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Projekt/výtvarná řada: „Skupinový“ portrét 
 
Název projektu: „Skupinový“ portrét 
Autor projektu:  Lenka Tymráková 
Typ školy: střední odborná škola (učiliště) 
Počet zúčastněných žáků:  50 
Věk zúčastněných žáků: 16-20 
Doba trvání projektu: 4 vyučovací hodiny 
 

Popis projektu: 
Anotace projektu:   

Výtvarná výchova pro učební obor kadeřník, je hlavně odborným kreslením. Žáci většinou 
pracují samostatně a na výkres velikosti A4. Cílem projektu bylo dát žákům možnost pracovat ve 
skupině a vytvořit společně obraz většího formátu. 

Studenti se rozdělili do skupin po šesti. Každá skupina dostala barevnou předlohu náročného 
účesu tzv. avantgardy. Předlohu rozdělili na šest dílů. Na každý díl narýsovali mřížku, podle které 
předlohu zvětšovali. Změřili si velikost papíru, na který měli předlohu překreslit a spočítali poměr pro 
zvětšení. Narýsovali zvětšovací mřížku. Předlohu překreslili a vybarvili (temperou, nebo pastelkami). 
Cíle projektu: 
KOMUNIKACE 

 Žáci budou ve skupině řešit rozdělení přípravných úkolů,  přidělení jednotlivých částí předlohy, 
domluví se mezi sebou na postupu práce a zvolí si techniku pro kolorování. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY 

 Žáci využijí poznatky z matematiky k vypočítání správného zvětšovacího poměru a narýsování 
mřížky. 

KRESBA 

 Žáci se zaměří na realistické a přesné zachycení předlohy. 
MALBA 

 Žáci aplikují poznatky z teorie míchání barev v praxi. Budou se snažit vystihnout barevnost 
předlohy. Zaměří se na čistotu provedení. 

 
Popis jednotlivých částí projektu (vyučovacích jednotek): 

1. část (2 vyučovací hodiny) 

Námět vyučovací jednotky: 

 Zvětšování podle mřížky 



Očekávané výstupy (čemu se žáci naučí, co budou umět, čemu porozumí):  

 Žáci se budou učit spolupráci. Aplikují dříve nabyté znalosti a dovednosti při realizaci zadaného 
úkolu. Vyzkouší si využití poznatků z jiných předmětů. Naučí se přesnější, realističtější kresbě. 

Učivo (primárně oboru VV, případně integrovaný obsah jiných oborů): 

 výpočet poměru, rýsování, kresba tužkou, proporce hlavy, tvar a struktura účesu 

Použitá výtvarná technika a didaktické prostředky:  

 kresba 

 výklad, skupinová výuka, individuální přístup k jednotlivým žákům 

Vazby k výtvarné kultuře: 

 snaha o realismus v průběhu dějin 

 pomůcky malířů při realistické kresbě 

Bodový scénář vyučovací jednotky:  

1-5. min.: školní administrativa (zápis do třídní knihy, absence) 

5.-15. min.: zadání úkolu, opakování pravidel zvětšování podle mřížky 

15.-20. min.: rozdělení do skupin 

20.-30. min.: rozdělení předlohy na části a výpočet zvětšovacího poměru 

30.-50. min.: rýsování mřížek 

50.-90. min.: překreslování předlohy 

 

2. část (2 vyučovací hodiny) 

Námět vyučovací jednotky: 

 Kolorování  

Očekávané výstupy (čemu se žáci naučí, co budou umět, čemu porozumí):  

 Žáci se budou učit spolupráci. Aplikují dříve nabyté znalosti a dovednosti při realizaci zadaného 
úkolu. Vyzkouší si využití poznatků z jiných předmětů. Naučí se míchat barvy, vystihnout barevný 
odstín, používat různé techniky kolorování (tempera/pastelky) 

Učivo (primárně oboru VV, případně integrovaný obsah jiných oborů): 

 teorie barev (barvy primární sekundární, doplňkové, míchání barev, odstíny barev) 

 malba 

 barevné stínování obličeje a účesu 

Použitá výtvarná technika a didaktické prostředky:  

 malba 

 výklad, skupinová výuka, individuální přístup k jednotlivým žákům 

Vazby k výtvarné kultuře: 

 snaha o realismus v průběhu dějin 

 portrét: realismus X moderní umělecké směry 

Bodový scénář vyučovací jednotky:  

1-5. min.: školní administrativa (zápis do třídní knihy, absence) 



