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Anotace
Závěrečná práce se zabývá využitím prvků arteterapie ve výtvarné výchově
v prostředí malotřídní školy. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První
kapitola se zaměřuje na teorii arteterapie, charakterizuje pojmy tvořivost a
imaginace

a

popisuje

propojení

arteterapie

s výchovou.

Druhá

kapitola

charakterizuje specifické poruchy učení, jejich definicí, klasifikaci, etiologii,
diagnostice a reedukaci. Třetí část se zabývá malotřídními školami v České republice
obecně - historii, metody a formy práce, pozitiva a negativa. Charakterizuje Základní
školu Benetice.
Praktická část představuje metodickou řadu výtvarných aktivit rozdělenou do
šesti oblastí. Hlavním cílem této části bylo vyzkoušet výtvarné aktivity s dětmi na
malotřídní škole. Jsou zde případové studie pěti žáků se specifickými poruchami
učení jejich chování v průběhu výtvarných aktivit. Výzkum se snaží analyzovat
praktické využití této řady a jejich efektivitu.

Klíčová slova: arteterapie, specifické poruchy učení, malotřídní škola, výtvarná
výchova, výtvarné aktivity
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Abstract
This final thesis deals with using elements of art therapy in art education in
small school. The theoretical part is divided into three section. The first section
focuses on theoretical basis of art therapy, characterizes the concepts of creativity
and imagination and describes the connection of art therapy with education. The
second section characterizes specific learning disabilities, their definition,
classification, etiology, diagnostic and re-education. The third section examines the
small schools in the Czech Republic generally - history, methods and forms,
positives and negatives sides. It characterizes the elementary school in Benetice.
The practical part of the thesis introduces methodical series of art activities
divided into six spheres. The main aim of these part was to try the art activities with
the children at the small school. There are five cases studies of pupils with specific
learning disabilities and their behaviour during the art activities. The research tries
to analyzed practical used of these series and their effectiveness.

Key words: art therapy, specific learning disabilities, small school, art education,
art activities
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ÚVOD
Závěrečná práce, jež nese název Využití prvků arteterapie ve výtvarné
výchově na malotřídní škole, je zaměřena na prostředí malotřídní školy, jelikož
na tomto typu školy pracuji 13 let. Mojí původní aprobací je výtvarná výchova
a speciální pedagogika. V arteterapii, které se tato práce věnuje, vidím částečné
propojení těchto dvou oborů. Arteterapie skrývá možnost propojit pomáhající
terapii s tvorbou. Jakákoliv tvorba nás může naplňovat, uklidňovat, odvádět
od běžných problémů a starostí a může nás přenést do světa představ a fantazie.
Zvláště při obtížích spojených s psychikou je zklidnění žádoucí a může podpořit
i utváření zdravého sebevědomí.
V první části práci je definována teorie arteterapie a artefiletiky.
Arteterapie jakožto léčba uměním poskytuje základ pro řadu výtvarných technik
v praktické části této práce. Artefiletika je pak oborem na arteterapii navazujícím,
neboť z ní vzešel, a její pozornost je zaměřena hlavně na děti ve výtvarné výchově.
Cílem předkládané práce je aplikace výtvarných technik, které jsou
inspirovány právě tímto oborem v prostředí malotřídní školy. Práce je zaměřena na
zaktivizování všech dětí, na jejich dobrou spolupráci a na posouzení jejich postoje
k těmto aktivitám. Pozornost je cíleně věnována dětem, které mají nějaké
problémy se školními povinnostmi. Ať už jsou to diagnostikované specifické
poruchy učení nebo u mladších dětí jen náznaky budoucích obtíží.
Praktická část práce přestavuje metodickou řadu výtvarných aktivit, která
je určena a přizpůsobena právě výše zmíněným dětem. Vychází z teorie a je s těmito
dětmi praktikována. Aplikace připravených aktivit je naplánována na časový úsek
šesti měsíců.
Uplatněn byl kvalitativní výzkum a bylo použito metod pozorování,
rozhovoru a analýzy dokumentů.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Arteterapie, artefiletika a výtvarná výchova
1. 1 Arteterapie
„ ...doprovázet lidi z teritoria disharmonie, chaosu, z prostředí ohrožujících jejich
tělesné a duchovní zdraví, které může být nejen v jejich okolí, ale i v nich samotných,
do prostoru- území- teritoria léčivého, léčícího, jež mohou najít i sami v sobě
prostřednictvím výtvarného umění, je posláním arteterapie...“ (Šicková- Fabrici,
2002, s. 14)
J. Campbellová (1993, s.13) ve svém úvodu ke knížce Techniky arteterapie píše
o významu výtvarného umění pro společnost. Tento význam není třeba chápat jen
v souvislosti s galerijním uměním. Už pravěké jeskynní malby, indiánské pouštní
obrazce, africké masky a v současnosti i graffiti, dokládají, že potřeba výtvarně
tvořit byla a je člověku velmi blízká.
„Výtvarná tvorba je vnímána jako odpočinková tvůrčí činnost, jež nějakým
způsobem obohacuje náš život. Stejnou roli sehrává i v pečovatelských a léčebných
zařízeních, ať už jsou to klinická psychiatrická zařízení, věznice či léčebny. Tvůrčí
proces též pomáhá odvádět jeho účastníky od destruktivního chování a hraje
významnou roli v překonávání jejich psychických obtíží“ (Campbellová, 1993, s.13).
Herbert Read (1943, in Campbellová, 1993, , s. 13) v díle Výchova uměním
chápe výtvarnou tvorbu jako činnost napomáhající intelektuálnímu, citovému
a duchovnímu růstu. Na těchto myšlenkách je založena teorie a praxe arteterapie.
Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000, s. 55) pod pojmem arteterapie
uvádí: „termín J. M. Charcota z 2. pol. 19. stol.; použití uměleckých technik jako
nástroje diagnostiky psychoterapie, výchovy, sociální práce; klade důraz na aktivitu,
přičemž využívá uvolňující, katarzní a projektivní vlastnosti lidské tvořivosti; protože
pro terapeutické účely využívá hlavně výtvarné umění, termín se postupně zúžil
převážně na modelování, kreslení, malířské projevy, práci s textilem apod.; patří
sem však i muzikoterapie, biblioterapie, pohybové kreace aj.; pomocí kresby koláže,
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modelování dochází k porozumění sobě i druhým k překonávání někt. problémů;
tématem může být: čára mého života, můj totem, co chci mít apod.; výsledkem je
získání náhledu, změna hodnot, radost z tvorby; provádí se obvykle skupinově,
výjimečně též individuálně“

Český pedagog Zicha (1981, in Šicková- Fabrici, 2002, s.31) nazývá arteterapii
speciální výtvarnou výchovou a definuje ji takto: „Záměrné upravování narušené
činnosti organismu takovými psychologickými a speciálněpedagogickými prvky,
které jsou imanentní umělecké činnosti nebo procesu umělecké tvorby“.
V souvislosti s arteterapií se můžeme setkat s dalším výrazem- artefiletika (viz
níže). Slavík (2000, 2001, in Šicková- Fabrici, 2002, s.31) tento termín chápe jako
modifikaci arteterapie ve významu výchovy prostřednictvím umění. Arteterapii
definuje jako „psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu, využívající
k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám (v užším pojetí
formám výtvarného umění, v širším i jiných uměleckých oborů)“.
Sophia Kellyová (1998, in Šicková- Fabrici, 2002, s. 31)ji vymezuje jako „nerušivý
terapeutický proces vhodný pro dospělé i děti, kteří se vyrovnávají s emocionálními
problémy,

s traumatem

z dětství,

případně

hledají

možnost

duševního,

osobnostního růstu“.
Jaroslava Šicková- Fabrici (2002, s. 32) k tomuto dodává, že je to „aplikované
umění ve smyslu jeho uplatnění při intervenci na pomoc postiženým, narušeným
jedincům nebo skupině.“ „...je o vrácení člověka do stavu harmonie se sebou
samým, svým okolím pomocí umění.“
„Umělecký artefakt či vytvoření uměleckého produktu v arteterapii nejsou
důležité, rozhodující je proces tvorby který je integrujícím činitelem v prevenci
i v terapii. Arteterapie často léčí sekundární handicap, to znamená, že zmírňuje
individuální prožitek znevýhodnění pacienta, klienta, postiženého člověka“.
(Šicková- Fabrici, 2000, in Šicková- Fabrici, 2002, s.32)
O historii i současnosti arteterapie v Čechách se můžeme dovědět stručně na
stránkách České arteterapeutické asociace: U nás se arteterapie využívala od 50. let
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v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie.
V 70. letech vznikla na půdě Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E. Purkyně
arteterapeutická sekce, založená a vedená PhDr. D. Kocábovou. Sdružovali se v ní
zájemci o danou problematiku z různorodých oborů a byly pořádány speciální
semináře a dílny. V průběhu 80. let narůstala popularita arteterapie zvláště mezi
studenty a absolventy speciální pedagogiky, neboť arteterapie byla začleněna
do plánů výuky a počátkem 90. let zásluhou PhDr. M. Kyzoura bylo na Jihočeské
univerzitě otevřeno bakalářské studium arteterapie. V roce 1994 vznikla Česká
arteterapeutická

asociace,

jako

samostatné

profesní

sdružení.“

(Česká

arteterapeutická asociace, 2007).
Arteterapie se zrodila z touhy pomoci člověku překonávat různé nepříznivé
okolnosti a její začátky souvisí s nástupem fašizmu a s válkou. Umění pomáhalo
lidem přežít hrůzy války, hojit rány a vznikalo dokonce i v koncentračních táborech.
Dospělí i děti tu cítili, že umění léčí rány těla, duše i ducha a znovu buduje jejich
pošlapanou důstojnost. Stejně jako kdysi tam, pomáhá umění i dnes uzdravovat se,
buduje sebevědomí a důstojnost (Šicková- Fabrici, 2002, s. 22-24).
Löwenfeld (1987, in Šicková- Fabrici, 2002, s.24) dokumentuje výtvarnou
činnost ve spojení s integrací osobnosti. V procesu tvorby dostává dítě příležitost
emocionálně, intelektuálně, fyzicky, perceptivně, esteticky, sociálně a kreativně
růst a rozvíjet se. Flexibilita v imaginaci znamená i flexibilitu v myšlení a jednání.
Intelektuální růst podporuje kresba, dítě si v ní všímá okolí a reflektuje ho. Fyzický
rozvoj podporuje vizuálně- motorická koordinace (v krátkém čase přejde od
nekontrolovaných čmáranic ke kontrolovaným liniím. Tím, že vnímá barvu, tvar
a prostor se rozvíjí percepce. Obvykle první rozpoznatelný objekt na obrázku dítěte
je člověk, zde se rodí sociální dovednosti. Estetický růst se považuje často
za základní, v dětských výtvorech se projeví estetické cítění ve schopnosti
integrovat jednotlivé zážitky do sdruženého celku (Šicková- Fabrici, 2002, s. 24).

Cíle arteterapie souvisí s tím, z jakých situací vycházíme, a také z potřeb klientů
a jejich věkem. Má cíle individuální, jako je uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání,
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poznání vlastních možností, hledání výrazu pro pocity a emoce a celkový rozvoj
osobnosti. Má také cíle sociální, a to je vnímání a přijetí druhých lidí, jejich hodnoty
a ocenění, navázání kontaktů, komunikace a zkušenost, že druzí mají podobné
zážitky jako já.
U všech skupin je cílem znovuvybudovat narušené dispozice člověka- kreativitu,
spontaneitu, schopnost komunikace se sebou samým, s druhými, s prostředím,
v němž žije a smysluplné prožívání života ( Šicková- Fabrici, 2002, s. 61- 62).
Technik je mnoho: volné čmárání tužkou, kresba prsty namočenými v barvě,
koláž z výstřižků, sestavování objektů z přírodních materiálů, kresba ve dvojici
(komunikace jen pastelkou na společném papíře), malování či modelování
společného námětu. Cílem všech činností je získat od klienta autentickou výpověď,
která odráží aktuální stav jeho psychiky (Čačka, 1999, s. 23).

1. 2 Fantazie, imaginace a tvořivost
Pro arteterapii představuje imaginace, představivost a fantazie velký potenciál.
Imaginace má mnoho společného s vnitřním světem člověka, je zprostředkovatelem
mezi hmotným světem, fyzickým a duchovním světem (Šicková- Fabrici, 2002,
s. 125).
Pod pojmem imaginace uvádí psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000,
s. 225) „obrazotvornost; vizuální představy jako součást fantazie“.
Pod pojmem fantazie najdeme- „obrazotvornost, představivost, dle W. Wundta
„myšlení v obrazech“, vytváření nových představ na základě dřívějšího vnímání,
obměňování minulé zkušenosti; hlavním znakem f. je novost kombinací , kt. člověk
dosud neprožil, i když jejím zdrojem je dříve vnímaná objektivní realita; míra f. dána
nadáním; je základem každé tvůrčí činnosti; f. život obohacuje, též vede k úniku
z reality“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 159).
Z psychologických poznatků vyplývá, že imaginace se projevuje fantazijní
schopností „spontánního tvoření na základě zkušenosti, ale také schopností
„obrazného zobecnění“ (Čačka, 1999, s. 127).
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O tvořivosti se ve slovníku (Hartl, Hartlová, 2000, s. 631) najdeme, že je to
„schopnost, pro niž jsou typické takové duševní. procesy, které. vedou k nápadům,
řešením, koncepcím, uměleckým formám, teoriím či výrobkům, jež jsou jedinečné
a neotřelé“
Čačka (2000, s. 243) o tvořivosti píše: „Tvořivost je obecně chápána jako taková
„forma lidské činnosti, která přináší něco nového, originálního a současné
společensky užitečného“ (Hlavsa 1970, 385). Vedle dušení aktivity „reproduktivní“
a „produktivní“ existuje tedy v lidské psychice také činnost „kreativní“.“Organismus
přijímá více popudů a podnětů, než kolik jich může zpracovat racionální cestou,
a proto musí existovat i jiný způsob zpracování i vyjádření (Čačka, 1999, s. 126).
Představy nám pomáhají uchopit svět a usoudit, co se v určitých situacích stane.
„Slovo „představivost“ naznačuje, že si něco jenom představujeme, že to
neodpovídá skutečnosti- je tu zřetelný strach že se člověk díky imaginaci může
vytratit ze světa, který my všichni pokládáme za skutečný, do „světa
neskutečného“.“ (Kastová, 1999, s. 14). Svět imaginace fascinuje i děsí zároveň,
může dát životu nové rozměry, ale také se v něm můžeme ztratit.
Imaginace je základnám principem lidského zpracování informací a emocí, naše
vnímání stále provází představivost, jako nepřetržitý proud fantazie, který ani
nevnímáme. Je předpokladem tvořivé práce, ale i mystického prožívání. Eccles (in
Kastová, 1999, s. 18) považuje imaginaci vedle inteligence za základní schopnost
mozku. Této schopnosti se nemusíme učit, ale dá se cvičit a používat mnohem
vědoměji, než to děláme.
S imaginací je spojena naděje, „imaginativní postoj míří velmi často do
budoucnosti, překračuje hranice času a prostoru. Pocit, že lze situaci měnit a že je
budoucnost stále otevřená, nám umožní ve svých představách vyjádřit i velmi
vzdálená přání.“ (Kastová, 1999, s. 23). Naděje nespočívá ve stavbě vzdušných
zámků, ale v důvěře, že náš život a naše úmysly lze v budoucnu propojit. Pokud jsou
obrazy vzdáleny od emocí, tudíž od vlastního já, pak se podobají vzdušným
zámkům. Úkolem terapeutického přístupu je, aby se obrazy přiblížily k já.
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1. 3 Vztah arteterapie a výtvarné výchovy
Výtvarná výchova musí rozvíjet lidské hodnoty tvorby – autentičnost, hloubku
prožitku, samostatnost atp. Pokud pedagogicky „řídíme“ dětskou tvořivost,
nesmíme ji zbavovat imaginativnosti a ochuzovat ji o radost ze zacházení s hmotou
a nástroji (Čačka, 1999, s. 139).
Funkce imaginace v racionálně- kognitivní oblasti podle Čačky (1999, s. 203)
pomáhá dětem k orientaci, např. přehráváním si prožitých situací. Dále přispívá
k fixaci (osvojování) adaptačních mechanismů vlastní kulturní oblasti, např.
prostřednictvím pohádek, podílí se na sebepoznávání a integruje poznatky o světě
do podoby ucelené vzdělanosti.
I když přesahy mezi arteterapií a výchovou jsou stále zřejmější a celkový trend
směřuje k integraci, je rozumné zachovávat mezi nimi hranice, protože existuje
práh nemoci, za kterou se pacient neobejde bez klinického zásahu. Na konci
padesátých let analyzoval souvislost těchto dvou disciplín V. Löwenfeld. V jedné
přednášce uvedl: „…nikdy nemůžeme plně oddělit výtvarnou výchovu a terapii.
Myslím, že to vyplývá ze samé podstaty výtvarné výchovy…“.
Rozdíly pak Slavík (1999, s. 13) vidí v kompetencích aktéra, který vede
arteterapeutickou aktivitu a povahy zakázky (co účastníci očekávají od aktivit).
Vztah těchto dvou disciplín je v zahraniční literatuře zmiňován od sedmdesátých let
dvacátého století. Např. F. Cohen v r. 1975 popisuje způsob zavádění arteterapie
do škol a za cíl této snahy považuje žákovu schopnost stát se úspěšným
a užitečným členem své komunity a společnosti. Vstupy arteterapie do výchovy
jsou spatřovány především v kultivaci emocionální a hodnotové sféry dětského
vnitřního světa. Složka arteterapie je považována za prevenci „budoucích problémů
v době pubescence a adolescence“ (Dalley, 1990). Tuto prevenci je nutno uplatnit
podle K. Fitzherbertové (1985) ve věku 8- 9 let za pomoci tzv. „záchranné sítě“,
v níž jsou zachyceny děti s rizikovými symptomy. Prevence je účinná zejména tam,
kde je nestabilní nebo málo laskavé rodinné prostředí. Arteterapeut pak může být
důležitou osobou v sociálním okolí, která dítěti pomáhá integrovat jeho hodnotový
svět a podporovat emoční vývoj.
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Nositeli vlivu výtvarné výchovy jsou hlavně učitelé – výtvarníci. Podobně to platí
i pro speciální výtvarnou výchovu. Ta musí navíc brát v úvahu potřeby svých
zdravotně handicapovaných žáků a proto její učitelé musí mít též speciálně
pedagogickou přípravu. Arteterapeutické prostředky ve výchově by měli sloužit
hlavně jako prevence kulturní nezakotvenosti, ztráty identity a sociálního selhávání.
Dále mohou posílit poznávací činnost expresivní výchovy, protože přinášejí těžko
zapomenutelné zážitky (Slavík, 1998, 1999).
Arteterapie se netýká pouze napravování narušené psychiky prostřednictvím
umění, ale týká se i obecně zaměřené výchovy v podobě tzv. speciální estetické
výchovy. Jde o arteterapii v širším slova smyslu a speciální výchovnou formu- ta
využívá např. psychodrama, dramatickou výchovu, pantomimu, biblioterapii,
muzikoterapii aj. (Čačka, 1999, s. 223).
Také kresba může být jednou z cest do dětského světa prožitků, proto zde
zmíníme stručně její vývoj od školních let po prepubertu (Čačka, 2000, s. 136),
jelikož v této práci se zabýváme dětmi na prvním stupni ZŠ:
Přechod do školy- postupné oddělování imaginativních zážitků od reality,
přetrvává preferování kresby „podle představy“ před předlohou. Zpřesňují proporce
těla. Lineární zobrazování trupu i končetin se stává dvojdimenzionální, více detailů.
Šest let- přibývají detaily hlavy (uši, vlasy) i detaily oděvu. Postavu kreslí
po jednotlivých částech (montovaná kresba). Vyskytují se průhlednosti (zachycování
věcí, které nejsou vidět).
V sedmém roce- zpřesňují proporce i místa napojení končetin. Náznak krku.
Zdokonaluje se účes a oblečení. Projevuje se vliv automatizmů z nácviků písma
projevující se řazením vedle sebe, nakláněním atp.
V osmém roce- tvary se zaoblují a sjednocují. Integrovaná kresba- krk, ramena,
paže v jedné obrysové linii. Pokusy o kresbu postavy z profilu, někdy smíšeny se
znaky „in face“.
V devíti letech- snaha zachytit pohyb (chůzi pohybem ruky atp.). Obličej má
většinu podstatných rysů i oblečení více detailů (výstřih, rukáv, pásek aj.). Lze podle
toho rozeznat i kresby chlapců a dívek, dosud jsou ale plošné.
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V deseti letech- četnější pokusy o perspektivu a plastičnost (stínování).
Zdokonalování obrysových linií hlavy, rysů obličeje, tvary těla atp.
Dítě kreslí proto, aby vypravovalo, ne aby zobrazovalo skutečnost, proto kreslí
nejraději z paměti a z prožitků. Řeč těchto výpovědí o vlastní životní situaci využívá
podvědomě „logiku fantazie“, vyjadřuje se pomocí symbolů a je protkána skrytými
tendencemi. Citlivý interpret tak může nahlédnout hluboko do vnitřního světa
dítěte.
V prepubertě – rozvíjí se cit pro perspektivu, proporce a míru. Více se do kresby
promítá osobitost zájmů v odráženém okolí. Pro mnohé je vývoj kresby v tomto
stadiu ukončen, kresbě se dále věnují spíše jen nadaní. Útlum kresby způsobuje
i nárůst sebekritičnosti.
Školní unifikace, racionalismus i obavy z hodnocení většinou blokují spontánní
vyjádření kresbou i ostatní tvořivost. Tvorba rozvíjí řadu schopností a vlastností,
prožívání i komunikaci. Podvědomě vyjadřuje city a přání, ale může sloužit
i vyrovnávání se se složitými problémy nebo jejich uchopení. Umělci samozřejmě
nevyrostou ze všech, ale rozvoj emotivity jim pomůže uchovat spontánnost,
autentičnost prožívání a kultivuje jejich vnější projevy. „Dětská kresba by měla být
spíše dílem „srdce“ než „ruky“.“ (Čačka, 2000 , s. 138).

