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Anotace 

Diplomová práce se zabývá chybou ve výtvarné výchově. Cíle a zásady 

pro vypracování se nacházejí v úvodní části. Teoretická část obsahuje odborné 

informace z literatury, na které odkazuji ve výzkumné části, a jsou základem pro 

můj výzkum. Ve výzkumné části se zabývám předmětem mé diplomové práce. 

Dále zde představuji pořízený materiál, postupy mé práce a vyvozuji výsledky 

výzkumu. V závěrečné části je shrnutí celé práce.  
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Abstract 
 

This diploma work deals with mistake in school subject of Art. The aims 

and principles of making this work are established in the introduction. The 

theoretical part consists of technical information from literature mentioned also 

in research part of my work. This information is the basis of my research. In the 

research part I follow up the object of my work and I introduce an acquired 

material, methods of my work and I deduce results of the research. In final part 

there is the conclusion of whole diploma work. 
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1 ÚVOD  

Tato kapitola je věnována počátečnímu seznámení s tématem 

a problematikou mé diplomové práce, kterou jsem rozdělila do několika 

podkapitol. Tyto kapitoly se nazývají – cíl diplomové práce, plán výzkumu, 

metody výzkumu, význam výzkumu. 

Cíl a dílčí cíle mé práce najdeme v podkapitole „cíl diplomové práce“. 

Další podkapitolou je „plán výzkumu“, ve které popisuji etapy a průběh 

výzkumu. O stručném výčtu metod používaných při sběru a zpracování dat se 

zmiňuji v podkapitole „metody výzkumu“. V závěrečné části této kapitoly se 

nachází podkapitola „význam výzkumu“, kde se zamýšlím nad přínosem tohoto 

výzkumu pro mou práci v učitelství pro 1. stupeň. 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je výzkumná sonda, která je zaměřena na 

práci učitele s „chybou“ ve tvorbě žáků ve výtvarné výchově.  

1.1.1 Dílčí cíle diplomové práce 

Způsoby, jakým učitel nabízí žákovi řešení „chyby“, jeho porozumění 

a další práce s „chybou“. Způsoby přístupu učitele k chybě. 

1.2 Postup výzkumu 

 V první řadě si musím stanovit výzkumný problém, který se stane páteří 

další práce. Dále se seznámím s metodami sběru dat, kterými jsou přímé 

pozorování, pozorovací záznam, video a audiozáznam, abych je mohla bez 

komplikací při výzkumu užívat. Pro tyto metody je nutné zajistit odpovídající 

techniku, aby byl záznam kvalitní a dalo se s ním dále pracovat. 
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 Poté bylo možné přistoupit k hledání učitele, který bude souhlasit 

s uskutečněním výzkumné sondy. Také musí splňovat určitá kritéria vhodnosti 

pro výzkum, a sám bude souhlasit s několika podmínkami, což znamená, že se 

nechá natočit na kameru nebo alespoň připustí nahrávání na diktafon. 

 V konečné fázi budu pracovat se sebranými daty. V transkripci záznamů 

budu hledat momenty, které se týkají mé problematiky, tyto okamžiky se 

pokusím analyzovat, opatřím je vlastními poznatky a myšlenkami, na konec 

vyvodím závěry, které by se neměly týkat jen učitele, se kterým jsem výzkum 

prováděla, ale bylo by možné je zobecnit a užít na větší část učitelů výtvarné 

výchovy. 

1.3 Metody výzkumu 

 Hlavní metoda výzkumu byla v zadání mé diplomové práce pevně daná.  

Kvalitativní výzkum 

 Kvalitativní výzkum je pro mou práci významný tím, že díky jeho 

postupům a metodám dochází k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou 

jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Také tyto metody můžeme použít 

k získání nových názorů na jevy, o nichž už něco víme. Dále nám pomáhají 

objevit o zkoumaném předmětu podrobné informace, které se v kvantitativních 

metodách získávají obtížně. (Gavora 1996)  

Existuje mnoho druhů metod pro získání dat v kvalitativním výzkumu. Pro 

mou práci jsem využila videozáznamy a audiozáznamy, poznámky 

z vyučovacích hodin a rozhovorů, fotografie pořízené fotoaparátem a fotografie 

získané z videozáznamů funkcí print screen. 

Pro dostatečné množství sebraných materiálů je nutná delší doba 

kontaktu se zkoumaným vzorkem. Velkou výhodou se stává sledování této 

skupiny v terénu, v jejím přirozeném prostředí. Během analýzy materiálů se 

pokusím o další spolupráci se samotným vyučujícím či žáky, aby nedošlo 

k mylným výkladům klíčových situací.   
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1.4 Význam výzkumu 

Tematiku práce učitele s „chybou“ ve výtvarné výchově jsem si zvolila 

z několika důvodů.  

Tento výzkum by měl podnítit k zamyšlení, jakým způsobem přistupovat 

k tomuto předmětu, tedy nebrat ho jen jako okrajový a nepodstatný předmět. 

Přála bych si, aby výsledek výzkumu byl k užitku i ostatním čtenářům, 

kteří se o tuto problematiku zajímají, hlavně budoucím pedagogům. Pokud by 

se chtěl někdo věnovat podobnému tématu, aby mu tato práce byla oporou 

a zdrojem potřebných informací.  

Tím nejsilnějším důvodem byl můj zájem o tento předmět. Výtvarná 

výchova mě, jako žáka a později studenta, provázela celým životem stráveným 

ve školských institucích. Díky skvělým učitelům pro mě zůstal tento zájem velice 

kladným, a tak jsem neměla žádný argument, proč si diplomovou práci z tohoto 

předmětu nevybrat.  

Dalším důvodem pro výběr mého tématu byla poměrně lákavá nabídka 

způsobu zpracování diplomové práce kvalitativním výzkumem. Jelikož jsem 

nikdy před tím žádný výzkum neprováděla, a člověk je v dnešní době téměř 

každý den ve sdělovacích prostředcích informován o různých druzích výzkumů, 

chtěla jsem se tedy sama pokusit něco takového uskutečnit, abych si dokázala 

představit, co taková činnost obnáší. Ale už předem mi bylo jasné, že to nebude 

vůbec jednoduché. 

Další a o nic méně podstatný argument byl takový, že mě samotnou, jako 

budoucí učitelku na prvním stupni, nemine vyučování předmětu výtvarná 

výchova. Tento předmět bývá často zatracovaný, opomíjí se jeho důležitost. 

Přitom během těchto vyučovacích hodin, jako v žádných jiných předmětech, 

mohou žáci ventilovat své pocity, probudit svou představivost a kreativitu, což je 

pro jejich přirozený vývoj důležité a nemělo by se to potlačovat. Trochu se 

zastavit v dnešní uspěchané době, sednout si, zamyslet se a vytvořit něco 

nového a originálního. Role učitele je zde velmi složitá a nelehká. Musí mít 

v sobě určitý cit a takt, se kterým se baví s žákem o jeho výtvoru. Musí ovládat 

různé způsoby hodnocení, ale hlavně by měl tento předmět vyučovat s láskou 



Práce učitele s „chybou“ ve VV      Renáta Škorpilová    2012 

13 

 

a pílí. Proto jsem se chtěla před svým nástupem za učitelský stolek poučit a vzít 

si do své praxe z tohoto výzkumu jen to nejlepší.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této kapitole se věnuji několika důležitým pojmům, které je nutné vyložit 

ještě před představením výzkumu. 

Zabývám se zde pojmem kvalitativní výzkum. V této podkapitole je popsán 

postup, jak se při tomto druhu výzkumu pracuje. Dále píši o jisté formě 

kvalitativního výzkumu, a tou je případová studie, díky níž je podrobně sledován 

jeden případ. Dojdeme-li k jakémusi zobecnění, můžeme tak porozumět 

i dalším podobným případům. U pojmu kvalita výzkumu cituji, co je důležité pro 

to, aby výsledek výzkumu byl důvěryhodný. 

Další podkapitola je věnována práci s chybou, ve které se o chybě nejprve 

zmiňuji v obecnější rovině. Dále zde píši, jaké fáze musí proběhnout při 

výzkumu práce s chybou. Zabývám se zde také postojem k chybě. 

V neposlední řadě se věnuji klasifikaci, a to jak známkou, tak pomocí slovního 

hodnocení, a jejich vlivu na žáka. V poslední části této podkapitoly píši o chybě 

(či „chybě“) ve výtvarné výchově a typech přístupů učitele k chybám. 

Jako poslední kapitolu jsem zařadila vývoj dětského myšlení ve věku 

10 - 11 let od J. Piageta. Čtenářům by měla posloužit k lepší představě o tomto 

kognitivním procesu v prepubertální fázi, ve které se nachází můj zkoumaný 

vzorek. 

2.1 Kvalitativní výzkum 

V této kapitole, pokud nebude uvedeno jinak, vycházím z publikace 

Kvalitativní výzkum autora Jana Hendla.  

Kvalitativní výzkum je někdy chápán jako pouhé doplnění tradičních 

strategií kvantitativního výzkumu, jindy zase jako jeho protipól, neboť má prý 

vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné vědě, která je postavená na 

přírodovědných základech. Postupem času se však kvalitativní výzkum stal 

rovnocenným partnerem ostatních výzkumných forem. 
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 Není znám nějaký obecně uznávaný způsob jak vymezit nebo dělat 

kvalitativní výzkum. Běžně si výzkumník nejprve vybere nějaké téma, kterému 

se chce věnovat, a dále si určí několik základních otázek, na které bude 

s pomocí výzkumu hledat odpovědi. Tyto otázky může během výzkumu měnit 

nebo doplňovat na základě sběru a následné analýzy dat. Výzkumník se tedy 

snaží hledat a identifikovat jakékoli důležité informace, které by mohly přispět 

k osvětlení otázek. Pracuje s lidmi přímo v terénu, kde se něco děje. Podle 

svého uvážení si dále vybírá místa a jedince, které pak pozoruje v různých 

časových okamžicích. Sběr a rozbor dat probíhá současně, kdy výzkumník data 

sbírá, následně provede jejich analýzu, podle výsledků rozhodne, co je pro něj 

důležité, co by se mohlo hodit, a opět začne sbírat data a provádět jejich rozbor. 

Tento postup je důležitý, protože si během těchto cyklů výzkumník 

přezkoumává své poznatky a závěry. Ověřuje tak validitu výsledků výzkumu. Ve 

zprávě o kvalitativním výzkumu můžeme najít popis místa zkoumání, dále 

citace z rozhovorů a poznámek, které si výzkumník dělal při práci v terénu. 

Může se stát, že o svých závěrech diskutuje s jedinci, které dříve pozoroval,  

a jejich názory může zohlednit a přidat je do výsledné zprávy. 

 Kvalitativní výzkum má své klady i zápory. Častou výtkou je to, že jeho 

výsledky jsou sbírky subjektivních dojmů a že díky jeho pružnému 

a nestrukturovanému charakteru ho nelze, na rozdíl od kvantitativního výzkumu, 

znovu opakovat. Dalším problémem je zobecňování výsledků, protože pracuje 

s omezeným počtem jedinců a obvykle na jednom místě. Rozbor dat a i jejich 

sběr jsou často velice časově náročné. Výhody jsou takové, že popis případu je 

velice hloubkový, zkoumaný jev se odehrává v přirozeném prostředí, umožňuje 

studovat procesy a navrhovat teorie nějakého sledovaného jevu, hledá místní 

příčinné souvislosti a pomáhá při počátečním výzkumu jevů. 

2.1.1 Případová studie 

Případová studie je jedním ze základních přístupů kvalitativního 

výzkumu. Výzkum tohoto typu se věnuje podrobnému popisu a rozboru jednoho 

nebo několika málo případů. Snažíme se sebrat co největší množství dat od 

zkoumaného jedince (nebo různých případů). Předpokladem tohoto výzkumu je 
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fakt, že čím důkladněji prozkoumáme jeden případ, potom lépe porozumíme 

případům, které se tomuto podobají. Můžeme ho srovnávat s jinými případy, 

vřazujeme ho tedy do širších souvislostí. Všímáme si základních charakteristik 

daného případu nebo skupiny porovnávaných případů.  

Například mým cílem bylo hlubší zaměření na zkoumaného učitele, který 

v hodinách výtvarné výchovy pracuje s určitou „chybou“, která se může ve 

tvorbě dětí objevit. Během tohoto momentu, při němž k takové situaci došlo, 

jsem se všímala: způsobu sdělení žákovi, zda dítě ze sdělení pochopilo, co by 

mělo v obrázku udělat jinak, případně by mělo změnit způsob nebo techniku 

práce, jestli radu aplikovalo do tvorby, nebo si stálo za svým a nic nezměnilo. 

Nakonec jsem se všímala strategií hodnocení, které kantor v danou chvíli 

používal. 

2.2 Práce s chybou 

Lidské učení a poznávání zaměřené na dosahování cíle je účinné tehdy, 

probíhá-li z převážné části na aktivní vnitřní nebo vnější úrovni činnosti 

subjektu. Průběh a výsledek těchto činností tvoří postupné nebo konečné 

výkony, jako jsou jednotlivé reakce, odpovědi, řešení úloh, výtvory atd. Ty, co 

se odchylují od očekávaného výsledku, charakterizujeme jako chyby. Chyby 

jsou většinou spojovány s negativním hodnocením. V průběhu učení je běžné, 

že se lidé dopouštějí nejrůznějších chyb, proto i chyba ukazuje na zvládnutí 

určité úrovně učení žáka a učební látky. Je důležité chybu jak identifikovat 

a zdůvodnit ji, tak s ní umět pracovat. Ve výuce můžeme chápat chybu nejméně 

dvěma způsoby: 

• Může se jednat o nepatřičný nebo nežádoucí jev, což svědčí 

o nepozornosti, nekompetentnosti, nepřipravenosti, neschopnosti 

a nezájmu žáka. 

• Jedná se o běžnou součást každé lidské činnosti, při které žák zkouší 

něco nového, pokouší se zvládnout dosud neznámé poznatky a postupy, 

přičemž může při samotné práci chybovat. 
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Žákův výkon nemusí být bezpodmínečně chybou ohrožen, naopak může 

mít důležitý poznávací nebo výchovný význam. Vede to žáky k samostatnému 

vyhledávání chyb, jak v práci vlastní, tak cizí, k nalézání správných řešení, 

hledání cest k příčinám chyb a jejich nápravám. (Kolář, Šikulová 2009)  

Fáze práce s chybou 

 Aby chyba neohrozila žákovo učení, musí být splněny tyto čtyři 

podmínky: 

• „musí být odhalena – detekce chyby, 

• musí být určeno místo jejího výskytu – identifikace chyby,  

• musí být vysvětlena – interpretace chyby, 

• musí být opravena – korekce chyby.“ (Kolář, Šikulová 2009, s. 115) 

Při práci s chybou procházíme několika fázemi. Nejprve musí být činnost 

žáka zaregistrována jako chybná, což zjišťuje učitel a sděluje tuto informaci 

žákovi jednoduchým způsobem (ano – ne, správně – chybně, udělal – 

neudělal). Druhou fází je identifikace chyby, ve které pedagog dává žákovi 

zpětnou vazbu a informuje ho, v čem chyboval, kde se chyba nachází a udává 

její závažnost. Fáze interpretace může probíhat na dvou úrovních, a to jako 

interpretace zpětná, kdy učitel vysvětluje příčinu chyby, kterými jsou nedostatky 

v předchozím učení, nebo jako interpretace vpřed, která udává důsledky 

plynoucí z chyby, jak pro činnost učitele, tak žáka. Poslední fází je korekce 

chyby, kdy dochází k jejímu opravení. A jak je uvedeno v knize Čápa, pokud by 

k odhalení chyby a těmto fázím nedošlo, mohlo by to žákovi v dalším učení činit 

značné potíže. Tímto jsou tedy určeny i úkoly pro učitele při učení. Učitel je 

žákovým pomocníkem při procházení těchto čtyř fází, je na něj kladen 

požadavek, aby pomáhal žákům osvojit si metodu učení. (Čáp 1993) 

Postoj k chybě 

Velice důležité je, jaký postoj zaujímají učitelé, rodiče i žáci k chybám 

v učení. Pokud považujeme chybu v žákově činnosti, a to i v jeho počátcích 

učení, za projev neschopnosti nebo nedostatečné motivace, či nepříznivých 

charakterových vlastností (žák se nesnaží, je neschopný, lajdák), stává se toto 
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chování závažnou překážkou v práci s chybou i ve veškerém učení 

a vyučování. Chyby by se naopak mělo využít takovým způsobem, aby byla 

žákovi prospěšná v budoucnosti, pomohla mu tak ke zlepšení dalšího průběhu 

učení. Pokud se vyskytne chyba v činnosti již dobře zvládané, může se jednat 

o nedostatečné osvojení, pochopení, nebo o zhoršený funkční stav žáka 

v daném okamžiku, ale i v takových případech je vhodné chybu rozebrat. Klidný 

a věcný postoj při odhalování chyb je důležitým předpokladem efektivní práce 

s danou chybou a i zachování příznivého emočního klimatu ve školní třídě 

a v žákově rodině. (Kolář, Šikulová 2009) 

Hodnocení školního výkonu 

Hodnocení školního výkonu je prováděno formou klasifikování žáků, kdy 

známka však přesahuje hodnocení jednotlivého výkonu i práce žáka za delší 

časové období. Aspekty, které jsou spojeny se známkami, můžeme nazvat 

nadějí i zklamáním, pochvalou i výčitkami rodičů, srovnáním mezi spolužáky, 

záškoláctvím, strachem, psychosomatickými obtížemi a mnoha dalšími. 

Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou, splňuje různé funkce, jako je 

například: „Sdělení žákovi, jakého výkonu dosáhl, sdělení učiteli o výsledcích 

jeho práce ve třídě, sdělení o výkonu žáka jeho rodičům. Motivační funkce: 

odměna za příznivý výkon a potrestání nedostatečného výkonu, tedy sociální 

učení posilováním. Prognostické funkce a udělení určitého oprávnění (podle 

výkonu v určitém ročníku se usuzuje, že žák je způsobilý k tomu, aby 

navštěvoval další třídu nebo školu určitého druhu; uděluje se mu oprávnění 

k takovému pokračování v dalším vzdělání). Hodnocení vyjádřené známkou 

však plní tyto funkce nedokonale, a to již proto, že známky mají (podle 

praktických zkušeností i podle speciálních výzkumů) nízkou objektivitu, 

reliabilitu a validitu.“ (Čáp 1993, str. 249) Nízká objektivita známek se projevuje 

tak, že se jednotliví učitelé mohou lišit v posouzení stejného žákova výkonu 

díky svému subjektivnímu názoru. Nízkou reliabilitu známek může chápat 

různým oznámkováním téhož žákova výkonu od stejného učitele po určitém 

časovém odstupu. Nízká validita známek je typická tím, že mnohdy vyjadřuje 

něco jiného než to, co bylo hlavním cílem vyučování. Známka má tak nízkou 

informační hodnotu, protože je to zjednodušená a abstraktní forma hodnocení. 

Známky mají bohužel významný vliv na motivaci žáků. Odvádí je od vnitřní 
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motivace, která je hlavní podstatou učení, poznání a osvojení dovednosti. 

Problémem je, že se často žák učí za odměnu a špatné známky podporují jeho 

strach z neúspěchu. 

Významným mezníkem pro odstranění problémů vznikajících při 

používání klasifikace a školních známek se v posledních letech stává slovní 

hodnocení. To dává dítěti i rodičům podrobnou informaci o žákově zvládnutí 

učiva a nabízí mu náměty, na co se zaměřit v další práci. Obsahuje i kladné 

momenty, kterých se mu již podařilo dosáhnout. Slovní hodnocení podporuje 

žáky výborné i průměrné, obtížně se adaptující, plaché i introvertní. Umožňuje 

také lépe řešit problém vztahových norem při hodnocení žáka. Může pomoci při 

sociálně vztahové normě, která srovnává výkon jednoho žáka s průměrem celé 

třídy. Při individuální vztahové normě se srovnávají žákovy současné výkony 

s předešlými, což může mít povzbuzující charakter. Pokud pedagog používá 

věcnou normu, srovnává tak výkon s učebním cílem. Při mechanickém užívání 

jediného hlediska může mít známka nepříznivé účinky.  

V průběhu školní docházky se význam jednotlivých vztahových norem 

pro žáka mění. U žáků v mladším školním věku dochází ke srovnání se 

spolužáky, seznamují se se sociální normou, která se pro ně stává dominantní. 

Tato norma je důležitá ještě pro žáky pátých ročníků, postupně však začíná sílit 

norma individuální. (Čáp 1993) 

Každá forma hodnocení má své přednosti i nedostatky. I ve slovním 

hodnocení najdeme různé nedokonalosti. Někteří učitelé v něm používají 

sociálně vztahové normy a srovnávají tak žáka s ostatními, jiní převádí 

nedostatky ve výkonu žáka na negativní charakterové vlastnosti. „Hodnocení 

a klasifikování žáků bude působit příznivě na průběh jejich učení i formování 

osobnosti, pokud bude humánní, respektující osobnost dítěte, povzbuzující jeho 

jistotu, radost z činnosti a z úspěchů, i když malých. Proto je mimo jiné důležité, 

aby to bylo hodnocení konkrétní, vztahující se k jeho činnosti a výkonu, ne 

posuzující (popřípadě znehodnocující) dítě, jeho vlastnosti, osobnost. Důležité 

je také, aby hodnocení přihlíželo ke zvláštnostem žáka a situace.“ 

(Čáp 1993, s. 252) 
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2.2.1 Chyba ve výtvarné výchově 

 „Chyba je – obecně vzato – nepřijatelný rozpor odhalený hodnotícím 

srovnáním jevu („jak to aktuálně je“) s jeho lepší alternativou („jak by to mělo být 

správněji“). Z praktického užitého hlediska je chyba informací, která vyzívá ke 

změně daného stavu věci, tj. vyzývá ke korekci, k nápravě chyby.“ 

(Slavík, J.: Jak si poradit s hodnocením?) [online] 

 Pokud pedagogům a žákům není lhostejné, k jakému výsledku či cíli se 

dopracují, musí počítat s tím, že se mohou dopustit určitých chyb.  

 Aby nedošlo k nedorozumění, odlišují se nejméně dva typy chyb. Prvním 

druhem jsou chyby typické – objektivní. U druhého typu je lépe dát slovo 

„chyba“ do uvozovek, jejich charakter je odlišný a vyžaduje jiný přístup 

k hodnocení – chyby relativní.  

 Objektivní chyby mají jednoznačnou platnost, mají určitá pravidla 

a normy. Lze o nich vést racionální spor a můžeme se odvolat na 

nezpochybnitelné důkazy. Takovéto chyby můžeme najít v exaktních vědách 

(matematice, fyzice,…). Ale i ve výtvarné výchově se může objevit objektivní 

chyba, pokud vytvoříme závaznou a všeobecně přijatelnou normu nebo vzor. 

Touto normou by např. mohlo být lidské tělo a jeho správné proporce, o které 

se pokoušeli žáci v první výzkumné hodině. 

 Relativní chyby mají pouze omezenou platnost, závisí na osobním 

prožitku (relativní hodnota) a na zvoleném rámci a kontextu, ve kterém se 

chyba posuzuje. Nelze o nich vést racionální spor, protože není možné se 

odvolat na obecně platný evidentní důkaz. Při konečném soudu je přípustné 

subjektivní mínění – „mně se to líbí (nelíbí)“. „Validita – platnost relativních 

hodnot – je závislá na kvalitě osobních vlastností a na síle vzájemného vlivu 

mezi lidmi, kteří si relativní hodnoty mezi sebou „vyměňují“ a porovnávají. 

Relativní chyby nelze dokázat, lze na ně jenom poukazovat prostřednictvím 

kritiky (kritiku zde chápeme i v kladném smyslu, tj. jako zviditelňování 

a oceňování toho, co je dobré).“ (Slavík 1999, s. 72, 73) 
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 V další své publikaci se Slavík zmiňuje o různých typech přístupu učitele 

k chybě ve výtvarné výchově (viz tab. 1).  

Tab. 1 Typy přístupu učitele ve vztahu k pojetí výchovy (Slavík 1994, s. 126) 

 

 Zde jsou blíže objasněny všechny typy přístupu k chybě.  

