého vlastního vnímání, myšlení a svých vlastních
psychických procesů vůbec, někdy až určitá arogance, schopnost a dovednost
hájit své názory a přít se o ně
menší vazba na sociální a kulturní podmíněnost, malá konformita
společenská duchapřítomnost
mírný tělesný pohyb při myšlení, např. chůze

1.1. 9 Výchova k tvořivosti, hodnocení a její bariéry
Stávající výchova velmi často tvořivost nerozvíjí. Často dokonce tvořivost
potlačuje. V tomto směru bývá nejčastěji předmětem kritiky výchova a výuka
autoritativním způsobem, předkládání ustáleného a neměnného programu, který vede
k pasivitě vychovávaného jedince.
Výchova k tvořivosti znamená zabránění zavedených schémat myšlení. Výchova
k tvořivosti by měla směřovat k větší citlivosti a vnímavosti k tomu, co je vnímáno,
k takovému vedení žáků, které jim bude poskytovat možnosti myslet a řešit úkoly i
jinou cestou, než které jim poskytuje jejich zkušenost. Učitelé by se měli snažit o
transfer naučeného z jednoho předmětu do druhého předmětu, o to, aby se žáci sami
pokoušeli nalézat principy a pravidla řešení, aby mohli na základě svých předchozích
vědomostí kritizovat probíranou látku apod.
Učitelé by neměli trvat na tom, aby žáci doslovně reprodukovali látku bez toho, že
by jí správně porozuměli.
K rozvíjení tvořivé aktivity žáka, resp. žákovy tvořivosti, vede řada cest. Lze jí
napomáhat např. souborem těchto kroků:
poskytování informací, které u žáka zvyšují citlivost

k vnímaným podnětům,

využívání maximálního počtu smyslů při seznamování se s něčím a učení se
něčemu novému
-

motivace žáka k tvořivým aktivitám poskytováním vhodných instrukcí, které na
žáka nepůsobí dojmem omezování, na upřesňovací informace

se snažíme

odpovídat neurčitě a nekonkrétně
-

v průběhu praktických cvičení, dáváme žákům možnost samostatné práce,
kterou nehodnotíme, neponižujeme je poukazem na jejich neschopnost úkol
vyřešit, pokoušíme se je upozornit na postup, který směřuje k vyřešení jejich
úkolu

-

aktivním dotazováním s cílem získání kvalifikované kritiky, příp. výpovědi
týkající se nové látky na základě jeho dřívějších znalostí vedeme žáka
k přemýšlení o probíraném učivu

-

pracují-li žáci ve skupinkách, sestavujeme je tak, aby byly pokud možno
homogenní (na základě jejich schopností). Tímto způsobem redukujeme sociální
stres. S tím pak souvisí i nárůst sociální kooperace mezi členy skupinky. (Bylo
zjištěno, že žáci s nižší úrovní celkového nadání byli mnohem tvořivější
v homogenní skupině než ve skupině heterogenní, tj. mezi více nadanými
spolužáky, kde zůstávali na okraji skupinového dění.)
pokoušíme se navozovat tvořivou atmosféru tak, že žákům sdělíme, že jejich
tvořivé myšlení i činnosti jsou očekávány. Podaří-li se žákům něco nového a
správného, pochválíme výsledek jejich práce (! nikoli žáka).

Největším problémem v průběhu vyučování respektujícího rozvoj tvořivosti přitom je
sladění spontaneity, iniciativy a tvořivosti žáka se zachováním kázně při splnění
učebních osnov a programů.

Hodnocení nonverbální tvořivosti

Ke zjišťování úrovně tvořivých schopností se používají různé testy:
Torrancovy

testy: tyto testy

se používají k ověření

tvořivých

schopností

zkoumaných osob, neboť zjišťují úroveň fluence, originality, elaborace a flexibility.
V podstatě vznikly pro potřeby pedagogicko-psychologické praxe. Měly za úkol
objasnit schopnosti a vlastnosti, které způsobují diferenciaci učení. Testy zároveň
umožňují plněji pochopit procesy myšlení, odhalit účinné způsoby vyučování a mohou
být i klíčem k nápravným psychoterapeutickým programům.
Celý soubor testů má figurální a verbální formy. Verbální formy testů obsahují 7
úloh, přičemž každá z nich vyžaduje divergentní myšlení. Figurální testy jsou určeny
pro zjišťování neverbální tvořivosti a jsou založeny na dokreslování neúplných figur, na
využití kruhů pro jednotlivé kresby a na tvorbě originálních názvů obrázků.

Guilfordovy testy: testy J. P. Guilforda jsou nejznámější a nej používanější metody
identifikace kreativity. Jejich přehled najdem v publikaci J. Hlavsy a M. Jurčové
„ Psychologické metody zjišťovania tvořivosti" z roku 1978.
Testty jsou rozděleny na

-

testy fluence

-

testy flexibility

-

testy originality

-

testy postihování problémů

-

testy redefinování

-

testy elaborace

Těchto šest velkých skupin testů představuje nejznámější a nejčastější používané
Guilfordovy testy.
Stálost, konzistence a spolehlivost výsledků testů je ovlivnitelná i tím, že samotné
projevy tvořivosti jsou podmíněny i dalšími faktory např. emocionálními, tělesným
stavem, atmosférou ve skupině, motivací i dalšími, často velmi náhodnými vlivy
(Honzíková, 2002).

V rozvíjení tvořivosti se však vyskytuje také mnoho bariér, nebo-li překážek, které
brzdí tvořivost člověka. Bariéry tvořivé práce můžeme podle Honzíkové rozdělit do
několika skupin.
Oblast informací - jako bariéry tvůrčí činnosti působí nedostatečná informovanost
nebo nízká kvalita informací. Děti mohou být chybně nebo nedostatečně informovány
například o možnostech použití určitých nástrojů a nářadí, o zacházení s nimi nebo
mohou chybět znalosti o materiálech.
Jako podporující faktory lze uvést úplnost, správnost, dostatečné množství informací.
Oblast druhů operací - pokud dítě nemá dostatečné určité pracovní dovednosti a
zkušenosti, nemůže pak realizovat svoje nápady. Nedostatečná dovednost či neznalost
určité techniky se pak stává nepřekonatelnou bariérou při tvořivé práci.
Jako podporující faktory lze uvést plánovitý, soustavný, logicky správný postup
zaměřený na podstatu problémů.
Oblast mimorozumových složek - bariérou mohou být i určité emotivní reakce jako
např. strach udělat chybu, selhat, strach riskovat, nutkavá touha po pořádku,
neschopnost relaxovat, nechat nápady v inkubační fázi, nereagovat na výzvy problémů,
nadměrné nadšení a přílišná motivace, malá schopnost emancipace od reality a malá

představivost,

nedostatečné

ovládání

představivosti

a

zabíhání

od

problému,

neschopnost odlišit realitu od fantazie.
Podporujícími faktory může být dovednost eliminovat silné citové a tradiční vlivy
v logických

úvahách,

umět

vymezit

estetická

maxima

Oblast zaměření činnosti - velkou překážkou při vyhledávání nových řešení a realizaci
originálních nápadů může být konformita a některé společensky obecně přijaté názory
jako např. že řešení problému je vážná věc, v níž není místo pro humor a hravost,
fantazie a reflexe jsou ztrátou času a leností, tradice je výhodnější než změna, logika,
čísla, užitečnost a praktičnost jsou lépe využitelná než cítění, intuice a kvalitativní
posuzování. V každé činnosti, tedy i pracovní, je nutné preferovat originální nápady,
rozumně riskovat při řešení určitého problému. Míti na paměti, že někdy může být
činnost důležitější než výsledek.
Za podporující faktory lze považovat preference originálních, byť méně snadných
problémů, experimentování, rozumná míra risku, nepodřizování se okolnostem.
Oblast časového průběhu - dítě by mělo dostat šanci výrobek dokončit, nesprávné je
dodržování pouze vyučovací hodiny. Pracovní námět volit tak, aby ho bylo možné
realizovat za určenou dobu.
Podporujícími faktory jsou dostatek času, časové přestávky a využití časového odstupu.
Oblast osobnosti řešitele - řešení daného problému může bránit nízká odolnost vůči
zátěži a v závislosti na ní i neurotická reakce. Odolnost vůči zátěži lze zvýšit například
správnou motivací. Dítě získá určitý vnitřní zájem o činnost, o vyřešení problému. Stává
se více vytrvalým, získává sebedůvěru a odvahu. Stává se odolný vůči zátěži, ztrácí
neurotické reakce.
Podporující faktory jsou optimální úroveň motivace, vnitřní zájem o činnost, o vyřešení
problémů,

vlastnosti

vůle,

houževnatost,

vytrvalost,

sebedůvěra,

optimismus,

svobodomyslnost, odvaha.
Oblast zpětné vazby - děti by se měly naučit hájit svůj názor na řešení určitého
problému, ale i přijímat kritiku. Při neúspěchu hledat příčinu, podávat nové návrhy
řešení, které by mohly vést k úspěšnému konci.
Mezi podporující faktory lze zařadit sebekontrolu, kritičnost k nátlaku okolí, snahu o
toleranci názoru druhých.

Oblast heuristických postupů- častou bariérou tvořivosti jsou zavedené stereotypní
činnosti, které učitel nemění právě pro jejich „osvědčenost". Většinou se ale sám bojí
neúspěchu z něčeho nového. Důležité je vést děti k využívání analogií a schopnosti
pozorovat, srovnávat.
Za podporující faktory považujeme fantazii, pružnost myšlenkových operací, využití
analogií a kombinací volné asociace, dovednost učit se v průběhu práce.
Oblast sociálních faktorů - děti se učí nejen jak pomoc poskytnout, ale i jak pomoc
přijmout.
Podporující faktory jsou fantazie, pružnost myšlenkových operací, využití analogií,
kombinací volné asociace, dovednost učit se v průběhu práce.
Oblast neurofyziologických faktorů - bariérou se často stává pomalá reakce a
nevyrovnanost při práci.
Jako podporující faktory zde vystupují smyslová vnímavost, vyrovnanost, rychlá
reakce, fyzické a duševní zdraví.

Abychom mohli úspěšně využívat metod rozvoje tvořivých schopností, musíme
nejdříve odstranit bariéry tvořivé práce. Proto je znalost bariér tvořivé práce stejně
důležitá jako znalost metod rozvoje tvořivosti.