Využití arteterapie ve skupinách dětí
Šicková- Fabrici (2002, s. 62) uvádí, že arteterapie je s úspěchem aplikována
u dětí se specifickými problémy – neprospívající ve škole, trpící poruchou
pozornosti nebo problémy v chování, delikventní děti a děti s emocionálními
problémy. Cílem je posílení sebevědomí a sebekontrolu. V dětských domovech
pomáhá arteterapie dětem eliminovat důsledky citové deprivace, emocionální
poranění a traumatické události. Také pomáhá pedagogům nahlédnout do jejich
aktuálních problémů.

Do této podkapitoly zařadíme ještě několik příkladů užití arteterapie
v problémových skupinách, které se vztahují k této práci:
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Děti s poruchami učení - při tvorbě se rozvíjí jejich manuální zručnost a duševní
schopnosti a sochází k celkovému obohacení. S těmito skupinami je možné dělat
téměř cokoliv, jen je nutno vhodně techniky upravovat podle možností skupiny
(Cambellová, 1998, s. 24-25). V knížce Techniky arteterapie tato autorka uvádí
několik rad, pro práci s takovými skupinami:
: malé skupiny dětí, abychom dobře poznali všechna členy
: tvořivost podnítíme dostatkem stimulujících materiálů a povzbuzováním, aby si
je účastníci sami vybírali a rozhodovali o jejich využití
: práci pro skupiny s různě nadanými jedinci musíme plánovat tak, aby ji všichni
zvládli a udrželi pozornost
: spokojenost s výsledky bývá pro tyto členy důležitá, proto je třeba jim
pomáhat. Měli bychom zdůraznit, že představy a očekávání jsou důležitější, než
zadaný ideál.
: i jednoduché výtvarné cvičení obohacuje život
: ne všichni členové budou chtít své práce komentovat, ale měli by dostat
prostor, aby je mohli alespoň předvést ostatním

1. 4 Artefiletika
Artefiletika je specifické výchovné pojetí založené a budované zprvu ve výtvarné
výchově. V mnohém se inspirovala arteterapií a vstřebávala poučení z moderního
výtvarného umění, zejména v okruhu akční tvorby. Od arteterapie se odštěpila
zhruba koncem 70. let, nelze je však zcela oddělit, ale nelze je ani zaměňovat.
Artefiletika nemá primárně léčebný charakter. „Artefiletika vznikla se snahou
o těsnější přiblížení výchovy k osobnímu prožitku a vlastní životní zkušenosti žáků.
Má být pro ně nejenom základem k vypracování kulturní citlivosti a kulturního
poznání, ale také zdrojem jejich sebepoznání“ (Slavík, 2001, s. 13).
Název „Artefiletika“ je složen ze dvou částí. První část odkazuje k umění a také
terapii – z latinského ars, artis = umění. Druhá část je inspirována myšlenkou
pedagoga H. Broudyho o filetickém přístupu ve výchově, v němž intelektový rozvoj
je úzce spjatý s rozvojem emočním a sociálním (Slavík, 2001, s. 12).
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Metodicky je artefiletika založena na psycho-didaktickém využití dvou navzájem
spjatých aktivit:
a) exprese - výrazového tvůrčího projevu,
b) reflexe - náhledu na to, co bylo zažito a vytvořeno. Obsahuje dvě navzájem
neoddělitelné složky: -

zpětný pohled na své vlastní aktivity, postoje, záměry

a porovnávání vlastního zážitku se zážitky ostatních lidí.
Artefiletika spojuje výrazový umělecký projev s jeho reflexí v kulturních
a psychosociálních kontextech.
Je to tedy název pro specifický přístup k uplatnění uměleckých aktivit
v všeobecném vzdělávání a ve výchově. Navazuje na dobrou tradici české výtvarné
výchovy, založené především na rozvoji tvořivosti dítěte. Koncepci tvořivosti však
obohacuje a rozvíjí. Je vedena snahou povzbuzovat duševní síly dětí a předcházet
jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. V nitru člověka se
ukládají poznatky a vzpomínky, propuká radost, ale vzniká i strach nebo úzkost.
Výtvarný projev může zachytit tyto obsahy, můžeme je tak lépe rozpoznat, zacházet
s nimi, rozmlouvat o nich a také jim lépe rozumět a vyrovnávat se s nimi. Proto
může přístup k výtvarnému projevu posilovat nebo obnovovat duševní zdraví.
„Cílem artefiletiky je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického
prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody“
(Slavíková, Hazuková, Slavík, 2010, s. 8- 9).
V knížce Dívej se, tvoř a povídej její autoři (Slavíková, Slavík, Eliášová, 2010, s.
13- 15) ještě podrobněji charakterizují artefiletiku v praxi. Umělecká tvorba je jen
první poznávací krok, na nějž musí navazovat druhý: reflexe a dialog. Zkušenosti lidí
jsou ovlivněny nejbližším okolím. Je utvářena naše osobní zkušenost, kterou
vnímáme a posuzujeme svět. Každý máme jiné zkušenosti a každý k nim jinak
přistupujeme, to si můžeme uvědomit teprve při setkávání s druhými lidmi. Tyto
dialogy proto patří k nejplodnějším zdrojům poznávání. V artefiletice se jim říká
reflektivní dialog . V něm se děti něčemu učí, ale též rozvíjení své komunikační
a sociální dovednosti. Děti si v něm všímají různých stránek a souvislostí své tvorby
a diskutují o nich.
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Cílem reflektivního dialogu je výpověď o zážitcích a v prožitcích nacházení co
nejvýstižnějších slov. Dále porovnávat svůj pohled na zážitky s pohledy ostatních,
uvědomit si rozdíly a shody v těchto zážitcích a poznávat souvislosti mezi vlastními
výrazovými projevy a jinými uměleckými projevy.
Ve fázi reflektivního dialogu musíme děti učit jeho pravidlům, znát je
a respektovat, jinak se dětské domlouvání zvrhne v neplodnou hádku. Musíme je
učit, jak se dohovořit, aby výsledkem bylo „vědět a umět víc“ (Slavíková, Slavík,
Eliášová, 2007, s.181).
Slavíková, Slavík, Eliášová (2007, s.15) uvádějí úspornou charakteristiku:
„Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzděláván, které vychází z umění
a expresivních kulturních projevů (výtvarných, dramatických, hudebních apod.)
a směřuje k poznávání i sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu
o zážitcích z expresivní tvorby nebo vnímání umění.“

2 Specifické poruchy učení
2. 1 Vymezení pojmu a definice
„Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují
při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže
mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové
soustavy. Ačkoliv se poruchy učení mohou objevovat souběžně s
handicapujícími podmínkami (např. senzorická postižení,

jinými

mentální retardace,

poruchy chování) nebo vnějšími vlivy (např. kulturní odlišnosti, nedostatečné popř.
neúměrné vedení) nejsou poruchy učení přímým důsledkem těchto podmínek nebo
vlivů.“ (Perspectives on Dyslexia, 17, 1991, 1, s. 16, in Zelinková, 2003, s. 10)
Neprojevují se však jen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale provází je řada
dílčích obtíží. Charakteristické pro žáky se specifickými poruchami učení je, že jejich
školní výkony často neodpovídají jejich rozumové úrovni, vázne porozumění textu.
V těchto dovednostech je výkon podstatně nižší, než odpovídá věku, inteligenci
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a vzdělávacím možnostem. Těmto dětem je třeba co nejdříve poskytnout rannou
intervenci. Potíže dětí s SPU se promítají do celého sociálního systému, v němž žijí.
Learning disability nebo specific learning difficulties jsou pojmy, které tyto
problémy označují v zahraniční literatuře. V české odborné literatuře jsou to pojmy
specifické poruchy učení a chování, specifické poruchy učení a vývojové poruchy
učení. Jsou to termíny, které jsou nadřazeny pojmům dyslexie, dysgrafie,
dysortografie,dyskalkulie, dysmúzie, dyspraxie, a dyspinxie (viz níže).
Specifické poruchy učení mají individuální charakter a jsou popisovány jako
poruchy v jednom nebo více psychických procesech, nutných k porozumění nebo
užívání řeči (mluvené i psané). Bývají provázeny i dalšími příznaky- poruchy řeči,
soustředění, impulzivní jednání, poruchy v oblasti percepce a motoriky (ADD,
ADHD). To vše jsou příčiny selhávání žáka ve školních výkonech i celém edukačním
procesu. Dítě například nepřiměřeně reaguje, neporozumí příkazům nebo neplní
běžné úkoly a instrukce. Řečené následně vyvolává stavy úzkosti a pocity strachu.
Od specifických poruch učení (SPU) je nutno odlišit poruchy nespecifické, „které
mohou být způsobeny například sníženým rozumovým nadáním, smyslovým
postižením, nedostatečnou motivací ke školní práci, nepodnětným prostředím.“
(Bartoňová, 2012, s. 15-19).

Definic SPU je mnoho a jednou z nejznámějších je pravděpodobně ta, kterou
ve své knize Dyslexie- specifické poruchy učení uvedl profesor Z. Matějček a která
pochází z roku 1980 z USA:
„Poruch učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se
projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je
mluvení, porozumění mluvené řeči, ř´čtení, psaní, matematické usuzování nebo
počítání. Tyto poruch jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci
centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně
s jiným formami postižení ( jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální
a emocionální poruch) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní
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zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým
následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“ (1995, s. 24).
Jedna z posledních definic je z roku 2003, kterou publikovala pracovní skupina
Mezinárodní dyslektické společnosti (Bartoňová, 2012, s. 25):
„Dyslexie je specifická porucha učení, která je neurobiologického původu. Je
charakterizovaná obtížemi se správným a/nebo plynulým rozpoznáním slova
a špatným pravopisem a dekódovacími schopnostmi. Tyto obtíže jsou typickým
následkem deficitu ve fonologické složce jazyka, který je často neočekávaný ve
vztahu k ostatním poznávacím schopnostem a podmínkám efektivní výuky ve třídě.
Mezi sekundární následky mohou patřit problémy s porozuměním čteného
a omezené čtenářské zkušenosti, které brání růstu slovní zásoby a základních
znalostí.“

2. 2 Klasifikace specifických poruch učení
Kromě pedagogiky a psychologie se specifickými poruchami učení zabývají
i lékařské a další příbuzné obory. Klasifikace, která je zřejmě nejčastěji uváděna
v literatuře je dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 1992.
F 80 -F 89 Poruchy psychického vývoje
F 80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F 81.0 Specifická porucha čtení
F 81.1 Specifická porucha psaní
F 81.2 Specifická porucha počítání
F 81.3. Smíšená porucha školních dovedností
F 81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností
F 81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná
(in Zelinková, 2009, s.11- 12)
V roce 2001 byla členskými zeměmi WHO schválena Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, postižení a zdraví. Je to nový pohled na pojmy „zdraví“
a „postižení“. Bere v úvahu sociální aspekty a zdůrazňuje faktory životního
prostředí, které člověka ovlivňuje. Mnohem více vede k rozvíjení možností
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samostatného života osob s postižením a jejich společenské integraci. Směřuje
k perspektivním cílům pedagogických snah o podporu osob s SPU.

2. 3 Projevy SPU
DYSLEXIE
Nejznámější a nejrozšířenější porucha učení. Je to specifická porucha čtení,
projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Slovo
dyslexie v překladu znamená potíž se slovy, přesně poruchu ve vyjadřování řečí
psanou (v psaní) a zpracování psané řeči (ve čtení) (Bartoňová, 2012, s. 29).
Jako příčiny se uvádí fonologický deficit (obtíže s dekódováním slov, diskriminací
hlásek, automatizace fonetických dovedností aj.), deficity ve vizuální oblasti (např.
zrakové rozlišování, rozlišování figury na pozadí, neschopnost pohotové zrakové
identifikace písmen, aj.), problémy ve zrakové

analýze a syntéze a porucha

pravolevé a prostorové orientace nebo nedostatečná zraková paměť. Dále deficit
v motorické (motorika očních pohybů nebo mluvidel) a senzoricko-motorické
oblasti. Může též souviset s problémy při lateralizaci a spolupráci mozkových
hemisfér.
Projevuje se celkovými obtížemi při čtení. Čtení bývá pomalé, namáhavé,
neplynulé, s menším výskytem chyb, kdy dítě využívá především pravou mozkovou
hemisféru, tzv. pravohemisférové čtení. Nebo je čtení naopak rychlé, překotné, se
zvýšenou chybovostí, kdy je více využívána levá hemisféra, tzv. levohemisférové
čtení. V těchto případech je při reedukaci dobré využívat cvičení na aktivizaci pravé
nebo levé hemisféry.
Problémy se dále projevují v intonaci a melodii vět, nesprávně hospodaří
s dechem, někdy opakují začátky slov, neudrží pozornost na řádku, přeskakují řádky
a neorientují se v textu. Typické chyby jsou záměny tvarově podobných písmen,
přesmykování slabik, vynechávání a přidávání písmen, slabik, slov, vynechávání
diakritických znamének, domýšlení koncovek. Mívají problémy i při reprodukci
čteného textu, buď si vůbec nepamatují, co četli nebo je reprodukce nesprávná,
útržkovitá.
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U těchto dětí dochází k disproporci mezi úrovní obecných schopností, která je
vyšší než jejich úroveň čtení. Obtíže pak nastávají všude, kde jsou závislé
na čtenářském výkonu, tedy nejen v jazycích, ale i v naukových předmětech
a v matematice- slovní úlohy (Jucovičová, Žáčková, 2014, s. 12-15).
DYSGRAFIE
Specifická porucha grafického projevu, nejvíce postihuje úpravu písemného
projevu, osvojování písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení
písmen (Bartoňová, 2012, s. 32).
Podkladem bývá porucha motoriky, porucha automatizace pohybů, motorické
a senzoricko- motorické koordinace. Za možnou příčinu se považuje neukončený
vývoj symetricko tonického šíjového reflexu (způsobuje nežádoucí svalové napětí).
Další příčiny mohou být v nedostatečném zrakovém vnímání a prostorové orientaci,
problémy v lateralizaci nebo ve zvýšeném napětí svalstva ruky. Děti mívají problémy
s osvojováním, zapamatováním a vybavováním písmen, udržení písma na řádku,
dodržení velikosti písmen, stejných mezer mezi slovy nebo rozestup mezi písmeny
(Jucovičová, Žáčková, 2014, s. 15- 17).
Bartoňová uvádí, že písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné a děti
směšují psací a tiskací písmo. Píší pomalu a namáhavě a mívají špatné držení
psacího náčiní. Samotné psaní vyžaduje velkou koncentraci pozornosti a děti nejsou
schopni se soustředit na obsahovou a gramatickou stránku (2012, s. 32).
DYSORTOGRAFIE
Specifická porucha pravopisu, často spojena s dyslexií. Týká se specifických
dysortografických jevů, vynechávky, záměny tvarově podobných písmen, inverze,
zkomoleniny, chyby z artikulační neobratnosti, nesprávné dloužení samohlásek
a v měkčení (Bartoňová, 2012, s.32).
Na vině je narušená sluchová percepce, zejména rozlišování, sluchová analýza
a syntéza, orientace a sluchová paměť. Děti mívají zhoršený jazykový cit. Chybovat
mohou i při opisech a přepisech a to v důsledku nesprávného používání tzv.
autodiktátu nebo deficitů ve zrakovém vnímání. Děti s dysortografií se často dokáží
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naučit pravidla pravopisu, ale tyto pravidla neumějí uplatnit v praxi (Jucovičová,
Žáčková, 2014, s. 23- 26).

DYSKALKULIE
Specifická porucha matematických schopností. Týká se základních početních
výkonů (Bartoňová, 2012, s.34). Zelinková v knize Poruchy učení uvádí, že porucha
je multifaktoriálně podmíněná, kombinují se příčiny organické, psychické, sociální
a didaktické. V matematice se uplatňuje faktor verbální (řeč mluvená i psaná),
prostorový (geometrie), usuzování (logika), faktor numerický a další. Do určité míry
jsou výkony v matematice závislé na rozumových schopnostech, ale inteligence není
totožná s matematickými schopnostmi. I dítě s vysokou inteligencí může mít
v matematice obtíže (2003, s. 111).
Dyskalkulii můžeme členit na několik typů (Bartoňová, 2012, s.34):
1. praktognostická d.- narušena manipulace s předměty (přidávání, ubírání,
rozkládání, porovnávání)
2. verbální d.- problémy při označování množství a počtu předmětů, operačních
znaků a mat. úkonů
3. lexická d.- neschopnost číst číslice, čísla a operační symboly
4. grafická d.- neschopnost psát matematické znaky
5. operační d.- porucha schopnosti provádět mat. operace, sčítat, odčítat,
násobit a děli
6. ideognostická d.- porucha chápání mat. pojmů a vztahů mezi nimi
Kromě těchto typických matematických oblastí mohou mít tyto děti problémy
i v dalších oblastech a je tedy nutné zaměřit reedukaci i na tyto (Zelinková, 2003,
s. 121)..
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Následující poruchy jsou specifikem českého prostředí (zpracováno dle
Bartoňové, 2012, s. 35).
DYSPINXIE
Specifická porucha kreslení. Neobratné a tvrdé zacházení s tužkou, problém
s převedením trojrozměrného prostoru na papír, potíže s pochopením perspektivy.
DYSMÚZIE
Specifická porucha ve vnímání a reprodukci hudby. Obtíže v rozlišování tónů,
nepamatuje si melodii, neschopno reprodukovat rytmus.
DYSPRAXIE
Specifická porucha obratnosti a schopnosti vykonávat složité úkony. Projevuje se
v denních činnostech i ve vyučování. Dle 10. revize MKN je označována jako
specifická vývojová porucha motorické funkce. Děti jsou pomalé, nešikovné,
neupravené a nevzhledné výsledky práce ještě více zvyšují nechuť k motorickým
činnostem.