5.-10. min.: zopakování činností z minulé hodiny 

10.-20. min.: rozdělení do skupin a příprava pomůcek pro malbu 

20.-25. min.: gumování mřížky 

25.-65. min.: malba 

65.-75. min.: úklid barev 

75.-90. min.: sestavení dílů do jednoho celku, společné hodnocení výsledku a spolupráce 

 

Pedagogická reflexe projektu 

Sebereflexe učitele:  

 Úkol se přes počáteční skepsi žáků zdařil. Předloha byla pro žáky zajímavá. Její náročnost by 

v kreslení méně zdatné jednotlivce odradila, ale při práci ve skupině si mohli vypomoci. K práci 

přistupovali zodpovědněji, protože celkový výsledek byl závislý na každém z členů skupiny. Při 

závěrečném hodnocení dokázali žáci ocenit práci jiných skupin a kriticky zhodnotit práci skupiny 

jako celku i jednotlivců. 

 Při nácviku zvětšování podle mřížky se musím příště více zaměřit na vysvětlení výpočtu 

zvětšovacího poměru. Při práci na projektu  se výpočet poměru ukázal jako těžko zvládnutelný 

bod a musela jsem ho žákům spočítat sama, abychom se u toho nezdrželi celou hodinu.  

 Na výsledné práci je patrné, že se jedná o práci různých lidí a to mírou kresebných dovedností, 

ale hlavně různým vnímáním  a zpracováním barev z předlohy. Výsledek působí i přes odlišnosti 

v jednotlivých částech kompaktně. 

Přínos projektu: 

 Komplexní aplikace dílčích poznatků a dovedností získaných v hodinách výtvarné výchovy. 

 Využití učiva z matematiky. 

 Žáci museli spolupracovat, domluvit se na řešení problémů, které před nimi vyvstávaly, pomáhat 
si. K těmto činnostem se v podmínkách běžné výuky, ať už výtvarné výchovy nebo jiných 
předmětů, nedostanou. 

Seznam odevzdané dokumentace:   

1. Žáci při práci, překreslování podle zvětšovací mřížky 
2. Žáci při práci, malování temperou 
3. Výsledná práce, třída KP.2, autoři: Jašková Tereza, Kysilková Anna, Usnulová Iveta, Zapletal 

Matěj, Žárská Adéla 
4. předloha: http://zena.centrum.cz/moda-a-krasa/fotogalerie/2011/12/30/toniguy-kolekce-

avantgarda-indiry-schauwecker/foto/436245/ 
5. Výsledná práce, třída K.2B, autoři: Hemalová Adéla, Kudelová Nikola, Mikundová Pavla, Mirgová 

Natálie, Ovčačíková Eva, Tuhovčáková Denisa 
6. předloha: http://www.seanhanna.com/inspiration-galleries/intne/universal-gallery-part-2 
7. Výsledná práce, třída K.2B, autoři: Jarombeková Markéta, Koňaříková Kateřina, Kudryová Nikol, 

Kuruová Vanesa, Látková Sabina (poznámka: Chybějící díl je následek absence studentky, která 
v první dvouhodinovce nestihla svou část dokončit, vzala si ji na dodělání domů a další týden pak 
chyběla.) 

8. předloha: http://www.seanhanna.com/inspiration-galleries/intne/universal-gallery-part-2/ 

http://zena.centrum.cz/moda-a-krasa/fotogalerie/2011/12/30/toniguy-kolekce-avantgarda-indiry-schauwecker/foto/436245/
http://zena.centrum.cz/moda-a-krasa/fotogalerie/2011/12/30/toniguy-kolekce-avantgarda-indiry-schauwecker/foto/436245/
http://www.seanhanna.com/inspiration-galleries/intne/universal-gallery-part-2
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Z blogu učitele: 

Učitel výtvarné výchovy aneb jak absolvent KVV v realitě českého 

školství k rozumu přišel 

Lenka Tymráková – Střední škola Odry 

Jsem učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy na Střední škole v Odrách. Učím šestým rokem. 
Další řádky jsem psala s lehkým nadhledem a ironií. 