1. 2

Charakteristika dětí mladšího školního věku

Každé dítě, se kterým se vychovatelka ve školní družině setkává, je jedinečnou
osobností. Děti mají odlišné vrozené předpoklady, vyrůstají v různých rodinách, působí
na ně rozmanité vlivy širšího společenského prostředí, míra i směřování vlastní aktivity
jsou odlišné.
Podle Pávkové (2003), je pro toto období charakteristický klidný vývoj bez
hlubokých krizí, realistický vztah k věcem, lidem i událostem, konkretismus, kladný
vztah k autoritám (hlavně v první polovině období). Projevuje se stále určitá labilita
nervové soustavy, která se odráží zejména v kolísání pozornosti i v nestálosti zájmů.

V celém

tomto

věkovém

období

se zpravidla

vyskytují odlišné

vývojové

charakteristiky u dětí 6-8 letých a u dětí 9-11 letých. Mezi 6. a 8. rokem je u dětí patrný
ještě výrazný synkretismus, tj. celistvé a neanalytické chápání objektivní skutečnosti,
které se odráží i v jednání dítěte. Také všechny další znaky dětské psychiky, jako
eidetismus (představy, podobající se svou živostí a přesností vjemu), konkretismus (
zaměření na přítomnost a nej bližší okolí), doznívající egocentrismus (zaměření
především na vlastní osobu), tendence oživovat předměty a jevy i labilita chování, se
v tomto období projevují mnohem výrazněji než mezi 8. a 11. rokem.
Kromě prostředí, v němž dítě vyrůstá, má značný vliv na formování psychiky dítěte
mladšího školního věku škola, která svými nároky velmi silně ovlivňuje rozumový,
citový, volní, sociální i tělesný vývoj dětí.

1. 2 . 1 Tělesný vývoj

V období mladšího školního věku je nápadný růst do výšky, hlavně prodlužování
dolních končetin. Vývoj kostry není dokončen. Pokračuje formování páteře, srůstání
kostí pletence lopatkového a pánevního, dochází ke změnám ve tvaru lebky a k dalším
změnám. Osifikace kostí pokračuje. V kosterní soustavě je mnoho chrupavčité tkáně,
z toho důvodu je nutné dbát na to, aby nesprávné a nepřiměřené zatížení nevedlo
k vadnému držení těla. Výrazným znakem tohoto období je také vývoj trvalého chrupu.
Svalstvo i všechny vnitřní orgány zvyšují svou výkonnost i objem. Diferenciace
nervových buněk v mozkové kůře pokračuje, ale ještě není dokončena. Nervová
soustava dítěte snadno podléhá únavě, a proto dítě potřebuje dostatečné množství
odpočinku po duševní práci.
Dítě mladšího školního věku má velkou potřebu pohybu, jeho pohybová aktivita je
velmi výrazná. V souvislosti se zdokonalováním činnosti smyslových orgánů a svalstva
a s vývojem kostry se zlepšuje pohybová koordinace, zejména jemná motorika ruky.
Pohyby dětí jsou rychlejší, přesnější, vytrvalejší, rozmanitější, vytvářejí se předpoklady
pro organizovanou tělovýchovu. Do osmého roku se však dítě ještě příliš nezaměřuje na
výkon, spíš má potřebu spontánního pohybu.

Případné poruchy tělesného rozvoje dítěte mohou být důsledkem nejen nesprávné
výživy a zanedbávání hygienické a zdravotní péče, ale i důsledkem nedostatku
všestranných podnětů, zejména v citové sféře.

1. 2. 2 Psychický vývoj (rozumový, citový, volní)

Rozumový vývoj

Rozumový rozvoj dítěte silně ovlivňuje prostředí, vyučování, příprava na vyčování i
činnosti, jimž se dítě věnuje ve volném čase.
Vnímání se v tomto období zdokonaluje v souvislosti s vyzráváním smyslových
orgánů. Charakteristickým jevem je, že dítě vnímá lépe a přesněji to, co je názorné,
živé, co v něm vzbuzuje bezprostřední emocionální reakci. Vnímání času a prostoru je
stále nedokonalé. Zvláště ke konci tohoto věkového období - pod vlivem vyučování nastává posun ve vnímání, které se stává cílevědomějším, systematičtějším a přechází
v pozorování.
Pozornost dětí se zlepšuje, přestože je v prvním a druhém ročníku ještě dost labilní
a dítě se snadno rozptyluje vedlejšími podněty. Kromě bezděčné pozornosti, která dítě
méně vyčerpává, se vyvíjí i záměrná pozornost. Délka záměrného soustředění je však
kratší. Proto je i pedagogicky správné vyvolávat bezděčnou pozornost vhodnou
motivací, vzbuzením zájmu, pestrou a zajímavou činností. Přesto je úkolem pedagogů
zároveň pěstovat také záměrnou pozornost. Vzhledem k dosud nestálé pozornosti je
vhodné častější střídání různých druhů a forem činností, neboť tak se děti méně unaví.
U činností, které děti zaujmou, však jejich opakování nevadí a děti si často jejich
opakování i vynucují ( oblíbená hra, říkadla, pohádka aj.).
Představy dětí jsou názorné, konkrétní, velmi živé v oblastech, kde má dítě
dostatek zkušeností na základě vnímání. Představy jsou tím kvalitnější, čím více má dítě
možností k názornému poznávání. Postupně dochází k zobecňování představ, což je

cesta k vytváření pojmů. Dostatek představ je podmínkou rozvoje myšlení,

protože

poznání dětí mladšího školního věku je konkrétní a pracuje především s představami.
Paměť dětí v tomto věku je také konkrétní, názorná, to znamená, že si snadno
zapamatovávají konkrétní údaje. Děti mají sklon k mechanickému zapamatování, jistě i
pro nedostatečnou slovní zásobu k volné reprodukci. Mechanická paměť bývá na dobré
úrovni. S rozvojem myšlení a řeči se však stále více uplatňuje i logická paměť. Vývoj
záměrné pozornosti se projevuje i v záměrném zapamatování. V souvislosti s výukou
čtení a psaní se značně rozvíjí zraková paměť.
Fantazie již nemá tak výsadní postavení jako u předškolního dítěte, kdy často
nahrazovala nedostatek zkušeností. V mladším školním věku není fantazie chudší, je
však více kontrolována myšlením, takže dítě dokáže odlišovat fantazijní představy od
skutečnosti.
Myšlení dětí v tomto věku je konkrétní. Zaměřuje se zpočátku především na řešení
běžných každodenních problémů, teprve později i na minulé události a na budoucnost.
Zdokonaluje se schopnost analýzy a následně syntézy i srovnávání na základě
shodných, podobných či odlišných znaků. Vyčlenění podstatného znaku a zobecnění
jeho platnosti pro celou skupinu předmětů či jevů je proces velmi náročný a dítě si tuto
schopnost osvojuje postupně. Je podmínkou pro vytváření obecnějších pojmů. Potíže
činí také chápání složitějších vztahů a porozumění symbolům. Abstraktní pojmy,
zejména z oblasti společenskovědní, dítě mladšího školního věku ještě není schopno
v plné míře pochopit.
Rozvoj řeči probíhá v souvislosti s rozvojem ostatních psychických procesů.
Rozšiřuje se aktivní i pasivní slovník dětí, roste schopnost souvislého vyjadřování, dítě
používá delší věty i souvětí. Vlivem školního vyučování si dítě osvojuje i spisovný
jazyk, gramatickou správnost písemného i ústního vyjadřování, kultivuje svůj řečový
projev. Úroveň vyjadřování velmi silně ovlivňuje prostředí, vychovatelé, hromadné
sdělovací prostředky, zejména televize. Důležité je, aby se děti naučily srozumitelně
formulovat své myšlenky.

Citový vývoj
V mladším školním věku převažují kladné city. Případné afekty dítě odreaguje, proto
u dětí, které vyrůstají v harmonickém prostředí, většinou nedochází k závažnějším

psychickým konfliktům. Ze záporných citů je nejčastější strach, jehož příčinnou mohou
být reálné obavy (např. ze špatné známky ve škole, trestu, zesměšnění) i situace, které si
dítě vytváří ve své fantazii. City dětí jsou dost povrchní a nestálé, i když zejména
v druhé polovině období dochází k jejich rychlému rozvoji, zlepšuje se ovládání
citových projevů. Střídání nálad již není tak rychlé, gestikulace a mimika jsou
přiměřenější. Děti mají v tomto věku ještě malou schopnost vžít se do pocitů druhých,
proto se mohou jevit jako bezcitné (posmívají se, žalují). Nově vznikajícím pocitem je
stud z nahoty a z rozvíjejícího sebecitu pramenící ctižádostivost, pocit křivdy, tréma
z vystoupení na veřejnosti i závist a škodolibost. Zvláště ve druhé polovině období, tedy
po osmém roce, se rychle rozvíjí vyšší city intelektuální, estetické a morální.
Intelektuální city, jako zvídavost, radost z poznávání a z dobře splněného úkolu, do
značné míry uspokojuje škola, významnou úlohu hraje též obsahově bohatá a zajímavá
činnost, jíž se dítě věnuje v době mimo vyučování. Dítě poznává skutečnost i
spontánně, při hře. Rádo experimentuje a objevuje. Ochotně až nekriticky přejímá
informace od dospělých, zejména má-li k nim dobrý vztah. Pravdivost informací často
ještě není schopno posoudit.
Vývoj estetického cítění postupuje od fantastiky k realismu, věcnosti a střízlivosti.
Umělecké dílo chápe dítě komplexně, po osmém roce roste schopnost analýzy a tím i
předpoklady pro jeho pochopení. Při dobrém vedení je dítě schopno porozumět
přiměřenému uměleckému dílu a prožívat je. Vyvíjí se u něho i vkus. V současné době
mají v tomto směru velký vliv (kromě prostředí formujícího dítě) i hromadné sdělovací
prostředky, z nichž zejména televize působí na děti velmi silně.
I v oblasti mravních citů se zřetelně projevuje realismus, typický pro děti mladšího
školního věku. Z hlediska morálky dítě posuzuje konkrétní osoby a činy v konkrétních
situacích, zobecnění morálních zásad je však pro ně ještě obtížné. Mravní zásady děti
ochotně přejímají od osob, které jsou pro ně autoritou. Tímto způsobem se učí
rozlišovat dobré a špatné, správné a nesprávné. Cit svědomí nevychází z vnitřního
přesvědčení, ale z požadavků, které jsou na dítě kladeny, z kladného či záporného
hodnocení činů autoritami a ze snahy neodlišovat se svým chováním od ostatních.
Významnou součástí mravních citů jsou city sociální, prožívání vztahů k rodičům,
dalším příbuzným, učitelům, sourozencům, spolužákům apod.

