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Anotace: Příspěvek se zabývá vnějšími faktory ovlivňujícími tvořivost ve výtvarném 

vzdělávání na primárním a preprimárním stupni. Popisuje vybrané situace, které brání rozvoji 

tvořivosti, nebo ji v důsledku snižují. Příspěvek se ve svých závěrech opírá o obsahovou 

analýzu souboru 3800 kreseb a maleb hodnocených v rámci výtvarné soutěže MŠ a o 

didaktické přípravy na hodiny Výtvarné výchovy studentů učitelství I.stupně ZŠ. Výstupem je 

popis pěti skupin nejzávažnějších didaktických chyb ve vztahu k rozvoji tvořivosti žáka.  
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1. ÚVOD 

Tvořivost a její podpora je leitmotivem debat o cílech a funkci vzdělávání 

v celosvětovém měřítku. Od konce 90. let 20. stol. můžeme v odborné diskuzi sledovat jednak 

postupné zpřesňování významu tvořivosti, jejího přínosu pro společnost i jedince, tak i 

zvyšující se důraz na její podporu v procesu vzdělávání. (EACEA, 2009a, 2009b) 

Charakteristický je především posun ve vnímání přínosu tvořivosti, od ekonomického přínosu 

pro společnost směrem k jedinci, k jeho vlastnímu prožívání pocitu „well being-u“, který 

především ovlivňuje širší společenský kontext především kvalitativně. (UNESCO, 2010) 

Možnost uplatnění vlastní tvořivosti, je vnímána jako východisko pro řešení krize nejen v 
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jejím ekonomickém rozměru, ale především v otázce sociální problematiky, vnímání diverzity 

kultur a vzájemné tolerance, řešení problematiky vyloučených skupin, ochraně kulturního 

dědictví. 

 

 

 

2. PODPORA TVOŘIVOSTI 

Tvořivost je definována jako klíčová dovednost nutná pro 21. století. Je jí přisuzována 

stejná důležitost, jako čtenářské či matematické gramotnosti a v závazných dokumentech 

evropského vzdělávání hraje významnou úlohu. (UNESCO 2006; 2010; NACCCE 1999) 

Přestože je tvořivost oceňována především v kontextu evropské kultury a tzv. „západní 

civilizace“, její podpora je významným tématem i mimo tento kulturní rámec. Podpora 

tvořivosti a pevnější začlenění uměleckých předmětů do vzdělávání jsou definovány jako 

významný cíl vzdělávání i v asijských zemích. (UNESCO, 2005; 2006; 2010) Tvořivý jedinec 

bývá charakterizován potřebou překonávat normy, zvyky, tradice, je spojován 

s individualismem a silnou potřebou inovace. Tyto výrazné extrovertní rysy, zastiňují méně 

nápadné aspekty tvořivosti, které jsou však z hlediska jedince významné a jsou běžnou 

součástí každodenního života. Jedná se o schopnost pružně reagovat na změnu, tvořivě 

improvizovat, přizpůsobovat a aplikovat, pozitivně prožívat skutečnost a radovat se. 

(Křivohlavý, 2004; Königová, 2006)  

 

3. DEMOKRATICKÝ PŘÍSTUP K TVOŘIVOSTI 

Pojetí tvořivosti jako výsadní domény nadaných a obdařených tzv. „Velkou 

tvořivostí“, prošel významnou proměnou ve prospěch „malé“ kreativity (tvořivosti běžného 

dne, každodenní tvořivostí). (Craft, 2003; Kozbelt, Beghetto, Runco, 2010). „Demokratický“ 

přístup vnímá kreativitu jako jev projevující se na všech úrovních lidského chování a jednání.   

Hope (2010) jako klíčové motto ve vzdělávání k tvořivosti uvádí: „Existence 

kreativity géniů neneguje tvořivost žádného z méně nadaných, ani ji nepovažuje za méně 

hodnotnou či méně vhodnou její další kultivace“. Tento přístup je obzvláště významný pro 

vzdělávání na primárním a preprimárním stupni, neboť přiznává vlastní svébytnou hodnotu 

dětské kreativitě. Dokument National Advisory Commitee on Creative and Cultural Education 
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(NACCCE, 1999), který se podílel na kurikulární změně v UK, označuje tuto hodnotu za 

významnou kvalitu a východisko dalšího vzdělávání. 