2. 4 Etiologie specifických poruch učení
Existuje mnoho teorií ohledně příčin vzniku specifických poruch učení a ani
v současnosti se odborníci ne jednotné teorii neshodují. Děti vykazují abnormality
převážně v těchto oblastech: motorika, vizuální a auditivní procesy, paměť, CNS
atd. V roce 1997 Uta Frith (in Zelinková, 2003, s.21- 40) shrnuje, že příčiny
a následně reedukaci lze sledovat ve třech rovinách:
1. biologicko-medicínská rovina
2. kognitivní rovina
3. behaviorální rovina

Biologicko-medicínská rovina
Tato rovina zahrnuje genetiku (existují nezvratné důkazy, že tyto poruch jsou
ovlivněny geny, a při výskytu poruchy v rodině je toto jeden z rizikových faktorů pro
dítě), struktury a fungování mozku („změny ve struktuře mozku odpovídají funkčním
rozdílům v neurologický zobrazovacích studiích“), hormonální změny (zvýšená
hladina testosteronu) a cerebrální teorii („změny v kognitivních a behaviorálních
mechanismech na základě deficitu ve struktuře a fungování mozečku“).
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Kognitivní rovina
Zde se objevují deficity oblastech fonologie, v oblasti vizuální, dále deficity
v oblasti řeči a jazyka, deficity procesu automatizace, deficity v oblasti paměti,
deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost kognitivních procesů a kombinace
těchto deficitů.
Behaviorální rovina
Do této roviny řadíme
1. rozbor procesu čtení
2. rozbor procesu psaní
3. rozbor chování při čtení , psaní a při běžných denních činnostech

V sedmdesátých letech 20. století vytvořil badatel R. Miller (in Pokorná, 2001,
s. 77) model multidimenzionální etiologické teorie SPU. Shrnuje všechna v té době
dostupná teoretická i výzkumná hlediska. K těmto východiskům dále přibyla teorie
o specializaci mozkových hemisfér. V. Pokorná (2001, s.79) zdůrazňuje, že pokud se
na poruchy učení budeme dívat jen z úhlu jejich projevů daleko se nedostaneme. Je
třeba vnímat celého člověka i s okolnostmi, v nichž žije a celým životním kontextem.
Pokud tedy nejde o snížený intelekt dítěte, ani o málo podnětné prostředí nebo
negativní emocionální vývoj, musí jít o dispoziční zatížení. Zde existují dva
konstituční faktory: dědičný sklon (genetické vlivy, které působí na vznik SPU)
a lehká mozková postižení s odchylnou organizací mozkových aktivit a netypickou
dominancí hemisfér.
V poslední řadě může působit již zmíněné prostředí. A to jak rodinné (sociální
status rodiny, emocionální klima, očekávání rodičů, vztah ke škole, spolupráce
s učiteli atd.), tak i podmínky školního prostředí.
V. Pokorná v knize Vývojové poruch učení v dětství a dospělosti (2010, s.66- 97)
popisuje tři teoretické přístupy ke specifickým poruchám učení. První z nich sleduje
biologické příčiny, které nahlíží na problém z několika úhlů. První

se zabývá

informacemi získanými z anamnézy, druhý výzkumy mozkových struktur a jejich
funkcí a třetí hovoří o tzv. Rourkově modelu vztahů mezi mozkovými hemisférami.
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Druhý přístup je nejbližší českému chápání a „zabývá se kognitivními, především
vývojověpercepčními procesy, které podmiňují obtíže ve školních dovednostech.“
Třetí přístup je sociální. Říká, že příčinou poruch učení jsou vnější podmínky,
v nichž děti vyrůstají.

2. 5 Diagnostika specifických poruch učení
Diagnostika se provádí hlavně proto, jelikož je východiskem výchovně
vzdělávacího procesu a reedukace. Provádí se jak na specializovaném pracovišti, tak
v běžné nebo specializované třídě. Zde je sledování žáků dlouhodobé, ale je také
ovlivněno atmosférou třídy. Na specializovaném pracovišti je možno vytvořit
podmínky pro optimální výkon. Obě diagnostiky jsou cenné, pokud se použijí
ve prospěch dítěte. Diagnóza opravňující k integraci může být stanovena pouze
pedagogicko- psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.
Poté je dítě zařazeno do speciálního vzdělávacího systému nebo integrováno
do běžné třídy. Je mu poskytnuta speciální péče a pracuje podle individuálního
vzdělávacího programu (Zelinková, 2003, s. 50).
V. Pokorná (2001, s. 196) rozděluje zdroje diagnostických informací na přímé a
nepřímé.
Nepřímé zdroje diagnostických informací
Mezi nepřímé, ale velmi důležité řadí rozhovor s rodiči dítěte, s učitelem
a s dítětem samotným. Rozhovor s rodičem je třeba vést s vědomím , že je v obtížné
situaci. Někteří rodiče jsou zklamání z dítěte, nedokáží dlouho vydržet a hledají vinu
ve škole nebo trestají dítě. Následně se vyhýbají třídním schůzkám a kontaktu
s učitelem. Odborník by se měl snažit o vytvoření vztahu s rodiči, o získání důvěry
rodičů, jelikož ti mohou být dobrými spolupracovníky při nápravě. Informace
od rodičů jsou často neocenitelné a je tedy třeba pozorně naslouchat tomu, co
říkají. V rozhovoru s učitelem opět může odborník získat velmi cenné informace
o dítěti, ovšem je zde důležitá vzájemná úcta. Nedocenitelné poznatky pro
diagnostiku jsou i informace, které nám přináší samo dítě. Jen dítě nám může
povědět, jak řešilo problém nebo proč udělalo chybu. Může korigovat naši práci
a objasnit své obtíže.
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Přímé zdroje diagnostických informací
Za přímé zdroje se považuje úroveň dovednosti čtení. Sleduje se rychlost čtení,
chyby při čtení a jejich analýza, porozumění čtenému textu a chování dítěte při
čtení. Při hodnocení písemných prací se analyzují chyby v písemném projevu dítěte.
Dále se provádí sluchová analýza a syntéza řeči, rozlišování měkkých slabik di, ti, ni
a tvrdých dy, ty, ny a rozlišování délky samohlásek. Nedílnou součástí je také
vyšetření zrakové percepce tvarů, laterality, vnímání prostorové orientace, vnímání
časové posloupnosti a posouzení paměti.
O. Zelinková (2003, s. 65) ve své diagnostice ještě přidává vyšetření
matematických schopností. Pro diagnostiku dyskalkulie se používá baterie testů
zpracovaná J. Novákem, kterou vydala Psychodiagnostika Brno. Součástí jsou tyto
testy: Barevná kalkulie, Kalkulie IV, Číselný trojúhelník, Ray Ostheriethova figura.

2. 6. Náprava specifických poruch učení
V případě odstraňování poruch učení si musíme vytvořit určitou koncepci
nápravy. Ta by se měla řídit určitými pravidly, která dodávají řád a zvyšují účinnost.
Prvním předpokladem je zaměření terapie na specifiku jednotlivého případu
(jde o vnitřní a vnější podmínky pro nápravu). Dále musíme psychologicky
analyzovat celkovou situaci dítěte

a co nejpřesněji diagnostikovat obtíže.

Stanovení diagnózy je právě důležité pro stanovení obtížnosti jednotlivých úkolů.
Zajistit, aby cvičení byla přiměřená schopnostem. Další zásadou je, zažití úspěchu
i při první návštěvě v poradně. A to právě v činnosti, kde selhávalo. Je to nejsilnější
motivační impulz. Když při nápravě postupujeme po malých krocích, dosáhneme
častějšího prožívání úspěchu. To znamená nezvyšovat náročnost úkolů, dokud dítě
nenacvičilo předchozí. Dále pracovat pravidelně, nejlépe denně, vytvořit takové
podmínky, aby dítě

cvičení provádělo s porozuměním a mohlo se dokonale

soustředit. Náprava specifických poruch učení vyžaduje dlouhodobý nácvik (terapie
trvá i roky a rodiče jsou často zklamaní). Každou schopnost, kterou rozvíjíme
musíme cvičit tak dlouho, dokud není zautomatizována. Používáme co
nejpřirozenějších metod a technik, které respektují situaci dítěte. Cílem nápravy
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není jen překonat nedostatky, ale naučit dítě, aby samo sebe korigovalo a bylo
úspěšné. Poslední zásadou je, aby vše, co má dítě pochopit a co mu předkládáme
mělo strukturu (Pokorná, 2001, s. 231-238).
Dle Zelinkové (2003, s. 75) je reedukace cílena do tří oblastí, je to reedukace
funkcí, které podmiňují poruchu, dále utváření dovedností správně číst, psát
a počítat a nakonec působení na psychiku jedince s cílem naučit jej s poruchou žít
a utvářet si adekvátní koncept sebe samého. Zelinková také uvádí nejčastější chyby
při reedukaci. Je to hubování, vyčítání, urážky, nadávky- to vše vede jen k pocitu
méněcennost, k zatvrzelosti. Dále úmorné psaní diktátů stále stejným způsobemdítě je bez zájmu, hádá, chyby se opakují. Opakované čtení náročných textů- vede
k prohloubení nechuti číst. Stálé podivování se a povzdechy, že neumí, co se již učilmusíme hledat příčinu, chybou může být, že se dítě učí špatně. Nerespektování
specifických obtíží (např. záměny písmen) a v neposlední řadě odpírání chvály.

Reedukace dyslexie
„Dovednost číst nesouvisí přímo s intelektem, ale závisí na rozvoji kognitivních
funkcí. Bez dovednosti čtení nemůže následovat další vzdělávání. Čtení je aktivita,
která uvádí do pohybu sluchové, zrakové, motorické mechanismy a u níž nejde jen
o to poznat hlásku, ale porozumět významu slov, zapojuje inteligenci a také
zkušenosti jedince.“ Je tedy třeba zabývat se odděleně jednotlivými mentálními
operacemi: sluchová diferenciace hlásek, zraková diferenciace znaků, posloupnost
písmen v prostoru a hlásek v čase, porozumění abecednímu systému psaní
(Bartoňová, 2012, s. 133). Reedukací čtení se zabývá mnoho metod, z nichž
nejznámější jsou metoda obtahování, metoda Fernaldové, metoda postřehování,
čtení se záložkou, čtení v duetu, metoda dublového čtení či metoda globálního čtení
(Bartoňová, 2012, s. 137).

Reedukace dysgrafie
Cílem je přiměřeně rychlé, čitelné a pokud možno úhledné písmo. Reedukace se
zaměřuje především na rozvoj hrubé a jemné motoriky. V oblasti hrubé motoriky
se rozvíjí pohyby trupu, končetin a hlavy. Před psaním se cvičí paže a uvolňuje
ramenní pletenec (pohyby paží a dlaní). V oblasti jemné motoriky se rozvíjí pohyby
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rukou a prstů. Provádí se sestavy z dlaní, cvičí se pohybová paměť, držení psacího
náčiní a uvolňovací cviky (Bartoňová, 2012, s. 142).
Po zvládnutí jednotlivých písmen se přechází k psaní slabik a celých slov. V této
fázi je musí již mít dítě zvládnutou hláskovou analýzu a syntézu. Postupně jsou
zařazovány různé formy písemného projevu, jako opis, přepis a diktát. Diktát je
nejnáročnější forma, zvláště pro děti s kombinací dysgrafie a dysortografie.
Reedukace se nejčastěji zaměřuje na chybování při záměnách písmen, při
vynechávání písmen, v psaní diakritických znamének, při nedodržování hranic slov
v písmu a na nácvik vyhledávání chyb v písemném projevu (Jucovičová, Žáčková,
2014, s. 118).

Reedukace dysortografie
Zaměřuje se na nedostatečně rozvinuté funkce, na odstraňování specifických
chyb a na zvládnutí mluvnického učiva. Porucha nepostihuje celou gramatiku,
hovoříme o dvou základních oblastech (Bartoňová, 2012, s. 152).
1. Specifické dysortografické jevy- rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
(pomocí bzučáku, hudebních nástrojů, stavebnic). Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, nyni (pomocí tvrdých a měkkých kostek). Rozlišování sykavek (pomocí karet s písmeny,
obrázků se slovy obsahujícími sykavky). Vynechávání, přidávání a přesmykování
písmen ( pomocí písmen, ze kterých dítě tvoří slova) a hranice slov v písmu (za
pomoci stavebnic, prvků znázorňujících slovo a karet s předložkami) (Zelinková,
2003, s. 101).
2. Poruchy zrakového a sluchového vnímání, reprodukce rytmu, prostorová
orientace- při procvičování sluchové percepce se aktivity zaměřují například na
rozlišování a napodobování neartikulovaných zvuků, odlišování artikulovaných
hlásek a na vnímání a rozlišování rytmu a melodie. Zrakové vnímání se zaměřuje na
orientaci v prostoru v rovině vertikální (nahoře- dole) i horizontální (vpravo- vlevo),
dále na percepci tvarů, orientaci v tělesném schématu a cvičí se zraková paměť
(Bartoňová, 2012, s. 156).
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Reedukace dyskalkulie
Důležité je respektovat vývoj psychických funkcí a hlavně úroveň vývoje dítěte.
Bez ohledu na věk a probírané učivo začínáme rozvíjením psychických funkcí.
Následují předčíselné a číselné představy, utváření matematických pojmů a teprve
na tomto základě vysvětlujeme matematické operace. Dalšími oblastmi, kterými je
třeba

věnovat

pozornost

jsou

slovní

úlohy

a

geometrie

(předpokládá

grafomotorické dovednosti, pravolevou a prostorovou orientaci a prostorovou
představivost).
Další oblasti, které souvisí s matematikou jsou například orientace v čase (dny
v týdnu, měsíce a roční období, skládání dějových obrázků, určování hodin, převody
jednotek adt.), cvičení s bankovkami a mincemi (znát jejich hodnotu, měnit peníze,
znát přibližně ceny potravin, atd.), čtení na teploměru, míry pro oděvy a obuv a další
(Zelinková, 2003, s. 112- 121).

3 Malotřídní škola
V této kapitole nejprve obecně popíši obsah pojmu malotřídní škola. Následně
pak analyzuji práci v konkrétní škole tohoto typu.

3. 1 Malotřídní škola v ČR
Jan Průcha v knize Pedagogická encyklopedie (2009a, s. 303) uvádí, že současná
legislativa rozlišuje základní školy plně organizované (devět tříd) a neúplně
organizované (pět tříd prvního stupně). „Malotřídka je typem neúplně organizované
ZŠ, tedy školy s pouze jedním vzdělávacím stupněm, která má méně tříd než pět.“.
Trnková (2010, s. 11-13) upřesňuje tento pojem: „Za malotřídní školu je
označována taková škola, v jejíž alespoň jedné třídě jsou vyučováni žáci více než
jednoho ročníku.“ Česká legislativa pojem malotřídní škola nepoužívá. Místo něj
klasifikuje tento typ jako školu tvořenou jednou, dvěma …třídami prvního stupně.
Velkou předností malotřídních škol je takřka rodinné prostředí. Je přehledné
a stálé, což vyhovuje právě dětem mladšího školního věku. Kontakt starších
a mladších dětí učí děti lépe se navzájem respektovat, vycházet spolu. Starší děti
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někdy pomáhají mladším, což jim dodává pocit odpovědnosti a důležitosti. Mladší
zase napodobují přirozené vzory a lépe si zvykají na způsob práce, rozdělování úkolů
a častější samostatnou práci.
V mnoha případech je malotřídní typ zřizován při nízkých počtech žáků dané
lokality. Nedochází však k předimenzování, obvykle i přes spojení ročníků čítá třída
menší počet dětí, a učitel tak má stále možnost lépe poznat jejich silné i slabé
stránky. Může lépe reagovat na aktuální problémy, má bezprostřední zpětnou
vazbu. V menší skupině se děti lépe motivují a je zde i méně kázeňských problémů.
Zajímavostí je, že učitelé na venkově častěji než učitelé městských škol pociťují
zadostiučinění a spokojenost ze své práce.
Samozřejmě má i tento typ škol svá negativa. Pokud má například žák konflikt
s učitelem,

