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1.

OBECNÁ METODICKÁ VÝCHODISKA

Postavení oboru v koncepci ZUŠ
V koncepci základní umělecké školy, která vytváří podmínky pro uměleckou činnost široké dětské
populaci, se výtvarný obor spolupodílí na rozvoji uměleckých dispozic žáků a utváření jejich osobnosti.
Výtvarný obor poskytuje odborné výtvarné vzdělávání prostřednictvím kolektivní výuky. Učitel
respektuje a podporuje rozdílné dispozice žáků a soustřeďuje svou pozornost na individuální rozvoj
všech bez rozdílu. Mezi dětmi objevuje výrazně nadané jedince, na které klade vyšší požadavky.
Později je na základě jejich přání připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy a plní tak
roli prvního stupně výtvarného vzdělávání v rámci uměleckého školství.
Výuka pro žáky přípravné výtvarné výchovy spočívá v nabídce bohatých inspirativních podnětů a v
hravě pojatém výtvarném vyjadřování. Učí práci v kolektivu, respektu vůči ostatním a jejich názoru.
Na přípravný stupeň navazuje I. stupeň základního studia, který žáka během sedmi let přenese od
dětského výtvarného projevu k tvorbě dospívajících. Je vedený snahou o plynulé překonávání tzv.
krize dětského výtvarného projevu.
Základní studium II. stupně navazuje na I. stupeň základního studia v období, kdy se již projevuje
výtvarná i všeobecná vyzrálost studenta. V souvislosti s jeho výtvarně projevovým typem, s rozsahem
všeobecného vzdělání, s výběrem oblastí výtvarné kultury a s jeho osobnostním vyladěním si žák
formuje preference své další výtvarné tvorby.
Studium pro dospělé umožňuje pokračovat ve studiu žákům, kteří ukončili II. stupeň studia a mají
zájem se dále vzdělávat, případně se připravují se ke studiu některé z vysokých škol s výtvarným
zaměřením.
Profilace škol a pojetí výtvarné výchovy
Školní vzdělávací program charakterizuje každou jednotlivou základní uměleckou školu jako
komplexní útvar s vlastním pojetím uměleckého vzdělávání. Samotná tvorba programu pro výtvarný
obor klade důraz na tvořivost a originalitu pedagogů, přičemž vyžaduje formulaci požadavků,
společných pro celý výtvarný obor. Dominující prvky pojetí výtvarné výchovy vytvářejí několik
odlišných směřování, která v podobě kontrolovatelných výstupů gradují od PVV po ukončení studia
ZUŠ a ovlivňují výběr pedagogických prostředků a metod.
Příklady:
Dominance jedné oblasti výtvarné tvorby zahrnuje učitele, v jejichž práci opakovaně a pravidelně
převažuje určitá výtvarná činnost či disciplína. Toto směřování může vést až ke vzniku samostatného
studijního zaměření v rámci koncepce školního vzdělávacího programu.
V dalším pojetí hraje významnou roli studijní poloha výtvarné výchovy a jejich autoři se soustřeďují
na kontakt s realitou.

3

Výrazová tvorba řeší obvykle jedno téma, snaží se obsáhnout všechno, co děti oslovuje nebo
postihnout především smyslové podněty.
Jiné řešení představuje dlouhodobé zaměření na práci s výtvarným jazykem, jinde je určující zájem
o materiál či výtvarné techniky, podtrhující výrazovost dětského výtvarného projevu.
Některým pedagogům lépe vyhovuje pestré střídání témat, jimiž se zabývají s ohledem na jednu
rovinu pohledu. Živě je rozpracují a postupují k dalšímu tématu i ve zcela jiném pojetí. Výsledkem je
mnohotvárná podoba výuky.
Specifické je soustředění na přidané hodnoty, kdy učiteli nejde o výsledek, ale o poznání, především
obecně lidské a také výtvarné. Výtvarné zkoumání závažných témat jde cestou hry a experimentů,
které mohou vyústit do nejrůznějších podob.