Ideál první: Jako absolventovi mi určitě pomohou zkušení kolegové 

Najít práci je dnes těžké v každé profesi, a tak jsem byla štěstím bez sebe, když se mi podařilo získat 
místo ve škole, která mi nabídla učit předměty celé mé aprobace, a to češtinu a hlavně výtvarku. 
Středních škol, kde se učí i výtvarná výchova v našem okrese totiž moc není. Při nástupu jsem sice 
dostala tzv. uvádějícího učitele, který se mi snažil pomáhat, ale jeho pomoc se týkala hlavně 
administrativních věcí, výuky českého jazyka a rad, jak na studenty. Co a jak učit ve výtvarné výchově 
jsem ale musela zjistit sama tzv. za pochodu. Pán, který učil výtvarnou výchovu přede mnou, na škole 
už rok nebyl, po tu dobu výtvarnou výchovu učil kde kdo, podle svého nejlepšího svědomí a v rámci 
svých omezených dovedností. První rok jsem učila podle tematických plánů mých předchůdců, abych 
zjistila, že vůbec neodpovídají mé představě o výuce výtvarné výchovy a požadavkům osnov jen 
částečně. Dále jsem zjistila, že mám úplně liché představy o tom, co se dá zvládnout nakreslit za 
jednu vyučovací hodinu. …  

Sečteno a podtrženo: Učivo a metodiku jsem si musela dát dohromady jen já sama a správnost 
postupu ověřit v následujícím školním roce. 

 

Ideál druhý: Materiální vybavení 

Vizuální umění je bohaté na techniky a způsoby vyjadřování, takže jsem předpokládala, že škola, 
která vyučuje „estetické“ obory bude mít kabinet výtvarné výchovy pěkně vybavený. Bohužel můj 
předchůdce si vystačil s tužkou a pastelkami a kabinet výtvarné výchovy na škole v podstatě 
neexistoval. Naštěstí si vedení školy uvědomovalo, že je to vážný nedostatek a umožnilo mi do 
začátku nakoupit alespoň základní materiál (barvy, štětce, pastelky) s příslibem, že na začátku 
každého školního roku budeme kabinet postupně dovybavovat. Po několika letech tak už máme pera 
a tuže, uhly, řezáky, nůžky … 

Argumenty stylu, že by si tyto pomůcky měli studenti nosit vlastní, jsou sice opodstatněné, ale jak 
jsem časem zjistila nereálné. Jakž takž se mi daří, aby studenti nosili kromě učebnic ještě skicák, tužku 
a gumu, ale na další věci buď nemají peníze (to není vtip), nebo je zapomínají, což není nic divného, 
jelikož jejich zodpovědnost je, co se týče přípravy do školy, mizerná. Pokud vymyslím zajímavější 
projekt z materiálu, který není ve škole k dispozici, musím počítat s tím, že většina si nic nedonese, 
protože na to za těch čtrnáct dní, než zase budou mít výtvarku, zapomenou, takže musím donést 
něco sama, abychom to mohli zrealizovat, nebo musím mít v záloze jinou činnost. 

 

Ideál třetí: Dějiny umění a možnost něco vytvořit jsou tak zajímavé, že to přece musí všechny bavit 

Tak z tohoto ideálu jsem se dostala snad nejrychleji ze všech.  

Dějiny výtvarné kultury se na naší škole učí u studijních oborů jako součást estetické výchovy a 
nezbytná součást kulturního základu k hodinám  literatury. Rozbor významu a působení díla jsou 
možné jen ve výjimečných případech, hlavním úkolem je dostat studentům do hlav alespoň 



chronologii jednotlivých směrů a jejich hlavní znaky, aby u maturity měli alespoň základní povědomí o 
období, o kterém mluví. Na výtvarnou činnost při jedné dvouhodinovce jednou za čtrnáct dní, kdy 
ještě tak čtvrtina hodin z nejrůznějších důvodů odpadne, už moc času nezbývá, přesto se snažím 
takové hodiny realizovat, protože je považuji za důležité pro rozvoj vizuální a estetické gramotnosti. 

Výtvarná výchova je pro učební obor kadeřník odborným kreslením. V průběhu studia se žáci musí 
naučit kreslit hlavu a účes tak, aby zvládli závěrečnou zkoušku z kreslení. Většina žáků přichází s tím, 
že je kreslení nebaví nebo kreslit neumí. V těchto hodinách je důležité žáky neustále motivovat, 
povzbuzovat a kreslení učit hodně systematicky. Když žáci vidí, že jim to jde, většinou potom pracují 
s větší chutí, přesto jsou tací, pro které je jediným motivačním prvkem hrozba nezvládnutí závěrečné 
zkoušky. 

Postupně jsem dospěla do stadia, že pokud má práce bude oceněna alespoň jedním žákem, kterému 
pomůže věc pochopit, dále se rozvíjet  nebo vyřešit problém, pak mé snažení má smysl.  

 

Ideál čtvrtý: Se studenty budeme dělat úžasné projekty 

Je skvělé mít hlavu plnou nápadů, ale připravte se na to, že své představy o podnětné a nadšené práci 
žáků na skvělých projektech a podnicích budete muset dost zkorigovat. Nejdůležitější ze všeho je 
správná pedagogická dokumentace, protože to je první věc, kterou kontroluje školní inspekce. Takže 
když si chystáte tematický plán, první věc, kterou vezmete do ruky bude Školní vzdělávací program 
(ŠVP). Pokud jste měli to štěstí a sami se podíleli na jeho tvorbě, tak víte, že sice jste si ho mohli tvořit 
podle sebe, ale tak, abyste splnili minimální požadavky RVP, takže té volnosti nakonec zas tolik 
nebylo. Druhá věc je učební plán pro danou třídu, ze kterého vyčtete, kolik letos mají hodin týdně. 
V mém případě je pro výtvarné a estetické předměty vyhrazena jedna hodina týdně, což při cyklickém 
vyučování znamená jedna dvouhodinovka jednou za čtrnáct dní. Dále si vezmete kalendář. Školní rok 
má sice asi 44 týdnů, což teoreticky znamená 44 vyučovacích hodin, když ale odečtete prázdniny, 
státní svátky, lyžák, kino, chřipkové epidemie, vaše školení apod. může se stát, že se dostanete na 
počet 28 hodin výtvarky za rok, neboli 14 setkání s danou třídou. Pak kouknete do ŠVP, co všechno 
máte probrat, do své hlavy, co byste chtěli se studenty dělat, chytnete se za hlavu, protože to snad 
nejde stihnout, a pak začnete kouzlit a snad se to povede. 

Když se vám podaří skloubit všechny požadavky na učivo, časové dotace a kus kreativní práce, ještě 
nemáte vyhráno. Předpoklad úspěšného naplnění vašeho plánu jsou nadšení studenti, kteří pochopí 
napoprvé vaše požadavky a s chutí se vrhnou do práce. To se však nestává tak často, jak byste si 
představovali. Většina se potřebuje nasvačit, protože měli tělocvik a o přestávce to nestihli, pak přece 
musí vyřídit esemesky a olajkovat kamarádce status na fejsbůku, a to že vás napoprvé špatně slyšeli 
není způsobeno tím, že nesrozumitelně mluvíte, ale protože nedokážete přeřvat Skrillexe, který rázně 
buší do žákových ušních bubínků přes sluchátka skrytá pod dlouhými vlasy. 

O to větší radost máte, když se sejde příznivá konstelace hvězd, největší zdržovači „odešli k lékaři“ a 
vy se s ostatními dáte do práce a vidíte, že je to baví a jde jim to. 

 

Ideál pátý: V práci se budu věnovat hlavně výuce a přípravě na ni 

Pokud budete mít štěstí na vedení školy jako já, tak vás první rok nechají rozkoukat a opravdu se 
budete věnovat hlavně přípravě na výuku, ale toto chráněné období uteče velice rychle, nebo se vám 
ho vůbec nedostane. Pak se připravte na to, že dostanete třídnictví, což je spousta práce za málo 
peněz. Stane se z vás výběrčí peněz, naháněč omluvenek, vypisovatel a vyškrtávač kolonek 
v pedagogické dokumentaci, telefonní operátor, expert na falšované dokumenty a razítka, psycholog, 
lékárník, šatnář, nástěnkář, vyšetřovatel … jen samé „maličkosti“, ale jak říká jedno přísloví: „Tisíckrát 
nic umořilo vola.“ 



Pokud jste tvor aktivní, velice rychle vás ve škole zapojí do dalších aktivit a funkcí: správce nástěnek, 
fotograf, koordinátor ŠVP, tiskový mluvčí, organizátor výstav a vystoupení … Pokud vás to baví, tak je 
to vaše výhra, jen počítejte s tím, že to určitě všechno nebudete stíhat v pracovní době a přesčasy se 
ve školství neproplácí. 

 

Doufám, že výše uvedené řádky neodradí případné budoucí učitele od této profese. Působení ve 
školství má i spoustu kladů (práce s mladými lidmi, neustálé proměny, tvořivost, aktivita, možnost 
rozvrhnout si přípravnou práci, jak mi vyhovuje, prázdniny, v porovnání s většinovými příjmy 
v kraji, lepší plat…), které negativa minimálně vyvažují. 

Považovala jsem však za nutné poukázat na věci, které vám v didaktice a pedagogice neřeknou ;-) 

 

 

 

 

 

 


