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ANOTACE 
 
V mé práci se zabývám uměleckořemeslnou prací ve waldorfských školách se zaměřením na 
střední stupeň, konkrétně truhlářství v 10. třídě. Věnuji se motivaci žáka, postavení 
praktických činností v edukaci a impulsům podněcujících žáka k vědomé práci. Nahlížím na 
hypotézy z pohledu obecného vývoje dítěte. Důležitým prvkem mé práce je také kasuistika 
žáka 10. tř. Marka, který absolvoval v roce 2006 obor umělecký truhlář a řezbář ve 
Waldorfské škole Příbram.  

 
ÚVOD 
 
V mé práci vycházím z celostního vývoje člověka a proto se mým cílem stává především 
otázka, jak působí na můj objekt pozorování, na Marka, truhlářská práce. Myslím tím ve 
smyslu působení této řemeslné činnosti na všechny tři složky člověka (tzv. na jeho myšlení, 
cítění a vůli). 
      Snažím se nalézt možné mosty mezi učitelem a žákem. Možné spolupráce mezi nimi 
tak, aby při splnění všech kritérií a nároků na vzdělávání, probíhalo soužití obou 
v harmonické rovině, které by umožňovalo žákovi na jedné straně postup v řemeslné 
kvalifikaci a na druhé straně jeho svobodné rozvíjení celkové osobnosti. Současně je pro mě 
zásadní otázka, jak realizovat výuku takovou, aby splňovala současně:   

 
1) mé přesvědčení, že hlavním výukovým cílem je to, čeho chce učitel 
prostřednictvím způsobu dosáhnout, ne tedy postup sám. To zahrnuje 
metody výchovy člověka ke svobodě, na základě jeho individuálních 
předpokladů.  
 
2) nároky, které jsou kladeny na výchovu a vzdělávání ze strany 
schválených osnov a jejich naplňování. 

 
Snažím se sám sobě odpovědět na další klíčové otázky, které níže dále rozvádím. Využívám 
k tomu:    

–        mých zkušeností z hospitací na zahraničních WŠ, 
– zkušeností z průběžného pozorování žáků na naší škole v posledních třech 

letech, 
– zkušeností z pozorování Marka v letošním roce, 
– rozhovory s žáky a mým kolegou R. Antonem (učitelem odborného výcviku 

um. truhlářů ve WŠ Pb), 
– odborné literatury, které pojednávají o tělesném a duševním vývoji člověka 

v období adolescence, 
– znalostí nauky o člověku ze semináře T. Zuzáka v Praze a jiných odborně 

zaměřených seminářů. 
 
Potažmo se zabývám otázkou, jaké možnosti uplatnění vyplývají pro absolventa waldorfské 
školy v oboru umělecko truhlářském, v životě samém. 
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OTÁZKY, KTERÝMI SE V MÉ PRÁCI ZABÝVÁM 
 

1) Jaká hlediska musíme brát v potaz, když hledáme vhodný výrobek pro žáky 10.tř.? 
 
2) Míra motivace při plnění zadaných úkolů  – (správná motivace jako důležitý impuls 

aktivující chuť pracovat). > Jestli při zadaném úkolu projevují žáci vlastní nápady, 
invenci, či jestli jen průměrně plní úkol. 

  
3) Impulsy probouzející žáka k vědomé práci. > Na co reaguje žák sám od sebe? Na co 

reaguje podrážděně, s nechutí apod? 
 

4) Co podněcuje vývoj myšlení, citu a vůle manuální a teoretická příprava v truhlářském 
oboru? > Jak se chová žák při různých pracovních činnostech? Práce žáka na 
vybraném výrobku. Jaké duševní články jsou při práci osloveny? V čem žáka evokuje 
postup práce a na které články působí jednotlivé pracovní procesy?  Myšlení: návrh 
výrobku, dokumentace a příprava práce a pracovních podmínek, úvaha nad postupem 
práce. Cit: Skica a grafický estetický návrh výrobku, realizace samotného výtvarného 
prvku či celého výrobku – čisté opracování a celková kvalita výrobku… Vůle: 
Dokončení výrobku v dané časové lhůtě v požadované kvalitě a přesnosti, 
překonávání různých pracovních překážek.... Teorie: Předměty podněcující 
především myšlení, ale také ostatní články.    