Předpoklady ke studiu v ZUŠ
Vstupu do základní umělecké školy obvykle předchází trvalý zájem dítěte o výtvarné aktivity a jeho
spontánní potřeba výtvarně se vyjadřovat. Základní schopnost práce s linkou či barvou je dětem
přirozeně dána, takže výtvarný projev je dostupný většině populace.
Přítomnost výtvarného nadání lze i v raně školním věku rozpoznat - projevuje se např. smyslem pro
členění plochy, barevnou citlivostí, vztahem k detailu nebo užíváním nadsázky.
Výtvarné nadání pak znamená souhrn vrozených i získaných dispozic, které podmiňují kvalitu
výtvarného cítění, myšlení a vyjadřování. Pro výtvarnou tvorbu je nejpodstatnější tvořivost.
Kromě těchto dispozic hraje významnou roli v přijetí dítěte ke studiu v ZUŠ také mentální (psychická)
a manuální (fyzická) připravenost dítěte ke vzdělávání. V praxi to znamená, že dítě rozumí pokynům
učitele, reaguje na ně, vytváří si obrazné představy, které dovede výtvarně vyjádřit, je přiměřeně
samostatné a schopné pracovat ve skupině.
Obecně se dá říci, že předpoklady ke studiu projevují děti, které těší vnímat okolní svět všemi
smysly, které mají chuť zkoušet a objevovat, přemýšlet a hledat odpovědi na otázky. Děti hravé,
spontánní i hloubavé.
U starších zájemců preferujeme prokázaný zájem o obor. Dá se předpokládat, že žák již ví, pro jakou
oblast uměleckého vzdělávání se rozhodl a že je připraven vložit do svého rozvoje nemalé úsilí.
U talentových zkoušek by měl prokázat míru invence a tvořivosti, ne dosažené technické zvládnutí
řemesla.
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2. ZÁKLADNÍ OTÁZKY OBOROVÉ DIDAKTIKY

Výtvarné vzdělávání a výchova dítěte
Výtvarné vzdělávání v základní umělecké škole představuje vzájemně vyvážený vztah výchovné
a vzdělávací složky.
Výtvarné vzdělání kultivuje výtvarné vyjadřování a rozvíjí schopnost porozumět výtvarnému
vyjadřování druhých, výchova dítěte se zaměřuje na jeho osobnostní a duchovní rozvoj.
Během dlouhodobého procesu vzdělávání v ZUŠ se dítě-žák seznamuje s výtvarným uměním a jeho
řečí, postupně si osvojí výtvarné vyjadřovací a výrazové prostředky a naučí se v nich myslet, pochopí
odlišnosti vyjadřování v ploše i prostoru. Ve svém projevu citlivě používá řadu postupů, přičemž
správně zachází s materiály a nástroji a má příslušné pracovní návyky.
Prostřednictvím širokého spektra činností poznává život a svět, uvědomuje si vztahy v něm, vnímá
sebe sama, učí se empatii a komunikaci s okolím.
Základní didaktickou metodou je dialog, který vede dítě samo se sebou, s učitelem i s ostatními
dětmi.

Proces výtvarné tvorby
Ve výtvarném procesu je hybnou silou výchovy a vzdělávání učitel jako tvůrčí osobnost
s vyhraněným vztahem k životu a k umění, vzdělaný a eticky cítící člověk s širokou škálou schopností
a zkušeností, citlivý pedagog s aktivním přístupem k učitelskému povolání, které naplňuje citem,
humorem, rozvahou a fantazií, s tvůrčím přístupem k výtvarné výchově.
Důležitým úkolem učitele je správným způsobem rozfázovat vlastní výuku, tj. vyučovací lekci, na
motivaci, samostatnou práci žáka a hodnocení.
Nejdůležitějším článkem procesu výtvarné tvorby je motivace. Je třeba, aby k ní učitel přistoupil
s plným nasazením, vyjadřoval se otevřeně a autenticky a přizpůsobil ji zejména věku žáků. Následný
výtvarný úkol by měl vyplnit téměř celou vyučovací jednotku a je na dítěti, jak zadaný námět zpracuje
a jaké z možných řešení využije. V závěrečné fázi, při hodnocení, žáci v taktním a povzbudivém
ovzduší společně s učitelem hledají sdělné nebo výtvarné kvality prací. Hodnotící dialog vede dítě
k tomu, aby se umělo zamyslet nad svým pojetím a ztvárněním úkolu, aby na své úrovni dokázalo
hovořit o svém záměru, aby zvážilo, jaké obrazotvorné prvky harmonují s obsahem námětu a s jeho
zážitky a aby samostatně dospělo k možné změně řešení.
Na hodnocení navazuje průběžná klasifikace, která je však pouze jedním z faktorů, ovlivňujících
celkové hodnocení žáka v závěru školního roku.
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Problematické metody pedagogické práce - jaké nejčastější chyby děláme?
Častým metodologickým problémem je střídání nesouvisejících úloh. Tato metoda sice vzbuzuje
zájem a očekávání malých dětí a činí pro ně výuku pestrou, ale zároveň v sobě nese zárodky
pedagogického stereotypu. Náměty obsahují první plán pohledu a často se opakují, není čas ani
důvod, aby děti na sobě pozorně vnímaly účinky vznikající výtvarné práce. Naopak rozšíření tematické
sféry ve spojení s projektovou tvorbou dnes navazuje na techniku, přírodovědu, historii, filozofii,
umění nebo psychologii. Námětů je nepřeberné množství - učitel se neopakuje, šíře i hloubka
podnětů podporují invenci a zájmy dětí, roste schopnost žáků poznávat a samostatně uvažovat.
Důraz na osvojení výtvarných technik a jejich variant vyžaduje mnoho informací, tudíž chybí čas na
motivaci a téma ztrácí důležitost, pozornost se upírá na pochopení postupů a procvičení základních
úkonů. Výsledkem je nezvládnuté téma a líbivá, ale často povrchní výtvarná forma. Řešením je výuka,
která neklade důraz na tzv. výtvarné řemeslo, vývoj výtvarných dovedností postupuje pomaleji, ale
děti nemají strach z nedokonalého provedení, nepociťují zábrany, které podporují vznik vývojových
obtíží.
Esteticky krásný výsledek je největší omyl, kterého se učitel dopouští - děti se stávají nástrojem
seberealizace pedagoga. Přitom představa učitele nemusí odpovídat dětskému záměru, potřebě
výrazu nebo výtvarnému typu a dítě pak cítí zásahy učitele jako násilí na své osobě.
Příliš sugestivní metody mohou vést k manipulaci s dětskou psychikou. Neučí-li se dítě hledat vlastní
názor a jeho přepis, ale následuje učitele, je pak v jeho nepřítomnosti bezradné. Nebezpečí
psychologického omylu hrozí výtvarným pedagogům, kteří se snaží uvolňovat tenze žáků (zaměnit roli
výtvarného pedagoga za roli psychologa nelze). Učitel si musí být vědom, že se některé aspekty
výtvarné výchovy blíží arteterapii a že obvykle není pro psychologické působení odborně vybaven.

