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Jana Krajcarová 
 
Abstrakt 
 

Příspěvek hovoří o důležitosti a učitelské profese v současnosti. Popisuje důležité 
změny v práci učitele, která nastala po nedávné kurikulární reformě. Zaměříme se především 
na osobnost učitele výtvarné výchovy jeho roli a pojetí učitele v současné výtvarné 
pedagogice.  
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Abstract 
 

This text talks about the importance of the teaching profession today. It describes the 
important changes in teacher's work after the curriculum reform. We focus on the personality 
of the teacher in art education and his role in education. 
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1. ÚVOD 
 
V úvodu je vhodné zamyslet se nad povoláním učitele. Učitel je osobnost, která tráví 

s dítětem většinu jeho času, utváří jeho osobnost po všech stránkách a připravuje ho na 
budoucí život ve společnosti. Bezpochyby je to profese velmi důležitá a náročná.  
Učitel 1. stupně základní školy (dále pak ZŠ) vyučuje většinou v jedné třídě všechny 
předměty, tedy i výtvarnou výchovu, která je často na školách pojímána jako oddychový 
předmět – čas pro relaxaci. Určitě spousta učitelů ví, že tento čas mohou využít také 
produktivně. Tento stav může ovlivnit především učitel a to pojetím tohoto vyučovacího 
předmětu, konstruktivním přístupem a správnou implementací cílů do výuky. Prostřednictvím 
výtvarné výchovy a v rámci mezipředmětových vztahů se mohou děti učit například 
matematiku, přírodopis a ostatní vyučovací předměty 1. stupně základní školy.  

 
2. UČITEL VČERA A DNES 

 
Učitelství je spjato s lidstvem od samého počátku. V minulosti neznamenalo jen 

předávání sumy vědomostí mladším, ale především seznamování se světem, se sebou samým, 
s druhými lidmi a také s bohy a magickými rituály. Prvními edukátory v historii lidstva byli 
šamani, náčelníci kmenů, kněží apod. Role a postavení učitele se v průběhu let měnila a 
vyvíjela. Velké změny v přípravě učitelů zavedla Marie Terezie, která v rámci svých reforem 
z r. 1774 zavedla tříměsíční a šestiměsíční kurzy pro učitele škol triviálních a hlavních. 
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(Průcha, J. 2002, s. 11). Učitelská profese má bezpochyby dlouhý historický vývoj, v tomto 
příspěvku se ale budeme zabývat učitelskou profesí v současnosti, zaměřenou především na 
vyučování výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy.  

Co se týká dnešního pojetí tohoto povolání, dalo by se říci, že je společností 
podceňováno a jsou na něj kladeny velké nároky. Hodnota této profese se velmi rychle mění. 
Důkazem může být výzkum prestiže jednotlivých povolání z 90. let 20 stol., který uvádí 
Vališová, Kasíková a kol. (2007, s. 22) ve své publikaci. Na základě tohoto výzkumu 
společnost hodnotí učitelskou profesi na třetím místě žebříčku hodnot, v tomto období tedy 
bylo povolání učitele považováno za jedno z nejperspektivnějších povolání. Co se týká 
složení pedagogických sborů, ve většině škol působí především ženy, k tomuto faktu přispívá 
spousta determinantů, jedním z nich může být nízké platové ohodnocení této profese.  

Pro učitelskou profesi nestačí „jen“ vystudovat vysokou školu s pedagogickým 
zaměřením, důležitý je také osobní vztah, osobní přesvědčení a zainteresovanost vůči této 
profesi. Není pochyb, že toto povolání je velmi náročné, učitel by měl být pro děti přirozenou 
autoritou, měl by dítě brát jako svého rovnocenného partnera, ale zároveň ho připravit na 
reálný život, na život ve společnosti 21. století. S touto profesí je spjatý určitý etický kodex, 
který není psaný jako v jiných povoláních. (Holoušová, D. 2008, s. 88) 

Učitel je „jeden ze základních činitelů výchovně vzdělávacího procesu, profesiálně 
kvalifikovaný pedagogický pracovník ...je považován za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující 
ve vyučování předávání poznatků žákům“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 261). Důležitou 
činností učitele je schopnost plánování, protože edukační proces není náhodný, uskutečňuje se 
na základě stanovených kurikulárních dokumentů a to na úrovni státní – Státní vzdělávací 
programy (Rámcové vzdělávací programy ČR) a na úrovni školní – Školní vzdělávací 
programy. Tento typ dvojúrovňového participativního modelu řízení škol, byl zaveden 
v České i Slovenské republice na základě kurikulární reformy, která proběhla v našich státech 
nedávno. Tato reforma znamenala velkou změnu pro učitele, pro jejich způsob myšlení a také 
přestavbu postojů. (Maňák, Janík, Švec 1998, s. 10). Hlavní změna nastala v pohledu na cíle 
vzdělávání, směřuje se k tzv. klíčovým kompetencím. Tyto kompetence můžeme definovat 
jako soubor schopností a dovedností, které člověk uplatní v praktickém životě. Nejedná se o 
sumu poznatků, faktů a dat, ale o praktickou zkušenost využitelnou v životě člověka.  