Normativní přístup k chybě  

 Učitel je garantem správného postupu a výsledku. Tento přístup směřuje 

ke konkrétním operacím a stává se velice častým. Typická je tato žákova 

otázka: „Je to tak dobře?“ Rozlišují se dva druhy normativního přístupu: 

• direktivní – mohou nastat dvě možnosti. Učitel žákovi pouze oznámí 

chybu, nebo rovnou navrhne její korekci. Neobjevuje se zde interpretace 

chyby, žák je tak pasivní a nemůže tak chybu objevovat a dále s ní 

pracovat. 

• dialogický – učitel žáka na chybu upozorní, ten chybu sám odhaluje 

v dialogu s učitelem. 

 

 

Typ přístupu k chybě Charakteristika typu Pojetí výchovy 

 

 

Normativní 

 

direktivní 

 

Předpokládaná normativní chyba. 
Žák vůči chybě pasivní. 

Chybí interpretace. 

 
 

Normativně 
Expresivní 

 
 

dialogický 

Předpokládaná normativní chyba. 
Žák vůči chybě aktivní. 

Analýza chyby. 

 

Kreativní 

Předcházení kreativní chybě. 
Žák vůči chybě aktivní. 
Hledání variant řešení. 

 
 

Kreativně 

 

Toleranční 

Vyhýbání se kreativní chybě. 
Žák vůči chybě pasivní. 

Chybí korekce. 

Expresivní 
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Kreativní přístup k chybě 

 Tento přístup podporuje myšlenku, že každý nápad a postup může být 

základem pro dobrý výsledek. Jeho výskyt ve vyučování nebývá tak častý, ale 

může se stát výzvou pro hledání nových možností. 

Toleranční přístup k chybě 

U tohoto přístupu není žákovi vnucována žádná kulturní norma. Učitel 

nenutí žáka k opravě chyby, ale poukáže na chyby percepčního schématu. 

Tento přístup je většinou uplatňován u mladších žáků. 

 Současný příklon výchovy ke kreativně expresivnímu pojetí není pro 

učitele snadný. Důležité předpoklady jsou snaha učitele, intuice a teoretické 

poznání, kam též patří informace o chybách, hodnocení a dovednost s chybami 

správně zacházet. Pojem chyba by ve výtvarné výchově určitě neměl přinášet 

pocit viny, dala by se chápat jako nutné zastavení na tvůrčí cestě k moudrosti. 

Důležitou součástí je dialog, střet hodnot a názorů a v neposlední řadě také 

úcta k tomu, co bylo vytvořeno.  

 V závěrečné části této práce se budu věnovat tomu, k jakému typu 

přístupu k chybě se přiklání vyučující účastnící se výzkumu. 

2.3 Vývoj myšlení dítěte ve věku 10-11 let 

.  Pro ucelení představy o vývoji dětského myšlení v tomto věku bych se 

chtěla zmínit o teorii J. Piageta. Poslouží to k lepšímu pochopení možností dětí 

nacházejících se v tomto prepubertálním období.   

Období mladšího školního věku, které je vymezeno od 7 do 12 let, je 

nazýváno Piagetem obdobím konkrétních operací. Žák dokáže logicky 

usuzovat, to je však vázáno na konkrétní obsahy, které si může názorně 

představit. Dochází k rozvoji myšlení směřujícího k jednomu cíli (konvergentní 

myšlení), ale ještě se nerozvíjí myšlení tvořivé (divergentní). Dítě je schopno 

vyvozovat soudy i zcela formálně, i když si konkrétně nemůže vybavit obsah. 

Žáci jsou schopni seskupovat pojmy podle společných znaků, mají sklon 

popisovat a vysvětlovat, vnímají vztahy mezi předměty. (Kosíková 2011) 
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Jedinec si dokáže lépe všímat detailů a ty zanést do obrázku, čímž 

se kresba stává propracovanější, dokáže zachytit prostor a pohyb, objevuje se 

stínování a tvarování. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíl výzkumné práce 

Cílem mého výzkumu je prozkoumání učitelova způsobu uchopení 

a interpretace chyby žákům během několika hodin výtvarné výchovy v 5. třídě 

prvního stupně základní školy. Dalším cílem je porozumění této interpretace 

žákem a její vliv na další práci s těmito nově získanými poznatky. 

3.2 Výzkumná otázka 

Jakými způsoby upozorňuje učitel žáka na „chybu“? Jaké chyby se 

vyskytují v jednotlivých hodinách? Jak žák reaguje na sdělení „chyby“ a dál 

postupuje v práci? Upozorňuje učitel na „chybu“ jednotlivce nebo celou 

skupinu?  

3.3 Výzkumný vzorek 

 Mým jediným kritériem při zadání výzkumu byl vzorek žáků 5. tříd 

prvního stupně základní školy. Tento vzorek určila vyučující, u které probíhal 

výzkum.  

 Oslovila jsem čtyři pedagožky ze základních škol v různých obcích okolí 

mého bydliště. Pouze jediná vyhovovala mým podmínkám, které se týkaly 

nahrávání na diktafon a natáčení na videokameru. Pro tento výzkum, který má 

kvalitativní charakter a má povahu případové studie využité pro širší zobecnění, 

je jediný pedagog dostačující. 

 Všechny kantorky, se kterými jsem chtěla navázat spolupráci, jsem 

oslovila osobně. Písemnou či jinou formu oslovení jsem nevyužila z důvodu 

možnosti špatného pochopení popsané situace daným učitelem a následným 

odmítnutím, proto jsem raději volila osobní kontakt. 
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3.4 Metody sběru dat 

3.4.1 Pozorování 

Pozorování je metoda velice stará a ze všech nejpřirozenější, s jejíž 

pomocí získáváme spoustu důležitých informací. Pozorování musí být 

cílevědomé, plánované, systematické, soustavné a záměrné, abychom potom 

mohli směřovat k odhalování podstatných souvislostí a vztahů u dané 

sledované skutečnosti. 

Zúčastnila jsem se tedy nejprve přímého pozorování, při kterém jsem 

byla osobně přítomna v několika hodinách výtvarné výchovy. Pro zvýšení 

kvality bylo nutné stanovit, co má být pozorováno. V mém případě to bylo 

sledování učitele v situacích, kdy žákovi sděluje, že v jeho výtvoru není něco 

v pořádku. Sledované jevy jsem zaznamenávala několika způsoby, abych 

získala co nejhodnotnější informace, byly jimi videonahrávka, audionahrávka, 

fotodokumentace a zápisky psané rukou. 

S tímto materiálem jsem dále pracovala při pozorování nepřímém. 

Terénní zápisy  

Tyto zápisky jsem si vedla během hodin natáčení a zaznamenávala je na 

papír do čtyř sloupců, přičemž v prvním byl uveden čas, v dalším doslovné 

výroky učitele, ve třetím výroky žáků a v posledním sloupci mé osobní 

poznámky. V těchto poznámkách jsou uvedeny postřehy, důležité momenty, 

které by mohli mít na danou situaci vliv, a které mi při pozdějším čtení tuto 

událost pomohou lépe vybavit. Zapisovala jsem si takové věci, které pro mě 

byly podstatné.  

Videonahrávky 

 S videonahrávkou mi pomohla má kolegyně. Jelikož jsme neměly velkou 

zkušenost s nahráváním na videokameru, nebyl to vůbec snadný úkol. 

Nevýhodou se stává to, že kameraman rozhoduje o ohnisku děje, které se 

ovšem v tomto prostředí často mění, děj je rychlý a členitý. Proto se během 

přehrávání videa ukázalo, že některé momenty se nedají téměř využít. Objevují 

se zde také slepé momenty, při kterých se vůbec nenatáčelo, protože kazeta ve 

videokameře měla kratší časovou stopáž, než byla vyučovací hodina. Velkým 
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kladem je však možnost opakovaného pozorování, během kterých se mohou 

objevit důležité detaily. 

Audionahrávky 

Tento způsob zaznamenání informací byl doplňující pro videonahrávku. 

Vyučující měla zapnutý diktafon pověšený neustále na krku. To mi pomohlo se 

vrátit ke slepým místům, která nebyla nahraná na videokameře. Nesrozumitelné 

rozhovory z videozáznamu, ve kterých se objevoval ruch nebo šum, jsem také 

dohledávala v nahrávce z diktafonu. 

Transkripce 

 Oba druhy nahrávek jsem doslovně přepsala a vytvořila tak písemný 

protokol z pozorování. Byl to velice zdlouhavý a složitý proces. Ovšem 

v konečném výsledku bylo vyhledávání informací v tomto protokolu rychlé 

a jednoduché. 

3.4.2 Dotazník 

 Dotazník je způsob písemného kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí. S touto metodou jsem se v mém výzkumu setkala v situacích, kdy 

jsem se potřebovala vyučující zeptat na nějaké informace. Jelikož obě strany 

byly časově zaneprázdněny, stal se dotazník další variantou komunikace. 

Tvořila jsem otevřené otázky, u kterých jsem se snažila o stručnost a jasnost.  

3.4.3 Interview 

 Druh interview, který jsem prováděla s vyučující, byl nestrukturovaný, čili 

umožňoval úplnou volnost odpovědí. Otázky jsem si vždy předem připravila. 

Výhodou rozhovoru je též možná reakce na odpovědi dotazovaného, čímž se 

interview může dále rozvinout. Naše setkání se vždy uskutečnilo v jedné 

z prázdných učeben školy, aby nedocházelo k jeho narušování. Při rozhovoru 

jsem si dělala poznámky, ale také jsem ho nahrávala na diktafon, abych si 

mohla odpovědi znovu oživit, nebo je doslovně přepsat, a dostat z nich 

potřebné informace. 
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3.5 Etapy výzkumu 

 V této kapitole se věnuji etapám výzkumu od počátečních problémů až 

po různé charakteristiky – školy, samotné vyučující, navštívených tříd 

a pozorovaných vyučovacích hodin. 

3.5.1 Problematika hledání vhodného učitele 

V této kapitole popisuji nelehký úkol při hledání vhodného učitele pro 

výzkum. Jen malá část oslovených kandidátů připustila podílet se na nějakém 

výzkumu a ještě menší souhlasila s mými podmínkami, a to natáčení na 

videokameru.  

Diplomovou práci na katedře výtvarné kultury si vybrala ještě další 

studentka z mého ročníku. Protože měla podobné téma, dovolil nám náš 

vedoucí práce, abychom spolupracovaly. Měly jsme tak větší možnost nalézt 

vhodného vyučujícího. Dalším přínosem pro nás byla společná konzultace 

nahrávek a poznámek a také jsme mohly přemýšlet nad problematikou týkající 

se tohoto tématu. 

Výběr učitele páté třídy, který by mi dával dostatek podnětů pro 

zpracování a který by byl ochotný se nechat během hodiny natáčet na video, 

nebyl vůbec snadný. Navštívily jsme tedy raději školy, ve kterých jsme znaly 

prostředí i učitele. S nadšením jsme přicházely na schůzky, doufaly jsme, že 

bude vše v pořádku, vždyť jsme přece tolik nežádaly. Opak byl však pravdou. 

Největší obavou se stalo pořizování audia a videa z hodin, přestože jsme 

dostatečně vysvětlovaly, že nahrávky budou pouze pro naši potřebu, abychom 

se mohly k hodinám opět později vrátit. 

Výčet navštívených škol 

Protože bych nerada poškodila pověst navštívených škol a oslovených 

vyučujících, kteří na nich působí, nebudu zmiňovat jejich jména. Tyto školy 

budou dále vystupovat pod označením I. – IV. 
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Základní škola I. 

 V této základní škole, která se nachází na venkově, se byla zeptat moje 

kolegyně. Škola má dostatek žáků, kteří se sem sjíždějí ze spádových obcí 

a zaplňují třídy od 1. do 9. ročníku. Kolegyně na této škole plnila svou povinnou 

školní docházku, proto bez ostychu oslovila vyučující, kterou dobře znala. 

Setkala se ovšem se spíše negativní reakcí. Paní učitelka se příliš netvářila na 

informaci o natáčení jejích vyučovacích hodin a konstatovala, že pokud 

neseženeme nikoho jiného, pomůže nám, ale nebude se při tom cítit nejlépe. 

Základní škola II. 

 Tato základní škola se nachází v malém městě, do kterého rovněž 

dojíždí žáci z různých spádových obcí do 1. až 9. třídy. Tuto školu jsem 

navštěvovala od 1. – 5. třídy. Oslovila jsem tedy jednu mou známou učitelku, 

která mi hned nadšeně vyšla vstříc. Uskutečnit výzkum však nakonec nebylo 

možné, protože vyučovala ve speciální třídě, byla by tak tedy nutná konzultace 

se speciálním pedagogem. Proto jsme tuto variantu raději vypustily. 

Po těchto dvou neúspěšných návštěvách škol jsme se šly poradit 

s vedoucím práce. Byly jsme zklamané a zoufalé, že se nám snad nepodaří 

najít vhodného kandidáta pro výzkum. Domluvili jsme se tedy na tom, že dalším 

vyučujícím, kteří by také odmítli natáčení, nabídnu ústupek ve formě 

audiozáznamu. Pokud by jim to nevadilo, není problém začít s výzkumem. 

Základní škola III. 

 Tato základní škola se nachází v malebném městečku. Zde také mají 

všechny ročníky, do kterých docházejí děti i z okolních vesnic. Požádaly jsme 

tedy vyučující 5. ročníku, která vedla i umělecký kroužek, zda bychom v její 

třídě mohly provést náš výzkum. Tato paní učitelka nesouhlasila s natáčením 

na videokameru, avšak pořízení audiozáznamu pro ni bylo přijatelnější. Povolila 

nám však provést hospitaci pouze na dvou hodinách výtvarné výchovy, což bylo 

nedostačující. Také naše technická vybavenost, kterou tvořil starší kazetový 

diktafon, nebyla vhodná, a tyto nahrávky se tak nedaly použít. Snažily jsme se 

dění ve třídě zaznamenávat i ve formě písemných poznámek. V těchto 

terénních zápiscích se nacházelo mnoho situací, které se týkaly naší 
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problematiky, hodina byla velice zajímavá a inspirující, ale tento nezdařilý pokus 

byl námi brán spíše jako zkušenost a poučení pro budoucí práci. 

Základní škola IV. 

 Při čtvrtém pokusu jsme se opět vrátily do jedné z již navštívených škol. 

Naše známá kantorka se zeptala své kolegyně, která vyučovala výtvarnou 

výchovu v 5. třídě, jestli by se nechtěla zúčastnit našeho výzkumu, a ona s tím 

souhlasila. Daly jsme si tedy schůzku, na které jsme této vyučující vysvětlily 

všechnu naši problematiku a požadavky. Nahrávání na kameru se překvapivě 

nestalo překážkou, protože nás sama vyučující požádala o to, jestli bychom 

natočené video poskytly i jí, aby se také podívala sama na sebe při vyučování. 

Mohly jsme tedy začít s výzkumem, což pro nás bylo radostnou zprávou. 

 Zúčastnily jsme se tedy dvakrát dvou hodin výtvarné výchovy ve dvou 

různých 5. třídách. Kantorka nebyla ani v jedné z těchto tříd třídním učitelem, 

dobírala hodiny z druhého stupně, byla tedy aprobovaným pedagogem tohoto 

předmětu. 

 Z tohoto pozorování jsme získaly videozáznam, audiozáznam 

z digitálního diktafonu, ručně psané poznámky a fotografie. 

S touto pedagožkou byla radost pracovat, protože byla moc vstřícná, 

nikdy nás neodmítla a vždy se snažila si najít alespoň chvíli času, aby mohla 

odpovědět na naše otázky, které vznikaly v průběhu zpracovávání dat. Mnoho 

učitelů by si z jejího přístupu mohlo vzít příklad a zamyslet se nad tím, že je 

mnohem příjemnější si pomáhat a vycházet si vstříc.  

3.6 Jednotlivé charakteristiky  

3.6.1 Popis školy 

Školní vyučování začalo v tomto městě již před více než 120 lety. Nově 

postavenou školní budovu má dnes v užívání mateřská škola. Po skončení 

1. světové války postupně docházelo k přibývání žáků a tato budova se stala 

nedostačující. Ke slavnostnímu otevření velmi moderní a do dnešních dob 
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využívané školy došlo ve 30. letech minulého století. Areál školy byl postupně 

rozšiřován až do současné podoby. 

Zajímavý je vývoj počtu žáků na této škole za posledních deset let, kdy 

se jejich počet snížil o téměř 50 %. V době naplněnosti školy se zde nacházely 

i tři třídy stejného ročníku, ve kterých bylo více dětí, než je běžné dnes. Pro 

současné žáky by to tedy mělo znamenat výhodu, která se vyznačuje bližší 

komunikací s vyučujícím, více času pro práci s jednotlivci, využití rozmanitých 

vyučovacích metod, které by se mohly v přeplněné třídě jen velmi těžko 

aplikovat. 

3.6.2 Charakteristika učitelky 

 Vyučující se vždy snažila zábavnou formou namotivovat děti k práci. 

Mluvila na ně klidně, pečlivě jim vysvětlovala cíl práce, s jakými nástroji se 

setkají, co všechno budou potřebovat a jakým způsobem mají postupovat. Děti 

byly ukázněné, nemusela tedy často zvyšovat hlas, aby docílila pozornosti 

žáků, když jim chtěla něco povědět. Paní učitelka dokázala žáky zaujmout 

natolik, že se důsledně věnovali práci a nevyrušovali.  

3.6.2.1 Vzdělání a praxe učitelky 

Učitelka, u které probíhal výzkum, působí na této základní škole již 

poměrně dlouho. Větší část ze své osmnáctileté praxe strávila právě zde. 

Vysokou školu absolvovala na Západočeské univerzitě v Plzni, obor český jazyk 

a výtvarná výchova. Střední školu pedagogickou (obor vychovatelství) 

navštěvovala v Berouně. 

3.6.2.2 Názory na svou práci, na předmět výtvarná výchova 

 Vyučující si vybrala povolání učitele, protože jí bavila práce s dětmi 

v družině, ve které pracovala. Aprobaci český jazyk a výtvarná výchova si 

zvolila z důvodu zájmu o umění, také ji činilo radost tvořit něco nového.  

 Škola, na které působí, jí nezaručuje mít každý rok předměty, pro které 

má aprobaci. Každoročně po prázdninách jí čeká překvapení ve výčtu 
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vyučovaných předmětů. Již několikrát se stalo, že výtvarnou výchovu učila jen 

v minimálním rozsahu hodin, proto nemůže svoji práci plánovat dlouhodobě. 

Také je pro ni mnohdy nepříjemné vyplňování nezbytných dokumentů, které 

ovšem neodmyslitelně k tomuto povolání patří. Svou práci má však ráda a je 

spokojená, pokud může učit alespoň několik hodin výtvarné výchovy. Paní 

učitelce se líbí, že povolání pedagoga není stereotypní práce. Bere také vždy 

v úvahu, koho má před sebou (žáci) a kdo za nimi stojí (rodiče). 

 Kvalitu výuky výtvarné výchovy na prvním stupni podle vyučující 

ovlivňuje hlavně prostor, ve kterém se žáci nacházejí. Mohou tak využívat 

pouze svou domovskou třídu, což má svá úskalí – jedno umyvadlo, menší 

prostor na práci v početnějších skupinách. Pro výuku na druhém stupni je 

k dispozici speciální učebna. Její výhodou je zejména velký prostor, nábytek je 

sice velmi starý a prostý, ale je omyvatelný, není nutné střežit, aby se 

nepoškodil. Jsou zde tři umyvadla, úložné prostory na potřebný materiál. 

Nevhodné jsou však parkety na podlaze. Škola má k dispozici např. dílny 

a počítačové učebny, které lze také při výtvarné výchově vhodně využít. 

Učitelka chápe rozdíl mezi vyučováním tohoto předmětu na prvním 

a druhém stupni ve smyslu třídní učitel, aprobovaný učitel a doplnění úvazku. 

Na 1. stupni učí výtvarnou výchovu většinou třídní učitel, občas si vyučující 

vzájemně vyhoví podle osobní preference a vymění si některé předměty v rámci 

úvazku, pak je vždy cítit osobní zaměření vyučujícího. Na druhém stupni to 

bývá každý rok jinak, někdy učí předmět pouze aprobovaní, jindy se výtvarnou 

výchovou doplňuje úvazek podle potřeb školy, což kvalitu práce může 

i negativně ovlivnit. 

Vyučující na škole vnímá dva přístupy k výtvarné výchově. V prvním 

případě je nejdůležitější výsledek práce - obrázky na nástěnku. Učitelce více 

vyhovuje soustředit se na průběh činnosti, kdy výsledek nemusí být vždy ten 

rozhodující. Protože nadměrné zaměření na výsledek ubíjí tvořivost. Přeje si, 

aby byl pro děti nejdůležitější prožitek z vlastní práce. To se podle vyučující tak 

snadno nedaří zejména na druhém stupni, kdy bývají děti více sebekritické a to 

je svazuje. 

Paní učitelka si nemyslí, že by měla nějaký charakteristický způsob 

vedení hodiny, spíše to většinou bývá o konkrétní osobě vyučujícího. 
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3.6.2.3 Učitelčino zamyšlení nad pojmem „chyba“ 

To, co si kantorka představuje pod pojmem chyba v obrázku, záleží na 

tom, jaké dává zadání. Vždy to vyplývá z tématu. Za největší chybu považuje, 

když děti u práce moc nezkoumají, netvoří, když mají tendenci kopírovat. Na to 

je upozorňuje ze všeho nejvíce. Chybu ve smyslu, že je něco špatně, moc 

nevnímá, protože je spousta prací, kdy konečný výsledek je třeba absolutní 

nula, ale vlastní průběh a činnost byly tvořivé. Například dochází k tomu, že si 

žák svojí nadměrnou tvořivostí obrázek znehodnotí. Záleží však na konkrétní 

situaci. 

Během první hodiny natáčení, kdy děti měly za úkol výtvarně znázornit 

déšť, se určitě takové chyby vyskytly. Vyučující nejvíce vadilo, že se žáci báli 

pracovat s určeným nástrojem – rákosovým perem, nebo že dělali čáry jednoho 

druhu. Chtěla při hodině docílit toho, aby byla práce volnější, protože děti se 

s tímto perem do té doby vlastně nikdy nesetkaly, a asi ani s perem jako 

takovým. Ale protože tyto žáky učila teprve chvíli a byli prvostupňoví, stal se 

tento fakt komplikací pro vyučování v těchto třídách, neboť do té doby na 

prvním stupni nikdy neučila.  

Pokud vyučující objeví nějakou chybu v tvorbě dítěte, snaží se ho vrátit 

zpět. Např.: žáci již znají proporce těla. Navíc se učitelka snaží tyto znalosti na 

začátku hodiny opět oživit. I přes všechno snažení se některému z žáků 

nepovede správně nakreslit lidské tělo, proto ho učitelka vede znovu od 

začátku. Př.: „Podívej se, jak je ta hlava veliká, spočítal sis kolikrát se ti vejde 

do těla?“ Dále se snaží žáky upozornit na to, že ruka se ohýbá tam, kde má 

kloub. Př.: „Když kreslíš postavičku, tak kde ohýbáš ruku? V lokti, viď? Já jí 

nemám takhle jako hadici, ale mám tam nějaký kloub, loket. Takže to trošičku 

pooprav.“ Paní učitelka užívá spíše konkrétních připomínek. Na dětech pak 

zůstává, jestli to opraví nebo neopraví.  

Samotné pocity, které učitelka vnímá při sdělování problému dítěti, jsou 

různé. U některých žáků je to někdy trochu komplikovanější, vnímá, že jsou 

citliví na upozornění, že by v obrázku neměli mít úplně všechno v pořádku. 

Některé děti reagují třeba podrážděně, takže podle učitelčiných znalostí k nim 

přistupuje poněkud jinak, než třeba k ostatním. Pokud vidí, že se práce 
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určitému dítěti výrazně nedaří, zkusí ho trochu „naťuknout“. Když to ale opravdu 

nejde, nechává ho, aby z práce mělo spíše lepší pocit, protože podle vyučující 

o výsledek zase tolik nejde, důležitější je prožitek žáka a radost z tvořivé 

činnosti. Někdy sděluje nedostatky vtipem, aby to pro děti bylo snesitelnější, 

občas porovnává dva obrázky. Jindy si rozdíly hledají i sami žáci. Vyrovnají 

obrázky vedle sebe a upozorňují na to, co kde vidí. Ale v tomto případě je to 

vždy trochu nebezpečné hlavně u mladších žáků, aby neupozorňovaly na 

někoho, kdo se nachází v kolektivu na krajních bodech sociometrického 

průzkumu. Důležitý je tedy správný výběr učitelčiny otázky na danou 

problematiku.  