Příprava učitele - náměty a jejich zpracování
V pedagogickém plánování stojí v popředí třídění a volba námětů, uvědomování si jejich obsahu a
možných forem jejich zpracování. Orientaci ve složení a významu vzdělávací a výchovné role námětů
usnadňuje jejich řazení do čtyř základní oblastí výtvarné výchovy:





emocionální výtvarná výpověď
setkávání se skutečností
poznávání výtvarného řádu
výtvarná kultura

Základní a nejjednodušší formou zadání výtvarné práce je jednotlivý námět. Dobrý učitel s ním
může dosáhnout výborných výsledků, u nezkušeného učitele však s sebou nese úskalí častého střídání
témat.
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Zkušený výtvarný pedagog mimoděk nebo záměrně řadí úkoly do vzájemných vazeb. Náměty
a výtvarné problémy tak mohou gradovat a žák se na ně soustřeďuje déle. Další z výtvarněmetodologických možností je tedy řazení námětů do zřetězených celků, tzv. projektová výuka.
Projektová výuka má dvě koncepční podoby: výtvarnou řadu pro jednu věkově si blízkou skupinu
žáků s jakkoli provázanými nebo navazujícími otázkami a výtvarné projekty pro více věkových skupin
žáků, mající obvykle tematický charakter. Projekty rozšiřují dětské znalosti a výtvarné zkušenosti,
aktivizují snahu hledat informace a jiné podněty, podněcují žáky ke spolupráci na podobě a vývoji
projektu a učí vnímat souvislosti, uvažovat o příčinách jevů a o jejich důsledcích.

Výtvarné řady a projekty
Výtvarné řady jsou krátké a srozumitelné útvary, které se skládají z několika na sebe navazujících
kroků. Někdy řady zůstávají samostatné nebo se vzájemně váží do projektů.
Obsahem výtvarné řady může být jakákoli část učební látky spojená s námětem, výtvarným
problémem nebo výtvarným postupem. Následnost kroků má lineární charakter.
Základním typem řady je výtvarný cyklus. Skládá z několika příbuzných prací a nabízí variabilní
řešení úkolu. Metodická řada vede žáky ke zvládnutí náročné výtvarné techniky, postupu (stylizace)
nebo procesu (od hry k vážnému námětu) několika lekcemi, které vyplývají jedna z druhé až po
vyvrcholení práce. Tematická řada zkoumá námět v omezeném počtu kroků a znamená hlubší ponor
žáků do tématiky. Srovnávací řada je prostřednictvím porovnávání výsledků (např. zpracování jednoho
tématu věkově odlišnými skupinami) základem pedagogického zkoumání učitele.
Výtvarné projekty jsou členité zřetězené celky, které se skládají z několika řad výtvarných prací.
Mnohostranný vhled do tématu přispívá k pluralitnímu chápání světa. Výchozí téma, jeho různé
obsahy a podoby, vytvářejí námětové linie - v podstatě výtvarné řady. Každý oddíl, myšlenková linie,
sleduje jiný úhel pohledu a souhrn všech kroků tak vytváří záznam myšlenkového nebo výtvarného
procesu. Dílčí bloky námětů se ve výtvarném projektu liší svými obsahy, výtvarným pojetím i
zpracovávanými výtvarnými problémy. Čím je řešení výtvarného projektu strukturovanější
a přehlednější, tím je také srozumitelnější.
Projekty i řady nesou jasný myšlenkový otisk svého autora - výtvarného pedagoga. Jejich stavba je
tak pokaždé originální a nenapodobitelná.
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3.

