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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A1 – nevyplněné dotazníky 

Příloha A1, LIST I 

 

DOTAZNÍK  

 

Vážená paní,  

 jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento 

dotazník poslouží jako materiál k výzkumu diplomové práce, který je zaměřen na vliv 

Rámcového vzdělávacího plánu na učitelovo pojetí výuku výtvarných činností. 

 Dotazník je anonymní. Informace zjištěné z tohoto dotazníku nebudou 

distribuovány dále, budou použity pouze k výzkumu diplomové práce. 

Prosím Vás o upřímné a otevřené odpovědi. 

 

 

Datum vyplnění dotazníku: ……………………………………… 

Vaše aprobace: ……………………………………………………. 

 

 

 

Dotazník je koncipován do čtyř oblastí: 

a) Otázky týkající se osobnosti pedagoga 

b) Vztah ŠVP a RVP k učitelově pojetí výuky 

c) Propojení výtvarné výchovy s jinými předměty, obory a jejich vztah k pojetí 

výuky 

d) Zadávání úkolů a důležitost výtvarné výchovy pro žáky 

  

 

 

 

 



II 

 

Příloha A1, LIST II 

 

A) OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OSOBNOSTI PEDAGOGA 

První část se vztahuje k osobnosti učitele, k jeho aprobaci a pracovišti. Učitel má možnost 

vyjádřit svůj názor ohledně dalšího výtvarného a pedagogického vzdělávání. Zde má učitel 

prostor vyjádřit se o své umělecké tvorbě. 

 

1. Napište prosím svoji aprobaci.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jak dlouho učíte výtvarnou výchovu.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jak se stavíte k dalšímu vzdělávání, snažíte se vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti 

s dobou? Uveďte, jak a kde se vzděláváte a rozšiřujete si své znalosti a dovednosti. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Kde se inspirujete pro svoji výuku (internet – EduArt, Metodický portál RVP, kurzy, 

semináře, časopisy – Výtvarná výchova, Ateliér atd.) Uveďte konkrétní příklad a také 

jaký to má vliv na vaši výuku? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Věnujete se umělecké tvorbě také vy? Pokud ano uveďte, jaké oblasti a stručně ji 

charakterizujte. Má Vaše tvorba nějaký vliv na výuku? Uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



III 

 

Příloha A1, LIST III 

 

B) VZTAH ŠVP A RVP K  UČITELOVĚ POJETÍ VÝUKY 

V druhé části jsou obsaženy otázky ohledně vztahu ŠVP, RVP k pojetí výuky. Informace 

ohledně metod a prostředků potřebných dosažení pedagogických cílů. Zda využívají ŠVP a 

RVP, především oblast RVP G  Umění a kultura – výtvarná výchova a RVP ZUŠ Umělecký 

obor – výtvarný obor, jejich obsahy a cíle. 

 

1. Absolvovala jste kurz týkající se realizace ŠVP a RVP? Pokud ano, uveďte kde a kdy? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Podílela jste se na tvorbě ŠVP? Pokud ano, čeho si nejvíce ceníte, že ŠVP obsahuje? 

Uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jak vám pomáhá RVP v plánování výuky? Uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Naplňujete cíle stanovené v ŠVP a v RVP? Upravujete si je dle aktuálních potřeb? 

Uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jaké obsahy nejvíce zdůrazňujete v učivu?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



IV 

 

Příloha A1, LIST IV 

 

6. Jak si myslíte, že se ve Vaší výuce uplatňují klíčové kompetence? Uveďte konkrétní 

příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

C) PROPOJENÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY S JINÝMI PŘEDMĚTY, 

OBORY A JEJICH VZTAH K POJETÍ VÝUKY 

Otázky týkající se propojení výtvarné výchovy s jinými předměty a obory. Mimo to, zde 

získáme informace ohledně přesahů výtvarného umění. Jak je to na školách s využitím oblastí 

artefiletiky, arteterapie či galerijních animací. Jak je na výtvarnou výchovu z pedagogického a 

odborného hlediska nahlíženo. 

 

1. Propojujete předmět výtvarná výchova i s jinými předměty (např. dramatická výchova, 

dějepis atd.). Uveďte konkrétní příklad předmětu a jeho propojení s výtvarnou 

výchovou. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zapojujete do výuky výtvarné výchovy také teoretický předmět dějiny umění či teorii 

umění? Jak, uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



V 

 

Příloha A1, LIST V 

 

3. Pracujete ve výtvarné výchově s přesahem do výtvarného umění? Návštěvy muzeí, 

galerií, obrazy slavných umělců či jiný způsob? Uveďte konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pracujete v hodinách výtvarné výchovy s oblastmi jako je artefiletika, arteterapie či 

galerijní animace?  Pokud ano, charakterizujte, jak danou oblast využíváte. Pokud ne, 

napadá Vás, jak by se daly dané oblasti do výuky zařadit. Uveďte konkrétní případ. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jakou cítíte prestiž předmětu výtvarná výchova jako pedagog? Uveďte konkrétní 

příklad.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

D) ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A DŮLEŽITOST VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