Volní vývoj

Přestože jednání dítěte mladšího školního věku je ještě hodně impulzivní, postupně
se rozvíjí schopnost uvědomělé regulace vlastního chování. Dítě nedokáže jednat
samostatně na základě vyšších motivů, jako např. uvědomění si významu učení, ale při
dobrém vztahu k dospělým se ochotně podřizuje jejich požadavkům. Z toho vyplývají
velké nároky na vychovatele, pokud jde o stanovení přiměřených požadavků na dítě
spolu s jejich adekvátní motivací.

1. 2. 3 Sociální vývoj
Mladší školní věk je dobou navazování nových, četnějších a kvalitativně vyšších
společenských vztahů. Dítě si vytváří nové vztahy k dospělým, např. k vychovatelům,
učitelům a vrstevníkům ve škole.
Učitel i vychovatel jsou pro dítě v tomto věku silnou autoritou, jejich názory dítě
přijímá často bez výhrad. Po osmém roce věku dítěte, někdy i dříve, přibývá ve vztahu
k vychovateli a učiteli na kritičnosti.
V souvislosti se vstupem do školy a zapojením do nového sociálního prostředí se
v tomto věku uvolňuje dosud úzká vazba mezi dítětem a rodiči a mezi dítětem dospělým
vůbec. Dítě zaujímá k rodičům a k ostatním dospělým realističtější a méně intimní
vztah, začíná si výrazněji uvědomovat odlišnosti v roli otce a matky. Přes určité
uvolnění vztahů a převzetí některých funkcí rodiny školou je vliv harmonické rodiny
jako primární sociální skupiny nenahraditelný, zejména při vytváření citových vazeb a
v oblasti

výchovy

k partnerství,

manželství

a

rodičovství.

Mění

se

i

vztah

k vrstevníkům. Děti snadno navazují kontakt, vytvářejí herní skupiny, vznikají první
kamarádství. Tyto vztahy sou ještě labilní, dítě si vybírá kamarády často podle
náhodných znaků či nepodstatných vlastností. Chlapci a dívky si většinou již nehrají
společně, ale vytvářejí samostatné herní skupiny, jejichž hry mají odlišný charakter.
Často mezi nimi vznikají spory. Vztahy mezi dětmi se vyvíjejí zejména uvnitř školní
třídy. Po osmém roce věku se začíná utvářet cit solidarity, což je nezbytný základ pro

rozvoj skupinového cítění. Pro vytvoření skutečného kolektivu však ještě děti mladšího
školního věku nemají předpoklady.

1. 2. 4 Charakteristika osobnosti dítěte mladšího školního věku

Dítě mladšího školního věku je výrazně extrovertně zaměřeno. S touto skutečností
souvisí značná šíře zájmů, které však jsou nestálé a dosti povrchní. Nejčastějšími
motivy jednání dětí jsou zájmy a potřeby (např. potřeba pohybu, poznání, citové
odezvy, sebeuplatnění). Pro další zdravý rozvoj dítěte jsou velmi významné kladné
citové vztahy. Na jejich základě se utvářejí postoje k objektivní skutečnosti a
charakterové vlastnosti. V průběhu činností se rozvíjejí schopnosti, v některých
oblastech (hudba, výtvarné činnosti) se již může projevit nadání či talent dítěte. Obecná
rozumová schopnost (inteligence) se vyvíjí dlouhodobě v souvislosti s postupným
rozvojem abstraktního myšlení a na její konečnou úroveň lze v mladším školním věku
usuzovat jen obtížně.
Při posuzování osobnosti dítěte mladšího školního věku je nutno brát v úvahu, že
vlastnosti se teprve vyvíjejí, jsou nehotové a nelze je ještě chápat jako trvalou,
neměnnou charakteristiku dítěte.
Nejvýznamnější činností dětí mladšího školního věku je učení, které uspokojuje
dětskou zvídavost, typickou pro toto období. Uskutečňuje se spontánně i záměrně při
vyučování a přípravě na ně.
Hra má v tomto věku stále velký význam, mění se však její charakter. Je
realističtější, méně fantastická, promyšlenější, plánovitější a složitější. Děti si více hrají
ve skupinách, při hře spolupracují. Přibývá her s pravidly, zejména pohybových.
Z tvořivých her jsou oblíbené hry konstruktivní, námětové hry mají mnohem bohatší a
reálnější náplň než v předškolním věku. Hry, zejména pohybové, mají v tomto věku
velký význam jako kompenzace duševní práce a dlouhého sezení ve škole.
Práce v tomto věkovém období může mít podobu sebeobsluhy, pomoci kamarádovi,
práce pro dětský kolektiv, pomoci při běžném provozu domácnosti nebo společensky
prospěšné činnosti pro širší veřejnost. Všechny tyto činnosti přispívají k formování

kladných morálních vlastností dítěte (při respektování věkových zvláštností dětí a při
vhodném pedagogickém vedení).
Zvláštní formou činnosti dětí je spontánní kresba. Úzce souvisí s psychikou dítěte,
projevuje se v ní stupeň intelektuálního vývoje i postoje dítěte k okolí, zejména jeho
citové vztahy. Kresba dětí mladšího školního věku je realistická, má více podrobností až
detailů. Děti zobrazují to, co znají, nejen co vidí. Kreslí plošně, nejsou schopny
perspektivního vidění, a proto mají potíže při zobrazování prostoru. V kresbách se ještě
může projevovat rentgenové vidění. Zobrazování člověka z profiluje pro dítě nesnadné.
V používání barev je dítě realistické. Děti s oblibou znázorňují skupinové scény.
Koncem období přibývá kritičnosti, dítě porovnává svůj výtvor se skutečností a často je
s ním nespokojeno. Proto většina dětí v pozdějším věku přestává spontánně kreslit,
pokud se jim nedostane výtvarného školení nebo nejsou zvlášť výtvarně nadané.

2

CÍLE A ÚKOLY PRAKTICKÉ ČÁSTI

2.1

Cíle závěrečné práce

Základním cílem práce bylo zhodnotit a porovnat úroveň nonverbální tvořivosti
vybraných skupin dětí pomocí Torranceho figurálního testu tvořivého myšlení,
tvarového skládaného testu tangramu a tvořivé činnosti s technickým nebo přírodním
materiálem a posoudit, z d a j e možné nabídkou různých tvořivých aktivit nabízených ve
školní družině ovlivnit tvořivost dětí během jejich docházky.

2.2

Úkoly

Pro splnění stanovených cílů bylo nutné splnit tyto úkoly:
1. Připravit testy a pomůcky pro posouzení nonverbální tvořivosti vybrané skupiny dětí
a zpracovat manuál - způsob jejich hodnocení.
2. Analyzovat získané výsledky z hlediska originality, fluence, flexibility, elaborace a i
rychlosti

3

METODIKA PRÁCE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK

1

Metodika hodnocení nonverbální tvořivosti

Pro hodnocení tvořivosti jsem se rozhodla použít tři testy:
upravený Torranceho figurální test tvořivého myšlení, 3. část KRUHY
-

tvarový skládaný test - skládání 7-dílného tangramu

-

tvořivá práce s technickým materiálem (drát) a záznam pozorování

3.1.1.

Torranceho test doplňování kruhů

Použila jsem zkrácenou verzi obsahující 12 kruhů a metodiku hodnocení, kterou
zpracovali učitelé katedry ITTV ve spolupráci s psychology v roce 1992 pro hodnocení
nonverbální tvořivosti dětí na začátku školní docházky (s. 46, 47).

Prezentace a vyplnění testu
-

Rozdat kódem označené testy dětem cílové skupiny (1. a 3. třída ve 3. oddělení
ŠD)

-

Např. 1102(12.)
Kód - 1 . číslo - pohlaví 1 - chlapec , 2 - dívka
- 2. číslo - ročník - 1 - 1. ročník, 3 - 3 . ročník
- 3. číslo - účast v kroužcích, rozvíjejících tvořivost (výtvarný,
rukodělný, keramika)
1 - ano, 0 - ne
- 4. číslo - počet sourozenců - 0-jedináček, 1 - 1 sourozenec, 2 - atd.
- číslo v závorce - pořadí v seznamu, jak děti pracovaly (identifikační)

-

Vysvětlit, jak mají s kruhy pracovat, ukázat příklad vytvoření obrázku z jednoho
i více kruhů

-

Nechat vybrat pastelky nebo obyčejné tužky a vyzvat k individuální práci
(nechat sedět samostatně)
Po ukončení - buď využití všech kruhů nebo rezignování na práci, probrat
s dětmi co vytvořily, napsat názvy pod obrázky , pochválit snahu i práci

Hodnocení testu

Pro hodnocení testu byla využita metodika, kterou použili pracovníci katedry ITTV.
Vyšli z metodiky uvedené Jurčovou (1974) a upravili ji ve spolupráci s psychology, jak
uvedla Vodáková (2006) pro potřebu výzkumu v roce 1991/2 a 199^/3.
Ve své práci jsem hodnotila všechny znaky.

Fluence (Fl) - počet přijatých obrázků, tj. takových, ve kterých byl kruh použit jako
prvek obrázku, nikoliv rámeček ohraničující plochu (jinak označeno jako kukátkový
pohled a evidováno zvlášť). Dále do přijatých obrázků nezařazeny ty, ve kterých se
opakovalo zcela stejné řešení

Flexibilita (Fx) - počet rozdílných kategorií, do kterých patří přijaté obrázky

Originalita (O) - srovnat s výtvory ostatních, hodnotit body, např. 1-5 bodů

Elaborace - pečlivost provedení, hodnotit slovně a body, např. 1-3
1- málo pečlivé
2- pečlivé
3- velmi pečlivé

Upravený Torranceho test doplňování kruhů

Záznamní protokol k Torranceho testu kruhů

Torranceho test

Kód dítěte:

1

část lidského těla:
oko, nika, ...
celá postava:

člověk:

část zvířete.
zvíře:

ŽIVA
PŘÍRODA:

I zvíře.
drobné zvíře:
plody rostlin, stromů:
rostliny:
I rostliny:
stromy a keře:
hračky:
nářadí:

nástroje,
pomůcky:

pomůcky.
části strojů:
pohyblivé stroje

stroje,
zařízeni:

jiné stroje, zařízení:

i

PRODUKTY
VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM:

plány, schémata
architektura

plány,
architektura

symboly:
písmena, číslice:

symboly.

skály.
1crajina:
řeka, rybník:
NEŽIVÁ
PŘÍRODA

přírodní úkazy- sníh,
déšť, blesky

F očasr

slunce, měsíc, hvězdy:
zeměkoule

P lanety:

fluence (počet objektů)
flexibilita (různost objektů):
elaborace (zpracování)
originalita:
Fantazijní náměty
přívětivé:
pochmurné

