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KONCEPCE 
VÝSTAV:

Když se dívám kolem 
sebe … \ Galerie 

jednatřicítka, Brno
\ 2018

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice \ 

Galerie RUV, Brno
\ 2018

(s)tvoření \ 
Galerie RUV, Brno

\ 2018

Gestické malby: tvorba dětí 
z rumunské Gemelčičky 

\ Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity, 

Brno
\ 2017

Splněná přání: tvorba 
seniorů \ Brno

\ 2016

PUBLIKACE:

Děti pro Lidice: 
mezinárodní dětská 

výtvarná výstava 
Lidice = Children for 
Lidice : international 

children‘s exhibition of 
fine arts Lidice \ Lidice: 

Památník Lidice
\ 2017

Speciální výtvarná 
výchova v pomáhajících 

profesích \ Brno: 
Masarykova univerzita 

\ 2015

CREATIVE HELP: tvůrčí 
dílny se seniory \ Brno: 
Masarykova univerzita 

\ 2013

Po O: východiska 
a inspirace pro 

výtvarnou tvorbu 
dětí v předškolním 
vzdělávání \ Brno: 

Masarykova univerzita
\ 2011

ZOP: zkušenost, 
odbornost, praxe 

v psychodidaktické 
přípravě učitele výtvarné 

výchovy v primárním 
vzdělávání \ Brno: 

Masarykova univerzita.
\ 2010

Hana
Stadlerová
*1962

Od konce 80. let minulého století se Hana Stadlerová kro-
mě pedagogické práce věnuje autorské oděvní tvorbě. Po 
roce 2000 svůj odborný zájem a výzkumnou činnost za-
měřuje na problematiku profesní přípravy učitele výtvarné 
výchovy a jejích inovací, spolupracovala na tvorbě učebnic 
a učebních pomůcek pro Český jazyk pro 1. ročník základních 
škol. Věnuje se také podpoře tvorby klientů se sociálním 
znevýhodněním, od roku 2003 se účastní humanitárních 
a pedagogických projektů v Rumunsku. Je autorkou publika-
cí zabývajících se didaktickou problematikou, spolupracuje 
s českými a zahraničními univerzitami a dalšími institucemi 
(například Památníkem Lidice, organizátorem Mezinárodní 
dětské výtvarné výstavy Lidice).

Since the end of the 1980s, in addition to pedagogical work, 
Ms Stadlerová has devoted herself to garment creation. Af-
ter 2000, her professional interests and research activities 
focused on the issues of the professional preparation of 
teachers of art education and its innovations. She has also 
collaborated on the creation of textbooks and teaching aids 
for teaching Czech language at primary schools. In addition, 
Ms Stadlerová supports the creations from socially disad-
vantaged clients and has been involved in humanitarian and 
pedagogical projects in Romania since 2003. She is also the 
author of publications dealing with art theory issues. Ms 
Stadlerová collaborates with Czech and foreign universities, 
as well as other institutions (e.g. Lidice Memorial, organizer 
of The International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice).

Vzdělání \ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (obor: 
učitelství pro první stupeň základní školy)

Education \ Faculty of Education Masaryk University (field 
of study: Primary School Teacher Training)



Zkuste uvést pro 
příklad několik vašich 
publikací a pokuste se 
nastínit, v čem budou 
budoucím učitelům 
inspirací. 

Please give a few 
examples of your 
publications and outline 
how they can inspire 
future teachers.

Studenti by měli být seznamováni nejen 
s teorií výtvarné výchovy, ale i s příklady 
dobré praxe, které mohou chápat jako in-
spirativní podněty, nikoli jako návody jak 
učit výtvarnou výchovu. To předpokládá 
tvořivost výtvarného pedagoga, který re-
spektuje dítě a jedinečnost jeho výtvarné-
ho projevu. Publikace a další didaktické ma-
teriály, například Po O, ZOP, které studenti 
mají k dispozici, tento přístup podporují.

Students should be introduced not only to 
the theory of art education but also to ex-
amples of good practice, which they could 
understand as being a source of inspiration, 
not as instructions for teaching art educa-
tion. This assumes the creativity of an art 
teacher who respects their student and the 
uniqueness of their artistic expression. Publi-
cations and other didactic materials such as 
Po O and ZOP, which students have at their 
disposal, support this approach.

?

podpora tvorby dětí 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
support 
of the creations 
of children 
with special 
educational needs
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Studenti učitelství 
prvního stupně musí 
během studia pojmout 
velké množství 
informací z mnoha 
oblastí. Dokážete 
popsat, jak vnímají 
vaši studenti oblast 
výtvarné výchovy? 
V čem mají bariéry, 
předsudky, zálibu 
a podobně? 

Students of Primary 
School Teacher Training 
must be able to hold 
a large amount of 
information from 
a variety of areas during 
their studies. Can you 
describe how your 
students perceive the 
field of art education? 
What are the barriers, 
prejudices, preferences 
and so on? 

Studenti přicházejí na pedagogickou fakultu 
s mnoha negativními zkušenostmi z výuky 
výtvarné výchovy, nahlížejí na ni jako na 
odpočinkový, nedůležitý předmět. I  pro-
to je třeba ukázat jim potenciál výtvarné 
výchovy, nabídnout jim aktivní setkávání 
s uměním a kulturou a vybavit je novými, 
pozitivními zkušenostmi a zážitky tvorby.

Students come to the faculty of education 
with many negative experiences of art edu-
cation, viewing it as a relaxing, unimportant 
subject. That is why we need to show them 
the potential of art education, to offer them 
an active encounter with art and culture and 
to equip them with new, positive and crea-
tive experiences.

?

Jako výtvarná 
didaktička jistě 
neustále hledáte 
metody a formy, jak 
přiblížit studentům 
oblast výtvarné 
výchovy. Co by si 
měl student oboru 
učitelství prvního 
stupně nebo mateřské 
školy do praxe odnést? 

As an art theory teacher, 
you are always looking 
for methods and ways of 
bringing students to the 
field of art education. 
What should a student 
of Primary School 
Teacher and Pre-school 
Teacher Training take 
from their practice?

Studenti by si měli kromě odborných zna-
lostí a výtvarných dovedností odnést po-
zitivní vztah k umění a kultuře. Pro výuku 
výtvarné výchovy u malých dětí, ale i kli-
entů s minimem výtvarných zkušeností je 
důležité nadšení učitele, které přenese na 
své žáky tak, aby jejich tvorba byla odváž-
ná, objevná a jedinečná.

Students should, in addition to their profes-
sional knowledge and creative skills, take 
away a positive relationship to art and cul-
ture. To teach art education to young chil-
dren as well as clients with a minimal artistic 
experience, it is important for the teacher to 
inspire their pupils so that their creations are 
courageous, inventive and unique.

?

výtvarná výchova 
pro předškolní a národní školy
art education 
in pre-primary 
and primary 
school education
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