    
5) Uplatnění intelektuálních a manuálních schopností a jejich využití v rozvoji 

osobnosti. Kam žáka posouvají zkušenosti z praxe? > Sledování, jak nabírání 
sebevědomí. Získání trvalé hodnoty vlastní odbornosti, která je oporou. Význam 
získaných znalostí v jiných předmětech či oborech vedlejších zájmů žáka – vyzná se 
ve věcech, kterým dříve nerozuměl. Stává se specialistou svého zaměření a naproti 
tomu se od svých vrstevníků individualizuje specifickými znalostmi. Zároveň je ale 
důležité podporovat všeobecnost zaměření studia. Získává individuální náhled nad 
děním okolo něj. Procitá. 

 

DŮVODY VOLBY TÉMATU, VLASTNÍ MOTIVACE 
 
Jako učitel, který již 3roky vyučuje hodiny dřevořezby (od 6.tř. do 9.tř.) a praktickou výchovu 
s odbornými předměty u uměleckých truhlářů (od 10.tř. do 12.tř.) ve Waldorfské škole 
v Příbrami, se setkávám každý den v dřevořezbě  s rozdílnými typy žáků. Někteří jsou zruční 
a rychlí. Umějí se k práci dobře postavit, ale dělají mnoho chyb. Druzí jsou chytří, ale 
neumějí si poradit s nářadím. Některým chybí vůle k překonávání pracovních překážek či 
k dokončení výrobku. Druhým chybí estetické vnímání a nezáleží jim na kvalitě opracování. 
Takoví žáci si mnohdy neváží hodnoty své práce a někdy ani práce druhých. Jsou i žáci, kteří 
se svou tělesnou nebo duševní indispozicí nedokáží vůbec držet tempo s ostatními. U 
podobných má potom práce úplně odlišný smysl. Udržet třeba jejich celkovou pohodu nebo 
posílit jejich sebevědomí, či zlepšit základní motoriku rukou, apod.. Všechny tyto dětské 
nedostatky mohou vést k určité beznaději z vlastního snažení, ztrátě sebejistoty, 
méněcennosti, uzavření se do sebe a třeba i vytvořením určitého bloku, jestliže se včas 
nezakročí a správně se nenasměrují. Pro mě je tedy důležité, vybrat pro daného žáka takový 
výrobek, jehož časový rozsah a obtížnost bude jeho schopnostem adekvátní. S nímž se žák 
spojí a v průběhu roku ho bude chovat v úctě a bude o něj pečovat, vnímat jeho zrod, hlídat si 
ho a krůček po krůčku ho dokončovat.   
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U středoškoláků v 10.tř. jde o něco trochu jiného. Některé manýry z druhého stupně si berou 
ještě s sebou, ale většinou se jejich přístup ke škole změní. Tyto osoby jsou svým způsobem 
stabilnější ve svém jednání a otevírají se více světu. Už nejde jen o hru na řemeslníka, ale 
každý z nich si uvědomuje, že jde už zcela určitou cestou a podle toho se také k práci patřičně 
staví – (od Waldorfského lycea je zde směřování žáka jasné tedy hned od začátku studia). 
Ještě si však nehlídá své výkony. V prvních měsících jde vlastně o takové oťukávání svých 
schopností a vyhledávání svého místa v kolektivu. V podstatě důvěřují tomu, že si vybrali 
správnou cestu své životní dráhy a neřeší to, jestli sáhli špatně. 
      Na základě talentových přijímacích zkoušek a pohovoru jsou u nás do stejného 
ročníku bráni přibližně stejně schopní žáci, kteří svým zaměřením a motivací splňují určité 
podobné normy. U takových potom pracuji s dalšími typicky adolescentními a mnohdy 
choulostivými situacemi a náladami. 
      Jiným pohledem, ale podobnou formou, jako u žáků základní školy se snažím v žácích 
středního stupně nacházet pochopení pro jejich chování a pokouším se vést je tak, aby našli 
vlastní motivaci pro práci, kterou dělají a hledám harmonii ve vztahu k nim. Pokouším se 
vyučovat tak, aby měli zrcadlo vždy včas nastavené a aby při práci cítili jistotu z vlastního 
konání, ve kterém by zažívali sami sebe.  
      Chtěl jsem se zabývat tímto tématem, abych mé smysly na cestě učitelství mohl ještě 
více otevřít a lépe tak dokázal vnímat potřeby dnešních mladistvích a současné doby. 

