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Předmluva

Didaktické listy pro přípravu lekcí výtvarné výchovy Karla Řepy patří svou 

formou, obsahem i ambicemi bezesporu k mimořádným oborovým 

publikačním počinům. A to hned z několika důvodů. Podstatnou devízou 

předkládaného materiálu je, že reprezentuje nepočetné publikační 

výstupy vycházející z dlouhodobého ověřování interakce teorie a praxe. 

Autor při jejich tvorbě v rámci jedné dekády aplikoval a cyklicky 

zapracovával četné zpětné vazby od širokého spektra odborné 

veřejnosti – posluchačů studia učitelství základních škol a pedagogů 

z praxe počínaje, kolegů z terciární sféry vzdělávání konče. Vznikla tak 

práce skutečně dlouhodobě empiricky ověřovaná a obsahově validní – 

jak po stránce teoretické, tak z hlediska aplikovatelnosti v praxi. 

Konvolut listů představuje soubor vybraných výtvarně-pedagogických 

témat, zpracovaných do dvanácti vzájemně provázaných okruhů. Tyto 

vždy funkčně směřují ke strukturálně i obsahově kvalitní jednotce 

výukové lekce, kterou lze vnímat jako nejpodstatnější segment teorie 

výtvarné výchovy, v němž se naplno realizuje interakce činitelů výuky 

a probíhá formování žáka. Listy jsou tak předurčeny k širokému využití 

oborovou komunitou, a to jak pro koncepční přípravu studentů učitelství 

prvního a druhého stupně základních škol, základních uměleckých škol 

či pedagogů z praxe, tak také lektorů nejrůznějších forem výtvarných 

činností ve volnočasové sféře, kteří mají zájem své působení zkvalitnit 

a tematicky stratifikovat ve prospěch účastníků výtvarných kurzů.

Listy jsou koncipovány jako přehledové a graficky pestré pracovní mapy 

sloužící k rychlé orientaci v oblastech tradiční i současné výtvarné 

edukace. Jako celek představují didaktický systém, v jehož rámci jsou 

postupně rozvíjeny klíčové informace pro přípravu lekcí výtvarné 

výchovy na základní škole při reflektování vybraných problémů 

současné praxe.

V obecné rovině se věnují nejprve cílům výtvarné výchovy, aby dále 

představily jednotlivé druhy výtvarných činností, prostředky výtvarného 

vyjadřování a způsob jejich reflexe. Neopomíjí ani důležitá 

psychologická témata týkající se ontogeneze výtvarného projevu 

a výtvarné typologie, stejně jako dílčí didaktické obsahy, ve kterých by 

měl být výtvarný pedagog, ať už současný nebo budoucí, rámcově 

zorientován. Prostřednictvím odkazů na vlastní zdroje pak listy fungují 

také jako rozcestník pro zevrubnější studium vybraných témat 

a přístupů k výtvarné edukaci.

Soubor listů Karla Řepy se obrací k současnému diskurzu pojetí výtvarné 

výchovy v primární sféře vzdělávání, ale čerpá také z tradičních a v praxi 

ověřených přístupů, které nepozbyly své aktuálnosti a trvale plní 

předmětové výchovně-vzdělávací cíle. Záměrem autora předkládaných 

listů nebylo vytvořit nové paradigma didaktiky, ale shrnout společná 

témata z koncepcí minulých a současných a uspořádat je do 

přehledného rámce. Je však zcela jisté, že pod taktovkou jiného autora 

by listy, jejich obsah i uspořádání vypadaly zcela jinak. Citlivý a nanejvýš 

pokorný přístup Karla Řepy k nejrůznějším pojetím oborového 

uvažování ale vytvořil v pravdě nekonfliktní, využitelný a funkční 

příspěvek výtvarné pedagogice pro všechny zainteresované, nezávisle 

na jejich subjektivní preferenci toho či onoho diskurzu oboru či době 

a formě jejich školení.

V úspěšné snaze předložit cílové skupině základní didakticko-

-metodická témata byl autor nucen vstoupit na tenký led informační 

a obsahové redukce. Již zmíněná spolupráce s praxí však rizikovému 

zjednodušení dílčích témat a okruhů předešla. Tzv. instantnímu vnímání 

současných generací vycházejí listy kultivovaně a sofistikovaně vstříc. 

Bez laciné lapidárnosti předkládají pevný fundament  vytvářející jednu 

z cest ke kvalitní výtvarné výchově.

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

O autorovi

Karel Řepa působí jako pedagog na katedře 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU 

v Českých Budějovicích, na které rovněž 

vystudoval obory Učitelství českého jazyka 

a výtvarné výchovy a Arteterapie. Postgraduální 

studium dokončil na katedře výtvarné kultury 

PF UJEP v Ústí nad Labem.

Zabývá se didaktikou výtvarné výchovy pro 

první stupeň ZŠ, vedle které vyučuje také dějiny 

výtvarné kultury a předměty výtvarné přípravy. 

Dlouhodobě se věnuje teoriím tvůrčího procesu 

z pohledu hlubinné psychologie a oblasti  

environmentální tvorby.
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Cíle výtvarné výchovy
a kompetence výtvarného pedagoga 1

Jakou pozici má výtvarná výchova v systému základního vzdělávání?

Lze definovat univerzální pojetí výtvarné výchovy?

Musí výtvarný pedagog „umět pěkně malovat”?

Jaká je role výtvarné výchovy v době moderních technologií?

ZDROJE
VÝTVARNÉ
VÝCHOVY

ÚVODNÍ OTÁZKY

reflexe minulých pojetí předmětu (historické koncepce, proměny kurikula)

reflexe aktuálních výchovně-vzdělávacích trendů a nových didaktických přístupů

reflexe výtvarného umění (tradičních i nových výtvarně-výrazových prostředků)

reflexe psychologických poznatků (ontogeneze, typologie, teorie kreativity, psychoterapie)

reflexe teorií vizuální kultury (komunikace skrze obrazné vyjádření, kultura médií)

filosofie

psychologie

estetika

pedagogika

vizuální kulturaantropologie

ź Mění se v reakci na společenské dění a dobové 

kulturní preference (viz list č. 2).

ź Vychází z cílů všeobecného vzdělávání  přirozeně se –

tak odlišuje od cílů základního uměleckého 

vzdělávání, sledujícího soustavný rozvoj specifických 

tvůrčích kompetencí a umělecko-řemeslných 

dovedností, stejně tak od cílů speciální výtvarné 

výchovy či arteterapie, zaměřené na práci se žáky se 

spec iá ln ími  vzdě lávac ími  potřebami  nebo 

psychickými obtížemi.

ź Aktuální pojetí výtvarné výchovy klade důraz na 

osobitost žákovy výtvarné výpovědi, stejně jako 

na jeho schopnost orientovat se ve světě minulé 

i současné vizuální kultury. Na obrazové vyjádření 

nahlíží jako na jedinečnou a specifickou formu lidské 

komunikace. Vybavuje žáky kompetencemi kreativně 

pracovat s obrazy a jejich významy.

„Ptáci zrození v kleci si myslí, že létání je nemoc.“

Alejandro Jodorowsky

ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Sokrates

(469–399 př. n. l.)

Chápe výtvarné vyjádření jako zvláštní 

způsob lidské výpovědi o světě.

Zná základní výtvarné vyjadřovací prostředky 

a chápe jejich výrazové možnosti. Dovede jich 

využívat při řešení výtvarných úkolů.

Je schopen figurativní i nefigurativní výtvarné 

výpovědi o vlastním poznávání, prožívání 

a hodnocení světa.

K řešení výtvarných úkolů přistupuje jako 

k problému, který má více úspěšných variant 

řešení. Uvědomuje si význam tvořivého 

hledání, vlastního nápadu, představivosti 

a fantazie a uplatňuje je ve své práci.

Chápe rozdíl mezi běžným (fotografickým) 

popisem skutečnosti a jejím uměleckým 

ztvárněním (obyčejné kopírování skutečnosti 

nemůže nahradit individuální a tvořivou 

„proměnu“ světa skrze výtvarné činnosti).

Osvojil si uvědomělé pozorování skutečnosti, 

objektů uměleckých i mimouměleckých, 

přírodních i umělých forem a objevování 

jejich výtvarněestetických kvalit.

Výtvarným nadáním nebo talentem 

se zpravidla označuje kombinace 

výrazně rozvinutých duševních 

dispozic  vnímavosti, představivosti –

a estetické citlivosti ve spojení – 

s adekvátními výtvarně-technickými 

dovednostmi.

Ve výtvarné výchově, na rozdíl od 

vzdělání ryze uměleckého, nadání 

žáků nehodnotíme. Vycházíme 

z předpokladu, že každý žák může 

objevit osobitý a plnohodnotný 

způsob výtvarného vyjádření.

Úkolem výtvarného pedagoga je 

pečovat o otevřený a podnětný 

kreativní prostor, ve kterém všichni 

žáci získají dostatek možností nalézt 

a rozvinout svůj tvůrčí potenciál 

a v němž žáci zjevně nadaní mohou 

své vlohy plně uplatnit.

teorie umění
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VÝTVARNÝ PEDAGOG

VÝTVARNĚ NADANÝ ŽÁK

Kompetence výtvarného pedagoga 

podle Heleny Hazukové:

Jak na dobrou 
„výtvarku”? 

Většinu z uvedených kompetencí je možné 

získat cíleným a soustavným sebevzděláváním.

Některé z kompetencí vychází přímo 

z osobního (tvůrčího) nastavení výtvarného 

pedagoga a jeho postoje k předmětu.

Být vnímavý a otevřený ke světu i k žákům.

Vážit si autentického výtvarného projevu žáků a respektovat ontogenezi.

Klást důraz na proces tvorby a prožitek z ní.

Vnášet do výtvarné výchovy smysluplné obsahy.

1

3

2
„Talent nelze měřit. Měřit lze jen míru

spokojenosti s vlastním dílem.”

Diana & Nick Meglinovi

umělecká tvorba
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potřeba naplnit, ale pochodeň,

kterou je třeba zapálit!”
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6 Rozvoj estetické citlivosti

Výtvarná výchova vede žáky k objevování estetických kvalit 

ve výtvarném umění i ve vlastní výtvarné činnosti. Učí je hledat krásu 

v objektech estetických i mimoestetických (např. v městské a přírodní 

krajině) a rozlišovat projevy hodnotné od těch méně hodnotných.

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

Výtvarná výchova nabízí přirozený prostor pro skupinovou spolupráci, 

rozvoj komunikace a utváření sociálních vztahů ve třídě.

5

8 Rozvoj motorických a výtvarně-technických 

dovedností

Rozmanitost výtvarných činností a práce s různorodými materiály 

umožňuje postupný rozvoj a kultivaci motorických dovedností 

a zvládnutí výtvarných a řemeslných technik.
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Rozvoj představivosti a abstraktního myšlení

Schopnost práce s představivostí představuje jednu z důležitých 

komponent tvořivé a vnitřně integrované osobnosti.

U starších žáků lze prostřednictvím obrazného vyjádření soustavně 

rozvíjet a kultivovat metaforické/pojmové myšlení.

Rozvoj vnímavosti

Výtvarné činnosti jsou komplexní kognitivní procesy, založené z velké 

části na smyslovém vnímání.

Při práci s širokým spektrem vyjadřovacích prostředků (viz list č. 4) žáci 

soustavně získávají nové vizuální, hmatové a jiné podněty, skrze něž 

rozvíjí svou vnímavost a testují možnosti neverbální komunikace 

s okolím.

1

3 Rozvoj tvořivosti

Výtvarná výchova poskytuje otevřený prostor pro experimenty a nové 

objevy, čímž podporuje schopnost žáků přicházet s autentickými 

nápady a nacházet originální řešení tvůrčích problémů a výtvarných 

úkolů.

Schopnost formulovat originální 

a smysluplné myšlenky, vytvářet nová 

díla, přicházet s podnětnými vhledy 

a neotřelými postupy řešení určitého 

(např. výtvarného) problému či úkolu.

Tvořivá osobnost se vyznačuje 

rozvinutou citlivostí, vnitřní flexibilitou, 

schopností reorganizovat vlastní 

zkušenosti a vnější informace a volněji 

pracovat s jejich významy.

TVOŘIVOST

Vidění lze pojímat jako univerzální 

jazyk, který je možné trénovat 

a kultivovat, tedy rozvíjet naši 

vizuální kompetenci. Výsledkem 

rozvinuté vizuální gramotnosti je 

pak schopnost lépe „číst” významy 

obrazů okolního světa a vnímat 

způsoby jejich komunikace.

VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST

Rozvoj sebereflexe

Výtvarné činnosti jsou zrcadlem duševních procesů. Umožňují žákům 

reflektovat své vlastní duševní pochody, bezpečně formulovat niterné 

obsahy a regulovat emoce. 

4

Malý test tvořivosti:

Spojte těchto devět teček 

čtyřmi rovnými čárami, aniž 

byste zvedli tužku z papíru.

Lze jej definovat jako podbízivě 

sentimentální dílo snažící se na diváka 

zapůsobit pomocí jednoduchých nebo 

přehnaných emocí.

„Objekt sám o sobě se kýčovitým stává 

pouze tehdy, nestavíme-li se k němu 

s pomyšlením ‚to je krásné!’, ale s úvahou 

‚to je tak krásné, že nás to dojímá!’ “

 Milan Kundera

„Kýč se nachází v díle, kde přebývá 

citovosti a chybí v něm to, co se dá velmi 

těžko definovat jinak než jako hodnota, 

která umožňuje překročit sama sebe.”

Tomáš Vlček

KÝČ

CÍLE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

„Vidění je něčím, 

co jednak děláme, 

a jednak se to 

neustále učíme.”

Nicholas Mirzoeff

2 Rozvoj empatie a otevřenosti ke světu

Výtvarná výchova pracuje s pestrou škálou obsahů reflektujících životní 

zkušenosti žáků a sdílejících jejich prožitky. Podobně jako svět umění je 

i výtvarná výchova otevřená také rozmanitým oblastem lidského 

poznání (přírodovědným a humanitním obsahům), skrze které 

vybavuje žáky citlivostí ke světu a druhým lidem.

Představují soubor tvůrčích, kulturních a sociálních kompetencí, které 

prostřednictvím výtvarné výchovy soustavně rozvíjíme. Předmět se 

přirozeně podílí také na celkovém rozvoji kognitivních funkcí a osobnosti 

člověka.

„Tvořivost je 

schopnost vidět 

to, co vidí 

ostatní, ale něco 

jiného si u toho 

myslet.”

Francis Picabia

Citát k diskusi:

„Popravdě, děti vychovávat vůbec nelze. Můžeme nechat dítě růst 

přirozeně jako rostlinu, pečovat jenom o prsť kolem jeho kořenů, 

nebo mu můžeme v růstu překážet. Ale dítě vychovávat tím 

způsobem, že jeho osobnost formujeme podle své vlastní, 

je organicky kontradiktorické. Dítě roste, roste-li vůbec, pouze 

ze sebe nebo podle zákona svého vlastního růstu.“

Trigant Burrow (1927)

Čeho se ve výuce výtvarné výchovy vyvarovat:

ź mechanického osvojování samoúčelných a řemeslných dovedností, 

ź vizuálně realistického zobrazování jako smyslu výtvarných činností, 

ź povrchně „ilustrativních” řešení bez opory v prožitku, 

ź mechanickému připodobňování výtvarného projevu žáka uměleckému 

vyjadřování,

ź učení „zaručeným” postupům, schématům a efektním výtvorům, 

ź zaměňování výtvoru („výkresu”) za smysl práce: tím může být jen 

obohacení a rozvoj osobnosti každého žáka.
z textu osnov VV (2001)
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Historie a současnost výtvarné výchovy 2

Na která z minulých pojetí předmětu lze navazovat a která je možné zavrhnout?

Co nám o současné podobě výtvarné výchovy říkají aktuální kurikula?

Jaké informační zdroje je možné využít pro inspiraci a plánování výuky VV?

NOVOVĚKÉ KONCEPCE ESTETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ÚVODNÍ OTÁZKY

„Současná výtvarná výchova je pluralitním spektrem různých přístupů, jednotná teorie výtvarné výchovy neexistuje.“

Barbora Svátková

Po reformách vzdělávacího systému a zřízení povinné školní docházky na konci 18. století bylo vzdělání 

obecně chápáno jako příprava na řemeslo (později kopíruje poptávku vznikajícího průmyslu).

V roce 1774 je v českých zemích založen předmět kreslení  rozvíjí metody kreslení pravítkem, kružítkem –

a volnou rukou. Později vznikají výukové metody, zaručující efektnost výsledků (metoda kopírování podle 

předlohy, metoda geometrická, metoda stigmografická a později formy kresebného diktátu). Schematické 

kopírování tvarů a ornamentů (tzv. „krasotvarů”) klade důraz na věrnost předloze, přesnost a pečlivost.

Proti zavedeným metodám se vymezuje hnutí Arts and Crafts, které odmítalo kopírování schémat 

a kladoucí důraz na smyslové poznávání přírodních forem, vedoucí k ideálům skutečné krásy.

METODY KRESLENÍ V 19. STOLETÍ A POKUSY O JEHO REFORMU 

DRUHÁ POLOVINA 19. STOLETÍ

Sílí požadavky na reformu školního kreslení v našich zemích  předmět nemá vzdělávat jen –

ruku a oko, ale také rozvíjet ducha. Dle kritiků by učivo mělo být uspořádáno s ohledem na 

dětskou psychiku. Tento postoj byl ovlivněn rostoucím vlivem nově vzniklého oboru 

psychologie a prvních odborných studií, popisujících vývoj výtvarného projevu dítěte.