Nejvýznamnější aktivity v oblasti reforem, definování cílů a podpory vzdělávání 

v oblasti umění jsou rozvíjeny na úrovni UNESCO a v rámci Evropské unie.  (Robinson, 

1999; UNESCO, 2006, 2010) Potřeba reformulace cílů výuky se odrazila i v kurikulárních 

dokumentech členských zemí Evropské unie.  Ze srovnávací studie dokumentů závazných pro 

výtvarné vzdělávání vyplynulo, že většina zemí má tvořivost a její podporu kurikulárně 

zakotvenu. (EACEA, 2009a) 

 

4. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP PV) V ČR 

Výtvarná výchova není v RVP pro PV vnímána jako samostatný vzdělávací obor. 

Výtvarné činnosti jsou v těchto dokumentech vyjádřeny v obecné rovině, jsou však integrálně 

zapojeny do vzdělávací nabídky, a prolínají se různou měrou oblastmi RVP PV. (RVP PV, 

2007) Tvořivost a tvořivý způsob projevující se ve vnímání, myšlení a jednání je zakotven v 

tzv. klíčových kompetencích. Široce nastavený rámec dává prostor vlastní tvořivosti učitele v 

jeho naplňování, současně však nechává obtížně definovatelný prostor pro učitele, který jej 

nechce, či neumí využít.   

 

5. SOUDOBÉ PŘÍSTUPY KE KREATIVITĚ 

Soudobé definice tvořivosti ve vzdělávání pracují s demokraticky pojatou kreativitou a 

předpokladem, že tvořivost je něco, čeho je schopno každé dítě. National Advisory Commitee 

on Creative and Cultural Education (NACCCE, 1999) definuje, že: 

 Každý člověk má kreativní potenciál, rozdílná je jen jeho míra.  

 Kreativita se projevuje ve všech oblastech lidských aktivit, jak v oblasti umění, tak i 

ve vědě, práci, hře i každodenních činnostech. 

 Kreativita je imaginativní aktivita, jejímž produktem je výstup, který má atributy 

novosti, originality i vlastní hodnotu.  

 Kreativita se může projevovat jak v individuálních, tak i kolektivních aktivitách a 

týmové práci. 

6. ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K PODPOŘE TVOŘIVOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ 
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Pojmy kreativní učení a učení zaměřené na rozvoj kreativity spolu velice často 

splývají. Kreativní učení se zaměřuje na postupy učitele a způsoby zprostředkování látky, 

které však mohou být zcela bez efektu na vlastní tvořivost žáka. (Craft, 2003; Jeffrey, Craft, 

2004;) Ačkoli výzkumy potvrzují, že atmosféru podporující tvořivost vytváří především 

tvořivý učitel, otázka samotné tvořivosti učitele jako dostačující podmínky bývá 

zpochybňována.  

Tvořivost ovlivňují vnitřní i vnější faktory. Z vnějších faktorů, na které se 

v následujícím textu zaměříme, jsou za významné inhibitory tvořivosti pokládány (Amabile, 

1988):  

 Dopředu známá odměna (dominantní je vnější motivace) 

 Nedostatek času 

 Přílišný dohled 

 Soutěžení 

 Omezené možnosti, pokud jde o přístup či materiál  

 

Bamford (2009), za klíčový faktor, který snižuje úspěšnost výtvarného vzdělávání, 

označuje triádu: nedostatek času, prostoru a prostředků.  Hope (2010) se naopak snaží 

pojmenovat intenzifikátory, které tvořivost podněcují:  

 experiment 

 otevřený konec, neznámý cíl 

 herní aspekt 

 vhodné prostředí, prostředky a čas  

 vytvoření podmínek pro úspěch, nízká možnost selhání, nehodnocení 

 úroveň znalostí, která neomezuje, ale umožňuje 

 minimální omezení vnější strukturou formálními pravidly 

 hodnocení jako součást procesu 

 akceptace chyby jako přirozeného procesu hledání 

 

National Advisory Commitee on Culture and Creativity in Education (NACCCE, 

1999) v instrukcích pro učitele uvádí jako významné pro učení k tvořivosti další rozšiřující 

principy, vztahující se k zabezpečení tvořivého prostředí: 

• podpora důvěry žáků v jejich tvořivou podstatu a schopnosti  
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• identifikace tvořivých schopností žáků  

• sebevzdělávání učitele v oblasti tvořivosti, schopnost rozpoznat projevy tvořivosti  

Qualifications and Curriculum Authority UK (QCA, 2000) taktéž ošetřuje prostředí a 

tvořivou atmosféru, zdůrazňuje příležitosti k tázání se, podporu zvídavosti, méně respektu 

k pravidlům a omezením, divergentní myšlení, imaginaci a hodnocení jako součást učení a 

zpětné vazby, nikoli jako penalizaci.  