nemůže

přestoupit

do

jiné,

paralelní třídy

anebo

spoléhat

na nestrannost ostatního učitelského sboru. Problém bývá i v případě, kdy je žák
v tak malém kolektivu z pohledu spolužáků považovaný za outsidera, nešiku.
Zároveň se však takové jevy daří odhalit v počátku a rychleji zasáhnout. Nevýhodu
děti mají i při následném přestupu na velkou školu, kde je intenzivnější soutěživost
vrstevnických skupin ve vyučování. Na malých školách je tato soutěživost značně
omezena (Průcha, 2009a, s. 305-306).
Co se týče řízení těchto škol, mají ředitelé nelehkou práci, ve které se spojuje
více pracovních činností (učitel, ředitel, administrativní pracovník, veřejný činitel,
někdy i údržbář, uklízeč, vychovatel v družině atd.). Tato práce se naprosto liší
od řízení velkých škol. V oblasti vyučování je spíše kolegou než nadřízeným.
V některých případech to může být výhodou, rychleji vyslechne názory i nápady,
jsou zde intenzivnější kontakty a může tu lépe probíhat domluva ohledně rozdělení
práce nebo jiných aktuálních potřeb. Aby se zabránilo stagnaci a izolovanosti
venkovských ředitelů a učitelů, množí se v poslední době sdružování a setkávání
za účelem výměny zkušeností. Takto vznikají i užitečná přátelství mezi malými
školami, které pak střídavě pořádají soutěže, hry a jiné akce, a žáci se mohou
porovnat s vrstevníky z jiných škol a poznat jiná prostředí. Taková spolupráce je
velmi přínosná. Společně mohou školy usilovat o vlastní rozvoj nebo sdílet
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informace, jak získat pro školu peníze díky různým vzdělávacím projektům. Právě
finance jsou problémem, který ředitelé malých škol nejen u nás, ale i v zahraničí řeší
nejčastěji, a musí tím pádem být i dobrými manažery (Průcha, 2009a, s. 307).
Historie
Školy malotřídní byly po celé Evropě zřizovány v době zavádění povinné školní
docházky. Od té doby se vyvíjela jejich struktura a organizace. Pojem malotřídní se
objevil ve školském zákoně poprvé v roce 1869. Ještě v období první republiky byly
převažující formou elementárních škol. Tehdy ovšem měly redukované učivo oproti
školám městským, to se změnilo v roce 1948 a od té doby malotřídní školy
procházely mnoha změnami. Celou historii těchto škol provází neustálá diskuze
o jejich ekonomické výhodnosti, potažmo rušení. Největší vlna redukce těchto škol
u nás vrcholila v letech 1976-80. V 2. polovině 80. let se začalo hovořit o tomto
kroku jako o neuváženém. Po roce 1989 se mohly obce nově stát zřizovateli a počet
malotřídních škol mírně vzrostl. Rozhodování o jejich existenci se přesunulo
na místní úroveň. Dnes tvoří malotřídní školy významný podíl z celkového počtu
základních škol v naší republice, ovšem pro pedagogickou i politickou veřejnost jsou
takřka marginálním tématem (Průcha, 2009a, s. 303).
Pedagogická práce v malotřídní škole
Vzhledem k heterogenní věkové skladbě žáků a práci ve spojených třídách zde
musí učitel volit různé formy přímé i nepřímé výuky. Tradiční je tematické
vyučování, kdy jednotlivé ročníky zpracovávají společné téma v rozdílném rozsahu
a hloubce. Po roce 1948 se prosazovala tzv. střídavá výuka. Učitel se každému
ročníku věnuje alespoň deset minut v každé hodině a ostatní zatím pracují
na individuálních úkolech. Od této metody se ustupuje, jelikož je velmi náročná
na koncentraci a samostatnost, problémy nastávají zejména u dětí s poruchami
učení (Průcha, 2009a, s. 305).
Jako vhodné se jeví kooperativní vyučování. Je to systém založený na kooperaci
(spolupráci) při učení v malých skupinách. Je prostředkem pro pokrok v učení, pro
rozvoj kognitivní i osobnostně sociální. Cíle dosáhne jedinec pouze tehdy, pokud
cíle dosáhnou i druzí a naopak. Jde o pozitivní vzájemnou závislost. Každý ze skupiny
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pociťuje odpovědnost za práci celé skupiny. Skupina popisuje a hodností své úsilí,
společně rozhoduje o dalších krocích (Průcha, 2009a, s. 201).
Učitelé zde také často volí projektovou výuku, která je zaměřena na (spolu)práci
v okolní obci. Venkovské obce mohou dobře realizovat Deweyovu představu o škole
jako učebním prostředí, jehož součástí jsou i předměty každodenní potřeby a lidé
z okolí komunity (Dewey, 1994, in Průcha, 2009a, s. 305). Žáci řeší komplexní
praktické úlohy spojené s realitou. Realizuje se ve skupinách, v různém časovém
rozsahu i počtu účastníků (od třídy po celou školu). Osvědčily se například
projektové týdny. Tato výuka je velmi náročná na přípravu všech zúčastněných, aby
se nestala nezávazným hraním (Průcha, 2009a, s. 198). Vede žáky k samostatnosti
a získávání zkušeností praktickou činností a experimentováním. Některými
pedagogy (i rodiči) je někdy kritizována za to, že nemůže nahradit systematickou
výuku (Průcha, 2009b, s. 226).
Výše uvedené metody profilují osvědčené postupy v malotřídních školách.
Závěrem uvádím jeden z vhodných konceptů, který se prosazuje jako maximálně
vhodný. Jedná se o koncept komunitních škol, který je založený na fungování školy
jako sociokulturního a vzdělávacího centra obce a slouží celé veřejnosti. Efekt je
ekonomický (využití kapacity školy po celý den) a sociokulturní (posílení soudržnosti
a identity občanů a lepší využití volného času) (Průcha, 2009a, s. 305).

3. 2 Malotřídní škola ZŠ Benetice
Základní škola Benetice je malotřídní škola pro žáky 1. – 5. ročníku. Je
příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Benetice. Škola je organizována jako
jednotřídní a je spádovou pro obce Svatoslav, Horní Vilémovice a Věstoňovice.
Cílem vzdělávání je zodpovědný a samostatný žák, jenž se zajímá o dění kolem
sebe, přistupuje uvědoměle a ohleduplně k okolnímu světu.
V Rámcovém vzdělávacím programu má název „Rodinná škola“, což přesně
vyjadřuje to, co malé školy mohou nabídnout. Je to hlavně individuální přístup
k žákovi, vytvoření rodinné atmosféry, spolupráce mezi žáky. Všichni se zde dobře
znají, mají možnost uplatnit své návrhy, akce se společně domlouvají i s rodiči
a všichni jsou zapojeni do různých aktivit školy.
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Školní budova pochází z roku 1949 a nemá žádné další součásti. Je členěna na
dvě prostorné třídy (větší a menší), počítačovou učebnu s pěti žákovskými počítači
a jednu relaxační místnost, která ovšem příležitostně slouží i jako výuková, např. při
projektové výuce nebo k samostatné práci dětí. Třídy jsou propojeny dveřmi, a to
i s relaxační místností, tudíž je při spojených hodinách dobrý přehled o dětech a je
možná neustálá kontrola jejich práce. Počítačová učebna má vstup hned naproti
větší třídě, a tak i zde má vyučující dobrý přehled. To umožňuje často využívat
počítačové programy ve výuce. Zvláště děti se specifickými poruchami učení zde
najdou užitečné procvičování, které je určeno přímo jim. Při výuce tělesné výchovy
se v maximální možné míře využívá obecní hřiště u školy. Při nepřízni počasí se
tělesná výchova vyučuje v prostorách větší třídy, což není úplně ideální, ale jiná
možnost není. V zimních měsících je organizován plavecký výcvik, pokud počasí
dovoluje, chodí děti bruslit na místní kluziště a často se též chodí na procházky
do okolí, ať už přírodovědné a vlastivědné, tak i pohybově zaměřené. Na výuku je
škola poměrně dobře vybavena a výukové pomůcky se průběžně doplňují. Nově byla
instalována též interaktivní tabule a postupně se práce s ní zapojuje do výuky.
V tomto školním roce navštěvuje školu celkem 19 dětí. První ročník navštěvují tři
žáci, druhý pět žáků, třetí pět žáků, čtvrtý tři žáci a pátý ročník tři žáci. Vyučování
zde začíná v 7.20 hod. Tento čas je přizpůsoben příjezdu dětí z okolních vesnic, které
dojíždějí autobusem. Výuka končí v 11.55 hod. Školní družina ani školní jídelna zde
není, jelikož z průzkumů pravidelně vyplývá většinový nezájem o tyto služby. Děti
odcházejí domů nebo k prarodičům.
Výuka hlavních předmětů je organizována ve dvou třídách. Společně se vyučují
v menší třídě žáci prvního a druhého ročníku a ve větší třídě žáci třetího, čtvrtého
a pátého ročníku. Předměty jako hudební, výtvarná a tělesná výchova se vyučují
společně pro všech pět ročníků, stejně tak pracovní činnosti. V současnosti zde
pracují tři pedagogové. Plný úvazek má ředitelka školy (vyučuje ve všech ročnících
český jazyk), další plný úvazek má druhá učitelka (všechny ostatní hlavní předměty
a některé výchovy), třetí vyučující má částečný úvazek (vyučuje některé výchovy
a prvouky v 1. a 2. ročníku). Na škole je též organizován turistický kroužek,
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do kterého chodí všechny děti. Je nepravidelný, ale jeho program o to zajímavější
(výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, často i vícedenní). Během roku se pořádají
různé akce, jako například tvoření pro rodiče s dětmi, vánoční besídka, velikonoční
tvoření a další. Pravidelně škola jezdí do nedalekého okresního města Třebíč
na různá divadelní a hudební představení, kino, exkurze a programy v místním
muzeu zaměřené na historii regionu. V Třebíči též navštěvuje dvakrát ročně
dopravní hřiště, kde probíhá teoretická i praktická výuka dopravní výchovy. Škola je
zapojena do programu recyklohraní, který je pod záštitou MŠMT ČR.
Práce na malotřídní škole je velmi náročná z hlediska přípravy vyučování
a hlavně na přesné časové rozvržení hodiny. Střídá se přímé vyučování s nepřímou
činností. Pokud učitel není pečlivě připraven, dochází k neefektivní práci a hodina se
promarní. Žáci často musí plnit samostatnou práci, a pokud potřebují pomoci nebo
mají zadaný úkol splněný, naruší tím přímou práci s jiným ročníkem. V takovém
případě musí být připraven jak učitel, tak žáci. Starší a zkušenější žáci jsou již na tyto
situace zvyklí a vědí, co dělat. Vědí, že se například mohou věnovat jiné práci
(zásoba dalších úkolů na určitém místě, vzdělávací hry, práce na PC atd.) a že se jim
učitel bude v nejbližší možné době věnovat individuálně, pokud to potřebují.
Některé děti mají výrazně pomalejší tempo a v takto malém počtu je někdy těžké
práci zrychlit, zefektivnit. Děti nemají dostatek dětských vzorů, tzv. tahounů, kteří
by ostatní spolužáky motivovali. Práce se zde často přizpůsobuje individuálním
potřebám dětí, což má svá pro i proti.
Dobře zvladatelné je spojení dvou ročníků, tady bych práci charakterizovala jako
běžné vyučování. Mám sice zkušenost pouze s tímto typem školy, nikdy jsem neučila
na velké škole jeden ročník, ale např. dva ročníky v počtu osmi dětí se myslím
množstvím učiva neliší od běžného vyučování. Plně se mohu přesně polovinu hodiny
věnovat jednomu ročníku, který má průměrně čtyři žáky, což je v tak malém počtu
ideální, neboť mohu se všemi jednotlivci vše důkladně probrat a procvičit. Poněkud
horší je situace v případě sloučení třech ročníků, ale i tuto práci lze dobře
zorganizovat. Roli hraje i dobré materiální zajištění různými pomůckami
a připraveným nadstavbovým materiálem. Nejobtížnější situace nastává při spojení
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všech pěti ročníků v hlavním předmětu. I takovou situaci zde máme a hodina je již
opravdu náročná, její přesné rozplánování pro každý ročník zvlášť je naprosto
nezbytné. Naštěstí se toto spojování neděje tak často a navíc může být
kompenzováno samostatnou hodinou, kdy jsou ve třídě třeba jen čtyři žáci.
Velkou výhodou stále zůstává většina hodin s malým počtem žáků, což
umožňuje mít přehled o každém žákovi a o tom, co mu dělá potíže. Věnovat
individuální péči těm, kteří to potřebují, často znamená včasné rozpoznání drobných
výchovných a vzdělávacích obtíží a navržení vhodného řešení. Děti mají větší prostor
se projevit a opravdu rodinná atmosféra umožňuje dětem svěřit se svými problémy.
Nejčastěji se zde setkáváme s problémem v oblasti poruch učení. Dále například
horší začlenění dětí vzhledem k věkovému rozptylu nebo nedostatku kamarádů
v určitém věku (např. jedno děvče mezi třemi chlapci). V průběhu mého působení
na škole jsme zde měli i několik případů dětí s hraniční inteligencí, které po prvním
stupni již nepokračovaly na běžné škole, ale na škole speciální.
Pokud se u některého žáka projevují příznaky specifických poruch chování, popř.
jiné poruchy, je po domluvě s rodiči odeslán do pedagogicko-psychologické
poradny. S rodiči máme obecně velmi dobrou spolupráci a po návštěvě poradny
nám vždy předají zprávu. Další postup domlouváme dle závěru a doporučení
poradny. Pokud máme žáka s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), je mu
vytvářen obsah hodin vždy s přihlédnutím k tomuto plánu a často je kontrolován
nebo upravován dle momentální situace. V současnosti zde máme „pouze“ tři děti
s obtížemi v oblasti SPU. Těmto dětem je v hodinách často věnována individuální
péče. Pokud mají děti nebo rodiče zájem, je možno se dětem věnovat i mimo
vyučování. Na takovéto reedukační hodiny se někdy domlouváme i s ostatními
dětmi, které mají jakékoli problémy (pomalejší tempo, nerozumí probrané látce
apod.).
Posledně uvedeným příkladem zdaleka nekončí široké spektrum výhod
popisované malotřídní školy, kterou lze souhrnně nazvat jako školu, která stojí
za žákem, stojí o žáka s jakýmikoli individuálními rysy a je mu vždy velmi blízko - aby
jeho komplexní rozvoj probíhal co nejkvalitněji.
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PRAKTICKÁ ČÁST

4 Výtvarná výchova s prvky arteterapie
Praktická část této práce analyzuje výstavbu vlastních výtvarných aktivit, které
zahrnují prvky arteterapie a artefiletiky, a dále se tato práce zabývá reakcemi dětí
na tyto aktivity. Vychází z teoretické části, a je tedy v první řadě zaměřena na děti se
specifickými poruchami učení, sleduje ovšem i další děti, které mají jinou
diagnostiku nebo jsou jinak znevýhodněné. Reakce jsou též sledovány v kontextu
prostředí malotřídní školy, kde spolupracují a domlouvají se děti všech pěti ročníků
prvního stupně. Výtvarné aktivity s prvky arteterapie jim mohou být v tomto
nápomocny a ulehčit situaci. Mohou navodit zvláštní atmosféru - uvolnění,
odreagování, relaxaci. Mohou se také lépe sblížit mezi sebou - komunikovat.

4. 1 Východiska, cíle a metodologie
V teoretické části této práce jsem popsala disciplínu arteterapie a artefiletiky,
význam fantazie a tvořivosti a propojení arteterapie s výtvarnou výchovou.
Z poznatků, které mi poskytla tato teorie a vlastní zkušenosti, jsem čerpala při
vytváření výtvarných lekcí.
Práce toho, kdo provádí arteterapii, vyžaduje mnoho zkušeností a dlouhodobý
výcvik. Proto se v této práci zaměřuji na výtvarnou výchovu s prvky arteterapie
a nekladu si cíle, které vyžadují mnohaleté zkušenosti.

Cíl
Prostřednictvím této práce bych ráda zjistila možnosti využití prvků arteterapie
a artefiletiky ve výtvarné výchovna mém pracovišti.
Cílem této práce je odzkoušet možnost použití prvků arteterapie a artefiletiky
v hodinách výtvarné výchovy v prostředí malotřídní školy.
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Z uvedeného cíle vyplynuly následující otázky, jelikož bylo zapotřebí vyzkoušet,
jak budou děti reagovat na nové výtvarné techniky. Zamýšlela jsem se nad tím, jaký
to na ně bude mít dopad.
1. Jaký je postoj k výtvarným aktivitám s prvky arteterapie u vybraných
dětí?
2. Jsou děti při této práci aktivnější a motivovanější? Vedou výtvarné
techniky k rozvoji spolupráce ve skupině?
3. Co přináší tato práce dětem? Co přináší tvůrci a organizátorovi?

Metodologie
V této práci jsem použila kvalitativní výzkum.
Metody:
pozorování
rozhovor
analýza dokumentů
Pozorování
Jedna z metod kvalitativního výzkumu. Základní typem je zúčastněné
pozorování. Dle Švaříčka jej „můžeme definovat jako dlouhodobé, systematické
a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem
objevit a reprezentovat sociální život a proces“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s.143).
Naproti tomu při nezúčastněném pozorování o nás jedinci nevědí.
Pozorovatel je účastníkem interakcí a také badatelem, který se ovšem účastní
probíhajících aktivit. Má za úkol zprostředkovat nalezené čtenáři. Pozorování je
vhodné právě v prostředí školní třídy, kde nenarušuje interakce a proces edukace.
Badatel by přitom měl být schopen si položit kritické otázky a nebýt jen naivním
divákem. Můžeme si předem vymezit na co hledáme odpovědi –strukturované
pozorování nebo získáváme popis jednání, které není dopředu přesně určenénestrukturované (Švaříček, Šeďová, 2007, s.142- 145).
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Rozhovor
Je nejčastěji používanou metodou kvalitativního výzkumu. Je označován jako
hloubkový rozhovor. Švaříček jej definuje „jako nestandardizované dotazování
jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených
otázek“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s.159). Zachycuje výpovědi a slova v přirozené
podobě. Rozhovory dělíme na dva základní typy: polostrukturovaný (připravený
seznam témat a otázek) a nestrukturovaný (založen na jedné připravené otázce,
ostatní pokládá na základě získaných informací. Rozhovor by si měl badatel vždy
pečlivě připravit, je v odlišné roli, než dotazovaný. Badatel vede rozhovor, vybírá
otázky a též jej ukončuje. Rozhovor má několik fází- úvodní (10-20min), hlavní (3040min) a ukončovací (5-10min). Rozhovor s žáky na ZŠ by však neměl trvat déle, než
30 minut (Švaříček, Šeďová, 2007, s.159- 162).
Analýza dokumentů
„Jde o systematické nenumerické třídění dat s cílem odhalit témata,
pravidelnosti, kvality a vztahy“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 207). Badatel obvykle
zpracovává přepisy rozhovor, záznamy z pozorování, dokumenty apod. Jeho úkolem
není jen poukázat na zajímavost sesbíraných dat, ale podrobit je systematické
analýze a interpretaci. Realistický, kdy se výpovědi respondentů považují za popis
určité skutečnosti nebo zkušenosti. Druhý přístup je narativní, kdy badatel výpovědi
nepovažuje za pravdivé, ale za respondentovu verzi skutečnosti a vlastní identity.
Analýza začíná technikou otevřeného kódování, pokračuje dalšími kódovacími
technikami jako je vyložení karet, kontrastování nebo tématické kódování. Ve třetím
kroku se vytváří kostry příběhu. Posledním krokem je psaní výzkumné zprávy, kde se
provádí sekundární interpretace materiálu (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 207- 247 ).

4. 2 Výtvarné aktivity
Specifika výtvarných aktivit
V tomto případě je skupina dětí na vedoucího zvyklá, a proto není třeba volit
aktivity seznamovací apod. Aktivity by ovšem vždy měly dokázat zaujmout a přimět
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děti, aby pracovaly se zaujetím a nadšením. Děti by měly cítit, že nejde o klasickou
výtvarnou výchovu, ale spíše o tvoření v přátelské atmosféře, při kterém se mohou
naprosto uvolnit. Snažila jsem se lekce koncipovat tak, aby byly jednoduché
a zároveň zajímavé. Měly by upoutat pozornost i dětí, které výtvarnou činnost
nemají v oblibě. Zpočátku by měly být snadné a ve svém výsledku poskytovat
zajímavý výtvarný artefakt, aby byla vytvořena motivace pro příští práci.