Arts and Crafts Movement bylo hnutí 

založené r. 1861 Williamem Morrisem, 

inspirováno myšlenkami Johna Ruskina. 

Odmítalo průmyslovou výrobu 

a navracelo se k řemeslu (kráse, 

účelovosti a mravním ideálům). Umění je 

chápáno jako činitel poznání a mravnosti 

a jeho původ je intuitivní (nenaučitelný). 

Nejprve je třeba vnímat a poznávat 

přírodní formy, teprve pak tvořit.

Osnovy se dále soustředí na řemeslné dovednosti a zároveň kopírují trendy 

v umění  jsou orientovány jak na impresionismus (funkce zrakového –

vnímání, individuální studium přírody), tak později na secesní, 

ornamentálně-dekorativní proud (plošná stylizace přírodních forem, 

zdobnost), který přetrvává až do 20. let 20. století.

KOLEM ROKU 1900

v roce 1903 vychází v českém překladu ucelená metodika Louise Pranga 

s názvem Umělecká výchova. Publikace předběhla svou dobu skrze 

komplexně zpracovanou a věkově adresnou skladbu výtvarných námětů, 

postupů a technik, zahrnujíc také volné kreslení z paměti a fantazie.

V roce 1907 následuje překlad knihy J. L. Tadda Nové methody ve výchově 

umělecké, představující plán vytváření výtvarné zkušenosti skrze 

pozorování přírodních i umělých forem a jejich následné kreslení z paměti. 

Zařazuje výcvik ruky, oka, kreslení oběma rukama, modelování.

Do povědomí se dostávají také myšlenky německého historika umění 

Alfreda Lichtwarka, který se věnuje myšlence zpřístupňování umění a jeho 

využití v estetické výchově mládeže a široké veřejnosti.

Prostor pro studium přírody a „přirozený dětský cit” v předmětu kreslení  byl 

soustavně prosazován také českými estetiky, pedagogy, psychology 

a propagátory spontánní dětské tvorby (Otakarem Hostinským, Františkem 

Krejčím, Františkem Čádou a dalšími).

Na konci 19. století vzniká Hnutí za uměleckou výchovu, propagující 

rozvíjení žákovy samostatnosti a autentické tvořivosti, stejně jako 

kulturních kompetencí skrze jejich kontakt s kvalitním uměním.

Jan Amos Komenský

(1592 1670)–

Jean Jacques Rousseau

(1712 1778)–

Friedrich Schiller   

(1758 1805)–

metoda geometrická

metoda stigmografická

ARTS AND CRAFTS

MODERNÍ UMĚNÍ

Od počátku 20. století, označovaného také jako „století dítěte”, se konají 

Světové kongresy dětské kresby (1900 v Paříži, 1904 v Bernu, 1908 

v Londýně, 1912 v Drážďanech, 1913 v Praze).

Rostoucí zájem o dětský výtvarný projev ze strany odborné veřejnosti, ale 

také moderních umělců (v rámci hledání kořenů tvořivosti), vede 

k nekritickému šíření pojmu „dětské umění”. Tyto tendence později vyústí do 

reformních, pedocentricky zaměřených, pedagogických proudů.

„Každé dítě se rodí jako umělec. Problém je, 

jak umělcem zůstat, až jednou vyroste.“ 

Pablo Picasso

„Dítě se sice často umělecky projevuje, ale 

umělcem není, protože je v moci svého 

talentu, ale svůj talent v moci nemá.“

André Malraux

první požadavky na systémové zavedení kreslení z představy

Formuluje koncepci senzualismu, tedy uplatnění smyslové výchovy ve vyučování rozličných 

oborů. Zavádí komplexní pojetí estetické výchovy (paralelní rozvoj vyjadřovacích prostředků 

výtvarných, hudebních, pěveckých a literárních). Projevuje respekt k dětskému výtvarnému 

projevu (analyzuje vývoj „výtvarného citu“ dítěte).

Komenského pedagogický plán směřuje z řádu přírody, přes řád práce, do řádu umění.

Definuje potřebu učit se od přírody a kopírovat její nahodilosti (výchova úzce spjata s rozvojem 

zraku a pozorovacích schopností).

Ve spise Estetická výchova rozvíjí spojení estetické a mravní výchovy a myšlenku umění jako 

nástroje k proniknutí do tajů duše dosáhne-li člověk duševní svobody, objeví také zákony – 

krásy.

Otakar Hostinský

(1847–1910)
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Umění vzniklé na přelomu 19. a 20. století 

v reakci na individualizaci společnosti 

otevíralo cesty novým způsobům vidění, 

experimentům s výtvarnými médii 

a hledáním osobitého výtvarného výrazu.

Mezi slavné moderní umělce, kteří 

obdivovali spontánní dětskou tvorbou pro 

její expresivitu, hýřivou barevnost 

a uvolněnost, patřili např. Pablo Picasso, 

Josef Čapek, Paul Klee a Joan Miró.
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PEDAGOGICKÉ REFORMY 20. STOLETÍ A ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

VÝVOJ PŘEDMĚTU PO ROCE 1945 

Nastává odklon od moderního umění a nácvik kresby v duchu akademického realismu 19. století.

V rámci sílícího ideologického tlaku na předmět kreslení po roce 1949 dochází k jeho celkové 

polytechnizaci, jíž dominuje studijní a technické kreslení, které doplňují dekorativní práce.

Od konce 50. let jsou cíle předmětu zvolna přehodnocovány v souvislosti s psychologickými 

poznatky. Vznikají požadavky na rozvoj tvořivosti a subjektivního výtvarného vyjádření.

Přicházejí nové osobnosti oboru (Jaromír Uždil, Alois Toufar, Jaroslav Brožek, Jiří David). 

S novými osnovami je předmět kreslení v roce 1960 přejmenován na výtvarnou výchovu. Předmět 

se koncepčně propojuje se západoevropskými trendy a inspiruje moderní pedagogikou.

Po roce 1968 je řada osobností nucena obor opustit. Výtvarná výchova si přesto i v době 

normalizace udržuje funkční koncepci a kvalitní osnovy. Vychází řada klíčových publikací, např. 

Čáry, klikyháky, paňáci a auta (1974) a Výtvarný projev a výchova (1978) od J. Uždila.

BAUHAUS

V rámci nové vzdělávací koncepce (RVP a ŠVP) přichází opět sjednocení teoretických 

východisek výtvarné výchovy, aktuálně zařazené pod vzdělávací oblast Umění a kultura. 

Předmět je v souladu s novými teoriemi vizuální kultury zacílen na komplexní rozvoj 

vizuální gramotnosti a kulturních kompetencí žáků.

Učivo předmětu je rozděleno na tři základní oblasti: rozvíjení smyslové citlivosti, 

uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků.

V rámci autonomie na úrovni školních institucí (ŠVP) se otevírá prostor pro rozmanitá 

obsahová pojetí předmětu, uplatnění mezipředmětových vztahů, průřezových témat 

a integraci edukačních programů muzeí a galerií (viz list č. 12).

Umělecko-průmyslová škola, založena 

ve Výmaru v roce 1919, prezentující 

moderní výtvarně-pedagogický model 

všestranného rozvoje individuální 

tvořivosti, která se může plně rozvíjet 

v týmové spolupráci u několika 

odborných disciplín. 

1960  Založen časopis Estetická výchova 

(od r. 1992 vychází pod názvem Výtvarná výchova).

1964  Organizace celostátní konference věnované 

tvořivosti spolu s výstavou Dítě a svět.

1966  XVIII. mezinárodní kongres INSEA v Praze.

1976  Nové osnovy VV pro ZŠ – odklon od technicky 

a dovednostně orientované výuky; zaměření 

na všestranný rozvoji žáka skrze proces tvoření 

a objevování, rozvoj vidění, výtvarného myšlení 

a fantazie; důraz na originalitu, duševní prožitky 

a emocionalitu výtvarného vyjádření.

logotyp
a kurikulum
(model studia)
školy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PO ROCE 1989

Liberalizace oborového prostředí vede k rostoucí názorové pluralitě v pojetí předmětu.

Kromě nových oborových didaktik vychází řada kvalitních metodických publikací, např. Kreslete si 

s námi od Karly Cikánové, Techniky ve výtvarné výchově od Věry Roeselové, Duchovní a smyslová 

výchova od Marty Pohnerové a Obrazárna v hlavě od Pavla Šamšuly.

Rozmanitost přístupů k výtvarné výchově v 90. letech (např. orientaci pedagogů na produkt nebo 

naopak na proces tvorby) demonstruje schéma Jana Slavíka z roku 1993:

Vzhledem k názorové nejednotnosti vznikají v roce 2001 tři rovnocenné, tzv. 

alternativní osnovy výtvarné výchovy (varianty A, B a třetí varianta C, která byla 

určena pro individuální práci s žáky).

+

K přetrvávajícím tendencím výtvarného ornamentalismu se postupně přidávají následující dva přístupy:

1) Psychologizující pojetí výtvarného vzdělávání

Vídeňský pedagog Franz Cizek ve své soukromé škole zavrhuje předlohy a začíná podněcovat dětskou 

představivost (malování podle paměti a fantazie). Podle Cizeka má každé dítě přirozenou vnitřní touhu 

se vyjádřit  dětská kresba má být tedy přirozeně svobodná, čistá a modely neomezená.–

Ve 20. letech vznikají na území ČSR tzv. pokusné školy (např. Dům dětství v Krnsku u Mladé Boleslavi  

založený Ladislavem Havránkem a Ladislavem Švarcem), pěstující zájem o přirozené výtvarné 

vyjadřování a spontaneitu dětí a proklamující, že jedinou metodou je svoboda. Výuka klade  důraz na 

propojení tematiky výtvarných děl s prožitky žáků a experimentuje se zaváděním kolektivních způsobů 

práce. K problematickým momentům však patří rámcové nadhodnocování výtvarného projevu dětí 

a konflikt mezi svobodou a řádem ve výchovně-vzdělávacím procesu.

2) Orientace na konstruktivismus

Konstruktivistické tendence vychází z kritiky secese, tj. bezduchého opakování ornamentů, a z inspirace 

soudobou uměleckou estetikou, spočívající v hledání krásných a účelných forem na technické bázi 

(funkcionalismus a Bauhaus). K problematickým momentům však patří časté nepochopení avantgardní 

estetiky a tendence k mechanickému geometrismu.

logo České sekce
INSEA

současná
oborová
periodika

BLATNÝ, Ladislav. Z historie výtvarné výchovy na českých školách. Brno: Univerzita J. E, Turkyně, 1983.

DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4593-4.

Kolektiv autorů. Alternativní učební osnovy výtvarné výchovy pro 1. 9. ročník základní školy. Praha: MŠMT, 2001.–

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2013. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/41216/.

Česká sekce INSEA | Oborový portál pro výtvarnou výchovu [online]. Dostupné z: https://www.insea.cz/.

vzor kreslení pracovních nástrojů podle názoru

Zdroje

tvorba v exteriéru v 50. letech 20. stol. (Velká Británie)

produkt

proces

transcendence inscenace
z roviny vnímání 

k pojmenování 
a porozumění

aktivita s cílem
prožitku

SLAVNOST
převaha spontaneity

prvky dramatické výchovy

TERAPIE
sebepoznání, duševní

integrace

MAGIE
fascinace výsledkem činnosti

výtvarné dílny

ZASVĚCENÍ
analýza procesu vytváření

odkrývání tajů řemesla
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Proč je znalost vývoje výtvarného projevu jednou ze zásadních kompetencí výtvarného pedagoga?

Co se při studiu ontogeneze výtvarného projevu dozvíme sami o sobě?

Jak s vývojovou analýzou žákovské tvorby pracovat ve výuce výtvarné výchovy?

K VÝVOJI VÝTVARNÉHO PROJEVU

ÚVODNÍ OTÁZKY

1. období čáranic  (1 3 roky)–

2. období preschematické  (3 6 let)–

3. období schematické  (6 9 let)–

4. období nastupujícího realismu  (8 12 let)–

5. období pseudonaturalistické  (11 15 let)–

6. období adolescentní výtvarné tvorby  (14 17 let)–

VÝVOJOVÁ STADIA PODLE VIKTORA LOWENFELDA

1. stádium senzomotorické (0–2 roky)

 myšlení je vázáno na skutečně prováděnou     

činnost, vytváří se specifický vztah k matce

2. stádium symbolické (2–4 roky)

 vývoj řeči, utváření symbolických znaků pro 

ustálené představy

3. stádium názorového myšlení (4–7 let)

 dítě vyvozuje závěry, závislé na dětském 

egocentrismu a činnosti dítěte

4. stádium konkrétních operací (7–11 let)

 vytváření myšlenkových kategorií, smysl pro 

povinnost

5. stádium formálních operací (12–14 let)

 vytváří obecné soudy, abstraktní myšlení

VÝVOJOVÁ TEORIE JEANA PIAGETA

James Sully  dětské kreslení je forma hry–

Herbert Read kreslení je pro dítě vrozená – 

vnitřní nutnost

Victor Lowenfeld tvorba je pro dítě sebereflexí, – 

projekcí sebe sama

Rudolf Arnheim kreslení je přirozená součást  – 

lidského motorického chování

KDYŽ DÍTĚ KRESLÍ...

ź Výtvarný projev se vyvíjí v závislosti na celkové ontogenezi jedince a zrcadlí zejména 

intelektový a emoční vývoj (neobratné vyvedení kresby však nemusí být nutně 

příznakem duševní zaostalosti jedince).

ź Sousedící vývojová stádia se mohou překrývat a mezi výtvarnými projevy žáků 

stejného věku mohou být výraznější rozdíly.

ź Proces kreslení a malování lze, především u mladších žáků, chápat jako specifický 

způsob vyprávění prostřednictvím obrazového jazyka.

ź Výtvarná tvorba obecně přispívá k vnitřní integraci a sociální adaptaci žáka.

Období ČÁRANIC (1 3 roky)–

ź Z kinestetického myšlení se stává myšlení imaginativní.

ź V tvorbě se prolínají tři roviny: hra, snění a realita.

ź Objekty na obraze zpočátku nemusí být ve vzájemných vztazích (dítě 

často kreslí vedle sebe co chce).

ź Převládající antropocentrismus (zájem o lidskou postavu  i zvířata –

bývají nejprve zobrazována s lidskými atributy).

ź Jako schéma lidské postavy vzniká nejprve tzv. hlavonožec (hlava 

a trup jsou sloučeny do jednoho objektu).

ź Mezi čtvrtým a pátým rokem života se objevují již samostatné objekty 

pro hlavu a trup, později vznikají i dvoudimenzionální ruce a nohy.

ź Postava se většinou dívá na pozorovatele a postupně na ní přibývá 

detailů (vlasy, prsty, oblečení …).

ź Užití barvy je zprvu spíše náhodné (emotivní), později schematické.

Období PRESCHEMATICKÉ (3 6 let)–

1

2

nakresli si domek

4 roky

3 roky

1 a půl roku

2 a půl roku

5 let

ź Kolem prvního roku života mohou vznikat první kresebné pokusy   –

tzv. neuspořádané čáranice.

ź Kreslení vychází spíše z motorické hry, než z vizuálního podnětu 

(rozvoj tzv. kinestetického myšlení  vědomí směru, rychlosti –

a polohy vlastního těla).

ź Kreslicí nástroj je držen celou dlaní.

ź Dítě často kreslí mimo vymezenou plochu.

ź Čáry zprvu souvisejí s prožíváním „já“  jsou součástí dítětem –

vnímaného vlastního těla.

ź Dítě se postupně začíná více soustředit na svojí činnost  vznikají tzv. –

kontrolované čáranice.

ź Dítě využívá pohybů zápěstí, dokáže obkreslit kruh, respektuje 

vymezený formát a zaměřuje se na určitou část své kresby. Kruhy 

a smyčky se stávají prvními prefigurálními objekty.

ź Ke konci období vznikají tzv. pojmenované čáranice, u kterých již lze 

vypozorovat určitý záměr, cílené umístění částí kresby a využití dříve 

nakreslených prvků.

ź Často se vyskytují náhodné obsahové asociace  tzv. náhodný –

realismus.

ź Barva je užívána k rozlišení objektů s odlišnými významy.

3ONTOGENEZE VÝTVARNÉHO PROJEVU

„Dětský výtvarný

projev nelže.“ 

Alois Toufar

„Děti nejsou omalovánky. Nemusíte je vybarvovat vašimi oblíbenými barvami.“

Khaled Hosseini
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SYNKRETISMUS

Synkretismus (synkreze = 

spojování, splývání) se v dětské 

tvorbě projevuje přibližně do 

8. roku života. Jedná se o způsob 

celistvého vnímání, který vede 

k přirozené schopnosti 

uspořádat dílčí prvky obrazu do 

jednotného celku.

ź Kresba stále reprezentuje především myšlenkový koncept (zřídkakdy 

zrakem vnímanou realitu), který odráží aktivní znalost prostředí žáka.

ź Nastává období ustálených a opakujících se tvarových schémat. 

ź Jedná se o závěrečné období tzv. magické kresby (výtvarné projevy mají 

pohádkový charakter, splývá v nich fantazie s realitou).