PRO ŽÁKY  

V poslední části je prostor pro vyjádření názoru na výtvarnou výchovu obecně. Oblast obsahuje 

otázky týkající se řízení výuky, důležitosti výtvarné výchovy pro žáky. Je zde prostor pro 

vyjádření se ohledně projektů a motivace. Zda je upřednostněna spontánní či řízená činnost, 

tradiční či nová média a pedagogický postoj k nim. Jak pedagogové charakterizují současnou 

výtvarnou tvorbu žáků. 

 

 

 



VI 

 

Příloha A1, LIST VI 

 

1. Korigujete, řídíte žáky během jejich tvorby? Pokud ano, uveďte příklad jak. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakou činnost u dětí upřednostňujete – tvořivou, spontánní činnost či řízenou činnost? 

Uveďte jakou, proč ji upřednostňujete, jaké konkrétní možnosti vámi zvolená činnost 

nabízí? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Využíváte ve výuce také dlouhodobé projekty? K čemu podle Vás přispívají? Uveďte 

konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jak byste charakterizovala současnou výtvarnou tvorbu žáků? Spatřujete nějaké 

odlišnosti v tvorbě žáků? Uveďte příklad. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Je podle Vás důležité využívat v hodinách výtvarné výchovy tradiční i nová média? 

Která upřednostňujete, z jakého důvodu, proč? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



VII 

 

Příloha A1, LIST VII 

 

6. Jak se stavíte k využití nových médií ve výtvarné výchově? Jakým způsobem a co podle 

Vás u žáků rozvíjejí, k čemu přispívají?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.  Rozmýšlíte si před zadáním úkolu, jak a jakým způsobem budete žáky motivovat? 

Uveďte příklad nejzdařilejší motivace, stručně ji charakterizujte. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za upřímné odpovědi. 

 

                                                                                 …………………………………….. 

                                                                                Lucie Křepelová             



VIII 

 

 Příloha A1, LIST VIII 

 

Metoda Učitelovo pojetí výuky, se kterou přišel Jiří Mareš. Metoda slouží k zamyšlení 

nad Vaším individuálním pojetím výuky. Učiteli je předloženo několik neukončených 

výroků, výroky jsou seskupeny v šesti celcích (cíle, učivo, žák a třída, vyučovací 

metody, okolí). Všechny otázky se vztahují v našem případě k předmětu Výtvarná 

výchova. Vaším úkolem je doplnit nedokončené věty tak, aby vystihovaly Váš vlastní 

názor na výuku. 

 

CÍLE 

V mém předmětu je nejdůležitější, aby žák… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Netrvám (jako někteří učitelé) na tom, aby všichni žáci v mém předmětu… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro život je nejdůležitější, aby si z tohoto předmětu žáci odnesli… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UČIVO 

Je dobře, že autoři osnov tohoto předmětu…  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Člověk nevystačí jen s tím, co je uvedeno v učebnici. Proto… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



IX 

 

 Příloha A1, LIST IX 

 

ŽÁK, ŽÁCI 

Trvám na tom, aby každý žák v mém předmětu… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Nevadí mi, když žák třeba… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

V každé třídě se najde žák, který v mém předmětu nestačí na požadavky osnov… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Nejčastější příčinou jeho neúspěšnosti bývají… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

S talentovanými žáky to není jednoduché… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Zatím to s talentovanými žáky řeším tak, že… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dobře se mě učí ve třídách, které jsou… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Vadí mě však, když některá třída… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



X 

 

Příloha A1, LIST X 

 

Dokážu odhadnout žáka, který… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VYUČOVACÍ METODY 

Obvykle vykládám tak, že… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Když část žáků stále nerozumí tomu, co jsme probrali, řeším to následovně… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

V každé třídě bývají žáci, kteří by mohli mít lepší výsledky, ale nesnaží se. Vyzkoušela 

jsem, že na ně platí… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UČITEL 

V obecné rovině se dobře mluví o tom, že učitel… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Na základě dnešních zkušeností bych začínajícímu učiteli řekla, že nejdůležitější je, 

aby… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Domnívám se, že se mi v učitelské práci nejvíc daří… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



XI 

 

Příloha A1, LIST XI 

 

Občas si uvědomuji, že mně nejvíce problémů dělá… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

OKOLÍ 

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že škola… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Málokdy se stane, aby rodiče… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za upřímné odpovědi. 