 

7. SHRNUTÍ PODMÍNEK TVOŘIVOSTI 

Vnější podmínky, v porovnání s vnitřními, téměř výhradně vytváří sám učitel. 

Na základě výše uvedených charakteristik tvořivosti a způsobů její podpory, můžeme 

za stěžejní označit naplnění těchto podmínek: 

 Experiment- prostor pro svobodnou práci s výtvarnými prostředky, možnost 

kombinovat je, nalézat vlastní řešení, nová spojení, variace, bez reprodukování 

známého postupu, či způsobu zobrazení, bez zaměření na konkrétní hmotný výsledek 

jako cíl procesu.   

 Hra – příležitost zabývat se činností pro ni samu a pro potěšení z ní; zacílit se na 

proces, nikoli na výsledný produkt; možnost reagovat na nové podněty přicházející 

během tvorby a měnit koncept; příležitost zapojit imaginaci, představivost, spontaneitu 

a expresivitu, uplatnit plnou koncentraci na cíl obsažený ve hře a rozvíjet rozumové a 

volní aspekty, pocítit zážitek „flow“ – plné ponoření se do činnosti. 

 Práce s otevřeným koncem- možnost dopustit se chyby, jako přirozené součásti 

procesu objevování a učení bez vnějšího hodnocení a penalizace; hledání vlastní cesty 

ve způsobu a formě ztvárnění tématu, objevování osobitého výrazu, namísto 

opakování daného vzoru či postupu.  

 Čas- důraz na procesuálnost a prožitek- tvorba by měla určovat časový rámec, nikoli 

čas tvorbu; prostor pro experiment, rozvíjení vlastní vize; zažití fází všech fází 

tvořivého procesu, který se naplňuje v čase; zažití stavu „excelence“- tzv. „flow“; 

dostatečný prostor pro zapojení emočního i racionálně-kognitivního způsobu 

poznávání. 

 Místo- dostatečný a vhodný prostor pro realizaci, vytvářející atmosféru povzbuzující 

k tvorbě a experimentu bez obav z hodnocení, poskytující klid, umožňující soustředění 

na práci. 
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 Prostředky- dostatečné kvalitní materiální vybavení; možnost volby prostředků; 

vizuálně nepodbízivé prostředky, které umožňující improvizaci.  

 Rozhodování a svobodná vůle- o způsobu, formě, materiálu, obsahu, místě realizace, 

výkladu a prezentaci díla, maximální vstřícnost a respektování osobitého vidění, 

příležitost k chybným krokům a možnost jejich zpracování, učení se z důsledků 

vlastních rozhodnutí  

 

Tyto kategorie se při vyhodnocování výzkumu ukázaly jako nosné a ukázaly, že 

aspekty tvořivosti se z výtvarného projevu vytrácejí v souvislosti s oslabováním těchto 

podmínek.  

 

8. VÝZKUMNÝ VZOREK A METODIKA 

Impulsem pro výzkum byla výtvarná soutěž Mateřských škol pořádaná 11. rokem MŠ 

Albertova v Hradci Králové. Při výběru a hodnocení prací se každý rok projevuje zarážející a 

velmi nápadný a nepoměr mezi úspěšnými pracemi (výbornými, dobrými i průměrnými) a 

těmi, které jsou označeny jako výrazně neúspěšné. Do soutěže tematicky vymezené „ Školka 

plná dětí“, bylo možné zasílat práce s libovolnou tématikou i technikou, „zajímavé a 

inspirující, nebo „takové, které se dětem mimořádně povedly“ (uvedeno v propozicích 

soutěže). Zasláno bylo 4050 prací, výzkumným materiálem byl soubor 3 800 dětských kreseb 

a podrobnější analýzou prošel soubor 2500 prací, nezařazených do soutěžní přehlídky. 

Výtvarné práce v této skupině vykazovaly charakteristické, opakující se rysy. Metodou 

analýzy obrazového materiálu, byly označeny faktory, které zásadním způsobem ovlivnily 

„kvalitu“ těchto výtvarných prací. Soubor umožnil analyzovat momenty, které můžeme 

označit jako významné z hlediska negativního vlivu na tvořivost dítěte a které se mohou 

nežádoucím způsobem podílet na vztahu k výtvarným činnostem.  