 
SITUACE ŽÁKŮ V DÍLENSKÝCH PODMÍNKÁCH 
 
Jako učitel se setkávám každý den v dřevořezbě s rozdílnými typy žáků. Někteří jsou zruční a 
rychlí. Umějí se k práci dobře postavit, ale dělají mnoho chyb. Druzí jsou chytřejší, chyb 
dělají méně, ale neumějí si třeba poradit s nářadím. Některým chybí vůle k překonávání 
pracovních překážek či k dokončení výrobku a nezáleží jim na kvalitě opracování. Takoví 
žáci si mnohdy neváží hodnoty své práce a někdy ani práce druhých. Dalším může chybět 
estetické vnímání i přesto, že velmi rádi pracují. Jsou i žáci, kteří se svou tělesnou nebo 
duševní indispozicí nedokáží vůbec držet tempo s ostatními. U podobných má potom práce 
úplně odlišný smysl. Udržet třeba jejich celkovou pohodu a posílit jejich sebevědomí, či 
zlepšit základní motoriku rukou. Všechny tyto dětské nedostatky mohou vést k určité 
beznaději z vlastního snažení, ztrátě sebejistoty, méněcennosti, uzavření se do sebe a třeba i 
vytvořením určitého bloku, jestliže se včas nezakročí a správně se nesměřují. Pro mě je tedy 
důležité, vybrat pro daného žáka takový výrobek, jehož časový rozsah a obtížnost bude jeho 
schopnostem adekvátní. Výrobek, s nímž se žák spojí a v průběhu roku ho bude chovat v úctě 
a bude o něj pečovat, vnímat jeho postupný zrod a krůček po krůčku ho dokončovat.   
   U středoškoláků v 10.tř. jde o něco trochu jiného. Některé pubertální dozvuky 
z druhého stupně si berou ještě s sebou, ale většinou se jejich přístup k práci dříve nebo 
později změní. Tyto žáci jsou svým způsobem stabilnější ve svém jednání a otevírají se více 
světu. Už nejde jen o hru na řemeslníka, ale každý z nich si uvědomuje anebo začne brzy 
uvědomovat, že jde už zcela určitou cestou a podle toho se také k práci patřičně začne stavět.  
   Stejným pohledem, ale jinou formou, jako u žáků základní školy je dobré v žácích 
středního stupně nacházet pochopení pro jejich chování a pokoušet se vést je tak, aby našli 
vlastní motivaci pro práci, kterou se zabývají a hledat harmonii ve vztahu k nim. Pokoušet se 
vyučovat tak, aby měli zrcadlo vždy včas nastavené a aby při práci cítili jistotu z vlastního 
konání, ve kterém by zažívali sami sebe.   
 