Struktura hodiny
Strukturovaná hodina znamená, že se všichni podílejí na společném úkolu nebo
tvoří společné téma, což prakticky splňuje i běžná výtvarná výchova. Vzhledem
k tomu, že žáky třídě vyučuji již od počátku jejich školní docházky, a tudíž jsme
na sebe zvyklí, mohu si dovolit i volnější, méně definované instrukce, jako např.
„kreslete, co chcete ve dvojicích na jeden papír, komunikujte pouze pomocí kresby“
apod. Vždy je však dobré stanovit si obecnou strukturu, která se vztahuje
na všechny lekce.
Nejčastěji se používá model, který ve své praxi aplikuji také:
1. zahájení, popř. „rozehřívací cvičení“
2. hlavní činnost
3. diskuze, zpětná vazba, zakončení

Podrobněji nyní bude k jednotlivým částem uvedeno, co obsahují a co je jejich
smyslem.
Ad 1. Ve skupině s již ustáleným systémem práce, kterou školní třída zcela jistě
je, není třeba „zahřívací“ aktivity provádět vždy. Postačí na začátku krátce pohovořit
o tématu a seznámit s výtvarnými technikami, které budeme používat. Poté již žáci
dostávají pokyn k zahájení své práce. Tento postup umožňují již dohodnutá
„základní pravidla“, která jsou samozřejmou součástí skupiny (Liebmann, 2005,
s. 39). Někdy je ovšem nutné si na úvod více popovídat a dát prostor i pro lehká
imaginační cvičení. Některé aktivity vyžadují delší čas pro „zasnění se“, rozvinutí
fantazie a třeba i pro zkonkretizování svých představ.
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Ad 2. V této části by měl být každý ponořen do své práce. Zážitek lze prohloubit
pravidlem „bez mluvení“, což je v dětské skupině velmi obtížné, ale pokud si na něj
děti postupně zvyknou a pochopí, že se jim pak může lépe tvořit, je tento přístup
přínosem nejen ve výtvarné výchově. Je důležité nechat všem volnost a klid
na práci. Pokud si děti s něčím nevědí rady, snažíme se pomoci, zvláště když nevědí,
kde začít. Povzbuzujeme je k činnosti, pokud někdo naprosto odmítá pracovat (což
se při méně konkrétním zadání někdy stává), snažíme se např. individuálně si
povídat s dotyčným a začít práci společně s ním, ukázat mu možnosti výtvarné
techniky. Dětem bychom měli též upřesnit, kolik mají na tvorbu času, aby nám zbyl
prostor na závěrečnou diskuzi. Každý pracuje jinou rychlostí, někteří se vrhnou
do díla po hlavě, jiní mají tempo pomalejší. Pokud se práce chýlí ke konci, právě
pomalejší na toto upozorníme, aby dokončili alespoň to nejdůležitější. Je zajímavé
a důležité sledovat práci všech, do čeho vkládají největší úsilí, kde jsou nerozhodní,
vyčkávají a zvažují.
Na konci práce si každý uklidí své místo a na úklidu společných prostor se
podílejí všichni (hlavně při práci ve skupinách).
Ad 3. Velmi důležitou součástí tvorby je závěrečná diskuze o práci.
Pro diskuzi většinou volím místo na zemi, na koberci, kde se všechny děti mohou
posadit do kruhu a zhotovené výtvory si rozloží před sebou. Pokud je to možné,
dáme prostor všem, kteří chtějí mluvit, a pokud to čas nedovolí, vybereme jen
některé. Pokud s dětmi pracujeme pravidelně tímto způsobem, nevadí jim to, vědí,
že se na ně dostane řada zase příště a že příležitostí bude ještě mnoho.
Při závěrečném souhrnném zhodnocení se zaměřujeme na vytvořený výtvarný
produkt, ale i na proces tvorby. Děti vypráví, jaký měly z tvoření pocit, co se jim
líbilo a co naopak činilo problém. Vyjadřují se k tématu, k myšlenkám, k tomu,
co chtěly ztvárnit, a jak se to povedlo. Pokud se někdo nechce vyjadřovat k tomu
co vytvořil, nenutíme ho. Pokud se ovšem zaměřujeme na některé jedince více (žáci
se SPU a další poruchy), můžeme je opatrně pobízet a vhodnými otázkami je přimět
k reflexi nebo alespoň k rozhovoru o aktivitě. Zde je výhoda, že děti velmi dobře
známe i z běžného vyučování a víme, co si u kterého dítěte můžeme „dovolit“,
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abychom neublížili nebo třeba jen neodradili od další práce. Musíme mít na paměti,
že naším cílem je hlavně děti povzbudit a pomoci jim, mít radost z tvorby, aby jim
přinášela relaxaci a uvolnění.
Děti se mohou též vyjadřovat k práci druhých, pokud to dotyčnému nevadí.
Práce druhých nám může mluvit z duše, neboť v tomto okamžiku obvykle hovoříme
o tom, co se nám líbí, , anebo se jen ptáme, pokud něčemu nerozumíme. Je to
vhodné pro posílení sebedůvěry, sebevědomí a mohou se prohlubovat pozitivně
vztahy ve skupině. Musíme však dát pozor, aby někdo svým soudem neublížil,
kritikám se raději vyhneme. Vysvětlíme předem, že hlavní je pro nás tvorba,
ne výsledek.
Přesné naplánování lekcí je důležité zvláště v začátcích, ale mělo by umožňovat
i improvizaci a pružné reagování v nepředvídatelných situacích. Do některých aktivit
se můžeme i v určité míře zapojit – jít příkladem. Pomoci menším dětem, pokud si
neví rady, nebo pomoci právě těm dětem, které mají nějaký problém a my se jej
snažíme pomocí těchto aktivit zmírnit. Učitel se tak stává součástí skupiny, což má
též svoji hodnotu. Vlastní výtvarná práce nás ovšem nesmí pohltit, v případě
potřeby musíme být k dispozici, poradit s postupem nebo výtvarným materiálem.
Samozřejmě skupinu i při této činnosti stále pozorujeme.

Metodická řada výtvarných aktivit
Výtvarné aktivity jsou tvořeny s ohledem na možnosti prostředí, ale zároveň
musí být jakousi nadstavbou klasické výtvarné výchovy. Vycházejí z vlastní praxe
z výtvarné výchovy a respektují cíle popsané výše. Techniky by měly navodit
tvořivou atmosféru, proto zde klasické kreslení a malování není příliš použito.
Netradiční materiály, způsoby práce i náměty by neměly připomínat klasickou
výtvarnou výchovu, ale měly by dětem ukázat, že zdrojem tvorby může být prakticky
cokoliv. V některých aktivitách se spojuje výtvarná tvorba s pohybem, hudbou nebo
dramatickými prvky. Možností propojení je nekonečně mnoho.
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Pro lepší přehlednost jsou aktivity seřazeny podle témat do oblastí, na které se
zaměřují:

1. Grafomotorická cvičení
2. Koncentrace, zručnost a pozornost
3. Zkoumání výtvarných médií
4. Sebepercepce
5. Práce ve dvojici
6. Práce zaměřená na komunikaci ve skupině (začlenění)

Aby bylo možno se na první pohled zorientovat, je každá aktivita rozvrhnuta
do stejné struktury (např. technika, cíl, motivace, pomůcky atd.).
Každé aktivitě jsou věnovány tři až čtyři lekce, které probíhaly jedenkrát týdně
v délce 45- 70 minut. Byly zařazeny do běžné výuky výtvarné výchovy. Celkově tato
cílená činnost s dětmi probíhala asi šest měsíců. V každé oblasti jsou aktivity řazeny
od jednodušších po složitější.

Grafomotorická cvičení
Grafomotorická cvičení mají obecně za cíl zlepšit u dětí kvalitu a úroveň písma,
používají se hlavně u dětí, které mají dysgrafické obtíže. Děti tyto cviky musí
provádět pravidelně a každý by měl mít vytvořen svůj vlastní program, který
je zaměřený právě na jeho problém. Při grafomotorických cvičeních se nejdříve
uvolňuje hrubá motorika (cvičení ramene, lokte), následně jemná motorika
(procvičování zápěstí, prstů, manipulace s drobnými předměty) a uvolnění
svalového napětí. Děti, které mají obtíže s grafomotorikou, se obvykle již
v předškolním věku vyhýbají kreslení, malování, stavění stavebnic, rukodělným
činnostem. Při kreslení mají větší přítlak a kresba bývá kostrbatá.
Z pozice učitele se v těchto několik lekcích soustřeďuji kromě uvolnění ruky také
na radost z tvorby a procvičení jemné motoriky při modelování. Jsou to jednoduchá
cvičení, proto jsem je zařadila na začátek své práce. Děti skrze ně lépe pochopí
smysl práce, respektive to, že nejde vždy jen o výsledek, ale zvláště o prožitek.
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Téma: NEZNÁMÁ KRAJINA
Technika: kresba voskovkou, malba vodovými barvami
Cíl: správný úchop, uvolňovací cviky zaměřené na hrubou motoriku a celkové
uvolnění, tvůrčí přístup, kresba na svislou plochu, pohyb ruky při kresbě vychází
z ramene
Kompetence: jiná technika kresby - celou rukou, kresba či malba se zavřenýma
očima
Motivace: umění uvolnit se, nejdříve uvolňovací cviky ramenního kloubu, loketního
kloubu, celé paže a zápěstí. Malujeme do vzduchu velké i menší kruhy, nejdříve jen
rukou, poté přidáme štětec. Malujeme štětcem do vzduchu ve svislé poloze.
Postup: Balicí papír připevníme dětem na svislou plochu (skříň, dveře apod.). Stojí
v dostatečné vzdálenosti od podložky a kreslí s nataženou paží. Voskovými
pastelkami dělají velké a menší kruhy nebo „čmáranice“. Připomeneme, že by
neměly kreslit nic konkrétního, je to pouze cvičení. Při praktické realizaci této
aktivity začaly děti, ve chvíli, kdy měly dostatečně zaplněnou plochu, tento voskový
podklad přemalovávat vodovými barvami. Byly překvapené, jak voskovky začaly
vystupovat z vodové barvy. Touto jednoduchou technikou vznikly k našemu
překvapení velmi pěkné a zajímavé obrazy, které se dětem jevily jako neznámé
krajiny.
Pomůcky: balicí papír, voskové pastelky, vodové barvy
Téma: ROZVODNĚNÁ ŘEKA
Technika: kresba voskovkou, lepení vytrhaných motivů
Cíl: správný úchop, přesnější grafomotorické cviky (vlnovky) a jejich kombinace
s vlastními vytrhanými motivy
Kompetence: kritika vlastní práce, soustředění se, představivost
Motivace: uvolňovací cviky celých paží, ale hlavně zápěstí, krouživé pohyby
zápěstím, dále ruka ve tvaru „špetky“ provádí pohyby, jako když kuřátka zobou zrní,
povídaní o řece jako živlu, rozvodněná řeka po dešti - potopa; co vše může odnést
nebo naopak přinést
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Postup: Voskovkami nebo pastelkami malujeme rozvodněnou řeku, její sílu,
rychlost, vlny. Do nich pak vlepujeme různé objekty vytrhané z barevného papíru.
Pomůcky: balicí papír, voskové pastelky, měkký barevný papír, lepidlo
Téma: MODELOVÁNÍ
Technika: modelování z hlíny
Cíl: seznámení se s hlínou, hmatový prožitek, volný přístup k tvoření s hlínou,
tvoření na dané téma
Kompetence: uvolnění jemné motoriky
Motivace: rozhovor o hlíně jako o materiálu, který člověk zpracovává již tisíce let,
specifika keramické hlíny, využití výrobků z hlíny
Postup: Jako motivační cvičení může sloužit seznámení s hlínou – házíme s ní,
rýpeme do ní různými předměty, mačkáme a hněteme ji apod. Pro některé děti je
velmi nepříjemné znečištění se od hlíny.

Na podložce si děti vytvoří souvislou

vrstvu keramické hlíny, otiskují a pomocí otiskování prstů vytváří jednoduché
obrázky (slunce, dům, strom, kytka). Dále všichni můžeme na zemi vytvořit vetší
plochu z vrstvy hlíny a společně do ní otiskovat ruce i chodidla.

Z pohledu

arteterapie je vhodné modelování nádoby. Ta má většinou kruhový tvar a je vlastně
mandalou, která má svůj střed (Šicková-Fabrice, 2002, s. 145).
Pomůcky: keramická hlína, různé předměty na opracování hlíny

Koncentrace, zručnost, pozornost
Koncentrovat se na zadaný úkol, udržet pozornost, to jsou schopnosti, které
potřebujeme u dětí neustále podněcovat. Žádoucí je to zvláště v poslední době, kdy
se mluví o stále narůstajícím počtu dětí s ADD (porucha pozornosti) a ADHD
(porucha pozornosti s hyperaktivitou). V podmínkách malotřídní školy jsou pro děti
tyto schopnosti nezbytné, jelikož se často musí samostatně soustředit na úkol
v průběhu učitelova výkladu, který je určen pro jiný ročník.
Téma: MALOVÁNÍ MANDAL
Technika: vybarvování přesných obrazců, šablon
Cíl: být schopen vytrvat delší dobu u jedné činnosti, probudit v sobě trpělivost
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Kompetence: přesná a cílená práce, soustředění, zklidnění, relaxace, uvolnění
jemné motoriky
Motivace: povídání si o mandalách, o jejich původu a funkci, zda se již někdy setkaly
s mandalou, zda již někdy tvořily mandalu a jakým způsobem
Postup: Po úvodním rozhovoru o mandalách si děti vyberou šablonu dle svého
vkusu nebo nálady a pak už jen vybarvují. Každý podle svého.
Pomůcky: předtištěné šablony mandal (lépe více druhů, aby měly děti na výběr),
výrazné pastelky nebo fixy
Modifikace: Nemusíme jen vybarvovat předtištěné šablony mandal, děti si mohou
zkusit namalovat svoji mandalu. Můžeme zkusit také skládat společné mandaly,
např. z různobarevných ústřižků látek, z kostek LEGA, ze svých věcí, z knížek nebo
venku z přírodnin (forma land artu).

Téma: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Technika: kombinovaná - kresba, malba, koláž, asambláž
Cíl: zamyslet se nad životním prostředím lidí a odpadovým hospodářstvím, třídění
odpadu
Kompetence: schopnost rozlišit, kam který druh odpadu patří; sounáležitost
s přírodou
Motivace: Rozhovor o odpadech, jak s nimi doma zacházíme, kam je dáváme.
Důležitost ochrany životního prostředí, jak ovlivňuje znečištěné prostředí zvířata
a lidi. Zkusíme si představit např. situaci, kdy bychom neměli kontejnery na odpad,
jak by naše okolí vypadalo.
Exkurze ve firmě zabývající se odpadovým hospodářstvím (svoz, třídění a likvidace).
Postup: Z časopisů vystřihneme postavy lidí a dotváříme jejich životní prostředí.
Můžeme ztvárnit okolí uklizené, ale také naopak, např. skládku v lese. Děti mohou
pracovat na větší formáty balicího papíru ve skupinách, ale mohou tvořit
i samostatně na běžné formáty (A4, A3). Prostředí dotváříme kresbou a malbou, ale
stejně tak vedeme děti, aby použily i další techniky. Mohou prostředí částečně
dolepovat z výstřižků z časopisů, barevných papírů a velmi zajímavé jsou
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dolepované skutečné věci (papíry, obaly, kousky umělých hmot a kovů, alobal,
karton, textil apod.).
Pomůcky: kreslicí karton formátu A4, A3 nebo balicí papír; vodové a temperové
barvy; staré časopisy; barevné papíry; nepotřebné věci (určeny k likvidaci) - viz výše;
lepidlo; popř. tavicí pistole

Téma: MAPA MOJÍ OBCE
Technika: kresba, malba
Cíl: Blíže poznat svoji obec a její okolí, dokázat ji umístit do kraje a celé ČR.
Uvědomit si skutečné vzdálenosti, poměry vzdáleností a jejich zakreslování do map.
Kompetence: schopnost orientace ve známém i neznámém prostředí, znalost
základních mapových značek
Motivace: Prohlížení map různých měřítek, letecké snímky naší obce a okolí.
Historie map, proč lidé začali kreslit mapy. Povídání si na téma mapy versus
navigace- co používají rodiče a s čím se děti setkaly.
Postup: Úvodu v tomto případě věnujeme dostatek času. Je třeba, aby si děti
uvědomily, že práce na mapě vyžaduje velkou přesnost, zvláště poměry vzdáleností
by měly odpovídat. Děti mohou pracovat i v menších skupinách (po dvou až třech).
Nejprve si na papíře zvolí několik tzv. záchytných bodů, aby na mapě bylo opravdu
vše, a pak se již mohou soustředit na cesty, silnice a ostatní podrobnosti. Nejprve
pracují tužkou, tu mohou nakonec obtáhnout černým fixem, a nakonec vybarví
plochy vodovou barvou.
Pomůcky: papír většího formátu, obyčejné tužky, černé fixy, vodové barvy

Téma: LIDSKÁ ČINNOST
Technika: modelování na drátěné kostře
Námět: Člověka formuje činnost, které se věnuje, ostatním sděluje své myšlenky
a my ho tak také můžeme lépe poznat.
Cíl: uvědomění si schématu lidského těla v pohybu, snaha uskutečnit svoji představu
o činnosti, soustředění na práci
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Kompetence: koncentrace, trpělivost, porozumění, proč člověk pracuje, sportuje,
relaxuje apod.
Motivace:

a) Rozhovor o různých lidských činnostech - pracovních, sportovních,

relaxačních. Zaměření se na detailní polohu těla, vyjmenování různých činností.
b) Předvádění činností – všichni. Např. ten, kdo vymyslí určitou
činnost, se ji snaží „vymodelovat“ z ostatních.
Postup:

1. práce s drátem, nejdříve omotáváme tenčí drát kolem prstu, kolem

ruky – zkoušíme pouze možnosti práce s drátem.
2. modelování jednoduchého panáčka (cca 15 cm), drát obalíme
hedvábným papírem (menší velikosti), můžeme přidat tapetové lepidlo pro
vyztužení.
Pomůcky: různě silné dráty, různobarevné hedvábné papíry, tapetové lepidlo
Modifikace: Sochu představuje člověk, kterého ostatní mohou „vymodelovat“
a následně ho omotají toaletním papírem. Tuto aktivitu je dobré fotit, aby dotyčný,
který představuje sochu, mohl vidět výsledek. Tato modifikace je i o komunikaci.
Možno použít i hrubou tkaninu namočenou v sádře k obalení drátu nebo drát přímo
nahodit sádrou. Tato technika by však byla vhodná pro starší děti (4. ročník a výše).