Různé reakce žáků také často souvisí s jejich vlastnostmi, druhy 

charakteru či temperamentu. 

To, jestli děti dají na radu vyučující, je různé. Záleží na věkové skupině. 

Starší žáci mají větší tendenci si svůj nápad nebo myšlenku prosadit. Jsou totiž 

třeba líní obrázek předělávat, nebo se jim nechce dál nad daným tématem 

přemýšlet. Potom jde spíš hodně o vyjednávání. 

Paní učitelka není přesvědčená, že talentované dítě si více stojí za svým, 

nebo se naopak podřizovalo jejímu názoru. Většinou hledají kompromis. Pokud 

jsou děti talentované, zdají se více přístupné. Vyučující však nestojí o to, aby 

děti dělaly přesně to, co jim řekne. Vyhoví potřebě žáka urovnat si představu 

o díle nejprve ve svém duchu, ale zároveň vyžaduje, aby nad prací přemýšlel 

i v jejím průběhu. Paní učitelka umožňuje dětem vyzkoušet si několik návrhů, 

aby věděly, který z nich bude ten nejvhodnější. Tyto děti jsou více tvořivé, 

tvárné, lépe se s nimi vyjednává. 

Při zadávání tématu má učitelka nějakou představu o výsledném 

produktu, nesnaží se však dětem svou vizi nějak podsunout, ale spíše přemýšlí, 

co by je tím chtěla naučit, co by si při této činnosti mohli vyzkoušet. Nejvíce jí 

záleží na tom, aby hodina výtvarné výchovy pro ně byla alespoň trošičku 

odpočinková, aby relaxovaly, protože je to jeden z mála předmětů, kdy mohou 

odpočívat úplně jinou formou než v ostatních předmětech. Jde spíš víc o to, aby 

se při hodině cítily dobře. Samozřejmě nechce, aby ve třídě děti jen tak seděly, 
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nebo práci odbývaly. Když chce žáky naučit novou techniku, nějakou představu 

určitě má. Třeba při grafice chce, aby se daný výtvor nechal vytisknout, aby to 

došlo do nějaké fáze. Děti mívají při takové činnosti i tvořivé nápady. Někdy se 

stane, že chybou vznikne něco zajímavého, co všechny zaujme, a pak na tom 

může pokračovat dále.  

Experimentování se někteří žáci trochu bojí, aby si obrázek nepokazili. 

Například když při hodině pracovali s mořidlem, museli si nový způsob práce 

trochu „osahat“. Na předložený cvičný papírek si nový způsob práce mohli 

nejprve vyzkoušet. To jim mělo dopomoci zbavit se strachu, který s sebou nová 

činnost může přinášet, aby neměl negativní vliv na samotnou práci. (Viz příloha 

č. 1) 

3.6.3 Charakteristika navštívených tříd 

 Výzkumným vzorkem byli žáci dvou pátých tříd základní školy ve 

věkovém rozmezí 10 – 11 let. 

Třídy, ve kterých jsem prováděla výzkum, byly charakteristické pěkným 

prostředím a vřelými vztahy mezi dětmi, což tvořilo příjemné klima, které žáky 

podněcovalo k zdařilým pracovním výkonům. Samotná paní učitelka mi 

potvrdila, že jsou žáci schopni pracovat na úkolech individuálních, skupinových, 

ale i kolektivních. Myslím si, že toto klima se ještě dotváří tím, jakým způsobem 

učitel ovlivňuje naladění atmosféry ve třídě a dalším působením na žáky. Toto 

se určitě učitelce výtvarné výchovy v kladném slova smyslu velice dařilo, 

protože hodinu vždy začínala motivací, ve které se snažila zapojit co nejvíce 

smyslů žáků, kteří se pak lépe vžívali do situace převedené do výtvarna. 

 Při porovnání chlapců a dívek (ve smyslu plnění zadání výtvarného 

úkolu) byla v obou dvou třídách po celou dobu práce vždy pečlivější děvčata, 

která se i více držela pokynů při zadávání. Chlapci se zase naopak snažili více 

experimentovat. Nikdy se nestalo, že by někdo nedokázal splnit zadané téma 

hodiny. 
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Školní úspěšnost a její vliv na chápání kritérií, která učitel vytyčí vždy na 

začátku hodiny, a výtvarný projev daného žáka, jsou podle učitelky, u níž 

probíhal výzkum, následující: „Výrazné zaostávání některých dětí ve školním 

prospěchu občas ovlivní práci žáka ve výtvarné výchově negativně, ale není to 

pravidlem.“ 

Ve třídách se neobjevilo dítě, které by předčilo ostatní svým ojedinělým 

talentem. Nějaké razantní rozdíly v tvorbě dětí zde nebyly vidět. Samozřejmě 

můžeme rozdělit žáky na ty, kteří výtvarnou výchovu mají rádi, těší se na tyto 

hodiny (což na prvním stupni bývají většinou všichni). Jejich výkon může být, 

i u jedinců s mírným deficitem výtvarného cítění, příjemně uspokojivý. Druhou 

skupinu tvoří ti, pro které tento předmět není zrovna oblíbený, ale i oni mohou 

vykonat dobrou práci. Výkon žáka může ovlivnit spousta činitelů - nemoc, 

psychická zátěž, únava atd. 

Paní učitelce se s oběma třídami pracovalo příjemně, skupinky byly 

tvořivé a hravé. (Viz příloha č. 2) 

3.7 Průběh sběru dat 

 V této kapitole popisuji jednu z velice důležitých částí výzkumu, a tou je 

sběr dat, bez kterých by se nedalo dále pokračovat v práci.  

 V první řadě jsme si musely s vyučující, u které měl probíhat výzkum, 

domluvit termín. Paní učitelka byla velice vstřícná a nemusely jsme tedy dlouho 

čekat. Byly jsme připraveny se jí v tomto ohledu podřídit, protože jsme chtěly 

začít s pozorováním co nejdříve.  

 Tento den byl pro nás zlomovým. Těšily jsme se, že konečně budeme 

moci začít sbírat výzkumná data. Na druhou stranu jsme byly nervózní, aby se 

při vyučování něco nepokazilo a materiál by se nakonec nemohl použít, jako 

tomu bylo při návštěvě základní školy III. 

 Základní školu IV. velice dobře znám, zamířily jsme tedy rovnou do 

kreslírny, ve které měla probíhat výuka dvou hodin výtvarné výchovy. Přišly 

jsme dříve, musely jsme tedy chvíli počkat. O přestávce se před učebnou začali 

hromadit žáci s kufříky s potřebným vybavením na vyučování. Po chvíli dorazila 
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i paní učitelka, odemkla třídu a pozvala nás dál. Zopakovaly jsme jí, jakým 

způsobem budeme provádět natáčení, abychom předešly případným 

nepříjemnostem.  

Připravily jsme si digitální diktafon, videokameru a čistý papír. Diktafon, 

který byl po celou dobu vyučování zapnutý, jsme učitelce pověsily kolem krku 

ještě před zvoněním na hodinu. Kolegyně se chopila obsluhy videokamery. 

 Po začátku hodiny nás paní učitelka představila a dala nám prostor 

k tomu, abychom dětem vysvětlily, co budeme ve třídě provádět. Nejprve si nás 

zvídavě prohlížely, otáčely se, když jsme přecházely po třídě s videokamerou. 

Toto chování se ale po chvíli uklidnilo, protože žáci měli dostatek své práce. 

 Vyučovací jednotky jsme natáčely pouze jednou videokamerou. 

Kolegyně měla tedy nelehký úkol, protože musela vybírat nejdůležitější ohniska 

dění, která nám pak posloužila k naší problematice. Na kazetu ve vidokameře 

se vešlo pouze 60 nahraných minut, ovšem hodina měla 2x45 minut. Natáčení 

se tedy muselo přerušovat v určitých momentech - během přestávky, když 

neprobíhal žádný dialog mezi učitelem a žákem, atd. Mojí rolí byl zápis 

písemných poznámek na papír a fotografování průběžné práce dětí, i jejich 

konečných výsledků tvorby. 

 Po skončení vyučování jsme sbalily techniku, rozloučily se s dětmi 

a ještě chvíli jsme si povídaly s paní učitelkou. Slíbila nám, že se ozve, kdy 

budeme moci přijít na další natáčení. Chtěla napřed vymyslet nějaké zajímavé 

téma a na hodinu se připravit.  

 Druhé natáčení probíhalo v jiné skupině žáků 5. třídy, proto jsme se na 

začátku  vyučování  opět  s  kolegyní  představovaly. Postup  ve využití techniky 

a naše role zůstaly stejné jako během první hodiny. Tato hodina probíhala 

v podobném duchu jako předešlá, nevyskytl se žádný problém.  

Po vyučování jsme se s paní učitelkou domluvily na předání získaného 

videozáznamu, o který nás žádala již před začátkem výzkumu, protože se na 

něj sama chtěla podívat. Také jsme projednaly naší další spolupráci, která 

spočívala v poskytnutí kontaktu, možném zasílání dotazů, či případné schůzky. 

Těchto možností jsme tedy využily ve formě dotazníku a interview, které 

probíhalo také v této škole. 
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3.8 Analýza sebraných materiálů 

 V kapitole „Analýza sebraných materiálů“ popisuji metody, které jsem 

použila při vyhodnocení materiálů. 

 K analýze materiálů jsem použila metodu případové studie. „ V případové 

studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. 

V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo 

jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů 

v jejich celistvosti.“ (Hendl 2005, 104)  

 Tato metoda používá několik přístupů k analýze dat. V mém případě 

jsem použila:  

• uchování a organizaci dat – provedla jsem transkripci, 

• segmentaci – vybrala jsem vhodné segmenty pro můj výzkum, 

• kódování – přiřadila jsem k úsekům dat kódy, čímž jsem provedla 

klasifikaci, 

• poznámkování – zapisovala jsem si poznámky při sběru dat i analýze, 

• zobrazení pomocí přehledových grafů a tabulek  

• souhrn – pokusila jsem se shrnout, co se odhalilo. (Hendl 2005) 

3.9 Charakteristika materiálu 

 Tato kapitola je zaměřena na materiál, který jsem nasbírala během 

pozorování, a na jeho následné zpracování.  

 Během účasti na čtyřech hodinách výtvarné výchovy jsem nasbírala 

velké množství materiálu. Nejdůležitějšími zdroji dat se pro mě stal audio 

a videozáznam. Zpracování těchto záznamů jsem prováděla doslovným 

přepisem – transkripcí, ve které jsem dále mohla snazším způsobem 

vyhledávat pro mě potřebné situace. Doslovnou transkripci jsem zařadila do 

příloh č. 4 a 7. 

 Dalším zdrojem informací pro mě bylo interview se sledovanou vyučující. 

Rozhovor s paní učitelkou, který se týkal oblasti chyb ve vyučování výtvarné 

výchovy, jsem si raději nahrávala, abych se k němu mohla později vrátit. Též 

jsem provedla jeho doslovnou transkripci. Viz příloha č. 1.  
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Dále jsem použila dotazník, který samotné vyučující lépe vyhovoval. 

Mohla tak v klidu odpovídat na otázky, které byly zaměřené na různé tematické 

okruhy a vyžadovaly tak delší rozmýšlení.  Otázky byly zaměřené především na 

charakteristiku zkoumaných hodin a tříd. Viz příloha č. 2. 

3.9.1 První hodina 

 V této kapitole se věnuji první vyučovací hodině, ve které měli žáci za 

úkol výtvarně zpracovat téma déšť, a nejzávažnějším chybám, kterých se 

během této činnosti dopustili. 

 

Popis průběhu první hodiny 

 Tématem dvou prvních sledovaných vyučovacích hodin se stal déšť. 

Tyto hodiny byly rozděleny na několik částí, během kterých se vystřídalo několik 

druhů činnosti. 

 Do první fáze hodiny byla zařazena počáteční motivace, která byla velice 

zajímavá a nabudila děti k další práci. Tento druh fonetické hry měl předvést 

žákům déšť od jeho prvních drobných kapek, přes bouřku až k jeho doznívání.  

 Zvukové vjemy dále žáci zaznamenali na úzký proužek papíru za pomoci 

rákosového pera a mořidla. Nesměli však zapomenout na důležitý fakt, a tím 

bylo odstupňování deště. V hodnotícím kruhu se pak společně s vyučující 

snažili najít zajímavé kresby nebo jen jejich určité části, které se dětem podařily.  

 V další fázi hodiny si žáci nejprve představovali dění na ulici plné lidí při 

dešti. Poté se tuto situaci snažili vystihnout ve své kresbě, ve které měl být 

viditelný pohyb postav a opět odstupňovaný déšť.  

 Během druhé hodiny výtvarné výchovy seznámila vyučující žáky s novou 

výtvarnou technikou, která slouží k doplnění perokresby – lavírováním. 

Nepožadovala, aby všichni za každou cenu tuto techniku ve svém obrázku 

použili. Týkalo se to spíše žáků, kteří měli již hotovou svojí práci, a tak měli čas 

si nový způsob práce vyzkoušet.  
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 V samotném závěru vyučovacích hodin se všechny děti zúčastnily 

hodnotícího kruhu, ve kterém byly vyzdvihovány zajímavé části kreseb nebo 

i celé obrázky.  

 Detailněji je tato hodina popsaná v příloze č. 3. 

Analýza chyb v první hodině 

 Tuto podkapitolu věnuji chybám, kterých se žáci dopustili během prvních 

dvou hodin výtvarné výchovy. Analýze chyb věnuji značnou pozornost, protože 

je potřebná pro vyhodnocení a závěry mého výzkumu.  

 V první fázi analýzy bylo důležité dostat všechna sebraná data do 

písemné podoby. Provedla jsem tedy doslovný přepis - transkripci audio 

a videozáznamů. Tato činnost byla velice časově náročná z důvodu spojení 

dvou záznamů v jeden a označení každé události časem z audia či videa, 

někdy i obojím, což mi ale později pomohlo ve snadnějším a rychlejším 

vyhledávání klíčových situací. Všechny situace, které se týkaly chyby, jsem si 

vyznačila a snažila se vlastními slovy pro ně najít vhodné pojmenování. Po 

provedení této kategorizace jsem vyvodila výsledky výzkumu, které jsem pro 

přehlednost vložila do grafů. 

 V prvních zkoumaných hodinách jsem identifikovala osm výrazných 

chyb, kterým jsem dala své pracovní názvy. Každá chyba je zastoupena 

nejvýraznějšími situacemi, které jsem opatřila přímou řečí učitelky (U), 

v některých případech i žáků (Ž).  

 Zde je výčet a popis jednotlivých chyb. Všechny doslovné výroky a chyby 

se nacházejí v přehledné tabulce v příloze č. 5.  

 

• Chyba v technice držení pera – žák nedokázal plně využít všechny 

vlastnosti pera. Docházelo tak k jednotvárnosti (jednolitosti) čar, což 

znamenalo stejnou šíři stopy pera. 
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U: „Renčo, když tak si vyzkoušej, jestli to pero dělá tenčí čárky, můžeš 

vyzkoušet i jemnější, to máš všechno moc stejný, tak bys to mohla 

trochu rozlišit.“  

Učitelka upozorňuje žákyni na tuto chybu a snaží se jí dovést k tomu, 

aby si vyzkoušela, zda pero dokáže dělat též jinou tloušťku čar, než 

pouze silné.  

Obr. 1 

 

Na obrázku č. 1 si žák při kresbě nedokázal pero natočit tak, aby docílil 

různé tloušťky čar. Tyto čáry jsou monotónní, téměř se nemění ani šířka 

stopy pera, ani její délka. 

 

U: „Tohle je jen obrysem, silné čáry, a tak tu máš tu danou plochu, ale 

takové ty přechody mezi, to jsme dělali na tom proužku papíru, chybí, to 

je jen tady. Takže zkus ještě někde jemnější, zkus vymyslet, jak by se 

dal zaplnit ten chodník. Ten může být třeba z kostek.“ 
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Obr. 2 

 

I na obrázku č. 2 najdeme chybu v jednolitosti čar z důvodu nesprávného 

držení rákosového pera. Vyskytují se zde pouze tenké a naopak hodně 

silné čáry. Vyučující chtěla po žákovi, aby se ještě pokusil o nějaké 

středně silné. Poradila mu, že by si to mohl vyzkoušet na kresbě 

chodníku, po kterém jdou postavy, a znázornit na něm vzor 

dlážděných kostek (viz obr. č. 3). Žák učitelčinu připomínku vyslechl 

a řídil se jí.  

Obr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chyba v intenzitě – touto chybou je myšlena intenzita deště, která se 

v některých obrázcích téměř vůbec nemění. Učitelka však žádala různou 

intenzitu, která jim byla naznačena pomocí fonetické hry v motivační 

části hodiny. 
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U: „Tobě se to smotalo dohromady. Tobě ten déšť přešel tam i zpátky. 

Tak to zkus teď odstupňovat. Začni u těch teček, postupně přidávej 

jemnější čárky a ještě přidej potom, ano? Trošku to vystřídej. Aby se to 

rozlišilo.“ 

Učitelka naznačuje žákovi, že jeho déšť je jednotvárný, radí, jakým 

způsobem má pokračovat, aby jednotlivé fáze rozlišil, dokud to ještě jde. 

Tuto chybu můžeme rovněž vidět v obrázku č. 1.  

 

U: „Tobě zahání. Pozor, nemotej to dohromady, nech si tam ty jednotlivé 

části.“ 

Vyučující upozorňuje žáka na postupné splývání fází deště. 

 

Obr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 4 je viditelná stejná intenzita deště, nejsou zde naznačeny 

různé fáze - drobné kapičky, jemné čárky, hustější a silnější čáry při 

velikém lijáku a postupnému odeznívání deště.  

 

• Chyba v razanci – tato chyba se objevovala v nesmělé práci některých 

žáků, kteří se báli s rákosovým perem provádět razantní tahy, jako když 

padají kapky z nebe. 
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U: „Tady ještě jen krápe, jen přidej na razanci trošku, pořádně leje. Musí 

v tom být rychlost nějaká. To jsou kraťounký, čárky dlouhý dělej, ještě 

delší. Holky, bouřka ještě nepřišla, pořádně namoč, tak. A zaber. 

Vyzkoušej, co to umí, když nám pořádně leje.“ 

Žák se v tomto případě kresby trochu bojí. Učitelka se snažila předešlou 

motivací naznačit, že v obrázku bude potřeba někde přitlačit. Musí se 

tedy občas ujistit, jestli pochopili, co je cílem, popřípadě jim to 

připomenout. 

 

U: „Opři se o to, neboj se. Zkus si to ještě tady na tom malém papírku 

a neboj se do toho zabrat, jo? Zkus to trošku razantnější kresbičkou.“ 

Vyučující názornou ukázkou předvádí žákovi na cvičný papír, jakým 

způsobem může postupovat (obr. č. 5). 

 Obr. 5 

  

 

• Chyba v proporcích – tato chyba se vyznačovala především špatným 

zvládnutím kresby lidského těla. Jeho proporce byly v mnoha případech 

nesprávné. Vyučující se snažila žákům poradit, jak se touto 

problematikou vypořádat: Navrhovala jim různé způsoby korekcí těchto 

chyb. 
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U: „Romane, ta hlava je trochu veliká, viď?“ 

Ž: „Se mi trošku nepovedla.“ 

U: „Tak zkus prodloužit nohy, jo? Tak je uděláš širší, udělej mu jako když 

má kalhoty nějaký ohrnutý. Rozumíš, jak to myslím?“ 

Ž: „Snad jo…“ 

U: „Tak to oprav. Zkus mu prodloužit trochu nohy.“ 

V obrázku č. 6 vyučující žákovi připomínala, že rozdíl velikosti hlavy 

oproti tělu je v tomto případě příliš markantní a poradila mu, jakým 

způsobem by mohl prodloužit nohy, trochu je zesílit a z chodidel tak 

udělat například ohrnuté kalhoty. Tato zdařilá oprava je viditelná 

na obrázku č. 7. 

 Obr. 6          Obr. 7  

 

 

 

  

 

 

 

 

U: „Renčo, když ohnu ruku v lokti, tak mi vychází do pasu, ty máš v pase 

tlapičky, jo? Trošku je udělej delší.“ 
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Na obrázku č. 8 je předmětem kritiky příliš krátká ruka postavy. 

Obr. 8  

 

U: „Romane, když kreslíš postavičku, tak kde ohýbáš ruku? V lokti, viď? 

Já jí nemám takhle jako hadici, ale mám tam nějaký kloub, loket. Takže 

to trošičku pooprav.“ 

V obrázku č. 9 se objevuje nezvládnutá kresba horní končetiny, která 

nemá žádný ohyb v kloubu (lokti), a tak na nás působí jako jakási 

„hadice“. Tuto chybu se snažila vyučující napravit názornou ukázkou 

ohebností vlastní ruky. 

 Obr. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Chyba ve velikosti předmětů – tato chyba spočívala v nedodržení 

správných poměrů velikostí různých předmětů. V obrázcích lze nalézt 
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například psa stojícího vedle auta, které je skoro stejně velké jako on 

(obr. č. 7). 

 

U: „Ty máš stejně veliké auto a pejska.“ 

 

• Chyba ve využití formátu – této chyby se žáci dopouštěli z důvodu 

špatného odhadu využití formátu čtvrtky, kterému museli přizpůsobit 

kreslené předměty.  

 

U: „Ty máš samé domečky a kam se pak vejdou ty lidi?“ 

Ž: „Budou tady.“ 

U: „Ale to budou moc malí.“  

 

Obr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Žák nakreslil nejprve postavu, potom přidal domeček. Ten by se mu na 

čtvrtku celý nevešel, nakreslil ho stejně velký jako postavu. V tu chvíli si 

žák svoji chybu neuvědomil. 

 

Vyučující kladla důraz na to, aby domy a ostatní předměty žáci kreslili až 

poté, co budou mít zvládnuté postavy. 
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U: „Nech domečky, ty budeme dělat až podle toho, jestli se tam vejdou. 

Nejdřív tam uděláme lidi.“ 

 

• Chyba ve výběru ústředního motivu -  tato chyba se týká techniky 

lavírování. Žáci neuměli tohoto výtvarného postupu náležitě využít na 

vhodných místech v obrázku, kam se tato technika hodila, kde měla za 

úkol nějakou část zvýraznit nebo doplnit. Nezkušení žáci tak rozmývali 

obrázek celý, nebo jen z důvodu, aby tuto techniku ve své kresbě 

uplatnili, provedli pouze bezmyšlenkovité rozmytí určitých komponent.  

 

U: „Tady to máš rozmytý bezmyšlenkovitě, tak zkus třeba to pozadí, aby 

ty postavičky víc svítily, byli světlejší, jo? Rozumíš mi?“ 

Tato chyba je viditelná na obrázku č. 11, kde se vyučující snažila 

usměrnit práci žáka svou radou, aby pozadí výkresu rozmyl celé a nechal 

tak vystoupit světlé postavy, které se tím stanou výraznější a jasnější 

(obr. č. 12). 

U: „Vidíte, jak to prosvětlí ty postavičky, jsou víc vidět.“ 

Obr. č. 11 
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Obr. 12 

 

 

 

 

 

• Chyba v technice držení štětce – žáci často nemají cit pro práci s tímto 

nástrojem. Při lavírování dřeli kovovou částí štětce o papír. Vyučující se 

snažila je upozornit na možné prodření čtvrtky a možné znehodnocení 

obrázku. 

 

U: „Na tom štětci je kov, takže musíš jen lehce, aby sis nepoškrábal 

papír.“ 

 

• Chyba v soustředěnosti – tato chyba se vyznačuje nesprávným 

plněním zadaných úkolů. Žák pracuje podle svého uvážení, nesoustředí 

se na zadání, vnímá pouze nejlepší výsledek ze svého pohledu. 

 

U: „Blesky neděláme, my jsme sledovali jen vodu.“ 
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3.9.2 Druhá hodina 

 Tuto kapitolu věnuji druhé vyučovací hodině, ve které měli žáci za úkol 

vyjádřit své pocity (svou bolest) pomocí temperových barev. Dále jsou zde 

rozebírány chyby, kterých se děti během malby dopustily. 

 Popis průběhu druhé hodiny 

  Celými dvěma hodinami výtvarné výchovy se prolínalo téma bolest, 

kterou měli žáci ztvárnit abstraktně. Tyto hodiny byly též jako první dvě 

rozděleny do několika fází, během kterých probíhaly různé činnosti. 