Je tedy nutné, aby na nastupující kurikulární reformy reagoval také učitel, aby byly cíle 
výuky efektivně implementovány do výuky. Důležité je aby se učitelé nebránili novým 
trendům ve vzdělávání, často se totiž drží zažitých norem, které ve své praxi uplatňují po 
mnoho let.  

 
2.1 Současný výtvarný pedagog 

 
Umění a také výtvarná výchova zaujímá v životě člověka důležité místo, doprovází ho 

po celý život. Člověk se vyjadřuje různými způsoby – řečí, pohybem, tancem a také 
výtvarným projevem.  Současný svět, ve kterém převládají obrazové informace nad slovními, 
výrazně podporuje vidění a vnímání obrazu jako takového. Různé znaky a symboly 
obrazového jazyka nás obklopují na každém kroku, abychom pochopili význam, musíme dané 
informaci rozumět, proto je důležité, aby výtvarný pedagog u dětí rozvíjel vizuální vnímání.  
Výtvarné umění rozvíjí osobnostní kvality člověka, které jsou součástí tvořivě-humanistické 
výchovy-a to: kognitivizace, emocionalizace, motivace, socializace, axiologizace 
a komunikace. (Šupšáková 2001, s. 28 in Zelina, 1994, s. 9)  

Současný výtvarný pedagog by měl stavět vyučování výtvarné výchovy na základě 
samostatného výtvarného zkoumání a objevování, toto pojetí vyučování by se mělo projevit 
ve výtvarné tvorbě jedince. (Šupšáková, B. a kol., 2004, s. 179) Aby učitel dosáhl tohoto 
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záměru, musí být tvořivý, výtvarně – didakticky vzdělaný, být schopen plánování 
a organizování vyučovacího procesu, respektovat individuální a věkové zvláštnosti žáků.  

Důležitý je také správný výběr vyučovacích metod. V neposlední řadě by měl být 
otevřený různým názorům a přístupům, nebát se inovací a být flexibilní. Je nutné si uvědomit, 
že výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, schopnost sebevyjádření, smyslové poznání, 
na základě kterého člověk poznává okolní svět. (Hazuková, Šamšula, 1990). V neposlední 
řadě v předškolním a mladším školním období je pro dítě přípravným obdobím pro psaní, 
rozvíjí slovní zásobu dětí a jeho schopnost vyjádřit se. Výtvarná výchova integruje poznatky 
z jiných předmětů s tím rozdílem, že osobnost žáka se zde angažuje v jiném smysle – neučí se 
o nich, ale hledá jejich způsob vyjádření, přičemž využívá svých dosavadních poznatků a 
zkušeností o dané problematice. (ŠVP Výtvarná výchova – príloha ISCED I, učebné osnovy, 
2009) Prohlubuje se tak proces učení, poznatky jsou ucelené a dítě si spojuje jednotlivé 
souvislosti. Závisí pak na pedagogovi, jak této situace využije.  

V současné době můžeme ve výuce spatřit různé přístupy pedagogů k výtvarné 
výchově. Podle Slavíka od 20. let 20. století ve výtvarné výchově rozlišujeme čtyři 
programové směry a proudy. Způsob výuky současných pedagogů můžeme v rámci těchto 
směrů dělit na: Art – centrismus, Video-centrismus, Gnozeo-centrismus, Animo-centrismu.  
Art-centrismus – pedagogové tohoto směru posilují vztahy mezi výtvarnou výchovou, 
 uměním a uměleckou tvorbou. Posilují tak uměleckou dimenzi. Hlavní myšlenkou tohoto 
proudu je směřování k uměleckému výtvarnému dílu: „zážitek – dialog – interpretace“ 
(Slavík, J. 2006, s. 2)  
Video-centrismus – se zaměřuje především na smyslové a vizuální vnímání. Ve výtvarné 
tvorbě využívá elektronických prostředků, objevuje v nich medium, které rozvíjí vizuální 
vnímání a obraznost v kultuře. Spočívá v pochopení obrazové informace, tedy různým 
symbolům a znakům obrazového jazyka.  
Gnozeo-centrismus -  pedagogové, kteří uplatňují tento přístup ve výtvarné výchově, kladou 
důraz především na zkušenosti dětí, které získají v průběhu všedního dne. Výtvarnou 
zkušeností dítě objevuje a poznává svět. Klade se důraz na procesy výtvarného myšlení, které 
vychází z pokusů, experimentování, snaží se o pochopení významů a obsahů a rozvoj 
výtvarného myšlení. Výtvarný proces zde vede k „jedinečnému způsobu poznávání světa“ 
(Slavík, J. 2006 s.3) 
Animo-centrismus – zde je důležitá osobní angažovanost žáka, který je tvůrcem i 
vnímatelem výtvarného projevu. Jak uvádí Slavík (2006, s. 4) klade se důraz na „existenciální 
životní situace, které propůjčují umělecké formě obsah a smysl“. Důležité jsou nové zážitky, 
díky kterým se svět zobrazuje v nových souvislostech. V pozornosti tohoto pojetí je také 
duchovní stránka člověka, zde můžeme spatřovat blízkost tohoto směru s arteterapií.  
Toto dělení neznamená „rozškatulkování“ učitelů do jednotlivých kategorií, učitelé často 
uplatňují jejich kombinace. Toto dělení nám napomáhá pochopit, jaké směry se ve výtvarné 
pedagogice odehrávají.  Jak uvádí Valachová (2009, s. 33) „ není důležité, kterým proudem se 
zabývá pedagog, kterým vede děti, ale to aby se směřovalo k cíli – umožnit dítěti vnímat sebe 
a prostřednictvím sebe pozorovat okolí, okolní svět. Tvořivým myšlením a výtvarným 
prožíváním, pomocí výtvarných prostředků a jazyka, samostatně směřovat k řešení zadaných 
úloh“. 
 