Způsob výtvarného pojetí:
kukátkový pohled.
spojeni několika koleček:

3. 1. 2 Tvarový skládaný test s použitím tangramu

Tangram je na internetových stránkách prezentován jako velice starý hlavolam
původem z Číny. Je vytvořen z většího čtverce jeho rozdělením na sedm částí, který se
každý nazývá Tan. Jeho objevení není historicky zachyceno, nicméně se uvádí několik
názorů či příběhů, které se snaží vysvětlit původ jeho vzniku a název.
Jeden z pramenů uvádí, že před asi čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník jménem
Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu nejvyššímu císaři nádherně glazovanou dlaždici.
Celá vesnice šla spolu s Taném předat dar císaři, ale na chodbách paláce Tan klopýtl,
upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto díly zpátky
do dlaždice, ale stále mu vznikaly nové a nové geometrické tvary a obrázky. Císař byl
vyrušen hlukem na chodbách a poslal složící, aby zjistili, co se to děje. Když se sloužící
vrátili, předali císaři skládanku sedmi dílků jako dar k jeho potěšení a zábavě.
Jiná legenda se dotýká lidu názvem Tanka, který žil v okolí řeky. Tato řeka byla
velkou vodní cestou pro obchod s opiem. Lidé si na svých cestách hráli s podivnou
skládačkou a sestavovali její pomocí roztodivné obrázky. Odtud tedy název Tangram.
Nejstarší známý odkaz na tuto skládačku je od starého dřevorubce Tamara, a to
z roku 1780. Nejstarší publikovaná knižní zmínka je hlavolam podobný Tangramu
z Japonska a to z roku 1742. Nejstarší známá kniha s opravdovým Tangramem byla
publikována v Číně roku 1813. Kniha byla napsána za panování císaře Chia Ching
(1796-1820), kdy byl Tangram v Číně již značně populární.
Vědci a učenci předpokládají, že Tangram vznikl před 18. stoletím v Orientě a
potom se začal rozšiřovat západním směrem. Kolem roku 1818 se Tangram dostává do
Ameriky, Německa, Itálie, Francie a Anglie. Jeho postup Evropou jistě souvisí
s otevřením obchodu s Čínou, kdy si obchodníci ze svých cest přiváželi různé artefakty
a hračky, mimo jiné i jakousi podivnou skládačku ze sedmi dílků.
Tangram míval a má různá provedení, od levné umělé hmoty z dnešní doby, z papíru či
dřeva, až po luxusnější provedení ze slonoviny či polodrahokamů

vlakových

krabičkách jako dary panovníkům. Hlavolam si získal svou popularitu jako nástroj
zábavy, nástroj rozvíjející tvořivost i fantazii i jako nástroj pro matematické modely.

Popis a pravidla hlavolamu jsou velice jednoduché. Celá skládačka je vlastně jeden
veliký čtverec rozřezaný na sedm malých kousků, které sebou nesou neuvěřitelnou
variabilitu skládání. Díky tomu je možné z této skládačky sestavit obrovské množství
tvarů z oblasti postav, zvířat, tvarů a dalších. Jediné omezení při skládání je, že musíte
použít všech 7 dílů hlavolamu, díly se musejí dotýkat a nesmějí být přes sebe přeloženy.
Jinak je dalším omezením jen fantazie a šikovnost. V současnosti je tangram
prezentován na internetových stránkách www.volny.cz/broden/Tangram. Na dalších
stránkách www.pc.hrei.cz/plne-hry/logika/tangram se rozhodli předělat zábavu známou
odedávna do moderní počítačové podoby. Digitalizovaný Tangram si zachoval všechny
vlastnosti toho stolního. Navíc má tu výhodu, že se nemůže ztratit ani jeden kousek.
Počítačová verze nabízí tvary od těch primitivních k téměř nesložitelným. Hra má
zabudovaný editor, ve kterém je možné vytvořit tangramy další.

Pro náš test byl použit klasický 7-dílný tangram. Připravila jsem nastříhané
tangramy různých barev - bílá, žlutá, svítivě žlutá, světle růžová, tmavě růžová, svítivě
oranžová, zelená, svítivě zelená, modrá a černá. Dále podložku s narýsovaným čtvercem
a plochu pro skládání obrázků.

Prezentace testu
Test rozdělit do 2 fází, pracovat s dětmi individuálně:
a) složit z dílů čtverec do vyznačeného obrazce
b) vytvářet obrázky podle vlastních návrhů při dodržení zásady, že se musí použít všech
7 dílků a jednotlivé díly se musí dotýkat (viz s.51).
Dětem jsem vysvětlila postup, pravidla a byla k dispozici jako poradce. Na podložku
jsem zaznamenala číslo pro další identifikaci.

Hodnocení testu
- Připravit záznamní arch.
- Průběžně pozorovat reakci dětí, techniku práce atd.
- Zachytit na fotografii vytvořené obrázky.
- Zhodnotit vytvořené obrázky

Pro hodnocení výkonu dětí jsem použila jednak metodu pozorování chování dětí a jejich
reakcí a jednak analýzu vytvořených obrázků.U sestavování čtverce jsem nejvýše
hodnotila sestavení bez předlohy rychle- 7 bodů a pak sestupně až k nesestavení i
s pomocí předlohy - 1 bod (za snahu).

3.1. 3

Práce s technickými materiály

Každé dítě mělo k dispozici vázací drát o délce 70 cm, dále ozdobné aranžérské
dráty a korálky různých barev, materiálů a velikosti. Jestliže jim délka drátu
nevyhovovala, mohly si ji přizpůsobit nebo naopak si vzít další kus drátu. Děti byly
poučeny o bezpečnosti práce (ostré zakončení na koncích). Demonstrovala jsem jim
variabilitu drátu, jeho ohebnost, pevnost, možnosti různých tvarů postav, zvířat věcí a
ponechala jsem prostor jejich fantazii a tvořivosti. Sledovala jsem postup jejich práce po
zadání úkolu, dále originalitu a elaboraci. Pro práci s drátem jsem se rozhodla, protože
si myslím, že některé děti mohou reagovat tvořivěji nebo jinak, než při práci s papírem
(tangram) nebo při kreslení (Torranceho test).

Hodnocení testu
Slovně jsem charakterizovala postup práce při zadání úkolu a hodnotila body 1-5 podle
chutě do práce a samostatnosti. Nejvíce 5 bodů, nejméně 1 bod. Dále jsem hodnotila
originalitu, opět nejvíce 5 a nejméně 1 bod. Zde jsem vycházela z toho, že při
demonstraci s drátem jsem dětem předváděla různé možnosti výrobků např. květinu,
panenku nebo míč a nabídla jim ještě doplňkové materiály (aranžérské drátky a barevné
korálky). Také jsem musela hodnotit pečlivost provedení (elaboraci). Málo pečlivé dílo
dostalo 1 bod, pečlivé 2 body, velmi pečlivé 3 body (s. 52)

\ lir
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1. Kód dítěte:
2. Sestavení čtverce:
I I bez předlohy:
I I s předlohou:

n rychle
Hl pomalu
I I ano, rychle samostatně
• ano, rychle s dopomocí
D ano, pomalu samostatně
I I ano, pomalu s dopomocí
• ne

3. Utvoření obrázků:
Čas (min.):
4. Fluence (počet bodů = obrázků):
5. Flexibilita:

I I 1 bod - 1 obrázek nebo více stejných
I I 2 body - více obrázků částečně
odlišných
• 3 body - více obrázků zcela odlišných

6. Originalita:

] 1 bod - nedodrželi zcela pravidla
| | 2 body - čtverec
3 body - jiný čtyřúhelník
| | 4 body - dodrželi pravidla, orig. 1 obr.
| [ 5 bodů - více odlišných

Záznamní arch k pozorování - práce s drátem
1. Postup práce po zadání úkolu:

2. Originalita: • dle předlohy
1-5 bodů
•
•
•

zcela originální, neopakuje se

3. Elaborace: • málo pečlivé
• pečlivé
] velmi pečlivé

3. 2

Charakteristika školní družiny a dětí začleněných do průzkumu

3. 2. 1 Charakteristika školní družiny

Ve školní družině při ZŠ Campanus pracuji od roku 2000 jako vychovatelka.
Jsme typická sídlištní škola, kterou navštěvují děti z Chodova, Kunratic a Roztyl.
Přesto, že se škola nachází uprostřed sídliště, máme do Kunratického lesa necelých 10
minut, čehož také hojně využíváme. Vedle školy je veřejně přístupné hřiště na
košíkovou, kopanou, plážový volejbal, nohejbal, atletická dráha a také školní zahrada
s různými prolézačkami a pískovištěm. Také zde funguje volně přístupný školní klub,
kde je ping-pongový stůl, stolní fotbal a počítače.
Do školní družiny se v letošním roce přihlásilo 158 dětí, které jsou podle tříd
rozděleny do 5 oddělení. Každé oddělení má své prostory v samostatné třídě. Dále
máme svoji počítačovou učebnu s deseti počítači pro děti a jeden počítač s připojením
na internet pro vychovatelky. K dispozici máme také svou společenskou místnost, kde
se děti scházejí při ranní družině a odpoledne zase při koncových družinách. Pořádáme
zde karneval, módní přehlídky, výstavy, je zde také televize, video a velký koberec,
takže při špatném počasí si můžeme pustit pohádku nebo videa z akcí školy. Dále
využíváme velkou chodbu, kterou jsme si upravili pro dětské hry. V jedné části je pingpongový stůl, na zem jsme nakreslili panáky na skákání, různé číselné řady a Twister.
Děti mají hry na chodbě velmi rády. V loňském roce jsme si zahráli na malíře a stěny
této chodby jsou vymalované veselými motivy z pohádek nebo z přírody. Mám naši
družinu ráda a spolu s kolegyněmi se snažíme, aby se odlišovala od učeben, aby bylo
dětem jasné, že tady se jenom hraje a že jim tu má být pohodně a krásně.

Denní režim školní družiny

Družina se otevírá ráno v 6.30 hodin. Děti jsou v ranní družině od 6.30 do 7.40
hodin a pak odcházejí na vyučování, v případě půleného vyučování některé děti
zůstávají do 8.45 hodin. Při ranní mají službu většinou dvě vychovatelky (podle počtu

dětí) a když je zapotřebí, musí jedna z nich suplovat nebo doprovodit děti na nějakou
akci (plavání, olympiády...).

Další část pracovního dne začíná

v 11.30 na krátké provozní poradě v kabinetě

vychovatelek. Od 11.45 již přicházejí po vyučování děti nebo si pro ně chodíme do tříd,
záleží na domluvě s kolegyní učitelkou.

