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Každý člověk je přirozeně „vybaven“ určitou úrovní tvořivých schopností  
a je jen otázkou příležitostí, jak je rozvíjet. I když se požadavek rozvoje tvo-
řivosti v rámci výtvarné výchovy objevuje již v šedesátých létech minulého 
století (Uždil, 1965, 1978) a platný kurikulární dokument chápe tvořivost je-
dince jako východisko realizace zformulovaných cílů i výstupů uměleckého 
vzdělávání danými RVP ZV, praxe často přináší zcela odlišné zkušenosti. Ty 
jsou mnohdy výsledkem nedostatečných výtvarných znalostí a dovedností 
učitelů, jejich malého zájmu výtvarnou výchovu rozšiřovat o nové formy in-
spirované současným výtvarným uměním.  I proto je tedy třeba, aby si stáva-
jící i budoucí učitelé prožili tvůrčí proces jinak, aby měli možnost poznávat, 
že než formální dokonalost výtvoru nebo potřeba s dětmi dělat výrobky je 
důležitější a přínosnější výtvarnými prostředky něco sdělovat (tvorba jako 
prostředek sebevyjádření), mít potřebu experimentovat a objevovat, projevit 
schopnost tvořivě myslet, řešit výtvarný problém apod.

Následující texty, včetně příkladů výtvarných činností, reagují na problé-
my vztahující se k vnímání výtvarné kultury a umění, vlastních výtvarných 
schopností a zkušeností, se kterými studenti oboru Učitelství pro první 
stupeň základní škol na pedagogickou fakultu přicházejí. Nabízejí přístupy, 
které mohou rozvíjet jejich profesní kompetence a přispět k tomu, aby byli 
nejen schopni v budoucnu smysluplně naplnit obsah výuky výtvarné výcho-
vy, ale také nadchnout sebe a následně své žáky pro tvorbu, probudit zájem 
o umění a kulturu.

Hana Stadlerová

2



3

Směřování profesní pří-
pravy učitele výtvarné 
výchovy v primárním 

vzdělávání

Hana Stadlerová

Umělecké obory jsou téměř sto padesát let součástí povin-
ného vzdělávání. V kontextu jeho dobových priorit se pro-
měňovaly i jejich vzdělávací obsahy – aktuálně se řídí rám-
covými vzdělávacími programy. Kurikulární dokumenty pro 
předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělává-
ní zahrnují umělecké vzdělávání proto, že může nabídnout 
příležitosti k rozvíjení osobní identity jedince v sociálních 
a kulturních kontextech, umožňuje rozvoj jeho tvořivých, 
poznávacích a komunikačních dispozic, schopnosti vnímat, 
reflektovat a interpretovat umělecké nebo estetické fenomé-
ny. Umělecké obory poskytují možnosti k rozvíjení techno-
logické a řemeslné schopnosti a zároveň získávání znalostí 
o vývoji umění v kulturním, historickém a sociálním kon-
textu . Podporují také pěstování schopnosti kritické reflexe 
umělecké, kulturní a společenské (RVP ZV, 2017; Pastorová, 
2019). 

Pokud se zaměříme na problematiku výtvarné výchovy  
v povinném vzdělávání, řídí se cíli danými vzdělávací oblastí 
Umění a kultura (RVP ZV). Ty jsou dány poměrně obec-
ně, aby umožnily konkretizaci v rámci školních vzdělávacích 
programů. Nabízí tedy možnosti profilovat ve školní praxi 
osobitá pojetí výtvarné výchovy, vystavěná na odbornosti 
učitele výtvarné výchovy a jeho zájmu o umění a kulturu. 
Výtvarná výchova by tedy neměla být pojímána jako směřo-
vání k určitému produktu předem daných estetických kvalit 
nebo být svázána stereotypy v oblasti námětů a výtvarných 
postupů. Tento přístup je totiž v přímém rozporu s obsahy 
současné výtvarné výchovy, která by měla prostřednictvím 
tvůrčích činností žákům poskytnout nové znalosti a doved-
nosti, rozvíjet jejich schopnosti reflektovat a aplikovat získa-
né znalosti, dovednosti a zkušenosti nejen v procesu tvorby, 
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ale též v procesu vnímání a interpretace. Jen tak budou žáci 
schopni porozumět postupům a výsledkům tvůrčích činnos-
tí, nacházet nové způsoby řešení výtvarného problému, ale 
především uvědomovat si kontexty s daným druhem umění. 