ź Postupně se dotváří úplné grafické znázornění lidské postavy tzv. „paňák” – 

– které odkazuje k celkové úrovni vývoje žáka (zpřesňují se proporce, 

přibývá detailů, analytický způsob zobrazování postavy se pozvolna mezi 1. 

a 4. třídou mění na způsob syntetický).

ź Barevnost objektů vychází ze znalostí skutečnosti a stává se rovněž 

opakovaným schématem (slunce je žluté, nebe modré, střecha červená aj.).

ź Kromě trvajícího zájmu o lidskou postavu se objevují stále častěji i motivy 

domů, rostlin, zvířat, stromů, aut a jiných objektů.

ź V prostoru se často objevuje tatáž postava ve více dějových fázích.

ź Objekty mohou být průhledné (tzv. rentgenové vidění)  časté např. –

při zobrazování architektury.

ź Kolem 7. roku mají objekty již svou vlastní základnu  tzv. „čáru země”.–

ź Přichází nové objevy v řešení prostoru  dělení plochy do pásů nebo –

sklápění scény do půdorysu.

ź Přetrvávají rozdíly mezi tvorbou chlapců a děvčat (dívky jsou zpravidla 

o něco pečlivější).

Období SCHEMATICKÉ (6 9 let)–3

Období NASTUPUJÍCÍHO REALISMU (8–12 let)

ź Povědomí o vlastních nedostatcích v kresbě a malbě často ústí v konec spontánních 

výtvarných aktivit (označováno jako krize výtvarného projevu).

ź Tvorba má již velmi osobité rysy, uplatňuje se projekce osobních významů.

ź Dochází k hlubšímu povědomí o prostorových vztazích a perspektivě, důležité objekty 

jsou důkladněji prokreslovány, proporce figur se blíží skutečnosti, rozvíjí se 

porozumění pro barevné a světelné efekty a sílí důraz na detail (vrásky, mimika, záhyby 

oblečení apod.).

ź Do prostředí zájmu se dostává idealizovaný autoportrét (sebeidentifikace), karikatury, 

logotypy, komiksy a graffiti.

ź Dle psychického a tvůrčího nastavení lze žáky rozdělit na tři výtvarné typy (viz list č. 11):

Období PSEUDONATURALISMU (11 15 let)–

ź Specifičnost projevu je závislá především na výtvarném typu 

jedince a preferenci určitých výtvarných médií.

ź Důležitá je reflexe vlastních schopností a dovedností vedoucích 

k získání kontroly nad výtvarným projevem, stejně jako nalezení 

vlastního výrazového nebo metaforického jazyka k sebevyjádření.

ź Bez motivace a metodického vedení další vývoj většinou stagnuje 

či se regresivně vrací do předchozích stádií.

ź Důležitou roli může sehrát kladný vztah žáka k výtvarné kultuře  –

identifikace s konkrétními obsahy umění i samotnými umělci.

Období ADOLESCENTNÍ TVORBY (14 17 let)–

EIDETISMUS

Jedná se o schopnost vybavit si 

neobyčejně živé, jasné představy 

či vjemy z minulosti (samovolně, 

nebo pod vlivem vnějších 

podnětů).

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZNÁT ONTOGENEZI?

ź Reálná očekávání výtvarných výstupů od žáků 

daného věku směřují k objektivnější reflexi tvorby,

ź povědomí o dalším směřování žáka vede 

k vytvoření smysluplného didaktického rámce 

výuky v „úseku” našeho pedagogického působení 

(zbytečně neblokujeme ontogenezi výtvarného 

projevu naší neznalostí),

ź získáme povědomí o specifických kvalitách 

žákovské tvorby,

ź skrze výtvarný projev můžeme sledovat a lépe 

chápat celkový psychický vývoj žáka.

4

5

6

JAK ŘEŠIT VÝTVARNOU KRIZI?
8 let

17 let

13 let

ź Programově se vyhýbat 

šablonám a předkresleným 

schématům,

ź od mladšího šk. věku postupně 

zavádět výtvarné studium 

skutečnosti učit žáky převádět – 

viděnou, trojrozměrnou 

skutečnost na dvourozměrný 

papír (viz list č. 8),

ź zprostředkovat zážitek 

z objevení hloubky prostoru 

skrze činnosti simulující 

překrývání objektů (např. 

koláže),

ź častěji zavádět do výuky 

obrazové ukázky z výtvarného 

umění (viz list č. 5 a č. 12),

ź rozvíjet prostorové cítění skrze 

modelování a další prostorové 

činnosti.

7 let

LOWENFELD, Viktor a W. Lambert BRITTAIN. Creative and mental growth. 8th ed. London: Collier Macmillan, 1987. ISBN 9780023721106.

PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.

READ, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.

TROJAN, Raul. Stati z teorie vyučování výtvarné výchově I. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 

UŽDIL, Jaromír. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7.

11 let

ź Žák pozvolna opouští emocionálně-imaginativní projev a tvoří na základě smyslové 

zkušenosti  skrze analýzu reality dochází k objektivizaci vidění.–

ź Ustaluje se výtvarný rukopis žáka, kvalitativní rozdíly v projevu jsou zřetelnější, tvorba 

začíná být více uvědomělá a redukuje se potřeba jejího verbálního doprovodu.

ź Mezi objekty na obrázku se již běžně objevují vnitřní vztahy.

ź Začínají pokusy o vyjádření hloubky prostoru prostřednictvím promyšleného rozmístění 

a překrývání objektů, práce s proporcemi a kulisovitým zobrazováním architektury.

ź Objevuje se profil obličeje a loutkovitě působící postava v pohybu.

ź Schematické použití barvy je pozvolna opouštěno, barevnost více kopíruje vnější realitu 

a posiluje také svou expresivní funkci.

ź Ke konci tohoto období může nastat prožívání neúspěchu při porovnání vlastních 

výtvorů s realitou a z toho pramenící nechuť tvořit.

Zdroje

9 let

11 let

10 let

vizuální typy  snaha o objektivní zobrazení reality, práce s perspektivou –

haptické typy  expresivní přístup, prostor v obraze utvářen subjektivně–

smíšené typy  nejednoznačné určení nebo kombinace předchozích typů–

6
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Jedná se o výtvarné projevy umožňující 

žákovi převést jeho představy (výtvarné 

vyjádření imaginace), vnímanou skutečnost 

(výtvarné studium skutečnosti) či volně 

experimentovat (výtvarná experimentace) 

na dvourozměrné ploše (např. na papíře, 

plátně nebo zdi).

Zahrnuje jak tradiční výtvarná média 

(kresba, malba, mozaika, vitráž atd.), 

reprodukční a experimentační postupy 

(grafické techniky, koláž, frotáž atd.), tak 

práci s novými médii (např. digitální grafika).

Plošné výtvarné činnosti hrají důležitou roli 

v ontogenezi výtvarného projevu. Žáci se 

postupně seznamují se zobrazovacími 

a výrazovými kvalitami linií, ploch, barev, 

kontrastů a učí se pracovat s plošnou 

kompozicí.

Celou řadu plošných technik lze funkčně 

kombinovat, a vytvářet tak nové výtvarně-

-vyjadřovací prostředky.

Výhodou plošných činností je skladnost děl 

a široké možnosti jejich prezentace.

Jde o rozmanité spektrum výtvarných projevů 

využívajících trojrozměrné vyjádření.

Prostorové výtvarné činnosti zahrnují, 

podobně jako činnosti plošné, práci s vlastní 

imaginací, studium skutečnosti a výtvarné 

experimenty.

Prostorovou tvorbu dělíme na modelování 

(např. z hlíny, moduritu, kašírované hmoty), 

tvorbu objektů  (např. dí la z papíru, 

odpadového mater iá lu ,  asambláže) , 

výtvarné práce v materiálech (např. reliéfy 

v sádře nebo ve dřevě, slepotisk), prostorové 

instalace (rozmanité práce s prostorem), 

výtvarné konstruování a design.

Práce s trojrozměrnými médii přirozeně 

rozvíjí prostorovou inteligenci, taktilní 

citlivost (taktilní = dotykový, hmatový), jemnou 

motoriku a kultivuje cit pro vnímání hmoty 

a objemovost.

Prostorové činnosti přispívají k vyváženosti 

vjemového rozvoje žáků a mohou hrát také 

důležitou roli v prevenci výtvarně krizových 

jevů.

Pojímá širokou oblast experimentálních 

činností a klade důraz na proces  / tvůrčí 

akci a prožitek z ní.

Intermediální tvorba může využívat prvky 

akčního umění (např. happeningu 

a performance) a dramatické tvorby, 

pracovat s časem nebo výtvarně reagovat 

na konkrétní prostředí.

Intermediální činnosti často zahrnují 

práci s novými médii a využívají digitální 

technologie (např. fotoaparát, kameru, 

interaktivní tabuli). Mohou přirozeně 

přesahovat do dalších expresivních 

oborů – např. hudební nebo dramatické 

výchovy. Jsou také často využívány 

v rámci galerijní a muzejní edukace. 

Svým charakterem patří do intermediální 

tvorby také animace výtvarného díla (viz 

list č. 12).

1/ PLOŠNÁ
TVORBA

2/ PROSTOROVÁ
TVORBA

3/ INTERMEDIÁLNÍ
TVORBA

prostředky VÝTVARNÉHO VYJADŘOVÁNÍ

Výtvarná média zahrnují konkrétní materiály, výtvarné techniky a postupy, 

které slouží k vizuálně-obraznému vyjádření.

Mezi tradiční výtvarná média patří kresba, malba, grafické techniky, klasická 

fotografie a sochařská tvorba. Mezi nová média pak řadíme široké spektrum dalších, 

často digitálních, zobrazovacích a komunikačních prostředků (interaktivní instalace, 

audiovizuální tvorba, video-art a další).

Výtvarný pedagog by měl mít s jednotlivými výtvarnými médii, technikami a nástroji, 

které ve výuce používá, základní praktickou zkušenost.

Výtvarná média lze, dle jejich charakteru, rozdělit do tří skupin na plošnou, 

prostorovou a intermediální tvorbu. 

Jakým spektrem výtvarných médií a vyjadřovacích prostředků VV disponuje?

Jak pracovat s dílčími prostředky výtvarného vyjadřování?

Patří ovládnutí výtvarných technik mezi základní pedagogické kompetence?

ÚVODNÍ OTÁZKY
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„Barvy jsou herci.“

Mark Rothko

Kvalitní výtvarné pomůcky, nástroje a materiály (viz vnitřní strana desek) umožňují efektivně 

pracovat s daným výtvarným médiem a plně využít jeho potenciál.

Výtvarný pedagog by měl umět dané výtvarné materiály, techniky a postupy vhodně  

zkombinovat s námětem či obsahem konkrétní lekce. Zároveň by měl brát ohled 

na výtvarně-technické dovednosti a vlastní preference žáků.

Ve výtvarné výchově lze využívat také řadu alternativních pomůcek a materiálů (např. 

houbičky na nádobí, zubní kartáčky, přírodniny a odpadové materiály).

Město budoucnosti, žáci 1. st. ZŠ, foto: Karel Řepa

modelování zvířat, žáci 1. st. ZUŠ, foto: Karel Řepaotisky barev, žáci 1. st. ZŠ, foto: Alena Ščuková

VÝTVARNÁ MÉDIA

VÝTVARNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY
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Jak působí souvislá jednobarevná 

plocha? Volíme vhodný podklad pro 

danou techniku? Kdy je vhodné pracovat 

s kontrastními plochami a podklady? 

Kdy a jak využít netradiční formáty?

Zdroje

AUMONT, Jacques. Obraz. Praha: AMU, 2010. ISBN 9788073311650

BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5.

BROŽEK, Jaroslav. (pseud. BROŽKOVÁ, Ivana). Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1983.

KANDINSKY, Wassily. Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 2000. Delfín (Triáda). ISBN 80-86138-16-x.

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

ROESELOVÁ, Věra. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, Praha: SARAH, 2004. ISBN 80-902267-5-2.

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, c1996. ISBN 80-902267-1-x.

BAREVNÁ SPEKTRA A KONTRASTY

V jakých případech je vhodné přejít 

z plošného do prostorového vyjádření? 

Jakým způsobem je možné prostor 

kolem nás výtvarně „rozhýbat” 

či „zabydlet”? 

Lze umocnit působení děl jejich 

originální instalací?

Jak působí věci a materiály na dotek?

Dokážeme využít rozmanité textury 

(hrubé, zvrásněné, hladké či jinak 

pojednané povrchy)? Jak povrch ovlivňuje 

celkové vyznění díla a jaký podklad se 

hodí pro jakou výtvarnou techniku?

Jakými postupy lze snímat povrchy kolem 

nás?

DÍLČÍ PROSTŘEDKY VÝTVARNÉHO VYJADŘOVÁNÍ

V rámci výtvarné činnosti využíváme, ať už jednotlivě či kombinovaně, specifické 

zobrazovací, výrazové a konstruktivní prostředky (viz kruhové schéma níže), které vytvářejí 

specifický „výtvarný jazyk” a bývají pevně spjaty s konkrétními výtvarnými médii (např. plocha 

a barva jsou přirozenými prostředky malby, linie zase náleží kresbě).

S jejich pomocí získává výtvarné dílo svou výpovědní a zobrazovací funkci (obraz může např. 

vyprávět příběh), ale také svou osobitost, intenzitu, naléhavost, jemnost, přímočarost, 

rafinovanost, dynamiku, rytmus, harmonii, rovnováhu a další specifické kvality.

Překvapivých způsobů vyjádření často docílíme kombinací či vzájemnou interakcí dílčích 

výtvarných prostředků (např. propojení světla, barvy a prostoru).

Za svébytné vyjadřovací prostředky můžeme považovat také tělesné pohyby a gesta, stejně jako 

způsoby vlastní prezentace/instalace již hotových děl či další manipulace s nimi (např. 

prostřednictvím výtvarné animace).

Jaké materiály a postupy vytvářejí 

nejzajímavější skvrny, stopy a otisky? 

Jak je dále využít?

A jak se dá tvořivě pracovat 

s náhodou?

JAK VZNIKÁ BARVA?

Jak tvořivě pracovat s bodem jako základní

stavební jednotkou obrazu? Jak fungují

tečkované sítě a rastry? 

Jaký nástroj vytváří jaké čáry?

Musí linie jen ohraničovat věci na obraze 

nebo se může rozvlnit jen tak – sama od sebe? 

Jaké materiály nám umožní volně tvarovat 

hmotu podle našich představ? Jaký je rozdíl 

mezi tvarováním hmoty a nacházením 

tvaru v hmotě?   

Lze prostřednictvím modelování získat cit 

pro svět tvarů a struktur, které nás 

obklopují? Není pro nás tvarování v jádru 

přirozenější než plošná tvorba?

PROCESY A PROMĚNY

Práci s výtvarnými prostředky můžeme obohatit 

prostřednictvím dalších fyzikálních nebo 

chemických procesů, které způsobují proměny 

díla v čase a prostoru (např. schnutí, tuhnutí, 

rozpouštění, narušování textury a struktury, 

změny barevnosti, stékání a rozpouštění 

pigmentů, pohyb objektů působením gravitace, 

proudění, práce se stabilitou/labilitou aj.).

TVAR

BARVA

SKVRNA PLOCHA

POVRCH

LINIE

PROSTORSVĚTLO

BOD

Z
D

R
O

J 
S

V
Ě

T
L

A Světlo je viditelná část 
elektromagnetického záření. Barvu 
určuje frekvence vln, které jsou 
produkovány např. sluncem, žárovkou, 
LED diodami, ohněm atd. Tyto jevy 
zkoumá fyzika (optika).

O
B

JE
K

T

Povrch objektu absorbuje záření na 
základě svého chemického složení. 
Barva objektu pak závisí na tom,  které 
vlnové délky jsou povrchem vstřebány 
a které jsou odraženy. Vlastnosti 
povrchů zkoumá chemie.

O
K

O

Záření, které doputuje na sítnici 
lidského oka, vyvolá vjem 
zprostředkovaný receptory citlivými 
na červenou, zelenou a modrou 
(= RGB). Jejich působení zkoumá 
fyziologie.

M
O

Z
E

K Nervovými impulzy je pak vjem vyslán 
až do mozku, který jej zpracuje a 
interpretuje. Tyto jevy zkoumá 
neurologie a psychologie.

Kontrast světlostní
Vzniká mezi barvami odlišné světlosti. 
Světlá se vedle tmavé zdá světlejší, 
tmavá je světlou ještě více ztmavována.

Kontrast teplotní
Vzniká mezi barvami nestejné „pocitové” 
teploty. Teplota barvy také ovlivňuje 
(ochlazuje/otepluje) vlastní okolí. 

Kontrast doplňkový
Vzniká mezi dvěma chromatickými 
barvami nacházejícími se přímo proti 
sobě v kruhovém spektru.

barvy primární

barvy achromatické

základní spektrum chromatických barev

barvy sekundární

barevný tón

  barevná sytost

barevná světlost

3 kvality 
barevného
vjemu

barvy bledé a lomené

Kontrast sytostní
Vzniká mezi barvami s odlišnou 
sytostní kvalitou/intenzitou.

Kontrast proporční
Vzniká mezi barvami s odlišnou 
proporcionalitou, resp. kvantitou.

Jaké role hrají barvy ve výtvarném díle? Jaké emoce 

v nás vzbuzují? Dokážeme barvy citlivě kombinovat 

a pracovat s jejich kontrasty?

„Skutečným dílem je změna.“

Andy Goldsworthy

Můžeme obraz s pomocí světelných 

kontrastů „rozsvítit” či vygradovat jeho 

působivost/atmosféru?

Jak vybudovat s pomocí světel a stínů 

objem?

Lze světlem kreslit a malovat?

Jak podtrhnout výtvarnou instalaci jejím 

nasvícením?
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činnostI ve výtvarné výchově 5

ÚVODNÍ OTÁZKY

Tři FORMY

výtvarných činností
dle aplikovaných médií 
a vyjadřovacích prostředků

Tři PŘÍSTUPY

k výtvarným činnostem
podle charakteru lekce

expresivníreceptivní
ČINNOSTI VE VÝTVARNÉ

VÝCHOVĚ

fotografie

malba

koláž

kresba

grafika

písmová
tvorba

počítačová
grafika videoart

výtvarná
animace

happening

animace
uměleckého

díla

land art

instalace

modelování

keramika

reliéfní
tvorba

design

práce
v materiálech

2/ PROSTOROVÁ
TVORBA

3/ INTERMEDIÁLNÍ TVORBA

Seznamování žáků se světem výtvarného umění

Nedílnou součástí výtvarné výchovy je seznamování žáků 

s vybranými uměleckými díly, styly, směry, kulturními 

epochami a životními příběhy vybraných tvůrců.

Žáci se konfrontací s uměleckými artefakty mohou tematicky 

i technicky inspirovat, uvědomit si široké možnosti tvořivého 

vyjádření a specifické role výtvarného umění v lidské kultuře 

(viz list č. 12).

Návštěvy výstav

Prostory galerií a muzeí představují ideální vzdělávací prostředí 

pro lekce výtvarné výchovy.

Návštěva kvalitních výstavních projektů a interakce s reálnými 

uměleckými díly je pro žáky zdrojem autentických zážitků. 

Přispívá také k povědomí o fungování kulturních institucí. 

Pedagog může rovněž využít nabídky edukačních programů 

dané instituce (viz list č. 12).

Exkurse a výpravy za výtvarnou kulturou

V rámci předmětu lze iniciovat setkávání žáků s kulturními díly 

utvářejícími kvalitu životního prostředí – např. formou exkurzí 

za historickou i současnou architekturou nebo prostřednictvím 

výletů za kulturním dědictvím v krajině.  

Návštěvy výtvarných ateliérů, studií a řemeslných 

dílen

Tvořivost žáků je možné podnítit také návštěvou specifického 

prostředí (ateliéru nebo tvůrčích dílen), ve kterém mohou zažít 

unikátní tvůrčí atmosféru nebo být přímo u zrodu a utváření 

výtvarného díla.

Besedy s výtvarníky

Návštěva výtvarníka prezentujícího vlastní tvorbu přímo ve 

třídě může žákům přinést autentičtější rozměr ve vnímání 

umění a motivovat je k vlastní činnosti. 

tvorba
objektů

výtvarné
studium

skutečnosti

výtvarná
experimentace

výtvarné
vyjádření
imaginace

výtvarná
experimentace

výtvarné
studium

skutečnosti

výtvarné
vyjádření
imaginace

výtvarná
experimentace

1/ PLOŠNÁ
TVORBA

upraveno podle:

HOSMAN, Zdeněk. 2007.
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PROSTOROVÁ
TVORBA

INTERMEDIÁLNÍ TVORBA

PLOŠNÁ
TVORBA

„Preferuji kreslení před mluvením. Kresba je rychlejší 

a poskytuje méně prostoru pro lež.“

Le Corbusier
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„Zkusíme asi ty
sněhuláky.”

„Budeme kreslit
voskovkama
a pak tuší.” 

„Experimentovat.” „Hele, já nevim.” 

jde po tématu jde po technice jde po přístupu nevíme, po čem jde 

Zaměření na přístup k výtvarné činnosti je z hlediska prvotního plánování vyvážené struktury výtvarných činností nejfunkčnější – zahrnuje aktivizaci 

konkrétního typu tvůrčího myšlení a jednání, je otevřené pestré škále námětů a přirozeně zahrnuje řadu médií (technik).

„Hele, a co
budete dělat
ve výtvarce?”

Proč je nutné dobře vybírat a variovat druhy tvůrčích a jiných činností?

Jaké výtvarné činnosti jsou vhodné pro žáky mladšího, středního a staršího školního věku?

Jaký vzdělávací potenciál mají v rámci VV receptivní činnosti a proč nejsou příliš rozšířené?
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PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Pojďme zkoumat reálný svět kolem nás

a přicházet na způsoby, jak jej zobrazit.

Pojďme se (více) zabývat světem umění a hledat 

v něm témata, která se nás dotýkají.

Pojďme objevovat nové výtvarné techniky 

a experimentovat s rozmanitými materiály.

Pojďme objevovat nové vyjadřovací prostředky 

a zapojme do hry nová média a technologie.

BABANOVÁ, Anna. Centra aktivit: cesta ke smysluplnému učení. Praha: Step by Step ČR, 2022. ISBN 978-80-907802-2-4.

CIKÁNOVÁ, Karla. Kreslete si s námi. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1997. ISBN 8071510157.

CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi. Praha: Aventinum, 1993. ISBN 80-7151-468-3.

CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-7151-732-1.

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. 94 s. ISBN 978-80-7394-001-0.

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, c1996. ISBN 80-902267-1-x.

Pojďme se zajímat o svět pohledem žáků

a zabývat se jejich autentickými prožitky.

mladší školní věk střední školní věk starší školní věk
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Zdroje

Při sestavování učebního plánu výtvarné výchovy je třeba dbát na činnostně a námětově pestré pojetí výuky s přihlédnutím k ontogenetickým 

specifikům žáků mladšího/středního/staršího školního věku (viz list č. 3).

Níže uvedený model představuje doporučené rozvržení expresivních a receptivních činností na základní škole tak, aby utvářely vnitřně provázaný 

a vyvážený výchovně-vzdělávací celek. Jednotlivé formy i přístupy k výtvarným činnostem jsou v něm koncipovány s ohledem na dynamický vývoj 

kognitivních funkcí, výtvarně-vyjadřovacích schopností a tvůrčích kompetencí žáků. Činnosti je zároveň možné vzájemně kombinovat (např. 

výtvarnou experimentaci s výtvarným vyjadřováním imaginace nebo prezentaci s výtvarným studiem skutečnosti).   

výtvarné studium skutečnosti

výtvarná experimentace

výtvarné vyjadřování imaginace

výtvarná experimentace

PLOŠNÁ
TVORBA

PROSTOROVÁ
TVORBA

INTERMEDIÁLNÍ
TVORBA

 upraveno podle: HOSMAN, Zdeněk. 2007.

výtvarné studium skutečnosti

výtvarná experimentace

výtvarné vyjadřování imaginace

RECEPTIVNÍ
ČINNOSTI

1.–3. roč.

10 %

40 %

10 %

20 %

10 %

-

5 %

5 %

mladší školní věk

4.–6. roč.

10 %

25 %    20 %

10 %    15 %

15 %

10 %

15 %

5 %

10 %

střední školní věk

7.–9. roč.

15 %

20 %

5 %

20 %

10 %

10 %

5 % 

15 %

starší školní věk

výklad  prezentace  diskuse
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Žákům průběžně nabízíme ke zpracování široké spektrum věkově přiměřených, motivačních, 

aktuálních, asociačně bohatých obsahů (témat/námětů/motivů), přirozeně vycházejících 

z jejich vnímání, zkoumání a prožívání světa. Danou látku se pokoušíme vhodně propojovat 

s dalšími vzdělávacími obsahy v rámci mezipředmětových vztahů. 

Jaký význam má výtvarné vyjadřování imaginace na prvním a na druhém stupni ZŠ?

Rozvíjíme imaginaci, fantazii, nebo oboje? A jaký je mezi tím rozdíl?

Dokážeme se vyjádřit lépe slovem, nebo obrazem?

Jak naše schopnosti utvářet představy ovlivňují digitální média?

IMAGINATIVNÍ TVORBA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

ÚVODNÍ OTÁZKY

ź Požadavek na kreslení dle představy rezonuje již ke konci 19. století v reakci na nové 

psychologické poznatky o ontogenezi. V rámci předmětu kreslení se výtvarná práce 

s imaginací koncepčně rozvíjí od počátku 20. století (viz list. č. 2).

ź Imaginace je (vedle vnímání, myšlení atd.) důležitou kognitivní funkcí. Představuje tak 

přirozenou a klíčovou součást výtvarného a obecně tvůrčího procesu.

ź Výtvarné vyjadřování imaginace je zrcadlem žákových znalostí a zkušeností o vnějším 

světě, ilustruje zároveň jeho vnitřní (prožitkový) svět a s ním související motivace, touhy 

a přání. Především v mladším školním věku funguje imaginativní tvorba jako projekční 

nástroj pro vyjádření niterného světa žáků.

ź Imaginativní tvorba významně participuje na celkovém duševním vývoji žáka a působí 

také jako psychohygienický prostředek.

Dřívější označení: pamětné kreslení, ilustrační kreslení, volné kreslení, tematické práce.

Dnešní označení: práce z představy, výtvarné vyjadřování imaginace.

ź Představou rozumíme celkový, slovy někdy těžko popsatelný, mentální obraz nějaké věci, předmětu, 

záměru či děje. Vizuální představivost lze potom chápat obecně jako obrazné myšlení. 

Představy jsou základním „psychickým materiálem” pro konkrétní i pojmové myšlení, cítění a jednání. 

Představa/představivost může být převážně zraková (vizuální), sluchová (auditivní), pohybová 

(motorická), prostorová, chuťová atd. (většina představ funguje jako spojité nádoby – je složena 

z provázaných smyslových prvků – např. k představě pláže patří i šumění vln, vůně soli, ryb atd.)

ź Vjem vychází ze smyslového ústrojí (optický, taktilní, čichový, sluchový... ). Na rozdíl od představ jsou 

vjemy závislé na trvání podnětu. Vjemy a představy fungují jako spojité nádoby – jsou v dialogu.

ź Synestetické vnímání a eidetická představivost (viz list č. 3) představují důležité psychické mechanismy 

pro zdravý vývoj percepčních funkcí a imaginativních schopností žáka.

PŘEDSTAVA A VJEM

PLOŠNÁ
TVORBA

PROSTOROVÁ
TVORBA

Fyziologické souznění smyslových 

vjemů. Aktivizace jednoho vjemu 

má spontánní odezvu u vjemu 

jiného (např. zvukový vjem se 

projeví vjemem barevným).

SYNESTÉZIE

imaginativní myšlení

přibližně od 3. roku života

kinestetické myšlení

kolem 1. roku života

výtvarné vyjadřování imaginace

výtvarné vyjadřování imaginace

POHÁDKY A MÝTY

Specifickou roli plní pohádkové 

(vhodné pro mladší školní věk) 

a mytologické (vhodné pro střední 

školní věk) náměty, v rámci jejichž 

výtvarného zpracování dochází často 

k intenzivnímu prožitku z daného 

děje a skrze identifikaci s postavami 

také k celkovému propojení obsahu 

daného příběhu s osobním 

příběhem žáka.

téma = obsahově komplexní a konzistentní látka, poskytující řetězec dalších námětů (např. podmořský svět)

námět = konkretizovaný nápad nebo vymezený objekt (např. velryba)

motiv = dílčí prvek určitého námětu (např. velrybí oko)

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ IMAGINATIVNÍ TVORBY

VÝTVARNÉ VYJADŘOVÁNÍ IMAGINACE 6

O veliké řepě, žák 2. třídy

„Svět je jen plátno

pro naši představivost.“

Henry D. Thoreau

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.”

Albert Einstein

Jakou barvu má tikání starých hodin 

a jak namalovat chuť citrónu?

svět lidí a jiných bytostí

svět vlastních zážitků

svět pohádek a mýtů

svět živé a neživé přírody

svět umění, vědy a techniky
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z lat. imaginatio = představa; imago = obraz, podobizna, vidina

Imaginace je v hlubinné psychologii chápána jako skutečností 

vázaná nebo jí inspirovaná představivost resp. schopnost 

vyvolávat v mysli představy či obrazy, které vycházejí 

z předchozí zkušenosti (paměťových stop a vzpomínek).

V širším významu tímto pojmem označujeme komplexní 

obrazotvornost resp. schopnost pracovat s vnitřními obrazy, 

která podmiňuje celkové tvořivé nastavení člověka.

z lat. phantasia = zjevení, sen, představa; z řec. fantasma = 

obraz, vidění, přelud

Fantazie je uvolněná představivost. Předchozí zkušenosti jsou 

ve fantazii volně přetvářeny nebo rozvíjeny, což vede ke vzniku 

zcela nových představ, originálních variací a kombinací 

mentálních obrazů.

Fantazijní obrazotvornost může vycházet z reálných podnětů 

(např. vlastních zážitků), zároveň však může realitu zcela 

rozpustit.

Přemíra „fantazírování” bez potřebného odstupu nezřídka kdy 

vede k rozmanitým výtvarným projevům kýče (viz list č. 1).

FANTAZIE
Rorschachův
projektivní test
(1921)

Pojem je souhrnná myšlenková představa pro určité jevy, skutečnosti, předměty 

i abstraktní témata. Vyjadřuje se zpravidla slovy nebo symboly.

Náš pojmový systém však není tvořen vštěpenými definicemi, nýbrž postupně se 

rozšiřujícími mentálními (vjemovými) obrazy, odvislými od naší tělové a kulturní 

zkušenosti. Myšlenkové operace jsou pak ve své podstatě manipulace s těmito obrazy.

POJEM A OBRAZ

„Zapomněli jsme, jak věci prožívat, už je jenom 

nahráváme.“
George Clooney

„Technika překonala všechny vzdálenosti, 

ale nevytvořila žádnou blízkost.“

Martin Heidegger

„Když to lze říci, proč to malovat?“

Francis Bacon

Důležité otázky při zavádění nových technologií podle Zdeňka Hosmana:

ź Co elektronické obrazy u žáků rozvíjejí z hlediska výtvarného i lidského?

ź Pro jaký stupeň je počítač nezbytný?

ź Kdy a proč elektronické obrazy používat?

ź Je žák operující s digitálními přístroji „vynálezcem“, nebo je touto technikou 

spíše manipulován?

Slova zachycují celkový výraz 

objektu – odkazují na obecný 

tvarovací princip věcí a zvuků 

= důkaz těsného propojení 

neverbálního a verbálního 

myšlení.

z experimentů Wolfganga Köhlera 

(1947)

Citát k diskusi:

„K vynálezu lineárního písma došlo proto, aby se získal odstup od obrazů, aby se obrazy 

mohly popisovat. Abeceda znamená ústup od piktogramů. Tím se mohly scény, míněné 

obrazy, rozložit do řádků a význam těchto obrazů se mohl vysvětlovat, vyprávět, zbavit magie. 

Pak ale působilo lineární písmo zpětně na pisatele, a literáti začali myslet a jednat podle 

pravidel psaní. Začali své okolí vnímat jako řádek, jako sled příčin a následků, a pak podle 

tohoto vhledu i jednat.” 
Vilém Flusser (1996)

ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: Doplněk, c1999. ISBN 80-7239-034-1.

ELIADE, Mircea. Obrazy a symboly. Brno: Computer Press, 2004. Eseje/studie. ISBN 80-722-6902-x.

FLUSSER, Vilém. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Front Cover. Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1996.

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. 94 s. ISBN 978-80-7394-001-0.

READ, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.

ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-238-3744-3.

Zdroje

IMAGINACE

TECHNOIMAGINACE

Pojmem technoimaginace označuje Vilém 

Flusser schopnost dešifrovat obrazy vzniklé 

s pomocí technických přístrojů a odhalovat 

jejich klamný charakter.

Předtechnické obrazy (kresby, malby a další 

tradiční média) jsou obrazovými symboly. 

Jako takové reprezentují pohledy a názory 

na předměty či stavy. Jsou zakódovány 

autorovou imaginací do podoby vědomě 

dohodnutých (či nevědomě tušených) znaků, 

přičemž k dešifrování nutně vyžadují aktivní 

imaginaci diváka.

Technické obrazy (fotografie, filmy, elektronická 

média apod.) představují ve svém principu 

zkreslené znaky (fotografie například předstírá, 

že je věrným zobrazením skutečné scény). 

Divák v kontaktu s technickými obrazy ztrácí 

potřebu dešifrovat jejich skrytou symbolickou 

povahu a zkoumat komplexní technologické 

pozadí jejího vzniku.

VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ VE VV

Při „bezmyšlenkovitém” 

fotografování funguje mozek v jiném 

režimu, než kdybychom danou 

situaci čistě jen vnímali – dochází 

k potlačení kognitivních procesů 

a útlumu paměťových funkcí. Jsme 

ochuzeni o prožitek z dané chvíle.

Před pořízením snímku pozorně 

vnímáme kvality daného místa nebo 

události a fotografování pojímáme 

jako nástroj. Soustředíme se na to, 

co fotíme a proč. Fotografii 

nevnímáme jako vzpomínku, ale 

jako prostředek pro její oživení.

PŘÍSTUPY K FOTOGRAFOVÁNÍ

ZELENÁ ČERVENÁ

Který tvar se jmenuje „Takete” 

a který je „Maluma”?

A jak to, že to poznáte?

konfrontace myšlení obrazného a myšlení verbálního 

svět „jako kdyby...”svět „co kdyby...”