V každém oddělení jsou většinou dvě třídy, u nás se osvědčila kombinace 1. a 3. třídy a
pak následně 2. a 4. třídy. Ti starší mají vždy svého prvňáka, kterému pomáhají a radí.
Když děti dorazí do družiny, následuje kontrola docházky, hygiena, informace o
jídelníčku (je možné si vybrat ze dvou jídel) a oběd. Před obědem vždy některé z dětí
připomene zásady správného stolování, které se ne vždy zdaří realizovat.

Po obědě máme relaxační chvilku, děti si vezmou polštářky, lehnou si na koberec a
čteme pohádku. Poté si povídáme o příběhu nebo o různých zážitcích a plánujeme, co
dnes budeme dělat, kdo má jaký kroužek nebo nějaký neobvyklý odchod.

Děti

navštěvují spoustu

kroužků

(angličtina,

němčina, keramika,

ruční

práce,

dramatický, flétna, taneční, aerobic, bojové umění, atletika, sportovní hry, košíková,
šachy). Ve stanovený čas si pro ně přijde vedoucí kroužku a my s ostatními, kteří zůstali
v družině, odcházíme na vycházku nebo něco vyrábíme, hrajeme

hry, využíváme

počítačovou učebnu atd. Každý den je v družině i sběrné oddělení, ve kterém se scházejí
děti, kterým zájmová činnost v kroužcích skončila a rodiče si je brzy vyzvednou.

Po vycházce, v letním období v 15.30 hodin a v zimním období v 15.00 hodin se
scházíme zpět ve svých odděleních, kde děti dostávají čaj, mohou si jít do automatu
koupit mléko nebo jogurt a svačí. Poté následuje příprava na vyučování.

Od 16.00 hodin si pak už zase hrajeme. Děti si mohou vybrat společenské nebo stolní
hry, neposedové mají k dispozici velkou chodbu, kde mohou skákat přes švihadlo nebo
panáka, hrají stolní tenis, kulečník, kuželky atd.

Rodiče své děti vyzvedávají tak, že zazvoní na příslušné oddělení, dole u zvonků je
instalovaný kamerový systém, abychom měli jistotu, že dítě předáváme správné osobě.
Vždy od 15.30 do 17.00 hodin mají opět službu dvě vychovatelky, protože většina dětí
odchází domů v 15.30 hodin a děti se po této hodině spojují a přecházejí do společenské
místnosti.

Tradice ve školní družině

Naše školní družina si vytvořila několik hezkých tradičních akcí, na které se všichni
těší a se kterými počítáme do plánu školy.
Takovou největší akcí je vánoční trh. Děti již od října vyrábí nejrůznější dárečky a
přáníčka pro své blízké a kamarády. Na trh pak přichází rodiče a učitelé a nakupují za
symbolické ceny. Část výtěžku vždy poukážeme dětem v dětských domovech a druhou
část použijeme na nákup vybavení družiny, např. nové stolní hry nebo sportovní
vybavení. Velmi oblíbené je pečení a zdobení vánočních perníčků, malování na
hedvábí, vázání adventních věnců a malování na sklo.
Další akcí je výroba dárečků pro budoucí prvňáčky na zápis. To si děti vždy
zavzpomínají, jaké to bylo, když šly samy k zápisu, jestli se těšily nebo se bály.
V únoru pořádáme karneval s přehlídkou masek a spoustou soutěží a odměn.
Před Velikonocemi děti zdobí perníkové kraslice a soutěží o tu nejkrásnější. Při té
příležitosti je také výstava všech ostatních jarních výrobků. Vloni si obdiv vysloužily
košíky pletené z proutí a vajíčka zdobená voskovou batikou.
Ke Dni matek pořádáme hedvábné dílny, kdy si mohou děti i s rodiči přijít vyzkoušet
příjemnou techniku malování na hedvábí.
Poslední tradiční akcí je samozřejmě Den dětí. Většinou naplánujeme spoustu
netradičních soutěží, nakoupíme sladkosti a děti se snaží. Letos bychom chtěli Dětský
den obohatit tak, že by si každé dítě namalovalo tričko podle vlastní fantazie.
Cílem nás všech je školní družina, kde se děti cítí příjemně, prostě jako doma.
Snažíme se neustále vylepšovat prostředí ve svých odděleních, vytvářet pohodovou a
tvořivou atmosféru, kde se děti naučí trávit kvalitně svůj volný čas.

3. 2. 2 Charakteristika vybrané skupiny dětí

Skupinu dětí zařazených do průzkumu tvořilo celkem 27 dětí za 3. oddělení školní
družiny při ZŠ Campanus. V „mém" oddělení je 17 dětí z první třídy a 10 dětí ze třídy
třetí. Ze 17 prvňáěků je 11 chlapců a 6 dívek, třeťáci jsou 3 chlapci a 7 dívek. Takže
celkem 14 chlapců a 13 dívek. Děti jsou velice aktivní, živé, mnoho jich je sportovně
nadaných. Musím proto velmi často do činnosti zařazovat sportovní aktivity. Děti mají
rády všechno nové, hned po příchodu do družiny si všímají nových věcí, do všeho se
„hrnou". Jsem tomu velmi ráda a snažím se tu jejich akčnost využívat. Jediným
negativem je jejich netrpělivost, když jim nové aktivity nejdou hned, jak by si
představovaly, mají tendenci toho nechat a nahradit ji jinými, novějšími. Pro tu jejich
aktivitu je také v našem oddělení neustálý šum a hluk. Děti i když sedí vedle sebe,
neumí si povídat, ale různě na sebe vykřikují. Ztišovat se učíme velmi pomalu. Vždy po
příchodu do družiny se ptají: „Co budeme dneska dělat?".
V oddělení máme rozdělena místa na jednotlivé činnosti. U vchodu je nástěnka se
školním řádem, seznamem dětí, jídelníčkem , plánem práce a skříňka se sportovním
náčiním. Máme zde míče, švihadla, pálky, rakety, skákací gumu. Naproti je skříň, kde
jsou časopisy, knížky, pastelky, fixy, tiskátka, šablony a papíry na volné malování nebo
skládání. Vedle je tabule a křídy, na vnější část píšu jen já, ale když se tabule otevře,
mají děti prostor pro různé hry a malůvky. Velkou část třídy zabírá koberec, na něm si
děti hrají nebo odpočívají po obědě. Na konci koberce jsou skříňky se stavebnicemi,
polštářky a matracemi. Ve skříňkách u oken jsou v jedné všechny potřeby pro malování
vodovými barvami, štětce, papíry a modelovací hmoty. Ve vedlejší jsou různé vlny,
hadříky, nitě, knoflíky. Děvčata mají svůj domeček pro panenky a kluci garáž na auta.
U mého stolu si děti mohou půjčovat nůžky, lepidla, izolepu, háčky, jehly, kleště. Při
práci sedí vždy u stolků, máme zásadu, že půjčit si můžou vše, ale všechno se musí zase
vrátit na své místo.

4

VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ

4. 1

Výsledky Torranceho testu doplňování kruhů

Dětem se doplňování kruhů velmi líbilo, snažily se dodržovat to, že se nesmí dívat
k ostatním, po chvíli si ale stěžovaly, že jim tam soused „nakukuje" nebo že se „opičí".
Proto se někdy objevil stejný druh obrázku u blízko sebe sedících dětí. Děti se dívaly po
třídě a pátraly, co jim připomíná kruh, vyptávaly se, jestli je kruh slunce atd. S motivací
jsem problémy neměla, děti mají rády nové hry a tak jsem jim vysvětlila, že tohle je
taková kruhová hra a nej větší počet různých obrázků, které musí mít v sobě kruh.

Děti z 1. třídy kreslily nejvíce obrázky živé přírody (82), na 2. místě produkty
vytvořené člověkem ( 77) a na 3. místě byla neživá příroda (22). Často se objevoval
obrázek čerta, protože děti měly velký zážitek z Mikulášské besídky. Téměř všechny
děti nakreslily také slunce nebo zeměkouli.
Nejvíce bodů (28) získal chlapec s kódem 1111(10.), (s. 59, 60), který navštěvuje
kroužek keramiky, je pečlivý, rád si hraje se stavebnicemi, stále se na něco vyptává a je
starší z dvojčat. Nejméně bodů (6) získal chlapec s kódem 1102(12.), (s.61, 62), který
nechce chodit do žádných zájmových kroužků, v ŠD nemá o práci zájem, často
pošťuchuje spolužáky. Je nej mladší ze tří sourozenců (25 a 20 let). Když věnuji
pozornost jen jemu, je vše v pořádku, rád si povídá, chce se objímat s vychovatelkami i
s dětmi, rád je všude první a když ne, tak poslední.
Z děvčat z 1. třídy získala nejvíce bodů (26) pečlivá holčička s kódem 2110(6.),
(s.63, 64), s organizátorskými sklony. Navštěvuje kroužek keramiky a je jedináček.
Velmi ráda radí mně i své mamince, jak má vše správně být, ale po vysvětlení i někdy
uzná, že i já mohu mít pravdu. Nejméně z dívek (16) získala dívenka s kódem
2111(14.), (s.65, 66), která má starší sestru z prvního maminčina

manželství.

Navštěvuje kroužek keramiky. Často se stává, že započatou práci nechce dokončit. Po
skončení testů jsme si udělali výstavku a prohlíželi si, kdo měl nejvíce nápadů a děti se
Pak chtěly zlepšovat a braly si další testy a dokreslovaly, někdy i ve dvojicích.

Děti ze 3. třídy kreslily nejvíce produkty vytvořené člověkem (45). Často hodiny,
kola, volant, dopravní prostředky. Na 2. místě byla živá příroda (30), hlavně plody
ovoce a na posledním místě neživá příroda, kde děti opět nejčastěji kreslily slunce.
Nejvíce bodů získala dívka s kódem 2311(4.), (s. 67, 68), která je velmi pečlivá,
stále se dožaduje nových činností, které pak dovádí k dokonalosti a různě je vylepšuje.,
navštěvuje kroužek ručních prací (3. rok) a 2 roky chodila na keramiku. Má staršího
bratra, který studuje vysokou školu a ona chce být vychovatelka ve školní družině.
Nejméně bodů (4) získala dívenka s kódem 2300(9.), (s. 69, 70), která je jedináček a o
které víme, že její maminka je v domácnosti a spoustu věcí za ni udělá. Dívka chodí
krásně oblékaná, má nej novější hračky, které jí děti často závidí. Nechodí do žádného
kroužku, nebaví jí to. Ve škole je premiantka.
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—
; 7
rantazijni nametv:
přívětivé:
*»
pochmurné

12[působ výtvarného pojetí:
1
/\2
I knkátkovv pohled.
(ív
Vk
--n Sj lojení několika koleček

0
0
^

IČOClcA

oiuČbJ

yj/Miko

kvstim*

část lidského těla:
oko, nika, ...