Je třeba zdůraznit, že vzdělávací oblast Umění a kultura dle 
RVP ZV (2017) umožňuje žákům jiné než pouze racionální 
poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské exis-
tence – umění a kulturu. Jak konkretizuje RVP ZV, vzdělávání 
v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojová-
ní s estetickým účinkem, v rámci kterého by mělo docházet  
k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince 
k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému 
i k okolnímu světu . V rámci tvořivých činností by měly být 
rozvíjeny i schopnosti nonverbálního vyjadřování – dítě by 
mělo mít příležitosti výtvarnými prostředky sdělovat vlastní 
myšlenky, zviditelňovat své představy, bohatství své fantazie 
apod.

Součástí uměleckého vzdělávání by mělo být i hledání  
a nalézání vazeb mezi druhy umění, a to na základě spo-
lečných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb 
ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim 
s vědomím osobní účasti. Žáci by měli být podporováni  
v hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě 
společných témat a měli by být schopni vcítit se do kul-
turních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot  
(RVP ZV, 2017). Umění totiž sehrávalo významnou roli při 
progresivních proměnách vzdělávání. Jak konstatuje Gom-
brich (2010, s. 615), právě při umělecké výchově se poprvé 
projevila revoluce v moderní pedagogice. Začátkem dvacá-
tého století objevili učitelé umění, že děti reagují mnohem 
lépe, když se nemusí podřizovat duchamorné rutině tradič-
ních metod. Průkopníci tohoto hnutí (např. Franz Cizek) 
usilovali o to, aby se nadání dětí rozvíjelo svobodně až do 
doby, kdy již jsou samy schopny ocenit uměleckou úroveň. 
Dětská tvorba tak postupně získávala pozornost školených 
umělců. Psychologové oceňovali, že takto vedené děti pro-
jevují při tvorbě radost, kterou mají, když si mohou s výtvar-
nými prostředky hrát. Tvorba se stávala jejich prostředkem 
sebevyjádření. Tuto skutečnost si připomínáme i v souvis-
losti s realitou školní praxe, která by sice měla realizovat 
cíle dané platným kurikulárním dokumentem, obsahy lekcí 
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tomu však často neodpovídají. Mnohdy je u dětí potlačová-
na tvořivost i svobodný výtvarný projev na úkor nápodoby 
předloh, mechanických úkolů a postupů, které učitelé získá-
vají např. na Pinterestu. Není třeba zatracovat různé inspi-
rační zdroje, vždy je však důležité, aby si učitel uvědomil, 
že i výtvarná výchova má mít smysluplný obsah, a ne pouze 
bavit či přispět k odpočinku. Není ani možné výtvarnou vý-
chovu zredukovat na „výcvik ruky a oka“ nebo kopírovat 
osvědčené postupy a směřovat k líbivému výsledku. Proto 
je zjevné, že současný učitel nemůže být vybaven „pouze“ 
výtvarným řemeslem. Realizace aktuálních cílů umělecké-
ho vzdělávání totiž klade velké nároky na profesní znalosti  
a dovednosti učitele a předpokládá také jeho zájem o kultu-
ru a umění. Na tyto požadavky by měla reagovat i profesní 
příprava, v rámci které by měl být budoucí učitel rozvíjen 
a obohacován nejen v rámci vlastní tvorby a schopnosti se 
výtvarně vyjadřovat, ale též v rámci schopnosti na tvorbu 
vlastní i vnímanou adekvátně reagovat, interpretovat ji. Měl 
by také mít příležitosti se s uměním setkávat, vnímat ho  
a poznávat, reflektovat a čerpat z něj inspiraci pro vlastní 
tvořivé aktivity a následně i pro projekty lekcí výtvarné vý-
chovy. I proto mají studenti programu  Učitelství pro první 
stupeň základní škol příležitosti získávat znalosti z oblasti 
kultury a umění, příležitosti se s uměním aktivně setkávat 
a z těchto zkušeností a poznatků těžit nejen v rámci vlastní 
tvorby, ale následně i ve školní praxi.  
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