PŘEDSTAVIVOST

IMAGINACE FANTAZIE

vázaná inspirovaná uvolněná rozpuštěná

Dvojhlavý drak, žák 4. třídy

vztah

představivosti

k realitě

„Mít imaginaci znamená vidět svět v jeho celistvosti; 

neboť mocí a posláním obrazů je ukazovat vše, 

co se nadále vzpírá pojmu. Odtud si můžeme 

vysvětlit neštěstí a zkázu člověka, kterému chybí 

imaginace: je odříznut od hluboké skutečnosti 

svého života a své vlastní duše.” Mircea Eliade

„…aktivní vyvolávání nových (vnitřních) obrazů 

ve shodě s přírodou, svébytný výkon myšlení nebo 

představování, který není bez rozmyslu 

a bezpodstatně vyfantazírován do prázdna.”

C. G. Jung

„Rozdíl mezi fantazií a imaginací je ve stupni 

popření reality.“ 
Anna Lepschy

1

2
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Výtvarná experimentace 7

Jaký potenciál mají výtvarně experimentační činnosti pro rozvoj tvůrčích kompetencí žáků?

S jakými výtvarnými médii lze ve výtvarné výchově experimentovat a kdy s tím začít?

Lze se na experimentaci a práci s výtvarnou náhodou metodicky připravit?

CO JE TO EXPERIMENT?

Pokus, test nebo zkouška, činy nebo 

operace realizované za účelem 

objevování něčeho dosud neznámého, 

testování určitého principu či hypotézy.

Již od útlého dětství je experiment 

přirozeným způsobem poznávání světa 

– objevování toho, jak věci kolem nás 

fungují.

„V podstatě se po nás žádá jediný druh 

odvahy odvážit se z toho všeho, s čím – 

se setkáme, věcí nejpodivnějších, 

nejzvláštnějších a nejnevysvětlitelnějších.”

Rainer Maria Rilke

Výtvarná experimentace zahrnuje činnosti zaměřené na objevování 

možností výtvarných médií a testování prostředků výtvarného 

vyjadřování skrze rozmanité hry s výtvarnými technikami, materiály 

a intermediální akce.

Důraz je kladen na proces a prožitek z tvůrčí činnosti.

V koncepcích výtvarné výchovy mají své místo od roku 1975.

alternativní označení: explorační výtvarné činnosti, výtvarné hry

ź Experimentaci je vhodné zařazovat již v mladším školním 

věku, kdy se žáci seznamují s jednotlivými výtvarnými 

médii, objevují nové techniky, materiály a testují možnosti 

vyjadřovacích prostředků (viz list č. 4).

ź Krátké experimentační etudy je možné koncipovat jako 

samostatné úvodní či motivační části delších lekcí nebo jako 

„akční úkoly” pro rychlejší žáky.

ź Je vhodné zamyslet se nad možným obsahovým ukotvením 

nebo dalším rozvinutím konkrétní výtvarné experimentace 

do výtvarného vyjadřování imaginace.

ź V rámci prevence výtvarně-krizových jevů fungují 

experimentační činnosti jako „motivační most” a vhodný  

doplněk k výtvarnému studiu skutečnosti.

ź Při vymýšlení experimentačních činností klademe hlavní 

důraz na tvůrčí proces.

ź Vyhýbáme se prvoplánovým mechanickým postupům 

(tzv. tvoření pro tvoření) a banálním výtvarným činnostem 

bez opory v prožitku.

Ve vlastních stopách,

žáci 4. třídy,

foto: Tereza Kortánková

DIDAKTICKÉ POZNÁMKY
K VÝTVARNÉ EXPERIMENTACI

Větrná strašidla,

foukaná tuš, žáci 3. třídy, 

foto: Karel Řepa

ÚVODNÍ OTÁZKY

Snové krajiny v akváriu,

žáci 1. stupně ZŠ, foto: Karel Řepa

Cíle výtvarné experimentace:

ź pěstování vynalézavosti a tvořivého myšlení

ź rozvíjení smyslové citlivosti

ź prevence výtvarných stereotypů a rigidních výtvarných forem

ź vytváření prostoru pro bezprostřední a osobitý způsob 

vyjádření

ź posílení motivace k tvorbě

ź ověřování komunikačních účinků rozmanitých prostředků 

výtvarného vyjadřování

ź zapojování nových výtvarných médií a technologií do VV

10

10

10

„Skutečný způsob poznání tkví v experimentu.”

William Blake

Proměna v lesní bytost, happening,

žáci 5. třídy, foto: Markéta Jiříková
Krajina, do které se vydám, papírovina,

žáci 4. třídy, foto: Tereza Kortánková

+

Upír, filmová animace,

žáci 2. třídy, foto: Klára Brůžková

Experimentace v rámci plošné 

a prostorové tvorby: hledání 

nových výrazových prostředků  –

netradiční aplikace, variace 

a kombinace rozmanitých 

výtvarných materiálů a technik.

Experimentace v rámci 

intermediální tvorby: hledání 

nových způsobů a forem výpovědi 

– práce s novými médii, 

dramatizací, prostorem, pohybem, 

časem atd. 

13



ź Stanovit si smysluplný cíl dané experimentace: zvážit, jaké 

kompetence vybraná činnost rozvíjí a co nového si žáci z dané lekce 

odnesou.

ź Před uvedením konkrétní výtvarné experimentace si danou činnost 

vyzkoušet a objevit co nejvíce možností, jež nám vybrané výtvarné 

médium, materiál nebo technika nabízí.

ź Promyslet způsob přiměřeně názorného a zároveň nesvazujícího 

uvedení experimentační činnosti, stejně jako způsoby jejího 

moderování v průběhu lekce.

ź I přes přirozeně danou neurčitost a subjektivní povahu výsledků 

výtvarné experimentace se nevyhýbat závěrečné reflexi jak  

výsledných děl, tak samotného procesu tvorby.

ź Při inspiraci výtvarným uměním (viz list č. 12) reflektovat 

myšlenkové principy a tvůrčí přístupy, které se za daným dílem 

nachází (vyhnout se formálnímu kopírování vzhledu díla).

JAK ZAVÁDĚT VÝTVARNOU EXPERIMENTACI DO PRAXE?

Zdroje

„S kamenem jsem začal pracovat v ryze 

experimentálním duchu. Jeho lámání

bylo mnohem zajímavější než samotná kresba, 

kterou jsem na něm vytvořil.”

Andy Goldsworthy

„Budete muset experimentovat a zkoušet si věci 

jen tak pro sebe, přičemž si nebudete jistí tím, 

co vlastně děláte. To je zcela v pořádku, 

přicházíte na svou vlastní cestu k jádru věci.”

Emily Carr

„Přestože ne každý experiment, který známe, lze 

označit jako velkou inspiraci, jádro každé velké 

inspirace tkví v experimentu.”
Charles Ives

„Jediná omezení, která v lidských životech 

existují, si klademe my sami.“
Konfucius

CIKÁNOVÁ, Karla. Kreslete si s námi. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1997. ISBN 8071510157.

CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi. Praha: Aventinum, 1993. ISBN 80-7151-468-3.

CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-7151-732-1.

FILIPOVÁ, Petra. Výtvarná výchova a digitální svět. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2021. ISBN 978-80-908056-1-3.

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář  výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. ISBN 978-80-7394-001-0.–

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, c1996. ISBN 80-902267-1-x.

ROESELOVÁ, Věra. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, Praha: SARAH, 2004. ISBN 80-902267-5-2.

ŠAMŠULA, Pavel. Obrazárna v hlavě 1 2 . Výtvarná čítanka pro 2. 5. ročník základní školy. Praha: Práce, 1996. ISBN 80-208-0380-7.– –

Max Ernst,

Z cyklu Přírodní historie, 

frotáž, 1926

Pro podnícení experimentu s výtvarným médiem či 
inovativní práci s obsahem vyjádření je možné využít 
vybrané principy tzv. „SCAMPER” metody:

SUBSTITUTE / NAHRAĎTE
Co se stane, když místo klasického štětce použiji 

pro malbu staré zubní kartáčky?

COMBINE / KOMBINUJTE
Co se stane, když do zasychajících temper vmícháme 

drcený barevný prášek ze suchých pastelů?

ADAPT / PŘIZPŮSOBTE
Co se stane, když portréty našich spolužáků nakreslíme 

na oválné formáty místo pravoúhlých?

MODIFY / UPRAVTE
Co se stane, když do zasychajících vodových barev 

na papíře přisypeme pár krystalů soli?

PUT TO ANOTHER USE / POUŽIJTE JINAK
Co se stane, když přes sebe naskládáme barevné obaly 

od sešitů do okenního rámu?

ELIMINATE / ODSTRAŇTE
Co se stane, dáme-li obrázek pod tekoucí vodu 

a smyjeme z něj přebytečné nánosy barev?

REVERSE / PŘEVRAŤTE
Co se stane, když nafotíme naše výtvory, a pak 

v počítačovém programu převrátíme jejich barevnost?

VYBRANÉ EXPERIMENTAČNÍ TECHNIKY

JAK „ZAŽEHNOUT” TVOŘIVOST?

VÝTVARNÉ UMĚNÍ JAKO ZDROJ INSPIRACE

Experimentaci ve výtvarném umění lze chápat jako 

zkoumání nových vizuálních, taktilních a jiných 

podnětů a objevování jejich výtvarného účinku.

Umělci často testují nové materiály a techniky, 

kombinují ty stávající a zapojují do tvorby neobvyklé 

výtvarné postupy. Především projevy moderního 

a současného umění bývají založeny na pokusech 

zacílených na objevování nových výtvarných forem.

ukázky výtvarných experimentací žáků 5. třídy, foto: Tereza Míková

Frotáže  snímání textur–

S pomocí měkkého nástroje (uhel, 
křída, tuha) a tenkého papíru lze 
jednoduše snímat povrchy 
různorodých objektů a zkoumat 
výtvarné kvality nově objevených 
textur.

Stopy a otisky materiálů

Že v sobě obyčejné předměty, 
(např. fólie, provázky, kartóny, 
látky) obsahují skrytý výtvarný 
potenciál lze snadno vyzkoušet 
jejich namočením do barev 
a otiskem na papír.

Koláže a asambláže

Slepování či kombinování různých 
materiálů a objektů, ať už formou 
koláže (2D), nebo asambláže (3D), 
často vede k hravým kompozicím 
a překvapivým materiálovým 
kontrastům.

Netradiční prostředky

Nahrazení malířských štětců jinými 
nástroji, ať už se jedná o špachtle, 
dřívka, hřebeny, válečky, nebo 
vlastní dlaně, směřuje k výrazově 
originálním stopám a plochám jako 
stvořeným pro imaginaci.

Nová média

Testování AV technologií (např. 
fotoaparátu, počítače, 
dataprojektoru) jako prostředků 
výtvarných experimentů a nových 
forem sdělení vede k rozšířenému 
vnímání jejich tvůrčího potenciálu.
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V jakém věku jsou žáci připraveni kreslit, malovat a modelovat podle skutečnosti?

Jaký je rozdíl mezi studijní tvorbou a fotografickým zobrazením reality?

Vyhýbají se učitelé tvorbě podle skutečnosti, jelikož si sami nejsou jisti svými zobrazovacími dovednostmi?

Jaký potenciál má výtvarné studium skutečnosti z hlediska psychického vývoje žáka na prvním stupni ZŠ?

Přibližně mezi 7.–12. rokem života se rozvíjí 

schopnost logicky přemýšlet o konkrétních 

událostech a objektech – utváří se 

„realističtější” obraz světa. Zároveň s tím 

vzniká schopnost odpoutat se od sebe sama 

a vnímat realitu z více hledisek.

„Jean Piaget říká, že v sedmi a osmi letech se 

vytvářejí kvalitativní operace, které strukturují 

prostor, uspořádání prostorové následnosti; 

vzniká cit pro intervaly, délky řezy 

a perspektivu. Budeme-li tuto obecně platnou 

zkušenost respektovat, dojdeme 

k překvapivému a dnes nepopulárnímu zjištění, 

že je nejvýš nutné vést děti zmíněného věku 

k realistickému vidění a k realistické studii 

úměrné dětským možnostem. (…) Je důležité 

poznamenat i to, že Piagetem stanovený věk 

je začátkem asi čtyřletého období.“

Milan Kyzour st. 

VÝTVARNÉ STUDIUM SKUTEČNOSTI VE VV

Výtvarné studium skutečnosti zahrnuje  plošné a prostorové činnosti, které se 

zaměřují na soustavné pozorování a studium okolního světa, potažmo 

nácvik dovedností k jeho zobrazování.

Skrze koncentrovanou percepci okolního světa žáci získávají nové zkušenosti 

o jeho povaze – poznatky o tvarech, prostorových, barevných, světelných jevech 

a jejich vztazích, ale také povědomí o samotných zákonitostech lidského vnímání.

Zaměření na vnější realitu zároveň napomáhá žákům vyvázat se z egocentrického 

myšlení (typického pro předškolní věk) a směřuje k rozšiřování citlivosti 

a utváření pozornějšího a hlubšího vztahu ke světu.

Studijní tvorba je součástí předmětu kreslení již od druhé poloviny 19. století.
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STUDIJNÍ TVORBA Z HLEDISKA DIDAKTIKY A ONTOGENEZE

„Skicování představuje téměř vše. Je v něm tvůrcova identita, jeho styl, jeho přesvědčení.”

Fernando Botero

ź Náročnost výtvarných úkolů (námětů lekcí) by měla pozvolna gradovat (stupňovat 

složitosti tvarů / povrchů studovaných objektů, komplikovanosti lineární, světelné 

a barevné kompozice). Úkoly by na sebe měly logicky navazovat a upevňovat předchozí 

dovednosti.

ź Žáci musí dobře znát možnosti výtvarné techniky / výtvarného materiálu, se kterým 

budou pracovat (ideální je předchozí experimentace s daným médiem).

ź Každé výtvarně-studijní činnosti by měla předcházet fáze soustředěného pozorování 

(navádění smyslů), případně i společného verbálního popisu viděné situace. 

ź Je vhodné se zamyslet nad vhodností zvolené výtvarné techniky ve vztahu 

k zobrazovanému námětu.

ź Klíčové je nepodceňovat organizační a metodickou přípravu lekce (Z jakého stanoviště 

/ úhlu pohledu / vzdálenosti se budou žáci na studovaný objekt dívat? Za jakého osvětlení 

a v kontrastu k jakému pozadí? Co vše je třeba prezentovat v úvodu lekce? Čím studijní 

tvorbu zahájit, jak postupovat a kdy skončit? Na co klást důraz v závěrečné reflexi?).

ź Konkrétní činnost je vhodné si před lekcí vyzkoušet – oživit vlastní pozorovací schopnosti 

a výtvarně-zobrazovací dovednosti.

ź Pro žáky může být velmi motivační, pustíme-li se do studijní tvorby společně s nimi.

Lov na jelena, žákyně MŠ, foto: Marie Tláskalová

POSTUPY A STRATEGIE PŘI ZAVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH ČINNOSTÍ

Vzhledem k ontogenetickým předpokladům je zařazování výtvarného studia skutečnosti 

vhodné především ve středním školním věku (období tzv. nastupujícího realismu). V této 

vývojové fázi je žák schopen  analyzovat realitu na základě svých smyslových zkušeností 

– dochází k postupné objektivizaci vidění (viz list č. 3).

Studium objektů reálného světa přináší inspirativní podněty také pro žáky mladšího 

školního věku – již od první třídy může být samostatnou tvůrčí výzvou, vizuální oporou 

a vhodným doplňkem výtvarného vyjadřování imaginace (s přihlédnutím k interpretační 

volnosti při zobrazování určitého námětu).

Nedostatek metodicky dobře uchopených studijních činností či jejich úplná absence 

na 1. stupni ZŠ u žáků často ústí do sebekritických postojů. Kolem čtvrté a páté třídy si 

žáci uvědomují úroveň svých výtvarně-zobrazovacích dovedností a konfrontují je 

s vnímanou realitou – často neví, jakým způsobem zobrazit to, co vidí. S nedůvěrou ve 

vlastní schopnosti přichází prožívání neúspěchu a demotivace k výtvarným činnostem 

obecně (označováno jako krize výtvarného projevu).

VÝTVARNÉ STUDIUM SKUTEČNOSTI 8

ÚVODNÍ OTÁZKY

OBDOBÍ KONKRÉTNÍCH OPERACÍ

CO JE SKUTEČNOST?

Jan Slavík charakterizuje fyzickou skutečnost 

jako poznání pomocí smyslů (zraku, sluchu, 

čichu a hmatu).

To, co každý z nás vnímá jako fyzickou 

skutečnost, je však podmíněno skutečností 

duševní, která vykazuje přirozené odchylky 

skrze odlišné předpoklady fyzické, psychické 

a kulturní.

PLOŠNÁ
TVORBA

PROSTOROVÁ
TVORBA

výtvarné studium skutečnosti

výtvarné studium skutečnosti

2010       15
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STUDIUM NEBO KOPÍROVÁNÍ REALITY?

Výtvarná kvalita a výrazová síla studijní 

tvorby nespočívají v principu přesného 

kopírování reality (jejím smyslem není 

nahradit fotoaparát).

Studijní tvorba se realitě pouze přibližuje. 

Zachovává si přitom rozměr osobité 

interpretace skutečnosti – tvůrce (žák) 

viděnou skutečnost přirozeně proměňuje 

skrze svůj jedinečný způsob vidění světa.