A

/

člověk:

celá postava
cast zvířete:
zvire.

2

zvire:
drobné zviře:

ŽIVA
PŘÍRODA:

plody rostlin, stromů:
4+f
[ rostliny
I stromy a keře:
I hračky:

A
A

rostliny:

>t

nástroje,
pomůcky:

1

A•
1

nářadí:

[ pomůcky.
! časti strojů:
pohyblivé stroje:
Mine stroje, zařízeni:
plány, schémata.

A
1

stroje,
zařízeni:

PRODUKTY
VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM:

plány,
architektura:

architektura.
symboly:
• písmena, Číslice:

3

symboly.

skály:
krajina:
řeka, iybník.

NEŽIVÁ
PŘÍRODA:

přírodní úkazy- sníh,
déšť, bleskv:
slunce, měsíc, hvězdy
zeměkoule:

počasí

A

planety:

A

Způsob výtvarného pojetí:
4A
fluence (počet objektů):
flexibilita (různost objektů)
íU
3t / f % ikukátkový
pohled:
elaborace (zpracováni)
*
originalita:
U-(p)
spojeni několika koleček: jJ
Fantazijní náměty:
přívětivé:
Pochmurné

1

koLlčA-

f>X.

1/vcsz.kJA

I část lidského těla:
oko, ruka, ...

L.
člověk:

celá postava.

^

1 část zvířete:
1 zvíře:
I zvíře:
1 drobné zvíře.

ŽIVA
PŘÍRODA:

2.

£

1 plody rostlin, stromů:
1 rostliny:

yj
J rostliny.

1 stromy a keře:
hračky:
1 nářadí:

nástroje,
pomůcky:

1 pomůcky:

/j

^
i

1 části strojů:
pohyblivé stroje:

stroje,
zařízeni:

PRODUKTY
VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM:

jiné stroje, zařízení
1 plány, schémata.
plány,
architektura:

1 architektura:
1 symboly: ,
písmena, číslice:

/7<r\ 1
Í 4 ) \ symboly:

1 skály:
krajina.
I řeka, rybník:
NEŽIVÁ
PŘÍRODA:

1 přírodní úkazy- sníh,
1 déšť, blesky:
1 slunce, měsíc, hvězdy:
1 zeměkoule.

počasí:
/

.
7

planety:

^

!
i

1 fluence (počet objektů):
flexibilita (různost objektů): 5"
j elaborace (zpracováni):
4
originalita:

i——-————
Fantaziiní náměty:
přívětivé:
5
[ pochmurné:

Způsob výtvarného pojetí:
cukátkovv pohled.

^

•
>|JU|CiXi JlCrLUllrLa ivOlcCcK. 1 )

2 .

I / o í - 4 uT

SIjjVCB

ItOLo

KOLÁČ

buctt

část lidského těla:
oko, ruka, ...

*
/ ' 7
člověk:

celá postava:

l

část zvířete.
zvíře

t

1

zvíře.

drobné zvíře:
plody rostlin, stromů:

'/*f2

rostliny:

A

1

ŽIVÁ
PŘÍRODA:

rostliny:

6

stromy a keře:
1
hračky:

'

3

^

nářadí:

nástroje,
pomůcky

A
1

pomůcky.
časti strojů.

n

pohyblivé stroje:

stroje,
zařízeni:

PRODUKTY
VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM:

^

jiné stroje, zařízení:
plány, schémata:
plány,
architektura:

architektura

3

symboly: ^
písmena, číslice:

symboly:

skály:
crajina:
| řeka, rybník:
přírodní úkazy- sníh,
déšť, blesky:

A

íočasí

slunce, měsíc, hvězdy
zeměkoule

fj

j.)lanety:

NEŽIVÁ
PŘÍRODA:

/j
/)

fluence (počet objektů)
12.
2[působ výtvarného poieti.
flexibilita (různost objektů): £
elaborace (zpracování)
3)
k ukátkový pohled:
originalita:
Vjíjř
———
sijojeni několika koleček
Fantaziiní náměty
přívětivé:
pochmurné:

i 1
i

Q
C

část lidského těla.
oko, ruka, ...

O
člověk:

celá postava:

O

čast zvířete:
zvire:
zvire.
drobné zvíře:
plody rostlin, stromů:

O

ŽIVA
PŘÍRODA:

<fM

rostliny
rostliny:

3

stromy a keře:
hračky:

1
4

nářadí:
pomůcky:
časti strojů:

I nástroje,
pomůcky.

©
HA

pohyblivé stroje:
mé stroje, zařízeni:

stroje,
zařízení:

6

E>

PRODUKTY
VYTVOŘENÉ
ČLOVĚKEM:

plány, schémata:
plány,
architektura:

architektura:

é

symboly:
)ísmena, Číslice:

symboly.

skály:
I krajina:
řeka, rybník:
NEŽIVA
PŘÍRODA:

přírodní úkazy- sníh,
déšť, blesky:
slunce, měsíc, hvězdy
zeměkoule:

pocasr

A

planety:

1

fluence (počet objektů):
Způsob výtvarného pojetí:
flexibilita (různost objektů): /)
elaborace (zpracováni)
<4
kukátkový pohled:
originalita:
1 vf)
spojeni několika koleček:
Fantaziiní náměty. JEM VěfC]
přívětivé.
pochmurné:

4

2300 (q.)

4. 2 Výsledky tvarového skládaného testu tangramu a tvořivé činnosti

Při výběru barev tangramů děti volily 9x růžovou, 6x žlutou, 5x modrou a zelenou
a 2x černou barvu. Tangram děti skládaly nejdříve do čtverce. Bez pomoci samostatně
se to podařilo dvěma chlapcům z 1. třídy a jednomu ze 3. třídy. Nepodařilo se to žádné
dívce. Ostatní děti potřebovaly pomoci, sestavovaly podle návodu.
Vytváření obrázků podle vlastní fantazie jim šlo mnohem lépe, děti zkoušely různé
možnosti a tu nejlepší nebo pro ně nejhezčí jsme pak vyfotografovali. Prvňáčci vytvořili
vždy jeden obrázek, na druhý už neměli trpělivost.
Třeťáci si skládání mnohem více užívali, nakonec jeden chlapec sestavil 3 obrázky a
dvě děvčata po 2 obrázcích. Jeden chlapec nechtěl obrázky vůbec sestavovat, sestavil
s velkým úsilím čtverec a dále pokračovat nechtěl.
Děti vytvořily 9 domů a staveb, 9 postav a tváří, 5 zvířat, 4 stroje, dopravní prostředky a
3 rostliny a stromy.

Do testů tvořivosti jsem zařadila také pracovní činnost s technickými materiálydráty a korálky. S dětmi ze 3. tříd se mi práce osvědčila, s těmito materiály pracujeme
již 3. rok a hlavně děvčata se velmi zdokonalují. Začínali jsme volnou tvorbou z drátu,
kdy jsem si vyzkoušeli jeho ohebnost a různé možnosti zdobení, např. šperky, zvířata,
drátování kamínků i velikonočních kraslic. Prvňáci se s drátem setkali poprvé. Nejdříve
si nevěděli rady, vyptávali se, zkoušel, většinou práci odbyli. Jen někteří použili i
korálky.
Děti udrátovaly 9 zvířat, 7 květin, 4 míče, 2 postavy, 1 auto, 1 hledač pokladů, 1 vlny
moře, 1 vázu a 1 šperk. Práce se jim líbila, na prvňáčcích byla znát nejistota, drát se jim
kroutil, padal, vracel se do původního tvaru. Po velkém povzbuzování práci dokončili.
Dívky ze 3. třídy pracovaly samy, materiál znaly a pracovaly s radostí a pečlivě.
Chlapci ze 3. třídy žádali o radu a někdy i o pomoc, například kola a volant u auta nebo
oko u hlemýždě.
Na stranách 72-80 jsou prezentovány nejlépe a nejhůře hodnocené testy z první a
poté i třetí třídy.

Kód dítěte

2 HO IQ

Pracovní činnost s technickými materiály

Záznamní arch k testu - tangram
1- Kód dítěte:
2. Sestavení čtverce:
1~~] bez předlohy:
(XI s předlohou:

I I rychle
U pomalu
Ě3 ano, rychle samostatně
Q ano, rychle s dopomocí
] ano, pomalu samostatně
] ano, pomalu s dopomocí
• ne

3. Utvoření obrázků:
Čas (min.):
4. Fluence (počet bodů = obrázků):
5. Flexibilita:

1 3 1 bod - 1 obrázek nebo více stejných
H 2 body - více obrázků částečně odlišných
O 3 body - více obrázků zcela odlišných
bod - nedodrželi zcela pravidla
•• 21 body
čtverec
• 3 body -- jiný
čtyřúhelník

6. Originalita:

4 body - dodrželi pravidla, orig. 1 obrázek
5 bodů - více odlišných

^

I

®

Záznamní arch k pozorování - práce s drátem
1. Postup práce po zadání úkolu:

^

t
2. Originalita: •
1-5 bodů

dle předlohy

•
zcela originální, neopakuje se
6

3. Elaborace: • málo pečlivé
^J pečlivé
E3 velmi pečlivé

( g )
Celkem bodů

Kód dítěte
^ 0 2

»
Pracovní činnost s technickými materiály

(12.)