Zkoumání výtvarných médií
Tato oblast je vhodná právě pro děti, které mají pocit, že jim výtvarná výchova
nejde a následkem toho je nebaví. Zkoumání nových výtvarných postupů pomáhá
rozvíjet představivost, hravost a spontánnost. Prostřednictvím netradičních postupů
a technik je můžeme zaujmout a ukázat jim výtvarnou výchovu jinak. V této kapitole
mají cvičení tu výhodu, že děti opravdu nemusí umět vůbec kreslit nebo malovat
a výsledek bude podobný jako u těch, které to umí. Je totiž většinou dílem náhody.
1. Téma: HLEDÁNÍ TVARU
Technika: akční akvarel
Cíl: tvůrčí přístup, experiment, uvolnění, relaxace
Kompetence: schopnost využívat fantazii při objevování a dotváření náhodně
vzniklých tvarů, schopnost zklidnění se
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Motivace: vysvětlení možnosti práce s barvou, vysvětlení postupu
Postup:

1. papír z jedné strany namočíme a do takto připravené plochy

děláme barevné skvrny, cákáme na ni, rozpíjíme barvu, necháme ji stékat apod.
Nemalujeme nic konkrétního ani geometrické tvary. Když je barva jen zčásti
zaschnutá, vymyjeme ji pod tekoucí vodou a postup několikrát (3krát - 4krát)
opakujeme. Vždy se nám vytvoří na předchozím podkladě nové skvrny, které
s předchozími vytvářejí zajímavé různobarevné tvary. Výsledek ovlivňujeme
stupněm zaschnutí barvy mezi jednotlivými částmi.
2. Když máme několik vrstev a jsme spokojeni s barevností
i zaplněním plochy, necháme uschnout. Poté si pozorně prohlížíme barevnou plochu
a hledáme v ní různé tvary, které obtahujeme, vybarvujeme – „vytáhneme“ tvar,
který vidíme. V době, kdy nám výtvory schnou, pokračujeme v motivačním hovoru.
Povídáme si o různých strukturách - jak se v nich dají hledat tvary, např. o mracích.
Můžeme dětem ukázat např. nabatikovanou textilii a společně ve skvrnách barev
ukazovat, kdo našel jaký tvar.
Pomůcky: vodové barvy, barevné tuše, kreslicí karton

2. Téma: MOTÝLI
Technika: otisky barev
Cíl: tvůrčí přístup, experiment
Motivace: Povídání o přírodě, o rostlinné i živočišné říši, o kráse, kterou můžeme
pozorovat na louce, v rozkvetlé zahradě, v lese. Říše hmyzu a její pestrost.
Postup: Na přeložený papír, nejlépe formátu A5, nanášíme na polovinu barvy
na sklo. Barvami tvoříme kaňky, skvrny, čáry apod. Barvu nanášíme jakoby od středu
(přehybu) a zaplníme asi tvar půlkruhu. Použijeme tak tři až pět barev, více není
nutné a bylo by to na úkor kvality. Myslíme na to, že je to polovina motýla (tomu
přizpůsobíme tvar i volbu barev). Pokud jsme s prací hotovi, papír přehneme,
přitiskneme a znovu rozložíme. Vzniklé dílo necháme zaschnout a poté jej můžeme
ještě mírně dokreslit černým fixem (hlavu, tykadla). Je dobré použít právě barvy
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na sklo, i když jsou dražší, jelikož efekt, který vytváří, je nesrovnatelný např.
s temperovými barvami.
Pomůcky: barvy na sklo, karton

3. Téma: PŘÍRODNÍ OBRAZY
Technika: Land art (zasahuje se výtvarným způsobem do krajiny).
Cíl: procvičit prostorové vnímání, představivost v interakci s přírodou, sociální
vztahy, seznámení se s různým land – artovým land art neskloňuj uměním
Kompetence: Schopnost improvizace; schopnost vnímat přírodu jako výtvarné dílo
nebo ji použít k výtvarné práci, uvědomit si svůj prostor, hranice kolem sebe,
respekt k prostoru druhého, co pro mě znamená „můj“ prostor, jaký by měl být,
proč se cítím na určitém místě dobře.
Motivace: Povídání – vše má své hranice, svůj prostor (dům, město, les, země atd.).
Někdo potřebuje více prostoru, někdo méně. Místo, kde si sednu v přírodě, čemu
dávám přednost – louka, vyvýšenina, les, oplocená zahrada. Povídání si o bezpečí.
Povídání o umění land artu a ukázky několika děl.
Postup: Vezmeme děti do lesa a každý si najde svůj strom. Žáci by neměli být příliš
daleko od sebe, ale všichni na určité vytyčené ploše. Již po cestě děti sbírají různý
přírodní materiál (kamínky, zajímavé větvičky čí klacíky, listy, květiny apod.). Každý
si okolí stromu vyzdobí podle svého. Pozor, děti nedělají tzv. zahrádky, pouze zdobí
zem. Vznikají různé ornamenty, a když mají hotovo, mohou se propojit se sousedy
za pomoci cestiček nebo mohou stromy navzájem proplétat provazem nebo tenkým
lanem.
Pomůcky: Příjemné místo v přírodě s dostatkem suchého materiálu, přírodní
materiál, případně některé zahradnické nástroje, provazy, případně tenké lano.

4. Téma: HLEDÁNÍ PRASKLIN
Technika: muchláž
Cíl: tvůrčím přístupem poznat možnosti a vlastnosti voskových pastelek (jak reagují
s vodou, barvou apod.),
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Kompetence: cit pro barevnou kompozici
Postup: Celou plochu papíru pokreslíme voskovými barvami, aby nezůstalo žádné
bílé místo. Celé dílo zmuchláme do malé kuličky, kterou silně tiskneme v dlaních.
Poté celý papír rozbalíme. Musíme dát pozor, abychom

papír nepotrhali.

Na pevném povrchu (lavice) uhladíme rukou. Následně celou barevnou plochu
potíráme hadříkem namočeným v černé tuši. Ta se „chytá“ právě v místech, kde se
při muchlání vydrolila vosková barva a vznikly praskliny. V těch následně mohou děti
hledat tvar nebo praskliny jen tak obtahovat tuší.
Pomůcky: voskové pastelky, černá tuš, štětec, kancelářský papír (nebo papír s nižší
gramáží), čistý bavlněný nebo flanelový hadřík

KOUZELNÁ VODNÍ HLADINA
Technika: otisky tuše z vody
Cíl: tvůrčí přístup, seznámení se s jednoduchou technikou tisku
Kompetence: schopnost rozvíjet fantazii, improvizaci; schopnost zklidnění se
Motivace: Zavřeme oči a na chvíli si představíme klidnou vodní hladinu, studánku
nebo tichou tůňku v lese. Představíme si, jak ji narušíme, když do ní hodíme
kamínek nebo do ní ponoříme ruku a cákáme drobné kapky.
Postup: Děláme tuší kaňky do vody a obtiskujeme na papír. Vzniklá díla můžeme
dotvořit nebo tvorbu v tomto bodě ukončíme.
Pomůcky: barevné tuše, náčrtníkové papíry formátu A4 (lépe méně savé)

Sebepercepce
V těchto aktivitách se soustředíme sami na sebe, na to, jak vnímáme sami sebe.
Sebepercepce je způsob lidského pojetí, jak vnímáme sebe. Jako u ostatních lidí,
nahlížíme na sebe skrze naše chování a reakce na podněty.
Prostřednictvím následujících technik možná pomůžeme dětem nahlédnout
na sebe skrze výtvarné tvoření.
1. Téma: OPUŠTĚNÝ OSTROV
Technika: kresba tuší, malba vodovými barvami
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Cíl: uvědomit si důležitost blízkých lidí, dokázat vybrat důležité lidi i věci
Kompetence: uvědomění si sounáležitosti, schopnost spolupráce
Motivace: Povídání si o pocitech trosečníka, pocity osamění. Důležitost rodiny,
našich blízkých. Pocit bezpečí, které nám rodina dává. Co dokážeme sami a co
ve spolupráci s ostatními? Shledáváme rozdíl?
Postup: Nakreslit na opuštěném ostrově sebe spolu s lidmi, které tam chci mít
(maximálně osm). Dále nakreslit několik věcí, které jsou důležité pro společné
přežití. Děti kreslí nejdříve tuší, následně kresbu kolorují vodovými barvami.
Pomůcky: černá tuš, vodové barvy, kreslicí karton formátu A4 nebo A3

2. Téma: MASKA
Technika: papírmašé
Cíl: Objevení fenoménu masky, uvědomění si sám sebe pod maskou, jak se
chováme, když máme masku – mění se naše chování? Co cítíme?
Kompetence: představa o sobě samém, podpora sebedůvěry, tvořivost, práce
s novým materiálem
Motivace: Masky patří odedávna k tvorbě člověka, od pradávna si lidé vytvářeli
masky zvířat, bohů aj. Povídání o tom, jaký smysl měly a mají dnes? Masky vyzývají
k proměně, ke hře, můžeme si s nimi vyzkoušet různé role nebo životní situace. Je
nám příjemné schovat se za masku?
Postup: Papírmašé je hmota z kousků papíru (novin) rozmočených ve vodě
a následně spojených tapetovým lepidlem. Masku modelujeme na nafouknutém
balónku. Kousky papíru namočeného v tapetovém lepidle postupně přikládáme
na jednu stranu balónku (zaplníme asi polovinu). Musíme vytvořit dostatečně silnou
vrstvu asi 0,5 - 1 cm, aby maska byla pevná. Po uschnutí ji pomalujeme vodovou
nebo temperovou barvou. Nakonec můžeme přetřít lakem pro zvýraznění efektu
barvy.
Pomůcky: staré noviny nebo podobný měkký papír, tapetové lepidlo, balónky,
vodové a temperové barvy, lak na dřevo, nádoby na lepidlo, lak na dřevo
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Modifikace: 1. S maskami můžeme zahrát divadlo nebo jen spontánní dramatizaci
určité situace. Můžeme se v nich hromadně projít po vesnici.
2. Techniku papírmašé můžeme využít k různým prostorovým
tvorbám, hmota je dobře tvárná a po zaschnutí odolná, můžeme modelovat
abstrakce, krajinu, město, zvířata, lidi atd.

3. Téma: UVNITŘ TĚLA
Technika: škrobová barva
Cíl: hmatový prožitek, vjem, tvoření v rytmu hudby, kontakt s barevnou hustou
hmotou, představa proudění tekutiny umocněná skladbou Vltava od B. Smetany tělo v klidu (klidné proudění), v pohybu nebo při sportu (závěrečná fáze vířící a silné
řeky)
Kompetence: umět si hrát, schopnost imaginace
Motivace: povídání si o těle, o proudění vody, o tekutinách v našem těle, proudění
krve při různých činnostech
Postup: Na začátku děti sami sebe obkreslí na velký formát. Postavu mohou
vystřihnout, ale lépe nebo lépe vytrhat. Vnitřek postavy se pak různým způsobem
vyplní předem připravenou barevnou hmotou (viz níže). Hmota má konzistenci gelu,
je průhledná, a opravdu může vytvářet dojem proudící tekutiny v těle. Mohou
probíhat různé hrátky s barvou, nanášení hmoty různým nářadím nebo jen rukama.
Do zasychající hmoty je možno rýhováním kreslit.
Pomůcky: balicí papír, potravinářské barvy, bramborový škrob, nádoby na barvu
(vhodné jsou zavařovací sklenice); Míchání barvy – dostatečné množství
bramborového škrobu rozmícháme ve studené vodě, kterou dolijeme horkou
vodou, nebo ji zahřejeme (např. v mikrovlnné troubě). Do vzniklého gelu
přimícháváme různé potravinářské barvy, množstvím určujeme sytost barvy.

4. Téma: POCITY
Technika: mozaika z papíru
Cíl: popsat a vyjádřit pocity barvou a tvarem
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Kompetence: Představa o sobě samém, o svých pocitech, vyjádření pocitů
pozitivních, ale i negativních, práce s nimi.
Motivace: povídání o pocitech, jak prožíváme některé pocity a jak se při tom
chováme. Které pocity máme rádi a které ne. Proč se někdy cítíme smutní a jindy
veselí. Mohou být tyto pocity bez příčiny?
Postup: Na tabuli napíšeme názvy čtyř pocitů: RADOST, SPOKOJENOST, SMUTEK,
ZLOST. Děti postupně ztvárňují zadané pocity v libovolném pořadí. Děti mají na stole
čtyři kreslicí čtvrtky. Z každé vystřihnou jednu velkou postavu (bytost), která má
znázorňovat zvolený pocit. Následně postavu vyplní obdélníky nebo čtverci
z krepového papíru. Okraje zastřihnou (zarovnají). Nejlépe je na každou postavu
použít jednu barvu ve 2 – 3 odstínech, ale tolerujeme i jiné barevné kombinace.
Postavy můžeme nakonec nalepit na černý papír nebo podklad, aby pěkně vynikly.
Pomůcky: kreslicí karton formátu A4, nůžky, lepidlo, krepové papíry

Práce ve dvojici
1. Téma: SPOLEČNÁ KRESBA
Technika: volná kresba
Cíl: schopnost komunikace prostřednictvím kresby, empatie
Kompetence: ohleduplnost a úcta k práci partnera, respekt a empatie, pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce poslední větu bych dala do závorek
Motivace: rozhovory na téma přátelství, čím se vyznačuje. Je dobré zmínit pojmy
jako náklonnost, porozumění, ohleduplnost, upřímnost, důvěra, nezištná pomoc.
Co očekáváme od přátel a co jim naopak můžeme nabídnout.
Postup: Děti ve dvojici tvoří na společný papír. Pokud možno kreslí beze slov,
komunikace se odehrává pouze prostřednictvím tužky nebo fixu. Každý z dvojice si
zvolí jednu nebo dvě barvy (více ne). Postupně zadáváme dětem různé možnosti, jak
a co tvořit. Každou „hru“ začnou děti společně na nový papír. Cvičení můžeme
ozvláštnit hudbou. Zadání zní: „Kreslete, co chcete.“; „Jeden kreslí rovné tahy
a druhý křivky.“; „Můžete se spojit v jedné kresbě.“; „Vzájemně se pronásledujte po
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papíře.“; „Kreslete opačnou rukou, než jste zvyklí.“; „Zrcadlete navzájem svoji
kresbu.“
Pomůcky: kreslicí karton formátu A4, pastelky, fixy

2. Téma: SPOLEČNÝ OBJEKT
Technika: práce s drobným materiálem
Cíl: nové poznatky o netradičních materiálech, zamyšlení se nad plýtváním
a recyklací, rozvoj jemné motoriky, přesnost
Kompetence: shopnost kombinovat zvolené technologické postupy, správné
a promyšlené plánování práce, pochopení některých ekologických souvislostí
a environmentálních problémů
Motivace: rozšiřující rozhovor o odpadech, o jejich znovuvyužívání, o různorodosti
výrobků, které se vyrábějí z odpadů
Postup: Dvojice společně pracuje na objektu z odpadového materiálu. Práci je třeba
velmi dobře promyslet a naplánovat. Je třeba hlavně s mladšími žáky konzultovat
jejich plán, aby se nepouštěli do nereálných objektů.
Pomůcky: různý odpadový materiál (PET lahve i s víčky, plechovky, tvrdší lepenka,
korkové nebo umělohmotné špunty, obalový materiál apod.), lepidlo, nůžky, tavná
pistole, špejle, řezací nůž

3. Téma: ROLE SILNĚJŠÍHO
Podle knihy Skupinová arteterapie, Marian Liebmann
Technika: dle volby každého
Cíl: zvolit námět a techniku a zprostředkovat ji partnerovi, pracovat dle návodu
partnera
Kompetence: respektovat rozhodnutí druhého, spolupracovat s ním, vyjadřovat své
myšlenky, dodržovat pravidla, využívat znalosti a zkušenosti k uskutečnění vlastního
nápadu
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Motivace: Hra na dospělého (nebo učitele), který poroučí a nařizuje dětem. Je však
důležité si uvědomit, že dospělí nebo učitel musí také správně vést, vychovávat,
dávat správné příkazy.
Postup: Děti utvoří dvojice a zvolí si, kdo začne s rolí vedoucího. Ten následně
určuje druhému, co má dělat, co kreslit, malovat a jaké materiály při tom použít.
Role si poté vymění. Po skončení tvorby si povídáme o pocitech z této zkušenosti.
Tímto cvičením se dotýkáme otázek kontroly a autority. V našem prostředí
malotřídní školy je zajímavé utvořit dvojice z mladších a starších žáků, můžeme se
poté soustředit na pocity, které přineslo „poroučení“ od mladšího.
Pomůcky: Nachystáme co nejvíce výtvarného materiálu, aby měly děti na výběr:
papíry různých barev, popř. i struktur; kreslicí náčiní (tužky, fixy, pastelky, suché
pastely, tuše), vodové a temperové barvy, lepidla, nůžky

4. Téma: PORTRÉT
Technika: kombinovaná - kresba suchým pastelem, koláž
Cíl: všímat si detailů obličeje, dokázat zachytit charakteristické rysy
Kompetence: empatie, schopnost vcítit se do druhého, vytvořit pozitivní představu
o sobě, sebedůvěra
Motivace: povídání o portrétním malířství, otázka, zda znají děti portréty, viděly
někdy nějaký nebo mají dokonce nějaký doma?
Postup: Nejdříve nakreslíme portrét svůj a poté portrét partnera. Pokud děti chtějí,
mohou kombinovat koláž s kresbou. Některé části obličeje mohou nalepit
z výstřižků z časopisů a letáků. Vzniknou čtyři portréty, které dáme nakonec k sobě
a povídáme si o nich.
Pomůcky: suchý pastel, kreslicí karton formátu A4, staré časopisy a letáky, nůžky,
lepidlo

Práce zaměřená na komunikaci ve skupině (začlenění)
Aktivity v této kapitole jsou v prostředí malotřídní školy zvláště užitečné.
Je žádoucí, aby se spolu děti naučily dobře vycházet a spolupracovat. A to nejen
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v rámci ročníku, ale i napříč ročníky. Je dobré, aby starší spolužáci pomáhali mladším
a ti naopak, aby dokázali tuto pomoc přijímat. Zároveň aby spolu uměli
komunikovat, aby se mladší nestyděli říci své názory. Problémem někdy bývá, pokud
starší zneužívají své role staršího a silnějšího. V tomto nám mohou být nápomocny
aktivity, kdy vytvoříme malé skupiny (tří až čtyř žáků) mladších a starších společně.
Během specificky zaměřené tvorby se mohou navzájem lépe poznat, objevit své
silné stránky a přednosti, díky kterým si sebe budou více vážit. Každý může skupinu
podnítit k zajímavé činnosti, „posunout ji“ a přispět k zajímavému výsledku.
1. Téma: SPOLEČNÁ KRAJINA
Technika: kombinovaná - kresba, malba
Cíl: ztvárnit představu svojí krajiny, probuzení vztahu k ploše
Kompetence: uvědomění si sounáležitosti se skupinou prostřednictvím společné
práce
Motivace: povídání si o krajinách, o oblíbených místech v přírodě, o zahradách
a parcích. Děti mohou vyprávět o svých vysněných krajinách, o tom, co by v nich
mělo být.
Postup: Vytvoříme skupiny děti asi po osmi. Děti se sesednou okolo jednoho
balicího papíru (asi 2 - 2,5 m). Rozdělíme plochu papíru tak, aby měl každý před
sebou asi 0,5 m. Na své ploše si každý namaluje svoji krajinu (lesy, louky, rybníky,
řeky, zahrady, domy apod.). V této fázi nesmí nikdo zasahovat do prostoru někoho
jiného. Snažíme se kreslit beze slov (i když ve skupině dětí je to velmi obtížné). Po
určité době, kdy mají všichni svoji krajinu hotovou, zadáme pokyn, aby si krajiny
propojily. Samozřejmě pokud budou chtít. Mohou mezi sebou vytvářet společné
cesty, lesy, louky, místa, kde by se rády potkávaly. Tato práce by měla stále
probíhat bez domlouvání.
Pomůcky: balicí papír, fixy nebo pastelky, vodové barvy

2. Téma: MOŘE
Volně inspirováno výtvarně-dramatickou lekcí Moře z knihy Výtvarná dramatika
v pedagogické praxi od I. Bečvářové.
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Technika: akční tvorba za doprovodu hudby v kombinaci s body-artem (tělové
umění, v našem případě malování po rukách)
Cíl: Za pomoci hudby a vizuálních obrazů prohlubovat poznávání a prožívání, rozvoj
motoriky
Kompetence: sounáležitost se světem, s lidmi, s živou a neživou přírodou,
schopnost imaginace
Motivace: Poslech zvuků moře se zavřenýma očima, povídání si o moři, co víme
o moři, kteří živočichové v něm žijí.
Postup: Posloucháme reprodukované zvuky moře a hrajeme si s igelitovou plachtou
- asociace moře. Plachtou různě pohybujeme a vytváříme „vlny“, chodíme
ve „vlnách“, ležíme na hladině apod. Vyprávíme si, co zde můžeme najít, co tam
patří a co ne. Následně si každý namaluje kamínek, který našel „v moři“. V závěru
malujeme společné moře (prstová malba), které je domovem všech kamínků.
Kamínky umisťujeme zpět do moře. Během malby moře si mohou děti malovat
na ruce (sami nebo vzájemně), které následně splývají s obrazem moře.
Pomůcky: prstové nebo temperové barvy, latex, balící papír, kamínky

3. Téma: KRÁSNÉ A OŠKLIVÉ
Technika: kresba pastelkou
Cíl: uvolnění, zvýšení sebevědomí, upevňování dobrých mezilidských vztahů
Kompetence: dodržování pravidel, i když se nám nelíbí; umět přijímat nové role;
spolupráce
Motivace: Povídání o krásných věcech, o nevkusu, o předmětech kolem nás. Co se
zdá krásné jednomu, nemusí se zdát druhému. Co je ošklivost?
Postup: Děti utvoří tříčlenné skupiny, první vytvoří něco krásného, druhý výtvor
pokazí, další jej opět vylepší a tak dále. Střídáme děti pravidelně po pěti minutách.
Nakonec si povídáme o pocitech, která v nás tato činnost vzbuzovala. Jak se děti
cítily, když jim partner „zkazil“ obraz? Jak se cítily, když měly obraz vylepšit? A bylo
to jednoduché?
Pomůcky: kreslicí karton, pastelky
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4. Téma: ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Technika: velkoplošná skupinová malba ve spojení s hudbou
Cíl: rozvoj tvořivosti, organizačních a skupinových dovedností, výtvarné ztvárnění
přírody
Kompetence: schopnost naslouchat a reagovat na názory druhých, zapojit se
do diskuze, práce v týmu, upevňování mezilidských vztahů
Motivace: Vyjdeme ven před školu nebo na malou procházku. Zastavíme se
na klidném místě, nejlépe na místě, kde si mohou děti sednout. Pokud všichni
pohodlně sedí, zavřou na chvíli oči a budeme si představovat roční období.
Po každém období otevřeme oči a krátce si popovídáme o tom, co si kdo
představoval. Začneme jarem - děti si představí, jak se na jaře příroda probouzí, jak
se začne zelenat a různá zvířátka o sobě dávají vědět. Pokračujeme létem představíme si letní louku s různobarevnými květy; zahradu, sběr různých ovocných
plodů. Dále podzim - sklizená a zoraná pole, krásně zbarvené stromy nebo chůzi
ve spadaném listí. A končíme zimou - představíme si čerstvě napadlý

sníh,

procházku v něm; zamrzlý rybník a holé stromy, které odpočívají, aby se na jaře
mohly probudit. Poté se vrátíme do třídy a začneme tvořit.
Postup: Celá třída dostane jeden společný úkol - vytvořit velkou nástěnnou malbu
na téma ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ. Dětem vysvětlíme, že je nutné, aby si předem
stanovily výtvarné prostředky a postup práce. Necháme děti, aby se sami mezi
sebou domluvily na postupu práce, stanovily pravidla a rozdělily práci. Budeme
u této aktivity pouze jako pozorovatelé, korigujeme jen opravdové neshody nebo
hádky.
Pomůcky: balicí papír, vodové, temperové barvy, suché pastely, kreslicí karton,
barevné papíry, nůžky, lepidla
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4. 3 Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvoří děti malotřídní školy, respektive děti, které mají
nejčastěji problém v oblasti poruch učení.