 

                                                                      ………………………………………                                                                                                                                                                                    

                                                                                     Lucie Křepelová 



XII 

 

Příloha A2 – vyplněný dotazník 1  

Příloha A2, LIST I 

Učitelka A 

 

 

 



XIII 

 

Příloha A2, LIST II 

Učitelka A 

 



XIV 

 

Příloha A2, LIST III 

Učitelka A 



XV 

 

Příloha A2, LIST IV 

Učitelka A 

 



XVI 

 

Příloha A2, LIST V 

Učitelka A 

 



XVII 

 

Příloha A2, LIST VI 

Učitelka A 

 



XVIII 

 

Příloha A2, LIST VII 

Učitelka A 

 



XIX 

 

Příloha A2, LIST VIII 

Učitelka A 

 



XX 

 

Příloha A2, LIST IX 

Učitelka A 

 



XXI 

 

Příloha A2, LIST X 

Učitelka A 

 



XXII 

 

Příloha A2, LIST XI 

Učitelka A 

 



XXIII 

 

Příloha A2, LIST XII 

Učitelka B 

 

 

 



XXIV 

 

Příloha A2, LIST XIII 

Učitelka B 

 



XXV 

 

Příloha A2, LIST XIV 

Učitelka B 

 



XXVI 

 

Příloha A2, LIST XV 

Učitelka B 

 



XXVII 

 

Příloha A2, LIST XVI 

Učitelka B 

 



XXVIII 

 

Příloha A2, LIST XVII 

Učitelka B 

 



XXIX 

 

Příloha A2, LIST XVIII 

Učitelka B 

 



XXX 

 

Příloha A2, LIST XIX 

Učitelka B 

 



XXXI 

 

Příloha A2, LIST XX 

Učitelka B 

 



XXXII 

 

Příloha A2, LIST XXI 

Učitelka B 

 



XXXIII 

 

Příloha A2, LIST XXII 

Učitelka B 



XXXIV 

 

Příloha A3 – vyplněný dotazník 2  

Příloha A3, LIST I 

Učitelka A 

 

 

 

 

 



XXXV 

 

Příloha A3, LIST II 

Učitelka A 

 

 



XXXVI 

 

Příloha A3, LIST III 

Učitelka A 

 

 



XXXVII 

 

Příloha A3, LIST IV 

Učitelka A 

 

 



XXXVIII 

 

Příloha A3, LIST V 

Učitelka A 

 



XXXIX 

 

Příloha A3, LIST VI 

Učitelka A 

 

 



XL 

 

Příloha A3, LIST VII 

Učitelka B 

 

 



XLI 

 

Příloha A3, LIST VIII 

Učitelka B 

 



XLII 

 

Příloha A3, LIST IX 

Učitelka B 

 



XLIII 

 

Příloha A3, LIST X 

Učitelka B 

 



XLIV 

 

Příloha A3, LIST XI 

Učitelka B 

 



XLV 

 

Příloha A3, LIST XII 

Učitelka B 

 



XLVI 

 

Příloha B – pozorování 

Příloha B, LIST I 

Učitelka A 

 

NÁHLED NA HODINU 

 

Jak vypadá úvod, činnost a závěr hodiny? 

1. Skupina mladší děti – sešit, ve kterém na ně čeká překvapení (téma, námět 

hodiny např. obrys ježka) 

 Obtahování – linie, uvolňování ruky 

 Jaké je to zvířátko? Co ježkovi chybí? (bodliny, nožičky, ouška…) 

 Nakresli ježkovi kamaráda (dítě kreslí ježka podle své představy) 

 Pohádka (např. kam se schoval ježek před podzimním králem…) 

 Pelíšek pro ježečka – otisky listů (míchání barev) 

 Jakou si ježeček brouká básničku? Znáte ježky – chodí pěšky, do lesa i do 

polí. Koupíme jim koloběžky, ať je nohy nebolí. 

 Závěr hodiny – děti si navzájem prohlédnou obrázky ostatních dětí a řeknou, 

co se komu povedlo a co nepovedlo 

 

2. Skupina – výstava štěstí 

 Sešit, do kterého si píší, co následující hodinu bude nebo bylo za úkol 

 Pracují na rozdělaném projektu (nákres zvonku, do kterého budou formou 

komiksu kreslit obrázky, téma Ježíšek x Santa Claus) 

 

3. Skupina – linoryt na libovolné téma spojené s vánocemi, zimní tématikou 

 Poté převedení do PC a úprava v grafických programech 

 Výroba PF 2012 

 

 Na závěr zhodnocení práce, co kdo udělal, zda se přiblížil 

k předpokládanému výsledky, jaký byl pokrok. 

 

 



XLVII 

 

Příloha B, LIST II 

Učitelka A 

 

Promluvy učitele. 

 Nejde mi pouze o výtvarné zpracování, které je také podstatné, ale chci, aby 

si děti uvědomily mezilidské vztahy, kulturní kontexty. Práci se snažím 

spojovat s prožitkem. 