1. Kód dítěte: /M02

(12

)

2. Sestavení čtverce:
|~1 bez předlohy:

•
••

E3 s předlohou:

3. Utvoření obrázků.
Čas (min.):
4. Fluence (poft»* hnriň = obrázků):
5

rychle
pomalu
ano, rychle samostatně
ano, rychle s dopomocí
ano, pomalu samostatně
ano, pomalu s dopomocí
ne

/J

Flexibilita:
'

CS l bod - l obrázek nebo více stejných
Q 2 body - více obrázků částečně odlišných
O 3 body - více obrázků zcela odlišných

6 Originalita:
'
'

CH l bod - nedodrželi zcela pravidla
• 2 body - čtverec
3 body - jiný čtyřúhelník
4 body - dodrželi pravidla, orig. I obrázek
| | 5 bodů - více odlišných

TUKJEL

Záznamní arch k pozorování - práce s drátem
1. Postup práce po zadání úkolu:
čftttt^rv*^/ny^LÁ^t^j
W n « 'Is/^pl'

t

Arr*AvI
i+J,/rrtAv

A^ut

cU^L

W ^ ^ m K V t T ^

2. Originalita: • dle předlohy
1-5 bodů
•
•

•

[ 3 zcela originální, neopakuje se

3. Elaborace: Bjfmálo pečlivé
pečlivé
• velmi pečlivé
Celkem bodů: f

^

Z $11 fa)

Pracovní činnost s technickými materiály

1. Kód dítěte:

Z ^ l j

( ^

2. Sestavení čtverce:
I | bez předlohy:

I ] rychle
U pomalu
II ano, rychle samostatně
21 ano, rychle s dopomocí
H ano, pomalu samostatně
I ] ano, pomalu s dopomocí
U ne

Kl s předlohou:

h

3. Utvoření obrázků:
Čas (min.):
£
4. Fluence (počet bodů = obrázků):

a

1

5. Flexibilita:

[Xl 1 bod - 1 obrázek nebo více stejných
I | 2 body - více obrázků částečně
/

odlišných

I | 3 body - více obrázků zcela odlišných

6. Originalita:

f l 1 bod - nedodrželi zcela pravidla
| | 2 body - čtverec
] 3 body - jiný čtyřůhelník
4 body - dodrželi pravidla, orig. 1

obrázek

.

] 5 bodů - více odlišných

j

®

Záznamní arch k pozorování - práce s drátem
1. Postup práce po zadání úkolu:
SMoST+TA/efS
Ittl-KOV
Motýla

Hk/o/w^ťr

(/7>7Mi/0

Tll-ODSTi" A c/wrí

4 , KOHbtuovA-LA-

vťjŤC^Y

VEČt-IVZ/
MAT&Z/A'LY.

2. Originalita: | | dle předlohy
1-5 bodů
•
•

r"

D

V
3

zcela originální, neopakuje se

3. Elaborace: •

málo pečlivé
2 pečlivé
Kl velmi pečlivé

^J
^ ^

Tvarový skládaný test tangram

Kód dítěte
1301(4)

1301(1.)

1. Kód dítěte:

(i)

2. Sestavení čtverce:
bez předlohy:

[23 rychle
I I pomalu
• ano, rychle samostatně
O ano, rychle s dopomocí
• ano, pomalu samostatně
II ano, pomalu s dopomocí
• ne

[ | s předlohou:

3. Utvoření obrázků:
Čas (min.):
3
4. Fluence (počet bodů = obrázků):

l

^

3

] 1 bod - 1 obrázek nebo více stejných
1X1 2 body - více obrázků částečně

5. Flexibilita:

z

odlišných
| | 3 body - více obrázků zcela odlišných
| | 1 bod - nedodrželi zcela pravidla
] 2 body - čtverec
(23 3 body - jiný čtyřúhelník
4 body - dodrželi pravidla, orig. 1

6. Originalita:

obrázek

3

5 bodů - více odlišných

Záznamní arch k pozorování - práce s drátem
1. Postup práce po zadání úkolu:
DLOUHO

L ^TÍa'T

^'HĚTu,7>Tl4CO\/AL

£

^
J£A/

OHYbAL

W^ONOCÍ

2. Originalita: • dle předlohy
1-5 bodů
fél
•
•
•

zcela originální, neopakuje se

•
•

málo pečlivé
pečlivé
velmi pečlivé

3. Elaborace:

/

A2

To

S/řlE

7>UUT

f

yj

o

1

6.2110(6)

11.1101(11.]

7.2111(7.)

2111(8.)

12.1102(12.)

13.1112(13.)

9.1100(9)

14

10.1111(10.)

2111(14.)

15.2111(15.)

K

•HlMMH in

20.1301(1.)

J

21.1300(2.)

ÉL

9
gS'

^

22.2312(3.)

•
26. 2312(6.)

H t
31.1301(10.)

27.2312(7.)

*2

23.2311(4.)

28.2301(8.)

v
24.2301(5.)

29.2301(8.)

25.2312(6.)

30.2300(9.)

4. 2. 2 Fotodokumentace pracovní činnosti s technickými
materiály

1.1101(1.)

2.1111(2.)

16.2101(16.)

17. 1 1 0 0 ( 1 7 . )

21.(2311(4.)

22. 2 3 0 1 ( 5 . )

26 2300(9.)

27.1301(10.)

3.1110(3.)

4.1111(4.)

18.1301(1.)

19. 1300(2.)

23.2312(6.)

24. 2 3 1 2 ( 7 . )

4. 3 Shrnutí
výsledků testů
Kódy
dětí
1101(1.)
1111(2.)

Torranceho
test
17
13

1110(3.)
1111(4.)

23
16
20

1101(5.)
2110(6.)
2111(7.)
2111(8.)
1100(9.)
1111(10.)
1101(11.)
1102(12.)
1112(13.)
2111(14.)
2111(15.)
2101(16.)
1100(17.)
1301(1.)
1300(2.)
2312(3.)
2311(4.)
2301(5.)
2312(6.)
2312(7.)
2301(8.)
2300(9.)
1301(10.)

26
20
20
24
28
26
6
22
16
24
22
22
17
20
24
27
8

Tangram
10
7
13
9
10
11
10
9
8
11
9
6
11
9
8
9
12
15
8
9
10
10

Tvoř.činnostdrát
6
8
8
12
4
12
6
7
4
12
11
7
6
11
12
11
8
4
10
11
13
11

Celkem
bodů
34
28
44
37
34
49
36
36
36
51
46
19
39
36
44
42
42
36
38
44

4

11
10
13
10

5
10
11
5

50
29
36
42
46
19

23

7

7

37

20
22
22

ZÁVĚR
Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení a posouzení rozvoje nonverbální
tvořivosti dětí mladšího školního věku. Chtěla jsem zjistit a také se ujistit, že nabídkou
vhodných činností, příležitostí a poskytováním rozmanitých aktivit v dobrých
podmínkách může pedagog významně ovlivnit tvořivost dítěte. Je nutné samozřejmě
respektovat individualitu dítěte a také jeho momentální stav a náladu.
V teoretické části jsem načerpala mnoho vědomostí, které mi potvrdily mé
domněnky a utvrdily v tom, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. I když výsledky našich
prací s dětmi nejsou vždy stoprocentní, vždy nás posunou o krůček dál, kde můžeme
příště navázat anebo začít znovu a lépe.
V praktické části jsem byla překvapena výsledky Torranceho testu, pomohl mi
nahlédnout více do dětských hlav, byla jsem nucena přemýšlet nad kresbami dětí a tím
se mi ještě více přiblížily. Při sestavování tangramu vynikli chlapci, kteří sestavili
samostatně čtverec a byli to zrovna ti, kteří se do nějakých tvořivých činností příliš
„nehrnou". Mají ale rádi stavebnice, doplňovačky a křížovky, budu se jim po této
stránce více věnovat. Naopak děvčata, která se celkem snaží a mají zájem o nové věci,
při testování nedopadla nejlépe. Často jim chybí vůle dokončit započaté výrobky.
Překvapilo mne, že v celkovém hodnocení testů jsou výsledky mezi dětmi z 1. a 3. třídy
celkem vyrovnané. Prvňáci se totiž chtějí svým starším kamarádům rychle vyrovnat a
tak se velmi snaží.
V práci s technickým materiálem jsem byla zvědavá, jak si prvňáčci povedou ve
srovnání se třeťáky a musím říci, že ze všech tří testů, zde byly nej větší rozdíly. Asi
také proto, že drát je pro prvňáčky neobvyklý materiál a mají se ještě co učit. Snažím se
vést děti tak, aby si poradily v různých situacích, aby uměly správně zareagovat a
samostatně vyřešit své problémy a úkoly. Ne vždy se samozřejmě vše daří. Snad proto
si dovolím na závěr jedno motto:

„Došel jsem k děsivému závěru,
Ze rozhodujícím prvkem ve třídě jsem já.
Atmosféru vytvářím svým osobitým přístupem,
a pohodu svou každodenní náladou.
Jako učitel mám obrovskou moc
Vnášet do života dětí déšť i slunce.
Umím být nástrojem trýznění,
ale i zdrojem inspirace.
Umím pokořovat i ustupovat,
zraňovat i uzdravovat.
Jen na mně pokaždé záleží,
zda se krize vystupňuje, nebo zažehná,
a zda se dítě polidští, nebo odlidští."
Haim Ginnot (Převzato z knihy Trachet and
Child. N e w York, Macmillan, 1972, s. 15.)
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Tab. 1
Charakteristika vývojových stadií kreativity a hry
Tabulka charakterizuje souvislosti mezi duševním vývojem a hrou a jejími kreatívlzaCními funkcemi. Cíeme-li j
v řádcích, je třeba počítat s případnými posuny ve sloupci (dřívější nebo opožděnější nástup některých činnost
a funkcí].
-

Věk

Stupeň
tvořivosti

Úroveň
Vývojová aktivita hromadění
správných oddítěte
povědí (SO)«)

Dosažení způsobu
řešení problémů Psychologické předpoklady..
rozvoje tvořivosti
a nalezení neznámého'')

smyslová
zkušenost

asociace
zkušenosti

představivost

představivosti (zastupitelnost
předmětů), jednoduchá zobecnění,
napodobování dospělých aktivit;
dítě vytváří situaci 3 ) — dramaticmanipulace
ký projev: užití řeči, motorických
s představami,
analogie představ, dovedností, sociálního jednání;
jednoduchá
předpojmové vyjadřování, sebe-

X.
do 18
měsíců

elementy
tvořivosti

experimentace
s objekty;
explorace, manipulace, procvičování, opakování

II.
první
stadium
do 3 let

L vzestup
tvořivosti,1)
tzv.
prekreativní
aktivita 2 )
(nezralost,
náhodnost]

napodobování
činností
dospělých;
sólová volná hra
(napodobivá,
námětová,
symbolická]
s dětmi

rozvoj hrubé a jemné motoriky,
komunikační vazba s matkou, neazkostnost — nebojácnost, radost,
přirozené pátrací aktivity, základní
životní spokojenost vyplývající
z pravidelného režimu a uspokojování potřeb dítěte včetně pohybu
zrod

zobecnění

vyjadřovací činnosti, egocentrismus
v orientovanosti
rozvoj prekauzálití koncepce světa
{antropomorfismus, arteficiaiismus
finalismus, fenomenismus); částečná decentrace dítěte: schopno
koopérovát, konfrontovat svou činnost s jinými, osvojit si v kolektivu určitou rolí, respektovat perspektivu druhého, učit se číst, psát
počítat a orientovat se v prostoru
a čase

kritická fáze
III.
do 6 let prekreativní
aktivity 1 )
(významná
pro kreativní
aktivitu ve
starším šk.
věku)