9. PROCES VÝBĚRU PRACÍ 

V  1. kole  učitelky pořádající MŠ přiřadily zúčastněným MŠ čísla, označily všechny 

soutěžní práce a provedly předvýběr. Z celkového počtu 4050 prací zaslaných do soutěže, 

bylo v prvním kole vybráno 3800 prací. Kritéria hodnocení učitelek vyplývala z odborné 

praxe, osobní zkušenosti i zkušeností získaných v minulých ročnících soutěže. 2. kolo výběru 

provedli 2 pedagogové z Katedry výtvarné kultury UHK (KVKTT) a 2 učitelky pořádající 

MŠ. Z počtu 3800 prací byly vybírány práce do soutěžní kategorie, do širšího výběru 
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vystavených prací s uvedením jména a MŠ a kategorie prací prezentovaných bez uvedení 

autora. Na výběru ve 3. kole se podílela šestičlenná porota složená ze 2 pedagogů KVKTT , 2 

pedagogů ZUŠ a 2 pedagogů pořádající MŠ. Ve výběru bylo 150 soutěžních prací. 

Výsledkem byl soubor 55 vítězných prací v šesti soutěžních kategoriích, dalších 400 velmi 

dobrých prací vystavených s uvedením jména a MŠ a 400 prací vystavených bez uvedení 

jména. Kritéria výběru reflektovala originalitu a tvůrčí způsob zpracování, přístup k tématu, 

vývojové hledisko (především u nejmladších skupin), elaboraci, způsob zacházení výtvarnými 

prostředky i obecná estetická kritéria.  

Do zkoumaného souboru 2500 prací byly zařazeny ty práce, které vykazovaly výrazné 

charakteristické rysy, vytvářející rozlišitelnou kategorii. Vzhledem k tomu, že nebyl znám 

kontext vzniku práce- vnitřní podmínky, byla zvažována vizuální stránka- formální a vnější 

podmínky, které ovlivnily vyznění práce.  

 

10. VÝSTUP VÝZKUMU - 5 FAKTORŮ NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍCH TVOŘIVOST 

Analýzou obrazového materiálu bylo popsáno pět základních faktorů, které negativně 

ovlivnily výtvarné práce nejen z hlediska jejich vizuální kvality, ale především z hlediska 

podpory a rozvoje tvořivosti dítěte. Následný výčet není uveden na základě četnosti výskytu 

jevu, ale byl rozpoznán, jako kvalitativně významný. 

Nedostatečný formát- byl významným handicapem velkého množství prací. 

Limitující byl zvláště při práci s malířskými prostředky. Formát A4, užitý pro malbu 

temperou, neumožnil uplatnit prostředky malby: práci se skvrnou, míchání barev, ověřování 

vztahu barevných ploch, práci s proporčním kontrastem, komponování plochy, práce ve více 

plánech, odlišení tzv. „figury“ a „pozadí“. Neposkytl prostor pro hledání, uvažování 

v materiálu. Nebere v potaz motorické dispozice dítěte (plochý štětec vyžaduje prostor pro 

manipulaci) a potlačuje příležitost k samostatnému rozhodování o velké ploše papíru. Práce 

na velkém formátu přináší možnost pracovat s prostředky, které přesahují běžnou zkušenost 

dítěte. Malý formát je limitující i při realizaci s kresebnými prostředky. Nedovolí dítěti 

vyprávět „příběh“ a nutí jej redukovat výpověď na čitelné „znaky“. Obzvláště v předškolním 

věku, kdy dítě spíše než se zápěstím pracuje tělem a pohybem vycházejícím z ramenního 

kloubu.  

Omezené prostředky, nedostatečné a nevhodné prostředky - Maximalistická 

nabídka výtvarných prostředků není zárukou podpory tvořivosti. Je to především improvizace, 
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která ji aktivně podporuje. Chybějící prostor pro experiment a práci s náhodou redukuje 

výrazovou škálu a projevuje se v tendenčních zobrazeních, snižuje chuť k tvorbě, způsobuje 

opadnutí zájmu i motivace a nepřináší možnost vyjádření dětem výtvarně odlišně zaměřeným. 

Častý jev protěžování jednoho výtvarného prostředku či techniky neumožní střídání 

výtvarného výrazu, nenabízí jiné způsoby přemýšlení a významně omezuje tvořivé uvažování. 

(Jedná se o „nenáročný“ materiál z hlediska požadavků na prostor, přípravu, zpracování, čas i 

financí- fixy, voskovky, pastelky) Do této kategorie náleží i nekvalitní barvy, které 

neumožňují namíchat čisté odstíny, pastely, či pastelky neuvolňující pigment. Techniky, které 

staví na efektu a přitažlivé formě bez obsahu. Prostředky vynucující si způsob svého užití či 

prezentace, podbízející se prvoplánovou formou, zastupující sama sebe, vytvářející pouze 

krátká spojení mezi objektem a použitým materiálem (gelová lepidla, třpytky, vlna, vata, 

nefunkční vlepované dekorativní prvky,…), nevybízející k uvažování o autentickém způsobu 

zpracování, hledání tvaru. 