 Na začátku vyučování byly děti namotivovány hrou, během které si 

vybíraly „střepy“ obrázků podle určitých pokynů vyučující. Každý žák o svém 

„střepu“ vždy pověděl, proč si ho vybral. Když měli všichni po čtyřech 

„střepech“, posadili se do lavic. Tam je na bílou čtvrtku poskládali do zajímavé 

kompozice, kterou nazvali slovem „JÁ“. Dalším úkolem bylo vymyslet každému 

ze svých spolužáků nějaké slovo, co by nejvíce vystihovalo jeho kompozici. 

Když se opět všichni posadili do lavic, mohli si ve dvojicích vyměnit určité části 

svého obrázku. Někde se stalo, že se dva obrázky spojily v jeden jediný. 

 V další části hodiny pracovaly děti se základními barvami temper, které 

je měly vést k míchání dalších odstínů nebo barev. Dále směly používat bělobu. 

Ta sloužila k účelnému zakrytí bílých míst. Na čtvrtce totiž nesmělo zůstat 

žádné místo nepokryté barvami. Na papír měli nanášet husté kaše vyjadřující 

jejich vzpomínku na jednu určitou situaci, ve které je něco bolelo.  

 Při závěrečném hodnocení v kruhu se každý vyjádřil ke svému obrázku 

a jeho bolesti na něm ztvárněné.  

 Detailněji je tato hodina popsána v příloze č. 6. 

Analýza chyb v druhé hodině 

V této podkapitole rozebírám chyby, které se objevily během dalších 

dvou hodin výtvarné výchovy. Analýzu zde provádím stejným způsobem, jako 

v první hodině natáčení. Též čerpám z transkripce audio a videonahrávek, ve 

kterých jsem všechny situace osadila časovým razítkem pro další snadnější 
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práci s tímto materiálem. Také jsem provedla kategorizaci, dále vyvodila 

výsledky výzkumu, které jsem vložila do grafů. 

 V těchto zkoumaných hodinách jsem identifikovala sedm chyb, ke kterým 

došlo během vyučování. Opět jsem tyto chyby opatřila svými názvy. Každá 

z chyb je doložena přímou řečí učitelky (U), která tuto situaci nejlépe podtrhuje. 

V některých případech se zde objevuje i přímá řeč žáků (Ž).       

 Zde uvádím výčet a popis chyb. V příloze č. 8 jsou do přehledné tabulky 

shrnuty všechny doslovné výroky a chyby. 

• Chyba v míchání barev – tato chyba se objevovala ve smyslu 

nedostatečné snahy namíchat více odstínů, nebo naopak nemožnost 

namíchat již použitý odstín. 

 

U: „Zkus jiný odstín ještě. Třeba co nejvíc růžový, tmavší, světlejší. Do 

fialova ještě víc.“ 

Vyučující se snaží žákovi pomoci tím, že mu jmenuje odstíny barev, 

které by mohl ještě namíchat. 

 

U: „Počkej, ale tohle má zase nějakou jinou barvu, trochu se ta bolest 

změnila.“ 

 Ž: „Když já nevím, jestli to byla tady ta barva nebo tady ta.“ 
 

U: „No vždyť to vidíš. Tak proč to přemalováváš? Už to nech být, vezmi 

jen ten okraj a už na to radši nesahej.“ 

V této ukázce si žák nepamatoval odstín již nanesené barvy, proto mu 

učitelka radí, aby danou plochu znovu nepřemalovával a nechal obrázek 

tak, jak je. 

 

U: „Celou plochu pokryjeme barvami, barevnými odstíny. A zkuste si 

zase hrát s tím mícháním. Zkuste namíchat zajímavější barvičky.“ 
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V dalším komentáři vyučující připomíná všem žákům, aby nezapomněli 

na míchání barev, zkoušeli experimentovat a vytvořili tak co nejvíce 

zajímavých odstínů.  

 

• Chyba v hustotě barev – žáci nedokázali odhadnout správnou hustotu 

barvy. Někdy dřeli suchým štětcem o čtvrtku, jindy nanášeli barvu buď 

příliš hustou, nebo naopak moc řídkou.  

 

U: „Můžeš do toho přidat trochu vody, máš to moc suchý.“ 

Tento komentář patřil žákovi, který měl barvy opravdu hodně suché, jak 

můžeme vidět na obrázku č. 13. 

Obr. 13 

 

 

 

 

 

 

 

• Chyba ve výběru pomůcek – tato chyba se projevovala užitím 

nevhodných pomůcek – štětec, který nebyl vhodný pro malbu temperou. 

Mnoho žáků používalo měkký štětec, který je určen k práci s vodovými 

barvami, nebo příliš malý štětec, kterým se husté barvy špatně roztíraly. 

 

U: „Zkus si vzít jiný štětec, tenhle je moc malinký a navíc má měkký 

chlupy, takže je spíš na vodovky.“ 

Vyučující si všimla, že žák má nevhodný štětec, a snaží se mu poradit, 

aby si vzal nějaký jiný. 
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Obr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž: „Paní učitelko, neměla byste vetší štětec?“ 

U: „Ty nemáš větší? Tak pojď.“ 

Tento příklad není myšlen jako upozornění na chybu, ale zařadila jsem 

ho sem z důvodu, že sám žák zjistil, že jeho štětec je nevhodný. Požádal 

tedy paní učitelku, zda mu zapůjčí nějaký lepší. 

 

• Chyba v technice držení štětce – chyba je často zapříčiněna 

křečovitým držením nástroje. Žák se snaží roztírat barvu, ale drhne 

kovovou částí o čtvrtku, kterou může poškrábat, či dokonce prodřít. 

 

U: „Dej do toho vodu a nedři to tím kovem, musíš ten štětec trochu 

přizvednout, jinak si ten papír prodřeš.“ 

 

V dalším výroku se vyučující pozastavuje nad žákovou prací se štětcem, 

ten by měl mít určitý sklon. Pro získání určitých detailů se musí dělat 

jemné tahy místo dlouhých, které dělá žák přes velkou část čtvrtky. 

U: „Nenatírej to jako vrata, lepší je pokládat ten štětec.“ 
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• Chyba v čistotě pomůcek – chyba v čistotě pomůcek se všeobecně 

objevuje v hodinách výtvarné výchovy dost často. Znečištěná voda 

v kelímku dokáže úplně změnit odstín barvy, aniž by to žák čekal či sám 

chtěl. 

 

U: „Vyměň si vodu, máš už jí hodně špinavou.“  

Obr. 15 

 

Zde jsem si všimla, že má žák značně zašpiněnou vodu ve sklenici. 

Pokud bude chtít malovat světlejšími barvami, mohla by tato skutečnost 

změnit výsledné odstíny barev (obr. č. 15). 

 

• Chyba ve využití formátu – vyučující po žácích požadovala pokrytí celé 

čtvrtky barvami. Pokud by někde chtěli nechat bílé místo, měli použít 

bělobu, ale přesto měly děti nezabarvené okraje nebo růžky čtvrtky. Tato 

chyba byla při vyučování poměrně často řešena. 

 

U: „To bílý vykrej nějakou barvou nebo bělobou, jo?“ 

Na obrázku č. 16 můžeme vidět tuto chybu. Zabarvená místa střídají 

bílá. Přes upozornění vyučující se na finálním obrázku objevují místa 

nezakrytá ani barvou, ani bělobou (obr. č. 17).  
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Obr. 16 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 

 

 

 

 

 

 

 

• Chyba v soustředěnosti – tuto chybu chápu ve smyslu soustředění na 

zadané téma, kterým bylo ztvárnění konkrétní situace, kdy dítě něco 

bolelo. V některých případech žákův obrázek hýřil barvami, 

pravděpodobně o tématu příliš nepřemýšlel. Jindy připisoval jednomu 

obrázku více druhů bolesti. 

 

U: „Co tě bolí?“ 

Ž: „Břicho.“ 

U: „Že tam máš tolik barev?“ 

Vyučující se pozastavuje nad obrázkem č. 18, v jeho pravé části jsou 

použity spíše veselejší barvy. 
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Obr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dalšímu komentáři patří obrázek č. 19, kterému žák popisuje bolest 

hlavy i břicha. Vyučující se ho během hodiny už na jeho pocit ptala. 

Odpověděl jí, že maluje migrénu. Učitelka chtěla, aby žák přiřadil 

k obrázku pouze jednu situaci, protože na malbu různých druhů bolesti 

by mohl použít úplně jiné barvy.  

Ž: „Mě bolí hlava. Jednou mě bolela hlava, hodně – až jsem se pozvracel 

a ještě když jsem spadl z kola.“ 

U: „Tak to bolela taky hlava?“ 

Ž: „Ne, to mi bolelo břicho.“ 

U: „Tak co je to? Hlava nebo břicho? Když jsme spolu mluvili, tak jsi 

mluvil o tom, že máš migrénu, že tě bolí hlava. Tak zůstaneme u té 

hlavy. To břicho někdy bolí trochu jinak.“ 

Obr. 19 
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3.9.3 Jak učitel přistupuje k chybám 

V této podkapitole shrnuji osobitý přístup učitele k chybám.  

Komentáře k chybám 

Při podrobném zabývání se identifikovaných situací jsem dospěla 

k názoru, že je nezbytné zaměřit moji pozornost též na to, komu učitelka 

komentuje chyby, zda pouze jednotlivci, či celé třídě. 

Způsoby podání chyby 

Níže popisovaná hesla způsobu podání chyby jsou mými pracovními 

názvy, které jsem vyvodila na základě identifikovaných situací, které se týkají 

mého výzkumu. 

• Konstatování – učitelka jasně konstatuje a ukazuje na konkrétní chybu. 

U: „Stáňo, ty máš jen dvě fáze, tady kapičky a pak už máš všechno 

bouřku.“ 

• Otázka – učitelka ne zcela jasně ukazuje na chybu. Využívá formy 

otázky, čímž nutí žáka k zamyšlení nad chybou a svojí prací. 

U: „Nemá krátké kalhoty?“ 

• Názorná ukázka – učitelka poskytuje žákovi názornou ukázku, která mu 

má pomoci k uvědomění a následnému odstranění chyby. 

Např. ukazuje žákovi práci s perem. 

• Možnost opravy – učitelka nabízí žákovi různé možnosti opravy. 

U: „Tady to máš rozmytý bezmyšlenkovitě, tak zkus třeba to pozadí, aby 

ty postavičky víc svítily, byli světlejší.“ 
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• Povzbuzení – učitelka poskytuje žákovi povzbuzení pro pokračování 

v činnosti. 

U: „Neboj se.“ 

 

 Všechny tyto způsoby podání chyby jsou zaznamenány v tabulkách 

v příloze č. 5 a 8. 

 

3.10 Vyhodnocení výzkumu 

 V této kapitole se budu věnovat vyhodnocením výsledků výzkumu z obou 

vyučovacích hodin výtvarné výchovy. Rozdělila jsem ji do tří částí, v prvních 

dvou podkapitolách rozebírám výsledky jednotlivých hodin, v poslední části pak 

porovnávám aspekty týkající se obou pozorování. 

3.10.1 První nahrávaná hodina 

 Hlavním tématem této hodiny výtvarné výchovy byla kresba deště, kde 

hlavním záměrem se stala práce s rákosovým perem a mořidlem (náhrada 

tuše) a následné lavírování, dále na výtvarné ztvárnění deště, kresbu postav 

a správnou kompozici obrázku. Hodina byla rozdělena do několika částí, které 

jsou podrobně popsány v příloze č. 3. 

 Vyučující dokázala děti velice pěkným způsobem zaujmout 

a namotivovat je k další práci. V mé paměti mi ještě dlouho zůstane fonetická 

hra, při které se sami žáci pokoušeli tleskáním napodobit déšť od jeho 

počáteční fáze, kdy pouze krápalo, přes velikou bouřku, až k postupnému 

odeznívání. Na žácích byla při vlastní činnosti v hodině patrná snaha, radost 

z práce, kterou neodbývali. Během vyučování nevznikl žádný kázeňský 

přestupek, děti se k zapůjčenému materiálu chovaly slušně. 
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 V kapitole 3.9.1 jsem se podrobně zabývala chybami, které jsem 

vyhledala z transkripce a následně pojmenovala vlastními názvy. Při 

zpracovávání materiálu jsem v jednotlivých výrocích mnohdy objevila hned 

několik upozornění na chybu. Některé z chyb se daly předpokládat již během 

přímého pozorování, jako například chyby v tělesných proporcích. Kresba lidské 

postavy je činnost dosti náročná a dětem, které mají tendenci kreslit poměrně 

veliké hlavy, činí značné potíže. V grafu č. 1 můžeme pozorovat četnost 

jednotlivých chyb. 

 

Graf č. 1 

Druhy chyb 

 

 Můj předpoklad se v tomto grafu opravdu promítl. Nejvíce upozornění se 

týkalo chyb v tělesných proporcích. Přestože vyučující ukazovala jednotlivým 

žákům na konkrétních postavičkách správný postup při kresbě postavy, 

nejčastější chybou se tak stal nesprávný poměr hlavy a zbylé části těla. Dalším 

nedostatkem byly příliš krátké ruce. Další z řady problémů se staly krátké nohy, 

které se podařilo po poradě s vyučující v několika kresbách prodloužit, a tím se 

zlepšila i samotná proporčnost postavy. 

Další z již méně častých, ale dost výrazných chyb, se stala technika 

držení pera. Práce s novým, pro děti neznámým nástrojem, v některých 

případech ovlivnila kvalitu výsledného produktu. Žáci pracovali s rákosovým 
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perem v hodině výtvarné výchovy poprvé, a proto byli v první fázi hodiny 

dostatečným způsobem poučeni o správném držení a používání tohoto 

nástroje. Vyučující před zahájením samotné práce umožnila žákům si nejprve 

pero nanečisto vyzkoušet. Přesto následně vznikaly problémy s udržením 

správného sklonu, což mělo za následek jednotvárnost čar, které měly stejnou 

šířku a délku. 

Chyba v intenzitě se projevila ve ztvárnění deště, který měl být v kresbě 

odstupňovaný. Přes veškeré snahy učitelky se nepodařilo některým žákům 

vyjádřit průběh a trvání různě intenzivních fází deště, přestože byli na začátku 

vyučování dostatečným způsobem motivováni pomocí fonetické hry. Vyučující 

se snažila v průběhu této činnosti být žákům k dispozici a vhodnými radami je 

vést k zamezení množství chyb ve výkresu a následné opravě, pokud to bylo 

ještě možné.  

Někteří žáci využívali formát papíru po svém. Malovali napřed domy 

nebo jiné předměty. V obrázku se jim tak objevovaly postavy, které museli 

hodně zmenšit, aby se jim tam vůbec vešly. Vyučující několikrát opakovala, že 

nejdříve budou malovat lidi, potom to ostatní. Jejím dalším požadavkem bylo, 

aby postavy byly co největší. Neuposlechnutím těchto rad se v grafu objevuje 

chyba ve využití formátu ve stejném počtu jako dvě předcházející chyby. 

Na stejné úrovni četnosti se nachází chyba v razanci a ve výběru 

ústředního motivu. Chyba v razanci vycházela ze strachu z práce s novým 

nástrojem – rákosovým perem. Učitelka se snažila předejít těmto obavám 

názornou ukázkou jak na tabuli, tak v jednotlivých skupinkách, přesto se 

v několika případech tato chyba objevila.  

Chyba ve výběru ústředního motivu je spojena s lavírovací technikou.  

Cílem použití lavírování bylo zvýraznit a doplnit určité komponenty v kresbě tak, 

že se tahy tuší rozmyjí štětcem namočeným do vody. Vyučující seznámila 

s touto technikou všechny žáky najednou během druhé vyučovací hodiny. 

Pozvala si je k jedné z lavic, kde provedla názornou ukázku. S lavírovací 

technikou se žáci setkali poprvé jako s rákosovým perem, a proto neuměli tuto 

techniku náležitě využít. Samotná vyučující mi sdělila, že příště by lavírování 
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nepřidávala jako doplněk, ale zařadila ho jako samostatnou práci. Viz dotazník 

v příloze č. 2.  

Několikrát během vyučování se vyskytla chyba v soustředěnosti, při které 

žák neplní úkol tak, jak byl zadán, ale upravuje si obrázek dle své fantazie.  

Nejméně se objevila chyba v technice držení štětce, kde žáci 

nenadlehčovali tento nástroj a dřeli jeho kovovou částí o papír. Dále chyba ve 

velikosti předmětů, která se projevovala nesprávným poměrem velikostí 

různých předmětů. 

3.10.2 Druhá nahrávaná hodina 

Druhá výzkumná hodina byla zaměřena na vyjádření pocitů žáků pomocí 

abstraktní malby. Úkolem této hodiny bylo vyzkoušet si míchání různých 

odstínů a barev, které vzniknou určitým poměrem barev základních. V hodině 

se vystřídalo několik druhů činnosti. Viz příloha č. 6. 

Během této vyučovací hodiny byli žáci opět ukáznění a věnovali se své 

práci. Motivační část byla též velmi zajímavá jako v předešlé hodině. Zaujala 

mě práce se „střepy“, které si žáci vybírali podle učitelčiných pokynů. Děti byly 

nucené si nejen „střepy“ vybrat, ale též říci, proč si vzaly zrovna ten daný 

kousek, což je nutilo k zamyšlení již před samotnou hlavní činností. 

  

Chyby, které se objevily při analýze transkripce druhého natáčení, jsem 

podrobně zpracovala v kapitole 3.9.2. Stejně jako v první hodině jsem 

u jednotlivých výroků často našla i několik upozornění na chybu. Mým 

předpokladem bylo, že žákům bude činit největší potíže práce s barvami, 

přestože se, podle slov vyučující, s mícháním barev setkali již v minulosti. 

V grafu č. 2 jsou označeny chyby a četnost jejich výskytu ve vyučování. 
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Graf č. 2 

Druhy chyb 

 

 Míchání barev se opravdu stalo nejčastější chybou v této hodině. Žáci 

neuměli příliš šetřit s množstvím použité barvy. Při míchání někteří vkládali 

jednu barvu do druhé a nemohli tak docílit větší škály odstínů. Proto jim učitelka 

nabídla kousek papíru, na který by si tuto činnost mohli nejprve vyzkoušet. 

Některé děti měly problém s opakovaným namícháním stejné barvy, a tak se 

bohužel snažily celou tuto plochu znovu přemalovat jiným odstínem. Velkým 

problémem též bylo, že žáci neměli dostatečnou zásobu svých barev a museli 

si je půjčovat od svých spolužáků.  

 Jako druhá nejčastější chyba, která se vyskytovala, byla chyba ve využití 

formátu, což znamená, že žáci nepokryli celou plochu čtvrtky barvami, ale 

nechali na ní bílá místa, která buď měli ještě zamalovat, nebo na jejich zakrytí 

měli užít bělobu. Většina žáků po vyslechnutí upozornění tato místa zabarvila. 

 Další tři chyby jsou vyznačeny v grafu na stejné úrovni počtu výskytů 

v hodině. První z nich je chyba v hustotě barev. Žáci měli míchat barevné kaše. 

Nedokázali však odhadnout, zda mají do barvy přidat vodu, aby byla řidší, nebo 

ji naopak zředili natolik, že příliš tekla.  

Druhou chybou byl špatný výběr pomůcek. Děti nerozlišovaly mezi 

měkkým štětcem na vodové barvy a tvrdým na tempery. Na to je musela 
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upozornit až paní učitelka. Několik žáků si však na základě žádosti zapůjčilo od 

vyučující tvrdší či větší štětec, protože při práci sami zjistili, že ten jejich je 

nevhodný. Materiálně byli pro tuto práci nedostatečně vybaveni. 

 Třetí chybou ve vyučování se stala technika držení štětce. Některé děti 

nedokázaly nadlehčovat tento nástroj nad čtvrtkou a ryly o ní kovovou částí, 

vyučující se jim snažila poradit, jakým způsobem docílí jemnějších tahů. 

Další chyba se týká soustředěnosti. Žáci se snažili namíchat různé 

barevné odstíny, což je odvedlo od podstaty obrázku. V jednom výkresu se 

objevilo zbytečně velké množství kombinací jak teplých, tak studených barev 

a obrázek nakonec působil spíše radostným dojmem, než aby vyjadřoval něco 

nelibého. Při závěrečném hodnocení, při kterém žáci popisovali své výkresy, se 

ukázalo, že někteří připisují stejnému obrázku několik druhů bolesti. Vyučující 

však namítala, že každá bolest se dá ztvárnit jiným způsobem, a to jiným 

výběrem barev, jinou kompozicí, vybarvením větších či menších ploch. Žák si 

tedy musel vybrat jen jednu z bolestí. 

 Na posledním místě v četnosti upozornění se vyskytuje chyba v čistotě 

pomůcek. Žáci při míchání různých odstínů měli znečištěnou vodu na praní 

štětce, která mohla danou barvu úplně změnit, aniž by to žák čekal či sám chtěl. 

Učitelka se snažila žákům tento fakt připomínat. 

3.10.3 Postoje učitelky k chybě 

          Tato podkapitola je věnována dvěma sledovaným fenoménům, které je 

u obou hodin možné navzájem porovnat. Jsou tedy zařazeny právě sem. Týká 

se to přístupu učitelky k žákovi a k celé třídě a jejím způsobům podání chyby. 

Z mého pozorování obou hodin natáčení vyplynulo, že paní učitelka se 

při hodině věnovala především jednotlivcům, obcházela celou třídu, u každého 

stolu či žáka se několikrát zastavila a snažila se mu pomoci s jeho problémem. 

Jen minimálně promlouvala k celé třídě, pouze v případě zjištění stejné chyby 

u více žáků. Tento poznatek je viditelný na grafu č. 3 a 4. 

Individuální přístup je mnohem důležitější, protože dochází k řešení 

situace tváří v tvář. Pokud vyučující mluví na celou skupinu, není zaručené, že 
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všichni žáci dávají pozor. Účinnější je zajisté komunikace s jedincem, ze které 

si dítě odnese více poznatků a zkušeností. 

 

Graf č. 3 

Komentáře k chybám u jednotlivce nebo celé třídy – 1. hodina natáčení 

 

 

. Graf č. 4 

Komentáře k chybám u jednotlivce nebo celé třídy – 2. hodna natáčení 
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V další části výzkumu jsem se věnovala učitelčiným přístupům k chybám. 

Tato část výzkumu je pro obě hodiny společná, proto jsem ji zahrnula do 

zvláštní podkapitoly, ve které porovnávám výsledky z obou grafů. 

Druhy přístupu k chybě jsem označila svými názvy, které jsou vysvětleny 

v kapitole. 3.9.3. Jednotlivé výroky a u nich označené způsoby podání chyby 

jsou zaznamenány v tabulce v příloze č. 5 a 8. 

V grafech č. 5 a 6 je na první pohled viditelné, jaký způsob podání chyby 

používala v obou hodinách sledovaná vyučující nejčastěji. 

 

Graf č. 5 

Způsoby podání chyby – 1. hodina natáčení 
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Graf č. 6 

Způsob podání chyby – 2. hodina natáčení 

 

 

Konstatováním dané skutečnosti se vyučující snaží poukázat na 

konkrétní chybu. Myslím si, že v průběhu první hodiny, kdy žáci měli kreslit 

postavy, je tento způsob podání chyby tím nejlepším. Dítě by si možná tuto 

chybu samo neuvědomilo. Proto mu často paní učitelka nabídla současně 

s určením chyby jeho možnou opravu. Pokud oprava již nebyla možná, snažila 

se s žákem alespoň o chybě bavit, aby si ji nezafixoval. Sama říká: „Někdy se 

stane, že když žáci malují třeba ulici, mají strom stejně velký jako postavu, pes 

je stejný jako auto. Při práci s mořidlem to třeba nejde předělávat, ale alespoň 

se o tom snažím se žáky bavit, aby to pro příště už věděli.“ Vyučující také tvrdí, 

že opravu striktně nevyžaduje, nechává to na dítěti, ale tím, že ho na chybu 

upozorní, alespoň podnítí jeho přemýšlení. 

Stává se, že někdy se žáci obávají dalšího zásahu do výkresu 

a provedení nějaké korekce, protože mají strach, že to bude vidět. Pod 

učitelčiným vedením se ale povedlo několik zdařilých oprav, jednu z nich 

můžeme najít v kapitole 3.9.1 První hodina – Analýza chyb první hodiny – 

chyba v proporcích. 