IV.
druhé
stadium
do 10 let

sestup
(útlum) 4 )
tvořivé
aktivity
SO-fáze

V.
2. vzestup 1 ]
třetí
tvořivosti:
stadium
od 11 let
kreativní
aktivita;
kritická fáze
kreativní
aktivity
(významná
pro dospělou
podobu
kreativity

konkrétní
učební činnost
pojmy
ve škole;
(myšlení);
hra s jednoduchými pravidly;
konstruktivní hry myšlení
konvergentní

společensky
komunikativní
aktivity učební
hry;
učení ve škole;
zájmové činnosti
a záliby, včetně
sportu;
bojové hry (velké
strategické hry
v terénu);
orientace
na profesionální
přípravu

abstraktní
pojmy
(myšlení);

myšleni
divergentní

dedukce, analýza
vědomostí;
řízení představ
a jejich využívání,
produkující
fantazie

indukce, syntéza
vědomostí a nové
útvary:
restrukturace,
flexibilita,
originalita;
řízené myšlení:
úvaha, úsudek,
kritika, alternativa, řešení,
elaborace

na rozvoj fantazie navazuje rozvoj
konkrétního pojmového myšlení;
chápání skutečností se opírá
o základy vědeckých systémů
(Je konec naivní koncepci světa);
objektivní poznání se zdá všemocné, nevyžadující vlastního samostatného přispění dítěte, podřizováni se
vnějšímu řádu, pravidlům, dohodám, slibům

důvěra v absolutnost školních
poznatků se dostáoá do uvolněnějšího pojímání, zrod kritičnosti
(paušální negace), zájem účastnit
se na poznávacích aktivitách víc
a hlouběji, než je možné ve škole;
zájem účastnit se na sociálně
komunikativních aktivitách, často
mimo vlastní sociální život školy,
přejímání a změny rolí, odpovědnost, kázeň — zrod volního úsilí —
seberegulační možnosti

Na vzestupná a sestupná stadia upozorňují i naše výzkumy, např. Buřič (1980): Holayšovský—Ňach
1982. Jurčová (1983, v Jejím výzkumu se však vzestup neobjevil, Smith—Carlsson, (1983).
2
) Prekreativními aktivitami rozumíme prvky, které se později vyskytují ve funkční symbióza, takže e
i •
zdokonalování, přetváření předmětů, komplexní fantazijní výtvory, vytvářeni stratégu chováni apod^ Těmito
prvky Jsou např. ty, které uvádíme na s. 20—22.
3
) Zde je zárodek funkčních kreativpích celků (viz pozn. 2).
4
) V obou těchto sloupcích je možný určitý vývojový posun, který naznačujeme jen zhruba.

Tab. 2
Heuristické operace v různých fázích tvůrčího procesu
Iniciační fáze

Logicko-operační fáze

identifikace problému
pozorování
komplexní pozorování
vyčlenění podstatných
detailů
přesuny v pozorování
detailní pozorování
překonávání stereotypů
estetické hodnocení vjemu
problémové uvažování
kladení otázek

vymezerú problémového
póle
analýza cílů
práce s informacemi
formulace a reformulace
problému
symbollzace problému

álterace subjektu vnější stimulace
vnitřní stimulace
vyhledávání vnějších
stimulů
vytváření pracovního
režimu

Intuitivní fáze

nevědomé aktivity
pronikání problému
do nevědomí
symbolická transformace
spojování nesouvisejících
obsahů
emocionální doprovod
překračování prahů paměti
variaĚnl postupy
spojováni s vnějšími
určování protikladů
podněty
a rozporů
zaplňování informačních
hledání mifllogiT
mezer
modifikace a transformace
průnik nevědomých obsahů
hledání alternativ
do vědomí

Finální fáze
verifikace
určování kritérií hodnocet
sestavení alternativ
a variant řešení
výběr optimální varianty
realizace
vypracování návrhu
modifikace
zhotovení modelu
zhotovení prvního produkti
prosazení řešení

vědomé aktivity
navozování vzdálených
analogií
metaforické vyjadřování
využívání imaginace
a fantazie
reflexe pocitů a emocí
změna činnosti:
— denní snění
— spánek, odpočinek
— tělesný pohyb
rozhovor, prohlíženi
materiálů
vyhledávání stimulů

Tabulka je pedagogickou aplikací operací používaných v heuristických procedurách uspořádaných také tabulko
vě (viz In: Pavelka a koL, Hlavsa, lfl79).

Tab. 3
Soustava tvůrčích schopností a základních psychických procesů
Tvůrčí schopnosti
Psychické funkce
a procesy

OTEVŘENOST
Senzitivita

PLYNULOST
Fluence

PRUŽNOST
Flexibilita

VNÍMÁNÍ

vnímavost, schopnost
intenzívně vnímat a hodnotit prostředí

množství a intenzita
uvědomovaných vjemů

pružnost vnímání,
schopnost překonávát
percepčni stereotypy

MYŠLENI

zvídavost, schopnost
akceptovat problémy
k řešeni

pružnost myšlení,
plynulost myšlení,
množství vyprodukovaných schopnost překonávat
fixace a stereotypy
myšlenek a nápadů
myšleni

INTUICE

zmocňování se problémů
nevědomím

množství průniků nevědomých obsahů do vědomí

IMAGINACE

orientace představ na nové, množství a živost představ
neznámé a nejednoznačné
obsahy

PAMĚŤ

zapamatování, schopnost
vštípení, učení nového

vybavování, aktivace
pamětových stop, rozsah
paměti

rozsah a různorodost
spojovaných nevědomých
obsahů
manipulace s představou,
obsahová různorodost
představ, střídání představ
různých smyslových
modalit
pružnost paměti, překonávání různě směrovaných
útlumů při vštípení a vybavování

PŮVODNOST
Originalita

DEZINTEGRACE

INTEGRACE

novost pohledu, relativní
nezávislost vnímáni na kulturních
a sociálních vzorech

dezintegrace vjemu, vnímání
jednotlivých detailů bez ohledu
na celistvost vjemu [Gestalt]

spojování zdánlivě nesouvisejících
detailů vjemu, spojování různých
vjemů ve vyšší celky

novost myšlenek a myšlenkových
postupů, relativní nezávislost
na kulturních a sociálních vzorech

dezintegrace logických celků
a struktur, ustálených způsobů
myšlení

spojování a kombinace idejí,
abstrakce, vytváření vyšších
logických celků, inteligence
jako postřehováni vztahů

individuální determlnovanost
intuitivních postupů

rozbití logických a časových
vazeb prožitků v nevědomí

spojování nevědomých obsahů
v nové celky

novost, neobvyklost představ
a jejich kombinací, fantazmata

rozbití představ reálných
předmětů, představy detailů
a částí

kombinace představ, produktivní
fantazie

dezintegrace ustálených
a pevných asociací

integrace pamětových stop,
vytváření nových asociaci

vzdálenost a neobvyklost
asociaci

Tvůrci schopnosti
Psychické funkce
a procesy

OTEVŘENOST
Senzitivita

PLYNULOST
Fluence

PRUŽNOST
Flexibilita

POZORNOST

zaměřeni a upoutání
pozornosti na nové
předměty a jevy, bezděčná
pozornost

intenzita a trvání
pozornosti

fluktuace, přesuny
pozornosti

KONÁNI

vyhledávání poznatků
a problémů

množství, bystrý průběh
operací a konání

restrukturace, střídání
činností a postupů

Proti běžným souborům tvůrčích schopností Jsme místo restrukturace a elaborace doplnili dezintegraci a integracL Šest takto uspořádaných schopností Jsme ještě rozdělili podle základních psychických procesů. V reálné tvůrčí
činnosti se potom uvedené schopnosti spojují v interfunkční celky. Toto členění by mohlo vyhovovat pro pedagogické účely.

PŮVODNOST
Originalita

DEZINTEGRACE

INTEGRACE

zaměření pozornosti na zdánlivě
bezvýznamné či všední předměty
a jevy, které obvykle pozornosti
unikají

rozdělení pozornosti, těkání

koncentrace pozornosti

neobvyklé způsoby jednání

destrukce, dezintegrační činnost

konstrukce, elaborace

Obrázek č.1 - skládání tangramu

Obrázek č.2 - skládání tangramu

Obrázek č.3 - práce s drátem

Obrázek č. 4 - práce s drátem

Obrázek č.6 - práce s drátem

Obrázek č.7 - vázání věnců na vánoční trh

Obrázek č.8 - zdobení perníkových chaloupek na vánoční trh
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s přírodními a technickými materiály pro rozvoj tvořivosti dětí" rozdělila do čtyř
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Praktická část práce začíná stručným stanovením cíle práce a nástinem úkolů nezbytným
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Zcela však v této části chybí uvedení jakýchkoliv možností využití přírodních materiálů,
ačkoliv jsou k řešení zadaného tématu předurčeny přímo názvem práce.
Ve 3. kapitola nejprve přibližuje použité metody a zadání pro práci dětí. Rušivě však působí
následující podkapitoly, které charakterizují místní podmínky školní družiny. Logická by byla
na seznámení s testy přímá návaznost kapitoly č. 4 zahrnující výsledky.
Ve výsledcích autorka používá odkazy na konkrétní testy pod uvedením čísel stránek - ty
však v této části práce chybí, což je dost podstatný nedostatek.
V hodnocení zcela chybí jakési shrnutí v návaznosti na stanovené cíle, mnohé by jistě
názorně přiblížilo zpracování do srovnávacích grafů.
Pakliže autorka jako výsledek svého šetření konstatuje, že jí „něco překvapilo", pak to
znamená, že předpokládala výsledek jiný. V tom případě mohla tyto své předpoklady
formulovat do hypotézy, na základě které mohla výsledky své práce zhodnotit přesněji a na
odbornější úrovni.
Celkově lze říci, že autorkou stanovený cíl, a tím i celá práce neodpovídá vlastnímu názvu
práce!!! Ani v závěrech práce není zmínka o využití uvedených činností pro rozvoj tvořivosti
dětí. A proto se tedy nabízí
otázka č. 3: Jak lze využít činností s přírodními a technickými materiály pro rozvoj
tvořivosti dětí?
Závěr: Práce zcela neodpovídá zadanému tématu. Formulace závěrů práce neodpovídá
předpokládané úrovni závěrečné bakalářské práce. Po formální stránce má
předložená práce značné nedostatky - překlepy, nečíslované stránky, přílohy 2-6 bez
komentáře a uvedení důvodu jejich zařazení.
I přes uvedené nedostatky k obhajobě práci doporučuji.
Navrhuji hodnocení „d o b ř e"
Dne 2. května 2007
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