ZÁKLADNÍ NÁMĚTOVÉ OBLASTI VÝTVARNÉHO STUDIA SKUTEČNOSTI

ZÁKLADNÍ MATERIÁLY A TECHNIKY PRO STUDIJNÍ TVORBU

studie přírodnin studie zátiší

studie zvířat

studie předmětů denní potřeby
studie krajiny

studie portrétů a figur

CIKÁNOVÁ, Karla. Kreslete si s námi. Vyd. 2., Praha: Aventinum, 1997. ISBN 8071510157.

CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi. Praha: Aventinum, 1993. ISBN 80-7151-468-3.

CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-7151-732-1.

COOKE, Grant, GRIFFIN, Deirdre a Maureen COX. Teaching young children to draw: imaginative approaches to representational drawing. London: Falmer Press, 1998. ISBN 0750706538.

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. ISBN 978-80-7394-001-0.

MEGLIN, Diana. Kreslení jako cesta k sebevyjádření. Praha: Portál, 2001. ISBN 807178446X.

SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. 1. díl. Praha: pedagogická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7290-066-8.

TEISSIG, Karel a Ivan HRDINA. O kresbě. Základy kreslířských technik. Mladá fronta, Praha, 1982. ISBN 23-049-82.

studie ostatních objektů

STUDIUM INSPIROVANÉ SKUTEČNOSTÍ

Ačkoliv nám fotografie (ať už ve své fyzické podobě 

nebo jako promítaný obraz) nenahradí zkušenost 

s  b inoku lárně  nebo hmatově  vn ímanou 

trojrozměrnou realitou, přirozeně lze i tento 

obrazový zdroj pro studijní práce ve výtvarné 

výchově využívat. Takto koncipované lekce pak 

nazýváme studiem inspirovaným skutečností.

Fotografie však využíváme vždy s vědomím, 

že reprodukovaná skutečnost je fotografickým 

médiem pouze zprostředkována a ze své podstaty 

vytváří její redukovaný odraz (viz list č. 6). 

Zdroje
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Ve stopách Leonarda,

předškolní věk, foto: Eva Kučerová

Zátiší s bramborami, 4. třída,

foto: Helena Hlaváčková
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PLOŠNÁ TVORBA

Suché techniky: kresba tužkou, 

grafitovou tuhou, přírodním nebo umělým 

uhlem, rudkou, sépií, pastelkami, 

olejovými či suchými křídami (pastely)

Mokré techniky: kresba tuší nebo 

barevným inkoustem (s pomocí ocelového 

perka, ptačího brka, bambusového pera),      

malba  temperou  nebo vodovými barvami

PROSTOROVÁ TVORBA

ź modelování z hlíny, modelovacích hmot nebo vosku 

ź tvarování kašírovaného papíru

ź odebírání hmoty z měkkého dřeva, pomalu tuhnoucí  

sádry nebo tesání do porézních tvárnic

„Nejde o dokonalé kopírování skutečnosti, ale 

o poznávání záhad lidského vidění prostoru 

a objevování krásy obyčejných věcí.“

Karla Cikánová

„Fotografie je okamžitá reakce, kreslení je 

meditace.”
Henri Cartier-Bresson

„Kreslení se podobá hraní šachů: vaše mysl 

předbíhá tahy, které nakonec provedete.”

David Hockney

„Oproti kterémukoliv jinému obrazu, 

fotografie svůj objekt nepřetváří, neimituje ani 

neinterpretuje. Představuje jen jeho záznam. 

Žádná malba ani kresba, i sebevíc 

naturalistická, se nevztahuje ke svému objektu 

jako fotografie.”
John Berger

pomůcky na

poměřování 

(tzv. vizování):

špejle a papírový

rámeček s ryskami
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Reflexe VÝTVARNÉHO PROJEVU 9

V čem spočívá význam zpětné vazby ve výtvarné výchově? 

Jaké způsoby reflexe lze považovat za funkční a kterým se vyhnout?

Jaké konkrétní momenty/aspekty výtvarného projevu žáků lze charakterizovat?
ÚVODNÍ OTÁZKY

OBJEKTIVITAVÝZNAM REFLEXE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Co ovlivňuje objektivitu zpětné vazby, 

kterou žákům poskytujeme?

ź předchozí zkušenosti s percepcí žákovských děl 

– intenzita setkávání s autentickými dětskými 

výtvarnými projevy vede k nadhledu 

a přiměřenosti reflexe

ź předchozí zkušenosti s percepcí uměleckých děl 

– pedagog poučený vývojem výtvarné kultury 

ocení široké spektrum výrazových forem, kdežto 

pedagog nepoučený častěji vyzdvihuje výtvarné 

projevy směřující k vizuální popisnosti a realismu

ź předchozí výtvarné zkušenosti  vlastní výtvarně-–

vyjadřovací dovednosti a z nich vyplývající 

kompetence

ź vlastní estetické cítění individuální, více či méně – 

zformovaný výtvarný cit či „vkus”

ź vlastní „výtvarná osobnost” výtvarné – 

preference pedagoga dané jeho vnitřním 

nastavením a typologií (viz list č. 11)

ź očekávání konkrétních výsledků lpění na – 

vlastních představách o směřování tvorby a jejích 

výsledcích

ź osobní předpojatost vůči některým žákům

ź momentální psychické rozpoložení

K čemu slouží reflexe?

ź k celkovému ocenění tvůrčí angažovanosti žáků

ź jako prostředek motivace formující pozitivní vztah žáka k další 

výtvarné činnosti

ź k potvrzení vlastního významu výtvarného vyjádření a tvorby 

obecně

ź jako formativní prostředek upozorňující žáky na konkrétní 

kvality a možnosti výtvarného vyjádření

ź jako forma rekapitulace výtvarné činnosti, smysluplně 

uzavírající tvůrčí proces

ź jako sociální interakce sloužící k rozvoji komunikačních 

dovedností a schopnosti empatie a ke sdílení prožitků

ź jako prostředek sebereflexe a kritického uvažování

ź Způsob reflektování výtvarných činností se přirozeně liší podle pojetí dané lekce, druhu 

výtvarné činnosti (viz list č. 4), věku žáků a dalších proměnných.

ź Reflexe se většinou odvíjí od předem stanovených tvůrčích kritérií nebo očekávaných 

výstupů, které formulujeme buď v rámci vlastního výtvarného úkolu, nebo zvlášť, jako více 

či méně otevřená „pravidla hry”.

ź Zpětnou vazbu můžeme zacílit jak na výsledek činnosti (jeho souhrnné nebo dílčí kvality), 

tak na samotný tvůrčí proces (zejména u výtvarné experimentace), či na jiné aspekty tvorby.
Způsoby reflexe, kterým se ve VV vyhýbáme:

ortel vymezující dobrá a špatná dílaź

soudní proces řešící tvůrčí prohřeškyź

soutěž o nejkrásnější obrázekź

psychodiagnostické šetřeníź

K PROBLEMATICE REFLEKTOVÁNÍ VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ

Přirozeně vychází z tvůrčích kritérií, 

které se k dané lekci vážou. Může se 

vztahovat jak k vybraným momentům 

tvůrčího procesu (např. novým 

objevům), tak se odvíjet od nacházení 

konkrétních výtvarných kvalit (viz 

druhá strana listu) a diskuse nad nimi.

Může zahrnovat také vyjádření 

k celkovému průběhu lekce.

Poskytujeme-li žákům adekvátní zpětnou vazbu jejich činnosti, 

projevujeme tím především zájem o jejich autorskou tvorbu a její 

kvality. Zároveň se stáváme aktivními spoluúčastníky tvůrčího dění ve 

třídě. Reflektovat můžeme jak v průběhu tvůrčí činnosti (např. 

formou individuálních komentářů), tak v závěru lekce (např. formou 

moderované či volné skupinové diskuse, komentované prezentace,  

výstavy apod.).

Je přirozenou součástí interakce 

pedagoga s žáky v průběhu tvůrčí činnosti.

Průběžné komentáře by měly mít 

charakter zvídavého zkoumání a citlivého 

pobízení k činnosti. Vyhýbáme se 

nepřiměřeně direktivním zásahům 

a frekventovaným korekcím stejně jako 

intervencím nereflektujícím žákův tvůrčí 

výtvarný záměr.

REFLEXE PRŮBĚŽNÁ REFLEXE ZÁVĚREČNÁ

Když reflektuje PEDAGOG

ź své poznámky formuluje tak, aby vedly ke konstruktivním 

reakcím a byly pro žáky motivační

vede přihlížející žáky k empatické, niterné spoluúčasti 

ź nepodléhá rychlému nadšení nad svéráznými výtvarnými projevy

ź hledá vnější i vnitřní souvislosti mezi výtvarnými díly

ź oceňuje s rozvahou

Když ŽÁCI reflektují ostatní

ź při reflektování cizí práce se učí jasně formulovat a sdělovat své 

počitky, dojmy a myšlenky, vzájemně si naslouchat a respektovat 

pohledy ostatních

ź pedagog iniciuje a moderuje diskusi ve skupině, shrnuje 

zajímavé, obohacující a konstruktivní podněty

Když ŽÁCI reflektují sami sebe

ź prezentují a obhajují své vlastní tvůrčí záměry a výtvarné 

postupy

ź pedagog moderuje vlastní prezentaci žáků a směřuje je 

ke schopnosti zdravé sebereflexe

„Soutěživost je opakem tvořivosti. Škola budoucnosti musí být 

úplně jiná, musí to být místo podporující kreativitu.“

Godi Keller

Co je třeba vzít na vědomí?

ź Žákovská tvorba je samostatnou kategorií výtvarného vyjádření, tedy není 

nehotovým či nedokonalým projevem, který je nutné soustavnými radami nebo 

vnějšími zásahy usměrňovat. Nelze na ni bezpodmínečně aplikovat kritéria, která 

využíváme při hodnocení umělecké nebo řemeslné tvorby.

ź Výtvarné projevy žáků se mění nejen v průběhu celkového vývoje ontogeneze (viz – 

list č. 3), ale také vzhledem k momentálnímu psychickému a tvůrčímu nastavení. 

ź Výtvarné vyjádření je „promluva” sama o sobě a prožitky z ní nemusí být vždy 

slovy sdělitelné.

ź U některých druhů činností může být stanovení striktních kritérií tvorby z principu 

nežádoucí.

ź Zejména u studijních činností (viz list č. 8) vnímáme rozdíl mezi citlivým vedením 

a diktováním „co a jak dělat”.

ź Klasifikaci známkou lze ve výtvarné výchově nasměrovat k reflektování celkové 

angažovanosti žáka v tvůrčím procesu.
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Výraz a atmosféra 

ź celkové působení díla  

ź intenzita výtvarně-výrazových prostředků

ź přímočarost výtvarného sdělení

ź emocionální náboj

Obsah

ź způsob „výtvarného vyprávění“ a jeho autenticita

ź obsahové uspořádání námětu (postav, objektů, prostředí, děje atd.) 

ź rafinovanost zobrazení námětu a rozvíjení obsahových asociací

ź vhodnost a přiléhavost použití jednotlivých prvků v díle (vzhledem 

k danému námětu)

Originalita

ź nápaditost, jedinečnost nebo osobitost v obsahovém nebo 

formálním zpracování díla (celku nebo jeho dílčích částí)

ź výtvarně zajímavé, netypické, velkorysé pojetí tvorby

Formát a kompozice

ź vhodná orientace vymezené plochy a její využití (zaplnění nebo 

přeplnění daného formátu, práce s prázdným místem)

ź rozmístění jednotlivých prvků (postav, objektů, ploch atd.) v daném 

formátu, jejich vzájemná interakce a vliv na celkové působení díla

ź soulad kompozice se syžetem díla (např. umístění dominantního 

prvku v obraze nebo dynamika kompozice vzhledem k ději) 

Technika

ź schopnost práce s konkrétním výtvarným materiálem nebo 

nástrojem při plném využití jeho výtvarného potenciálu

ź motorická dovednost

ź čistota aplikace konkrétních výtvarných prostředků

Kresebnost

ź způsob práce s linií (její vedení, intenzita a dynamika)

Barevnost

ź celkový způsob práce s barvami, volba barev a jejich rozmístění 

ve formátu

ź schopnost míchat barevné odstíny

ź využívání barevných intenzit a kontrastů

Prostorovost a modelace

ź způsob utváření iluze trojrozměrného prostoru

ź modelace objektů pomocí světelných a barevných efektů

Práce s detailem

ź úroveň zpracování detailů a jejich role v díle jako celku

Finalizace

ź způsob dokončení výtvarné výpovědi

ź zanechání tvorby v pravý čas (tj. ve fázi harmonického působení 

všech výrazových prostředků v jejich vzájemné interakci)

Soubor obsahových a formálních 

kvalit, které lze v žákovské tvorbě 

průběžně sledovat a pojmenovat.

Přestože se vztahují především 

k reflexi imaginativních a studijních 

výtvorů, lze řadu z nich aplikovat 

také na ostatní druhy výtvarných 

činností, včetně tvorby prostorové 

nebo intermediální.
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„Je to docela
...zajímavé.”

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

Arno Stern zdůrazňuje jedinečnost ryzího a svobodného výtvarného 

projevu (tzv. formulace), který vyvěrá z individuálních a vnitřních 

potřeb každého dítěte a na rozdíl od uměleckých projevů nevzniká 

za účelem komunikace s divákem, respektive okolím. Jakýkoliv 

vnější zásah, vedení, interpretace díla i jeho hodnocení vnímá jako 

rušivé elementy zabraňující přirozenému výrazu.

„Nyní už čtvrtka papíru není tím milým prostorem k hraní, ve kterém se 

všechno děje přirozeně. Je to kresba, která je zvenku vysvětlována, 

pozorována, schvalována...”

„Tam, kde neexistuje příjemce, nespojuje projevující se bytost svoji stopu 

s nějakým očekáváním. Díky tomu je nezatíženější a nezávislejší, než 

spekulující tvůrce díla.”F
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ź angažovanost a snaha

ź tvůrčí odvaha a ochota experimentovat

ź využití vlastních znalostí

ź využití a rozvoj vlastních schopností a dovedností

ź schopnost spolupráce

ź schopnost reflexe a sebereflexe

ź soustředěnost

ź zručnost

Jan Slavík v koncepci artefiletiky (viz list č. 11) věnuje klíčovou 

pozornost reflexi a procesu poznávání a sebepoznávání. Reflexi 

vnímá jako návrat k situaci  vědomé vybavování a zvýznamňování –

určitých úseků zkušenosti. Jejím smyslem je získání náhledu 

na prožité jevy.

V zrcadle „možných světů” však může být jedna situace reflektována 

mnohými pozorovateli odlišně/individuálně.

V praxi proto artefiletika využívá metodu reflektivního dialogu, 

který je vyústěním výrazové (výtvarné) hry. Skrze něj jsou následně 

porovnávány jedinečné osobní přístupy k předchozímu zážitku. Není 

apriori hodnocením formy tvůrčích projevů, ale je ventilací zážitků, 

vyjádřením pocitů neobvyklosti, příležitostí k novým objevům, 

podnětům apod.

„V našem oboru se nemá hodnotit. 

Má se charakterizovat.“

Vladimír Kokolia

Evžen Linaj formuluje ve své koncepci pro individuální práci s žákem 

prostor pro sebereflexi, směřující k prohlubování vnímavosti žáka 

reflexi vlastního prožívání a pocitu odpovědnosti. Sebereflexe 

probíhá především formou prezentace výsledků vlastní výtvarné 

práce, v jejímž rámci žák (s případnou pomocí učitele) zdůvodňuje 

své výtvarné řešení nebo volbu.

„Její výchovný význam spočívá v tom, že vyvazuje výtvarnou činnost 

dítěte z čistě privátních kontextů a vřazuje ji do kontextů sociálně 

interaktivních a komunikačních.” 

„Ačkoli je prezentace částečnou obdobou klasického hodnocení, liší se 

od něho vyšší aktivitou dítěte a mírou sebereflexe, konkrétností kritérií 

a sváteční atmosférou, která by měla připomínat spíše atmosféru 

vernisáže...”
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„Na co zaměřím hodinu

výtvarky příště?”

DŮLEŽITÉ ASPEKTY SOUVISEJÍCÍ S TVORBOU 
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Příprava na lekci výtvarné výchovy 10

Co všechno je nutné před samotnou lekcí promyslet a připravit?

Existuje univerzální model přípravy na lekci výtvarné výchovy?

Na jaké fáze lekce je třeba klást hlavní důraz a proč?
ÚVODNÍ OTÁZKY

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale 

nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

Antoine de Saint-Exupéry

Příprava na lekci výtvarné výchovy je konceptem sdružujícím všechny klíčové 

informace k plánované lekci a její struktuře.

Než začneme pracovat na strukturované přípravě, je dobré se pozastavit nad 

funkčním obsahem plánované činnosti (promyslet smysluplnost daného 

námětu či látky), nad vhodnou formou a přístupem k výtvarné činnosti 

(viz list č. 5).

Strukturovaná příprava obsahuje:

a) všeobecné informace (námět a charakter výtvarné činnosti, ročníkovou 

adresnost a délku lekce),

b) didaktické informace (výchovně-vzdělávací cíl, průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy, motivaci, formulaci výtvarného úkolu, tvůrčí 

kritéria a způsob reflexe),

c) technologické informace (výtvarné techniky a postupy, nástroje, 

pomůcky a materiály),

d) organizační informace (časové rozvržení lekce a posloupnost jejích fází).

K ČEMU SLOUŽÍ STRUKTUROVANÁ PŘÍPRAVA?