 

Reakce žáků v hodině. 

 Žáci v průběhu hodiny pracují, je vidět, že je výtvarné práce baví.  

 

Co dělá učitel v průběhu hodiny, komunikace s žáky. 

 Učitel se věnuje žákům, u mladší skupiny se věnuje všem najednou. Oproti 

tomu u starších, kteří již mají určité zkušenosti, je několikrát obchází a 

s každým hovoří individuálně. 

 

 



XLVIII 

 

Příloha B, LIST III 

Učitelka B 

 

NÁHLED NA HODINU 

Jak vypadá úvod, činnost a závěr hodiny? 

 V úvodu jsou studenti seznámeni s Mezopotámií (dějiny umění) 

 

1. Část hodiny – teorie dějiny umění Mezopotámie 

 Ukázka obrázků, navazují na dějepis 

 Výklad doplněn otázkami – ověření znalostí studentů 

 Zaměření na reliéf, který je podnětem k plnění úkolu 

 

2. Část hodiny – výroba reliéfu ve dvojicích, technika kašírování 

 Seznámení s technikou reliéf, co to je 

 Rozdělení do dvojic, příprava materiálů k práci, návrh, pomůcky 

 V průběhu hodiny učitel prochází mezi žáky a komentuje jejich práci 

 Na závěr hodiny – reflexe (každý řekne informace, které si o 

Mezopotámii zapamatoval) 

 

Promluvy učitele. 

 Praktická ukázka. ,,Já vás obejdu a rozliji vám lepidlo, je trochu kluzké, 

slizké.‘‘ ,,Namočíte si noviny do škrobu a začnete něco tvarovat. Pojďte 

se sem podívat, je důležité z toho vymačkat vodu, aby se vám to 

nerozmočilo a nezkroutilo.‘‘ 

 

Reakce žáků v hodině. 

 Někteří žáci jsou aktivní, jiní dělají to, co nemají 

 

Co dělá učitel v průběhu hodiny, komunikace s žáky. 

 Výklad, pokládá otázky, rozhovor s žáky, vysvětlení postupu práce 



XLIX 

 

Příloha C – rozhovor 

Příloha C, LIST I 

Učitelka A 

 

JAK HODINU REFLEKTUJE UČITEL 

Jaký byl cíl hodiny, byl splněn. 

Cíle hodiny se lišily podle skupin: 

 Nejmladší skupina: cílem hodiny byla kresba ježka, míchání barev 

prostřednictvím otisků  

 

 Starší skupina: žáci pokračují na rozdělaném projektu, cílem dnešní 

hodiny byla realizace komiksu do obrysu zvonku 

 

 Nejstarší skupina: PF 2012, cílem dnešní hodiny byla realizace linorytu 

na zvolené téma (téma, návrh, realizace linorytu – bude následovat tisk) 

 

Jak se hodina podařila? 

 Učitelka hodinu hodnotí celkem dobře, každá skupina dospěla 

k požadovanému cíli.  

 ,,Vždy záleží na celkové atmosféře jednotlivých skupin, přesto se snažím, 

aby žáci vstupovali do příjemného prostředí, které je odpoutá od jejich 

povinností, úkolů nebo problémů.‘‘ 

 

Jak žáci pracovali? 

 Žáci pracovali podle svých sil, najdeme v každé skupině rozdílné žáky. 

 Někdo je pečlivý, ohleduplný, někdo pracuje rychle, dalo by se říci, že 

svoji práci odbývá a výsledek je méně kvalitní (důležitou roli hraje, jak 

se žák v daný okamžik cítí, co ho trápí atd.). 
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Příloha C, LIST II 

Učitelka B 

 

JAK HODINU REFLEKTUJE UČITEL 

Jaký byl cíl hodiny, byl splněn? 

 Cílem hodiny bylo seznámení s obdobím Mezopotámie, zaměření se na 

reliéf, který byl podnětem k úkolu -   výroba vlastního reliéfu pomocí 

techniky kašírování. 

 

Jak se hodina podařila? 

 Žáci během hodiny reagují, zapojují se, odpovídají na otázky. 

 Nalezneme i žáky, kteří nespolupracují a hodiny je nezajímají. 

 Tento problém spatřuji v tom, že žáci gymnázia si volí jeden předmět, 

kdy mají na výběr z předmětu Hudební výchova a Výtvarná výchova.  

 

Jak žáci pracovali? 

 Většina žáků byla aktivní, až jsem byla překvapena, reagovali na otázky, 

snažili se zapojit do výkladu.  

 Ovšem našli se i výjimky, ti kteří zde byli jen proto, aby si odseděli 

hodinu. Ale tich byla jen malá část z celé třídy. 

 

 

 

 

 