Práce učitele s „chybou“ ve VV      Renáta Škorpilová    2012 

66 

 

Další způsob pro podání chyby žákovi je v obou hodinách podobný 

v četnosti používání. Jedná se o otázku. Vyučující se tak doptává žáka, jakým 

způsobem bude dále pokračovat, nebo zda porozuměl zadanému úkolu. 

 Ve vhodných situacích zařazuje vyučující též názornou ukázku, aby si 

žák lépe uvědomil chybu a při pokračování v činnosti s ní dokázal pracovat. 

Tento způsob podání chyby se více objevil v první vyučovací hodině. Paní 

učitelka předváděla za pomoci názorné ukázky všem žákům razantní kresbu na 

tabuli, pak i v jednotlivých skupinách, dále ukazovala ohebnost vlastní ruky 

v lokti, délku paží do půli stehen. 

 Vyučující se také v obou hodinách snaží žáky povzbudit a namotivovat 

pro další činnost, aby neztráceli naději, když se jim něco nedaří. Povzbuzení se 

stává motorem pro jejich práci. 
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4 SHRNUTÍ 

 V poslední kapitole jsem shrnula celou svou práci. Zmiňuji se v ní 

o důvodu vybrání tohoto tématu, o problémech, které provázely počáteční fázi 

výzkumu a o sběru dat. Dále popisuji výsledky výzkumu. Na konec jsem 

zařadila svůj osobní názor na práci. 

 

Postup při výzkumu 

 Diplomovou práci na katedře výtvarné kultury jsem si vybrala z důvodu 

zájmu o předmět výtvarná výchova, který mě provázel celým mým studentským 

životem. Téma „Práce s učitele s „chybou“ ve výtvarné výchově“ mě zaujalo 

a přišlo mi přínosné i pro mou budoucí práci učitelky, během které se s tímto 

předmětem budu pravidelně setkávat. V zadání práce mě zaujal způsob 

zpracování formou výzkumu. Byla to jakási výzva vyzkoušet si něco nového, 

s čím jsem doposud neměla žádnou zkušenost. Chtěla jsem si z výzkumu 

odnést poučení a nějaké zkušenosti učitele působícího již nějaký čas v tomto 

oboru. Netušila jsem však, že od okamžiku vybrání si této práce nastanou různé 

problémy, ke kterým budu muset najít vhodná řešení. 

 V této fázi hledání výzkumného vzorku žáků a jejich vyučující jsme 

spolupracovaly s kolegyní, se kterou jsem měla určené stejné podmínky pro 

výzkum. Tato sonda spočívala v pořízení video a audiozáznamu několika 

vyučovacích hodin výtvarné výchovy. Tímto kritériem však nastal první problém, 

a to v nalezení vhodného učitele pro výzkum, který by se během naší hospitace 

nechal natáčet na videokameru a nahrávat na diktafon. Přesto že jsme 

navštěvovaly školy a vyučující, kteří nás dobře znali, přestávala jsem, po 

několika neúspěšných pokusech získat v někom důvěru a pochopení pro naši 

práci, věřit v možnost uskutečnění výzkumu. Jak se později ukázalo, největší 

překážkou, proč výzkum dotazovaní učitelé odmítali, se stalo zaznamenávání 

vyučovací hodiny na videokameru. Přes veškeré ujišťování, že tato data budou 

sloužit jen k naší potřebě, jsme se dlouhou dobu nesetkaly s přijetím tohoto 

faktu.  
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Naštěstí se vše včas obrátilo a nabralo správný směr. Všechny naše 

podmínky pro výzkum byla ochotna splnit pouze jedna vyučující, která svou 

dlouholetou praxí nasbírala zkušenosti při práci na základní škole. Mohly jsme 

tedy konečně začít s výzkumem.  

Paní učitelka svolila, abychom se zúčastnily dvou dvouhodinových 

vyučovacích hodin výtvarné výchovy. Domluvily jsme si tedy termíny, během 

kterých se uskutečnilo natáčení. Hodiny vedené touto vyučující na mě 

zapůsobily moc příjemným dojmem. Činnosti byly předem promyšlené, práce 

nestála, zapojeni byli všichni žáci. Metodou kvalitativního výzkumu – 

pozorováním -  jsme získaly poměrně velké množství několika druhů dat, které 

bylo nutné zpracovat. Měly jsme k dispozici audio a videonahrávky, z nichž 

později vznikla doslovná transkripce, dále terénní poznámky a fotografie. 

K těmto datům ještě později přibyl dotazník a interview, z nichž jsem vybírala 

informace o chybě. Ptala jsem se vyučující, co si o tomto tématu myslí a jakým 

způsobem se s ním snaží pracovat, dále jsem zjišťovala její názory na třídy, ve 

kterých byl prováděn výzkum, a na charakteristiku vyučovacích hodin. 

Shrnutí výsledků výzkumu 

Můj výzkum jsem zaměřila na tři oblasti. Na druhy chyb, na způsob 

komunikace učitelky s celou třídou nebo jednotlivcem a jakým způsobem 

upozorňuje žáka na chybu a dále s ní pracuje.  

V první hodině se nejvíce vyskytly chyby v kresbě tělesných proporcí, 

přestože vyučující žáky na ně neustále upozorňovala. Nejspíš to bylo 

zapříčiněno malou zkušeností v kresbě postavy. Dále se vyskytla chyba 

v technice držení pera, protože děti s tímto nástrojem pracovaly poprvé. Také 

nedokázaly odstupňovat déšť, a tak se dopouštěly chyby v intenzitě. Žáci 

v tomto věku si dopředu nedělají představu celého obrázku a kreslí to, co je 

zrovna napadne. Myslím si, že z tohoto důvodu vznikají chyby ve využití 

formátu. Další chyby se vyskytly pouze u několika žáků, proto se jimi zde 

nebudu podrobněji zabývat, jejich četnost znázorňuje graf č. 1. 

Druhou hodinou se nejčastěji prolínala chyba v míchání barev. Dle mého 

názoru se tato chyba stala nejčastější z důvodu špatného odhadu množství 

míchaných barev. Žáci mají problém odhadnout potřebné množství barvy, aby 
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dosáhli požadovaného výsledku. Další nejčastější chyba se vyznačovala 

nesprávným využitím formátu. Děti zapomínaly vykrýt celou plochu čtvrtky 

barvou. Pokud chtěly mít v obrázku nějaké bílé místo, měly použít bělobu. 

Chyba v hustotě barev se projevovala špatnou konzistencí, žáci nedokázali totiž 

přidat optimální množství vody do barvy. Problém měly děti se správným 

výběrem vhodného štětce, který ovlivňoval i kvalitu malby, protože tento nástroj 

nedokázaly správně použít. Dřely tak kovovou částí o plochu papíru, čímž si 

obrázek v některých místech znehodnotily. Poslední dvě chyby se objevily 

pouze u několika žáků. Četnost výskytu chyb znázorňuje graf č. 2. 

Dále jsem sledovala fenomén komunikace s jednotlivými žáky či s celou 

třídou. Při porovnávání těchto dvou grafů č. 3 a 4 jsem na první pohled zjistila 

fakt, že vyučující se věnuje nejčastěji jednotlivci. Ve výtvarné výchově 

a i v jiných předmětech je tento druh komunikace důležitý z důvodu fixace nově 

sdělených informací. Žáci potřebují individuální přístup kvůli svému dalšímu 

rozvoji. Vyučující může ukázat na konkrétní chybu žáka, protože při komunikaci 

s celou třídou může dojít k zobecnění problému, což by mohlo znamenat, že si 

jednotlivec z tohoto komentáře nic neodnese. 

V dalším bodu výzkumu jsem se zabývala způsoby sdělování chyby 

žákům. V obou hodinách se prokázalo (což je viditelné v grafu č. 5 a 6), že jako 

nejčastější způsob podání chyby vyučující používá konstatování a možnost 

opravy. Podle tohoto zjištění by znamenalo, že její typ přístupu k chybě je 

normativně direktivní (více viz kapitola 2.2.1), avšak sama vyučující o sobě 

tvrdí, že korekci striktně nevyžaduje, ponechává toto rozhodnutí na žákovi. Dále 

říká, že je pro ni důležitější průběh vlastní činnosti a prožitek žáka, než vlastní 

výsledek (viz příloha č. 1). Díky tomuto tvrzení by se typ přístupu k chybě dal 

nazvat tolerančním.  

Dále vyučující využívá otázky jako nástroje k ověření toho, zda si je žák 

své chyby vědom, nebo zda nad prací vůbec přemýšlel. Otázka je vždy jasně 

položená a snaží se jí nasměrovat dítě ke konkrétnímu problému. Paní učitelka 

též nikdy nezapomíná žáka povzbudit. V hodnotícím kruhu se toto povzbuzení 

objevovalo častěji ve formě vyzdvižení i drobné části obrázku, v kterém se jinak 

objevovaly chyby. 
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Dle mého názoru by byly výsledky odlišné v případě, že by výzkum 

probíhal u učitelky, jejíž aprobací je první stupeň a hodiny výtvarné výchovy 

vnímá jako běžnou součást školní docházky, nepřikládá jim takovou důležitost 

a sama nemá s výtvarnou výchovou velké zkušenosti. Aprobovaný učitel 

výtvarné výchovy si dokáže všimnout větší škály chyb a přikládá velkou 

důležitost k jejich odstranění a eventuální nápravě. V nabídce možností opravy 

využívá své bohaté zkušenosti, které mohl získat během své praxe s výtvarnou 

činností.  

Názor na moji práci 

 Při psaní diplomové práce jsem se seznámila s mnoha zajímavými 

informacemi, které se týkají zpracování výzkumu a práce s chybou. Jsem si 

jistá, že bych se ze své vlastní iniciativy chybou nikdy takto podrobně 

nezabývala. Tato práce mě donutila zamyslet se nad pojmenováním 

konkrétních chyb a způsobu jejich interpretace. Vím, že po této zkušenosti 

nahlížím během mé praxe na základní škole na jakoukoli chybu v kterémkoli 

předmětu zcela jinak.  

Při zpracovávání práce jsem trochu podcenila její obsáhlost a náročnost. 

Zároveň mohu konstatovat, že jsem práci věnovala veškeré své úsilí, které mě 

dovedlo k jejímu zdárnému dokončení. Uvědomuji si, že se v práci mohou 

objevit nedostatky v pojmenování chyb, protože jsem si tyto názvy vymyslela 

sama.  

 V posledním odstavci bych chtěla případným zájemcům o výzkum 

popřát dostatek vytrvalosti, pevné nervy a hodně úspěchů v práci.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Přepis interview 

Otázky zaměřené na pojetí chyb ve VV 

1) Co si představujete pod pojmem chyba v obrázku? 
To přijde na to, jaké dávám zadání. Vždy to vyplývá z tématu. To co beru jako 

největší chybu, když u toho moc nezkoumají, netvoří, když mají tendenci 

kopírovat, tak na to je upozorňuji. Chybu ve smyslu jako že by bylo něco 

špatně, to moc nevnímám, protože je spousta prací, kdy ten výsledek je třeba 

absolutní nula, ale ten průběh, ta vlastní činnost byla tvořivá. Došlo se třeba 

k tomu, že se obrázek zničil tím tvořením, takže to záleží na konkrétní situaci. 

 

2) Vyskytují se během hodiny tyto chyby? 
Ano. Určitě některé děti měly tendenci kopírovat. Spíš co mi vadí, když si 

vzpomenu na ten déšť, tak tam šlo o to, že ony se bojí pracovat s tím perem, 

nebo že dělají čáry jednoho druhu. Takže jsem spíš chtěla, aby to bylo takové 

volnější, protože ony s tím perem do té doby vlastně nikdy nedělaly a asi ani 

s perem jako takovým. Ale já jsem ty děti měla chvíli, a protože jsou 

prvostupňové, tak to pro mě bylo trošičku komplikovanější, protože jsem do té 

doby nikdy první stupeň neučila. 

 

     3) Jak postupujete, když vidíte, že dítě udělalo nějakou chybu? Jak se 
mu to snažíte říct? 

Když děláme třeba postavy, tak se vracím zpátky, když na začátku děláme 

proporce, znova je vedu. „Podívej se jak je ta hlava veliká, spočítal sis kolikrát 

se ti vejde do těla?“ Potom když dále kreslily postavy, tak je třeba upozorním, 

že ruka se ohýbá tam, kde má kloub, protože oni mají tendenci dělat takovou 

hadici. Takže jsou to takové konkrétní připomínky. Na něm je, jestli to opraví 

nebo neopraví. Teď mě nic nenapadá, lépe se to vysvětluje na konkrétním 

případu. 

 

      4) Jak se při tom cítíte, když to máte dítěti sdělit? 
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Jsou děti, u kterých je to někdy trochu komplikovanější, vnímám, že jsou citliví 

na upozornění, že by tam neměly mít úplně všechno v pořádku. Některé děti 

reagují třeba podrážděně, takže už podle znalosti k nim potom přistupuji 

malinko jinak. Někdy to vezmu vtipem, aby to šlo snést, nebo porovnáním 

jednoho a druhého obrázku. Někdy si to hledají i sami, že si vyrovnáme obrázky 

a ony pak upozorňují na to, co kde vidí. Ale tam je to vždy trochu záludné, 

hlavně zvlášť u těch mladších, aby neupozorňovaly na někoho, kdo se třeba cítí 

hůř, takže tam záleží na tom, jak se třeba zrovna zeptám. Ale v tu chvíli nad tím 

až takhle opravdu nepřemýšlím. Pokud vidím, že to tomu dítěti výrazně 

nepůjde, tak to někdy jenom trošku zkusím, ale když to opravdu nejde, nechám 

ho, aby z práce mělo spíš lepší pocit, ono o ten výsledek zase tolik nejde. 

 

     5) Záleží tedy na vlastnostech dětí, jejich charakteru nebo 
temperamentu, jak reagují na to vaše sdělení? 

Určitě také. 

 

     6) Dají na Vaše rady nebo si stojí za svým? 

To je různé. Také záleží na věkové skupině, když jsou ty děti potom starší, tak 

mají větší tendenci si to prosadit, protože jsou třeba líné obrázek předělávat, 

nebo se jim nechce dál nad tím přemýšlet. Takže tam je to spíš hodně o 

takovém tom vyjednávání. 

 

     7) A když je dítě talentované, stojí si ještě více za svým, nebo se vám 
podřídí, když mu řeknete, že něco je špatně?  
Většinou hledáme kompromis. Pokud jsou děti talentované, řekla by, že jsou 

přístupnější. Nestojím o to, aby dělaly přesně to, co jim řeknu, ať to zkusí třeba 

ve svém duchu, ale aby nad tím musely znovu přemýšlet. Když děláme různé 

návrhy, tak aby si to zkusily třeba víckrát. Tyhle děti jsou v tom více tvořivější, 

tvárnější, lépe se s nimi vyjednává. 

 

     8) Když zadáváte téma, máte nějakou představu o výsledném produktu 
a snažíte se dětem tuto vizi nějak podsunout, nebo to necháváte na nich? 

Určitě nějakou představu mám, ale spíše přemýšlím, co bych je tím chtěla 

naučit, aby si při tom vyzkoušely. O co mně jde nejvíc je to, aby ta hodina byla 
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pro ně alespoň trošičku odpočinková, aby relaxovaly, protože je to jeden z mála 

předmětů, kdy mohou odpočívat jinou formou. Jde tam víc o to, aby se při 

hodině cítily dobře. Samozřejmě že nechci, aby tam děti jen tak seděly, nebo to 

odbývaly. Když chci děti naučit novou techniku, tak nějakou představu určitě 

mám, třeba při grafice chci, aby se to dalo vytisknout, aby to došlo do nějaké 

fáze. Ony při tom mají i tvořivé nápady nebo někdy chybou vznikne něco 

zajímavého, co nás zaujme a na tom třeba děláme dál. 

 

     9) Experimentují děti? 

Někdo se toho trochu bojí, aby obrázek nepokazil, právě když dělaly s tím 

mořidlem, tak si to musí nejdříve trochu osahat. To jsem chtěla, aby to dělaly 

předem ta ten cvičný papírek, aby se ten strach ve vlastní práci neobjevil. 

 

 

Příloha 2 – Dotazník 

 

Otázky zaměřené na charakteristiku tříd:  

 

1) Jaké je klima třídy?  

Obě třídy byly srovnatelné počtem žáků i dobrými přátelskými vztahy. Dokázaly 

pracovat na úkolech individuálních, skupinových, ale i kolektivních.  

 

2) Jaký je rozdíl v práci chlapců a dívek?  
Dívky byly pečlivější, více se držely zadání, chlapci zase více experimentovali. 

 

      3) Má školní úspěšnost vliv na chápání kritérií a výtvarného projevu?  
Výrazné zaostávání některých dětí ve školním prospěchu ovlivní občas práci 

žáka ve VV negativně, ale není to pravidlo. 
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4) Objevilo se mezi žáky dítě, které by vyčnívalo nad ostatními 
ojedinělým talentem? 

Výrazné rozdíly mezi dětmi zde nebyly.  

 

5) Porovnejte obě dvě třídy, se kterou se Vám lépe pracovalo?  

Obě třídy pro mě byly příjemné, tvořivé, hravé.   

 

 

 

Otázky zaměřené na charakteristiku hodin: 

 

1) Co bylo cílem hodiny, proč jste toto téma zvolila?  
Moc si už nevzpomínám. Odhaduji – kresba postavy, kresba rákosovým perem 

jako novým nástrojem, v druhé třídě – vyjádření smyslových vjemů výtvarnými 

prostředky. Ale teď nemám možnost prohlédnout si druhé CD, tak si to možná 

uzpůsobte dle Vašich potřeb. 

 

2) Používáte toto téma víckrát nebo i v jiných hodinách? 
Někdy ano, ale nikdy ne  úplně stejně. 

 

3) Splnila hodina všechna Vaše očekávání? Pokud ne, co byste příště 
změnila?  

Hodiny splnily celkem moje očekávání, jen bych příště lavírování nepřidávala 

jako doplněk, spíše bych jej zařadila jako samostatnou práci. Bylo pro děti 

obtížnější, než jsem čekala. 

 

4) Jste s Vaší prací spokojená?  
Celkem ano. 
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Příloha 3 – Charakteristika 1. natáčení 

 

Počet žáků: 15 

Hodinová dotace: 2 x 45 minut 

Cíl hodiny: Zvládnout kresbu perem, lavírování, kresbu postav. 

Činnosti: 

1. Motivační část hodiny 

   Žáci se postavili do kruhu, uprostřed stála učitelka, která napřed dětem 

vysvětlila, co budou dělat. Až potom měli žáci říci, co jim tato činnost 

a zvuky, které vydávali tleskáním, připomínala. Pedagožka se pomalu otáčela, 

při tom vytleskávala rytmus, který měl naznačit to, jako když začíná pršet. Ke 

komu byla čelem, musel tento rytmus opakovat do té doby, než se k němu opět 

otočila. Frekvenci vytleskávání zrychlovala a zesilovala, až došlo k jakési 

pomyslné bouřce, která pomalu ustávala, až pouze krápalo a nakonec přestalo 

pršet úplně.  

   Děti si tuto činnost vyzkoušely dvakrát, protože poprvé některé zapomněly na 

pravidlo, že mohou měnit způsob tleskání, až když se učitelka otočí čelem 

k nim. 

(0:00 – 7:00 (časy jsou udávány podle nahrávky z videokamery)) 

2. Hlavní část hodiny 

   Žáci se posadili do lavic, vzali si rákosové pero a učitelka jim rozlila do 

kelímků mořidlo. Napřed měli za úkol si na menší papírek vyzkoušet práci 

s perem, které dříve nikdy nepoužívali. Zkoušeli, jaký mají mít při kresbě sklon, 

jak často ho mají namáčet.  Pedagožka jim dávala různé rady, např. že pero 

musejí namáčet a ne ho nechávat v kelímku stát, mohou různě nástroj otáčet a 

zkoušet sílu čáry, která za perem zůstává a pokud jim psalo špatně, mohli si ho 

vyměnit.  

(7:00 – 11:00) 
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   Po této zkoušce si žáci před sebe vzali dlouhý úzký papír, na který, jako to 

bylo slyšet ve zvukové interpretaci, měli znázornit pomocí teček, čárek a delších 

čar déšť, který se stupňuje, vrcholí a nakonec zase postupně odchází.  

(11:00 – 18:00) 

   Poté si žáci sedli do kruhu a společně zhodnotili, jak kdo má odstupňovaný 

déšť, kdo má nejsilnější bouřku, komu se podařily jemné kapičky a tenké čárky.  

(18:00 – 20:00) 

   Dále si žáci sedli do lavic a učitelka jim začala popisovat, co budou dělat dále. 

Jejich úkolem bylo si přestavit situaci ve městě nebo někdo na návsi, kde je 

spousta lidí a přichází déšť. Pro inspiraci popisovala dětem, co asi tak ti lidé 

mohou v tuto chvíli dělat.   

   Žáci dostali větší čtvrtku, na kterou se snažili za pomoci rad učitelky nakreslit 

postavy lidí, kteří se pohybují v dešti po městě. Na obrázku se mohly objevit 

domy, nějaká zvířata i stromy. A opět naznačovali déšť pomocí teček a čárek.  

(20:00 – 41:00)  

   Když děti dokončovaly obrázek, seznámila je pedagožka ještě s jednou 

technikou, a to s lavírováním. Pozvala všechny do kroužku a hromadně jim 

vysvětlila, k čemu tato technika slouží, jak se dělá a co k tomu budou 

potřebovat. Někteří žáci si tuto techniku vyzkoušeli, jiní to nestihli.  

(41:00 – 47:00)  

3. Závěrečná část hodiny 

   Všichni si společně sedli do kroužku a učitelka na jednotlivých obrázcích 

ukazovala ostatním, co se jim povedlo, chválila i drobnosti, které byly vydařené 

a naopak i upozorňovala na nedostatky, které se v některých obrázcích objevili. 

Společně hledali obrázky, ve kterých se podařilo udržet počáteční myšlenku - 

odstupňování deště. Snažila se upozornit na problematiku správných proporcí u 

postav.   
(47:00 – 54:00) 

 

 



Práce učitele s „chybou“ ve VV      Renáta Škorpilová    2012 

77 

 

 

Příloha 4 - Transkripce 1. natáčení 

 

Šedou barvou jsou vyznačeny sledované výroky rozebrané v tabulce v příloze 

č. 5. 

 

 
U: (0.00)Uděláme kroužek, uvolníme se.  (Učitelka dětem vysvětlí, co budou 

dělat. Na konci této činnosti jí řeknou, co jim to připomínalo. U se nachází 

uprostřed kroužku žáků a pomalu se otáčí proti směru hodinových ručiček. Ke 

komu je čelem, ten opakuje co U dělá, nepřestává s danou činností, ani když se 

otočí k dalšímu žákovi, čeká, až se k němu opět otočí čelem a činnost změní. 

V prvním kole pomalu louskají prsty, v druhém rychleji, v dalším tlaskají, tleskají 

a dupou, opět tleskají rychle, pomaleji a nakonec opět louskají prsty až všechno 

ztichne.) 

 

U: (6.12) Co vám to tedy připomnělo?  

 

Ž: Déšť. Bouřka. 

 

U: Ano, bude to dneska o dešti. Takže teď vás poprosím, když jsme si to 

zkusili zvukově, zkuste mi popsat, jak to probíhalo. 

 

Ž: Napřed pokapávalo, pak pršelo víc a nakonec byly i blesky, pak to 

přestávalo, až bylo ticho. 

 

U: (7.00)Takže to co jsme dělali zvukem, si teď vyzkoušíme kresbou. 

 Každý dostanete rákosové pero, čtvrtku a sednete si hezky na místo.  

 (Děti dostaly proužek čtvrtky a menší papírek, na kterém budou zkoušet 

práci s perem. Žáci sedí po čtyřech u stolů. U jim rozlévá do kelímků mořidlo.) 

 V žádném případě to nebudeme chutnat, nebudeme to pít.  

Na ten malý lísteček si můžete nejprve vyzkoušet, co to vlastně dělá. 
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Dávejte pozor, ať se neumažete. 

To pero pouze namáčejte, ale nenechávejte ho v kelímku stát, protože byste si 

to mohli zvrátit. 

(10.05)Všimněte si, že když to pero držíte na plocho jak je seříznuté, tak dělá 

širší čáru, když ho otočíte, bude vám dělat užší čárku. Pokud někomu píše 

špatně, musíte ho častěji namáčet. Pokud někomu píše špatně, musí si ho 

vyměnit. 