Při plánování receptivní lekce VV (viz list č. 5) 

vybíráme látku inspirativní, přiměřeně náročnou 

a korespondující se vzdělávacími obsahy.

Vybranou tematiku ze světa výtvarné kultury je 

třeba rozumně vymezit a konkretizovat, logicky 

uspořádat a srozumitelně zprostředkovat.

Látku vhodně doplňujeme obrazovými materiály 

(např. formou digitální prezentace) nebo 

praktickými výtvarnými demonstracemi.

U frontálního stylu výuky uvažujeme nad oživením 

lekce formou individuálních nebo skupinových 

úkolů, diskusí nebo navazující tvůrčí činnosti.

Promýšlíme možnosti včlenění průřezových 

témat ,  práce s mezipředmětovými vztahy 

a s širšími kulturními kontexty.

OBECNĚ DIDAKTICKÝ MODEL 

„Příprava učitele na vyučování je 

v podstatě snahou o vytvoření 

uspořádaného souboru 

informací, které budou osnovou 

jeho rozhodování v průběhu 

plánované hodiny. Je scénářem - 

myšlenkovým modelem, který 

má učitel v hlavě nebo ve svých 

poznámkách.”

Helena Hazuková

A co chystas ted na

vytvarku?

PŘÍPRAVA NA RECEPTIVNÍ LEKCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Motivace verbální

ź evokujeme individuální či kolektivní 

zážitek žáků nebo vnášíme do pléna 

vlastní obsah či příběh

ź bereme v potaz, že žákovské 

prožitky jsou vysoce 

individualizované a často splývají 

s vnitřními „snovými“ obrazy

ź obsah vnášený „zvnějšku” 

podáváme formou adekvátně 

dlouhého a emočně zabarveného 

vyprávění, ideálně ve spojení 

s přiměřenou gestikulací a mimikou

ź mluvené a čtené slovo je třeba 

sestavit s ohledem na výtvarné 

akcenty a situace ve vyprávění 

(zdůraznit barvitost prostředí, 

zvláštnosti objektů a tvarů, světelné 

jevy utvářející atmosféru apod.)

Motivace kombinovaná

k mluvenému nebo čtenému slovu můžeme 

přidat další prvky či projevy, které pomohou 

umocnit daný prožitek, lépe exponovat 

výtvarný problém a vtáhnout žáky do dané 

látky či výtvarného úkolu jinými cestami:

obrazové prvky – např. prezentace 

uměleckého díla a diskuse nad ním (inspirace 

jeho obsahem nebo formou), 

hravý výtvarný experiment, videonahrávka

hudební a zvukové prvky – např. poslech 

hudební nahrávky navozující atmosféru 

blízkou danému námětu, sluchové podněty 

doplňující/podtrhující výtvarné jevy

pohybově-dramatické prvky – např. krátká 

scénka uvádějící do tématu, dramatizace 

vybrané části příběhu, práce s pantomimou 

nebo pohybovými figurami zdůrazňujícími 

dráhy, rytmus, výrazové stopy

FORMY MOTIVACE VE VV
MODEL „CO-JAK-PROČ”

CO BUDEME TVOŘIT?

Stojí tento námět opravdu za další 

rozvedení a výtvarné zpracování?

Bude to pro žáky obsahově přitažlivé?

JAK TO BUDEME TVOŘIT?

Je možné k danému námětu nalézt 

vhodnou formu činnosti a adekvátní 

výtvarné a technické prostředky?

Je reálné takovou lekci dobře 

zorganizovat?

PROČ TO BUDEME TVOŘIT?

1

3

2

stanovení výukových cílů, od kterých se 

bude lekce odvíjet

výběr typu a charakteru činností, které 

budou v rámci lekce použity, celkové 

časové rozvržení hodiny a stanovení 

pořadí jednotlivých činností, výběr 

pomůcek

příprava pomůcek a materiálů, které se 

chystáme využít, organizace prostoru 

výuky, příležitostný nácvik učebních metod 

a postupů

promyšlení způsobu sledování práce 

v průběhu lekce a zhodnocení výstupů na 

jejím konci v souvislosti se stanovenými cíli

4

Má tato činnost smysl? Není bezobsažná 

či prvoplánová?

Sleduji touto lekcí validní cíle a výchovně-

vzdělávací záměry?

1

2
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Les uší slyší, žáci 1. st. ZŠ,

foto: Kristína Pekárková

příprava materiálů pro tvorbu, foto: Karel Řepa

Co budeme dělat

vymejšlim, když jdu pro

papíry do skříně
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UNIVERZÁLNÍ MODEL PŘÍPRAVY NA LEKCI VV

Volba námětu představuje klíčové rozhodnutí, jakou látku nebo 

konkrétní obsah do výuky vneseme.

Námět by měl vycházet z promyšleného výukového plánu daného 

ročníku. Může rozvíjet vybranou látku z ostatních předmětů 

a akcentovat průřezová témata. Paleta námětů by měla být pestrá, 

korespondující s prožitkovým světem žáků daného věku a dobře 

koncipovaná z hlediska střídání druhů výtvarných činností (viz list č. 5). 

Náměty je vhodné smysluplně propojovat prostřednictvím výtvarně-

-projektového vyučování (viz list č. 12).

3

4

6

5

7

1

2

NÁMĚT

CÍLE

bohatý na asociace; 

motivační (originální, 

aktuální, poetický, tajemný, 

humorný); jasně 

formulovatelný; výtvarně 

dobře uchopitelný

nerozvíjející asociace; 

obsahově vyprázdněný; 

neaktuální, opakující se; 

neoriginální; špatně 

formulovatelný; výtvarně 

obtížně uchopitelný

Při promýšlení cílů/smyslu lekce se ptáme: Co se žáci v lekci dozví 

o sobě, o druhých a o světě kolem nás? Jaké výtvarné dovednosti, 

tvůrčí či sociální kompetence plánovaná činnost rozvíjí? Otevírá lekce 

prostor pro rozvíjení mezipředmětových vztahů a uvažování v širších 

tematických kontextech?

Sledujeme jak cíle obecné (viz list č. 1), tak cíle konkretizované ve vztahu 

k dané lekci (např. rozvíjení schopnosti určit kontrastní barvy).

Je třeba rozlišovat výchovně-vzdělávací cíle od očekávaných praktických 

výstupů lekce (např. ztvárnění zátiší s pomocí kresby uhlem).

Skrze motivační část lekce uvádíme žáky do obsahu lekce (respektive 

výtvarného problému) a celkové tvůrčí atmosféry.

Ryze verbální motivaci střídáme s motivací kombinovanou, zahrnující 

obrazové, hudební, dramatické a další prvky. Interaktivní formy 

motivace, např. proložené debatou nebo doplněné o problémové 

otázky k danému námětu, pomáhají skrze práci s osobními asociacemi 

rychleji zažehnout vlastní tvůrčí proces.

MOTIVACE

FORMULACE

VÝTVARNÉHO

ÚKOLU

VÝTVARNÉ

PROSTŘEDKY

TVŮRČÍ

KRITÉRIA

A REFLEXE

ORGANIZACE

LEKCE

Věcně a srozumitelně uvádíme žáky do výtvarného problému, tj. na co 

a v jakém sledu mají výtvarně reagovat.

Úkol formulujeme jako otevřenou tvůrčí výzvu, respektive problém 

s možnostmi vlastního a výtvarně autentického řešení.

Žákům nepředkládáme vzorově zpracovaný „námět”, šablony a svazující 

pracovní postupy – tvorba podle návodu do výtvarné výchovy nepatří.

Promýšlíme výtvarné prostředky – techniky a materiály (viz list č. 4), 

které mají žáci pro řešení daného výtvarného úkolu k dispozici.

Budeme-li pracovat s komplexnějšími výtvarnými technikami či postupy, 

je vhodné rozepsat dílčí technologické procesy nebo fáze tvorby. 

Můžeme rozvést také další variace dané techniky, možnosti materiálů 

či specifické technologické triky.

Soupis výtvarných prostředků slouží také ke včasnému zajištění 

a přípravě výtvarného materiálu a nástrojů potřebných k tvorbě.

S vědomím cílů lekce a znění výtvarného úkolu můžeme zformulovat 

vybraná tvůrčí kritéria, která v konkrétní lekci akcentujeme a na která 

nasměrujeme pozornost žáků. Mohou jimi být vybrané výtvarné 

kvality, samotný proces či další aspekty tvorby. Ctíme pravidlo, že 

méně je více.

Dále určíme způsob, jakým bude probíhat reflexe tvorby  (viz list č. 9)

– průběžná reflexe, uzavírající reflexe ke konci lekce, individuální 

komentáře, skupinová diskuse, komentovaná prezentace, nebo výstava.

Přehledně rozvrhneme předpokládanou struktury lekce s uvedením 

plánovaných časových dotací jejích jednotlivých fází.

K organizaci lekce je vhodné vymyslet také doplňující tvůrčí činnost pro 

případ, že budou žáci s tvorbou oproti plánu dříve hotovi.

smysluplné; přiměřeně 

náročné; adekvátní věku 

žáků; korespondující 

s kurikulem a výchovně-

-vzdělávací strategií školy

vztahující se k námětu; 

překvapivá; rozvíjející 

asociace; přiměřeně dlouhá; 

přiměřeně emotivní 

a sugestivní; interagující 

s žáky; autentická

komplexní; jasně podaná; 

ponechávající prostor pro 

autentické vyjádření žáků; 

integrující podněty žáků; 

podněcující tvořivá řešení 

výtvarného problému

formální; nepřiměřené; 

neadekvátní věku žáků; 

nekorespondující 

s kurikulem a výchovně-

-vzdělávací strategií školy

odtažitá od námětu; 

opakující se; nepřiměřeně 

dlouhá; nepřiměřeně 

afektovaná

nejasná nebo 

nedostačující; přehnaně 

návodná až schematická 

/ svazující; příliš 

komplikovaná

nevhodně zvolené; bez 

výtvarného potenciálu; 

nepřiměřeně náročné; 

nehodící se k námětu; 

nejasně zadané

jasně formulovaná kritéria;  

vycházející ze zadaného 

úkolu; motivující; řešící 

konkrétní výtvarné kvality; 

přiměřeně početná 

a náročná; korespondující 

s ontogenezí 

nejasně formulovaná 

kritéria; nekorespondující 

s výtvarným úkolem; 

demotivující; 

nepřiměřeně početná 

a náročná; 

nekorespondující 

s ontogenezí

logické a časově přiměřené 

uspořádání všech fází 

činnosti pro plynulý průběh 

lekce; promyšlená varianta 

pro potenciální pokračování 

tvůrčí činnosti

neurčitá nebo příliš 

komplikovaná struktura 

lekce; nefunkční časové 

členění činností; nelogická 

návaznost jednotlivých 

částí lekce

vhodně zvolené; výtvarně 

nosné; přiměřeně náročné; 

hodící se k námětu; 

srozumitelně zadané

příprava standardní expresivní lekce VV

formulace úkolu
32 4 5

výtvarně-technické informace stanovení tvůrčích kritérií tvůrčí činnost 
1

motivace 
6

reflexe 

„Učitel musí dětem dopřát naději, že něco dokážou. 

Co, že jim ji musí dát, on jim ji hlavně nesmí vzít!”

učitelka ZŠ

průběh standardní expresivní lekce VV
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Lze v každé osobnosti rozpoznat specifický „výtvarný typ”? 

Jak naše vlastní výtvarné preference ovlivňují výuku výtvarné výchovy?

Lze přesně vymezit kompetence výtvarného pedagoga a arteterapeuta?

V jakých aspektech lze vnímat výtvarnou výchovu jako terapii?

TYPOLOGIE VIKTORA LOWENFELDA

VÝTVARNÉ TYPOLOGIE VE VV

Výtvarné typologie představují psychologický nástroj, který učiteli pomáhá porozumět 

vnitřním zákonitostem žákovské tvorby a objektivizovat jeho pohled na ni:

ź můžeme lépe analyzovat způsob výtvarného myšlení a tvůrčího nastavení jednotlivých žáků

ź rozlišujeme individuální preference žáků a jejich cit pro práci s vybranými výtvarnými prostředky

ź díky povědomí o vlastní inklinaci k určitému výtvarnému typu jsme schopni objektivizovat náš 

přístup k žákům a reflektovat jejich tvorbu s potřebným nadhledem

ź směřujeme k vyváženému pojetí výuky skrze střídání námětů, výtvarných médií a vyjadřovacích 

prostředků

Viktor Lowenfeld analyzuje rozdíly nejen v preferenci výtvarných prostředků, ale rovněž v procesu 

utváření výtvarného díla, v přístupu ke ztvárňování skutečnosti a odlišných reakcích na barvu. V roce 

1939 poprvé publikoval svou teorii rozlišující tři psychologické (výtvarné) typy – vizuální, haptický 

a smíšený.

Výtvarný typ se podle Lowenfelda vyhraňuje po jedenáctém roce života a může se dále měnit a vyvíjet.

Můj pokoj, žáci 6. třídy

HAPTICKÝ TYPVIZUÁLNÍ TYP

ź aktér („expresionista”)

ź nemá odstup od díla 

(je „lapen” uvnitř)

ź dobře vnímá emocionální 

kvality tvaru a prostoru

ź má zájem o barvu (její 

výrazovou a označovací 

hodnotu)

ź bývá vynalézavý 

a originální

ź vyznačuje se nechutí být 

usměrňován

ź často inklinuje 

k hmatovému vnímání

ź divák („impresionista”)

ź snaží se o objektivní přístup ke 

skutečnosti (preferuje jedno 

pozorovatelské stanoviště, má 

zájem o proporce, objem 

a perspektivu, dodržuje měřítka, 

všímá si kvalit světla a stínu)

ź chápe vztah celku a části 

(postupuje od celku k detailu)

ź dobře kreslí a modeluje

ź má rezervovaný přístup 

k barvě/malbě (barvu užívá 

ilustračně, jako lokální výplň)

ź má obavy z experimentu

„Každý je génius, ale pokud budete 

posuzovat rybu podle její schopnosti 

vylézt na strom, bude celý svůj život 

žít s vědomím, že je neschopná.”

Albert Einstein

výtvarná typologie, artefiletické 
a arteterapeutické přístupy 11

ÚVODNÍ OTÁZKY

TYPOLOGIE PODLE INKLINACE K VÝTVARNÝM PROSTŘEDKŮM

SMÍŠENÝ
TYP

GRAFICKÝ TYP

Inklinuje k lineárnímu vyjadřování 

a zachycení obrysu věcí. Dává přednost 

černobílému projevu, při práci s barvou 

a štětcem spíše kreslí, má tendenci 

vyhýbat se barevným plochám.

MALÍŘSKÝ TYP

Vyhovuje mu vyjádření barevnou 

skvrnou, obrysy a tvary jsou pro něj 

druhořadé. Plochy v obraze řeší 

velkoryse, s barvou a jejími 

funkcemi pracuje intuitivně.

PLASTICKÝ TYP

Preferuje prostorovou tvorbu, tedy 

modelaci tvárné hmoty. Vyhýbá se 

malbě. Díky dobré prostorové 

představivosti mu nedělá problém 

studijní kresba.

KONSTRUKTIVNÍ TYP

Daří se mu v tvorbě konstruktivního 

charakteru, tj. skládání a rozkládání 

částí celku. Dobré kreslířské 

dovednosti doplňuje schopností 

kombinovat obrazové prvky.

Typologii sledující způsob provedení výtvoru rozpracoval Raul Trojan a později na ni navázal Jan Slavík. Autoři rozlišují 4 odlišné typy, 

lišící se především preferencemi vybraných prostředků výtvarného vyjadřování a způsobem zacházení s nimi.

Z mého deníku,

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,

foto: Autis Centrum, o.p.s.

1 2 3 4

Poznáte práci

„vizuála”

a „haptika”?

„Celý náš organismus neustále komunikuje, v sobě i navenek. Když tomuto 

dialogu dám pozornost a čas, jsem schopna mu lépe porozumět.“

Tereza Králíčková
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schizofrenní výtvarný projev

Unica Zürn, Hexentexte, 1945

Hranice mezi každodenní péčí o vlastní duši (výchova) a léčbou 

(terapie) se hledá obtížně. Podle Richarda Jedličky (2008) učitelé 

a arteterapeuti využívají někdy stejné techniky, rozdíl je ovšem 

v ovlivnění životní cesty. Ve všech citově angažovaných situacích 

vědomě i nevědomě manipulujeme s druhými, moderováním 

tvůrčích činností ve výtvarné výchově rovněž. Záleží jen na nás, 

budeme-li v těchto situacích působit psychoterapeuticky nebo 

psychotraumaticky.

 MEZI VÝTVARNOU VÝCHOVOU A ARTETERAPIÍ

„Psychická rovnováha, která je základem veškeré 

rovnováhy a intelektuální integrace, je možná, jen 

když se umožní nebo napomůže, aby se integrace 

formálních prvků pod hladinou vědomí mohla 

uskutečnit, což se zvláště děje v představivé 

činnosti všeho druhu – v denním snění, 

v spontánním rozvíjení fantazie, v tvořivém projevu 

barvou, čarou, zvukem a slovy.“
Herbert Read

Tato výchovně-vzdělávací koncepce v rámci oboru VV 

byla formulovaná Janem Slavíkem v 90. letech 20. stol.

Artefileticky pojaté lekce směřují účastníky skrze 

tvůrčí zážitek (výtvarný, dramatický, hudební či 

pohybový) a jeho reflexi k intenzivnějšímu 

sebepoznání, tvořivému seberozvoji a socializaci. 