Používání šablon a předloh – jednotné téma, jednotná vizualita, výsledek práce je již 

na počátku práce předpokladatelný. Hledání tvaru, prostor pro přemýšlení, experiment a 

osobní volbu je maximálně omezen.  Aktivita je zredukována na mechanickou činnost- 

vyplňování barvou či dekorem. Soubory prací, které opakovaly stejné téma i stejnou formu 

potvrdily, že se jedná o stále a často používaný způsob práce, kdy výtvarné prostředky jsou 

použity pouze účelově a bez vize smyslu a cíle. 

Na výrobek a produkt zaměřená aktivita- práce směřující k cíli, popírající proces 

jako zdroj poznání, akcentující formální aspekty- řemeslné provedení, úhlednost, respekt 

k pravidlu a důraz na jejich dodržení.  

Ploché téma- vyprázdněná témata nabízející obecně přijatou normu ztvárnění (jaro-

léto- podzim- zima a s nimi spojená tématika), ocenění této shody i shody prací navzájem. 

Téma je stereotypně zadáno, není hledáno, zkoumáno, nenutí přemýšlet, zapojit imaginaci.  

 

11. ZÁVĚR 

Základy k tvořivému přístupu ke světu, přetvářecím aktivitám, iniciativě v poznávání 

jsou kladeny v MŠ. Ačkoli výtvarná oblast není jedinou, ve které se tvořivost může projevit, 

jedná se o jeden z důležitých nástrojů, kterými je možné tvořivost rozvíjet. V kontrastu 

k těmto záměrům jsou stále přetrvávající vzdělávací strategie v oblasti výtvarných činností 

založené na potlačování originality, osobitosti a zprůměrňování. Jedná se pouze zdánlivě o 



9 

tvrdou kritiku. Převedeme-li ji na konkrétní příklady nabídky výtvarných činností, kde jsou 

běžně volenými prostředky práce s šablonou, dle předlohy, zdůrazňování významu formální 

stránky, čistoty provedení, shody s předlohou či oceňování vzájemné podobnosti dětských 

prací, je nutné zvážit, do jaké míry je naplňována vize funkčního vzdělávání „pro 

budoucnost“, které zohledňuje i cíle osobního rozvoje. Vzorce, které dítě získává 

prostřednictvím těchto zdánlivě „herních“ aktivit, se netýkají pouze výtvarné oblasti- vkusu, 

rozvinutí tvořivosti, fantazie, ale vtiskávají se do jednacích a učících strategií dítěte, které 

bude v budoucnu používat. Spolupodílejí se na sebehodnocení a sebepojetí dítěte, ovlivňují 

prostředky a způsoby, kterými se může realizovat. Rvp pro MŠ (2007, s.12) uvádí, že „dobré 

a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být 

podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné naopak 

brzdou“. Jedná se v podstatě o tzv. hygienický faktor, kdy přítomnost specifických podmínek 

sice neposiluje žádanou kvalitu, ale nepřítomnost ji silně negativně poznamenává.  

 

Informace, které vyplynuly ze zkoumání vybraného vzorku prací, odkazují k vnějším 

podmínkám, jako významné formativní síle ovlivňující proces, jeho výsledek i mentální 

energii do něj investovanou. Jedná se o zdánlivě banální, časoprostorové konstanty (čas- 

prostor- prostředky), podmínky, které jsou téměř výhradně ovlivnitelné učitelem. Tato zjištění 

nás vrací k uvažování o významu a cíli výtvarných tvořivých aktivit a nastolují další otázky: 

Jak definují učitelé cíle vzdělávání ve výtvarné oblasti? Jaké je jejich pojetí tvořivosti? Jak se 

pojí jimi realizované výtvarné aktivity s podporou tvořivosti?  

 

Příspěvek, ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nebyly odevzdány 

k publikování v jiném časopisu, sborníku, nebo monografii. 
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Anglický název: How to kill kreativity in art education  

Anotace – anglicky:  

Development of creativity is one of the main goals of education. This paper deals with 

external factors influencing creativity in art education at the primary and pre-primary level. 

Analyzes selected situations that hinder or reduce development of creativity. Conclusions of 

this paper are based on the content analysis of a set of 3800 drawings and paintings evaluated 

in a kindergardens art competition and on analysis of students preparation for hours of art 

education on a first grade of primary school. The conclusion summarizes the most important 

teaching errors in relation to the development of student creativity. 
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