Tak, všichni si vyzkoušeli? 

Neboj se, namoč to tam a zkus, co to udělá. 

Zkuste si, jestli půjdou i tečky, kolečka. 

(10.55) Zkouška skončila, dávejte pozor. Vezměte si před sebe ten dlouhý 

papírek a zkusíme zaznamenat, co jsme vlastně tvořili. Pomocí čáreček a teček 

zkusíme zaznamenat, jak to vlastně probíhalo. Takže začali jsme, že jsme byli 

úplně ticho a najednou se začaly ozývat kapky. Takže zkusme kapky, tečky, 

vyzkoušejte si je, šly pomalu a postupně přibývaly, jak houstly ty kapičky. Ale 

pozor, nepočmárejte si tím celý papír, budeme pokračovat, musí se nám tam 

vejít i ta bouřka. 

 

Ž: Tady ze začátku? 

 

U:  Třeba. 

 (11.48) A zkuste někde hustší, jak postupně přibýval ten déšť, ano? 

Trošku krápe, maličko, jemně. Postupně ty kapky jsou větší a větší, trochu 

začíná pršet, pokračujeme, začíná víc a víc, kapky houstnou a jsou i větší. 

Vyzkoušíte jemnější čárky. Z teček se stávají trošku čárečky, jemné, přidáme 

trošku. 

 

Ž: (12:40) Já jsem tady trošku přetáhnul. 

U: To nevadí. Déšť se taky neptá, kam padne.  

 

U: …………….. 

 (U sama tvoří na tabuli.) 

(13.20) Přidejte i širší a silnější čárky, postupně se blíží liják. Houstne nám to.  
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(13.50) (U radí žákovi.) Ty jsi ještě u čeho? U čárek nebo kapiček? Ty to 

střídáš. Tak teď to udělej, jako jsme to dělali my. Nejdřív byly jenom kapičky, 

potom postupně jsme přidávali tleskání, takže nám to trošku zhoustne, zkusíš 

jemnější čárky a z těch jemnějších čárek se stanou silnější, razantnější 

a možná i delší. 

 

(14.00) Tak a teď si zkusíme obrovský liják, ano? Trošku vezmeme to pero na 

šířku a budou to pořádné provazy. A do toho fouká vítr, takže možná jdou 

i trochu z boku, jako že to zahání. 

 

(14.40) (a 15.38)Tady ještě jen krápe, jen přidej na razanci trošku, pořádně leje. 

Musí v tom být rychlost nějaká. To jsou kraťounký, čárky dlouhý dělej, ještě 

delší.  Nemusí  jít  jen  pod  sebou,  jeden za  druhým,  to  se  nedá  vysledovat. 

Holky, bouřka ještě nepřišla, pořádně namoč, tak. A zaber. Vyzkoušej co to 

umí,  když  nám  pořádně  leje  a  do  toho  teď  ty  blesky.  Tak  já  na  to trochu 

i přitlačím, to pero to snese. 

(Postřehy p.učitelky: „Tady jsem se snažila, protože někdo se toho bojí a dělá 

jen tečky, někdo má ten déšť pořád stejný, to jsem se vlastně i tou předešlou 

motivací jim  snažila naznačit, aby i oni fyzicky zjistili, že musí někde přitlačit, 

tak i tady na papíře musí přitlačit. To bylo spíš takové připomenutí, jestli mě to 

dítě vůbec dobře pochopilo, co se od nich chce, proč mají ten papírek. Takže 

chci, aby udělaly průběh toho deště, tak aby to převedly i do té čáry. Někdy se 

otázkou musím ujistit, jestli to pochopily. Někdy to ani není cílem práce, ujíždí 

jim třeba kompozice, tak se jim to snažím připomenout. Nebo když se všimnu 

třeba nějaké zajímavé barvy, tak… Ale tady to nebylo, tady jsme zkoušeli to 

lavírování, ani jsem nevěděla, jestli k tomu vůbec dojdeme.“) 

 

 

Ž: Paní učitelko, můžu dělat bouřku?  

 

U: Můžeš samozřejmě, vždyť už tady provokuji.  

(a 16.30)Vezmi na šířku to pero. Buď to vezmeš takhle a má to tenkou čárku, 

anebo takhle a máš jí silnější. 
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Blesky neděláme, my jsme sledovali jen vodu.  

 

(15.40)Tobě se to smotalo dohromady. Tobě ten déšť přešel tam i zpátky. Tak 

to zkus teď odstupňovat. Začni u těch teček, postupně přidávej jemnější čárky 

a ještě přidej potom, ano? Trošku to vystřídej. Aby se to rozlišilo.  

 

Postupně deště zase ubývá, jsou jemnější ty čárky. 

 

(16.05) (a 17.35) Stáňo, ty máš jen dvě, tady kapičky a pak už máš všechno 

bouřku, zkus ještě něco mezi, jo? Když dáš to pero takhle, tak dělá jemnější 

čárky, než když ho dáš takhle. 

 

Ž: ………… 

 

U: Nevadí, můžeš to vyzkoušet, bouřka přišla třeba dvakrát, když se to tam 

vejde a když to stihneš. 

 

Ale zkuste odstupňovat od těch teček, jemných kapiček, až po ty razantní čáry. 

 

(16.30) No vidíš, to už je lepší, tady to ještě můžeš doplnit, kousíček se  tam 

ještě vejde. 

 

(16.40) Ta bouřka mohla být i silnější klidně. Neboj se. 

 

A zase už jenom mží. 

 

(17.05) (a 18.50) Ukaž? No ty máš pořádnou bouřku. Opři se do toho, ta bouřka 

nečeká. Vezmi to razantně tím perem. Tak, ale ne do těch jemných. Opři se 

o to, neboj se. Zkus si to ještě tady na tom malém papírku a neboj se do toho 

zabrat, jo? Zkus to trošku razantnější kresbičkou. 

 

Shora dolů. 
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(17.30) Tobě zahání. Pozor, nemotej to dohromady, nech si tam ty jednotlivý 

části. 

 

Tak a je po bouřce. Někdo má už po dešti, výborně. Položte pero, třeba napříč 

toho kelímku, nebo klidně na lavici, pak to utřete. 

 

(18.00) Hodnocení v kruhu 

 

Uděláme kroužek, vezměte si ten svůj déšť a sedneme si do kroužku. 

 

Prohlédněte si, jak vypadá déšť u sousedů.  

Teď se podívejte, komu se krásně podařilo odstupňovat déšť, jako jsme to měli 

v tom zvukovém provedení. Takže od toho úplného ticha, jemňounké kapičky, 

mžení, potom trošku přibývalo deště až po tu bouřku, a potom to zase ubývalo. 

 

Stáně, ano. Ještě někomu? 

 

Kdo má největší bouřku? 

 

Ž: Martina. 

 

U: Ano, ta ji má ale téměř přes celý papír, bouřka přišla náhle, z nenadání. 

 Komu se podařily krásné jemňounké kapičky, jenom ty tečky? 

 

 Tady má hezký kapičky. (ukazuje na obrázek) 

 A kdo má jemňounké čárky, tenké, krátké? 

Vidíte, jak vypadá obrázek zajímavě, jak není nudný, když je poznat, jak se to 

krásně prostřídalo. 

 

Teď si obrázky složíme na parapet. Můžete si je třeba tečkou podepsat. 

Necháme si je uschnout.  

Můžeš se podepsat tím perem, ale ono to někdy dělá větší stopu, tak nevím, jak 

to zvládneš.  
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 Pero nechte ležet, budeme si ještě trochu povídat.  

(a 23.30) Teď si zkusíte představit situaci třeba ve městě nebo někde na návsi 

kde je spousta lidí a přichází déšť. Co ti lidé asi budou dělat? 

 

Ž: Utíkat. Schovají se pod střechu. Roztáhnou deštník. Zůstanou na dešti. 

Schovají se pod strom. 

 

U: Možná když budu mít pláštěnku, vytáhnu pláštěnku, nebo schovám se 

pod strom. Když nemám ani deštník, nemám se kam schovat, musím na 

autobus, vezmu si kapuci, nebo postavím límec a schoulím se, jo? Takže my si 

teď nakreslíme takový obrázek v dešti. Co se děje na návsi nebo na ulici ve 

městě, když začne pršet. 

 Dostanete čtvrtku a budete kreslit perem. Vy už víte, co to všechno umí, 

že můžeme dělat tečky, jemňounký čárečky, že můžeme někde přidat i na 

razanci. A protože jsme si řekli, že to je zalidněné náměstí, náves nebo ulice, 

lidé budou možná utíkat… 

 

Ž: Někdo se může schovat třeba pod noviny. 

 

U: Ano, ale noviny by asi dlouho nevydržely.  

 Zkusíme to nejprve kresbou a když budeme mít ještě chvilku, prozradím 

vám ještě jedno kouzlo, ale to uvidím, jestli to stihneme. 

 Děvčata rozdají čtvrtky, pozor ať nevylijete to mořidlo.  

 Kdo by chtěl ještě na zkoušku papírek, může si ho vzít. 

 

 Co se děje při dešti, ano?  

Chcete ještě na zkoušku papírek? 

 Protože se mi na něco ještě kluci ptali, zopakuji to ještě jednou stručně. 

Kreslíme situaci v dešti, kde je  na ulici spousta lidí. Ti mohou nosit něco v ruce, 

může tam běhat třeba i nějaký pejsek, samozřejmě že tam můžou chodit lidi, 

kteří venčí psa. 

 

Ž: (23.40) (a 28.55) To máme dělat ty lidi malinký? 
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U: Máme velikou čtvrtku, takže je budeme dělat co největší. 

 

Ž: A můžeme i baráčky? 

  

U:  Ano, ale důležité je to, co tam dělají ti lidé v dešti.  

 

Ž: (24.10) Takhle ta velikost stačí? 

 

U: (24:15)Klidně ještě větší. Mohou být velcí, přes celou výšku té čtvrtky. 

 

(25.00) A řekli jsme si, že se něco děje, tak i na těch lidech, na těch 

postavičkách bude vidět, že se něco děje. Někdo se choulí, někdo utíká.  

 

Ž: (25.20) Paní učitelko, můžu udělat tu ulici jako ze střechy domu. 

 

U: Pohled ze střechy domu? Jako že se díváš shora? To radši ne, 

nedovedu si přestavit, to bych tam pak taky mohla vidět jenom hlavičky. 

 Tak a nezapomeneme, že máme postavy…. 

 

U: (25.45) (a 30.50) Ty začínáš od bot? Aby se tam vešla hlava.  

  

 (26.10) Ten domeček jsi mohl udělat až na konec, podle toho, co se tam 

vejde. 

 

(26.25) (a 30.40) Romane, když kreslíš postavičku, tak kde ohýbáš ruku? 

V lokti, viď? Já jí nemám takhle jako hadici, ale mám tam nějaký kloub, loket. 

Takže to trošičku pooprav. (26.40) 

 

A trochu zkuste zvážit, jak dlouhé máme ruce.  

 

(26.55) Renčo, když ohnu ruku v lokti, tak mi vychází do pasu, ty máš v pase 

tlapičky, jo? Trošku je udělej delší.  

(Postřeh U: „Tohle je častá chyba. U starších žáků to spíš ještě přibývá, protože 

oni ty postavy neradi dělají. Někdy ty proporce, když malují třeba ulici, tak mají 
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třeba strom stejně velký jako postavu, pes je stejný jako auto. Tou tuší to třeba 

nejde předělávat, ale alespoň se o tom bavíme, že pro příště by to už měli 

vědět.“) 

 

 

Postavičce se vejde hlava 7x až 8x do těla. Zkusíme to spočítat. Já myslím, že 

to vychází akorát. Vy jste jen zvyklí kreslit ty hlavy trošku větší.  

 

(27.35) (a 32.15) Ty máš samé domečky a kam se pak vejdou ty lidi? 

 

Ž: Budou tady. 

 

U: Ale to budou moc malí. 

  

 

 (27.50) (a 32.45) Nemá krátké kalhoty? 

 

Ž: Já jsem mu udělal tříčtvrťáky.  

 

 

U: (28.15) (a 33.20) Romane, ta hlava je trochu veliká, viď?  

 

Ž: Se mi trošku nepovedla. 

 

U: Tak zkus prodloužit nohy, jo? Tak je uděláš širší, udělej mu jako když má 

kalhoty nějaký ohrnutý a ještě mu přidej nohy a bude to tak akorát poměrem 

k té hlavě. Nebude chodit tady, ale tady vepředu. Rozumíš, jak to myslím? 

 

Ž: Snad jo… 

 

U: Tak to oprav. Zkus mu prodloužit trochu nohy. 

(Postřehy U: „Tady jde o to, že oni si myslí, že když to budou předělávat, tak že 

to bude vidět, tak jim někdy zkouším radit, jak se to dá vyřešit, jestli to tak 

udělá, nebo ne, to už většinou nechám na nich.“) 
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U: (29.18) (a 34.50) Zamysli se ještě nad tou rukou, jestli nebude krátká. 

 

 

U:  (29.55) (a 35.30) Nech domečky, ty budeme dělat až podle toho, jestli se 

tam vejdou. Nejdřív tam uděláme lidi.  

 

 

Ž: Jeden panáček stačí? 

 

U: To přidej, čekají třeba na autobus nebo před obchodem ve frontě. 

 

U: (30.15) (a 36.04) Tohle jsou ruce? Tak to oprav, vidíš, že má takové 

tlapky, chybí tam prsty. Potom tam třeba můžeš udělat nějakou tašku. 

Bavili jsme se o té panence, že jí vychází ty ruce moc krátké. Můžeš z toho 

udělat třeba ohrnutý rukáv, nebo tam můžeš mít třeba nějakou ozdobu a zkus je 

trochu prodloužit. Když natáhnu ruku, tak mi vychází skoro do půli stehna. 

(Postřehy U: „Tu postavu má docela dobrou, jen ty ruce, ale někdy to jde v tom 

obrázku také vyřešit.“) 

 

A myslete na to, jak jsme to odstupňovali a co jsme všechno používali – tečky, 

jemné čárky, husté,… 

 

(31.05) To je osvětlení? Vypadá dobře, zajímavě. 

 

 Máš hezkého pejska. 

 

(31.15) Pozor na to, aby ty panáčkové neměli krátké nožičky.  

 

 

Tak a ještě nějaké boty. 

 

Ještě tam přidej někoho. 



Práce učitele s „chybou“ ve VV      Renáta Škorpilová    2012 

86 

 

 

Také tam může jít paní s kočárkem, možná někdo nese v ruce nějakou tašku, 

někdo má deštník nebo pláštěnku… 

 

Ne jenom obrysem oblečení nebo postavy, ale zkusme také odstupňovat co je 

tmavší a co světlejší, ano? Takže šrafurou nebo tečkováním. 

 

…………………………. 

 

 (33.40) Počkej, má trošku malý ruce. 

 

 (34.20) Aby tam všichni nestáli, tak udělejte, že tam třeba někdo utíká. 

 

(35.05) To tělo, ruce a nohy jsou k sobě úměrně dobře, ale ta hlava je trochu 

velká. Takže až budeš kreslit další postavičku, tak udělej menší hlavu. Jinak 

vypadá docela hezky, je v pohybu… 

 

(35.30) Musíš příště začínat z druhé strany, jsi levák, tak aby sis to 

nerozmazávala.  

 

Ž: (35.40) Paní učitelko, kolik tam musí být maximálně postav?  

U: Maximálně? To se nedá říct, kolik je maximálně. 

Ž: Minimálně pět? 

U: Ptáš se mě, Matěji, jestli už máš přestat?  

Ž: Ne, já se jenom ptám. 

 

U: (36.05) Tahle postavička jak utíká, ta je pěkná, tak zkus tady udělat třeba 

ještě jednoho běžce nebo přidej nějakou postavu. 

Ž: Dobře. 

 

U: (36.40) Nech to, tou druhou technikou se ještě leccos dá spravit.  

Ž: Já to nechám takhle.  

U: No, ale teď tedy nevím, co z toho je, vypadá to jako nějaká bouda. 

Ž: To je nějakej dřevěnej barák. 
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U: Tak to aspoň trošku rozliš, nech tam ten světlý pruh. 

Ž:  To jo. 

 

 

U: (37.20) Tady může ještě jít třeba nějaká paní s kočárkem, může tam být 

i nějaké zvířátko, jo? Něco tam přidej. Ten človíček je zajímavý, máš dobrý 

poměr hlavy i toho těla. Ano a vypadá jako vousatý. 

 

 (37.50) Renčo, když tak si vyzkoušej, jestli to pero dělá tenčí čárky, 

můžeš vyzkoušet i jemnější, to máš všechno moc stejný, tak bys to mohla 

trochu rozlišit.  

 

 (38.10) Uvidíme, co se z toho dá ještě udělat. Udělej jí boty, má 

obrovskou hlavu, udělej trošku delší tělíčko a prodluž jí nožičky. Tady nemá 

boty a možná kdybys udělala nějakou postavu sem dopředu… 

  

 (38.35) Tohle je jen obrysem, silné čáry, a tak tu máš tu danou plochu, 

ale takové ty přechody mezi, to jsme dělali na tom proužku papíru, chybí, to je 

jen tady. Takže zkus ještě někde jemnější, zkus vymyslet, jak by se dal zaplnit 

ten chodník. Ten může být třeba z kostek. 

 

 (39.50) Ty máš stejně veliké auto a pejska. 

 

 (40.30) Už máš hotovo? Tak to nech trochu zaschnout a můžeš si kreslit, 

než ostatní dokončí práci. 

  

(41.00) Někdo už je hotový, někteří budou ještě práci dodělávat. Teď na chvilku 

odložte pero a já vám ještě ukážu jednu výtvarnou techniku, kterou bychom to 

mohli doplnit, ale bude to jen doplněk. Uděláme kroužek kolem lavice támhle 

vzadu. 

Zkusíme takzvané lavírování. Budeme potřebovat měkký štětec, musí mít černé 

chlupy, vy většinou máte i ty kulaté štětce se světlými chlupy a ten je takový 

ostrý, takže musí to být ten měkký štěteček, nemusí být moc tlustý a když ho 

namočím, tak aby nám udělal trošku špičku. Je to v podstatě rozmývání toho co 
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děláte. Tohle je třeba s tuší, tady zkusíme, jestli nám to půjde. Někdy když tuš 

hodně zaschne a chci ji rozmýt dodatečně, tak už to někdy třeba nejde. S tím 

mořidlem je to trošku snazší, takže to vyzkoušíme, jestli nám to někde pustí. 

Vznikne taková šedivka. Vytváříme plošky. Někdy když máte ještě hodně to 

mořidlo nezaschlý, tak se vytvoří mnohem tmavší tón, můžu to třeba zase 

roztáhnout. Vypláchnu ten štětec. Dá se tím v podstatě stínovat, ztavovat. Když 

to nechci úplně tmavý tím mořidlem, můžu udělat takový ten polotón, různé 

stupně té barvy. Má to jeden problém a to ten, že by tam někde měly ještě 

zůstat čisté bílé plochy, abyste to úplně celé nezabarvili. V podstatě když se 

zamyslíme nad tím obrázkem, že to má být v dešti a někde tam tečou třeba 

potoky vody a louže jsou na chodníku nebo na silnici, tak třeba v té spodní části 

to můžu zkusit, nebo tam kde se mi to třeba trošičku nepovedlo, nebo potřebuji 

něco zatmavit, tak to použiji. Ale je to jen doplněk, základ bude v té kresbičce, 

kterou tady máte a tohle je jen takové řešení na konec, aby toho nebylo moc. 

Rozuměli jsme si?  

 

Ž: Ano. 

 

U: Takže si to můžete vyzkoušet i na tom vašem papírku. Budete k tomu 

potřebovat kelímek nebo sklenici na vodu. 

 

(44.15) Na tom štětci je kov, takže musíš jen lehce, aby sis nepoškrábal papír. 

Zkusíme tu rozmazat třeba tvoje jméno. Zase to nemusíš všechno, nech tam 

někde i tu světlou plochu, vypadá to potom zajímavě. 

 

  

 

(44.50) Tady to máš rozmytý bezmyšlenkovitě, tak zkus třeba to pozadí, aby ty 

postavičky víc svítily, byli světlejší, jo? Rozumíš mi?  

Tady ty fleky, ty skvrny co tu máš, to je pozadí, ale jsou tam rozházený bez 

rozmyslu, takže to celé pozadí trošku rozmyješ, aby ty postavičky zůstaly 

světlé, jo? Tak to zkus. 

Opatrně kolem těch postav, jak to bude vypadat, zkus to jen na kousku, aby ty 

postavičky trochu vynikly. No, tak. 
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 (45.45) Chybí bota. 

  

(46.15) Nezapomeň, že někde musí zůstat část světlá, alespoň tady kolem toho 

domečku. Tady si to rozmyješ, alespoň trošku, jo? Nemusíš moc. A nenamáčej 

to už do mořidla, klidně si přines čistou vodu, ať se ti to lépe rozmývá a není to 

pak moc tmavý, jo? 

 

(46.45) Co myslíš, že by u tebe šlo udělat tmavší? Když tam máme tu louži… 

Zkusíš to? 

 

(47.20) hodnocení v kruhu 

 

U: Tak se podívejte, jak nám prší. Hezky nám prší. Někde leje moc, někde 

jenom krápe, někde je bouřka a nějaký hodně velký krupobití.  

Někdo si netroufl ani do toho lavírování… Všimnete si, kde to vůbec není?  

(48:00)Tady vám ukážu, kdo to zkoušel třeba ve větším. Vidíte, jak to prosvětlí 

ty postavičky, jsou víc vidět. Tenhle obrázek bez lavírování je takový světlejší 

a najednou když to trošku přibarvím, zatónuju, tak hned ty postavičky nebo 

některý části toho obrázku jsou víc vidět, lépe vyniknou. Takže tím lavírováním 

se dá ta kresba trochu oživit. 

(48:40)Tady na tom obrázku má hodně deště, je tu taková hezká postavička, 

ona teď trošičku zanikla, byla krásně v poměru, jenže se tam udělala kaňka, tak 

že z ní udělala nakonec vousy. Trochu se ztrácí pod tím deštěm. 

(49:30)Někdo to vyzkoušel třeba jen na chodníku, možná by to mohlo být 

i někde v pozadí nebo na té budově, ale aspoň jste to zkusili. 

Podívejte se na obrázky a řekněte, na kterém se povedlo odstupňovat 

tečkování, jemnější a silnější čárky, kdo to nemá takové jednotvárné, ale kdo 

tam má i větší škálu… 

Ano, tady jsou čárky i tečky, ale těch cákanců je tam třeba až moc, protože 

potom musela ty postavičky trochu ztmavit, aby byly víc vidět. 

Ještě si dobře prohlédněte postavy a ukažte, kde jsou jako ve skutečnosti. 

Nemají třeba příliš velkou hlavu, krátké nohy, ale jsou podobní skutečným 

lidem. 
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(52:00)U téhle postavičky je to dobře, někdo by řekl, že ta hlava je třeba až 

malá, ale u dospělého člověka se ta hlava vejde poměrem do toho těla víckrát. 

(52:30)Tady se mi taky líbí, jak jsi nakonec vyřešila to nedopatření s tím 

deštníkem. Nepovedly se jí ruce, protože je chtěla udělat nahoře, ale je 

zbytečný se tím trápit, protože v té kresbě se s tím dá ještě něco udělat. 

(53:05)Pak se mi tady líbil ten obrázek, ve kterém byly ty pády. Tady máte 

takovou živější ulici. Je tu postavička, která se válí v louži, máme tady taky 

zvířátka. 

Myslím si, že většině z vás se ta situace a atmosféra, jak to vypadá ve městě 

nebo na ulici když začne pršet, povedla. 

Necháme to na zemi schnout, už to nebudeme přenášet na ten parapet 

 

 

 

Příloha 5 – Tabulka: Chyba, způsob jejího podání 

 

Červenou barvou jsou vyznačeny výroky použité v kapitole 3.9.1. 

 

 
 

ČAS 
 

UČITEL + ŽÁK 
 

CHYBA 
 

ZPŮSOB PODÁNÍ  

10:55 Ale pozor, nepočmárejte si 
tím celý papír, budeme 
pokračovat, musí se nám 
tam vejít i ta bouřka. 

v intenzitě konstatování 

12:40 Ž: Já jsem tady trošku 
přetáhnul. 
 
U: To nevadí. Déšť se taky 
neptá, kam padne. 

v technice 
držení pera 

konstatování 
 
povzbuzení 
 

13:50 Ty jsi ještě u čeho? U čárek 
nebo kapiček? Ty to střídáš. 
Tak teď to udělej, jako jsme 
to dělali my. Nejdřív byly 
jenom kapičky, potom 
postupně jsme přidávali 
tleskání, takže nám to 
trošku zhoustne, zkusíš 

v razanci 
 
v technice 
držení pera 

otázka 
 
konstatování 
 
možnost opravy 
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jemnější čárky a z těch 
jemnějších čárek se stanou 
silnější, razantnější a 
možná i delší. 
 

14:40 Tady ještě jen krápe, jen 
přidej na razanci trošku, 
pořádně leje. Musí v tom být 
rychlost nějaká. To jsou 
kraťounký, čárky dlouhý 
dělej, ještě delší. 
 
Holky, bouřka ještě nepřišla, 
pořádně namoč, tak. A 
zaber. Vyzkoušej, co to umí, 
když nám pořádně leje. 

v razanci konstatování 
 
možnost opravy 
 
povzbuzení 

15:15 Ž: Paní učitelko, můžu dělat 
bouřku?  
 
U: Můžeš samozřejmě, 
vezmi to pero na šířku. Buď 
to vezmeš takhle a má to 
tenkou čárku, a nebo takhle 
a máš jí silnější. 
 
U: Blesky neděláme, my 
jsme sledovali jen vodu.  

v 
soustředěnosti 
 
v technice 
držení pera 

možnost opravy 
 
názorná ukázka 
 
konstatování 
 

15:40 Tobě se to smotalo 
dohromady. Tobě ten déšť 
přešel tam i zpátky. Tak to 
zkus teď odstupňovat. Začni 
u těch teček, postupně 
přidávej jemnější čárky a 
ještě přidej potom, ano? 
Trošku to vystřídej. Aby se 
to rozlišilo.  

v intenzitě konstatování 
 
možnost opravy 
 
otázka 

16:05 Stáňo, ty máš jen dvě fáze, 
tady kapičky a pak už máš 
všechno bouřku, zkus ještě 
něco mezi, jo? Když dáš to 
pero takhle, tak dělá 
jemnější čárky, než když ho 
dáš takhle. 

v intenzitě konstatování 
 
možnost opravy 
 
názorná ukázka 

16:40 Ta bouřka mohla být i 
silnější klidně. Neboj se. 

v intenzitě konstatování 
 
povzbuzení 

17:15 Opři se o to, neboj se. Zkus 
si to ještě tady na tom 
malém papírku a neboj se 
do toho zabrat, jo? Zkus to 

v razanci možnost opravy 
 
povzbuzení 
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trošku razantnější 
kresbičkou. 

 

 17:30 Tobě zahání. Pozor, 
nemotej to dohromady, 
nech si tam ty jednotlivé 
části. 

v intenzitě konstatování 
 
možnost opravy 

24:10 Ž: Takhle ta velikost stačí? 
 
U: Klidně ještě větší. Mohou 
být velcí, přes celou výšku 
té čtvrtky. 

v proporci 
 
ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy 

25:45 Ty začínáš od bot? Aby se 
tam vešla hlava. 

v proporcích 
 
ve využití 
formátu 

otázka 
 
konstatování 

26:10 Ten domeček jsi mohl 
udělat až na konec, podle 
toho, co se tam vejde. 

ve využití 
formátu 

možnost opravy 

26:25 Romane, když kreslíš 
postavičku, tak kde ohýbáš 
ruku? V lokti, viď? Já jí 
nemám takhle jako hadici, 
ale mám tam nějaký kloub, 
loket. Takže to trošičku 
pooprav. 

 v proporcích otázka 
 
názorná ukázka 
 
konstatování 
 
možnost opravy 

26:55 Renčo, když ohnu ruku 
v lokti, tak mi vychází do 
pasu, ty máš v pase 
tlapičky, jo. Trošku je udělej 
delší. 

v proporcích názorná ukázka 
 
možnost opravy 

27:35 U: Ty máš samé domečky, 
a kam se pak vejdou ty lidi? 
 
Ž: Budou tady. 
 
U: Ale to budou moc malí. 

ve využití 
formátu  
 
 

otázka 
 
konstatování 

27:50 U: Nemá krátké kalhoty? 
 
Ž: Já jsem mu udělal 
tříčtvrťáky. 

v proporcích otázka 

28:15 U: Romane, ta hlava je 
trochu veliká, viď? 
  
Ž: Se mi trošku nepovedla.  
 
U: Tak zkus prodloužit 
nohy, jo? Tak je uděláš 
širší, udělej mu, jako když 
má kalhoty nějaký ohrnutý. 
Rozumíš, jak to myslím? 

v proporcích 
 
 
 
 
 
 
 

otázka 
 
možnost opravy 
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Ž: Snad jo… 
 
U: Tak to oprav. Zkus mu 
prodloužit trochu nohy. 

29.18 Zamysli se ještě nad tou 
rukou, jestli nebude krátká. 
 

v proporcích konstatování 

29:55 Nech domečky, ty budeme 
dělat až podle toho, jestli se 
tam vejdou. Nejdřív tam 
uděláme lidi. 

ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy 

30:15 Tohle jsou ruce? Tak to 
oprav, vidíš, že má takové 
tlapky, chybí tam prsty. 
Potom tam třeba můžeš 
udělat nějakou tašku. 

v proporcích otázka 
 
možnost opravy 

31:15 Pozor na to, aby ty 
panáčkové neměli krátké 
nožičky. 
  
Tak a ještě nějaké boty. 

v proporcích konstatování 
 
možnost opravy 

33:40 Počkej, má trošku malý 
ruce.  

v proporcích konstatování 

34:20 Aby tam všichni nestáli, tak 
udělejte, že tam třeba 
někdo utíká. 

v 
soustředěnosti 

možnost opravy 

35:05 To tělo, ruce a nohy jsou 
k sobě úměrně dobře, ale ta 
hlava je trochu velká. Takže 
až budeš kreslit další 
postavičku, tak udělej menší 
hlavu. Jinak vypadá docela 
hezky, je v pohybu… 

v proporcích konstatování 
 
možnost opravy 
 
povzbuzení 

 37:50 Renčo, když tak si 
vyzkoušej, jestli to pero dělá 
tenčí čárky, můžeš 
vyzkoušet i jemnější, to máš 
všechno moc stejný, tak bys 
to mohla trochu rozlišit.  

v technice 
držení pera 

možnost opravy 
 
názorná ukázka 

38:10 Uvidíme, co se z toho dá 
ještě udělat. Udělej jí boty, 
má obrovskou hlavu, udělej 
trošku delší tělíčko a 
prodluž jí nožičky. Tady 
nemá boty a možná kdybys 
udělala nějakou postavu 
sem dopředu… 

v proporcích konstatování 
 
možnost opravy 

38:35 Tohle je jen obrysem, silné 
čáry, a tak tu máš tu danou 
plochu, ale takové ty 

v technice 
držení pera 

konstatování 
 
možnost opravy 
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přechody mezi, to jsme 
dělali na tom proužku 
papíru, chybí, to je jen tady. 
Takže zkus ještě někde 
jemnější, zkus vymyslet, jak 
by se dal zaplnit ten 
chodník. Ten může být 
třeba z kostek. 

39:50 Ty máš stejně veliké auto a 
pejska. 

ve velikosti 
předmětů 

konstatování 

44:15 Na tom štětci je kov, takže 
musíš jen lehce, aby sis 
nepoškrábal papír. Zkusíme 
tu rozmazat třeba tvoje 
jméno. Zase to nemusíš 
všechno, nech tam někde i 
tu světlou plochu, vypadá to 
potom zajímavě. 

v technice 
držení štětce 
 
ve výběru 
ústředního 
motivu 

konstatování 
 
možnost opravy 
 
povzbuzení 

44:50 Tady to máš rozmytý 
bezmyšlenkovitě, tak zkus 
třeba to pozadí, aby ty 
postavičky víc svítily, byli 
světlejší, jo? Rozumíš mi? 

ve výběru 
ústředního 
motivu 

konstatování 
 
možnost opravy 
 
otázka 

46:15 Nezapomeň, že někde musí 
zůstat část světlá, alespoň 
tady kolem toho domečku. 

ve výběru 
ústředního 
motivu 

konstatování 

 

 

 

Příloha 6 – Charakteristika 2. natáčení 

 
 
Počet žáků: 16 

Hodinová dotace: 2 x 45 minut 

Cíl hodiny: Dokázat abstraktní malbou vyjádřit své pocity pomocí temper, ze 

kterých se mohou použít pouze základní barvy a běloba.  

Činnosti:  

Během hodiny se vystřídalo několik činností, které žáky mělo vést k motivaci 

a tím pádem k vyšší efektivitě práce. 
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1. Motivační část hodiny  

   Žáci se posadili na zem do kroužku a učitelka mezi ně položila hromadu 

roztrhaných obrázků, které pojmenovala „střepy“. Žáci pomohli tyto střepy 

otočit, aby na ně všichni dobře viděli. 

    Jejich prvním úkolem bylo rozmyslet si, jaké roční období mají nejraději 

a vybrat si jeden obrázek, který se této představě nejvíce podobá. Pokud ho již 

vzali do ruky, nesměli ho měnit. Každý pak o tomto střepu promluvil 

a zdůvodnil, proč mu zrovna ten daný obrázek připomíná jeho oblíbené roční 

období. 

   Dalším úkolem bylo, vybrat si střep, na kterém jsou jejich neoblíbené barvy. 

Obrázek si měli schovat za sebe a měli si vybrat ještě jeden, na kterém budou 

naopak barvy, které jsou jim blízké a líbí se jim. Nakonec si se zavřenýma 

očima měli vybavit vůni, která jim připomene nějaký hezký zážitek a opět 

k tomuto vybrat část obrázku. Poslední střep nechali před sebou a popsali, 

o jakou vůni se jednalo. 

(0:00 – 16:00 (časy jsou udávány podle nahrávky z videokamery)) 

2. Hlavní část hodiny 

   Žáci se posadili do lavic se všemi čtyřmi střepy a jejich dalším úkolem bylo, 

na bílou čtvrtku seskládat tyto kusy obrázků a vytvořit zajímavou kompozici. 

Nemuseli používat střepy celé, mohli je různě trhat, ale nesměli při tom používat 

nůžky a lepidlo. Tuto skladbu střípků nazvali slovem „JÁ“. Vybrali si to, co mají 

i nemají rádi, co jim voní a z těchto částí měli vyjádřit sami sebe. (16:00 – 

18:30) 

   Poté šli žáci opět do kruhu, ale obrázek nechali na lavici. Učitelka jim sdělila 

další postup. Na malé papírky měli každému ze svých spolužáků napsat název 

jeho kompozice, podle toho, co jim to připomíná. Lístečky se pokládaly písmem 

dolů, aby ostatní neviděli, jak výtvor pojmenoval ten před nimi, aby to další 

neovlivnilo. 
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   Když všichni přidělili svá pojmenování, posadili se na své místo a otočili 

všechny papírky. Autor svého díla měl posoudit, zda se ostatní trefili, jestli jsou 

si názvy něčím podobné, jestli je mezi nimi nějaký spojovací článek a zda se to 

opravdu může vztahovat k danému obrázku.  

(18:30 – 26:00) 

   Během činnosti měli žáci ve dvojicích dát své čtvrtky k sobě a měli možnost si 

se sousedem některé části svého obrázku vyměnit. V některém případě se 

obrázky navzájem propojili tak, že nebylo možné poznat, že předtím to byly 

obrázky dva. Někde si vyměnili pouze některé části, jinde se všechny útržky 

spojily v jeden obrázek. Nakonec všechny částečky shromáždili na jednu 

hromadu a vyhodili do koše.  

(26:00 – 30:00) 

   V další části hodiny již začali žáci pracovat s temperami. Měli si připravit tři 

základní barvy a ještě bělobu. Pomůckou byl malý papírek sloužící jako paleta 

pro míchání těchto čtyř barev a štětce různých velikostí. Někteří žáci měli 

nevhodné štětce, proto jim učitelka zapůjčila své, aby se jim práce lépe dařila. 

Dále dostali pruh čtvrtky, na který měli nanést husté barvy, podle slov pedagoga 

- barevné kaše, které by vyjádřily jejich bolest. Tuto bolest si měli spojit 

s nějakým určitým zážitkem, aby lépe dokázali vyjádřit charakter 

i intenzitu daného pocitu a přiřadili mu tak vhodnou barvu. Inspirací jim měla být 

předešlá práce s pomyslnými střepy z obrázků.  

(30:00 – 42:00) 

3. Závěrečná část hodiny 

   Závěrečné zhodnocení žákovských prací se konalo ve společném hodnotícím 

kruhu. Každý pověděl, jakou bolest maloval, čeho konkrétního se týkala. 

Některé děti měly tendenci k  jednomu obrázku přiřazovat několik nepříjemných 

zážitků, ve kterých se necítily dobře, čemuž se učitelka snažila vyhnout tím, že 

si žák musel doopravdy vybrat pouze jednu bolest, protože každá bolest má jiný 

charakter, dala by se namalovat třeba úplně jinak. 

(42:00 – 49:30) 
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Příloha 7 – Transkripce 2. natáčení 

 

Šedou barvou jsou vyznačeny sledované výroky rozebrané v tabulce v příloze 

č. 8. 

 
 
U: Uděláme kroužek. Dneska jsem vám něco přinesla. Pomůžete mi to 

rozdělat a otočit obrázkem nahoru a roztáhnout na plochu. To co před sebou 

vidíte, můžeme považovat za střepy. Vaším úkolem bude nejprve si rozmyslet, 

jaké roční období máte nejraději. Zkuste najít obrázek, který vám to roční 

období něčím připomíná. (1:19) Roční období máte s něčím spojené, 

s nějakými zážitky. Vezměte si jeden obrázek před sebe. Když sis vybral, tak už 

to neměň! Sedněte si kousek dál, ať vidím, co má kdo před sebou.  

 

Každý nám obrázek ukáže a zkusí říct, co je to za roční období a proč jste si 

tento obrázek vybrali, co vám to připomíná. (2:08) 

Ž:  Já jsem si vybrala léto, protože se můžeme koupat. 

U:  Proč jsi vybrala tento obrázek? Pro ty barvy? Je tam červená, oranžová, 

žlutá. Proč? V létě svítí sluníčko, je teplo. (2:26 – 2:40) 

 

Ž:  Já jsem si vybral léto, protože máme prázdniny. Ta žlutá barva mi 

připomíná slunce. (3:10 – 3:22) 

 

Ž:  Já jsem si vybral podzim, protože na podzim je Halloween a různý 

strašidla. (3:23 – 3:30) 

U: Máš ho rád, tenhle svátek. (3:31 – 3:32) 

Ž:  Hm. A tady je jakoby dubový list, zežloutlý. 

U: A i ty barvy. (3:33 – 3:43) 

 

Ž:  Já jsem si vybral podzim, protože tam můžeme dovádět s listím, skákat 

do něj. (3:50 – 3:57) 

 

Ž:  Já jsem si vybral zimu, protože rád lyžuju. A vybral jsem si tenhle 

obrázek, protože to vypadá, jako stopy od lyží. (4:10 – 4:35) 
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Ž:  Já jsem si vybral léto, protože je teplo a lítám s kamarádem letadlem. 

Tohle mi připomíná pohled z letadla. (4:36 – 4:47) 

 

Ž: Já jsem si vybral jaro, protože jsou bahna. (4:50 – 4:58) 

U: A tohle je bahno? (4:59) 

Ž:  To vypadá jako vojenská přehlídka a ta s bahnem souvisí. Mě to 

připomíná maskáče. (5:07 – 5:16) 

 

Ž: Já jsem si vybral léto, protože je teplo, můžeme se koupat. Ten obrázek 

je jako voda. (5:18 – 5:30) 

 

Ž: Já jsem si vybrala zimu, protože mám ráda koulování a sníh se mi líbí, 

protože se třpytí. Vybrala jsem si tyhle barvy, protože mi to připomíná vánici. 

(5:31 – 5:50) 

 

Ž: Já jsem si vybrala zimu. Mám ji ráda, protože můžu konečně sáňkovat, 

začít házet koule po taťkovi, po mamce, po psovi. Ten obrázek mi připomíná 

jeskyně, stromy a stopy ve sněhu. (5:51 – 6:15) 

 

Ž:  Mě se líbí podzim, protože padá krásné listí, můžeme pouštět draka, 

není ani velikánská zima ani velikánský teplo, prostě tak akorát. Tady ty barvy 

mi připomínají listí. (6:16 – 6:34) 

 

Ž:  Vybrala jsem si zimu, protože můžeme jezdit na bruslích na ledu, lyžovat 

a tak. A tuto má být jako ty kopce zavátý tím sněhem. (6:35 – 6:45) 

 

Ž: Já jsem si vybrala taky zimu, protože v zimě jsou Vánoce a tuto mi 

připomíná sníh. (6:46 – 6:53) 

U: A vypadá to, jako by tam byl i kousek rybičky. (6:54 – 6:57) 

 

Ž: Já jsem si vybrala léto, protože se můžeme koupat. Můžeme jezdit na 

výlety a tohle mi připomíná vlny v moři. (7:08 – 7:20) 
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U:  Teď vás poprosím, dejte ty kousíčky zase zpátky. Prohlížejte si 

hromádku a máte za úkol si vybral barvy, které nemáte rádi. Vezměte si něco, 

co nemáte rádi. Vyber si a zase si sedni. Co se vám nelíbí. Každý má už? Teď 

to uděláme jinak. Teď si ten obrázek schováte za sebe a vyberete si ještě 

jeden. Druhý obrázek bude naopak, vyberete si barvy, které se vám líbí. Zase si 

ho schovejte za sebe.  

- Posaďte se pěkně rovně. Zavřete na chviličku oči. 

 Teď si zkusíte vybavit nejoblíbenější vůni, možná je spojena s nějakými 

zážitky. Nebo to může být vůně kuchyně u vás doma. Nebo když přijedete 

k babičce, vlezete na půdu. Každý si musí vybavit vůni, kterou má rád. K tomu 

si najděte příslušný obrázek.  

 Tenhle obrázek si dejte před sebe, ty ostatní nechte schované. Zkuste 

jenom říct, s jakou vůní máte tuhle barvu spojenou. 

 

Ž:  (10:30) Já jsem si vybavila vůni růže, žluté růže. Vybrala jsem si ji, 

protože se mi moc líbí.  

 

Ž: Já  jsem  si  vybavila  tulipán a vzpomněla jsem si, že jsme byli u babičky 

a trhali tulipány. 

 

Ž: Já jsem si vybavila kopretinu a připomíná mi ji to tvarem.  

 

Ž: Já jsem si vybavila vůni vonné svíčky, co máme doma. Připomíná mi ji 

barvou, jsou tam cítit pomeranče. 

 

Ž: Vybavila jsem si vůni červené růže. Když jsme byli na dovolené, strejda 

tam slavil narozeniny a dostal růže. Já jsem se ho zeptala, jestli si můžu 

čichnout.  

 

Ž:  Já jsem si vybavil vůni lesů. Protože mi to voní a včera jsme byli v lese 

na houbách.  

 

Ž: Mě to taky připomíná les. Rád tam chodím.  

U: Kdy chodíš nejradši do lesa. 
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Ž: Odpoledne. Tohle mi připomíná trasu na turistické mapě. 

 

Ž: Já jsem si vybral červenou, protože mám rád vůni afrikánů, ale nelíbilo 

se mi, když jsem je na podzim musel vyhodit. 

U: Já se přiznám, že zrovna afrikány mi moc nevoní. 

Ž: No, ale mě jo. 

 

Ž: Já mám rád vůni zeleninové polívky, bramboračky. Voní mi to. 

U: Jsi rád v kuchyni? Pomáháš? 

Ž: Hm.  

 

Ž:  To je les. Mám rád vůni jehličnatých stromů. 

 

Ž:  Vybral jsem si pruhovanou, mám rád ryby. Připomíná mi to nějakou rybu.  

 

Ž: Já jsem si vybral trávu, protože je to fotbalová tráva. 

U: Jo, ty to máš spojený s fotbalem. Já mám trávu spíš spojenou se 

zpoceným fotbalovým dresem.  

 

Ž: Já jsem si vybavila vůni krému, který má maminka.  

 

Ž: Já jsem si vybrala vůni růže, protože hezky voní a má hezký tvar. 

 

U: (16:15) 

Vezměte si své tři střepy a sedněte si na své místo. Každému na lavici přidám 

bílou čtvrtku a vy si vystavíte obrázek. Ta čtvrtka bude představovat prostor, 

kde budeme komponovat, skládat ty tvary. Musíte použít z každého něco, 

nemusíte použít ten tvar celý, můžete ho klidně třeba utrhnout a zbytek dát na 

stranu. Nebudeme používat lepidlo a nůžky, pouze si vyskládáte nějaký 

zajímavý obraz. Nemusí nic připomínat, prostě si to nějak hezky poskládáte 

a nazveme to „JÁ“. 

 Vybrali jste si, co nemáte rádi, co máte rádi, co vám třeba voní. Takže 

zkusíme, jak to bude vypadat. Přesuňte se na místo. 
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U:  Než ostatní poskládají, tak ti dovolím se podívat, ale neruš je!  

(18:00)Nemusíš je roztrhat všechny na maličký kousíčky!  

Ty zbylé nechte třeba na straně na té lavici. Můžeš se jít taky podívat, 

prohlídnout si, co dělají ostatní. 

 

Děti mají poskládaný obrázek, učitelka je opět vyzve do kruhu, obrázek 

nechávají na lavici. 

U:  (18:50)Zakážeme si větší pohyb, abyste si to nerozfoukali. Budeme 

jednotlivým obrázkům přidělovat názvy, nechci hodnocení. Ale podívejte se na 

obrázek, co vám připomíná, jak byste ho pojmenovali. Představ si, že byste byli 

autory toho obrázky, jaký byste mu dali název. 

 Uprostřed budou lístečky, podle potřeby si je budete brát. Podmínka je, 

že každý přidělí každému. Ke každému obrázku jeden název. Akorát si musíte 

pamatovat, komu jste dali. Lístečky budete dávat na té lavici vedle obrázku, ale 

aby byli textem dolů, aby ostatní nevěděli, jak jste to pojmenovali. Sebe 

vynecháte.  

 

 

Děti chodí po třídě, přidělují názvy. Když jsou názvy přiděleny, každý si sedne 

zpět do své lavice k obrázku a otáčí lístečky se jmény.  

U:  Lístečky jste si otočili. Teď už bez povídání, už nepřiděluj názvy! Otočte 

si je, prohlédněte si je a bez řečí! Zkuste posoudit, jak se trefili, jestli jsou si ty 

názvy něčím podobné, jestli je mezi nimi spojovací článek a jestli se to opravdu 

může vztahovat k tomu obrázku.  

 Všimla jsem si… Já vám přečtu tady u jednoho obrázku. Karolína tady 

má 3x zahrada, 3x květiny, palmy, les, 2x louka, džungle. To všechno má něco 

společného, co? Jak bys to nazvala ty původně? 

Ž: Já bych to nazvala tou květinou.  

U: Tobě by se líbil název květina. Určitě je to o nějaké zahradě nebo 

přírodě.  

 Má ještě někdo názvy, které jsou si něčím hodně blízké?  

 

Ž: Já…. Hory, loď, džungle, les, puzzle. 
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U: Tak to se tam teď trochu vymyká, ale možná že by to mohl být obrázek 

z puzzlí. 

  

Ž: Hrnec s polévkou, hadovka, nestvůra. 

 

U: No, tady už se to trochu liší, ale některé ty názvy byli o přírodě. Zkus 

přečíst ty, o kterých si myslíš, že mají hodně společného. 

Ž: Věž, Eiffelovka, Eiffelova věž…. 

 

Děti čtou názvy svých obrázků a hledají, co mají společného. 

U:  Názvy si můžete schovat, teď si je složte a dejte si je na stranu.  

 Potřebuje někdo na záchod? Tak si odskoč. 

 (26:00)(41:00a)Obrázky si dejte k sobě (obrázky v lavici), buď je můžete 

dát na výšku nebo na šířku, jakkoli, ale přesuňte je k sobě. Teď jde jeden 

k druhému na návštěvu. Teď máme jeden veliký obrázek dohromady pro 

dvojici. Můžete si nějaké části vyměnit nebo trochu pozměnit celou tu 

kompozici. Ale jste tam 2, tak to musíte řešit ve dvojici.  

 Takže chviličku, budeme mít asi 5 minut.  

 

U: (27:10)Udělali jste nějakou výměnu? Kdo začal? Ty sis řekla, že chceš 

vyměnit, nebo jsi nabízela? 

Ž: Jenom chtěla. 

U: A ty sis řekla, že si za to chceš něco vzít? 

Ž:  Ne. 

 

 Vyměnili jste nějaké části? Čí bylo tohle? To můžete nechat společné pro 

oba obrázky. A máte něco vyměněné? 

 

Ž: My to ale neměníme. Míša nechce, tak ne.  

U: A ty bys chtěla? 

Ž:  Mě je to jedno. Když Míša nechce, tak ne. 

 

U: Co ty? Měníš nebo neměníš? 

Ž: My jsme měnili. 
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U: Měníš to jenom ty, nebo i on? 

Ž:  I on. 

 

U: (28.30)Koukám, že vy jste se úplně spojili. Jak k tomu došlo?  

Ž:  Chtěli jsme. 

U: A kdo začal? 

Ž: My oba, společně. 

U: Vy jste měli hned nápad, že to chcete proměnit a uděláte opravdu jeden 

společný? 

Ž: To je jakoby strom a na něm jablka a tady je podzemní veletok. 

U: Co že tam je? 

Ž: Podzemní řeka. 

 

 

U: (29:15)Koukám, že vám se ze dvou obrázků stala jedna polovina a tahle 

polovina je prázdná.  

Ž: Já jsem ti to říkal. 

U: Třeba jste to tak chtěli.  

Ž: No, chtěli. 

U: Tys mu chtěl dát všechny svoje a nic za to nechceš? 

Ž: (začne dávat spolužákovi na jeho prázdnou polovinu nějaké části) Tak 

tady máš, ať nejsem sobecký. 

U: To nemusíš, když mu to nevadí. 

 

U: Jestli chcete, tak už jen na závěr toho hraní si můžete jít prohlédnout, jak 

to vypadá u ostatních dvojic, co jim z toho vzniklo. 

 

U: (29:45)Jenom bylo zajímavé, jak jsem s vámi mluvila, že se některé 

obrázky navzájem tak propojily, že nebylo poznat, že to byly obrázky dva. 

Vznikl jeden obrázek. Někde sice zůstaly dva, ale trošičku se zkombinovaly, 

něco se vyměnilo. Některé obrázky zůstaly tak, že u jedné dvojice, oni si to 

potom poopravili, že na jedné polovině měly všechny ústřižky a druhá polovina 

zůstala úplně prázdná. Někdo byl tak štědrý, že všechno rozdal a nic mu 
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nezbylo, ale kamarádovi to nedalo. Říkal: „Tak abych nebyl tak sobecký, tak já 

ti něco dám.“ Nakonec se začali dělit. 

 Hra skončila na čtvrtce. Čtvrtky sesbírám, ústřižky dáme na hromádku 

a vyhodíme do koše. 

 Připravíte si temperové barvy. Budete potřebovat jen základní. Které jsou 

ty základní? 

 

Ž: Modrá, červená, žlutá. 

 

U: (31:20)Budete potřebovat jen 3 základní barvy a bělobu k tomu si můžete 

vzít. 

 Takže prosím vás, kousek od sebe ty ťupky plus běloba, takže 4. Tak, ať 

tam máte místo na míchání.  

 Ještě nevíš, co budeš dělat. Nejdřív tmavší červená a potom modrá, aby 

se ti to lépe míchalo. 

 

 (32:25)Nemusíte plýtvat a mačkejte ty tuby ze spodu . 

 

 Otočte se ke mně čelem, abyste dobře rozuměli. 

 (32.55)Zelenou ne, nešvindluj! 

  

Namalujete obrázek, zase jako jsme měly ty barevné střepy. Viděli jste, že tam 

byli barvy v různých obrazcích a různě nanesené. (34:00) Namícháte si takové 

barevné kaše, které nějakým způsobem vyjádří vaši bolest. Určitě vás někdy 

něco bolelo. Možná břicho, možná hlava, možná zub. Jaká barva, jaké barvy – 

nemusí být jenom jedna. Můžete z toho zase udělat barevnou kompozici, ale 

míchejte prosím vás hustší barvy. Takže na tom vašem papírku bude vaše 

bolest. Zkuste si to ale spojit s nějakým zážitkem. Zkuste si vzpomenout, jak 

vám bylo, když vám bolelo břicho. Takže se zamyslete a zkuste míchat. 

 (35:10)Už jsme míchali zelené odstíny a víte, že z těch 3 barviček jde 

namíchat velká škála, takže na to nezapomeňte. Navíc jsem vám dovolila, že 

tam můžete mít i bělobu – tou to můžete třeba zesvětlit, když byste potřebovali, 

ale zase s ní moc neplýtvejte.  
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Ž: (35:25)Paní učitelko, jak se míchá černá? 

U: To musíš vyzkoušet. Černou asi úplně nenamícháš, ale bude hodně 

tmavá. Ona by tam byla taková černá díra. 

Trochu šetři, ten papír není tak velký.  

 

U: Můžete začít. 

 (a 56:45)Vezměte si radši ten hrubší štětec, protože mícháme kaši. 

 Máme tam sklenice na vodu, tak si vezmi větší nádobu, tohle je moc 

maličký, navíc je to asi od lepidla, takže ať se ti neslepí chlupy. 

 

Ž:  (a 57:05)Paní učitelko, neměla byste vetší štětec? 

U: Ty nemáš jiný? Tak pojď. 

 

U: (a 57:15)Kdo ještě nemá správný štětec, tak já sem nějaký dám. 

 

U: (a 57:30)Stačí, nebo chceš širší? 

Ž: Stačí. 

U: Kde máš tu žlutou? 

Ž:  Já jí nemám. 

U: Tak si půjč od někoho. 

 

U: (a 58:30) Celou plochu pokryjeme barvami, barevnými odstíny. A zkuste 

si zase hrát s tím mícháním. Zkuste namíchat zajímavější barvičky. 

 

U: (a 58.45) Zkus si vzít jiný štětec, tenhle je moc malinký a navíc má 

měkký chlupy, takže je spíš na vodovky. 

 

U: (a 59:10) Tak a nenatírej to jako vrata, lepší je pokládat ten štětec. 

 

U:  (35:45)Je lepší si z toho odebrat kousek na stranu, protože teď sis to 

zmazala vlastně všechno. 
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U: (35:55)Nemusíš to natírat vodou. Teď na to budeme nanášet kaše, takže 

to nemusí být mokré. Nebudeme do toho zapouštět barvu. Nebo bys chtěla, aby 

se to rozpilo? 

Ž: No. 

U: Hm, ale teď budeme chtít, aby byly hustší ty barvičky, alespoň někde. 

Tak aby to v nějaký části bylo hustý a potom to někde můžeš trošku jenom 

zatónovat, když chceš teda. 

 

U:  (a 1:00:00)A všude to bude barevné, pokud to někde budeš chtít mít bílé, 

tak to tam naneseš bělobou. 

 

U: (a 1:00:20)Z čeho se namíchá oranžová, co myslíš? 

Ž: Z červený a žlutý, což já nemam. 

U: Obejdi třídu, ti co mají ještě nové tempery, tak ti možná někdo trošku dá. 

 

U: V. prosím tě, máš žlutou? 

Ž: Mám, ale nepůjčím, on mi jí už jednou vycancal. 

U: Aha, tak dobře. 

 Půjčil by někdo K. trochu žlutý? S. půjčíš mu? Tak mu tam dej kousek, 

kolik chceš, jo? 

 

U: (a 1:01:00)Abys nerozedřel úplně papír. 

 

U: (a 1:01:40)Co tě bolí?  

Ž:  Břicho. 

U: Že tam máš tolik barev… 

 

U: (37:15)Zkus míchat.  

 

 Zkuste co nejlépe vystihnout charakter té vaší bolesti. Jak to bylo 

nepříjemné. Jeslti to chvíli bolelo intenzivně, pak to trochu povolilo, nebo 

neopak dlouhodobě.  
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U: (a 1:03:00)Nechceš větší štětec? Tohle je moc jemňoučký na ty hustý 

barvy. Když tak si půjč na stole. 

Ž: Já mám tenhle, ale zdá se mi moc široký. 

U: Tak si půjč na stole slabší a můžeš to třeba kombinovat. 

 

U: (a 1:04:10)Co to bolí? 

Ž: Všechno. 

U: Tos měl chřipku a bolelo tě celý tělo? 

 

U:  (a 1:04:40)To pak umyješ všechno až na konec, to teď nedělej. Uklidíš to 

až na závěr. 

 

U: (a 1:06:15)Hotovo? Tak si to dej na parapet na chviličku. Podepiš si to 

tužkou do pravého rohu. 

 (a 1:06:35)Chceš ještě, než to všichni dokončí, si zkoušet míchat 

barevný odstíny? Jo? Tak já ti dám papír. 

 

U: (a 1:06:45)Tak to nech uschnout a podepíšeš si to, až to trochu zaschne. 

Dej si to tady na parapet. 

 

U: (a 1:07:00)Nechceš větší štětec? 

Ž: Ne. 

 

 

U: (39:55)Můžeš do toho přidat trochu vody, máš to moc suchý. Máš ten 

štětec nějakej ustřiženej, nemáš? Tak si půjč jinej, jestli chceš. 

 

U:  (a 1:07:35)Vem ty kraje taky, jo? Ať to tam není bílý. 

 

U: (a 1:07:40)Zkus jiný odstín ještě. Třeba co nejvíc růžový, tmavší, 

světlejší. Do fialova ještě víc. 

 

U: (a 1:08:05)To bílý vykrej nějakou barvou nebo bělobou, jo? 
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U: (40:35)Přežije to ten štětec? Je to zajímavý experiment, jenom ten štětec 

bude muset ještě malovat, tak aby to vydržel, aspoň chvíli. 

Ž: Já jich mám hodně. 

U: Ale to neznamená, že ho musíš zničit. Ale ta plocha vypadá zajímavým 

způsobem vykrytá, viď? 

 

U: (a 1:09:05)Aby ses dostal ještě na to léčení. 

 

Ž: (a 1:09:20)Já už jsem hotová. 

U:  Tak to dej na parapet. Chceš si ještě zkusit nějaký odstíny? 

 

U: (a 1:09:50)Tak, pořád pracuješ na jedné ploše a tahle bude mít jakou 

barvu? 

 

U: (a 1:10:10)Dej do toho vodu a nedři to tím kovem, musíš ten štětec 

trochu přizvednout, jinak si ten papír prodřeš. 

  

 (41:30) Ještě tady ty růžky. Až to budeš mít, tak to dej tam k holkám na 

parapet. Chceš ještě čtvrtku zkusit ještě nějaký míchání? Máš tu ještě barvičky, 

je to škoda je vyhodit, že bys je mohl ještě trochu užít. 

 

U: (a 1:11:05) Počkej, ale tohle má zase nějakou jinou barvu, trochu se ta 

bolest změnila. 

Ž: Když já nevím, jestli to byla tady ta barva nebo tady ta. 

U: No vždyť to vidíš. Tak proč to přemalováváš? Už to nech být, vezmi jen 

ten okraj a už na to radši nesahej. 

 

U: (a 1:11:40)Aby té bolesti nebylo příliš. 

 

Ž: Já už to mám. 

U: Tak to přines sem a dej to usušit na chvíli. 

 

U: Kdo má hotovo, může si postupně uklízet, umýt lavici, ale tak, abyste 

nerušili ostatní. 
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U: (a 1:12:40)Celou tu plochu nemusíš dělat stejně. 

 

U: (a 1:13:00)Ty bílý místa taky vykrej nějakou barvou. Vyměň si vodu, máš 

už jí hodně špinavou. 

 

U: (a 1:13:15)Nařeď to trošku vodou, ať ti ten štětec klouže líp. 

 

(41:50) Závěrečný kruh, děti mají obrázky před sebou. 

U: Povíme si, co vás bolelo, co jste si namalovali za bolest. Tak začni. 

Ž:  Mě bolela strašně ruka, když jsem si ji zlomila. Nejdřív jsme si mysleli, že 

je to jen naražený a pak jsme museli do nemocnice a měla jsem ji zlomenou. 

U: Bolest levé ruky. 

 

Ž:  (42:20)Já jsem měla zlomenou nohu. 

U: Jak se ti míchaly barvičky?  

Ž: Dobře. 

U:  (42:30)Všimli jste si, že má hodně hnědé? Ty jsi použila místo jasně žluté 

pískovou, protože už jsi neměla žlutou a všechny ty odstíny šly potom hodně do 

hněda.  

 

Ž:  Já jsem udělala zlomenou ruku.  

U: Hm, měla jsi zlomenou ruku. Jak moc to bolelo? Kdy to bolelo nejvíc? 

 

Ž:  Já  jsem nakreslila, když mi bolelo břicho. Tady mi to bolelo hodně a tady 

už to bylo lepší. 

U: (43:15)Tak proto tam máš potom ty výraznější barvičky, to se ti ulevilo? 

Ž:  Hm.  

 

Ž:  Já jsem namalovala, když jsem byla po operaci mandlí, tak mi bolelo 

v krku. A pak když jsem jako malá měla límec. 

U: Tak kterou z nich? Nebo jsi vzala obě dohromady? Pořád je to o krku, 

viď. Tak proto jsi to udělala společně.  
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U: Co máš ty za bolest? 

Ž: (43:45)Mě bolí hlava. Jednou mě bolela hlava, hodně – až jsem se 

pozvracel a ještě když jsem spadl z kola.  

U: Tak to bolela taky hlava? 

Ž: Ne, to mi bolelo břicho. 

U: Tak co je to? Hlava nebo břicho? Když jsme spolu mluvili, tak jsi mluvil 

o tom, že máš migrénu, že tě bolí hlava. Tak zůstaneme u té hlavy. To břicho 

někdy bolí trochu jinak. 

 

Ž:  Já jsem namalovala, když mi spadla sklenička na zem a řízla jsem se 

a rozřízla jsem si ruku.  

 

Ž:  Já jsem nakreslil, když mě bolela hlava a měl jsem průjem.  

 

Ž:  Já jsem nakreslila, když jsem si zlomila ruku a ta jedna kost se mi 

pohnula, tak mi to tam v nemocnici narovnávali. 

U: Aha, to hodně bolelo, viď. 

Ž:  Ano, a když mě bolelo břicho. 

U:  Tak kterou z nich? Jenom jednu si vyber, kterou jsi malovala. 

Ž:  Tu ruku jsem malovala.  

 

Ž:  Mě nejvíc bolelo, když jsem byla v nemocnici s tím meningokem B, tak 

mi tam napíchávali různý injekce. Tady je to právě nejhorší a už se to začíná 

vylepšovat.  

 

Ž: Já jsem namalovala všechno možný, co mě kdy bolelo, protože ono to 

většinou bolelo všechno stejně. Když mi bolela kolena, když mi tekla krev, když 

mi bolela hlava a břicho.  

 

U: Tak vedle máme jedno slepé střevo.  

Ž:  No, tak já jsem nakreslil, když jsem byl v nemocnici na operaci se slepým 

střevem. 

U: (46:20)Ten slepák se pěkně bouří. A co je to okolo? 

Ž: Tady je to lepší a tady je to horší.  
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U:  Ty jsi říkal, že ti tam něco hodně vadilo. Co? 

Ž:  Tuto je ten nemocniční smrad. Mě hrozně vadil ten chlor tam.  

U:  Někomu vadí, že musí držet tu dietu.  

 

Ž:  Já jsem taky nakreslil, když mě bolel slepák. 

U: A ty jsi nebyl na operaci? Jenom ti bolelo břicho? 

Ž:  No, vyhrožovali.  

U: To tak píchá, asi viď, pěkně v tom břichu. 

 

Ž: Já jsem nakreslil, když jsem byl po nemoci a všechno mě bolelo 

a nemohl jsem nic dělat, byl jsem hrozně slabý.  

U: Takže tys to komentoval, bolelo mě úplně všechno.  

 

Ž:  Já jsem nakreslil, když jsem měl zlomenou ruku.  

U: (47:25)A jak bys to přiblížil a popsal. Já jsem si všimla, že si tam 

původně namaloval trošku jiný plochy a pak jsi to sjednotil těmi tahy štětce přes 

celou plochu. Co tě k tomu vedlo, žes to tak přizpůsobil? Na co sis vzpomněl? 

Jen tak, jsi to udělal. 

 

Ž:  Mně bolel zub. Tak jsem šel k zubaři, ten mi ho vytrhl a tady mám krev. 

U: (48:00)Kterou barvu máš na bolavý zub? 

Ž: Mám vlastně fialovou a ta jde takhle do černa, tak to mi ho usmrtili 

a potom mi ho vytrhli. 

U: Jak se usmrcuje zub?  

Ž: Já nevím, něco mi tam dělali. 

U: Umrtvili? 

Ž: No. 
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Příloha 8 - Tabulka: Chyba, způsob jejího podání 

 

Červenou barvou jsou vyznačeny výroky použité v kapitole 3.9.1. 

 

 

 
ČAS 

 
UČITEL 

 
ŽÁK 

 
POZNÁMKY 

32:55 Zelenou ne, nešvindluj! v míchání barev konstatování 
56:45 a Vezměte si radši ten 

hrubší štětec, protože 
mícháme kaši. 
Máme tam sklenice na 
vodu, tak si vezmi větší 
nádobu, tohle je moc 
maličký, navíc je to asi od 
lepidla, takže ať se ti 
neslepí chlupy. 

ve výběru 
pomůcek 
 
v čistotě 
pomůcek 

konstatování 

58:30 a Celou plochu pokryjeme 
barvami, barevnými 
odstíny. A zkuste si zase 
hrát s tím mícháním. 
Zkuste namíchat 
zajímavější barvičky. 

v míchání barev 
 
v hustotě barev  
 
ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy 
 
povzbuzení 

58:45 a Zkus si vzít jiný štětec, 
tenhle je moc malinký a 
navíc má měkký chlupy, 
takže je spíš na vodovky. 

ve výběru 
pomůcek 

konstatování 
 
možnost opravy 

59:10 a Nenatírej to jako vrata, 
lepší je pokládat ten 
štětec. 

v technice 
držení štětce 

možnost opravy 
 
názorná ukázka 

35:45 Je lepší si z toho odebrat 
kousek na stranu, protože 
teď sis to zmazala vlastně 
všechno. 

v míchání barev možnost opravy 
 
konstatování 

35:55 U: Nemusíš to natírat 
vodou. Teď budeme 
nanášet kaše, takže to 
nemusí být mokré. 
Nebudeme do toho 
zapouštět barvu. Nebo 
bys chtěla, aby se to 
rozpilo? 
 
Ž: No. 
 
U: Hm, ale teď budeme 

v hustotě barev 
 
 
 
 
 
 

konstatování 
 
otázka 
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chtít, aby byly hustší ty 
barvičky, alespoň někde. 
Tak aby to v nějaký části 
bylo hustý a potom to 
někde můžeš trošku 
jenom zatónovat. 

1:00:00 
a 

A všude to bude barevné, 
pokud to někde budeš 
chtít mít bílé, tak to tam 
naneseš bělobou. 

ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy 

1:00:20 
a 

Z čeho se namíchá 
oranžová, co myslíš? 
 
 
 
 

v míchání barev   
 
 

otázka 

1:01:00 
a 

Abys nerozedřel úplně 
papír. 

v technice 
držení štětce 

konstatování 

1:01:40 
a 

U:Co tě bolí? 
 
Ž: Břicho. 
 
U:Že tam máš tolik barev.  

v soustředěnosti otázka 
 
konstatování 

37:15 Zkus míchat. v míchání barev možnost opravy 
 
povzbuzení 

1:03:00 
a 

Nechceš větší štětec? 
Tohle je moc jemňoučký 
na ty hustý barvy. Když 
tak si půjč na stole. 

ve výběru 
pomůcek 

otázka 
 
konstatování 

1:07:00 
a 

U: Nechceš větší štětec? 
 
Ž: Ne. 

ve výběru 
pomůcek 

otázka 

39:55 Můžeš do toho přidat 
trochu vody, máš to moc 
suchý. Nemáš ten štětec 
nějakej ustřiženej? Tak si 
půjč jinej, jestli chceš. 

v hustotě barev konstatování 
 
možnost opravy 

1:07:35 
a 

Vem ty kraje taky, jo? Ať 
to tam není bílý. 

ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy 

1:07:40 
a 

Zkus jiný odstín ještě. 
Třeba co nejvíc růžový, 
tmavší, světlejší. Do 
fialova ještě víc. 

v míchání barev možnost opravy 

1:08:05 
a 

To bílý vykrej nějakou 
barvou nebo bělobou, jo? 

ve využití 
formátu 

možnost opravy 

40:35 U: Přežije to ten štětec? 
Je to zajímavý 
experiment, jenom ten 

v technice 
držení štětce 
 

otázka 
 
konstatování 
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štětec bude muset ještě 
malovat, tak aby to 
vydržel. 
 
Ž: Já jich mám hodně. 
 
U: Ale to neznamená, že 
ho musíš zničit.  
Ale ta plocha vypadá 
zajímavým způsobem 
vykrytá. 

 
 
 

 
povzbuzení 

1:10:10 
a 

Dej do toho vodu a nedři 
to tím kovem, musíš ten 
štětec trochu přizvednout, 
jinak si ten papír prodřeš. 

v technice 
držení štětce 

možnost opravy 

41:30 Ještě tady ty růžky.  
 

ve využití 
formátu 

konstatování 
 
možnost opravy  

1:11:05 
a 

U: Počkej, ale tohle má 
zase nějakou jinou barvu, 
trochu se ta bolest 
změnila. 
 
Ž: Když já nevím, jestli to 
byla tady ta barva nebo 
tady ta. 
 
U: No vždyť to vidíš. Tak 
proč to přemalováváš? Už 
to nech být, vezmi jen ten 
okraj a už na to radši 
nesahej. 

v míchání barev 
 
 
 

konstatování 
 
otázka 
 
 

1:11:40 
a 

Aby té bolesti nebylo 
příliš. 

v soustředěnosti konstatování 

1:13:00 
a 

Ty bílý místa taky vykrej 
nějakou barvou. Vyměň si 
vodu, máš už jí hodně 
špinavou. 

ve využití 
formátu 
 
v čistotě 
pomůcek 

možnost opravy 
 
konstatování 

1:13:15 
a 

Nařeď to trošku vodou, ať 
ti ten štětec klouže líp. 

v hustotě barev možnost opravy 

42:30 Všimli jste si, že má 
hodně hnědé? Ty jsi 
použila místo jasně žluté 
pískovou, protože už jsi 
neměla žlutou a všechny 
ty odstíny šly potom 
hodně do hněda. 

v míchání barev otázka 
 
konstatování  

43:45 Ž: Mě bolí hlava. Jednou 
mě bolela hlava, hodně – 

v soustředěnosti 
 

otázka 
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až jsem se pozvracel a 
ještě když jsem spadl 
z kola. 
 
U: Tak to bolela taky 
hlava? 
 
Ž: Ne, to mi bolelo břicho. 
 
U: Tak co je to? Hlava 
nebo břicho? Když jsme 
spolu mluvili, tak jsi mluvil 
o tom, že máš migrénu, že 
tě bolí hlava. Tak 
zůstaneme u té hlavy. To 
břicho někdy bolí trochu 
jinak. 

konstatování 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Příloha 9 – Videozáznam hodin VV  

(viz CD 1, CD 2) 
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RESUMÉ 

The theme of my diploma work is Teacher´s work with „mistake“in school 

subject of Art.  The aim was to make a research in 5th class of basic school. 

I focused on mistake and ways of interpretation of mistake.  

I acquired some material during my sitting in on classes – audio and video 

recording, field notes, photographs, interviews and questionnaire with teacher. 

Then I made detailed transcription in which I label concrete situation processed 

according to the theoretical part of my work. 

In the results of the research I explain ways of teacher´s representing of 

mistake and kinds of pupils´ mistake. I take account of interview and 

questionnaire with teacher. I found out that the most frequent interpretation of 

mistake is a pronouncement and possibility of correction. The theme of lesson 

has the biggest influence on the most common mistake. In the first lesson the 

mistake in body proportion was the most common. In second lesson there was 

mixing of colours the most common. The teacher  used individual attitude to 

pupils. 

 