Pedagog v tomto procesu zaujímá roli facilitátora – 

průvodce danou činností.
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I přes určité podobnosti je nutné přístupy výtvarné výchovy a arteterapie 

odlišovat a respektovat také rozdílné kompetenční rámce výtvarného 

pedagoga a arterapeuta:

ź je třeba vnímat a respektovat obecnější, výchovně-vzdělávací poslání výtvarné 

výchovy, její vlastní kurikulum a specifické cíle (viz list č. 1)

ź úkolem pedagoga není žáky „léčit” či se pokoušet o jejich psychodiagnostiku

ź pedagog většinou nemá odborné kompetence pro práci s problematickými 

symptomy a intrapsychickou dynamikou

ź autoterapeutické, nevědomě integrační procesy jsou přirozenou součástí každého 

tvůrčího procesu i bez terapeutického vedení

„Terapeutické aspekty výtvarné výchovy rovněž 

existují. (...) A není zde pochyb o tom, že umělecké 

aktivity mohou být vedeny s vizí podpory 

sociálního a emocionálního růstu. Umění vnitřně 

léčí z mnoha důvodů, například: vybití napětí, 

zakoušení svobody skrze ukázněnost, reprezentaci 

zapomenutých myšlenek a pocitů, vizualizaci 

neviditelného, a vyjádření idejí, které se dají těžko 

nebo vůbec slovy vyjádřit.“
Judith Rubinová

hledání společného tvaru - skupinové modelování se 

zavázanýma očima, žáci 1. st. ZŠ, foto: Karel Řepa

KOMZÁKOVÁ, Martina, SLAVÍK, Jan a Vladimír BLAŽEK. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-415-0.

HAZUKOVÁ, Helena a Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-237-7.

READ, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.

RUBIN, Judith A. Art therapy: An Introduction. New York: Routledge, 1998. ISBN 0-87630-897-3.

SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově: artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 8071844373.

Zdroje

Přirozené terapeutické aspekty výtvarné výchovy rozvádí řada 

historických i současných psychologizujících koncepcí předmětu. 

Autorky a autoři zdůrazňují např. psychohygienický rozměr práce 

s expresivitou, imaginací a sebereflexí (Viktor Lowenfeld, Herbert 

Read, Judith Rubinová, Jan Slavík), hlubší význam tvorby při práci 

s individuálními a symbolickými vrstvami výtvarných námětů 

(Hana Babyrádová,  Evžen Linaj ) ,  akt iv izaci  niterných 

harmonizačních procesů a kotvení žáka v řádu živé přírody 

(Jiří David, Marta Pohnerová).

 TERAPEUTICKÉ ASPEKTY VÝTVARNÉ VÝCHOVY

ARTEFILETIKA

„Arteterapie a výtvarná výchova shodně využívá umění jako 

prostředek k dosažení cílů, které jsou považovány za prospěšné 

a hodnotné. Umění v tomto pojetí lze vnímat jako službu.“

Jan Slavík

SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, SLAVÍK, 

Jan a Sylva ELIÁŠOVÁ. Dívej se, 

tvoř a povídej! Artefiletika pro 

předškoláky a mladší školáky. 

Praha: Portál, 2007.

Pro artefiletický proces je 

klíčová práce s EXPRESÍ 

(vyjádřením individuálních 

obsahů a jejich transformací) 

a následnou REFLEXÍ 

vlastních prožitků a nově 

nabytých zkušeností (např. 

formou reflektivního dialogu).

Svým zaměřením artefiletika 

přispívá k psychické integraci 

jedince, rozvoji jeho sociálních 

kompetencí a k pozitivní 

prevenci psychosociálních 

poruch, zejména u dětí 

a mladistvých.

ARTETERAPIE

ź práce se třídou nebo větší skupinou

ź socializační proces a předávání kulturních hodnot

ź aplikace v rámci školských a volnočasových zařízení

ź rozvoj citlivosti ke světu

ź směřování tvorby vycházející z potřeb žáků

ź cíle stanoveny normou (kurikulem)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

výchova uměním zaměřená na 

celkový rozvoj a kultivaci osobnosti

využití výtvarných prostředků s cílem léčby choroby, nápravě 

poruch, odstranění či zmírnění příznaků psychopatologie

ź práce s jedincem nebo menší skupinou

ź prevence sociálních poruch a pomoc při hledání místa ve světě

ź aplikace v rámci poraden, léčeben a ústavů speciální péče

ź rozvoj citlivosti klientů k druhým

ź příležitost k odhalení vlastních psychických možností a mezí

ź cíle stanoveny dohodou mezi klientem a terapeutem

umění

jako

služba
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umělecké dílo ve výtvarné výchově
a Výtvarně-projektové vyučování 12

Jaký vzdělávací potenciál nese svět výtvarné kultury a jak s ním ve výtvarné výchově pracovat? 

Dokážeme žákům zprostředkovat kvality uměleckého díla a iniciovat prožitek z jeho vnímání?

Co je to výtvarně-projektové vyučování a jaká témata lze jeho prostřednictvím uvádět?
ÚVODNÍ OTÁZKY

„Když si povídáme s dětmi o umění, můžeme nahlédnout jejich myšlenky, sny, 

představy a nápady, ke kterým bychom se jinak nedostali.“

Sylvie Šeborová

animace = oživení, oduševnění, probouzení 

nadšení

Animátorem (učitelem) moderovaná akce, 

zacílená na oživení konkrétního výtvarného 

díla prostřednictvím individuálního 

nebo sdíleného zážitku.

Pro navázání komunikace s dílem 

a zprostředkování jeho obsahů zavádí 

animátor (kromě verbálních) také výtvarné 

či jiné formy expresivního vyjádření. Svým 

charakterem se tedy jedná o intermediální 

formu výtvarné činnosti.

ANIMACE VÝTVARNÉHO DÍLA

Výtvarné umění a výtvarná výchova fungují ze své 

podstaty jako vzájemně propojené oblasti. Jak umělecká, 

tak i žákovská tvorba představují jedinečnou výpověď 

o vnější realitě i vnitřním světě člověka.

Práce s výtvarným uměním ve výtvarné výchově může 

být obohacujícím dialogem mezi žákem a dílem (či jeho 

autorem), stejně jako svébytnou tvůrčí zkušeností.

Umělecké dílo je možné pasivně nebo aktivně využít:

PROSTOR PRO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

GALERIJNÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKA

VÝBĚR UMĚLECKÉHO DÍLA PRO LEKCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Umělecká díla, která v lekci výtvarné výchovy nebo v rámci návštěvy galerie představujeme, 

volíme adekvátně věku žáků, resp. ontogenezi (viz list č. 3). Sledujeme při tom celkovou 

intelektovou uchopitelnost, vizuální nebo výrazovou přitažlivost a námětovou blízkost díla 

vzhledem k prožitkovému světu žáků.

První stupeň ZŠ: vizuálně přitažlivá a bezprostředně uchopitelná díla, která podněcují hravost 

a zvídavost, vykazují expresivitu, dějovost, atmosféru a obsahují dobře čitelnou symbolickou 

nebo metaforickou vrstvu.

Druhý stupeň ZŠ: díla, která provokují zájem a zkoumavost, pracují s technologicky velkorysými 

či překvapivými formami, abstraktními a metaforickými prvky, nesou sofistikované, vícevrstevné, 

společensky angažované, či kritické obsahy a otevírají prostor pro vnitřní identifikaci žáků.

parafráze

přenesení

dramatizace

rozvedení

popis

zkoumání

prožitek

abstrahování

vcítění

asociace

Jaké prvky/vrstvy/aspekty 
uměleckého díla

lze v lekci výtvarné 
výchovy využít?

Jakým způsobem se 
uměleckému dílu přiblížit

a jak s ním dále v lekci 
výtvarné výchovy pracovat?

vnímání

Zdroje
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přetvoření

aktualizace

doplnění

zrcadlení

R
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vnuknutí

R
E

A
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C
E

Aktivizující výchovně-vzdělávací programy, 

zaměřené na zpřístupňování výtvarného umění, 

kulturních, ale i přírodních artefaktů, představují 

plnohodnotnou součást současného galerijního 

i muzejního provozu.

Muzejní pedagogika využívá obdobné animační 

metody jako galerijní pedagogika, do předmětu 

zájmu však staví také objekty mimoestetické, 

např. technické a přírodní exponáty.

interpretace

„Přitažlivé formy kontaktu s výtvarným uměním 

tedy představují jednu z aktivit, jimiž lze 

naplňovat citový a tvůrčí smysl lidského života.“

Radek Horáček

reinstalace

ź jako inspirační zdroj pro práci s individuálními nebo 

společenskými obsahy a kulturními tématy,

ź jako inspirační zdroj pro uvádění výtvarných činností 

a experimenty s novými technikami,

ź jako studijní objekt pro výtvarné parafráze,

ź jako samostatnou motivační část lekce, uvádějící žáky 

do určitého námětu,

ź jako součást obrazového materiálu receptivní lekce,

ź jako ústřední součást intermediální  lekce.– animační – 

postoj

z receptivní lekce Květiny pro Vincenta,

žáci 4. třídy,

foto: Kateřina Míčková Lišková
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Výhody interaktivní práce s artefakty přímo 

v prostoru galerie nebo muzea:

ź přímý kontakt s uměleckým/muzejním objektem,

ź změna prostředí = nový hybatel tvorby,

ź přirozená práce s širšími obsahovými kontexty 

v prostorách výstavní/muzejní expozice,

ź mnohdy příhodnější prostorové a materiálové 

podmínky pro tvorbu v mimoškolních institucích,

ź celkový rozvoj kulturních kompetencí žáků.
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Výtvarně-projektové metody představují způsoby soustředěnějšího 

a komplexnějšího uchopení určité látky ve výtvarné výchově. Jejich 

principem je promyšlená skladba na sebe navazujících nebo 

vzájemně se doplňujících tvůrčích úkolů či lekcí, vedoucí žáky 

k mnohostrannému uvažování o daném problému, hlubšímu 

porozumění tematice, novému poznání nebo rozvoji kompetencí.

Cíle výtvarně-projektové výuky:

EXLER, Petr. Využití projektové metody ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4620-2.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 978-80-210-4142-4.

ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana a Michal FILIP. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. ISBN 978-80-904268-5-6.

SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, Helena HAZUKOVÁ a Jan SLAVÍK. Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. 2., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2010. ISBN 9788073610791.

Zdroje

VÝTVARNĚ-PROJEKTOVÉ METODY

S tendencemi prohlubovat znalosti 

o určité tematice v rámci ucelených 

projektů se setkáváme již v 17. století 

u evropských akademií.

Důraz na celistvé uchopování látky 

a soustavné prohlubování znalostí skrze 

osobní „žitou” zkušenost jsou pak častými 

tématy filosofů a pedagogů od dob J. A. 

Komenského až do konce 19. století.

Na počátku 20. století jsou projektové 

metody rozvíjeny především 

alternativními vzdělávacími systémy 

(např. waldorsfské učení v tzv. epochách 

nebo pokusná a reformní pedagogika 

v meziválečné ČSR).

Ve druhé pol. 20. století reaguje výtvarná 

výchova na rostoucí požadavky výuky 

v obsahových souvislostech – začíná se 

formovat výtvarně-projektové vyučování 

(nejprve především v rámci Lidových škol 

umění, dnešních ZUŠ), nabízející prostor 

pro práci s tematickými celky a jejich 

hlubší reflexi. 

VÝVOJ PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

NA CO LZE ZACÍLIT VÝTVARNOU ŘADU NEBO VÝTVARNÝ PROJEKT?

Výtvarná řada

Logicky navazující linie 

několika vnitřně provázaných 

úloh (lekcí), soustředěně 

rozvíjející určitou látku, 

kompetence pro využívání 

určitého výtvarného média, 

specifickou dovednost či 

(sebe)poznání. Je výborně 

aplikovatelná v rámci 

standardní výuky VV na ZŠ.

TÉMA

Soustředěný tematický 

exkurz do rozmanitých sfér 

našeho světa. Práce 

s vymezenou látkou z 

oblasti živé i neživé přírody, 

lidské činnosti a poznání.

Výtvarná výchova zde 

přirozeně slouží jako tvůrčí 

prostředník přírodovědných 

a humanitních obsahů.

MÉDIUM

Soustředěné objevování 

výtvarných kvalit a výrazových 

možností  vybraného 

média/materiálu.

Vede k rozšiřování  

vyjadřovacích schopností, 

tvořivých kompetencí 

a citlivosti při práci 

s výtvarnými technikami, 

nástroji a materiály.

DOVEDNOST

Soustavný nácvik specifické 

výtvarné dovednosti nebo 

dovedností, jež vede 

k zvládnutí výtvarné techniky 

a novým vyjadřovacím či 

zobrazovacím kompetencím.

Metodické hledání cesty 

k řešení výtvarného 

problému s ohledem na 

ontogenetický vývoj.

PROJEV

Intenzivní „ponor” do světa 

výtvarné kultury zahrnující 

práci s uměleckým 

artefaktem, obdobím, 

směrem, principem, žánrem, 

či umělcem samotným.

Vede k rozšíření kulturního 

povědomí a inspiraci skrze 

vlastní prožitek z recepce 

výtvarného umění.

SEBEPOZNÁNÍ

Psychologizující pojetí, 

zaměřené na hlubší 

a souvislejší práci s vlastním 

vnímáním, prožíváním, 

reflexí a sebereflexí.

Citlivé moderování osobních 

(vnitřních) témat a práce 

s emocionalitou směřuje 

k sebepoznání a psychické 

integraci žáků.

Myšlenková mapa půlročního výtvarného projektu zaměřeného primárně na téma, rozděleného na 4 bloky (16 expresivních + 2 receptivní lekce): 

ČLOVĚK
V KRAJINĚ

KRAJINY
UKRYTÉ

OČI PRO
KRAJINU

ŽIVOU
KRAJINOU

„Krajina, o které se mi zdálo”
(imaginace + experimentace)
malba vodovými barvami
se sypanou solí

KRAJINA

„Poutníkem v krajině”
(imaginace)
malba suchým pastelem
inspirovaná romantismem

Výtvarný projekt

Komplexní soubor vnitřně 

provázaných úloh (lekcí), 

soustředěně a dlouhodobě 

zaměřených na určitou látku. 

Umožňuje věnovat se zpravidla 

široce pojaté tematice spojené 

s obecnými fenomény života 

a světa a pracovat s širokým 

spektrem výtvarných médií 

a forem výtvarných činností.

z výtvarné řady Cesta,

žáci 4. třídy,

foto: Tereza Kortánková

ź Výtvarně-projektová výuka otevírá prostor pro funkční práci 

s mezipředmětovými vztahy,

ź umožňuje spojit rozdrobené úseky látky ve smysluplný celek,

ź je vhodnou platformou pro kombinaci různých forem výuky 

(individuální, skupinové, frontální atd.),

ź skrze soustavnější práci na vybraném tématu/problému směřuje k větší 

angažovanosti a vnitřní motivaci žáků,

ź může fungovat jako prevence výtvarně-krizových jevů.

z výtvarné řady Sport,

žáci 5. třídy,

foto: Kateřina Mondlová

„Krajina v otisku nalezená”
(experimentace + imaginace)
práce s frotáží a grafickým
monotypem

ROESELOVÁ, Věra. Řady 

a projekty ve výtvarné 

výchově. Praha: Sarah, 

1997.

„Krajiny po hmatu”
(experimentace + imaginace)
modelování poslepu
s kašírovanou hmotou 

„Tělové krajiny”
(experimentace + imaginace)
práce s tělem, světlem
a (makro)fotografií

„Příběhy v krajině vetkané”
(experimentace + imaginace)
vytváření stop-motion animace
s pomocí fotoaparátu

„Vítr tančí krajinou”
(experimentace)
kinetické instalace z textilií,
provázků a přírodnin

„Jak plyne čas v sadu”
(experimentace)
akční hra se světlem a stíny,
práce s tuší a velkými papíry

„Co si stromy povídají”
(experimentace)
instalace z provázků
s textovým doprovodem

„Ve stopách umělců – krajinářů”
(prezentace + diskuse)
 představení tvorby významných malířů krajin

„Oknem do zahrady”
(studium skutečnosti)
temperová malba krajiny
inspirovaná impresionismem

„U řeky”
(studium skutečnosti)
kresba přírodního zákoutí
sépiovou tuhou

„Garáže – paleta předměstí”
(studium skutečnosti)
temperová malba části
městské periferie

„Přes koruny stromů”
(studium skutečnosti + experimentace)
kresba fixem na průhledné
fólie v leže

„Krajinou Zikmunda a Hanzelky”
(imaginace)
kresba tuší inspirovaná
cestovatelskými příběhy

„Cesty, stezky, pěšiny”
(imaginace + experimentace)
skupinová koláž z barevných
papírů a provázků

tvoříme
ve třídě

tvoříme
venku

„Řeky a přílivy”
(prezentace + diskuse)
představení environmentálního umění s promítáním filmu

„Krajina mého srdce”
(imaginace + studium skutečnosti)
temperová malba
inspirovaná fotografií

Ke konci století jsou 

publikovány nové 

výtvarně-projektové 

koncepce (Věra Roeselová, 

Karla Cikánová, Marta 

Pohnerová, Igor Zhoř).

Výtvarně-projetové metody ve VV dělíme podle Věry Roeselové na 

výtvarné řady (jednodušší celky) a výtvarné projekty (složitější celky).
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