Také se zde setkáváme s horším

začleněním mezi skupinu věkově různorodou anebo s obtížným soustředěním
dítěte, což není v prostředí malotřídní školy vůbec lehké. V současné době zde
máme jednoho integrovaného žáka s Aspergerovým syndromem. Do výzkumného
souboru jsem zařadila tři chlapce ve věku osm, deset a jedenáct let a dvě dívky
ve věku sedm a devět let.

V následující části se pokusím popsat vybrané děti, na které byl výzkum
soustředěn.
Dívka 7 let: 1. ročník. Děvče z rozvedené rodiny, matka má nového manžela,
mladší setru. Situace v rodině je stabilní, nový partner se o děti stará, s dětmi zřejmě
vychází velmi dobře. Byl i u zápisu, první školní den též dívku doprovodil, školních
akcí se zúčastňuje. V MŠ od tří let. Je pravák.
Dívka je velmi kamarádská, aktivní, ráda pracuje na zadaných úkolech. Dobře
vychází se spolužáky. Od nástupu do školy se projevují mírné obtíže dysgrafického
rázu. Písmo je pomalé, těžkopádné, špatný úchop psacího náčiní - tříprstý, drápovitý
a velmi křečovitý. V matematice se projevuje horší představa o počtu prvků, má
problémy s pochopením čísel a číselných vztahů, bez počítadla počítá s jistotou
pouze do 5. Do 20 s počítadlem, bez něj velmi těžce a s chybami. Maminka dobře
spolupracuje, s Natálkou dělá domácí přípravu, často procvičují, což se vždy
pozitivně projeví ve školní práci.
V tomto případě jsem se chtěla nejvíce soustředit na uvolnění ruky při držení
psacího náčiní. Její křečovité držení pera ji velmi vysiluje a unavuje a v důsledku
únavy píše pomalu a s chybami. Dívka je velmi pozitivně naladěná a všechny jí
zadané úkoly plní ráda a ochotně. Dle jejích slov má z výchov nejraději tělesnou
výchovu, dále pracovní činnosti a jako poslední uvádí výtvarnou výchovu.
Ve výtvarné výchově upřednostňuje stříhání, lepení nebo malbu štětcem před
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kresbou pastelkami nebo fixy, což vystihuje její problém. Přivést ji tedy více k tvorbě
a dobrému vztahu ke kreslení bylo i mým cílem.
V grafomotorických cvičeních byla nadšená z malování na velkou svislou plochu.
Zkusila jsem s ní ještě navíc malovat voskovkou na zemi, ale oběma rukama
současně, to jí poněkud činilo problém. Domluvily jsme se, že tuto činnost bude
zkoušet i doma. Zcela jistě potřebuje uvolnit celou paži od ramene, což si myslím
v důsledku způsobu držení celého těla při psaní. Pokud drží pero a píše, má pravou
ruku nejen v křeči, ale má tendenci ji velmi silně tisknout k tělu, dělá jí problém
držet ji volně na lavici. Doporučila jsem jí, aby cviky, které jsme prováděli před
samotným malováním (velké kruhy rukou vedené od ramene), dělala vždy doma
před psaním, popř. i ve škole, když na ně bude čas.
Jelikož od těchto cvičení uběhlo již několik měsíců a uvolňovací cviky jí stále
připomínám a ptám se, zda je opravdu důsledně dělá a je patrný pozitivní efekt.
Samozřejmě je to i přirozeným vývojem, tím, že každý den píše a tím ruku cvičí. Její
psaní je momentálně mnohem uvolněnější než na začátku. Očividně nepíše jako dřív
jakoby celým tělem, které měla vždy při psaní ve velké tenzi. I při ostatních
výtvarných činnostech se s postupujícím časem pouštěla do aktivit s větším
nadšením. Dříve se při skupinové práci držela spíše stranou (což mohlo být
způsobeno i počátečním studem v novém prostředí), v současnosti se i ráda ujímá
vedení a přebírá iniciativu. Podle jejích slov jí nejvíc vyhovovaly aktivity ve dvojicích.

Chlapec 8 let: 2. ročník. Chlapec z úplné rodiny. Má jednoho staršího bratra (též
v této škole, v 5. ročníku), kterého jsem si také zvolila do výzkumného souboru dětí
(níže zmiňovaný chlapec 11 let). V MŠ od 3 let, docházel na logopedii. Odklad školní
docházky neměl, i když o něm rodiče uvažovali. Maminka velmi dobře se školou
spolupracuje, oba chlapci jsou doma velmi dobře vedení a díky pečlivé domácí
přípravě jsou kompenzovány některé nedostatky.
Chlapec je veselý, kamarádský. Ve školní práci ovšem často nesoustředěný,
pomalejší tempo, hůře chápe a na vysvětlovanou látku se někdy i několikrát ptá.
Často neví, co se právě dělá, má problém udržet pozornost a soustředit se
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na zadanou práci. Není hyperaktivní, což vylučuje diagnózu

ADHD. Pokud je

zadávána samostatná práce, všechny děti poslouchají zadání, i tento chlapec
vypadá, že poslouchá, ovšem vzápětí se zeptá, co má dělat. I v průběhu společné
práce se často ztratí, nereaguje na pokyny, např. narýsujte přímku, napište si toto
do sešitu, sedí a kouká. Je třeba jej sledovat nebo u něj stát, ukázat mu a říci
individuálně „tady si to napiš“. Zpočátku školního roku seděl s chlapcem, kterého
strhával k nepozornosti. Domluvili jsme se na změně místa. Chlapec byl posazen
ke spolužačce, která je velmi snaživá a pozorná. Někdy se stane, že i ostatním říká,
co mají nebo nemají dělat. Zde jsme tuto vlastnost využily velmi účelně, jelikož
chlapec potřebuje někdy poradit a postrčit k práci. Když také viděl, jak rychle
spolužačka pracuje, měl snahu jí stačit. Tato „spolupráce“ chlapci velmi prospívá.
U chlapce bylo žádoucí sledovat jej hlavně v druhé a čtvrté oblasti, které se
zaměřují na koncentraci, zručnost, pozornost a sebepercepci. Rád maluje, dalo by
se říci, že je to jeho koníček (stejně jako bratrův). Pokud šlo o malování mandal,
vytváření masky nebo aktivitu uvnitř těla, neměl problém, soustředěně a se
zaujetím tvořil. V ostatních aktivitách jako mapa obce, životní prostředí nebo lidská
činnost se často zastavoval a ptal, jak dál. Někdy se pouze soustředil na tvoření
a zapomněl na zadané téma a práci. Například v aktivitě životní prostředí, kde měl
dotvořit okolí postavy a zaměřit se právě na zacházení s odpady, na toto zapomněl
a vytvořil zkrátka jen okolí dle své fantazie.
Z uvedeného vyplývá, že pokud se může chlapec soustředit pouze na výtvarnou
činnost, která nevyžaduje velké přemýšlení, je naprosto soustředěný. Ovšem
v činnostech, kde musí navíc přemýšlet o dalších souvislostech a podle toho
postupovat, pak je roztěkaný a v práci se ztrácí. Na to je třeba myslet i v hodinách.
V mých hodinách matematiky se toto projevuje při řešení slovních úloh a úloh, kde
je více výpočtů. Teď na konci druhého ročníku se právě takové začínají objevovat.
Potřebuje pomoci a právě tyto úlohy je třeba doma častěji procvičovat.

Dívka 9 let: 3. ročník. Děvče je z úplné rodiny, z dvojčat, má ještě mladšího
bratra. V mateřské škole od 3 let, docházela na logopedii, péče je již ukončena.
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Odklad školní docházky neměla, je pravák. Sledována v pedagogicko-psychologické
poradně od 2. třídy. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, rodiče jí pomáhají s domácí
přípravou, které se musí věnovat podstatně déle než sestra. Tento fakt cítí jako
nespravedlnost, ale postupně se s tím smiřuje (též díky podpoře a pomoci rodičů).
Dívka je mírně ostýchavá až introvertní, vyhledává společnost spíše jedné
kamarádky, o přestávkách upřednostňuje klidnější činnosti, hry v menším kolektivu
(1-2 spolužačky), některým spolužákům, včetně své sestry, se vyhýbá. Při
mimoškolních činnostech nebo ve výchovách nerada spolupracuje s určitou
skupinou spolužáků (pravděpodobně nějaké nedorozumění nebo křivdy z minulosti),
ráda ovšem pomáhá slabším nebo mladším, u kterých cítí podobnou pozici, jako má
sama. Somaticky přiměřeně vyspělá, velmi dobře spolupracuje, projevuje se
váhavost a nejistota, pomalé psychomotorické tempo.
Pravděpodobná percepční nedozrálost při zahájení školní docházky se projevuje
dodnes, objevují se obtíže dyslektické i dysortografické. Těžkosti ve čtení i psaní jsou
velmi podobné (nerozlišuje měkčení, dloužení, hranice slov atd.). Kvalita písma je
dobrá, písmena nevynechává, úprava je v pořádku. V matematice v podstatě doplácí
na špatné porozumění textu (zadání, slovní úlohy). Pokud je jí práce nebo slovní
úloha vysvětlena slovně, chápe podstatně rychleji. I algoritmy některých příkladů
chápe pomaleji a je třeba, po vysvětlení látky celému ročníku, vysvětlit jí vše
individuálně. Počítá pomaleji, ale pokud rozumí, většinou správně, má potřebu
delšího času. Potřebuje více podpory, povzbuzení a vedení, často ujišťovat
o správnosti postupu.
Její sestra, dvojče, je v podstatě její opak - je spíše extrovertní, hlasitá, někdy
až bojovná a hyperaktivní (stále v pohybu). V minulosti se několikrát vyskytla
i zlomyslnost, pomluvy a posmívání se slabším spolužákům (včetně její sestry).
Školní práci však mívá hotovou často jako první, je snaživá, aktivní a učení se jí daří
s větší lehkostí. Sestry spolu nejsou příliš spjaté, nevyhledávají navzájem svoji
společnost, nesedí spolu. Pravděpodobně je to dáno i rozdílností povah. Sledovaná
dívka vidí, že sestře jde vše lépe a nemusí vyvinout tolik úsilí. Ve škole nejsou jejich
výkony srovnávány, i rodiče vědí, že to není dobré. Je ovšem možné, že se s jistým
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porovnáváním dívka někdy setkala, ale zřejmě i sama dokáže posoudit situaci, což jí
na sebevědomí nepřidává. A není to pro ni ani motivující. Právě sebevědomí je to,
co jí chybí.
Sledovala jsem ji především v aktivitách zaměřených na sebepercepci,
koncentraci, zručnost a pozornost a v úkolech zaměřených na komunikaci
ve skupině (začlenění). Při malování mandal neměla sebemenší problém, velmi
ji tvorba těšila a chtěla tvořit další. Vzala si i několik předloh domů a postupně mi je
přinášela. Odpovídá to její introvertní povaze, kdy mohla v klidu a podle svého
tvořit. Přitom ovšem nebylo třeba nad tématem přemýšlet bylo jasně zadáno.
S úkolem ohledně životního prostředí si ještě docela poradila, i když se často
ptala, zda to má dobře nebo jak má v práci pokračovat. Byla znát její nejistota (ta se
projevuje velmi často). Ovšem s úkolem mapa mojí obce si už skoro nevěděla rady.
Práci vytvářela ve dvojici se starší spolužačkou. Po určité chvíli se nechala spíše vést,
jelikož cítila, že se nedokáže orientovat. Ke konci tvorby se jí to však podařilo a přišel
tzv. Aha efekt. Práci nakonec zhodnotila velmi pozitivně a s tvorbou byla spokojena.
Jelikož je dívka spíše introvert a při skupinových aktivitách pracuje nejraději jen
ve dvojici, zaměřila jsem se na ni v aktivitách pro větší skupiny nebo pro všechny. Při
kresbě společné krajiny si striktně kreslila svoji plochu v patřičném odstupu
od sousedů. Neměla zájem se propojovat, ale na vyzvání reagovala kladně, sama
ovšem iniciativu nevyvíjela. Při reflexi shrnula tuto aktivitu neutrálně, nadšená z ní
nebyla, spíše naopak. Moc se jí nelíbilo, že všichni malovali na jeden papír.
Překvapivě ji ovšem nadchla aktivita moře, pozitivně hodnotila poslech zvuků moře
a vytváření jednoduché barevné zvrásněné plochy představující moře a jeho
dotváření vlastními kameny. Zde skupinovou práci zvládla dobře, zřejmě proto, že
každý měl v moři vlastní výtvor, který měl své místo (žádné propojování ani
narušování prostoru). I začlenění pomalovaných rukou do obrazu se jí líbilo (myslím,
že ze stejného důvodu). Já jsem z dívčiných reakcí pochopila, jak je pro ni důležitý
vlastní, do jisté míry ohraničený prostor. Ve větší skupině se špatně prosazuje,
neumí to a necítí se dobře. Naopak v aktivitách, které si může přizpůsobit sama
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sobě (i v malé skupince), je šťastná, lépe pracuje a je sebevědomější. Je však třeba jí
pečlivě vybírat partnery nebo nechat výběr na ní.

Chlapec 10 let: 4. ročník. Chlapec z úplné rodiny, jeden starší bratr, jedna mladší
sestra. Byl sledován jako rizikový novorozenec. V MŠ od 4 let, měl odklad školní
docházky pro nezralost pracovní, psychosociální a neuropsychickou. Od počátku
školní docházky navštěvuje poradnu pro negativismus, nesoustředěnost a výchovné
obtíže (zvláště před zahájením domácí přípravy na školu). Prošel neurologickým
vyšetřením (nález v normě). A zároveň bylo doporučeno vyšetření u dětského
psychiatra, kde byla nasazena medikace (v současnosti se sleduje její efekt). Poruchy
chování nemá, včlenění do vrstevnické skupiny dobré, je kamarádský. Mimo školu je
hodný, vstřícný, netrpí úzkostmi, rodiče poslechne. Neshody jen v souvislosti se
školními povinnostmi (odmlouvá, je impulsivní). Matka se snaží spolupracovat, je
vstřícná, ale na chlapce často nezbývá tolik času, který by potřeboval. Matka
směnuje, a pokud má odpolední směnu, dohlíží na něj jen starší bratr, což bývá
nedostačující. Otec bývá též často v práci, o pomoci s domácí přípravou synovi
nevím.
Chlapec má velmi složitou povahu, ale normální nadání. Jeho školní práci
charakterizují velké výkyvy. Někdy je problém jej vůbec zapojit do učení, málo mluví,
má velmi pomalé tempo, které často přechází do apatie. Jsou hodiny, kdy nic
neudělá, nezahájí práci, nepožádá o pomoc, nereaguje na pokyny, neodpovídá na
dotaz ani na nabízenou pomoc. Dokáže prosedět celou vyučovací hodinu s tužkou
v ruce nad sešitem. Z toho se vyskytnou hodiny, kdy pracuje téměř jako všichni
ostatní a s malým počtem chyb. V takových situacích je třeba hodně chválit
a motivovat, což má někdy po určitou dobu pozitivní dopad. Není to však pravidlo.
V matematice má problém zapamatovat si postup práce, ale někdy se snaží
a dokáže počítat i bez chyb. V českém jazyce a gramatice je průměrný, velmi dobře
čte. V letošním roce se jeho prospěch zhoršil, hlavně kvůli tomu, že není co
hodnotit. Způsob přístupu ke škole, k učení, k překonávání překážek vyúsťuje
ve velice problematické výsledky. Prakticky denně něco zapomene (úkoly, pomůcky,
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zápisy atd.). Své věci má v nepořádku, neustále něco hledá, často hledanou věc
nemá, což jej velmi zdržuje (ostatní již pracují na zadané práci, ale on hledá věci).
U chlapce jsem si nebyla zcela jistá, na které oblasti se zaměřit. Samozřejmá byla
druhá oblast (koncentrace, zručnost a pozornost) a částečně čtvrtá (sebepercepce),
jelikož s jeho častým apatickým chováním se těžko zaměřuje na určitý problém.
Právě v souvislosti s jeho nezájmem a nechutí ke škole by bylo malým úspěchem
vzbudit v jakékoli školní práci zájem, byť jen malý. Hodiny výtvarné výchovy, stejně
jako ostatní, vnímá jako nutné zlo.
Od počátku pracoval jako vždy - rychle udělat požadovanou práci (jakkoliv) a mít
to za sebou. Žádný zájem, natož nadšení. Očividně se mu líbilo modelování, zde
projevil malý zájem i snahu. Již dříve jsem poznala, že má vztah k manuální práci.
Rád tráví s otcem čas v truhlářské dílně a pomáhá. V nadcházejících aktivitách se
však vrátil zpět ke své apatii. V závěrečných reflexích většinou nemluvil. Další
aktivita, která jej zaujala, bylo ztvárnění lidských činností (modelování postav z drátu
a následné omotání barevným papírem). Dařilo se mu a jeho výtvor došel malého
uznání i od spolužáků, což jej velmi těšilo. Chlapec je v podstatě oblíbený, ale přece
jen si někdy vyslechne drobnou uštěpačnou poznámku od spolužáků a smích, že
opět neumí, nemá věci apod. Společně se tomu s ostatními většinou směje (toto
chování je sice napomínáno ze strany učitele, ale vyskytne se), ale je cítit, že tím
skrývá rozpaky a lítost. Při aktivitě ztvárňování lidských činností jsem se asi poprvé
setkala s opravdu pozitivním naladěním a reakcí ve škole. Jednou se dokonce sám
zeptal, co budeme dělat. To dříve nepřipadlo v úvahu. V následujících aktivitách
jsem zaznamenala nepatrný posun v zájmu, ale nadále pracoval bez většího nadšení.
Překvapivě zlomovou aktivitou bylo tvoření masky. Tato práce ho sice nebavila jako
výše zmíněná, ale dopadla velmi zdařile, některými spolužáky hodnocená jako
nejlepší. Sklidil velké uznání a obdiv, což probudilo nadšení a neskrývanou radost.
V dalších hodinách mu tento úspěch kamarádi několikrát spontánně připomněli a on
od té doby začal mít výtvarnou výchovu rád. Začal si na tuto hodinu chystat věci
a pracoval často s úsměvem a radostí. Aktivity ve dvojicích a skupinách už prováděl
s jistou dávkou invence a zdravého sebevědomí. Tento chlapec je žák, který má
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ve třídě největší problémy, co se výuky týče. Problémy se stupňují hlavně od třetí
třídy. Každý byť sebemenší pokrok je zde velkým úspěchem stejně jako navozená
práceschopnost a nadšení (i když prozatím jen ve výtvarné výchově). Jakýsi přelom
v jeho chování, který byl naprosto nečekaný, je pro mě nadějí, že s jeho apatií lze
pracovat. Sice s velkými výkyvy a občasnou regresí, ale stojí za to hledat nové cesty
a neustále myslet na individuální přístup.
Zjistila jsem, že právě sebevědomí plynoucí z uznání od ostatních mu chybí.
Snažím se jej v ostatních hodinách za každý nepatrný úspěch výrazně chválit. Jen
někdy v něm vzbudím malou motivaci k práci, ale je třeba vytrvat. I když chlapec
neudělá v hodině ani polovinu práce jako ostatní, je třeba jej oceňovat i za to málo.
Neustále a pořád, jelikož jsem po této zkušenosti vypozorovala a zpětně si
uvědomila, že těžce nese jakékoliv upomínání. Nedává to znát, ale reaguje na něj
naprostým nezájmem a nicneděláním. Potřebuje stálé povzbuzování a také úsměv,
pokud jej kárám, stáhne se do sebe.