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO UČITELE

LITERATURA
Teorie, didaktika a metodika výtvarné výchovy:
Babyrádová, H.: Rituál, umění a výchova. Brno: MU 2002
Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: MU 1999
Cikánová, K.: Kreslete s námi. Praha 1992
Cikánová, K.: Malujte si s námi. Praha 1993
Cikánová, K.: Objevujte s námi tvar. Praha 1995
Cikánová, K.: Objevujte s námi textil. Praha 1996
Cikánová, K.: Tužkou, štětcem nebo myší. Praha 1998
Horáček, R.: Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno 1998
Pohnerová, M.: Duchovní a smyslová výchova I, II a III, 1994 až 1997
Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995
Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996
Roeselová, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997
Roeselová, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1999
Roeselová, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2003
Roeselová, V.: Didaktika výtvarné výchovy nejen pro ZUŠ. Praha 1999
Slavík, J.: Didaktika výtvarné výchovy III, Praha 1990
Slavík, J.: Kapitoly z VV I (Zkušenost, dialog, koncept) Praha 1993
Slavík, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy II (Hodnota, osobnost, motivace). Praha 1994
Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha 1997

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů:
Pro doplňování kvalifikace učitelé využívají různých odborných kurzů a workshopů. Tyto jsou
organizovány jak institucemi k tomu zřízenými (NIDV, vzdělávací střediska při univerzitách - např.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství PedF UK Praha, pobočka Hloubětín, Centrum
celoživotního vzdělávání UP Olomouc, NIPOS - Artama aj.), tak také subjekty, čerpajícími pro tuto
činnost převážně dotace Evropských fondů (pedagogické fakulty, občanská sdružení), dále
regionálními agenturami, vzdělávacími středisky při ateliérech a dílnách, a také vlastními aktivitami,
vzešlými z iniciativy pedagogů, často předsedů sekcí při Krajských uměleckých radách.
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PŘEHLÍDKY
Národní přehlídka VO ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN“, kterou každé tři roky vyhlašuje MŠMT, pro učitele VO
ZUŠ je nejzásadnější. Je pojata jako setkávání různých témat, podob a užití výtvarného jazyka, reakcí
na výtvarnou kulturu, tvorby dospívajících studentů a jejich přípravy na školy s výtvarným zaměřením,
chápání výrazové tvorby, řešení designu atd. Od krajských kol probíhají veřejné poroty - učitel zde
může svou práci obhajovat, srovnání s ostatními mu přináší zpětnou vazbu. Významný je rozborový
seminář, doplněný o přednášky a prezentace, který provází otevření výstavy.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – každoročně je vyhlašována Památníkem Lidice,
přehlídka má výrazně mezinárodní charakter, je zaměřená na jednotlivé práce ztvárňující téma dané
organizací UNESCO. Přehlídka nese významný výchovný a společenský aspekt.
Alšova země – vyhlašuje ji každoročně KVV PedF UK Praha pro všechny typy škol.
Evropa ve škole – výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje každoročně MŠMT pro žáky všech typů
škol.
Celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované
Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), útvarem ARTAMA. Nemají
charakter soutěže, ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových
výtvarných činnostech s dětmi a mládeží. Na přehlídkách jsou vystaveny všechny zaslané výtvarné
projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost konfrontace prací jednotlivých výtvarných pedagogů.
Učitel by si měl uvědomit, že přehnaná snaha o účast v mnoha soutěžích a přehlídkách narušuje
kontinuitu vzdělávacího procesu a výuce spíše škodí než prospívá. Navíc poroty v různých
"podnikových" soutěžích bývají odborně nekompetentní, jejich rozhodnutí jsou často odvislá od míry
líbivosti dětských výtvarných prací.

ODKAZY
www.uur-zuscr.cz - Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR (kontakty na předsedy uměleckých rad na úrovni
krajů i republiky, informace o přehlídkách apod.)
www.nidv.cz - Národní institut pro další vzdělávání (přehled vzdělávacích programů pro učitele v
jednotlivých krajských pracovištích)
www.nipos-mk.cz - Neprofesionální umělecké aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže
"ARTAMA"
www.rvp.cz - Metodický portál VÚP Praha: materiály, přípravy na výuku, zkušenosti z praxe, diskusní
fórum aj.
www.nuv.cz - Národní ústav pro vzdělávání - školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků

