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ÚVOD 

 
Při nalistování první strany této práce jistě napadne každého čtenáře otázka:    

„ K čemu následující řádky směřují? Na co se mohu „těšit?“ Je tedy na správném úvodu, aby 
zvědavého čtenáře uvedl do problematiky práce. Tak tedy, tato práce se zabývá pojetím 
předmětu estetická výchova na českých školách. Klade si za cíl porovnat principy, cíle a 
prostředky různých typů škol. Nahlédneme pod pokličku waldorfské a montessori formy 
výuky a srovnáme je s formami „klasické“ české školy.  
„V čem se tyto postupy liší? Je to opravdu nutné?“ ptá se čtenář dále. Odpovídám, ano, je to 
nutné. V současné době se české školství nachází na rozcestí, proto se musí rozhodnout, 
kudy se vydat. V alternativních školách se nám možná naskýtá hledaný směr, a kdyby 
náhodou ne, tak se domnívám, že alespoň jistá inspirace ano.  
Zvu Tě tedy, milý čtenáři, na cestu za hledáním odpovědi. Nejprve si odpovězme na otázku, 
která se nabízí, a která je východiskem pro další zkoumání: „Jak a proč se vlastně školství na 
křižovatku dostalo?“ Odpověď není snadná, možná by stačilo prostě konstatovat, že se škola 
nedostala na rozcestí z vlastní vůle, ale protože se změnila doba a škola se jí musí zkrátka a 
dobře přizpůsobit. Protože však nahlížíme na stránky odborné práce, pojďme se podívat na 
problematiku školství trochu podrobněji. 
 

V posledních desetiletích prochází naše i světová společnost hlubokými a rozsáhlými 
změnami. Tyto změny jsou založeny na rozvoji vědy a techniky a růstu ekonomiky, zasahují 
do všech oblastí lidského života a kladou stále větší nároky na všechny její členy. Na jejich 
přípravu a vybavenost. Úroveň vzdělání, kvalita a výkonnost vzdělávacího systému a míra 
toho, jak dobře dokáže společnost využít tvořivého potenciálu svých členů, rozhoduje dalším 
vývoji. Základním předpokladem budoucího úspěchu je vysoká úroveň znalostí a rychlost 
jejich uplatnění v praxi. Tedy věda, výzkum a inovace.  
Okamžitá dostupnost záplavy informací je dalším jevem, který mění charakter společnosti a 
lidské činnosti ve všech odvětvích. Snadná dosažitelnost informací klade vysoké nároky na 
kritické myšlení a schopnost vlastního úsudku. 
Změny v technologiích, ve výrobě a trhu obecně, mají za následek i výrazné změny 
v samotném charakteru práce – její organizaci a pracovní sílu. Klíčovými požadavky jsou 
adaptabilita, flexibilita, kreativita a schopnost inovovat. Úroveň vzdělání a využití potenciálu 
společnosti jsou nezbytné nejen pro dosažení prosperity, ale také pro dosažení vysokého 
stupně demokracie s vysokou vnitřní soudržností. Každá demokracie potřebuje svobodné a 
kriticky myslící jedince, kteří mají odpovědnost jak za svá osobní rozhodnutí, tak i za 
rozhodnutí společná. Schopnost přijímat stálé změny, správně a rychle se v nich orientovat, 
dobře využít nabízený prostor a vyrovnávat se s větším životním zatížením je zapotřebí nejen 
v pracovním, ale i osobním životě. V dnešním globalizovaném světě je nutné přijmout a 
respektovat rozdíly mezi lidmi bez nadřazenosti, či pocitu ohrožení a s vědomím vlastní 
jedinečnosti.  
Z výše popsaných důvodů vyplývá, že nikdo nesmí být znevýhodněn nedostatečnou kvalitou 
vzdělání, jazykovou bariérou či jednostranně zaměřenou výchovou. Za těmito požadavky 
stojí poznání, že vzdělání a lidský potenciál, je jediný kapitál, který bude lidstvo mít stále 
k dispozici v neomezeném množství a tvoří to největší bohatství společnosti.  
 
 
Tradiční přístup ke vzdělání – tj. snaha vybavit každého studenta či žáka veškerými 
teoretickými znalostmi o světě a lidské společnosti, se v dnešní době ukazuje být překonaný. 
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Záměry dnešní školy by se měly přesunout z oblasti pouhého poskytování informací na 
oblasti tyto: 

1. zprostředkovat zájem o tyto informace a naučit se je kriticky hodnotit 
2. pomoci sestavit základní kostru pro poznatky, na které může student 

v budoucnu bezpečně dále stavět  
3. poskytnout vhodnou metodu, která umožní studentům orientovat se v 

jakémkoliv oboru lidské činnosti 
4. cílem by mělo být především chápat všechny získané vědomosti 

v souvislostech, nejen mít znalosti v jednom oboru  
 

Jmenované čtyři oblasti jsou základními požadavky společnosti na vzdělávání svých členů. 
V různých artikulacích je najdeme v dokumentech MŠMT jako je Bílá kniha – Národní 
program rozvoje vzdělávání (2001), Rámcový vzdělávací program apod. 
 

Dalším důvodem, proč tato práce vznikla, je záměr prostudovat pečlivě principy 
vybraných alternativních škol a zjistit, jaké je jejich pojetí předmětu estetická výchova. Za 
důležitá jsou považována především východiska, prostředky a formy, a v neposlední řadě 
také cíle tohoto zajímavého předmětu. Takto načerpané vědomosti budou uplatněny 
v následném praktickém projektu, který tvoří druhou polovinu textu. Před čtenářem tak leží 
aplikační práce, opatřená nezbytným teoretickým doprovodem. Teorie tu však neslouží 
pouze jako opora projektu, ale má ještě další poslání. Chce být autorce, jakožto budoucí 
učitelce estetické výchovy, zdrojem argumentů při obhajobě předmětu, který je rodičovskou 
veřejností často vnímán jako něco druhořadého, co postrádá valný smysl pro praktický, 
každodenní život. Jak se přesvědčíme později, opak je pravdou. 
 

 
První část diplomové práce, tak jak bylo výše předesláno, je věnována teorii. Po 

krátkém úvodu následuje vysvětlení pojmu alternativní škola, jsou popsány její funkce a 
hlavní znaky. Další kapitola obsahuje detailní popis principů dvou forem alternativních škol, 
nejvíce zastoupených v České republice – Montessori a Waldorfské. Byly vybrány ty znaky a 
principy, které mají blízký vztah k estetické výchově (zaměřené na výtvarnou výchovu). Po té 
následuje kapitola popisující současné pojetí tohoto oboru na „klasických“ školách.  
Druhá část je aplikační. Opírá se o poznatky z  části teoretické. Jako téma projektu byla 
zvolena BARVA. V úvodu je podrobněji vysvětlena volba tématu, kde je barva chápána jako 
nepostradatelný fenomén světa. Je zde uvedena psychologie barev, myšlenky malířů a 
antroposofický koncept. Všechny uvedené myšlenky a koncepty v této části jsou využity jako 
učební náplň v projektu. Pak je uveden detailní popis desetihodinového výukového bloku na 
zvolené téma. Blok byl připravován tak, aby zohledňoval požadavky na výuku estetické 
výchovy podle RVP a zároveň obsahoval vybrané metody práce uplatňované v alternativních 
školách či nových směrech. Je sestaven krok za krokem, k okamžité „spotřebě“ libovolným 
učitelem. 
 

 

Estetická výchova 
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Než se pustíme do výkladu o alternativním školství, zastavme se na malou chvíli nad 
pojmem estetická výchova. Tento pojem byl vytvořen poměrně nedávno, jeho náplň je velmi 
široká a může se pod něj zahrnout velmi široká oblast znalostí, dovedností, technik… Ve 
zkratce bychom mohli říci, že obsahuje v sobě všechny školní předměty, které mají ve svém 
středu umění, krásu a tvořivost a známe je pod tradičním dělením jako výtvarná výchova, 
hudební výchova, literární výchova a dramatická výchova. Ve skutečnosti zahrnuje v sobě 
mnohem více, než jak nabízejí tradiční jmenované školní předměty. Je nejen předmětem, 
který se zabývá výtvarnými, hudebními či dramatickými technikami, jak se samo nabízí, ale 
také dějinami umění, teoretickou reflexí jedince, nástrojem jeho osobní kultivace, je 
způsobem, jak zdravě relaxovat a hodnotně strávit volný čas, je prostředkem komunikace, 
dále estetikou jako vědou o krásnu ... 
Estetická výchova se prolíná procesem výchovy a vzdělávání jako jeden z jejich principů.  Má 
nezastupitelné místo při utváření osobnosti člověka, zkvalitňuje život a působí kladně na 
vnitřní vyrovnanost. Je jedna z možností, která ovlivňuje duševní pohodu člověka. Úkolem je 
vychovat každého jedince k tomu, aby citlivě vnímal a poznával krásu kolem sebe i v sobě, 
aby ji vědomě vyhledával a vnitřně po ní toužil. Měla by vypěstovat úctu ke kulturním 
hodnotám a ochotu je chránit a opečovávat.  
Estetická výchova je smyslovou disciplínou. Je výchovou k tvořivosti, podněcuje vnímavost a 
fantazii, vkus a kritický úsudek. Základním rysem je komplexnost. Naše estetické vnímání 
podléhá a tříbí se pohledem na okolí – nejen přirozené tj. přírodní, ale  i umělé – lidskou 
rukou vytvořené, a dále mediální, tj. virtuální -  někdy vytvořené pro užitek, jindy umělecké, 
vytvořené pro zábavu a radost. Estetický cit se pod těmito vlivy rozvíjí, bohužel podléhá všem 
dojmům, i těm negativním. Vzdělávací oblast estetiky je podrobně popsána v Rámcovém 
vzdělávacím programu a realizuje se prostřednictvím výtvarné a hudební výchovy s integrací 
do dalších předmětů. Cílové zaměření vzdělávání v oblasti estetiky má vést především k 
rozvíjení těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 
komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence a kompetence pracovní. 
 
V dalších oddílech se k problematice estetické výchovy budeme vracet a odhalíme její další 
podstaty a výhody, jakožto povinného školního předmětu. 
 

CO JE TO ALTERNATIVA? 

 
       Po krátkém úvodu, kde jsme si stručně osvětlili zaměření diplomové práce a stěžejní 
pojem estetická výchova, položme si další důležitou otázku:  
„Co je a co není alternativa?“ 
Pojem alternativní škola je mnohovýznamný a často se zaměňuje s pojmy jako netradiční 
škola, otevřená škola atd. Panuje tedy v tomto poli nejas, nesoulad a s trochou nadsázky by 
se dalo říci i terminologický chaos. Jak tedy vymezit jasný, srozumitelný termín?  
Do hry o pojem přichází několik aspektů: 

1. Školsko-politický aspekt – tj. podle druhu zřizovatele  
2. Ekonomický aspekt – tj. podle způsobu financování 
3. Pedagogický aspekt – tj. podle forem, obsahů a metod vyučování 

 
Dle hlediska zřizovatele rozeznáváme školy veřejné tj. státem zřizované a soukromé, tzn. 
privátní, zřizované jiným subjektem, nežli státním. Státními subjekty jsou zpravidla 
Ministerstvo školství ČR, kraje, obce, případně jiné resorty státní správy. Alternativní školy 
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jsou dle tohoto hlediska potom všechny ty, co fungují mimo sektor veřejných škol – církevní, 
zřízené kulturními a zájmovými organizacemi, sdruženími rodičů, učitelů apod. 
 
Ekonomický aspekt není pro vymezení alternativnosti škol rozhodující. Rozdíl bývá obvykle ve 
způsobu financování. Školy veřejné jsou financovány z veřejných zdrojů, školy soukromé 
vybírají od svých klientů školné. Obecně se má za to, že soukromé školy přidají za školné 
nějaký bonus navíc, například ve formě originálního vzdělávacího programu. To ovšem vždy 
nemusí platit a proto tu nelze dát rovnítko, že všechny soukromé školy jsou zároveň 
alternativní. 
 
Rozhodujícím aspektem pro zodpovězení výše položené otázky je tedy aspekt třetí, který 
v sobě nese hlavní významové určení.  Teprve z hlediska v praxi používaných forem, metod a 
obsahů vyučování můžeme posuzovat míru alternativnosti té které školy. Zde zkoumáme, 
nakolik konkrétní škola uplatňuje netradiční, inovativní či experimentální formy a metody 
vyučování. Tedy takové didaktické přístupy, které jsou mimo „hlavní proud.“  
 
Shrňme tedy předešlé řádky do konstatování, že za alternativní školy budeme považovat 
všechny ty, který mají jeden společný rys – odlišují se podstatným způsobem od hlavního 
proudu standardních, převažujících škol daného vzdělávacího systému. 
Odlišnosti je možné spatřovat především v těchto oblastech: 

 Organizace výuky – rozvrh, mezipředmětové vazby, 

 Kurikulum školy – obsahy a cíle vyučování 

 Způsoby hodnocení – formativní, finální 

 Vztah k širšímu okolí školy – místní komunita, rodiče 

 Psychosociální faktory – speciálně uzpůsobené edukační prostředí, míra kooperace, 
komunikace na úrovních učitel - žák, učitel – rodič, učitel – učitel 

 
A v tuto chvíli se opět dostáváme k informačnímu „chaosu“, neboť nejsme schopni bez 
bližšího zkoumání hovořit o stoprocentní nebo nulové alternativnosti. Vždy se budeme 
pohybovat na dlouhé škále, mezi bodem 0 až ∞  a to hned z několika důvodů: 

1. Mezi alternativní školy můžeme řadit nejen ty soukromé, ale i státní 
2. Školství se neustále vyvíjí, to co včera bylo novum, může být zítra klasické, 

konzervativní, tradiční 
3. Míra alternativních metod na konkrétních školách může být různá, a navíc ani není 

jasně definovaná hranice, kde alternativnost začíná a kde končí 
 
Pojem alternativní je tedy značně široký a nedostačující. Proto se ještě v české odborné 
diskusi uplatňuje další, upřesňující termín inovativní škola. Má se tím vyjadřovat záměrné 
usilování školy o postupné zavádění nových prvků do výchovného a vzdělávacího procesu. 
Cílem je podstatné zkvalitnění systému. Inovační snahy vycházejí z jednotlivých škol, ze 
školských institucí a je spjato se společenským kontextem, který dává impulzy ke změnám. 
Změny se mohou týkat organizačních struktur, obsahu vzdělávání, metod a forem, hodnot, 
ke kterým školský systém směřuje. Pojem inovace tedy můžeme chápat jako stálé 
obnovování všech činností, podmínek a mechanismů tak, aby se vyrovnával rozdíl mezi 
každodenní praxí a známým, dokonalejším vzorem. Záměrně zde neuvádím slovo 
modernizace, protože ta je vázána vždy k soudobým vzorům vyspělosti. Inovace však hledá 
inspiraci i v minulosti, jedná se tu často i o znovuobjevení již starých idejí.  
Karel Rýdl charakterizuje hlavní cíl inovativní školy takto: 
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„ prosazující v praxi metody a formy práce umožňující naplňovat pedagogické principy 
alternativní pedagogiky, jejichž konečným důsledkem je zdravý a přirozený vývoj jednotlivců 
a minimalizování sociálně negativních jevů ve společnosti.“ *viz. Pedagogické alternativy ve 
výuce po stránce obsahové a organizační, In: Vedení školy. nakl. Raabe, Praha 1999+  
 
Je zde na místě alespoň stručně nastínit současnou situaci inovativních škol v České 
republice. Dnes se o inovace snaží především běžné školy zřizované státem a kladou důraz na 
tyto aspekty vzdělávání:  

1. Kooperativní strategie učení namísto soutěživosti 
2. Propojování poznatků ze všech vzdělávacích oblastí 
3. Otevřenou a úzkou spolupráci s rodinami žáků a místní komunitou 
4. Osobnostní a sociální rozvoj žáků, ne jen znalostí 
5. Aktivní přístup k učení 
6. Partnerskou a otevřenou komunikaci napříč školou: učitel-žák, učitel – učitel,  

učitel – ředitel 
 

Je na každé škole, jaká kritéria si zvolí a jak dalece jim vyhoví. Jako nástroj k uskutečnění 
inovací slouží Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, podle jehož rámce si každá škola stanovuje svůj Školní vzdělávací program (dále 
jen ŠVP). Je však nutno dodat, že školy s nabídnutou možností pracují velmi různorodě a 
z tohoto důvodu je paleta českých inovativních škol velmi široká a pestrá.  
 
Abychom nezůstali pouze u teoretického výkladu, jmenujme pro ilustraci alespoň některé 
konkrétní školy, o nichž se domnívám, že je můžeme zařadit mezi inovativní a zároveň 
vykazují jistou kvalitu. Při posuzování kvality jsem brala v potaz tato čtyři hlediska: 

  Kurikulum  - originální a funkční ŠVP 

  Klima a kultura školy – otevřenost, spokojenost (zaměstnanců, klientů) 

  Inovativnost - míra proniknutí alternativních metod do každodenního chodu školy 

  Další vzdělávání učitelů 
 

1. ZŠ Gajdošova v Brně – ŠVP s názvem Schola Aperta, tedy otevřená škola a to všem a 
vždy.  Učitelé jsou dostupní mailem, telefonem, osobně v pravidelných hovorových 
hodinách i mimo ně, škola obdržela značku „Rodiče vítání.“ Pro žáky 2. stupně 
možnost e-learnigu, je možno nahlédnout po domluvě do běžných vyučovacích 
hodin, jsou zde časté různorodé školní akce, do kterých se stejnou měrou zapojují 
učitelé, rodiče a žáci, školní třídy pravidelně navštěvují nejrůznější exkurze, 
pravidelně vychází školní časopis. Ve škole je na prvním stupni paralelně zřízena 1 
třída s Montessori pedagogikou, s úspěchem probíhá příprava i na 2. stupeň 
Montessori. Učitelé se často a v hojném počtu účastní vzdělávacích kursů ke 
zdokonalení své učitelské profese. Pravidelně je svoláván žákovský parlament, žáci se 
jeho prostřednictvím mohou vyjádřit k chodu a organizaci školy.  

2. ZŠ Újezd u Brna- ŠVP s názvem Duhová škola. Důraz programu je postaven na úzké 
spolupráci školy s rodiči a obcí, s cílem vytvořit komunitní školu. Další důraz je kladen 
na enviromentální výchovu, ekologické aspekty „prosakují“ napříč celou výukou – na 
pozemku najdeme speciálně vytvořený ekosystém, o který pečují sami žáci, škola je 
součástí mezinárodního programu Ekoškola – prostřednictvím nejrůznějších akcí pro 
veřejnost, dále pomocí grantů, se snaží ovlivnit okolí směrem k šetrnému zacházení 
s přírodou a také o pozitivní vztahy mezi členy komunity. Učitelé se účastní dalšího 
vzdělávání k rozšíření vlastního oboru a také programu s eko tematikou. 
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3. ZŠ Ořechov u Brna – ŠVP s názvem Škola se srdcem. Tato organizace obdržela značku 
„Rodiče vítání,“ za vstřícnou a otevřenou komunikaci. Dále je zapojena do projektu 
„Peníze školám“, kde získala do roku 2014 téměř 1,5 mil. korun, ekologického 
projektu Enviromentálního vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). Učitelé při výuce 
využívají širokou a pestrou škálu inovativních výukových metod, včetně interaktivní 
tabule, sami se dále pravidelně vzdělávají. Školní třídy často a pravidelně navštěvují 
další vzdělávací akce – ve formě exkurze, zážitkových pobytů v ekostřediscích,  besed 
v knihovně… 

 
Tento malý vzorek tří škol, vybraných z okresu Brno a Brno – venkov, ilustrují myslím 

dobře nejen pestrost přístupu k výuce, k veřejnosti, ale nakonec i různý přístup škol k sobě 
samým. 1 
 
Inovativní koncepce vznikají ve dvou formách.  
První je soubor teoretických úvah, konstruktů, plánů a vizí, týkajících se zásadních a dílčích 
systémových změn. Příkladem této teoretické koncepce je příprava tzv. Bílé knihy – 
Národního vzdělávácího programu  České republiky pro období 2014 – 2020. Bílá kniha by 
měla být zastřešujícím dokumentem, který vymezuje cíle, obsahy a podmínky vzdělávání.   
Druhou formou je pak přímé zavádění změn do edukačního procesu, tedy implementace 
konkrétních metod, forem a obsahů do výuky. 
Je samozřejmé, že je více než vhodné obě formy vzájemně propojovat, ale bohužel tyto 
koncepce zůstávají velmi často v podobě teoretických úvah pouze „na papíře,“ zatímco jejich 
realizace zaostává, případně máme o této realizaci jen omezené či neúplné informace. 2  
 

Uzavřeme tedy tuto kapitolu konstatováním, že pojmy alternativa či inovace 
nemůžeme chápat vždy čistě a jasně srozumitelně. V současnosti můžeme posuzovat pouze 
míru inovativnosti konkrétní školy. Neplatí zde ani původní předpoklad autora a čtenáře, že 
alternativní škola bude vždy za každých okolností inovativní, pokud samy alternativní školy 
nebudou mít zájem se dále vyvíjet a budou lpět na své původní filosofii a postupech daných 
svými zakladateli. Mám tu na mysli například školy Waldorfské či Montessori, které 
v západních zemích (např. Skandinávie, Nizozemí) se jeví dnes spíše jako školy strnulé a 
uzavřené. Uzavřené novým výzvám a také bližším pedagogickým výzkumům. Zahraniční školy 
se obecně snaží o neustálé inovace. Na druhou stranu jsou výše dva jmenované typy 
alternativních škol na území České republiky stále inspirací a výzvou školám státním a 
zaslouží si bližší výzkum. 

                                                            
1  Viz ŠVP  jednotlivých škol: 

 ŠVP ZŠ Gajdošova [online][ citace 10. 4. 2012] Dostupné z: 
<http://www.zsgajdosova.cz/dokumenty/svp.pdf > 

 ŠVP ZŠ Újezd *online+*citace 10. 4. 2012+ Dostupné z: <http://zs.ujezdubrna.info/svp/svp.htm> 

 ŠVP ZŠ Ořechov *online+*citace 10. 4. 2012+ Dostupné z: <http://www.zsorechov.cz/> 
2 Tomu odpovídá i aktuální situace v České republice, kde české školství pracuje dlouhodobě bez jasně 
stanovené koncepce. Příprava NVP je tedy významný krok, který by měl kromě pojmenování priorit a 
cíle směřování, také vést v konečném důsledku ke stabilizaci českého školství a ukončení propadu 
úrovně vzdělávání.  
(Blíže k problematice českého školství, viz zpráva OECD z 30. 1. 2012)  
 
 

http://www.zsgajdosova.cz/dokumenty/svp.pdf
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Funkce alternativních škol 

 
Jednou z otázek, která čtenáře s velkou pravděpodobností napadne už při prvním 

pohledu na název této diplomové práce je: Jaký je smysl existence alternativních škol? 
Copak běžné školy neposkytují dětem podporu, nemají jako cíl vychovat dítě do podoby 
všestranně a harmonicky rozvinuté bytosti, která se může plně začlenit do širšího 
společenství dospělých? Samozřejmě, že běžná škola tyto ambice má. Kde je tedy rozdíl? 
K zodpovězení této otázky se musíme podívat podrobněji na funkce. To je, proč a za jakým 
účelem alternativy vznikají. Po krátkém zamyšlení a vhledu najdeme tyto tři základní funkce: 

1. Funkce kompenzační - prvním účelem existence alternativních škol je snaha nahradit 
nedostatky školství stávajícího. Uspokojují takové potřeby, které běžná škola 
uspokojit nemůže. 

2. Funkce diverzifikační – zajišťují pluralitu vzdělávání, rozšiřují variabilitu nabídky. 
3. Funkce inovační – vytvářejí prostor pro experimentování a různé inovace  - 

v organizaci výuky, procesu vzdělávání, obsahu výuky atd. 
 

Vlastnosti alternativních škol 

 
Alternativní školy představují pestrou škálu druhů a forem vzdělávání. Není lehké je 

popsat a zařadit do jednotících měřítek, protože každá tato škola má své specifické rysy. 
Pokusme se tedy najít alespoň několik shodných znaků, z pedagogického a didaktického 
hlediska: 

1. Pedagogický pedocentrismus – dítě je středem zájmu, obsah a formy jsou 
přizpůsobeny jeho potřebám a aktuálnímu stavu, výchova směřuje k individualitě 
jedince 

2. Aktivita školy – škola využívá co možná nejširší a nejpestřejší formy výuky a to tak, 
aby podporovávala odpovědnost a aktivitu žáka při procesu učení. Kreativní a 
tělovýchovné předměty považuje za velmi významné a nepostradatelné pro rozvoj 
dítěte, věnuje jim velký prostor ve výuce. 

3. Komplexní výchova – vedle intelektuální složky osobnosti posiluje stejnou měrou i 
emocionální a sociální rozvoj jednotlivce 

4. Budování společenství – na formách a obsahu vzdělávání se podílejí společně učitelé 
žáci a jejich rodiče 

5. Učení z života pro život – úsilí o rozšíření edukačního prostředí mimo rámec školní 
třídy 

 
Položme si nyní rysy běžných a alternativních škol, tak jak je známe z přímého pozorování, či 
osobní zkušenosti, vedle sebe a podrobme je zkoumání.  
 

Tradiční forma běžných škol Alternativní forma 

Výuka probíhá podle předem pevně 
stanoveného rozvrhu 

Rozvrh dne a předmětů vychází ze zájmu 
a potřeb dítěte 

Transfer poznatků učitelem 
Učitel má monopol na pravdu, 
je vrcholnou autoritou 

Žák samostatně vyhledává poznatky 
Učitel stojí v pozadí,  
jeho působení je ve formě poradce 

Žák plní úkoly podle zadání učitele Žák sám rozhoduje o pořadí a rozsahu úkolů 
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Pamětné učení, vnější motivace Heuristické učení, vnitřní motivace 

Menší důraz na kreativitu Důraz na kreativitu 

Potlačení žákovské iniciativy Důraz na iniciativu žáků 

Sumativní hodnocení Formativní hodnocení 

Výkonová soutěživost Spolupráce ve skupině 

Menší důraz na atmosféru Pozitivní atmosféra 

  

 
Zdali je tento, poněkud černobílý soupis vždy platný a universální, lze jen obtížně usuzovat. 
V případě alternativní školy se může jednat o popis ideálního stavu, který může být na 
různých školách různou měrou naplňován. Velkým plusem alternativních škol, který jim 
můžeme připsat k dobru, je fakt, že zde pracují nadšení, hluboce vnitřně motivování učitelé, 
pro které je práce ve škole nejen zaměstnáním a způsobem obživy, ale především životním 
stylem. Neváhají obětavě pracovat nad rámec stanovené pracovní doby, bez nároku na 
odměnu, doplňují si neustále znalosti ze svého oboru a celkově dále a neúnavně pracují na 
rozvoji své osobnosti. Dětem a práci s nimi jsou plně oddáni, své povolání chápou jako 
poslání, které je smysluplné a naplňující. Tento jejich postoj se na malých svěřencích 
pozitivně odráží. Do těchto škol také chodí děti kvalitně poučených rodičů, mnohdy dojíždějí 
ze vzdálených obcí a rodiče preferují výchovu svých potomků před ostatními zájmy. Znamená 
to, mimo jiné, že rodiče jsou ochotni a schopni přehodnotit svůj vztah k dětem, jsou 
otevřenější a tolerantnější, více naslouchají a komunikují. Jsou ochotni se zapojit do chodu 
školy, navštěvovat speciální kursy, pomoci finančně či jinak.  

Vzhledem k faktu, že alternativní školy se nerady podrobují výzkumům, a v české 
republice nebyly žádné podrobné analýzy k problematice alternativních škol doposud 
vytvořeny, je velmi obtížné jmenované školy nějakým způsobem hodnotit. Z tohoto důvodu 
nemůžeme shora uvedenou tabulku považovat za objektivní, byla sestavena na základě 
několika pozorování a vlastní zkušenosti autorky. 3 
 

Typy alternativních škol 

 
Jak jsme si objasnili v předchozí kapitole, pojem alternativní je velice různorodý. 

Uplatnili jsme pojetí, že alternativní může být jakákoliv škola, bez ohledu na zřizovatele, 
která se odlišuje od standardních běžných škol a to svými didaktickými (teoretickými a 
praktickými) specifiky.  
V průběhu staletí vzniklo ve světě velké množství alternativních škol, jejich počet a variabilita 
je natolik široká, že se v nich lze jen obtížně orientovat.  

Výchova a vzdělávání provází lidskou společnost od nepaměti. Jsou to významné faktory 
rozvoje jak samotné společnosti, tak i jedince. Proces výchovy a vyučování se postupem času 
institucionalizoval – vznikaly první školy – soukromé, státní, církevní. Postupně se také 
stabilizoval a tento proces má i své stinné stránky. Mezi ně můžeme například započítat 

                                                            
3 Pozorování bylo vedeno na ZŠ Gajdošova v Brně v rozsahu 20 hodin ve třídě 1. C a 5. C 
Montessori, přímá účast na výuce v rozsahu 15 hodin pod vedením učitelek 1. stupně na téže 
škole, v  roce 2011 a 2012, v rámci kursu Montessori pedagogiky 
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jistou konzervaci cílů, obsahů, metod i forem a tím i odtržení od jejich původních záměrů, 
pro které byly zakládány. A tak můžeme v průběhu dějin školy sledovat nespočetné množství 
pokusů o změny a inovace. Dějiny školství jsou vlastně neustálým dialogem a konfrontací 
mezi standardní a alternativní školou. To platilo v minulosti, platí to dnes a, jak autorka 
doufá, bude to platit i v budoucnu.  
Na počátku vzniku každé alternativy vždy stojí významná nespokojenost s aktuálním stavem 
věcí. Na počátku 20. století se stala východiskem k přetvoření škol kritika existujícího školství 
a to především v těchto bodech (volně podle Volka): 

 Jednostranná orientace na učení a podcenění rozvoje tvůrčích schopností dítěte 

 Nepřiměřený pracovní režim školy, přemíra drilu a nátlaku 

 Autoritativní výchova založená na poslušnosti 

 Nedostatek zřetele ke komplexnímu rozvoji dítěte, především po stránce emotivní a 
volní 

 Izolace školy od života, rodiny a kulturních institucí 

 Podcenění pracovních činností, malý zřetel k estetickým, tělovýchovným a 
zdravotním aspektům výchovy 

 
Z této kritiky vyplynuly záměry nových alternativních škol: 

 Změna celkové orientace školy 

 Komplexní rozvoj osobnosti 

 Vybudovat partnerský vztah mezi žáky a učitelem, pozitivně ovlivnit atmosféru školy 

 Prohloubit kontakty školy se životem, společností, rozvíjet „život životem“ 

 Vytvářet přirozené skupiny dětí a přetvořit tak tradiční dělení podle věku 
 
 

Nyní je čas představit si zástupce klasických reformních škol. Vybrala jsem dva 
zástupce, Waldorfskou a Montessori školu, jakožto představitele u nás nejvíce zastoupených 
a nejznámějších podob alternativního proudu.  
 

 

MONTESSORI 4 

 
Tato alternativa převzala jméno po své zakladatelce, lékařce italského původu, Marie 

Montessori. Narodila se 31. srpna 1870 v malé vísce Chiaravalle v provincii Ancona. Její otec 
byl vojákem, později finančním úředníkem, maminka byla vzdělaná žena. 
Vyrůstala v harmonické rodině, která ji dala základ k hlubokému sociálnímu cítění. Po 
základní škole byla přijata jako jedna z mála dívek na technicky orientovanou střední školu a 
jejím cílem bylo stát se inženýrkou. Po maturitě však své přání změnila a prosadila si studium 
na lékařské fakultě, která byla tehdy přístupná pouze mužům. Maria Montessori však 
neváhala, vyžádala si audienci u samotného papeže a ten její rozhodnutí podpořil. A tak se 

                                                            
4 Z osobních poznámek v rámci kursu „Montessori pedagogika,“ konaných v Centru Montessori a v centru 

Sluníčko v Brně 
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v roce 1896 stala první italskou lékařkou. Dva roky po absolutoriu pracovala jako asistentka 
na psychiatrické klinice v Římě a setkala se tu s problémy duševně zaostalých dětí.  
Formulovala zde své první body pedagogického programu pro mentálně postižené děti. 
Následně vznikla v roce 1898 Národní liga pro výchovu postižených dětí a Výbor na podporu 
medicínsko-pedagogické instituce. Dva roky poté byl založen lékařsko-pedagogický institut 
pro výchovu učitelů a byla vytvořena také modelová škola. M. Montessori nejen školu řídila, 
ale také zde intenzívně vyučovala. Experimentálně si prověřovala speciální didaktický 
materiál, který osobně vymyslela a neustále upravovala podle potřeb dětí. Další, dále 
zmiňované principy, vychází nejen z rozsáhlého teoretického poznání, ale také zejména 
z přímého pozorování dětí a práce s nimi. 
V roce 1907 přijala nabídku, aby se ujala projektu pečovatelských ústavů pro děti z dělnické 
čtvrti San Lorenc, jež měl být zřízen, aby rodiče dětí mohli v klidu docházet do zaměstnání. 
Projekt dostal jméno Cara dui babini / Dům dětí/ a byl otevřen pro všechny děti ve věku od 2 
do 6 let. Dům dětí nabízel dětem hru a práci s volně přístupnými pomůckami, pravidelný 
denní režim, laskavé vedení a příjemnou atmosféru. V roce 1911 se Marie Montessori vzdává 
své lékařské praxe a plně se věnuje pedagogické práci, rozšiřuje a doplňuje své metody.  Její 
metoda je postupně zaváděná v italských a švýcarských školách, později v anglických a 
argentinských. 
V roce 1912 uspořádala v Římě M. Montessori první vzdělávací kursy pro budoucí učitele a 
vychovatele. Tyto kursy jsou v řadě zemí praktikovány dodnes. Organizují se i v České 
republice, zatím pro učitele mateřských školek a prvního stupně.  
V roce 1913 vychází její kniha Metoda vědecké pedagogiky, užitá v Domech dětí.  V témže 
roce uskutečnila první návštěvu Spojených států amerických, kde byla přijata s nadšením.  
Tisk nešetřil chválou a označil M. Montessori jako nejzajímavější ženu Evropy, která způsobila 
revoluci ve výchovném systému. Její metody byly natolik úspěšné, že se rozšířily na východě 
až do Číny a Koreje a na západě do Honolulu. Vůdčí osobnosti tehdejších USA, včetně 
prezidentského páru, ji vyslovovali uznání a podporu na její práci.  
Ve třicátých letech pracovala M. Montessori na koncepci a formě „Kosmické výchovy,“dnes 
školního předmětu zahrnujícího kromě přírodních věd, prvouky také výchovu k míru a 
harmonii s přírodou, vesmírem a lidskými bytostmi.  
V meziválečném období se metoda rozšířila do Anglie, Belgie, Holandska, Rakouska a 
Skandinávie.  
 
 Estetická výchova na Montessori školách se projevuje v mnoha podobách. První 
estetické zkušenosti získává dítě ze speciálních pomůcek, které jsou vytvářeny vždy tak, aby 
byly účelné, jednoduché a při tom zaujaly mysl dítěte. A tak si dítě již v mateřské školce může 
pohrát s růžovou věží nebo hnědými schody, probírat se barevnými počítacími kuličkami, 
apod. Prostředí školních tříd je velmi pestré - police s pomůckami, písmena abecedy, obrázky 
a další výtvory, to vše nabízí dítěti estetický zážitek a vhodně působí na jejich duši. Děti tu 
však najdou i tichý koutek se závěsem, kde mohou nerušeně pobývat a číst si svoji oblíbenou 
knihu. Co se týká esteticko-výchovných předmětů, i zde jsou k dispozici zvláštní pomůcky - 
k výuce hudební výchovy mají jednu, mezi dětmi velmi žádanou a oblíbenou, která slouží 
k rozvoji vnímání zvuku a hudebního sluchu. Jedná se o soubor kovových zvonků, naladěných 
vždy na jeden tón a dítě má možnost si zvonky skládat podle výšky tónu do řady za sebou. 
Když dospěje do stadia, že dobře a bezchybně rozeznává jednotlivé tóny, může je přikládat 
na barevnou podložku s předtištěnou klávesnicí, poznat jejich označení a správné místo ve 
stupnici a také dostává informací o stupnici, půltónech, akordech apod. Později si může 
skládat na zvonkohře svoje vlastní melodie, přehrávat již známé nebo právě zaslechnuté. Je 
to výborný základ pro další rozvoj hudebních dovedností. Základ pro výtvarný cit dostávají už 



14 

 

děti v mateřských školách, kde se učí pomocí barevných tabulek sestavit odstíny jednotlivých 
barev. Také si osahávají a řadí tabulky podle různých druhů hrubosti a teploty, což jim 
poskytuje zkušenosti nutné pro cit pro práci s hlínou, štětcem a podobnými materiály.  
Výuka předmětů je koncipována celistvě, žáci v rámci pestrých projektů vytvářejí mapy, 
obrazy a ilustrace k tématu, hrají scénky či celá představení, mají řadu „dílniček,“ kde 
vytvářejí pestrou paletu nejrůznějších výtvorů a používají i netradiční a málo známé 
materiály. Důraz na kultivaci osobnosti a kreativitu se projevuje skrze celou výuku – od práce 
s pomůckami, přes elipsu, příklad učitele a pracovní listy až po zmiňované projekty. Estetická 
výchova se tedy neuskutečňuje pouze v rámci předmětů výtvarné či hudební výchovy, ale 
přesahuje do ostatních částí procesu výuky. 
 

Pedagogika 

 
O pedagogice M. Montessori, která byla zformována již před sto lety, byly popsány 

tisíce stran, její základní teze byly přeloženy do mnoha jazyků, byla celou řadou odborníků 
interpretována i kritizována. To však nemění nic na aktuálnosti jejich poznatků. 
Tato kapitola si neklade za cíl být erudovaným výkladem nebo pečlivou analýzou jejího 
systému. Chce představit klíčové myšlenky, které mohou čtenáře a budoucího učitele 
inspirovat a vést k zamyšlení o svém poslání 
 Základním smyslem Montessori koncepce je vytvářet takové edukační prostředí, které 
umožňuje dětem přirozený vývoj. Uplatňuje se zde pedagogický pedocentrismus, kdy dítě je 
považováno za centrum všeho dění. Škola se má jeho potřebám neustále přizpůsobovat. A to 
jak v metodách, tak prostředí a také ve výchovném vedení. Dítě je chápáno jako aktivní 
bytost, která následuje „vnitřního učitele,“ má vrozený pud k aktivitě, seberozvíjení a 
sebevýchově. Každé má svůj vlastní vnitřní plán rozvoje, je schopno velké koncentrace a je 
schopno samostatně budovat svoji individuální osobnost. Náleží mu důstojnost a úcta, i když 
ještě není plně zralé. M. Montessori odmítala pojmout výchovu jako pouhou adaptaci dítěte 
na svět dospělých. Má se volně a svobodně rozvíjet k vlastnímu obrazu sebe sama,   
 

Principy  

 Absorbující duch 
Je to forma psychické vnímavosti, která se děje volně, lehce, je nevědomá a trvalá. 
Zatímco tělo dítěte je v klidu, jeho mysl je stále aktivní. Dítě absorbuje neustále 
prostřednictvím svých smyslů všechno z okolí, bez výběru jako jeden celek. Své vjemy 
nepodrobuje výběru nebo analýze. Dítě s hlubokou koncentrací nasává prostředí a vrůstá 
do něj, „nasává jej jako houba vodu.“ Dochází zde k vytváření mentálních struktur a 
vdechnutí skutečného lidství.  Buduje si tak svoji víru ke světu, formuje intelekt, vůli.  
Vychovatel by měl zajistit přirozené, láskyplné prostředí, které umožňuje tímto 
způsobem vstřebávat vjemy z okolí. K tomu patří trpělivost, důvěra v „přírodní síly“ a dítě 
samotné, a také schopnost dospělého nikdy nerušit dítě při žádné aktivitě, i když tato se 
dospělým může někdy jevit jako tzv. „zbytečné nicnedělání.“ Není tomu tak, dítě bere 
svět velmi vážně a velmi vážně pracuje na jeho uchopení, a to způsobem, který je mu 
přirozený a který mu v daný čas nejvíce pomáhá. 
 

 Tvůrčí princip  
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Každý jedinec je od přírody tvůrce, tvořivost je jeden ze základních lidských charakterů. 
Každé dítě, a koneckonců i každý dospělý jedinec, je svým „naprogramováním“ tvůrcem 
sama sebe. Ačkoliv má na vývoj osobnosti vliv samozřejmě i okolí, z něhož každý čerpá 
podněty, je jen na jeho svobodném rozhodnutí, kterým podnětům dá přednost a které ze 
svého vnímání vytlačí. Smysluplné tvoření dává každému pocit naplnění. Pokud děti 
dostanou vhodné podmínky, mohou se tak plně realizovat a vytvářet svobodně svoji 
osobnost a svoji úlohu ve světě.  
 

 Polarizace pozornosti  
Není zde pochyb, že pozornost je základním předpokladem pro jakékoliv učení. 
Jak vypozorovala Marie Montessori probíhá ve třech aktivačních cyklech: 

1. Senzitivní fáze – nepokoj, hledání podnětu, který by dítě vnitřně oslovil a zaujal, 
naplnil jeho potřebu získávat informace. Dítě bere pomůcky do rukou, manipuluje 
s nimi, vrací je zpět. Časově je s porovnáním druhé fáze tato kratší, pedagog by si 
chování dítěte neměl vysvětlovat jako bezcílné těkání, ani by neměl dítě násilně 
usměrňovat směrem k pořádku 

2. Intenzivní fáze – ponoření do práce, plně soustředěná pozornost, dítě u činnosti 
setrvává, dokud jej zcela nenasytí. Dítě prací řeší problémy a překonává překážky, 
je zcela odpoutáno od vnějších vlivů, dochází zde k „dialogu“ mezi dítětem a 
pomůckou.  Takto, zcela samostatně a skrze zkušenost nabyté vědomosti 
zůstávají mnohem trvaleji zafixované. Pokud je dítě vyrušeno zásahem zvnějšku, 
reaguje mrzutě až hněvivě, jeho schopnost koncentrace je poté nižší, práce méně 
kvalitní 

3. Odeznívací fáze – chvilka ticha, zklidnění, zpracování nových poznatků. M. 
Montessori tuto fázi pojmenovala „vnitřní inventura“. 5 Dítě prožívá pocit 
hlubokého vnitřního uspokojení, radosti a štěstí. Po té je dítě schopno se podělit 
o nově získanou zkušenost a věnovat se úklidu vybrané pomůcky 

 

 Svobodná volba 
Svoboda a svobodná volba je jeden z klíčových pojmů, základním východiskem a 
požadavkem pedagogiky M. Montessori. Vychází z charakteru dítěte, které chce vidět 
svět vlastníma očima a nechce, aby se za něj díval někdo jiný. Projevem této svobody je 
spontánní aktivita, která pramení z hluboké lidské potřeby. Není však projevem obyčejné 
libovůle, vždy se uskutečňuje v rámci určených mezí. Bez omezení totiž nemůže probíhat 
rozvoj osobnosti člověka, jeho charakteru, inteligence… 
Svoboda znamená také možnost chybovat, zakoušet zkušenost, i negativní, zahrnuje 
možnost projít si „porodem“, hledat samostatně příčiny a nezávisle si utvořit vlastní 
názor. 
M. Montessori hovoří o čtyřech druzích svobody. V centru stojí dítě jako bytost se svoji 
individualitou, energií, silou a spontánností. V každém z nás je na počátku „plán“ vývoje, 
který se uskutečňuje skrze energii a vlastní vnitřní aktivitou. Staví-li se energii do cesty 
překážky a vnitřní aktivita je nějakým způsobem omezována či potlačována, dochází 
k poruše osobnosti. Způsob navracení k ideálnímu, počátečnímu, stavu je pojmenován 
jako „normalizace.“(viz dále)  
Svoboda biologická koresponduje s požadavkem přirozeného vývoje jedince. 

                                                            
5 Z osobních poznámek v rámci kursu „Montessori pedagogika,“ konaných v Centru Montessori a v centru 
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Sociální svoboda se projevuje nezávislostí na sociálním prostředí. Dítě se postupně stává 
soběstačnější, oprošťuje se od kontroly a ovládání dospělými, nevyhledává intenzivně 
podporu, ale již uplatňuje svoji vlastní vůli. Zároveň se u něj rozvíjí poslušnost a 
disciplína. Poslušnost chápána jako vnitřní kázeň, určitá zralost a vyrovnanost. S tím, jak 
dítě dozrává, přichází i přirozená potřeba vyhledávat vztahy s druhými lidmi, být s nimi 
v kontaktu, sdílet své radosti i trápení. Dítě také chce s druhými spolupracovat. Svobodná 
volba je tak báječnou možností, jak se učit nejen novým poznatkům, ale také, jak se 
naučit brát ohledy na druhé, respektovat jejich přání, názory a práva. V sociálních 
vztazích se utváří schopnost morálního jednání. 
Další, neméně důležitou, je svoboda pedagogická. Ta se projevuje optimálně 
připraveným prostředím, respektujícím spontánní vývoj a podněcujícím k činnosti, 
svobodnou volbou činnosti, která není diktována zvenčí, materiály a metodami, které 
odpovídají psychickému stavu dítěte, promyšleným systémem učiva, které je 
strukturováno do postupných kroků a osobností učitele, který je partnerem a 
průvodcem. 
Poslední, svoboda mravní, má cíl formovat dítě tak, aby dobrovolně jednalo mravně. 
Cílem výchovy je člověk, který je svobodný, ale odpovědný, má vnitřní disciplínu (ale není 
podrobený), který si tvůrčím způsobem vytváří si vztah ke skutečnosti. 

Svoboda volby má však v montessori duchu své omezení. Výběr jednoho znamená 
vzdát se druhého. Líbí - li se nám jedna věc, nemůžeme mít druhou. Dvě věci není možné 
mít. Je samozřejmě těžké se s takovou volbou vyrovnat, ale vědomí nutnosti si vybrat, 
vede k vnitřní vyrovnanosti a důstojnosti člověka. Tato volba se projevuje při výchově 
tak, že od každé pomůcky, kterou dítě ve třídě najde, je vždy přítomen jen jeden její 
zástupce a dále požadavek, že dítě smí pracovat pouze s jednou. 
Ačkoliv to na první pohled může vypadat poněkud paradoxně, se svobodou těsně souvisí 
i disciplína. Žádná svoboda totiž bez discipliny nemůže existovat. M. Montessori měla 
vždy na mysli disciplinu aktivní, kdy jedinec sám sobě naslouchá, zná svá přání, silné i 
slabé stránky, je sám schopen sám sebe ovládat, má nad sebou moc a to bez nutnosti 
dohledu cizí osoby. Toho lze dosáhnout pouze dobrovolnou disciplínou, osvobozenou od 
přísné autority, násilného vynucování apod. Disciplina neznamená omezení pohybu a 
zvídavosti. 
Smysl svobody spočívá v poznání, že se svoboda musí uskutečnit, aby člověk mohl zůstat 
sám sebou. Její uskutečňování vede přes soustavnou cílevědomě zaměřenou činnost. 
Činnost ve svém důsledku znamená řízení aktivity, rozhodování a provedení volby. 
 
Žák Montessori třídy se může svobodně rozhodnout v těchto záležitostech: 

o Co se bude učit – český jazyk, matematika…? 
o Kde se to bude učit – lavice, koberec…? 
o S jakou pomůckou bude pracovat 
o S kým bude pracovat - sám, ve dvojici, s učitelem…? 
o Jak dlouho chce pracovat – hodinu, den, týden…? 
o Čas pro odpočinek a relaxaci 

 

 Senzitivní fáze 6 

                                                            
6    Tuto myšlenku přejala M. Montessori od holandského biologa Hugo Maria de Vries, který sledoval vývoj 
motýla. V určitém období svého života je housenka citlivá na světlo, které ji táhne na druhou stranu větví za 
lepší, kvalitnější potravou. Po určitém čase, kdy je housenka dostatečně nasycena nekvalitnějšími listy, ji tato 
schopnost opouští. Instinkt se vytratil, protože ztratil svoji roli. To znamená, že zvýšená senzitivita se objevuje 
v době, kdy má význam pro zachování života. Po naplnění funkce se nenávratně vytrácí. 
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Jsou zvláštní období zvýšené vnímavosti, které se vyskytují v dětském věku. V těchto 
obdobích se může dítě naučit nějakou dovednost bez velké námahy, lehce a zcela 
přirozeně. Později, po vyprchání senzitivity, musí už dítě vyvinout volní úsilí a potřebuje 
delší čas. Tyto fáze jsou universální – bez ohledu na rasy, národy, pohlaví… 
Senzitivní fáze mají stejný průběh – na počátku se projevuje jen velmi pozvolna, 
následuje intenzivní, snadno rozeznatelná citlivost, která na konci pomalu ustupuje, až 
zcela vyprchá.  
Jmenujme alespoň pro ilustraci několik druhů – fáze řeči, řádu, tříbení smyslů, fascinací 
malými věcmi, sociálních vztahů, fáze pohybu. 
 

 Potřeba řádu 
Dítě potřebuje řád, aby se mohlo orientovat v prostředí, vztazích a v čase. Logická 
uspořádanost je životní potřebou každého. Znamená však pro dítě něco zcela jiného, než 
pro dospělého. Je to základ panování člověka nad věcmi. Projevuje se jako vnější pořádek 
– dítě ví, kde kterou pomůcku najde, každá věc má svoje pevné místo, dítě prožívá jistotu 
a může nerušeně pracovat, místo aby složitě vyhledávalo nebo napravovalo chaos. Vnější 
pořádek je věcí, na jehož základě může později dítě vystavět svůj vnitřní. 
 
 
 

 Učitel a výchovné působení 7 
Učitel by měl být především vyzrálá osobnost, která disponuje nejen pedagogickými 
znalostmi, ale také hlubokou láskou k dětem, respektu před nimi, plný laskavého 
porozumění. Základní přístup pramení z otázky „Kdo jsi?, “směrem k dítěti. Zachovává 
neutrální přístup, nehodnotí děti. Spoléhá se na jejich přirozené instinkty, má k dětem a 
jejich „vnitřnímu učiteli“plnou důvěru. 
Ústředním heslem je již dnes dobře známé „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Učitel je 
tedy podporovatel a poskytovatel prostředí, který stojí v pozadí. Dítěti poradí nebo 
pomůže v nesnázích teprve tehdy, pokud je dítětem k tomuto přímo vyzván. 
Hlavními úkoly učitele jsou: 

o příprava a zajištění prostředí, tak aby bylo vždy podnětné - tj. takové, které 
představuje prostor, ve kterém dítě nalézá smysluplné podněty a předměty, 
které odpovídají jeho aktuální senzitivní fází, dále ve kterém je mu umožněno 
získávat vědomosti, prověřovat si zkušenosti, a které je bezpečné - umožňuje 
volně se pohybovat, neohrožuje děti na zdraví a psychickém vývoji 

o stále zůstávat v pozadí jako pozorovatel, pomocník a organizátor 
o přímé pozorování aktuálního dění ve třídě – senzitivní fáze u jednotlivých 

žáků, jejich potřeby, vývoj, rysy, odchylky od normálu 
o budovat pozitivní atmosféru třídy 
o práce s pomůckami – ukázání práce s novou pomůckou, vytváření dalších 

 
Zvláštní kapitolou ve výchově je absence trestů a pochval.  

                                                            
7    Z osobních poznámek v rámci kursu „Montessori pedagogika,“ konaných v Centru Montessori a v centru 

Sluníčko v Brně 

 



18 

 

Používání trestů je vždy na úkor vzájemné úcty a důstojnosti. Dostavuje se pocit 
méněcennosti, strachu, zmatku, bezmoci, osamocení, nepřijetí sebe sama, ohrožení, 
otupělost nebo také může vyústit až do vzteklé a vzdorovité reakce. Dítě má pocit, že 
nemá co řešit, nemá vlastně žádnou volbu. Je pak snadno manipulovatelné, postrádá 
vlastní vůli a jen oplácí zlé zlým. Nastolením vztahu nadřazeného a podřízeného vzniká 
nerovnováha, která se opakováním dále posiluje a je navíc dítětem akceptována jako 
běžná. Potrestaný si sice pamatuje, jaké chování bylo a je nežádoucí, ale vzhledem k již 
zažitému modelu je pro něj přirozené své chování opakovat. V situacích, kdy je potřeba 
se zodpovědně rozhodnout, hledají tito jedinci podporu u silnějších a sebevědomějších, 
kteří nemusejí mít vždy objektivně pravdu, ale za to ji dokážou silou prosadit.  
Proto je mnohem vhodnější uplatňovat metodu přirozeného důsledku. Model trestu je 
nahrazen odezvou, která má s nežádoucím chováním logickou souvislost. Dítě tak získá 
možnost volby a právo situaci řešit. Neztrácí důvěru v sebe a uplatňuje svoji tvořivost, 
chová se samostatně a zodpovědně, spolupracuje, je hrdé na svoji jedinečnost. 
Ačkoliv je v současném světě pevně zakořeněná představa, že děti potřebují chválit, a 
čím více či lépe, pedagogika M. Montessori  tento přístup odmítá. Klíčem k celému 
problému je motivace. Pokud předpokládám u dětí vnitřní motivaci, pak je více než jasné, 
že k jednání s věcmi tak, aby je to vnitřně uspokojovalo, nepotřebuji žádné soudy ze 
svého okolí. Pokud něco chválíme, vlastně tím říkáme, jak přispívají k naší spokojenosti, 
vyjadřujeme se z pozice nadřazenosti a dítě brzy ztratí vnitřní motivaci a bude závislé na 
vnější autoritě a jeho hodnocení. Můžeme také dítě zaleknout, protože bude na základě 
předešlých pochval předpokládat, že očekáváme vždy stejně kvalitní výsledky. Bude 
poslušně plnit očekávání dospělých a ztratí přitom samo sebe. Snížíme také ale hodnotu 
práce samotné, dítě bude pracovat pro odměnu, ne pro hodnotu práce samotné a radost 
z ní. 
Vyloučení pochval a trestů v tomto systému neznamená, že by se vychovatelé chovali 
chladně a nezúčastněně. Opravdovou lidskou potřebou totiž není pochvala nebo nějaká 
odměna, ale prostý zájem, uznání a ocenění. Proto je důležité v dnešní společnosti 
výchovný přístup přehodnotit, nemanipulovat děti, ale nechat je plně rozvinout 
v jedinečné a samostatné bytosti. 
 

 Pomůcky 
Pomůcky jsou jednoduchý didaktický materiál určený pro nácvik různých dovedností. 
Umožňují jejich uživatelům snadnou a bezpečnou manipulaci, jsou jednoduše esteticky 
pojaty, aby zaujaly pozornost. Jejich největší předností je, že je v nich zakotvena možnost 
rozpoznat vlastní chybu a to bez zásahu někoho dalšího zvnějšku. Vycházejí z jednoduché 
filosofie Marie Montessori, která tvrdí, že „Ruka je nástrojem ducha.“ Didaktický materiál 
se člení do několika skupin – podle toho, k jakým dovednostem je zaměřen – jazykový 
(abeceda, smirková písmena), matematický (číselné tabulky, soubory počítacích tyčí, 
geometrických těles atp.) smyslový (barvy, tvary, povrchy, zvuky), materiál ke kosmické 
výchově (atlasy, globusy, mapy, obrázky, puzzle) 
Mají poskytovat svým malým uživatelům několik funkcí: 

o Zážitek, prožitek 
o Názornost, jednoduchost 
o Postupná obtížnost 
o Zkoumání 1 vlastnosti podle stupně vývoje dítěte 
o Obrazové materiály jsou párovány – tzn., že k obrázkům připojím název, případně 

reálnou věc nebo její model (obrázek ametystu + název AMETYST – psacím i 
tiskacím, + kámen ametyst) 
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Pomůcky jsou vymyšleny tak, aby byly jednoduché, chce se říci až prosté, ale zároveň 
umožňovaly širokou škálu poznání v průběhu školní docházky. Zatímco dítě v mateřské 
škole skládá vedle sebe červenomodré tyče tak, aby pochopilo pojmy krátký a dlouhý, 
jeho starší spolužák na základní škole na těch samých tyčí už sčítá do deseti, a později 
s tou nejdelší, metrovou, změří rozměry celé třídy a vypočítá povrch všech stěn. Jedna a 
tatáž pomůcka může sloužit po mnoho let k různým stupňům poznání. 
 

 Elipsa 8 
Je zvláštní prostor, obvykle na konci třídy, kde se scházejí žáci a učitel ke společnému 
učení. Elipsa má svoje pravidla a slouží vícero účelům. Ráno se zde vítají žáci s učitelem, 
plánují si práci, radí se o problémech celé třídy, schází se tu k uvolnění, meditaci, 
k rituálu. Zkrátka, buduje se tu komunita. Pak následuje buď individuální práce, nebo zde 
žáci setrvají a probíhá další výuka se všemi zúčastněnými, obvykle formou projektu. 
Učitel je na elipse přítomen jako rovný partner, pouze nenápadně dohlíží na průběh lekce 
a dodržování pravidel. 
Ve středu elipsy bývají nejrůznější věci (přírodniny, zápisky, obrázky atp.), které souvisejí 
s aktuálním projektem, ročním obdobím apod. Tyto „drobnosti“mají za úkol motivovat a 
vybízet k činnosti, k vnitřní účasti žáků. 
Pokud je elipsa volná, může ji aktivnější žák využít k uvolnění nahromaděné energie a to 
tak, že kolem ní obchází, obíhá, poskakuje.  
Pobytem na elipse se však neučí žáci jen vědomostem, ale také zde získávají zkušenosti 
na poli sociálního učení. Je nepsaným a dodržovaným pravidlem, zavedeným už na 
počátku první třídy, že smí hovořit pouze jeden, zatímco ostatní naslouchají. Nikdo také 
nesmí být (pokud sám dobrovolně nechce) být mimo kruh. Každý má možnost se zapojit, 
každý bude také vyslechnut. Všichni jsou si tu rovni a zahrnuti v bezpečné atmosféře. 
 

 Normalizace osobnosti dítěte 9 
Tím je míněn proces od stavu, kdy je dítě nějak výchovně v nepořádku, do stavu 
normalizace, tedy narovnání do původního stavu. Spočívá ve vybudování takového 
prostředí, které vzbuzuje nejprve zájem dítěte a později i lásku. 
Existuje několik druhů poruch, se kterými je nutno pracovat. Učitel tyto projevy sleduje a 
je jeho úkolem žákovi pomoci. Jen normalizovaný žák se může plně soustředit a získávat 
nové poznatky a dovednosti. Níže vyjmenované negativní psychické stavy dítě zatěžují a 
zbytečně brzdí v dalším  rozvoji.  
Mezi tyto poruchy počítáme: 

o Porodní traumata a represe – dítě by vše chtělo zachovat tak, jako tomu bylo 
před porodem. Projevuje se únikem z reality, fixací na dospělého, nejčastěji 
rodiče nebo vychovatele, chybí odvaha, je přítomna viditelná slabost, 
sklíčenost, může se objevit až averse ke světu, lhostejnost a necitelnost k sobě 
i k druhým, dítě může také reagovat pouze na základní pudové potřeby jako je 
hlad, nemá vnitřní život, je duševně ploché, chudé 

                                                            
8 Z osobních poznámek v rámci kursu „Montessori pedagogika,“ konaných v Centru Montessori a v centru 

Sluníčko v Brně 

9   tamtéž 
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o Obranné úniky – zahrnují veškerou myšlenkovou činnost, která se uchyluje 
k fantazírování, je patrné rozštípení psychických aktivit mezi reálný a iluzorní 
svět, dítě dělá 2 věci najednou, ale nesoustředí se plně na žádnou z nich, leká 
se praktického života, vychovatel by měl dítěti ukázat, že svět je bezpečné 
místo k objevování a k radosti z něj 

o Mentální bloky – ty jsou často emocionálního původu, dítě se vnitřně něčeho 
vzdává, „odhlásí se“z předmětu, dovednosti… 

 

 Ticho  
Je bráno jako významný výchovný moment. Slouží nejen k aktuálnímu ztišení při větším 
hluku, ale jedná se také o nácvik vnitřního ticha. Prožitek ticha je pro děti hlubokou 
emocionální zkušeností, uvědomují si svět kolem sebe a sebe v něm, vede k meditaci, 
odpočinku a harmonizaci osobnosti. Děti poznávají, že ticho a odpočinek jsou stejně 
důležité jako práce. Učí se naslouchat, být trpělivé, oceňovat ticho jako zvláštní modalitu 
světa. Poznávají, že mohou být lépe sami sebou. Ticho je stav vyžadující úsilí, akt vůle. 
Tomuto principu bývá často přizpůsobena i třída, vždy jedna její stěna bývá obvykle 
prázdná, bez obrázků, výmalby, má jen krémovou nebo zelenou barvu. Pokud je nějaké 
dítě unavené prací, pudově tuto stěnu vyhledá a upne na ni svůj zrak. I když na první 
pohled dítě vypadá, jako že nic nedělá, opak je pravdou. Dítě se harmonizuje, má 
potřebu odpočinku. Je tedy vhodné nezasahovat a nechat dítě přirozeně reagovat na svůj 
aktuální stav. 
 

 Aktivní pohyb 
Život se projevuje prostřednictvím pohybu. Každé předškolní dítě touží po pohybové 
činnosti a učení se novým dovednostem. Učení dětí na prvním stupni je přirozeně 
svázané s potřebou pohybu. 
Pohyb se může projevovat v mnoha rovinách a činnostech. Při práci s pomůckami se dítě 
učí obratné manipulaci, gymnastická a rytmická cvičení vedou k vytváření smyslu pro 
pohyb a k prožitku vlastního těla, soustředěná chůze po elipse s předměty v ruce učí 
koncentraci, trpělivosti a obratnosti. Každé přinesení či odnesení pomůcky vzbuzuje 
vnitřní aktivitu, zájem, přenáší pozornost a usnadňuje myšlení. Důkladnost, úspornost 
pohybu a jeho časté opakování vedou ke kultivaci jedince. Dítě se projevuje jako 
sebevědomé, přirozeně nenucené, spokojené, naplněné vnitřním klidem a ukázněností. 
 

 Přirozená dětská skupina 
Montessori školy se snaží propojovat žáky napříč ročníky. Vznikají tak přirozené 
vrstevnické skupiny, kde mohou jednotliví členové lépe získávat dovednosti a znalosti, učí 
se nejen vzájemné spolupráci, ale také vnímat a respektovat rozdíly různého věku. Od 
starších, a tedy zkušenějších spolužáků, mohou mladší převzít potřebný vzor, ti starší 
mohou poskytnout svoje osobní zkušenosti svým mladším vrstevníkům a získat větší 
sebevědomí. Vzájemně se učí toleranci, trpělivosti, pokoře k sobě a k ostatním, mohou 
spatřit svoje chyby, snadněji si uvědomovat a korigovat svoje postoje. Vzájemnou 
spoluprácí na projektech posilují míru kooperace, těší se ze společné činnosti a poznávají 
postupně svoje role ve skupině. 
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WALDORFSKÉ ŠKOLY 

 
V této části bych chtěla představit specifika této zajímavé, více jak sto let živé a stále 

aktuální alternativy. Některé důležité aspekty budou zdůrazněny, jiné jen základně představeny. 
Budou pojaty takovým způsobem, který laskavému čtenáři umožní udělat si představu o 
základních principech a také se zřetelem k estetické výchově, která je ústředním tématem 
diplomové práce a má ve waldorfské pedagogice své nepostradatelné místo.  

 
Rudolf Steiner  10 
Narodil se 26. 2. 1961 v Kraljevci v bývalé Jugoslávii. Jeho otec, zaměstnanec rakouské dráhy, byl často 

překládán z místa na místo, a tak Rudolf Steiner jako dítě prožil mnohé změny svého okolí - přírodními krásami 

počínaje a zásahem lidských rukou do krajiny konče. V sedmi letech se u něj poprvé projevuje vnímavost pro 

duchovní světy a schopnost nahlížet do světa zemřelých. Takto dobře vyzbrojenému se mu pak stává prožitek 

křesťanské bohoslužby či studium geometrie mimořádně hlubokým a čistým duševním zážitkem. Od svých 14. let 

horlivě studuje Emanuela Kanta a velmi důkladně se seznamuje filosofií celého světa. To mu později umožní 

logicky se vypořádat se všemi filosofickými směry a s jejich hlavními představiteli. Velmi významně zasahují do 

jeho života spisy J.W.Goetha, na jejichž vydávání se podílí. Zejména v průběhu jeho sedmileté práce v Goethově 

a Schillerově archívu ve Výmaru (1890 - 1896) zasahuje Goethovo dílo, a zejména Goethův přírodovědecký 

způsob myšlení, hluboko do jasnozřivosti Rudolfa Steinera. Zde ve výmarském centru německé kultury vznikají 

jeho filosofické spisy: “Pravda a věda” a především “Filosofie svobody” (1894). V těchto dílech je patrný vzestup 

ducha Rudolfa Steinera k čistému myšlení a k tvořivé mravní fantasii. Reakce na tento ideál však byla záporná. 

Do té doby uznávaný vědec a literární badatel se dostává velmi rychle do izolace. Pro jeho ideu individuální 

lidské svobody se odvrátily intelektuální, vědecké i mocenské kruhy. Roku 1913 založil Antroposofickou 

společnost. Rudolf Steiner zahajuje své životní poslání cyklem přednášek o křesťanství jako o mystické 

skutečnosti. Od r. 1917 z Antroposofického hnutí vycházely misie v podobě hnutí. Tato hnutí vznikají z iniciativy 

lidí, kteří se v různých oborech lidské činnosti chtějí dát inspirovat Rudolfem Steinerem, a proto se na něho 

obracejí s žádostí o radu. Mnohem úspěšnějším hnutím je tzv. Waldorfská pedagogika, která je zaměřena na 

harmonické rozvíjení osobnosti dětí, jejích individuálních schopností, čímž má být umožněna realizace 

subjektivních předpokladů pro uskutečnění vývoje individuální svobody každého člověka. Roku 1923 se Rudolf 

Steiner, působící v Antroposofické společnosti až dosud jako externí učitel, staví do jejího čela a spojuje s ní svou 

individuální karmu. Jádrem této společnosti je Svobodná vysoká škola pro duchovní vědu, jež má do budoucnosti 

působit jako inspirační zdroj kultury nové doby, proudící do všech oblastí sociálního života. 

Mezi přední charakteristiky waldorfských škol patří snaha nenadřazovat žádný předmět či 
skupinu předmětů nad druhé a všechny předměty jsou určeny pro žáky obou pohlaví. Dívky tak 
například pracují s dřevem a kovem, chlapci zase pletou a háčkují. Smyslem toho pojetí školního 
plánu je dát všem dětem co nejširší základ - každý z předmětů rozvíjí dílčí aspekty lidských 
kvalit. V plánu výuky je dále zohledňováno co možná největší prolínání jednotlivých témat – 
snahou všech učitelů je stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, představovat svět ve 
vzájemných vztazích. V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky do učiva, 
hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb. V učebním plánu se také projevuje snaha o soulad 
mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami, lépe řečeno mezi pravdou, krásou a uměním.  
 
 

                                                            
10 Rudolf Steiner. Život a dílo. 2008. *online+*citace 14. 4. 2012+. Dostupné z: <http://www.rudolf-

steiner.estranky.cz/clanky/rudolf-steiner_-zivot-a-dilo/rudolf-steiner_-zivot-a-dilo.html> 
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Antroposofie 

 
Základní filosofií, ze které Waldorfské školy vycházejí pří tvorbě vlastního vzdělávacího 

systému, je antroposofie. Název je odvozen z řec. anthropos – člověk, a sofia – moudrost. Je to 
samostatná duchovní věda o podstatě člověka a jeho života, která v sobě zahrnuje mnoho 
různorodých myšlenek, prvků, motivů, inspirací.  
Obsahuje starověká i křesťanská mysteria, okultismus, nauky z východní filosofie, přírodní 
mystiku a filosofii J. W. Goetha. Představitelem a duchovním  otcem této složité nauky je Rudolf 
Steiner. 

Člověk, podle autorova mínění, není jen produktem přírodních sil, ale je tu přítomna i 
nějaká vyšší síla, která hned po narození působí na člověka a umožňuje mu rozvíjet jeho 
přirozený duchovní potenciál. Ten je vnímán jako soubor tvůrčích sil, které jsou nezávislé na 
fyzickém těle, poskytují myšlení, řeč a orientaci v prostoru. Výchova má tyto síly podporovat 
k maximálnímu rozvoji. Poznat tyto síly lze jen duchovní cestou skrze imaginaci, intuici a 
inspiraci. 

„Cílem člověka je, aby své já, vymezené tělem a duší, dokonale oduševnil cestou 
procítění.“…„ Na základě postupného rozvíjení „světů“, jimž odpovídá na každém vývojovém 
stupni jiné tělo, má dovést člověka k poznání nejvyššího a nejdokonalejšího těla, které je 
nositelem lidského „já.“ 11  

 
Antroposofie obsahuje i nauku o karmě a víru v reinkarnaci, proto je nutné k pochopení 

celé filosofie a také k pochopení správné výchovy přijmout existenci duchovního světa, odkud 
přicházejí duše lidí a vtělují se do konkrétního jedince. Růst těla, duše a ducha člověka má své 
pevné zákonitosti, které je třeba při výchově respektovat. 
Každý člověk je komplexem tří světů, tří těl. První, nejnižší, je hmotné, druhé éterické a třetí, 
nejvyšší, je astrální.  
Tak jako Steiner dělí svět a lidské tělo na tři části, stejně tak do tří stádií dělí i vývoj jedince.  

 

 Hmotné tělo  
o Souvisí s minerálním tělem, podléhá fyzikálním a chemickým zákonům 
o Má tvar a reprodukční schopnosti 
o Rozvíjí se do výměny zubů, tedy zhruba do 7 let věku 

 Výchovnou roli hraje napodobování a příklad. Vysvětlování, morální 
výklady a působení na rozumovou stránku je neúčinné. Intelekt nemá 
být zatěžován, toto období má být naplněné radostí, ze které dítě čerpá 
po celý svůj následující život. Krédem období je: „Svět je dobrý.“ 

 Éterické tělo 
o Životodárné (dává sílu hmotnému tělu) 
o Řídí tělesné procesy - dýchání, zpracování potravy, tepelnou regulaci a růst 
o Lze jej sledovat měřením apod. 
o Rozvíjí se od 7 do 14 let věku  

 při učení je stěžejní následování autority, respekt a láska k ní. Dítě 
přijímá mravní a estetická měřítka svého vychovatele a vnitřně se s ním 

                                                            
11 SVOBODOVÁ, Jarmila a  JŮVA Vladimír. Alternativní školy. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 1996. 112 s. 
ISBN: 80-85931-19-2. s. 13. 
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vyrovnává. Důraz je kladen prozatím na pamětné učivo, abstrakce ještě 
není dostatečně vyvinuta. Učitel má zprostředkovat výuku s důrazem 
na citovou výchovu, prožívání a rytmus, který má vliv na zdravý vývoj 
dítěte. Silným popudem k rozvoji éterického těla jsou také náboženské 
zážitky – bez nich se nevyvine charakter ani pevná vůle. Krédem je: 
„Svět je krásný.“  

 Astrální  
o Nositel potřeb a pocitů 
o Vnímání, emoce, myšlení,  
o Duševní bytost 
o Rozvíjí se od 14 do 21 let věku 

 Ve výchově se preferují složky mravní, estetické a náboženské, 
orientace na rytmus a takt. Důraz na samostatný úsudek a svobodné 
uvažování, vychovatel hledá účinný kompromis mezi rozumem a citem, 
poskytuje cestu k hledání souvislostí, hledat odpovědi na otázky 
existence světa. Krédem je: „Svět je pravdivý.“  

 

 Specificky lidské 
o Nejdokonalejší tělo příslušející pouze člověku 
o Nositel lidského Já 
o Vyšší duše, vědomí sebe sama, lásky a svobody 
o U každého jiné 

 
 

Jmenované části nejsou přítomny u dítěte v jediném okamžiku, postupně se vyvíjejí, 
jedno z druhého, od nejnižšího po nejvyšší. 
 

Řízení a organizace 

 
Na chodu a organizaci se podílí stejnou měrou tři články – pedagogové, rodiče a žáci. 
Za vedení školy neodpovídá její ředitel, ale celý pedagogický sbor v podobě kolegia učitelů. Ti 
společně rozhodují o provozních a odborných otázkách na pravidelných týdenních 
konferencích. Konference jsou stěžejním bodem práce kolegia a řeší se tu pedagogické 
otázky, stanovovány konkrétní úkoly na dané časové období, didaktické a metodické otázky 
jednotlivých ročníků. Konference probíhá formou diskusí všech zainteresovaných.  
Důležitým spojencem a tvůrcem školy jsou rodiče žáků. Podílí se na životě školy účinným 
způsobem – pomáhají s organizováním slavností, sbírek, výstav, podílejí se na údržbě apod. 
Ti aktivnější mohou mít také vliv na utváření výchovně-vzdělávacího procesu a zasahovat do 
pedagogických problémů. Rodiče se scházejí v rámci Společenství rodičů, kam řadíme 
všechny rodiče z celé školy a z nichž se tvoří Rodičovská rada -  zde se projednávají důležité 
otázky života a rozvoje školy. Tato rada soustředí iniciativy a podněty rodičů a formuluje 
rodičovskou vůli ostatním orgánům; zejména spolupracuje s kolegiem učitelů při realizaci 
pedagogických aktivit. Dále se mohou rodiče aktivně zapojit v rámci třídního společenství, 
které hájí zájmy rodičů jednoho třídního kolektivu  
Třetím samosprávným článkem je žákovské fórum, které pomáhá řešit problémy jednotlivých 
tříd, přispívat k hlubší a otevřenější spolupráci mezi žáky a učiteli, svými návrhy vylepšit 
vnitřní chod i podobu školy. Právo účastnit se společného dialogu má každý žák bez výjimky, 
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může přispět radou, představou, dotazovat se k aktuálním problémům. Každý hlas je 
vyslyšen a každá otázka zodpovězena. 
Žákovské fórum je svoláváno učiteli nebo rodičovskou radou. 
 
 Název školy je odvozen od německé obce, kde byla roku 1919 zřízena „svobodná 
škola“ pro děti dělníků tabákové společnosti Waldorf Astoria. 
 
Dnes jsou tyto školy obvykle zřizovány širší skupinou zájemců z řad pedagogů a rodičů 
budoucích žáků, formou zájmového sdružení či spolku.  
Částečně jsou financovány veřejnými zdroji, hlavní části příjmu školy je však školné. Škola 
také může usilovat o různé granty, sama pořádá kulturní, společenské a společensky 
prospěšné akce. 
 

 

Principy 

1. učení v souvislostech  

Důležitým hlediskem v učebním plánu je co možná největší prolínání jednotlivých témat. 
Ve vyučování je patrná snaha stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, 
představovat dětem svět ve vzájemných souvislostech a jejich vztahu k člověku. Proto výuka 
předmětů (jako např. matematika, fyzika, chemie, český jazyk, zeměpis atd.) probíhá v tzv. 
epochách  - tedy vyučovacím bloku, zahrnujícím, podle stupně školy, rozmezí 90 až 180 
minut, ve kterém učitel se svými žáky rozvíjejí společně jedno téma. Děje se tak po dobu 
dvou až pěti týdnů, každý den. Tento způsob umožňuje žákům probrat danou látku mnohem 
intenzivněji, prožívat ho po určitou dobu, ponořit se do tématu a pochopit tak hluboce jeho 
podstatu a souvislosti. Zároveň zde vzniká prostor k obohacení výuky o rozmanité souvislosti 
napříč dalšími vyučovacími předměty. Předmět vyučovaný v epoše se opakuje třikrát až 
čtyřikrát během školního roku. Epocha tak umožňuje žákům novou látku znovu „prožít" a 
objevit vztahy mezi jednotlivými prvky učiva. 
Samotná výuka v epochách se dělí na části: 

  rytmickou -  v nižších třídách trvá až dvacet minut. Má děti probudit, přivést k 
uvědomění si společenství třídy a naladit k následujícímu vyučování. Hraje se na 
flétnu, zpívá, recituje, provádějí se rytmická a pohybová cvičení nebo různá řečnická 
cvičení 

  vyučovací - následuje společné opakování látky z předešlého dne, odvození 
přírodních zákonitostí ze včerejších experimentů, případně i citové posouzení 
historických postav, o kterých byla předešlý den řeč. Z tohoto znovunaladění se 
vyplyne další učitelův výklad nového učiva. Tato část je ukončena zápisem do 
epochových sešitů, v nižších ročnících pod vedením učitele, ve vyšších samostatně. 
Děti připojují kresbu, úvahu nad tématem apod. 

 Vyprávěcí – posledních 10 - 15 minut času je věnováno vyprávění, jehož náměty se 
mění podle věku žáků. Vyprávěné příběhy napomáhají rozvoji kladných 
charakterových vlastností dětí a vystihují duševní náladu dosaženého stupně věku. 
Působivost živého slova je velmi velká, slovo a vnitřní nasazení učitele vyvolává v 
dětech chuť spolupracovat  
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2. Epochové sešity  

Jsou to speciální výukové prostředky, které si vytvářejí děti samotné. Mají podobu 
pracovních sešitů, kde si žáci kromě záznamu výkladu učitele zapisují své vlastní poznatky, 
prožitky, nákresy tabulky apod., a tímto způsobem si vypracovávají svoje vlastní pojetí 
probírané látky.  To vše podle hesla: „Co si kdo uvaří, to si také sní.“  12  Je zde tedy 
požadavek na samostatnost a odpovědnost žáka za svoje učení. Sestavit jasný, srozumitelný 
a stručný text je nanejvýš významným cvičením, kterého se žákům při vytváření těchto sešitů 
dostává.  
Epochové sešity nahrazují učebnice, které ve Waldorfských školách nejsou přítomny. Ty totiž 
podle názoru antroposofů nevyhovují dynamickému a mezioborovému pojetí výuky a jsou 
chápány pouze jako sekundární zdroj informací, které vedou k pasivitě a nikoliv k objevování 
světa. K rozšíření svých poznatků žáci používají primární literaturu, jako jsou encyklopedie, 
atlasy, příručky, statistická data odborné články atp. Tyto zdroje a epochové sešity můžeme 
zařadit k „aktivním“ pomůckám. 

3. Učitel 

Kvalita výuky a výchovy úzce souvisí s kvalitami učitele. Ten slouží svým svěřencům 
především jako vzor, jenž je hodný následování. Není tedy chápán jako prostředník přenosu 
informací, ale jako silná osobnost, která dětem poskytuje pomoc a podporu při jejich cestě 
za poznáním světa a jejich místa v něm. Má být přirozenou autoritou, která vytváří 
atmosféru souznění, spolupráce a zájmu ve prospěch harmonického rozvoje jednotlivce i 
celé skupiny. Má vést výuku se zřetelem na rozvoj tělesné, duševní a duchovní stránky 
každého dítěte. Z toho vyplývá požadavek na individuální přístup. Samozřejmým 
požadavkem je láska k dětem, ochota neustále se vzdělávat a pracovat na rozvoji své 
osobnosti. Jen takový vyučující může být pravým vzorem. 
Ve svém konání je učitel „svobodný.“ Vychází z potřeb dětí a ze svého nejlepšího 
přesvědčení. Má antroposofické vzdělání a pracuje podle Steinerovy teze: „výchova je 
umění.“  
Svoboda učitele se projevuje už v domácí přípravě, když vybírá a sestavuje vyučovací látku 
pro výuku svých žáků. Vzhledem k faktu, že není vázán na žádný, předem daný text ve formě 
celoškolsky uplatňované učebnice, je nucen hledat v různých zdrojích a pramenech obsah 
výuky. Může ho tak zpracovávat osobitým způsobem a s ohledem na potřeby třídního 
kolektivu. Učitel není vázán ani osnovami tradičního typu, jedinými závazky je ŠVP a 
požadavek harmonického rozvoje osobnosti žáka. Výuku učitel plánuje společně s žáky, s 
kolegy, případně i rodiči. 
Nejdůležitější otázkou, ze které každý waldorfský učitel vychází, není: „Co má dítě vědět 
v konkrétním ročníku?“, ale otázka: „Jaké kvality se v dětech momentálně rozvíjí a co vše je 
nutné podpořit?“ 

4. Rytmus 

                                                            
12 Asociace Waldorfských škol. (2008)[online][citace 12. 4. 2012] Dostupné z: 
<http://www.iwaldorf.cz/otazky.php?menu=ped-ota> 

 

http://www.iwaldorf.cz/otazky.php?menu=ped-ota
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Rytmus hraje ve waldorfské pedagogice významnou roli, spolu s pohybem pomáhá 
dětem zažít a pevně zakotvit všechny znalosti, které je třeba znát nazpaměť. Také školní rok 
se nese v rytmech nejrůznějších ročních svátků a slavností. A nakonec i každá vyučovací 
hodina či epocha má svůj daný rytmus.  

5. Prožitek  

Dítě je vedeno od samého počátku k objevování a prožitku učiva. Sami si mohou 
prakticky vyzkoušet přírodní zákonitosti a činnosti lidí, a poznají tak na vlastní kůži, jak věci 
fungují a jak je možné poznané jevy smysluplně využít v praktickém životě. 

 

 

6. Eurytmie  

Speciální umělecká pohybová výchova. Pro svůj specifický charakter je označována jako 
„viditelná řeč.“ Název je odvozen z řeckého Eu – nádherný a Rhytmus – řád. Doslovně 
bychom tedy mohli tuto uměleckou disciplinu přeložit jako „nádherný řád.“ Je to umění, 
v němž je lidské tělo nástrojem a každý účastník má za úkol vyjádřit viditelně v pohybu svého 
těla to, co se v prostoru aktuálně odehrává formou hudby nebo mluveného textu. 13 Má 
možnost prožít si tyto formy přímo ve svém těle, nemusí se tedy spoléhat pouze na svůj 
sluch. Jde o pohyb oduševnělý, umělecky utvářený. Eurytmii můžeme rozdělit do dvou 
kategorií: 

1. Eurytmie jazyková - pracuje s jednotlivými prvky řeči - hlásky, gramatika, 
rytmus, rým, poetika  

2. Eurytmie tónová - pracuje s tóny, intervaly, výška tónů, rytmus, takt 
 
Později žáci a studenti spojují obě části a vytvářejí skupinové prostorové formy v pohybu tak, 
aby odpovídajícím způsobem vyjádřily celou báseň či skladbu.  

Eurytmie si klade za cíl zprostředkovat všem účastníkům zážitek zdravého životního 
rytmu. Pohyb je střídán zklidněním, zvuk tichem. Smysl tohoto předmětu je především v 
hledání harmonie a ve vyrovnání protikladů v životě i duši člověka. Uvádí duševní stránku v 
soulad se stránkou tělesnou. Za zmínku také stojí provázanost eurytmie s ostatními 
předměty. Mimo estetické kvality poskytuje tento předmět také kvality poznávací. Z prožitků 
a poznatků rytmu je možné vyjít a vstoupit do rytmů planetárních. Tak se nám otvírá cesta k 
pochopení zákonitostí světa ve své objektivnější podobě. Je zde viditelná provázanost 
s částmi fyziky -  akustikou a astronomií. Tutéž paralelu můžeme také vysledovat například i v 
chemii při výuce chemických prvků. 
Neméně důležitý je také sociální aspekt. Pomocí jednotlivých cvičení jsou studenti vedeni k 
poznávání svého vlastního těla, k překonávání negativních emocí a k harmonické spolupráci 
se svým okolím. Studenti se učí ovládat své jednání a hledat tvůrčí řešení pro nastalé situace. 
Eurytmie v žácích vychovává úctu a porozumění pro sebe sama, probouzí cit pro hlubší 

                                                            
13 Akademie Tábor. Akademie sociálního učení. Eurytmie. 2009. *online+*citace 12. 4. 2012+. Dostupné z: 

<http://www.akademietabor.cz/studium/predmety/eurytmie-eurythmie> 

http://www.akademietabor.cz/studium/predmety/eurytmie-eurythmie
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spolupráci mezi členy skupiny a „nechává v dětech vyrůstat zážitek samostatné živé bytosti 
jako plnohodnotné součásti většího celku.“  14 
Eurytmická cvičení zlepšují koncentraci, pohybovou koordinaci, obratnost, orientaci v 
prostoru a v různých situacích, šikovnost, postřeh atd. Dále přispívá ke kultivaci jazykového a 
hudebního vnímání a tím se intenzivně podílí na rozvoji duševního a duchovního života 
studentů. 
 
 
 
 
 
 

7. Kreslení forem 
 

Je dalším typickým znakem waldorfských škol. Poskytuje průpravu a nácvik psaní a je 
také základem kreslení ve výtvarné výchově. Cílem je harmonizovat a podporovat rozvoj 
pohybového vnímání. Nejprve žáci prožívají formu pomocí pohybu vlastního těla, později 
dochází k zvnitřnění a zaznamenání pohybu tužkou. 
Nahlédněme podrobněji do ŠVP brněnské Waldorfské školy, abychom si blíže objasnili 
podstatu a cíl této výukové disciplíny:15 
 
1. ročník 
„Linie se objevuje ve dvou polárních možnostech: jako přímka a jako oblouk. Při kreslení má 
dítě prožít charakteristický rozdíl těchto dvou manifestačních forem: jednoznačný směr 
přímky vyžaduje a podporuje soustředění, myšlenkou řízenou vůli. Dynamická, k cíli 
nezaměřená „křivka“ ponechává individuální prostor – vůli určuje pocit. Během 1. ročníku se 
třídní učitel vrací k těmto základním formám v stále nových obměnách. Dítě je tak stále více 
vedeno od prožívání forem k jejich utváření: ve cvičeních vertikálního zrcadlení formy (vlevo – 
vpravo) je dítě schopno samostatně dotvářet celek obrazem vzoru.“ 
 
Obsahem výuky v tomto ročníku je:  

o přímka (svislá, vodorovná, šikmá) a oblouk v mnohonásobných obměnách 
s důrazem na rytmus formy 

o jednoduché oblé a hranaté formy 
o v sobě uzavřené formy: trojúhelník, kruh, ovál (elipsa), ležatá osmička  
o spirála: zavíjení a rozvíjení 
o jednodušší hvězdy 
o vertikální symetrie  

                                                            
14  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. str. 104 *online+. Brno: Waldorfská základní škola, 2009. 
[citace 12. 4. 2012+ Dostupné z:  < http://www.waldorf - 
Brno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf. > 
 
 

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Brno: Waldorfská základní škola, 2009. *citace    

12. 4. 2012] Dostupné z:  < http://www.waldorf - 

rno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf. > 
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                      Vertikální symetrie 
 
  
 
 
2. ročník 
„Ve cvičeních horizontálního zrcadlení formy (nahoře – dole): dítěti předložíme pouze horní 
polovinu horizontální formy a ono samo musí hledat odpovídající doplnění dole. Dítě přitom 
musí „vnitřně ožít“ a předložený tvar vnímat jako něco „nehotového“. Cílem tedy je, aby dítě 
ve své představě (a přirozeně i na papíře) doplnilo a dokončilo, co je nedokončené, 
nehotové.“ 
 
Obsahem výuky jsou následující formy: 

o rozvíjení dynamického kreslení 
o snadné proměny forem  
o horizontální symetrie (zrcadlení nahoře - dole) 
o symetrie osová, čtyřstranná symetrie 
o jednoduché copy (splétané pásy) 
o lemniskáty (ležaté osmičky) a jejich variace 

 
 

 

      

       Horizontální symetrie 
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Čtyřstranná symetrie  Jednoduché splétání 

 

                 

Proměny forem     Pokročilé splétání na druhém stupni16 

 

Na druhém stupni pokračuje kreslení forem nadále. Zprvu jednoduché tvary a pletence 
nabývají na složitosti, prohlubuje se práce s barvou. Obsahově je předmět mnohem 
pestřejší: 

 vytváření rovnováhy na ploše při všech cvičeních 

 různé způsoby tvorby plochy 

 kreslení podle přírody na exkurzích, využití skic 

 k volným kompozicím 

 obtížnější proměny lemniskáty 

 formy z langobardského a irského umění 

 obtížnější uzlové motivy 

 vyšší řády splétaných copů (pásů) 

 langobardské a keltské kříže 

 linie s geometrickým zaměřením 

 prohloubení rytmu (rytmizování formy) 

 hledání výrazu linie 

 formy provedené textilními prostředky (vyšívání, vázání, splétání) 

                                                            
16 [online][citace 12. 4. 2012+. Dostupné z: <http://waldorf. pb.cz/casto-kladene-dotazy/> 

http://waldorf.pb.cz/casto-kladene-dotazy/
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Pojetí výtvarné výchovy 

Výtvarná výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty a vztahuje se věcně i tematicky 
k učivu. Citujme opět z ŠVP ZWŠ v Brně 17: 
„Umění není vázané účelem, podněcuje v člověku svobodné tvoření. Dítě je při uměleckém 
tvoření silně citově zaujato, zvláště technika malování na vlhký list a technika "vrstvení" 
umožňuje silnou identifikaci. Umělecké zacházení s barvou by nemělo být zastíněno 
malováním z vnější představy. Malování tedy začíná způsobem blízkým "abstraktní" malbě. 
Vychází z "příběhů o barvách", které probouzejí barvy k životu, ještě než se zjeví na papíře. 
Poté, co se dítě dostatečně dlouho takto zabývalo barvami, mohou se začít objevovat tvary, 
které z barev vycházejí - skály, svět rostlin a zvířat, atmosférické jevy. I tehdy dominuje 
barevnost nad tvarem ilustrativním. V 7. - 8. ročníku se objevuje technika "vrstvení", která 
vyžaduje vědomější, technicky propracované zacházení s barvami. Umělecké tvoření je 
svobodné, avšak žák prožívá, jak si pro tuto svobodu utváří podmínky ve zvládnutí 
technických schopností. Výchozím bodem je barva, nikoliv linie. Hranice tvarů vznikají v 
přírodě jako rozhraní barev. Kresba a další techniky nacházejí své místo ve výuce vždy tam, 
kde je možno touto výtvarnou technikou pozitivně ovlivnit psychický vývoj žáka. „Malování k 
vyprávění“ (či kresebné malování) nebo k výuce pěstujeme po celou dobu školní docházky a 
návodem bývá např. učitelova kresba na tabuli. Východiskem je v každém případě barevná 
plocha. Ohraničení a obrysy vznikají v přírodě v podstatě tak, že vedle sebe leží různobarevné 
plochy. Ilustrace k textům v epochových sešitech, obrázky k prvouce, k přírodovědným a 
později k zeměpisným tématům, stejně jako exaktní, ale také esteticky hodnotné nákresy k 
pokusům ve fyzice a v chemii, vyžadují jednak neustálou péči a pozornost žáků, jednak další 
rozvoj tohoto způsobu malování - rozvoj z hlediska užitku.“ 
 
Obsahem výuky na prvním stupni (1. až 5. ročník) jsou tyto dovednosti:  

 polarita žlutá - modrá 

 základní barvy- žlutá, červená a modrá 

 postupné rozšíření barevné palety o sekundární barvy 

                                                            
17 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Brno: Waldorfská základní škola, 2009. *citace    

12. 4. 2012+ Dostupné z:  < http://www.waldorf - 

rno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf. > 
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o důkladný úvod do techniky malování na vlhký list 
o cvičení zaměřená na barevné kontrasty a souzvuky barev: 

 červená - žlutá, žlutá - modrá, modrá - červená, oranžová-zelená, zelená-fialová, 
fialová - oranžová, červená-zelená, žlutá-fialová, oranžová-modrá, žlutá-oranžová, 
oranžová-červená, červená-fialová, fialová-modrá, žlutá-zelená, modrá-zelená 

 cvičení barevných záměn na individuálních obrazech 

 vznik primárních barev žluté - modré - červené ze světla a temnoty 

 vznik zelené, oranžové, fialové mícháním barev 

 barevné tvůrčí pokusy 

 z barvy vznikající barvy zvířat 

 malování k vyprávěným příběhům 

 vyjádření nálad kresbou 

 zachycení charakteristické podoby jednotlivých zvířat 

 nálady z říše rostlin na základě zelené a žluté 

 rozlišování barevných kvalit  

 vypracování jemných barevných odstínů 

 cílevědomé zacházení s barevnými odstíny 
 

Na druhém stupni je možné pozorovat ústup od barevnosti a přechod k černé a bílé, jako 
nové vyjadřovací kvalitě. Pro toto věkové období je charakteristické vidění světa v polaritě 
černá x bílá, je tedy žádoucí, aby se tomuto postoji žáka ke světu a k sobě podřídil co nejvíce 
i obsah výuky. 
Pro příklad jmenujme např. tyto vyučované techniky: 18 
 

 černo-bílé malování uhlem nebo křídou 

 cvičení techniky nanášení vrstev v ploše různými technikami šrafování 

 kresba prostorových těles 

 kombinace těles vrhajících stín 

 základní cvičení k pochopení výrazových možností světla a stínu 

 převádění témat do různých technik 

 převedení černo-bílé kompozice na barevnou fantazii 

 převedení barevných studií na černo-bílé 
 

 
Jak vyplývá z této kapitoly věnované odkazu Rudolfa Steinera, estetická výchova se 

prolíná celým vyučovacím procesem. Není tu jen v podobě samostatného konkrétního 
předmětu, ale je přítomna v každém dalším. Můžeme hovořit o jisté estetizaci vyučování, 
veškerá práce učitele a jeho žáků je vnímána jako tvůrčí proces a umělecké dílo. Formování 
osobnosti žáků je umělecká práce, na níž se podílí nejen učitel, ale i jeho spolužáci a širší 
komunita školy, všechny školní předměty jsou tomuto cíli podřízeny. Estetické pojetí výchovy 
člověka je hlavním principem waldorfských škol.  
 

                                                            
18  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Brno: Waldorfská základní škola, 2009. *citace 

12. 4. 2012+ Dostupné z:  < http://www.waldorf -

Brno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf. > 
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Všechny jmenované principy jsou podřízeny jednomu cíli, ke kterému antroposoficky 
orientované školství míří. A tím je, že učební látka není určena k osvojení, „ale je nástrojem 
a prostředkem k rozvoji všech tělesných, duševních a duchovních schopností a k podpoře 
celkového vývoje dítěte.“ 19 
„Chceme-li rozvíjet celého člověka, nesmíme nic opomenout. Z toho vyplývá první důsledek 
pro školu: vzdělávací nabídkou školy musí být rozvíjeny vždy všechny duševní i tělesné 
kvality, myšlení, cit i vůle - hlava, srdce i ruce a nohy.“ 20 

 

„Klasická“ škola 

 
Ke dvěma výše popsaným alternativám bychom měli připojit alespoň několik odstavců o 

škole „klasické“ a jejím pojetí předmětů estetické výchovy. O tomto tématu v prostředí 
českých základních škol se zdařilým způsobem zhostila K. Brucknerová ve svých „Skicách.“21 
Nalézá několik přístupů k předmětu a dělí je na následující skupiny: 

 estetická výchova jako chrám 

 estetická výchova jako galerie 

 estetická výchova jako wellness centrum 

 estetická výchova jako sanatorium 
 

EV budovaná jako chrám má odkazovat k hodnotám, které převyšují člověka – ke 
Kráse, k Pravdě. Lásce, Dobru. Zdůrazňuje potřebu zastavení se a potřebu reflektovat vlastní 
život, postoje, myšlenky. Smyslem je hledání hluboce naplněného života. Souvisí s morální a 
spirituální výchovou, klade si za cíl přemýšlivý odstup a prožívání plnosti bytí. Neznamená to 
však být pouze iracionální, naše poznání může být poznáním, které se jen nedá vždy 
verbalizovat, definovat apod. Obsahem je tajemství, poukázání na další rozměry reality. 
Cesta k zahlédnutí tajemství, které nás převyšuje, pak může být zcela konkrétní práce a úsilí. 
Dřina, která nás dovede tam, kde chceme být. 
 EV jako galerie má umožnit a rozvíjet estetické uchopování světa, je nahlížením na 
svět. Pojmenovává vědomosti a dovednosti nutné k poznání uměleckých děl, tradic, 
dějinných souvislostí a teorii. Zprostředkovává hodnotnou oblast lidské činnosti, nabízí 
pohled do uměleckých jazyků a forem, pomáhá v myšlení o umění. Umění jako produkce je 
chápáno ve své exkluzivitě a je středobodem tohoto pojetí. 
 EV jako chrám, je tu postavena proto, aby směřovala naši pozornost ke všemu, co 
lidské pokolení převyšuje, EV jako galerie chrání a rozšiřuje svět umění, wellness nám nabízí 
relaxaci, kultivaci a přeměnu jak vnějších tak i vnitřních kvalit. Estetično, chápáno jako 
hodnota, přináší pocit kultivace a štěstí a také umožňuje vylepšení v našich dovednostech a 
osobních charakteristikách. Synonymem tohoto pojetí je „užitečnost.“ V první řadě je takto 
pojatá EV užitečná jako pomocnice při orientaci v naší kultuře, umožňuje bezpečný pohyb, je 
součástí kulturní gramotnosti jedince. Dále může být potvrzením vyššího sociálního statusu. 
A třetí užitečnost se projevuje v přenosu dovedností z umělecké oblasti do oblasti 
každodenního života – ať už se jedná o kultivovaný mluvený projev, kulturu oblékání a 

                                                            
19 ZDRAŽIL, Tomáš [online](2002)*citace 10. 4. 2012+. Dostupné z: <http://www.mistoprozivot.cz/skola/jakou-
skolu-vybrat-aneb-vzdelavaci-programy-a-modely-v-cr/strana-3 >    
20  tamtéž 
21 BRUCKNEROVÁ, Karla: Skici ze současné estetické výchovy. Brno, 2010. 219 s. Disertační práce na FF MU, 

Ústav pedagogických věd, vedoucí práce Milada Rabušicová. 

http://www.mistoprozivot.cz/skola/jakou-skolu-vybrat-aneb-vzdelavaci-programy-a-modely-v-cr/strana-3%20%3e
http://www.mistoprozivot.cz/skola/jakou-skolu-vybrat-aneb-vzdelavaci-programy-a-modely-v-cr/strana-3%20%3e
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bydlení apod. toto pojetí je přínosné nejen pro jedince -  sociální a osobnostní růst, ale i pro 
celou společnost – prevence sociálně patologických jevů, tolerance k odlišnostem, příliv 
energie… 
 EV v duchu sanatoria se odvolává na terapeutické techniky, jako jsou arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie apod. Dochází tu k přelévání mezi terapií a výchovou, 
k rozlišení může dojít až při konkrétní realizaci lekce. 
 
 
 

Závěr 

 
Popisovat a hodnotit stav „klasických“ českých škol v současnosti, je nadmíru obtížné 

až nemožné. Jednak doposud nebyly kurikulární dokumenty jednotlivých škol podrobeny 
důkladnější analýze a jednak díky mému pohybu v terénu jsem dospěla k faktu, že ne každý 
ŠVP je realizován stejným způsobem také v praxi. Na mnoha českých školách je ŠVP jen 
dobře upraveným RVP, který nemá s konkrétní výukou mnoho společného. Do analýzy je 
třeba také započítat osobní pojetí EV u konkrétních učitelů. Problematika pojetí EV je tedy 
dynamická, nelze ji jednoduše uchopit a popsat. Následující řádky jsou shrnutím vycházejícím 
z Brucknerové Skic a  nedávné zkušenosti autorky textu. 
 

1. estetická (výtvarná) výchova je realizována obvykle jako samostatný předmět, který 
je v různé míře na různých školách aplikován i do ostatních předmětů. Můžeme se 
setkat s nákresy map, výzdobou sešitů v humanitně zaměřených předmětech 
(dějepis, občanská výchova apod.), důležitou roli hrají nástěnky ve třídách a ostatních 
prostorách budovy školy.  

2. předměty estetické výchovy mají stále neujasněný a nezakotvený způsob hodnocení. 
Nepanuje tu žádná jednota ani shoda mezi učiteli, není jasné, co a jak má být 
hodnoceno. Nejobvyklejší je sumativní hodnocení formou známek za dovednost a 
snahu, častým způsobem formativního hodnocení jsou nástěnky, kde se uplatňuje 
převážně učitelův výběr.  Záměrem tvorby nástěnek je poukázat na kvalitní práce jako 
na vzor a také motivovat „slabší“ žáky k lepším výkonům. Chybí reflexivní přístup žáků 
ke svým pracím. 

3. Učitelé nedokážou svůj předmět dostatečně obhájit před svými žáky ani jejich rodiči. 
Výtvarná i hudební výchova je vnímána širší veřejností jako nedůležitá záležitost, ke 
které je třeba mít vrozené vlohy. O kultivačním charakteru rodiče ani žáci nehovoří. 

4. Předmětu učí speciálně zaměření odborníci, s kreativním potenciálem a uměleckými 
zkušenostmi 

5. Výuka probíhá pod vedením pedagoga, který zadává nejen téma práce, ale obvykle i 
cestu k jeho uchopení. Žáci pracují jednou technikou, prostor pro kreativitu bývá 
omezen na vzor nebo postup práce. 

6. V dlouhodobém časovém horizontu předmětu je patrné „hodnotové vakuum“ 22  

                                                            
22 tamtéž 
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Chybí jasně vymezené hodnoty, ke kterým by měly předměty EV své žáky vést, 
možných hodnot se na tomto poli objevuje příliš mnoho na to, aby je učitelé i žáci 
mohli společně náležitě vstřebat. 

 
Abychom však nebyli příliš jednostranně nakloněni alternativním formám a 

nespravedliví ke klasickým školám, je na tomto místě vhodné zařadit pro srovnání i některé 
kritické ohlasy k alternativním formám vzdělávání. 
Waldorfským školám je vyčítán přílišný důraz na antroposofickou filosofii. Výuka je zatížena 
myšlenkami R. Steinera a jeho naukou, v každém předmětu. Zatímco v oblasti výchovných 
předmětů přináší obohacení, v oblasti přírodovědně orientovaných může být ke škodě věci. 
Žáci nepřijdou ve výuce do styku se současným vědeckým poznáním, ale je jim předložen 
antroposofický koncept vzniku světa, který vychází z východních a křesťanských představ. A 
tak žáci poslouchají výklad o hudbě sfér, kreslí si do epochových sešitů člověka jako 
obrácenou květinu, apod.  Sama za sebe, jako autorka tohoto textu, nevidím jako dobrý příliš 
úzký vztah učitele a žáků. Učitel jako jediná autorita, která ví vše, je hodná následování a je 
s žáky spojena celých devět let, nepřináší dle mého názoru svým svěřencům dostatečnou 
svobodu a spíše je činní závislými na cizím názoru. V tomto ohledu shledávám postavení 
učitele montessori školy jako výhodnější. Jeho postoj, být nápomocný, ale nebýt ve středu, 
umožňuje dětem dostatečný odstup k vytvoření si vlastního názoru na věc (i když možná 
chybného) a později k samostatnému chování ve všech oblastech života. Dále je pro 
waldorfského učitele velice náročná příprava na výuku, kdy musí obsáhnout učivo od 1. až do 
9. třídy a je otázka k diskuzi, zdali mu to přísluší - tj.: „opravdu obsáhne takový záběr, i když 
není odborníkem?“  
Rodičovskou veřejností je také často kritizován princip svobody v Montessori školách. Žáci si 
tu smějí vybírat předmět, kterému se chtějí věnovat a čas k pochopení látky. Panují 
samozřejmé obavy z toho, že se dítě bude věnovat přednostně jednomu předmětu na úkor 
druhých. Zkušenosti učitelek tomu však nenasvědčují. Zřejmě tu působí přirozená dětská 
zvídavost, která je zaměřena široce, nikoliv specificky úzce a je třeba po vzoru učitelů dětem 
více důvěřovat. Tento směr výchovy a vzdělávání není vhodný pro děti se syndromem ADHD, 
vyžaduje totiž od dětí plné soustředění na práci a jakékoliv rušení  není žádoucí. 
Alternativní školy působí v České republice příliš krátkou dobu na to, abychom mohli učinit 
z jejich analýz nějaké obecné závěry. Rodiče budoucích žáků jsou v první řadě těmi, kteří se 
zasluhují o jejich vznik a následný vývoj. Jsou dobře informovaní a přejímají filosofii té které 
alternativy. Je úkolem odborníků, aby tyto školy podrobovali svým výzkumům, podávali o 
nich veřejnosti srozumitelné zprávy a umožňovali tak lepší vývoj celého školství v České 
republice. Úkolem těchto škol je reflexe své vlastní práce, otevřenost směrem k veřejnosti i 
směrem k odborníkům. Potom budou k dispozici informace, které umožní objektivní náhled 
na problematiku alternativního školství.  
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PRAKTICKÁ ČÁST  
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Praktická část je pokusem o komplex úkolů, které vzbuzují zájem a aktivitu studentů. 
Jsou vybrány z pestré nabídky alternativních škol (viz teoretická část) a z portfolia metod 
Kritického myšlení. Vycházejí z konstruktivistického pojetí vyučování, které vyjadřuje důvěru 
a podporu studentům, a kladou důraz především na jejich aktivitu. Základním východiskem 
tohoto pojetí je teze, že student přichází do výuky s vlastními představami, znalostmi (tzv. 
prekoncepty) a výuka slouží nejen k obohacení znalostního potenciálu, ale mnohdy také 
k přetvoření starých prekonceptů do podoby nových, kvalitativně hodnotnějších. Tomu je 
přizpůsoben vyučovací proces. Na počátku, v části zvané evokace, se vyvolávají stávající 
prekoncepty, aby se osvěžily a vzájemně se porovnávaly. Už z pouhého porovnání může dojít 
k získání nových informací, či posunu ve struktuře. Poté následuje fáze učení, kde jsou do 
stávající struktury vkládána nová data. Nakolik dobře se nová data vstřebala, se zjišťuje v 
závěrečné fázi – reflexi. Staré a nové informace jsou znovu vyvolány v nových kontextech. I 
zde probíhá učení - tedy strukturování nové látky, není to pouhé opakování. Celý proces 
probíhá formou pestrých aktivit – brainstorming, mentální mapování, diskuse, čtení, psaní 
poznámek, prezentace… Učební potenciál těchto metod je velmi vysoký, je mnohem vyšší 
než v případě klasického frontálního vyučování. Vyžadují však připraveného studenta a 
učitele. Jmenované metody jsou náročné na samostatnost a odpovědnost studentů, od 
učitele vyžadují schopnost více naslouchat, než mluvit, ochotu zůstat vzadu, pozorovat a 
organizovat flexibilně dění ve třídě. Oběma skupinám je to ale ku prospěchu a přináší 
vzájemné potěšení z práce. 

 
 

Proč zrovna barvy?                                    V barvě je život a je „živá.“ (Fr. Kupka) 
 

Touto kapitolou bych chtěla poukázat na význam barev v našem životě. Je jim 
zasvěcena praktická část a považuji proto za vhodné, obhájit volbu tohoto tématu do výuky 
na střední škole. Obhájit ji nejen před čtenářem, ale také, a to především, před studenty 
samotnými. Nechť tedy tato kapitola slouží především učitelům a jejich žákům, aby si 
uvědomili, jak pestrý a nádherný je svět barev a my s nimi. 
 
          Motivací je fakt, že barvy, jež nás obklopují, s nimiž se denně potkáváme na každém 
svém kroku, bereme jako naprostou samozřejmost a již se nezabýváme jejími obsahy a řečí. 
Barvy nás nejen obklopují, ale přímo vypovídají o stavu světa - zelené ovoce je nezralé; 
pomáhají nám orientovat se v prostoru - červená, která může znamenat zákaz; přinášejí 
radost, potěšení, dokážou nás zneklidnit i uspat - pokud se budeme zdržovat déle v modře 
vymalované místnosti. Připomeňme zde také známý Ittenův pokus – při hostině měnil světlo 
v místnosti pomocí intenzivního barevného osvětlení a jídlo na stolech, původně chutné a 
lákající k okušení, začalo hosty odpuzovat a vzbuzovat nechuť. 

Ve 20. století věnuje psychologie velkou pozornost psychickým vztahům člověka 
k barvám, zejména k oblíbeným a odmítaným (tzv. barevná preference). Významný výzkum 
učinili například Dr. Antal Nemcsics z budapešťské techniky, který shromáždil 50 000 údajů 
od pokusných osob. Dalším, kdo podnikl výzkum v oblasti barevného cítění, byl Johannes 
Itten, jeden ze zakladatelů Bauhasu, nebo psycholog Max Lüscher. 
Podle Johanese Ittena  odpovídá osobní barevná škála přirozenosti jedince, jeho vnitřní 
konstituci a konstrukci. Z barevné kompozice lze vyčíst způsob cítění, myšlení a jednání 
konkrétního člověka. 

Podívejme se na příklad. Práce žáka, který se stal kostelníkem a rytcem zlata a stříbra, 
popsal Itten takto: „…vyzařující teplá žluť do světle fialové vypovídá o jeho religiozitě, zatímco 
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celý akord z jasně světle fialové, žlutých a zlatohnědých tónů působí jako svit aury a svědčí o 
velké schopnosti koncentrace.“ 23 
 
Itten přiřadil barvám tyto pocitové hodnoty:  

 Žlutá = osvícené vědění 

 Oranžová = hrdé sebevědomí 

 Červená = materiální síla 

 Fialová = nevědomá, procítěná zbožnost 

 Modř = pokorná víra  

 Zelená = soucit 
 
Dále Itten vytváří matematické barevné vztahy: 

Červená + žlutá = oranžová moc + vědomí = sebevědomí 

Červená + modrá = fialová   láska + víra = vroucná zbožnost 

 

Žlutá + modrá = zelená vědění + víra = soucit  

 

 

Přes tyto výsledky musí Itten konstatovat, jak proměnlivé a tajuplné jsou psychicko-
expresivní hodnoty barev, jak rozmanité je jejich subjektivní pociťování.24 

V souladu se svou tendencí k absolutizaci významů barev vytváří Itten  analogii mezi 
barvou a tvarem, podle myšlenky, že „ expresivní kvality barvy a formy mají být vždy 
synchronizovány, tj. formový a barevný výraz se má vždy vzájemně podporovat forma a 
barevný výraz nemají jít proti sobě.“ 25 

 Čtverec je symbolem hmoty, tíže a přísného ohraničení. Čtverci odpovídá červená 
jako barva hmoty, tíže a neprůhlednost červené odpovídá statickému a těžkému tvaru 
čtverce. Trojúhelník odpovídá myšlení, přičítá se mu účinek založený na agresivním a 
bojovném působení jeho úhlů. Jeho beztížnému charakteru odpovídá žlutá. Kruh budí pocit 
napětí a neustálého pohybu, je také symbolem vnitřního duševního pohybu, pohroužení se 
do sebe. Je proto přiřazován průhledné modři. Sekundárním barvám jsou přisouzeny 
odvozené tvary jako elipsa, lichoběžník… 
 

                                                            
23 HRDLIČKA, Emil: Ittenův podnět k výkladu barevného cítění. Estetická výchova, roč. 1967/1968, č. 7, str. 76. 
24 Tamtéž 
25 tamtéž 
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                                                      Ittenova analogie barev a tvarů 

 
 Vztahy mezi barevným a tvarovým cítěním patří mezi jevy, které psychologie zařazuje 
do oblasti tzv. synestesie. Jejím základem jsou pravděpodobně emocionální asociace 
aktuálních vjemů s dřívějšími zážitky a zkušenostmi. 

 Kandinskij vedle synestesie barevné a tvarové cítí i jiné vztahy: mluví o pichlavosti, 
hladkosti, suchosti, voňavosti barev, jejich sametovosti a měkkosti. 
  Z uvedeného vyplývá, že na barvu a barevné vztahy v obraze nelze pohlížet jako na 
pouhé postihování barevné stránky přírodní skutečnosti. Konečné barevné řešení je nutno 
chápat jako výsledek procesu, v němž se prolnou smyslové podněty a prvotní úvaha 
barevných vztahů se subjektivním výběrem barev a jejich vztahů. Tato realizace je na jedné 
straně deformací skutečnosti, na straně druhé je uskutečněním smyslově emocionálního 
vztahu ke skutečnosti a z hlediska umělce nejpravdivějším vyjádřením. 
 Velmi významnou práci udělal na poli zkoumání barev Max Lüscher. Sestavil barevný 
test založený na preferenci, podle nějž lze diagnostikovat různé psychické poruchy. Princip 
testu spočívá v přiřazení barev k psychologickým kategoriím. K základním barvám červené, 
zelené, žluté a modré přiřadil pojmy autonomie a heteronomie, aktivita a pasivita. Testovaná 
osoba vybírá ze sedmi tabulek ty barvy, které se jí nejvíce líbí a ty, které odmítá. Pro příklad 
uveďme několik barevných charakteristik.  Šedi určují afektivní a psycho- 
motorické východisko. Střední šeď vyjadřuje potřebu integrace, tendenci ke stálosti a řádu. 
Tmavošedá potřebu tělesného a citového uspokojení. Černá znamená opozici, agresivní či 
destruktivní sklony apod. 
Pojetí barev Maxe Luschera by se dalo stručně shrnout do následujících bodů: 

 Žlutá – uvolnění, změna, potřeba osobního rozvoje, projevuje se svobodně 

 Oranžově červená - značí touhu po zážitku, vysokou úroveň aktivity, intenzívní 
angažovanost. 

 Červená  - potřeba aktivity, silná sebedůvěra, pocit síly 

 Fialová je výrazem sugestibility, ochoty k uchvácení. 

 Modrá reprezentuje cit, intenzívní potřebu citové vazby a uspokojení, snahu po 
harmonii, citlivost, klid,  

 Modrozelená se vztahuje k vypětí vůle, k sebeuplatnění 

 Čistou zelenou preferují lidé, kteří se chtějí vyznačovat pevností a jistotou postojů, 
mají silnou potřebu identity a sebeúcty  
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Principy míchání 

 
CMYK je model založený na subtraktivním míchání barev, tzn., že mícháním od sebe 

barvy odečítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu. Používá se 
především u reprodukčních technik a zařízení (tiskárny, klasická malba…),  která barvy tvoří 
mícháním pigmentů.  
Model obsahuje tyto čtyři základní barvy: 

 azurovou (Cyan) 
 purpurovou (Magenta) 
 žlutou (Yellow) 
 černou (Key), tato barva je správně označována jako Key, nikoliv blacK, Key proto, že 

se při soutisku CMYK barev typicky barvy zarovnávají na tzv. klíčovací značky, které 
jsou tištěné klasickou černou barvou. 

V ideálním případě by byly postačující pouze první tři barvy (model CMY), jejichž 
subtraktivním složením dohromady by měla vzniknout černá barva. Ve skutečnosti však při 
použití reálných barviv vznikne barva tmavě hnědo-šedivá. Proto se v praxi používá černá. 
 

 
 
 
 RGB model je aditivní způsob míchání barev, tzn., že se míchá vyzařované světlo, 
používá ve všech monitorech a projektorech. Složením všech tří základních barev vzniká bílá. 
Model vychází z těchto barev: 

 červená (Red) 

 zelená (Green) 

 modrá (Blue) 
 
 

 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%BD_model
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subtraktivn%C3%AD_m%C3%ADch%C3%A1n%C3%AD_barev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A9_spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azurov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Purpurov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlut%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%BD_model
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aditivn%C3%AD_m%C3%ADch%C3%A1n%C3%AD_barev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_%28obrazovka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektor
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Teorie barev Rudolfa Steinera 

 
 Velmi zajímavou a originální teorii barev vytvořil Rudolf Steiner na podkladě studia 
barev podle J. W. Goetha. Goethe vycházel z předpokladu, že barva vzniká ze světla a tmy. 
Také každé barvě přidal morálně etický význam. Steiner Goethovy myšlenky rozvíjel dále 
tvořivým způsobem a aplikoval zde svoji antroposofii. Nahlédněme blíže.  
Je podstatou světla že vnímáme barvy kolem sebe. Bez světla bychom žádné barvy vůbec 
nevnímali. Barva je na povrchu věcí, teprve odražené světlo nám ji ukáže. My sami, pokud se 
probudíme do krásného rána naplněného slunečním světlem, jsme uvnitř také prozářeni a 
cítíme se být sami v sobě, přicházíme ke svému pravému já. Světlo produchovňuje a 
umožňuje našemu vnitřnímu já se prožívat.  
Opakem světla je samozřejmě tma, stín a černá barva. V černé temnotě nemá život co 
pohledávat. Černá barva je životu cizí a nepřátelská. Z rostliny, ze které vyprchal veškerý 
život, se stává temná hmota, která později přirozenou cestou přejde do podoby černého uhlí.  
Jedině duch (zastoupený bílou barvou) se dokáže v černé prosadit, prosvětlit ji. Naopak, zase 
černou můžete produchovnět bílou plochu.  
Dalšími, pro tuto teorii nepostradatelnými barvami jsou zelená a broskvová. Zelenou 
necháme ve své představě vzniknout tak, že do proudu čisté a klidné bílé necháme ze dvou 
konců zářit modrou a žlutou. Zelená, typická barva rostlin, je obrazem života. Rostliny nemají 
ani duši, jako zvířata, ani ducha jako člověk, ale mají život. 
Barvu broskvovou musíme hledat jiným způsobem. Vzniká prozářením proudu černé a bílé 
červenou barvou.  Tento odstín odpovídá barvě lidské pleti a to, co skrze tuto barvu září 
navenek, je člověk prožívající se sám v sobě jako duše. 
Z výše řečeného plyne: 

 Bílá je obraz ducha 

 Černá je obraz mrtvého 

 Zelená je obraz života 

 Broskvová je obraz duše 
 

Barevný svět není skutečný, je jen obrazem přírody. Pokud bychom jmenované čtyři barvy a 
jejich vlastnosti zaznamenali do kruhu, máme možnost sledovat nové vztahy mezi nimi. 
 
 
 

                         Černá / mrtvé 
 
 
 
                                Bílá / duch                                               Zelená / život 
     
 
 
    
 
    
                                Broskvová / duše 
        

 Černá = duchovní obraz mrtvého 
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 Zelená = mrtvý obraz živého 

 Broskvová = živý obraz duše 

 Bílá = duševní obraz ducha 
 
Vezme-li přírodní říše a budeme stoupat od mrtvého k živému, od duševního k duchovnímu, 
pak projdeme od nerostného, přes rostlinný a živočišný svět až do světa duchovního. 
Barvě je lhostejný náš subjektivní dojem. Není ji však lhostejné, když si to, co je živé, dá svoji 
barvu.  To, co je živé, se vždy projeví zeleně, to, co je obdařené živou duší se projeví 
broskvovou, to, co je neživé, bude černé a to co je obrazem ducha, spatříme jako bílé. To je 
objektivní realita barev.  
Výše popsané barvy mají obrazný charakter. To znamená, že něco bytostného je 
zachycováno něčím jiným. Vždy máme nějakou entitu, která vrhá stín a další entitu, která 
svítí, a tímto způsobem dostaneme obraz v podobě konkrétní barvy.  

 Je-li duševní, co vytváří stín a duch tím, co svítí, pak dostaneme bílou barvu. 

 Je-li živé, co vytváří stín a duševní tím, co svítí, pak dostaneme broskvovou barvu. 

 Je-li mrtvé, co vytváří stín a živé tím, co svítí, pak dostaneme zelenou barvu. 

 Je-li duchovní, co vytváří stín a mrtvo tím, co svítí, pak dostaneme černou barvu. 
 
 

To, co vrhá stín To, co svítí Obraz  

Duch Mrtvé Černá 

Mrtvé Živé Zelená 

Živé Duševní Broskvová 

duševní duch Bílá 

 
 Paleta barev je však mnohem širší a proto pojďme podrobněji popsat charaktery 
dalších, známějších a obvyklejších. 
 Jak již bylo řečeno, barvy pocházejí ze dvou protikladných entit - světla a temnoty. Ve 
světle žije myšlenka a odumírající minulost, v temnotě vzniká vůle a přichází odtud 
budoucnost. Světlo se projevuje v bílé barvě, temnota se projevuje v černé. Člověk se z vnější 
světelné povahy světa obrací k tomu, co jej uchopuje zevnitř. Má se obracet ke svému nitru 
celou svoji bytostí. Vnitřní já člověka i svět kolem se zrodily v minulosti, nyní je to 
osvětlováno a člověk má hledět do budoucnosti tak, jako by hleděl na zrající plody. V květech 
se zračí minulost, budoucnost, kterou je třeba uchopit, je ukryta v plodu. Příroda ve své 
zelené barvě odkazuje k tomu, co ještě neodumřelo, k tady a teď, budoucnost vychází 
z temného a ve spojení s modrou se osvědčuje jako budoucí naděje. Naproti tomu tam, kde 
je odkaz k minulosti, kde leží to, co doposud zraje a je vnitřně pronikáno silou, tam je teplo. 
Tady se nám objevují barvy teplého spektra. 
 
 
 
 
 
 
 

Broskvová 
 

Červená           Modrá 
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Zelená 

  
Co člověk prožívá, to nevnímá. Žijeme-li uprostřed broskvové (viz vysvětlení výše), ve spektru 
ji vynecháváme a nahrazujeme ji prodlouženou červenou a prodlouženou modrou. Takto se 
dostáváme k barevnému spektru, jak jej důvěrně známe z duhy a výkladů fyziky. Spojením 
spektra do kruhu dostaneme chromatický kruh a s ním další charakteristiky barev a jejich 
vztahů mezi sebou navzájem. 
 

                                                                   
 
Na pravé straně máme teplé, žluto-červené barvy, na levé modravé, temné barvy.  
Barvy na pravé straně stoupají vzhůru a jsou temperamentní a živé, jasné, jsou spojovány 
s teplem, silou, energií, okázalostí, navozují pocity ctižádosti a vzrušení, v extrémním případě 
jsou ostré a nepříjemné. Jsou odstředivé - nutí k útěku od nich. 
Barvy na levé straně klesají, způsobují neklid, slabost, jsou chladné, zádumčivé, depresivní, 
toužící. Jsou dostředivé - nabádají nás, abychom je následovali. 
Každá barva samostatně má svůj vlastní, osobitý charakter, svoji podstatu. Rudolf Steiner 
podstatu barev opět spojuje s duší a životem, podle své antroposofické filosofie.  
 Žlutá podle něj silně vyzařuje, uprostřed je nasycená, směrem ke krajům má potřebu 
se rozšiřovat. Není možné ji ohraničit a ponechat v klidu. Vždy se bude chtít dostat ven, 
prolomit své hranice a podívat se za ně, aby ovládla i zbytek plochy. Žlutá chce vyzařovat, 
jedno kudy a jak. Vyzařováním ven však žlutá ztrácí na jasnosti a slábne. Pokud by takto žlutá 
neučinila, stala by se protivnou a odpudivou. Byla by to příliš silná, agresivní vládkyně.  Ve 
své pravé podstatě je leskem, září ducha. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 Modrá je opakem žluté. Vyžaduje, aby zářila směrem dovnitř, k sobě, do sebe. Pokud 
ji namalujeme uprostřed slabší a u okrajů plně sytou, bude to modrá ve své nejvlastnější 
podstatě. Nepotřebuje vyzařovat navenek, nechce se rozbíhat, ale chce pronikat do sebe, 
prýští do nitra sebe samé.  Hromadí se na okrajích, vytváří si nepropustné hranice a tím 
zvyšuje svůj účinek. Modrá je vnitřní koncentrace, zachování se. Je to lesk (záře) duševna. 
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Červená stojí mezi oběma extrémy, je klidná, nechce vyzařovat, ale prosadí se. Chce být 
rovnoměrná, chce udržet rovnováhu mezi vyzařováním a hromaděním se, mezi vtahováním 
se do sebe a rozplývání kolem. Má povahu rovnoměrně zářící barvy. Je to lesk života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zelená nevzbuzuje žádnou antipatii, je klidná, vyrovnaná, lze ji ohraničit. Chce být 
nanesena, chce být ohraničena. Nečiní si žádné nároky, nechce ani unikat mimo prostor, ani 
nevtahuje. V tom si je podobná s červenou, zelená se však nehodlá nijak prosazovat. Je tu 
s námi, klidná, harmonická.  
 Fialová se chce rozpustit, zcela se rozplynout, má vnitřní pohyblivost. 
 Broskvová nemá vlastní hranice, lze ji nanést pouze jako náladu. Nijak se neprojevuje 
ani neprosazuje, chce být jen znovu a znovu utvářena, rozplývá se. Rozplývání se je její 
základní charakter. 
 Z výše popsaného vyplývá skutečnost, že Rudolf Steiner rozděloval barvy do dvou 
odlišných skupin. První skupinou jsou barvy – bílá, černá, zelená a broskvová, tedy barvy 
nevyskytující se v chromatickém kruhu (vyjma zelené) a druhou žlutá, červená, modrá, tedy 
skupina barev, kterou známe jako základní. Proč tak učinil? Jaká je pravá podstata tohoto 
dělení? Odpověď musíme hledat, jako ostatně vždy, v duchovně - antroposofickém pojetí 
barev. 
Rozdíl je v charakteru a podstatě barev. První skupina nevábných barev jsou jen stínem 
vrženým z mimosmyslové entity, jsou jejich viditelnými obrazy. Druhá skupina barev, ty, 
které za barvy obvykle považujeme, nejsou už stíny nebo obrazy něčeho jiného, ale jsou 
bytostného charakteru – svítí, vyzařují ze sebe samých a lesknou se. Jsou tedy živé. Podstata 
se ohlašuje navenek. Toto rovnoměrné záření, které zasvítí a zaleskne se v proudu bílé a 
černé, může dát vzniknout barvě broskvové. Zaleskne-li se do bílé žlutá a modrá, vznikne 
zelená. Zaleskne-li se modrá a červená vznikne fialová, zaleskne-li se červená a žlutá, máme 
oranžovou. Důležitou roli tu stále hraje lesk, který je harmonický v červené. Pokud bychom 
se pohybovali ve spektru směrem ke krajům (žlutá x modrá), bude lesku buď ubývat 
(zelená)nebo se bude nepřiměřeně hromadit (modrá). 
 



44 

 

 
 Člověk se s barvami ztotožňuje, přejímá ji a nabývá s ní osobitého charakteru. 
Červený člověk a jeho červený svět budou navenek vyzařovat božský hněv, v červeni onen 
božský hněv také zakusí. S oranžovou se bude cítit vyzbrojen vnitřní silou, bude sílit na 
každém jeho kroku. V případě této barvy se učíme chopit nitra věcí a spojit se se sebou 
samými. Učíme se touze po poznání vnitřní povahy věcí. Ve žluté jsme přeneseni na počátek 
našeho cyklu, člověk žije v silách, kterými byl stvořen. V zelené barvě je člověk posílen ve své 
aktuální reinkarnaci, prožije vnitřní uzdravení, podnítí egoistické síly ve svém nitru. Modrá 
znamená překonání egoismu, rozvinutí makrokosmu v nás, oddanost božímu, božská 
milosrdnost nám jde vstříc a my se cítíme být jí obšťastněni. 
Takto se projevuje vnitřní povaha barevnosti. Barvy prohlubují a oživují lidskou duši a její 
život. Barvy proudící do světa podněcují duši, uvádějí ji v život a pohyb, na rozdíl od světa 
materiálního, který duši dusí, činní ji pasivní, místo aby ji rozvíjel. Barvy jsou v naší duši, 
nikoliv ve vnějším světě. 
 Tato obsáhlá a k pochopení náročná teorie barev je bohatým podnětem pro 
pedagogy waldorfských škol, kteří na základě této nauky tvoří obsah výtvarné výchovy. 
Malířská cvičení, vedená důsledně v uvedeném smyslu této teorie, jsou dobrým základem 
všem žákům od první do deváté třídy. Absolventi těchto škol jsou obvykle výtvarně 
nadprůměrní, ačkoliv nelze předpokládat, že jsou všichni nadprůměrně talentovaní. Jejich 
práce jsou obvykle diváky přijímány s obdivem a nadšením. Jako další přidanou hodnotu 
takto pojaté výuky můžeme jmenovat terapeutický přínos svým uživatelům - práce 
s akvarelem přináší nejen potěšení, ale i harmonii, tiché rozjímání, vnitřní ponoření, nutnost 
překonávat drobné překážky a tím i sebe sama. Spojením s dalšími disciplinami jako je 
kreslení forem či eurytmie žák nabývá vnitřní jistoty při vytváření jakéhokoliv „díla.“ Jeho 
práce je vždy vedena vnitřně a vyzařuje osobitost svého autora.  
 
 
 
 
 

Teorie barev Františka Kupky  
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„Ačkoliv schopnost vidět a cítit je velmi cenná, zkušenost dokazuje, že pocit té či oné 
barvy je velmi nejasný, je to něco, v čem se můžeme mýlit a co můžeme jen velmi těžce určit. 
Při promítnutí světelného paprsku do mozkové oblasti zraku, je tento vydán proměnám, 
jimiž podléhá v přijímajících orgánech a také vydán asociacím. Je tedy vhodnější, budeme-li 
sledovat zážitky světelných hodnot ve stavech naší duše.“ 
V našich pocitech má barva úlohu „světelných stavů. Světelné výšky nalezneme ve žlutých 
škálách, hloubky pak na straně jedné v krajní červeni, na druhé v tónech fialových.  

Barva je jak pro umělce, který ji užívá, tak pro diváka, který ji vnímá, skutečným 
prostředníkem dojmu. „Vezměme zase za příklad krabici s pastely, kde jsou všechny tyčinky 
stejných forem a rozměrů; můžeme vzít žlutou, modrou nebo kteroukoliv jinou barvu, a 
každá vytváří v nás pocity různých účinků. Každá látka barviva sama o sobě jeví svou 
výkonnou vlastnost různými chvějnými vlnami.“ Bod, čára a obrys jsou výrazy chtěné a 
shodné s ději, které vznikly v umělcově duši, ale barva, tón jsou pozitivní samy o sobě, jsou 
to složky schopné budit různé pocity ještě předtím, než přijmou chtěný tvar. 

Prvními začátky práce s barvou, ještě před rokem 1910, nalézáme v obraze Žlutá 
škála 26, pravděpodobný autoportrét sestavený ze žlutých, okrových a oranžových tónů, kde 
je hlavní pozornost soustředěna na barevné řešení. Hlavní žluté a okrové tóny jsou doplněny 
doplňkovou fialovou. Objekt je sestaven ze světelného barevného prolínání, moderními slovy 
- je virtuální realitou. Kupka pracuje s myšlenkou prolínání objektu a ovzduší. „Zde není nic 
jiného nic než rozřezávání ploch. Musíme ještě najít způsob atmosférického prolínání…“ Je to 
hra se světlem a tóny žluté. Je to sólo pro žlutou. Žlutou škálou se Kupka staví do popředí 
moderních malířů, dokonce můžeme konstatovat, že práce svých současníků dalece 
předbíhá. 

 Dostáváme se tak k dílům, která barvu vymaňovala ze služebnictví formy a prostoru, 
k dílům, která se snažila jednotlivým barvám přiřadit ojedinělý a nezaměnitelný tvar. Vznikl 
cyklus sledující vztah barvy a formy, kde forma je podřízena charakteru té které barvy. 
Jedním z prvních je obraz nazvaný Tvar modré 27. Autor modrou pojal jako soubor 
horizontálních linií, které ostře dopadají na nízký horizont, sestavený taktéž liniově. Modré 
tak zůstal její studený charakter. Její otevřená náruč je podána diagonálami vycházejícími ze 
středu obrazu. Zde však působí uchvatitelsky až agresivně, není to tichá kaple jako v případě 
obrazu Čáry, plochy a hloubky. 
Zobrazování forem je tak procesem vymezování vztahů a výměny energií. Symboličnost 
přímek pomáhá dále vyjádřit Kupkou přisouzený charakter modré: „ Přímka jako natažený 
provaz, ladná, energická, nadpřirozená, připomíná abstraktní svět. Je absolutní a pohřížená 
ve svou nehybnost, zrakový smysl ji pojímá v její celistvosti a připouští snadno její 
prodloužení: vida ji vycházet z jednoho bodu, zjišťuje prostě její směr. V kolmici je všechna 
majestátní statičnost, výška i hloubka jsou v ní obsaženy. Spojuje a dělí prostor horizontálně. 
Rozmnoženy jsouce v četné rovnoběžky, kolmice se stávají výrazem úzkostného a němého 
očekávání, šířícího se horizontálně.“ 28 
Z uvedeného vyplývá poznatek, že Kupkova cesta k modři je zcela jiná než u Kandinského 
nebo Ittena. Kupka vycházel z optického principu, Itten pak vytvořil analogii mezi barvou a 
tvarem podle myšlenky, že „expresivní kvality barvy a formy mají být vždy synchronizovány, 
tj. formový a barevný výraz se má vždy vzájemně podporovat, forma a barevný výraz nemají 
jít proti sobě.“ 29 

                                                            
26 Viz obrazová příloha 
27 Tamtéž 
28 Tamtéž  
29 HRDLIČKA, Emil: Ittenův podnět k výkladu barevného cítění. Estetická výchova. roč. 1967/1968, č.7.  str. 76. 
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Tvar žluté 30vychází ze soustředných elips od jemně žlutavé až k syté oranži. Ze spodní 
části vnitřní elipsy vybíhá několik linií vstříc divákovi.  Základní tvar žluté vychází z tvaru 
vejce. Kupka přisuzuje žluti oválné a vejčité tvary, přísluší ji tedy charakter související 
s počátkem života. Je výrazem jeho zájmu o morfogenezi, dědičnost a životní sílu, o zájem 
zkoumat jejich vzájemnou provázanost a vzájemný vliv. Divák pociťuje jemný půvab, jakoby 
jej ovanulo příjemné bezprostřední teplo. Oválný tvar odkazuje také na kinetickou a 
dynamickou energii žluté, žlutá se ze svého středu uvolňuje směrem k divákovi. Kupkovy 
Tvary žluté jakoby zde ilustrovaly slova V. Kandinského: „Hledíme-li na žlutě vyplněný kruh, 
zpozorujeme, že žlutá vyzařuje, ze středu získává pohyb a téměř viditelně se k nám 
přibližuje.“ Můžeme sledovat dva pohyby. „První pohyb žluté, úsilí směřované k člověku, 
které se může stupňovat až k vtíravosti a také druhý pohyb, rozpínání přes hranici, 
rozptylování sil do okolí.“ 31  

Zcela jinak působí Tvar oranžové.32 Ta je tvořena zprohýbanými překypujícími liniemi. 
Tvar i intenzita barvy je ve veselém rychlém pohybu, obraz diváku dodává silnou dávku 
energie. Proč autor zvolil právě křivky, vysvětluje následujícím způsobem: 
„…naopak rumělkové červeni a oranžové žluti nejlépe hoví, umožníme-li jim, aby se rozpínaly 
ve tvarech okrouhlých a ohebných. Jsouce z vidma nejméně lomitelné a majíce nejpřímější 
paprsky, překypují přes okraje a přicházejí k oku v zářivých kotoučích, vědomy si své 
dobyvačné síly.“ Oko je sleduje jako had a jsou tedy i veličinou času. Všechny upomínají 
tvarem na živé organismy a každou vydutou částí připomínají živý tvar – plodí život. Čím více 
jsou jejich záhyby křivější, tím více jsou křivky hovornější, ba přímo žvatlavější.“ 
Tak jako žlutá symbolizovala tvarem zárodek života, oranžová symbolizuje život sám. 
Pozorujeme gynoidní tvary, přelévá se tu proud živé hmoty, stále se proměňuje tvar, vzniká 
život. 

Oranžová je zde podána ve svém typickém pohybu. Není to její příběh, je to vyjádření 
základní vlastnosti v „zastaveném“ čase obrazu.   

Tento koncept Tvarů barev vychází z  morfismu soustředí se na proces formování. 
Dalšími momenty, které se tu objevují, jsou pohyb, čas a prostor. Jsou to vztahy, které 
podmiňují fyzickou i psychickou existenci věcí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEKCE 

 

                                                            
30 Viz obrazová příloha 
31 JJAKUBEC, Václav, RÝDL, Karel: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991 
32 Viz obrazová příloha 
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Nyní se dostáváme k samotným lekcím. Pro účely této práce jich bylo vytvořeno 
sedm, v přibližném rozsahu 10 vyučovacích hodin. Do tohoto časového rozmezí jsou 
zahrnuty jak teoretické vstupy, tak praktické výstupy, v každé lekci je myšleno na reflexi 
(podle vzoru E-U-R). Teorie i praktické úkoly byly koncipovány tak, aby vytvořily potřebný 
základ k pochopení malířského umění a s ohledem na rozvoj informačních technologií. Proto 
se v teorii student potká například s ukázkami malířské tvorby předních světových malířů 
nebo barevnými modely CMYK a RGB. Sám také bude tvořivě pracovat na zadaných 
tématech, aby si zkusil práci s barvou a vytříbil si barevné cítění. Lekce jsou tedy komplexní. 
Z metod, popsaných v části teoretické, jsou nejvíce zastoupeny metody kritického myšlení, 
dále elipsa, kreslení forem a částečně eurytmie. Je tu zařazeno i heuristické učení a 
dramatizace. Diskuse, rozhovory a prezentace jsou samozřejmostí. Hodnocení výsledných 
prací provedou sami studenti. Učitel je povede k objevování hodnot ve výtvarném umění, 
upozorní je na přednosti v rozličném řešení problémů, povede je k toleranci a respektu 
k práci druhých, naučí je přemýšlet nad výtvarnými díly.  

 
Jednotlivými cíli jsou:  

1. pochopení principu barev – co jsou to barvy a jak vznikají  
2. barva jako vlastnost předmětu  
3. barva jako nositel významu 
4. funkce barev v umění a v životě člověka 
5. barva jako osobní prožitek 

 
Téma barev je velice široké a jistě by se jím dalo strávit mnohem více času, než 

nabízených 10 hodin. Opakuje se pravidelně v požadavcích na jednotlivé disciplíny ve 
výtvarné výchově, provází nás v práci i volném času, vypovídá mnohé o naší osobnosti. Je 
tedy těžké určit, co je třeba ve výuce upřednostnit a co je možné potlačit. Jistě si také každý 
čtenář dokáže představit své vlastní hodiny na téma barva a považovat oprávněně své 
představy za kvalitní, Nicméně projekt je už hotov v nabízené podobě a čeká jen na své 
uživatele. Jaká ta podoba je, jestli je možné ji považovat za kvalitní a funkční, záleží až na 
konečné realizaci. Než ji však zhodnotíme, je potřeba se s ní seznámit blíže. Prosím tedy, 
pokračujte ve čtení, na dalších odstavcích a stranách je vám projekt k dispozici k bližšímu 
studiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L e k c e :   C o   j e   t o   b a r v a ? 
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Cíl:  Student zná fyzikální podstatu barev, ví co je to barevné spektrum a chromatický kruh 

Obsah: 

student za pomoci teorie a praxe nahlédne do tajemství barev, intenzivně si je procítí  

Postup:  

 brainstorming na téma BARVA 

 barevný kruh – studenti se shromáždí do kruhu kolem malého koberečku, kam 
skládají přírodniny podle jejich barev. Úkolem je odhalit pravidlo, jak je k sobě podle 
přiřadit 

 Otázky k diskusi: Jaké vztahy, pravidla jste nalezli??? 
o Jaké máme další skupiny barev (základní, doplňkové, kontrastní, teplé, …) 
o Jaké barvy nám tu chybí a proč??? 
o Jaké jsou základní a doplňkové barvy??? 
o A CO KDYŽ JE TO NAOPAK??? 

 roztřídění studentů do 6 skupin podle 1, náhodně vybrané barvy 

 metoda Kostka – popis 1 barvy, PL, následná prezentace před třídou 
Zadání : 
Pokuste se charakterizovat barvu X podle následujících kritérií: Co je to?  
 
Popište, jak vypadá, co vidíme… 

1. Porovnejte, čemu se podobá, čím se liší    
2. Asociujte, co se vám vybaví, když se řekne X 
3. Analyzujte – z čeho se skládá, jaký je princip 
4. Aplikujte – jak to můžete použít 
5. Argumentujte – pro i proti 

 
(Příklad: žlutá – podobá se svitu slunce, liší se od modré a fialové, vybaví se teplo, příjemný 
pocit, bolest očí, princip – základní barva, signální, nejblíže slunečnímu záření, délka vlny 565 
– 590 nm, použití – výmalba pracovní místnosti, podle Feng-Shui východní strana domu, 
signalizace na semaforu, pro – hřejivá, uklidňující, proti – příliš může ozařovat, nepříjemná) 

 
Nemusíte použít všechna kritéria, ale odpovězte alespoň na 4 
Svoje nápady zapisujte na papír, po skončení budete prezentovat před třídou.  

 Prezentace, komentáře 
 

 Praktický úkol č. 1:  Žlutá a modrá 
 
Popis 1. úkolu: 
1. Navlhčete papír z obou stran 
2. Doprostřed udělejte žlutou skvrnu, nechte ji rozpít 
3. Okolo začněte pracovat modrou barvou a to tak, že ji budete postupně ztmavovat 

směrem k okrajům 
4. Necháme uschnout 
Je možné (nikoliv nutné)přimíchávat jemně červenou, případně černou barvu 

 
       Popis 2. Úkolu: 

1. Stejné provedení jako v 1. úkolu, ale barvy budou v opačném pořadí. Tedy 
začněte modrou skvrnou a postupně kolem ztmavějte žlutou. 
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Je možné (nikoliv nutné) přimíchávat jemně červenou barvu 
 

 Reflexe: výstava prací, rozhovor:  Jak se mi pracovalo? 
     Co se mi dařilo, líbilo? 

         Co bylo obtížné? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L e k c e : T e o r i e   b a r e v 

 
Cíl:  Student zná principy míchání barev 
 

Postup: 
 Opakování – pětilístek na jednotlivé barvy, ve dvojicích 

 
Žlutá 

Zářivá jasná 
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Září pulsuje hřeje 
Ozařuje vás teplé slunce 

Hvězda 
 

 Nové skupinky – v každé skupince musí být všech 6 barev 
o Práce s textem a PL – krátký odborný a čtivý text s tematikou barev – princip 

vzniku, míchání RGB a CMYK.  
o Jaké barvy jsou „základní v RGB a jaké v CMYK?“ 

 
o Studenti mají průhledné folie a mohou zkoušet, zdali pravidla vyplývající 

z textu skutečně platí.  

 Úkol: Práce s akvarelem nebo pastelkami 
o Studenti se pokusí 3 základními barvami – žlutá, purpurová a modrá - vytvořit 

další barvy, vytvoří chromatický kruh, pak odstíny jednotlivých barev, tabulku 
doplňkových, systém RGB a CMYK 

 
 
 
 

 
Chromatický kruh        RGB     CMYK 

 
 

 Shrnutí nového poznatku, slovně i pomocí malého experimentu (folie nebo baterky 
s barevnými filtry) 

 Výstava pracovních listů – srovnání s pracemi spolužáků, zjištění, že se barevné cítění 
jednotlivých lidí může odlišovat 

 
 
 

3. L e k c e:   B a r v a   a   j á  

 
Cíl:   Student chápe barvu jak na úrovni fyzikální, tak i na úrovni symbolické, je si vědom 

dvojího charakteru barvy – za prvé jako média, které doplňuje svět (dodává barvu 
předmětům), za druhé jako svébytného nositele významu (červená = pozor, zelená = 
fuj, …) 
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Obsah:  
Studenti prohloubí své znalosti z první lekce, uvědomí si svoje osobní stanoviska ve 
vztahu k barvě (jaké preferuje či odmítá a proč), pokusí se svůj osobitý názor ztvárnit 
výtvarnými prostředky 

 

Postup:  

 Krátká motivace – forma dramatizace – studenti se rozdělí do 4 skupin, každá obdrží 
text s krátkou básničkou od J. W. Goetha 33, pojednávající o barvě a snaží se krátce 
(přibližně do časového limitu 3 minut) němohrou předvést její obsah a charakter. 
Ostatní hádají, komentují obsah a způsob provedení. Doplňují svými postřehy.  

 
 

Č e r v e n á:             
Rudá je láska 
Rudá je krev 
Rudý je ďábel  
A jeho krev    

 
M o d r á: 

Na všech kopcích 
Je klid 
Ve všech vrcholcích stromů 
Neuslyšíš 
Ani dech 
Ptáci mlčí v lese 
Počkej jen, brzy 
Ty si také odpočineš   
 

 
Ž l u t á: 
 Toulat se polem, lesy 
 Písničku pískaje si 
 Hned sem a hned zas tam! 
 A do taktu se kývá 
 A s melodií splývá 

Vše na mně, vše co mám.            
 

Z e l e n á: 

Zbabělých pochyb 
 Váhavý pohyb 
 Zženštilé strášky 
 Bázlivé nářky 
 Nemohou zahnat strast 

                                                            
33 CARLGREN, Franz. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy a zprávy ze světového hnutí 

svobodných waldorfských škol. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991. 263 s.. ISBN: 80-900307-2-6. 
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 Pokoj Ti dát 
 Všem násilnostem 
 Vydrž čelit po svém 
 Neskloň se nikdy 

Ukaž své síly                                                                                 
 

 Technika dvojitý zápisník – text věnovaný jednotlivým barvám, studenti zapisují na 
pravou prázdnou stranu svoje komentáře, otázky a postoje z přečteného textu. 
Používají celé věty, z uvedených 10 barev se musejí vyjádřit nejméně k šesti. V textu 
je uveřejněna i černá, bílá a hnědá, nechybí zde základní fyzikální podstata, text je 
směsicí textů o barvě – Kandinského názory, psychologie barev atp. 

 Studenti jednotlivě dávají k diskusi svoje komentáře, ostatní reagují souhlasem, 
nesouhlasem, připojují svoje postřehy, rozšiřují o nové pohledy 

 Škálování oblíbenosti barev – pro každou barvu 1 linie, od 0 do 100, studenti osobně 
označí svoje hodnocení k příslušnému bodu podle své individuální volby. Účast na 
volbě je dobrovolná. 

 Skládanka – studenti rozdělení do čtyř skupin skládají dohromady vždy jedno puzzle z 
výtvarných děl z různých období a ismů. Po té, co správně seskládají obraz, na druhé 
straně naleznou související text. Ten si pečlivě přečtou a poté jeden z každé skupiny 
prezentuje před třídou nové poznatky. Taktéž stručně 1 větou zapíše čitelně na 
tabuli. 

 Práce celé třídy  
Shrnutí – zamyslete se, jaké jsou funkce barvy v jednotlivých stylech: 
o Impresionismus – zachycuje 1. dojem (Monet) 
o Zobrazovací funkce – zachytit reálnou podobu věcí (holandská malba) 
o Expresionismus – barva jako svobodné médium, které má vyjádřit pocity 

autora k zobrazované věci nebo skutečnosti, neodpovídá realitě 
o Abstrakce – osvobozená barva, neslouží k zobrazení věcí ani pocitů, obrazy pro 

barvu samu (Kupka) 
 

 Praktický úkol: Tvar barvy  
práce temperou, papírem, hlínou… 
 
 
 
 
 
Zadání : 
Vyber si 1 barvu ze spektra a libovolným způsobem a materiálem se pokus vyjádřit 
její charakteristiku – živost, rychlost, její působení, svoje představy, dej barvě TVAR. 
K dispozici máš tyto média - tempery, papír, hlínu.  Jedno médium si podle libosti 
vyber a pracuj s ním.  
Je možné pracovat plošně - liniemi, drápáním, vytrháváním apod. nebo trojrozměrně 
-  např. mačkáním, trháním, hlazením. Není bezpodmínečně nutné přiřadit zvolené 
barvě její reálnou barvu (tj. obraz Červená malovat červenou), máš možnost barvy 
mísit, případně použít barvu zcela jinou (obraz Červená namalovat např. modrou) 
Pracovat můžeš sám nebo ve dvojici. Pokud si nevíš rady, chvíli hledej -  nahlédni do 
svého dvojitého zápisníku nebo na tabuli, půjči si barevnou folii apod. Jistě najdeš 
inspiraci. 
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Po dokončení úkolu si budeme o našich pracích povídat. 
Hodně zdaru  
 
Poznámky vyučujícího: 
Očekávaným výstupem je soubor zcela různorodých prací – jak ve výběru barev, tak 
zpracování v materiálu i technice práce. Přístup studentů by měl být co nejvíce 
osobní. 

 

 Reflexe nad vystavenými pracemi. Seskupit práce podle barev (červená k červené 
atd.), pozorovat rozdíly a shody ve vyjádření. Otázky: 
o Proč jste barvu X udělali právě takto?  
o Může to být i jinak? Proč? 
o Jaké barvy nám tu chybí? A proč? 
o Jak byste zpracovali černou? Jaká je to barva z optického hlediska? (Pohlcuje 

světlo) 
o Jak byste zpracovali bílou? Jaká je to barva z optického hlediska? (Odráží 

světlo) 
o Je vám černá a bílá sympatická? Proč ano proč ne? 
o A co šedá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L e k c e:  Ž i v l y 

 
Cíl:  Student chápe významy barev na hlubší úrovni jako odezvu svého já. Je si vědom 

svých jedinečných vlastností. 
 Student přijímá názor druhého. 
 Student chápe a interpretuje obsah výtvarných děl 

Obsah:  

 Obsahem vyučovací jednotky je analýza barevných vztahů na základě kontrastu. 
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Postup: 

Opakování:  
Chromatický kruh spojený s Ittenovými pocitovými hodnotami:34 

 

 Žlutá = osvícené vědění 

 Oranžová = hrdé sebevědomí 

 Červená = materiální síla 

 Fialová = nevědomá, procítěná zbožnost 

 Modř = pokorná víra  

 Zelená = soucit 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diskuse ve dvojicích nad chromatickým kruhem.  Téma: „Moje oblíbená barva a proč“. 
Žáci debatují o tom, zdali výroky jsou směrem k nim platné či nikoliv, jestli se poznávají, 
k čemu chtějí dospět. Vyjádření souhlasu či nesouhlasu. 
Po té skupiny studentů hledají opozitní barvy a vlastnosti. Hledají a jmenují rozdíly a 
shodné znaky. Studenti by měli dojít k poznání, že pouze jedna vlastnost nestačí, že 
žádnou z nich není možné označit za nežádoucí a že protiklady mohou mezi vzájemně 
sebou spolupracovat a doplňovat se. 

   
Otázky učitele:  
 
o Jakou barvu máte nejraději? Proč?  
o Která barva je opakem žluté? V čem? Jsou si v něčem podobné? 
o Mají něco společného černá a bíla? 

 

 Práce s textem – kratší text zaměřený na kontrast, jak vzniká, za jakým účelem 

                                                            
34 HRDLIČKA, Emil: Ittenův podnět k výkladu barevného cítění. Estetická výchova, roč. 1967/1968, č.7, 

str. 76. 
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 Metoda ANO/NE- studenti obdrží tabulku s několika výroky a do kolonek zaškrtnou, 
zdali s výrokem souhlasí či nikoliv. Výroky vycházejí z předcházejícího textu a životní 
zkušenosti studentů. Nejsou tu správné nebo špatné odpovědi, záleží na studentovi, 
pro kterou variantu se rozhodne. 

 Diskuze nad výsledky – zjištění, že každý máme jiný názor a je to tak v pořádku 

Praktický úkol: 

o Zaznamenej sám nebo ve dvojici 2 – 3 barvami, z nichž 1 bude kontrastní 
k druhým, co všechno se může stát, když se spolu setkají: 

 oheň a voda 
 voda a země 
 země a vzduch 
 vzduch a oheň 

 
Vyber si jen 1 možnost.  
Než začneš pracovat, přemýšlej nad různými stavy a mezistavy obou živlů.  
 
 
 
 
Jako pomůcku můžeš využít následující tabulku: 
 

 
VDUCH 

 
o čistý, čerstvý 
o chladný x teplý,  
o proudí, plyne, vane,  
o stojí, stoupá x klesá,  
o přináší x odnáší 
o žlutá barva? 
o uvolnění, změna, rozvoj, svoboda 

 

 
OHEŇ 

 
o pálí, hřeje,  
o vládne, čistí 
o plápolá,  
o teplo, žár 
o přináší x odnáší 
o červená barva? 
o aktivita, pocit vlastní síly, sebedůvěra 

 

 
VODA 

 
o čistá, životodárná 
o chladná x teplá,  
o proudí, plyne, stojí,  
o stoupá x klesá,  
o přináší x odnáší 
o modrá barva? 
o klid, uspokojení, zařazenost 

 
 
 
 
 

 
ZEMĚ 

 
o dusí X vyživuje 
o bez pohybu? 
o tvrdá x měkká, těžká x lehká 
o hrubá x jemná 
o zelená barva? 
o pevnost, setrvání, identita, sebeúcta 
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 Poznámky učitele:  
Učitel sleduje práci studentů a reaguje na jednotlivé případy.  
Vhodné komentáře a otázky studentům: 
„Vidím, že jste si vybrali krajní možnost. Proč?“  
„Těší mě, že zde našla své místo i harmonie.“ Proč jste zvolili tento přístup?“ 
Tyto otázky mohou studenti zpracovat i za domácí úkol. 

 

 Reflexe  
Výstava prací a následná diskuse. V diskusi porovnáváme se studenty tato tři kriteria 
(dle Slavíka)35: 

* obsažnost – práce odpovídá nebo neodpovídá zadání, je jasně čitelná tzn., že 
zřetelně vyjadřuje názor, myšlenky autora, je obsahově bohatá / je chaotická, 
chudá, nesrozumitelná, nelze interpretovat její obsahy 

* originalita – práce je překvapivá, plná nápadů, vyvolává emocionální odezvu/ 
práce je tuctová, působí nudně 

* barevnost – práce přitahuje působivým výběrem, zpracováním a rozložením 
barev, je citově působivá harmonií nebo dobře zvládnutou kontrastností/ 
práce je barevně nevýrazná, působí špinavě nebo tvrdě, je spíše kreslená než 
malovaná 

 
 

Otázky na závěr:  
* Je vše jen „černé“ nebo „bílé“??? 
* Na čem to záleží??? 

 
 
 
 

5. L e k c e :   B a r e v n á   h a r m o n i e 

 
Cíl:  

Student používá širokou paletu barev k citlivému vyjádření svého záměru. 
Student aplikuje vědomosti a dovednosti na zadaném úkolu. 
Student adekvátně reaguje na práci druhých, je schopen odhalit záměr tvůrce a 
zhodnotit kvalitu práce. 
 

Postup: 
 Pracovní listy – každý student obdrží list s barevnými ukázkami obrazů malíře Fr. 

Kupky. Tyto obrazy jsou vybrány z období těsně před a po vzniku abstrakce – Žena 
trhající květiny, 1910 – 1911, Plány podle barev, 1910 – 1911, Řazení vertikál, 1910 – 

                                                            
35 Viz literaturu a prameny 
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1911, Nokturno, 1910 – 1911, Modrá kompozice 1923, cyklus Tvarů barev, Modré 
v pohybu II, 1923. Záměrně nejsou uvedeny názvy ani autor děl.  
Studenti mají za úkol k těmto ukázkám vymyslet vlastní název. (pokud to technické 
vybavení dovolí, jsou ukázky zároveň promítnuty ve velkém formátu na tabuli). 

 Diskuse – čtení nápadů, krátké vysvětlení, proč si student vymyslel právě tento 
název. 
Otázky učitele – Co se na obrazech děje? Mají něco společného? 

 Čtení textu – text o malíři Františku Kupkovy a jeho práci s barvou. V tomto textu už 
jsou uvedeny pravé názvy obrazů, které žáci měli pojmenovávat v první části lekce a 
mohou si tak srovnat svoje nápady s autorovými. 

 Metoda Pyramida údajů 
Studenti obdrží PL s nákresem pyramidy o třech patrech a návodem, jak si do ní mají 
vepisovat údaje z přečteného textu. 
 
 

 
 

 Diskuse nad výsledky pyramidy – zjištění, že názory na to, co je důležité, se různí. 
Shrnutí toho podstatného učitelem a žáky. 

 Praktický úkol: Vyber si podle svého vkusu z Newtonova kruhu 2 - 4 harmonické 
barvy (tj. ty, které leží těsně vedle sebe) a zpracuj barevně objekt, který leží před 
Tebou (odborně se nazývá draperie). Nemusíš pracovat realisticky, nech se vést svou 
fantazií a vyprávěj svůj vlastní příběh. 

 Reflexe prací – v kruhu, nejprve tichá prohlídka, každý si zapisuje formou 
nesourodých poznámek své dojmy z vystavených prací. Následuje volný rozbor 
vybraných děl studenty – každý, kdo chce hovořit, vybere si 1 konkrétní dílo (ne 
vlastní)a řekne: 
 

o co se mu na práci kolegy líbí a proč 
o o čem všem může práce vypovídat – co připomíná, jak vypadá… 
o Autor pak může (ale také nemusí) přidat svůj komentář maximálně v 1 větě. 

 
 Studenti se střídají, větší část z počtu by se měla dostat ke slovu. 

Pokyny k hodnocení studenty:  
1. Hodnoť práci autora, ne autora samotného. 
2. Hledej nejprve to dobré, kvalitní a pochval to. Teprve potom kritizuj. 
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6. L e k c e :  M a n d a l a 

 
Cíl:  Student rozvíjí své kresebné dovednosti. 

Student aplikuje nabyté znalosti a dovednosti ve volné práci. 
Studentovi přináší výtvarná práce radost.  
Student je si vědom sebe sama jako jedinečného individua. 
 

Postup: 
 Zrcadlové kreslení – volná kresba pouze podle ruky, předtištěné vzory,  

od nejjednodušších po složité 
o Vertikálně 
o Horizontálně 
o Spojení vertikály s horizontálou 
o „Spletence“ – keltské vzory 

 Cvičení levo-pravé orientace  
o Ležatá osmička rukou – vždy jen jednou, pak vystřídat, oběma směry 
o Zrcadlo – práce ve dvojici – jeden vykonává nějaký pohyb, druhý opakuje, po 

časovém limitu se partneři vystřídají 
o Ležatá osmička v prostoru, formou chůze po třídě – nejprve každý sám, po té 

se postupně přidávají další účastníci, dvojice, trojice, …celá třída 
o Pohyb do kruhu a v kruhu 
o Ztišení v kruhu – zdůraznění rovnosti a otevřenosti v kruhu, povídání o 

významu kruhu – harmonie, nekonečno, dokonalost, věčný návrat… 

 Práce s obrazy mandal – stručné vysvětlení co je to mandala, k čemu se používá, 
ukázky mandal a výtvarných děl pracujících s tématem kruhu a jeho významy.  

 Praktický úkol:  
Vytvoření mandaly na velký čtvercový formát sám, ve dvojici až čtveřici 

 Reflexe – každý student či skupina prezentuje svoji mandalu – řekne svůj záměr, 
obhájí výběr barev a tvarů (proč si vybral zrovna tak, jak si vybral). Ostatní mohou 
krátce komentovat.  

7. L e k c e :   C o   j s e m   s e   n a u č i l  

 
 
Cíl:  Student umí kvalifikovaně zhodnotit průběh a výsledky své práce z předchozích lekcí. 
 Student si je vědom svých předností i nedostatků v malířské práci.  
Obsah: práce s portfoliem 
Postup:  

 Práce ve dvojicích – studenti listují v PL, svých záznamech, sešitech, pracích a 
vzájemně si vyměňují informace o tom, co se každému z nich konkrétně: 

o velmi dobře zdařilo a je s tím spokojený 
o nejvíce líbilo a proč 
o příliš nepovedlo a musí na tom ještě zapracovat.  

Uvede, proč se to nepovedlo a konkrétní způsoby, jak věc napravit 
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 Práce celé třídy – každý může říci jeden ze tří bodů, podle vlastního výběru. 

 Shrnutí – učitel poděkuje za zdárný průběh hodiny a připomene žákům, že se dnes 
naučili hodnotit svoje vlastní práce a uvědomují si své postoje 

* Poznámky učitele: práce s portfoliem předpokládá pozitivní a přátelsky naladěnou 
atmosféru ve třídě. Kolektiv studentů by měl být stmelený a navyklý často debatovat, 
nebát se obhájit svoje názory a postoje, tolerovat názory ostatních a být skupinou 
sebevědomých a svobodných mladých lidí. 
Učitel je v roli průvodce, komentátora a moderátora, ne vševědoucí autoritou. Vede 
svoje studenty tak, aby nacházeli odpovědi sami – v sobě, mezi sebou, případně v 
dalších zdrojích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 
 Změny v českém školství probíhají pomalu, ačkoliv se o nutnosti jejich 
zavedení hovoří na odborné i laické veřejnosti skoro již dvacet let. Tato neutěšená 
situace mi byla pobídkou a inspirací k napsání této práce. Nechci však být mentorem, 
který ukazuje prstem na nejviditelnější chyby, ale ráda bych přispěla „svoji troškou do 
mlýna.“  
 Záměrem této diplomové práce bylo přinést výukový projekt zaměřený pro 
studenty středních škol na téma: Barva. Sběr informací a vytvoření projektu bylo 
podřízeno i dalšímu cíli – přinést inspiraci a znalosti dalším kolegům, pracujícím 
v učitelském oboru.  

Oporou k vytvoření projektu je první, teoretická část. Zabývá se rozborem 
kvalit alternativních škol v oblasti estetické výchovy, je inspirací i zdrojem informací. 
Jsou tu podrobněji popsány principy, cíle a metody práce. Velkou měrou jsou tu 
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zastoupeny metody a postupy, se kterými se v klasické škole setkáme pouze zřídka, a 
které mají na osobnost žáka formativní a pozitivní vliv. Mám na mysli například 
cvičení ticha a práci na elipse v Montessori školách, také kreslení forem a eurytmie, 
typické předměty Waldorfských škol, by neměly zůstat mimo hlavní proud a tím i 
mimo dosah široké žákovské populace. Montessori elipsa poskytuje bezpečný prostor 
k výměně informací. Prezentují se zde názory, postoje, vznikají tu nové otázky a hledá 
se odpověď. Ráda bych zdůraznila i bezpečnost tohoto prostoru. Žádný žák tu není 
učitelem či spolužákem za svůj chybný projev nebo názor vysmíván či kritizován, jak 
jsme zvyklí vídat celkem často v běžných školách 
Na eurytmii a kreslení forem oceňuji především jejich pozitivní a nezanedbatelný vliv 
na rozvoj tacitních dovedností, na rozvoj spolupráce mezi mozkem, okem a rukou. 
Tato spolupráce je odpovědná za správný průběh čtení a psaní. Pokud je nějak 
narušena, obvykle hovoříme o dysfunkcích a děti jsou dříve nebo později 
psychologickými poradnami diagnostikovány jako dysgrafici, dyslektici, dyskalkulici 
apod. Zmíněné metody kreslení forem a eurytmie z Waldorfské školy předcházejí 
vzniku jmenovaných dysfunkcí, tím, že procvičují obě mozkové hemisféry a vždy 
stejnou měrou. Dávají také dětem zážitek z forem – nejprve pohybem, prožitkem, 
posléze děti prožitky graficky zaznamenávají. Hlásky a písmena, jakožto tištěné a 
psané grafémy, žijí v dětech vlastním životem, jako čistá nezkalená radost. Součástí 
výchovy je i trpělivost učitele, který netlačí děti k výsledkům, pokud vidí, že ještě 
k němu plně nedozráli.  
Bude úkolem pro další následovníky a jejich diplomové či disertační práce, aby 
zkoumali vliv těchto prostých metod na rozvoj tacitních dovedností. 
 

Při studiu problematiky alternativních škol jsme nalezli nejen pozitivní ohlasy, 
kvalitní principy a metody, ale také mnohá úskalí. Zdůraznit je třeba především 
osobnost učitele – ačkoliv je obvykle nadšeným zastáncem alternativní filosofie, 
nemusí mít patřičné pedagogické vzdělání a ani nemusí být dostatečně vyzrálou 
osobností. Pak je spíše neštěstím, než požehnáním pro děti. Podle mých nedávných 
zkušeností je osobnost učitele a jeho dobrá „pedagogická pověst“ rozhodujícím 
činitelem pro výběr konkrétní školy a pedagogického směru. Absence učebnic a 
epochové vyučování na Waldorfských školách může přinést nesnáze častěji 
nemocným dětem – zmeškají-li epochu, chybí jim potom později vědomosti a hůře 
navazují v dalším učivu. Taktéž je veřejností, laickou i odbornou, často vytýkán odsun 
čtení až do třetího ročníku.   

Dalším nebezpečím je malá průhlednost alternativních škol, nejsou k dispozici 
žádné hlubší odborné analýzy, inspekčních zpráv nalezneme na stránkách 
jednotlivých škol minimum (a spíše ty pozitivní), webové stránky mají za úkol 
především přivábit děti, jsou tedy jakýmsi reklamním sdělením a nikoliv zaručeně 
pravdivým zdrojem. Školní vzdělávací program nemusí také vždy odpovídat 
realizované výuce a tak se stále musí rodičovská veřejnost spoléhat na dobré 
reference podávané ústní cestou od rodičů školních dětí. K lepší orientaci v kvalitě 
škol přispívají zveřejňované výroční zprávy, certifikáty kvality škol ISO 90001, značka 
Rodiče vítání, apod. Velmi významnou pomoc poskytuje i možnost návštěvy přímo do 
výuky.  

 
Praktická část poskytuje kolekci sedmí vyučovacích bloků zaměřených na téma 

barvy a rozvoji malířských dovedností žáka. Je připravena tak, aby bylo možné s ní bez 
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předchozí přípravy pracovat. V příloze je projekt zpracován do přehledných tabulek, 
krok za krokem, může s ní tedy pracovat i „nevýtvarkář.“  
Snažila jsem se projekt vypracovat tak, aby odpovídal požadavkům RVP MŠTM, 
s přihlédnutím nejen k praktickým výtvarným dovednostem, ale také s ohledem na 
rozvoj komunikačních dovedností, pro které je estetická výchova velice vhodnou 
platformou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMÉ 

 
Tato práce byla od samého počátku zamýšlena jako aplikační.  Má přinést 

ucelený blok 6 dvouhodin a 1 hodiny výuky výtvarné výchovy na střední škole či 
gymnáziu. Žáci se mají na tématu barev, které se vine celým projektem jako pověstná 
Ariadnina nit, naučit vnímat svět ve své rozmanitosti, mají lépe pochopit svoje místo 
v něm a pochopit sami sebe jako jedinečné bytosti. Záměrem je také zprostředkovat 
teorii barev zábavnou formou, nikoliv jako pouhé šprtání nudných pouček. Tato 
„zábavná forma“ byla vytvořena na podkladě metod práce v alternativních školách, 
kde je významné místo ve výuce dáno vlastnímu objevování, prožitku a svobodném 
rozhodnutí. Použité metody byly převzaty z dostupné literatury a také z přímé účasti 
na výuce. Celý rozvrh projektu je vytvořen s ohledem na osobnost studenta, který 
stojí uprostřed všeho vzdělávacího dění, je chápán nejen jako příjemce, ale také jako 
aktivní tvůrce svých vlastních vědomostí a postojů. Učitel je upozaděn, je mu přiřčena 
role organizátora a průvodce, jeho odpovědnost je směřována k obsahu výuky, ke 
správné volbě prostředků, cílů a cest k nim.   
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Velkou měrou je v textu zastoupena teorie barev. Smyslem těchto řádků je 
ozřejmit čtenáři důležitost barev v životě každého z nás, vysvětlují, jak nás barvy 
ovlivňují a formují, jak důležitým činitelem mohou být. Jejich preference či vytrvalé 
odmítání mnohé také vypovídají o duši člověka, jeho charakteru a náladě. Také pro 
malíře byly barvy tématem k hlubšímu přemítání, a proto můžeme dnes číst jejich 
zajímavé a neotřelé postřehy a divit se tomu, proč svět kolem nás nevidíme tak 
krásný, jak ho viděli oni. Zároveň z textu vycházejí pracovní listy a úkoly pro studenty 
v jednotlivých etapách projektu. Znamená to, že to, co si přečte čtenář této 
diplomové práce, bude číst i student v hodinách výtvarné výchovy v rámci textů a 
pracovních listů. Teorie barev je tedy nedílnou součástí praktické části. 

Bohužel jsem si nemohla zkusit projekt realizovat, tudíž nemohu konstatovat, 
jestli by byl navržený koncept funkční. Podle mého názoru ale plně sleduje didaktické 
principy – princip cílevědomosti je v jasně vymezených cílech, princip soustavnosti je 
patrný v logickém uspořádání bloku, kde učivo je uvedeno od nejjednoduššího ke 
složitějšímu, princip aktivnosti je zakotven v netradičních metodách, vycházejících jak 
z metod alternativních (elipsa, kreslení forem…) tak i z metod kritického myšlení 
(dvojitý zápisník, pyramida údajů…), principy přiměřenosti a uvědomělosti najde 
pozorný čtenář v zadání jednotlivých úkolů. 

Doufám, že v nedalekém budoucnu budu moci navržený koncept osobně 
zrealizovat.  

 

 

 

 

 

 

SUMARY 

This work was intended from the outset as an application. Should bring a complete 
block 6 double lesson and 1 hour of teaching arts in high school or high school. Pupils have a 
theme color that runs through the whole project as famous Ariadne's thread, learn to 
perceive the world in its diversity, to better understand their place in it and understand 
ourselves as unique beings. The intention is also to convey color theory in an entertaining 
way, not as a mere cramming tedious precepts. This "fun" was created on the basis of 
alternative methods of work in schools where there is an important place in the classroom 
due to self-discovery, experience and free decision. The methods used were taken from 
available literature and from direct involvement in teaching. The entire project schedule is 
created with regard to the personality of a student who stands in the middle of all 
educational events, is seen not only as beneficiaries but as active creators of their own 
knowledge and attitudes. The teacher is played down, he is the assignment of the role of 
organizer and guide, his responsibility is focused on teaching content, the correct choice of 
means, goals and paths to them. 
 
The color theory is largely represented in the text. The purpose of these lines is to clarify the 
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reader the importance of color in our lives, explain how colors affect us and shape, as can be 
an important factor. Their preferences or persistent refusal to testify about many of the soul 
of man, his character and mood. Also for the color theme of the painter to a deeper 
reflection, and therefore we can now read their interesting and novel insights and wonder 
why the world around us we see as beautiful as they saw it. At the same time from a text 
based worksheets and tasks for students in various stages of the project. It means that what 
the reader reads this thesis will be read as a student in art lessons in the texts and 
worksheets.  
Color theory is an integral part of the practical part. 
 
Unfortunately, I could try to implement the project, so I can not say if it was designed by a 
functional concept. In my opinion, but to fully monitor the educational principles - the 
principle of self-discipline is clearly defined objectives, the principle of consistency is evident 
in a logical arrangement of the block, where the curriculum is shown from simple to 
advanced, vigorousness principle is embedded in non-traditional methods, resulting from 
both alternative methods (ellipse , drawing a ...) as well as methods of critical thinking 
(double notebook, the pyramid data ...), the principles of proportionality and the attentive 
reader will find consciousness in the individual tasks. 
 
I hope that in the near future, I can personally implement the proposed concept 
 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 Diese Arbeit wurde von Anfang 
an als eine Anwendung gedacht. Sollte ein kompletter Block 6 Doppelzimmer und 1 Stunde 
Lektion zu lehren Künste in der Schule oder Gymnasium zu bringen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben ein Thema Farbe, die durch das ganze Projekt als berühmte Ariadnefaden, 
lernen, die Welt in ihrer Vielfalt wahrzunehmen, besser zu verstehen, ihren Platz in der sie 
und verstehen uns als einzigartige Wesen läuft. Die Absicht ist es auch, Farbtheorie auf 
unterhaltsame Weise zu vermitteln, nicht als bloßes Büffeln mühsame Gebote. Dieser 
"Spaß" wurde auf der Basis von alternativen Methoden der Arbeit in den Schulen, wo gibt es 
einen wichtigen Platz in der Klasse durch Selbst-Entdeckung, die Erfahrung und freie 
Entscheidung geschaffen. Die verwendeten Methoden wurden aus vorhandenen Literatur 
und von der direkten Beteiligung in der Lehre übernommen. Das gesamte Projekt Zeitplan 
wird im Hinblick auf die Persönlichkeit eines Studenten, der in der Mitte von allen 
Bildungsveranstaltungen steht erstellt wurde, wird nicht nur als Nutznießer, sondern als 
aktive Gestalter ihrer eigenen Kenntnisse und Einstellungen zu sehen. Der Lehrer gespielt 
wird, nach unten, er gilt die Abtretung der Rolle des Organisators und Führer ist, seiner 
Verantwortung wird der Lehrinhalte konzentrieren, die richtige Wahl der Mittel, Ziele und 
Wege zu ihnen. 
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Ist weitgehend im Text Farbenlehre vertreten. Der Zweck dieser Zeilen ist zu klären, dem 
Leser die Bedeutung der Farbe in unserem Leben, zu erklären, wie uns Farben und Formen 
beeinflussen, kann als ein wichtiger Faktor sein. Ihre Vorlieben oder beharrliche Weigerung, 
über viele der Seele des Menschen, seinen Charakter und Stimmung zu bezeugen. Auch für 
das Farbschema des Malers zu einem tieferen Nachdenken, und deshalb können wir jetzt 
lesen ihre interessante und neue Einblicke und frage mich, warum die Welt um uns herum 
haben wir so schön, wie sie es sahen zu sehen. Zur gleichen Zeit aus einer Text-basierten 
Arbeitsblättern und Aufgaben für die Schüler in den verschiedenen Phasen des Projekts. Es 
bedeutet, dass das, was der Leser liest diese These als Student im Kunstunterricht in den 
Texten und Arbeitsblättern werden gelesen. Farbenlehre ist ein integraler Bestandteil des 
praktischen Teils. 

Leider konnte ich versuchen, das Projekt umzusetzen, so kann ich nicht sagen, ob es durch 
ein funktionelles Konzept entworfen wurde. Meiner Meinung nach, aber in vollem Umfang 
überwachen die pädagogischen Prinzipien - das Prinzip der Selbst-Disziplin klar definierte 
Ziele, ist das Prinzip der Konsistenz zeigt sich in einer logischen Anordnung des Blocks, in 
dem der Lehrplan von einfach bis fortgeschritten abgebildet ist, dient Heftigkeit Prinzip in 
nicht-traditionellen Methoden eingebettet, die sich aus den beiden alternativen Methoden 
(Ellipse , wird ein Zeichnen, ...) sowie Methoden des kritischen Denkens (Doppel-Notebooks, 
die Pyramide Daten ...), die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der aufmerksame Leser 
finden das Bewusstsein in den einzelnen Aufgaben. 

Ich hoffe, dass in naher Zukunft, kann ich persönlich Umsetzung des vorgeschlagenen 
Konzepts.  

 

 

 

LITERATURA A PRAMENY 
 

Literatura: 

1. BROŽEK, Jaroslav. Výtvarná výchova a barva. 1.vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně, 2002. 170 s. *7+ s. obrazových příloh, ISBN: 80-7044-494-0. 

2. CARLGREN, Franz. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy a zprávy 
ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991. 263s. 
ISBN: 80-900307-2-6. 

3. FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1995. 

4. KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní vyučování. Praha: Portál, 1999. 
152s. ISBN 80-7367-712-1 

5. KUPKA, František. Tvoření v umění výtvarném. *k vydání připravily, rejstřík jmen a 
slovníček pojmů sestavily Denisa Vostrá a Tamara Marková+. 2. upr. vyd., v nakl. 
Brody 1. Praha: Brody, 1999. 267 s.  ISBN: 80-86112-16-0. 



65 

 

6. LUSHER, Max. Čtyřbarevný člověk. 1.vyd. Praha: I. Železný, 1997. 137 s. ISBN: 80-237-
3491-1.  

7. MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. 1. české vyd. Praha: Nakladatelství světových 
pedagogických směrů, 1998. 131 s. ISBN: 80-86189-00-7. 

8. PARRAMÓN, José M. Teorie barev. 2. české vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. 112 s.  ISBN: 
80-7236-046-9. 

9.  PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 1.vyd. Praha: Portál, 
2001.139 s. ISBN: 80-7178-584-9. 

10. RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha: Public History, 
1999. 63 s. ISBN 80-902193-7-3. 

11. SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, 1997. 

12. STEINER, Rudolf. Tajemství barev *z německého originálu Das Wessen der Farben 
přeložil Radomil Hradil+. 1.vyd. Hranice: Fabula, 2005. 239 s. ISBN: 80-86600-25-4. 

13. STEINER,  Rudolf.  Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy: Metodika vyučování a 
životní podmínky výchovy   2. vyd. Praha: Baltazar, 1993. 118 s.  ISBN 80-900307-9-3. 

14. SVOBODOVÁ, Jarmila a  JŮVA, Vladimír. Alternativní školy. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 
1996. 112 s. ISBN: 80-85931-19-2. 

15. ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a 
její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997.107 s. ISBN: 80-7178-071-5. 

 

 

 

Sekundární zdroje: 

1. BRUCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. Brno, 2010. 219 s. 

Disertační práce na FF MU, Ústav pedagogických věd, vedoucí práce Milada 

Rabušicová. 

2. HRDLIČKA, Emil. Ittenův podnět k výkladu barevného cítění. Estetická výchova, roč. 

1967/1968, č. 7. 

3. MALÁ, Simona. Barva jako základní výtvarný element. Brno, 2004. Bakalářská práce 

na FF MU, Ústav hudební vědy, vedoucí Alena Pomajzlová. 

 



66 

 

Internetové zdroje: 

1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. *cit. 2012-04-19+. Dostupné z: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 

2. SLAVÍK, Jan. Jak si poradit s hodnocením.? 2. Část. *online+. [cit. 24. 4.2012] 

Dostupné z: http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=21> .  

 

3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Brno: Waldorfská 

základní škola, 2009. *citace 12. 4. 2012+ Dostupné z: <http://www.waldorf-

Brno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf.> 

 

4. CMYK. *online+ *17. 4. 2012+ *citace 20. 4.2012+ Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/CMYK> 
 

5. RGB. [online] *2. 2. 2012+ *citace 20. 4.2012+ Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/RGB> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.waldorf-brno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf
http://www.waldorf-brno.cz/client_data/15/user_files/file/DokumentyZS/SVP_WSBrno_09-09.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/CMYK


67 

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
František Kupka: Žlutá škála 
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František Kupka: Tvar oranžové 1918 - 1923 
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František Kupka: Tvar žluté 
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František Kupka: Tvar modré, 1913 
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František Kupka: Plány podle barev, 1910 - 1911 
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František Kupka: Amorfa 
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František Kupka: Modrá kompozice 1925 
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František Kupka: Newtonovy kruhy, 1912 
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Žena trhající květiny, 1910 - 1911 
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Klávesy piána, 1909 
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