Chlapec 11 let: 5. ročník. Chlapec z úplné rodiny, jeden mladší bratr (výše
zmiňovaný chlapec osm let). Do poradny byl poprvé poslán v osmi letech
pro počínající projevy specifických poruch učení. Toto se při vyšetření potvrdilo, dále
ze zprávy: „disharmonický vývoj intelektu, horší regulace aktivity a pozornosti.“
V roce 2013 docházel na pravidelná reedukační cvičení. Kromě pomalého osobního
tempa má výkyvy v diktátech a dále má problém pochopit abstraktní zadání.
V letošním roce poradna potvrdila „obtíže dyslektické a v psaní dysortografické jevy
v zátěži“. Je doporučeno navýšení času na zvládnutí školní práce, co nejvíce používat
názoru
a při selhání umožnit opravné zkoušení. Matka se školou spolupracuje velmi dobře,
občas doma vysvětluje probíranou látku, pomáhá mu dokončovat školní práci a je
opravdu velkou oporou. Je to ukázkový příklad toho, jak podpora rodičů a domácí
příprava dokáže dětem kompenzovat jejich znevýhodnění.
Ještě bych se ráda zmínila o chlapcových zájmech, jelikož jsou už od první třídy
více než zajímavé. Vždy se soustředí na jedno téma, kterým je naprosto pohlcen,
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v knížkách si najde všechny dostupné informace a ty přímo „hltá“. Tato svá témata
také velmi pěkně výtvarně ztvárňuje. Takové zaujetí jedním tématem trvá asi dva
roky. V první a druhé třídě se takto intenzivně zajímal o starověký Egypt. Měl
vyrobené sešity s výstřižky, kresbami apod. Dalším tématem byl vesmír. Stejně jej
zaujal a stejně jej zpracovával. V jeho zaujetí je možno sledovat systematičnost
a řád. Pokud maluje nákresy a obrazy, musí být přesné. Pokud probíráme např.
téma vesmír, doplňuje můj výklad, vyjmenuje všechny názvy měsíců každé planety
sluneční soustavy apod.
Ve výtvarných aktivitách jsem se na tohoto chlapce zaměřila hlavně v oblastech
zkoumání výtvarných médií, sebepercepce, práce ve dvojici a úkolech zaměřených
na komunikaci ve skupině. Při dvou posledně jmenovaných by se mohlo zlepšit jeho
pracovní tempo, i když jej výtvarná výchova baví, i zde je velmi pomalý. Někdy se
zdá, že jeho přepečlivost jej tak pohltí, že si tvorbu vůbec nedokáže užít a uvolnit se.
A právě toto by se mohlo změnit při práci s ostatními. Jak již jsem zmínila, při výše
zmíněných aktivitách nejde až tak o výsledek, ale o proces.
Chlapec je zkoumavý typ, a co se týče výtvarné výchovy, zajímá ho vše nové.
Pokud jsme zkoušeli nové postupy a techniky, byl většinou velmi zaujatý prací
a snažil se, aby dopadla co nejlépe. Ovšem stává se, že proces experimentu nevyjde
vždy podle představ. Pak bylo vždy vidět velké zklamání a nechuť do další práce.
Někdy až zavržení tvorby a výsledku.
Při aktivitách ve dvojicích jsem jej cíleně řadila k mladším spolužákům (1. -2.
ročník). Mladší děti jsou většinou velmi spontánní, s prací rychle hotovy a tvoření si
opravdu užívají. To jsou přesně atributy, které bych u tohoto chlapce ráda navodila.
Když jsme začínali společnou kresbou, nelíbilo se mu, že mu druhý zasahuje
do práce. Při tvorbě společného objektu vyvíjel větší iniciativu a plánoval práci,
partner byl v pozici submisivní. Ve cvičení, kdy si děti zkouší roli silnějšího
a v podstatě nařizují, co bude partner dělat, si nejprve vyzkoušel roli „silnějšího“.
Zde se cítil dobře a spolužáka i dobře vedl k cíli. Když si poté role vyměnili, měl
tendenci si dělat věci po svém a zřejmě se v této roli necítil dobře. Po chvíli si však
na vedení zvykl i na tempo práce a přizpůsobil se. I výsledek byl dobrý a to bylo pro
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něj důležité. Nakonec zhodnotil práci velmi pozitivně a ocenil nápady mladšího
spolužáka. Při tvorbě ve skupinách byl většinou ten, který vymýšlel, co a jak bude
skupina tvořit. Své nápady však nedokázal vždy prosadit. Někdy zkrátka začal tvořit
a ostatní na něj navázali, někdy jim poradil, a jelikož je starší, děti jej většinou
poslechly. Ovšem pokud pracoval s vrstevníky, byl spíše v pozici submisivní a řídil se
nápady vrstevníků. Očividně se prosazoval jen tam, kde si naprosto věřil. Obecně
mu práce ve dvojici i ve skupině velmi prospívala. Jelikož je to spíše introvert, musel
se zde prosadit a práci ostatním i řídit. Měla jsem pocit, že ho tato zkušenost
posunula k většímu sebevědomí.
V oblasti zaměřené na sebepercepci byly znát vetší výkyvy. Tvorba masky se mu
velmi líbila. Opět se zde projevil jeho zájem o Egypt a tvořil masku podobnou
maskám faraonů, ve kterých byli pohřbíváni. Jeho práce byla opět velmi pečlivá
a propracovaná, ale jako vždy ji nestihl dokončit v určeném čase, tak jako své
ostatní. V aktivitě opuštěný ostrov si nevěděl rady. Projevila se zde jistá míra
nesamostatnosti v praktických oblastech života. Nešlo o fantazii, ale o ztvárnění
podstatných, důležitých věcí pro život a zde tápal. Částečně kopíroval spolužáky,
a přesto jeho ztvárnění nebralo v úvahu praktické stránky života.

ZÁVĚR
Cílem práce bylo aplikovat a odzkoušet možnosti použití prvků arteterapie
a artefiletiky v hodinách výtvarné výchovy v prostředí malotřídní školy. Při této práci
se děti mohou uvolnit, relaxovat a nesoustředit se jen na výsledek, ale
na momentální prožitek. Učitel se tak může o žácích prostřednictvím specificky
zaměřené činnosti mnohé dovědět. Při aktivitách cílených na konkrétní dovednosti
a kompetence si může všimnout nedostatků a problémů, které by jinak nemusel
objevit. Je to však dlouhodobá činnost a je dobré nevěnovat se jí v hodinách
stoprocentně. Zařazovat tyto aktivity průběžně, ne však stále, a střídat je s klasickou
výtvarnou výchovu.
Tématem této závěrečné práce bylo spojení výtvarné výchovy s prvky
arteterapie a artefiletiky a využití tohoto spojení pro děti na malotřídní škole.
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Poznatky jsem čerpala z odborné literatury, z níž vychází celá teoretická část. Tu
jsem uvedla kapitolou o arteterapii a artefiletice. Snažila jsem se přehledně popsat
její vývoj, teoretická východiska, formy i to, jak by mělo vypadat arteterapeutické
setkání. Popsala jsem i termín artefiletika, což je český termín a spojuje právě
arteterapii s výchovou. Pro tvorbu je důležité pochopit i duševní funkce jako
fantazie, imaginace a představivost, a proto je zde i toto téma popsáno. Nakonec
jsem se dotkla vztahu arteterapie a výtvarné výchovy, kde jsem se věnovala
současnému pronikání arteterapie do školní výtvarné výchovy a tomu, co mají tyto
dva obory společného. V druhé kapitole jsem popsala problematiku specifických
poruch učení. Vymezila a definovala jsem pojem SPU, popsala projevy a etiologii
a nakonec jsem se věnovala tématu diagnostiky a nápravě poruch učení.
Teoretickou část jsem uzavřela obecným popisem malotřídních škol konkrétním
popisem Základní školy Benetice, kde působím a kde jsem odzkoušela sestavené
výtvarné aktivity.
Cílem empirické části bylo vytvoření metodické řady výtvarných aktivit s prvky
arteterapie a její odzkoušení v podmínkách malotřídní školy. Tyto činnosti jsem
rozdělila do šesti oblastí a mimo tyto jsem se snažila o rozvoj tvůrčího potenciálu
a motivaci k tvorbě. Celá práce probíhala v délce asi šesti měsíců. Mezi dětmi jsem
vybrala pět jedinců, kteří mají ve škole určité problémy. Na tyto děti jsem zaměřila
svoji pozornost a tyto jsem také podrobněji popsala - jejich obtíže, způsob práce
a jejich vývoj během těchto šesti měsíců.

Práce přinesla komplex výsledků, které jsou níže shrnuty jakožto odpovědi
na výzkumné otázky:
1. Jaký je postoj k výtvarným aktivitám s prvky arteterapie u vybraných dětí?

Počáteční postoje dětí k aktivitám s prvky arteterapie jsou stejné jako u jiných
školních úkolů. Lze je hodnotit na škále ochota/neochota započít aktivitu. Výrazně
však směrem k ochotě přispívá úvodní rozhovor s dětmi v kruhu. Děti si na úvod
rády povídají, ale často se ptají, zda budou poté mít dostatek času na práci. Zvláště
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starší děti, které již bývají pečlivější, nerady tvoří ve spěchu. Při otázce, zda chtějí
mít na konci čas na reflexi, na společné povídání o tvorbě, prakticky všichni
odpovídaly kladně. Věděly, že budou výtvory prezentovat spolužákům, mluvit
o nich, popřípadě budou hodnoceny, což je vybízelo k lepší práci. Většina se na toto
sezení těšila a právě i tento moment je pro učitele motivující.
Dětem práce přináší uvolnění, možnost rozvíjet konkrétní kompetence, dostatek
času na zamyšlení (před tvorbou i po ní), možnost vyslovit svůj názor (ať už
na tvorbu samotnou nebo na tvorbu spolužáků), prožít si proces tvorby
a nesoustředit se jen na výsledek. Dětem se v programu líbilo mnoho nových
technik a experimentů, z nichž některé si poté zkoušely i doma.
Při zpětných reakcích jsem se od dětí dozvěděla mnoho podnětného. S čím byly
spokojeny, s čím nespokojeny, co a jak by se případně dalo změnit. Výrazně
pozitivním momentem strukturovaných hodin je možnost dětí se k tvorbě vyjádřit.
Pozitivnější výstupy ve srovnání s běžnými školními činnostmi lze hodnotit až
u zrealizovaných aktivit, což analyzuje a dokládá odpověď níže na druhou a třetí
výzkumnou otázku.

2. Jsou děti při této práci aktivnější a motivovanější? Vedou výtvarné techniky
k rozvoji spolupráce ve skupině?
Rostoucí motivovanost jsem zaznamenala u dívky (7 let, 1. ročník), která za dobu
aplikování arteterapeutických technik výrazně změnila projevy chuti pracovat
na výtvarných činnostech. Totéž je možno uvést u chlapce (10 let, 4. ročník),
u kterého bylo dosaženo i změny negativního vztahu k předmětu výtvarná výchova,
a to např. díky aktivitě MASKA. Paradoxně však tuto změnu nezpůsobila samotná
aktivita, ale až výrazné pozitivní hodnocení výtvoru od spolužáků. U chlapce přineslo
pozitivní hodnocení výrobku okolím tak zásadní změnu, že lze tuto součást struktury
hodiny postavit na roveň důležitosti vedle samotné aktivity. Následně se pak
ve skupinových činnostech cítil chlapec jistěji a dokázal lépe vyjádřit. Pozitivní efekt
na sebevědomí byl patrný i z častého připomínání dobrého výsledku v dané aktivitě
ze strany spolužáků.
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Potenciál zvýšit motivovanost dětí lze přisoudit např. aktivitě NEZNÁMÁ
KRAJINA, v níž se děti ihned odpoutaly od pocitu „musím splnit úkol“ a díky technice
kresby se zavřenýma očima očekávaly výsledek s napětím a byl jim dopřán moment
překvapení, který přinesl velmi dobré efekty i v aktivitách HLEDÁNÍ TVARU
či MOTÝLI. Velmi patrné uvolnění tenze bylo pozorovatelné u dívky (7 let, 1. ročník),
která se oprostila za dobu, kdy byly arteterapeutické metody aplikovány, od stylu
psaní celým tělem.

Dokonce u této dívky lze nyní pozorovat schopnost vést

skupinovou práci, resp. být tím, kdo se ve skupině nejvíce projevuje při společné
činnosti, což bylo před více než šesti měsíci zcela nepředpokládatelné. Aktivita
MALOVÁNÍ MANDAL podpořila zejména schopnost koncentrace, což bylo velmi
dobře pozorovatelné u chlapce (8 let, 2. ročník) a rovněž i u dalšího chlapce (10 let,
4. ročník). Oba jevili velké zaujetí, a tím také podali dobrý výsledek, který byl kladně
ohodnocen i spolužáky, což následně vedlo u staršího z nich k pozitivnějším
projevům okolí v hodnocení jeho osobnosti i v jiných situacích.
Práce ve skupinách mají obecně děti velmi rády. Zde ovšem máme za cíl přimět
je ke smysluplné spolupráci a naučit je komunikovat. Při aktivitě SPOLEČNÁ KRAJINA
si děti uvědomily svoje hranice a možnosti spolupráce. Když jsem dětem později
nastínila podobnou aktivitu v lese, ihned si vzpomněli na toto společné kreslení
a na pravidla. Ptaly se, zda se mohou propojit, pomáhat si nebo půjčovat materiál
a bylo vidět, že netvoří každý jen za sebe, ale že přemýšlí o všech plochách jako
celku. Nejvíce děti bavila aktivita MOŘE, kde jsme propojili tvoření na papír
s hudbou, malováním po kamenech a ve stejném duchu jsme malovali i po rukách.
Děti spontánně vymýšlely, jak vylepšit společnou tvorbu, objevil se náznakem
i tzv. brainstorming, který jsem ovšem musela ještě korigovat.

Naproti tomu

v poslední aktivitě jsem již měla možnost ověřit si, jak se děti dokážou na společné
práci domluvit sami. Co se týče výtvarné práce, děti lépe věděly, co mohou od koho
očekávat, jelikož prostřednictvím reflektivních rozhovorů již dříve lépe poznaly
výtvarnou práci každého ve skupině. Ve srovnání s podobnou prací zpočátku
školního roku jsem do té první musela podstatně více zasahovat a korigovat
neshody.
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Souhrnně přispěly k lepší kooperaci i porozumění učiteli prvky jako práce
ve dvojicích či sezení v kruhu, z nichž děti čerpaly větší vzájemnou
předpověditelnost, tedy lépe věděly, co od sebe a rovněž od učitele mohou
očekávat.

3. Co přináší tato práce dětem? Co přináší tvůrci a organizátorovi?
Šestiměsíční projekt byl zaměřen na pět dětí, u nichž jsem soustředila pozornost
na oblasti, jež je u nich nutné rozvíjet. Hlavně díky zápisu poznámek během hodin
a následnému zpracovávání jsem si uvědomila, jak mohu některým dětem pomáhat
v ostatních hodinách. Jakmile jsem popisovala situaci na papír, lépe jsem se
v ní orientovala a nacházela jsem řešení pomoci a spolupráce.
Dětem i organizátorovi a tvůrci aktivit přináší arteterpaeutické postupy zásadní
efekt, který lze nazvat hledáním a nalézáním vzájemných cest. Děti jsou díky
aktivitám, které propojují nutná cvičení s výtvarnou tvorbou, mnohem uvolněnější.
Výrazněji jsou ochotny vzájemně se ocenit, vidí, že své zajímavé dílo mohou
pozvednout propojením s dílem spolužáka v ještě lepší a zajímavější objekt, k čemuž
byla směřována např. aktivita PŘÍRODNÍ OBRAZY. Pro učitele je pak kooperující
skupina snadněji řiditelná. Bylo zmíněno, že arteterapie může významným
způsobem pomáhat jedincům, kteří mají problémy, ale není v jejich moci je
samostatně řešit. Výtvarná tvorba může pomoci najít cestu pomoci ventilovat
problémy nebo „pouze“ uklidnit a na chvíli zbavit úzkosti a napětí, které mohou děti
ze školního prostředí mít.
Cíle práce byly naplněny. Odzkoušela jsem řadu technik, které na děti zcela jistě
zapůsobily, ale říci, do jaké míry, je velmi obtížné. Jisté je, že pokud budeme
v hodinách výtvarné výchovy všímaví a nebudeme ji brát pouze jako rutinní
záležitost, můžeme se o dětech dovědět mnoho užitečného. Skrze výtvarné techniky
můžeme najít způsob práce, který jim vyhovuje. Já osobně jsem skrze tuto
několikaměsíční práci objevila mnoho nových postupů a cest, jak s dětmi lépe
pracovat a hlavně těm s problémy pomoci.
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