2.1.1 Výtvarné kurikulum  
 

Důležitou součástí učitelské profese je schopnost projektování výuky. Výchozím 
materiálem pro plánování výuky výtvarné výchovy je výtvarné kurikulum. Je to specifická 
část kurikula, která je zaměřena na oblast výtvarné výchovy. V některých státech je vymezeno 
na úrovni státní (SR), v jiných na úrovni školní (ČR). Vymezuje vzdělávací obsah, cíle, 
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rozsah výtvarné edukace na 1. stupni ZŠ. Stanovuje očekávané výstupy v daném předmětu 
v určitém časovém období, stanovuje určitý rámec, který je rozpracován do konkrétní podoby 
pedagogem. Rozdíly v pojetí a náplni výtvarného kurikula můžeme sledovat v různých 
edukačních soustavách. Značné rozdíly můžeme sledovat již v případě dvou velmi příbuzných 
států a to České a Slovenské republiky.  
 
Porovnávané 
komponenty 

Česká republika Slovenská republika 

Rozsah primárního 
vzdělávání 

5 let 4 roky 

Vzdělávací plán 
sestaven pro období: 

Celá délka povinného zákládního 
vzdělávání. (primární i sekundární 
vzdělávání tj. 1-9 ročník) 

Primární vzdělávání 
(1.-4. ročník) 

Výtvarné kurikulum 
zahrnuto 
v dokumentu 

Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání. 
(charakteristika vzdělávací 
oblasti, cíle, vzdělávací obsah) 
-nestanovuje učební osnovy na 
urovni státní, ale na úrovní školní 

Charakteristika, cíle, vzdělávací 
oblasti- Štátny vzdelávací 
program 1. stupňa  základnej 
školy v Slovenskej republike.  
Charakteristika, cíle a obsah 
vyučovacího předmětu – 
rozpracován v Príloha k ŠVP pre 
1. stupeň základnej školy – 
učebné osnovy.   

Obsah předmětu 
rozčleněn do 
kategorií obsahový 
a výkonový standart: 
 

Výkonový standart: 
-je vymezen v rámci očekávaných 
výstupů, které jsou rozděleny do 
dvou období – 1. obd. 1.-3. 
ročník, 2. obd. 4.- 5. Ročník. 
Obsahový standart: 
-učivo- děleno do 3 oblastí 
1.Rozvíjení smyslové citlivosti 
2.Uplatňování subjektivity 
3.Ověřování komunikačních 
účinků. 
(Více RVP ZV) 

Výkonový standart: 
-formulován v podobě cílových 
kompetencí:  
1.Vědomosti 
2.Zručnosti a způsobilosti 
- formální zručnosti, technické 
zručnosti, mentální způsobilosti 
3.Postoje 
Obsahový standart: 
Obsah předmětu tvoří soustava 
edukačních témat. Témata jsou 
seřazena v metodických řadách 
do jednotlivých ročníků. Témata 
naplňuje konkrétním učivem 
učitel.  
(Príloha k ŠVP pre 1. Stupeň ZŠ, 
učebné osnovy výtvarná 
výchova) 

 
3. ZÁVĚR 

 
Jak už jsme se zmínili, povolání učitele prvního stupně základní školy je velmi 

náročná profese. Člověk vykonávající toto povolání musí neustále reagovat na aktuální dění 
ve společnosti, mít přehled o inovacích a změnách, a na základě toho se také přizpůsobit. 
V neposlední řadě je důležitý vztah a komunikace mezi dítětem a učitelem a také mezi rodiči 
a učitelem. 

V rámci výtvarné výchovy učitel vychází z výtvarného kurikula, které je dané, avšak 
dává učiteli také určitou volnost při zpracování určitých témat, učitel zde může uplatnit svou 
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tvořivost, své zkušenosti z praxe. Propojit jednotlivé vyučovací předměty a v rámci 
mezipředmětových vztahů rozvíjet osobnost dítěte po všech jeho stránkách. 
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