 
 



 5 

STRUČNÝ PŘEHLED O TĚLESNÉM VÝVOJI DÍTĚTE  
(Zdroj: Vývojové fáze dítěte, B. C. J. Lievegoed) 
 
Mezi 14. – 16. rokem se dokončuje poslední fáze tělesné puberty. Po ní mluvíme o fázi zrání. 
    Patnáctiletí chlapci jsou na konci druhého vytahování (dívky ve 14. roce) a začíná fáze 
třetího vyplňování, čímž právě postava dozrává. Tento proces se dokončuje s 18 rokem. 
Potom se vyvíjí mladí i dívka pomalu ještě dále k postavě dospělého muže a ženy. U mladého 
muže dochází k růstu hrudního koše a ramen, u dívky pánve a boků. Po 18. roku dochází ještě 
k celkovému zesílení a ztěžknutí postavy.  
   Tímto způsobem můžeme zjistit, jak se opakují vývojové rytmy během vývojových 
period, pokaždé však na vyšší úrovní individualizace. Mohli bychom zde použít pojmu 
„metamorfózy“ v tom smyslu, jak je použil J. W. Goethe ve své „Metamorfóze rostlin“. 

 
OBECNÝ POHLED NA VÝVOJ DÍTĚTE  
(Zdroj: přednášky z cyklu „Education for Adolescents“ GA 302 Menschenerkenntnis und 
Unterrichtgestaltung a Vývojové fáze dítěte, B. C. J. Lievegoed.) 
 
Víme z antroposofických studií, že v tomto věku, na začátku třetího sedmiletí se vlastně rodí 
astrální tělo a že v této době přichází samo k sobě.  

V období puberty po 14. roce dítě již poznalo svůj střed, k němuž se všechno vztahuje 
a z něhož vše vychází: vlastní Já. Z tohoto středu proniká nyní k vnějšímu světu a chce jej 
přetvářet podle vlastních norem. Dítě si chce dobývat myšlenkový svět.  
 
Schématicky to můžeme znázornit takto:                      

 
Teprve v letech po dosažení plnoletosti přichází jednostranný směr aktivit do rovnováhy, 
protože nyní i vnější svět proniká spíš dovnitř a člověk se otevírá. Tím vzniká životní 
zkušenost. 
   
JAK BY MĚL UČITEL NAHLÍŽET NA CHOVÁNÍ ADOLESCENTŮ 
Klackovité chování, ke kterému dochází v průběhu puberty (zvláště u chlapců, rozdílně u 
dívek) je způsobeno pocity astrálního těla (které obklopuje ještě ne zcela rozvinuté Já), jež 
zápasí o zážitek správného vztahu k tělu fyzickému a skrze ně, k celému okolí. Tento zápas je 
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nevyhnutelný. Projevuje se jako popření – svým způsobem všeho, co až do té doby adolescent 
rozvinul. Někdy teenagery vůbec nepoznáme – tak se liší od toho, co bývali. 
    Dívka, která se červená v duši a v duchu, má vzezření sebedůvěry, předvádí se světu, 
konfrontuje ho bez rozpaků. Tato smělá konfrontace se světem, tato vzbouřenecká povaha, 
tento požadavek: „Se mnou se musí jednat slušně!“ Dívky nepřijímají nespravedlivé jednání. 
Trvají na tom, aby se s nimi zacházelo slušně. Dovedou nyní ukázat učiteli, jak se věci mají. 
„Nás nikdo nebude využívat!“ Toto všechno není v podstatě nic jiného něž, abych tak řekl – 
druhá strana toho, co spočívá zcela nevědomě hluboko v jejich duševním životě jako druh 
pocitu hanby.  
    A u chlapců? Nejdříve klackovité chování, potom jejich hrubost a hulvátství během 
pozdějších let dospívání nejsou ničím jiným než neochotou ukázat světu, jací ve skutečnosti 
jsou. Přejíc si navázat kontakt pohybující se neohrabaně, zevlují okolo, chovají se jinak než ti, 
co ve skutečnosti jsou. Napodobují jiné lidi. Zatímco dítě během prvních sedmi let 
napodobuje přirozeně, dospívající tak činí vědomě. Napodobuje někoho ve své chůzi, ve své 
řeči, ve své hrubosti, vyvíjí úsilí napodobovat džentlmena. Všechno to je projevem snahy 
navázat kontakt s vnější světem – zvláštní to charakteristika dospívajících. Je to v zásadě 
rozpačitost z odhalení vlastní bytosti. Stažení se do sama sebe a předstírání, že jsou něco 
jiného, něž opravdu jsou.  
    Nejhorší věc, kterou může učitel v této udělat je, že konfrontuje hochy v dospívání bez 
humoru. Patřičný humor spočívá v tom, že ukážeme zájem o to, co provádějí, nicméně jim 
dáme jasně najevo, že vy učitel, to zas neberete tak moc vážně. Jestliže se chováte jako učitel, 
který reagoval na hrubiánské chování chlapců tím, že začal křičet, pak vás nebudou více 
respektovat.  
    Jiná metoda platí na dívky. Učitel by měl na jejich koketování reagovat s určitým 
vybraným šarmem a pak, obrazně řečeno, se odvrátit: laskavě věnovat pozornost, tak říkajíc 
tomu, co dělají a zároveň nedat znát, že by to na vás mělo nějaký vliv. Necháme je vybouřit 
jejich hněv, zvláště ten kořeněný, drzý. A potom je necháme být o samotě.  
    Na čem záleží je to, abychom rozvinuli cit pro to, jak vyjít vstříc potřebám dětí 
v tomto věku, a abychom si uvědomili, že každé dítě je jiné. Vnější projevy jsou 
metamorfózou pocitů hanby či rozpaků, které prostupují celou bytost. Připravujeme děti – a to 
musíme dělat – správně na život. Právě tak, jako potřebujeme v těle pevný kostní systém, aby 
se nezbortilo, potřebujeme astrální tělo, jež v sobě uzavírá Já, v tomto věku ideály (silné 
pojmy, jež jsou prostoupeny vůlí), má-li se rozvíjet zdravým způsobem.     
    Každý si musí vybrat svého vlastního hrdinu, za nímž se musí vydat na vrchol 
Olympu. A je pro nás zvláště důležité, představit chlapcům ušlechtilý ideál, živě vykreslenou 
osobnost, ať už je to mýtická postava nebo pouze postava imaginární a společně s chlapci ji 
propracovat nebo jim poskytnout látku k takovému propracování.  
    Totéž se vztahuje na dívky. Jestliže využijeme této znalosti, budeme vychovávat také 
dívky správně, když rozeznáme skutečnost, že se dívky kloní více směrem ke kosmickému a 
to znamená, že jejich ideálem jsou hrdinové a hrdinky. Měli bychom o jejich životech a 
skutcích dívkám vyprávět. Chlapci se kloní více k zemi a potřebují slyšet o charakteru, o 
kompetentních lidských bytostech. Toto je podstatné. Musíme dělat rozdíl mezi potřebami 
dívek a chlapců.  
    Je důležité, abychom v tomto věku představili žákům svět venku, tak aby mohli 
uchopit a pochopit život jako takový a ve vyučování směřovat k bodu, kde se subjektivní 
může spojovat s objektivním. A to rozhodně není možné, jestliže se budeme omezovat na 
osnovy v současnosti používané na běžných středních školách – protože jejich osnovy jsou 
výsledkem vlivu intelektuálního pojetí světa. Můžeme pozorovat formální způsob výchovy a 
jednostranně poznávací, intelektuální přístup. 
    Naše osnovy by měly být takové, že umožní dětem, aby se staly v životě praktickými. 
Měly by se spojovat se světem. A to mohou teprve tehdy, když se při výuce zabýváme 
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činnostmi, které jsou příslušné jejich pohlaví a přiměřené jejich věku. Měli by to být procesy, 
které převedou myšlenky z hlavy do pohybů rukou, byť by měly být pouze naučené nebo 
teoretické. Obsah výuky by se měl týkat činností, které umožní nabýt jasné představy a 
dovednosti v daném tématu z širšího pohledu. Žákům, učňům, chlapcům 10.tř. bychom měli 
dát nahlédnout do základních principů fungování technických zařízeních a technologických 
procesů vzniku různých materiálů. U dívek jsou to základní prvky první pomoci, hygieny 
apod. Zkrátka, musíme v našich žácích probudit pochopení pro to, co musí být uděláno, aby 
život mohl pokračovat. Bez porozumění alespoň základním funkčním principům ve věcech 
okolo nás se dostává člověk do slepoty duše a ducha. Právě tak, jako slepý člověk prochází 
životem, aniž by zažíval účinky světla, stejně tak lidé procházejí slepě kulturním životem, 
protože nedokážou vidět. Neměli příležitost naučit se vidět a porozumět předmětům okolo 
sebe.    
    Je tu ještě něco jiného, co musíme vzít v úvahu: Je to velký rozdíl mezi tím, kdy se 
naučíme něco před, nebo po věku devatenácti nebo dvaceti let. Co se naučíme po tomto věku 
se vtiskuje vnějším způsobem. Co se naučíme a zažijeme v patnácti, prostupuje naši celou 
bytost, spojuje se v jedno s lidským duchem tak, že to není jen zaměstnání, které dokážeme 
zvládnout, ale zaměstnání, s nímž se můžeme ztotožnit, jehož se účastní celá naše bytost. 
    Musíme trvat na kultivování takových citů a vnitřních kvalit našich studentů, které pak 
mohou žít a růst tak, jak rostou jejich končetiny.  
    Věci, které se učíme, v nás musí nadále žít. A to je možné jenom tehdy, když se je 
naučíme ve správném věku. A musíme připustit, že někdo, jehož určité dovednosti vedou 
k určitému zaměstnání a kdo pak zakládá své školení na něčem, co už zná – toto stavění na 
něčem, co člověk už ví, bude mít ohromný význam pro celý jeho život.  
          

POZOROVÁNÍ ŽÁKA PŘI PRÁCI – KAZUISTIKA 
 
CHARAKTER A TEMPERAMENT POZOROVANÉHO ŽÁKA 
 
Markovi je 15 let. Jeho temperament je převážně flegmatický. Je to slušný a spořádaný žák 
urostlého typu, který má velkou sílu. Když má samostatně přemýšlet, tak nikam nepospíchá. 
Disponuje nižším intelektem. Špatně si pamatuje a má slabé soustředění. Při práci je však 
trpělivý a velmi zručný. Dokáže perfektně zpracovat jakýkoliv detail. Na přidělenou práci se 
umí upnout ve velmi krátké době a svůj dílčí úkol plní s přirozenou pečlivostí. Práce je mu 
radostí, může se v ní v klidu realizovat a vstřebávat okolní svět.  
 
VÝROBA DŘEVĚNÉ STOLIČKY ZE SMRKU 
(Chování žáka při postupu práce s pohledem na řemeslné a pedagogické aspekty.) 
 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – (základ úspěchu) 
 
Výrobek zhotovuje v druhé polovině 10. tř. Mohlo by se zdát, že výroba může začít výběrem 
materiálu a započetím práce (např. řezáním, hoblováním). Co jsme, ale společně udělali 
nejdříve, byl v krátkém úvodu nástin úlohy, kterou se bude Marek zabývat a vytvoření 
prvotního návrhu. Marek na základě hrubé předlohy a základní velikosti sám navrhl na 
kreslící karton vlastní tvar částí stoličky (tvar bočních nohou a půdorysu sedáku), viz obr . č 1. 
Zde byl kladen nárok na jeho estetické cítění a trochu mu činilo problémy vymyslet tvar 
bočnic, který by byl esteticky přiměřený danému výrobku. Tápal v různých tvarových 
možnostech a nedokázal zprvu sám vůbec začít. Po malém pobídnutí a konzultaci několika 
možných řešení si nakonec ještě s drobnými změnami poradil.  
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Po celkové konzultaci jsme si společně ukázali na předloženém technickém výkresu 
stoličky technologické zvláštnosti výroby a místa, kde by mohl vzniknout problém a sám se 
pak seznamuje s rozsahem výroby. Touto dobou ještě Markovi znalosti rýsovacích metod 
nedosahovaly schopností narýsovat takovou stoličku, proto mu byl kompletní výkres posléze 
předložen. Podobný výkres však už několikrát viděl a navíc se již dokáže zorientovat v jeho 
částech (nárysu, bokorysu a půdorysu) a ve způsobech označování.  

Marek tedy vidí jednotlivé části stoličky i s rozměry a na základě toho sestavuje 
seznam dřevěných dílů – tzv. kusovník, podle kterého budou nařezány dřevěné kusy. Při 
těchto úvahách a přípravě je nucen  aktivovat své myšlení, při kterém se pohybuje na hraně 
soustředěnosti. Musí počítat, své počty kontrolovat a logicky uvažovat. Při sestavování 
tabulky kusovníku mu dlouho trvalo číselné seskupování. Stále se vracel, jestli na něco 
nezapomněl. Při zapisování soustředěnost ztrácel. Ocital se na hraně svých možností, při 
čemž kolísalo jeho sebevědomí. Kdyby nedostal jasný časový limit, trvaly by mu přípravy 
klidně celý den.  
 
Obr. č. 1. Stolička 

 
 
 
HOBLOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ NA PŘESNÝ ROZMĚR – (nácvik exaktnosti a vytrvalosti) 
 
Druhý den se Marek seznamuje s nářadím, se kterým bude pracovat a podle seznamu hledá 
vhodný materiál. Dává si pozor, aby prkna neobsahovala mnoho suků nebo jiných vad, jako 
jsou např. praskliny. Hledí také na vyhledání pěkné kresby dřeva. Pomocí pily, pak řeže 
vybraná prkna s nadměrkem na délku i šířku a připravuje si jednotlivé kusy tzv. – „přířezy“, 
dílů stoličky. Při řezání postupuje opatrně, aby nedošlo ke zranění prstů. Nyní konečně  
získává zkušenosti s manuální prací se dřevem samotným. Osvojuje si základní pracovní 
dovednosti. Marek je zručný a dokáže s pilou  zacházet velmi dobře. Práce mu šla od ruky. 
Při řezání však úplně zapomněl na dodržení dostatečného délkového i šířkového nadměrku 
pro čisté zahoblování a jeden přířez musel zcela vyměnit. Každá operace mu předkládá 
okamžitou zpětnou vazbu. 
   V dalším kroku hobluje hrany na každém připraveném dílu do naprosté roviny a 
pravého úhlu s plochou prkna. Tu na délku kontroluje kovovým 50 cm měřítkem a tloušťku 
úhelníkem, viz obr. č. 2. Marek se rychle v minulosti naučil držet a ovládat hoblík a nyní  
získané zkušenosti uplatnil.  Při postoji byl stabilní a s citem dokázal vyhoblovat i navzdory 
různým nerovnostem vláken dřeva, rovinu v délce 45 cm na setinu přesně. To mnozí tak 
dokonale nesvedou. Projevuje se v této fázi jeho smysl pro detail a zušlechťuje citovost. 
 
Obr. č. 2 Měření úhlů a rovin 
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Při hoblování obou ploch prkna proměřuje metrem tloušťku hoblovaného prkna, aby 
nepřesáhl dané 2 cm. Také si proměřuje rovným pravítkem nebo rovnou stranou hoblíku, zda 
hobluje plochu do roviny po celé ploše. Do řezu jde s hoblíkem jemně na šikmo, aby 
hoblíkový nůž příčná vlákna lehčeji a čistěji krájel. Jestliže byly díly na začátku tlusté zhruba 
2,4cm, měl tedy k hoblování na každé straně prostor jen 2mm. Musel si tedy počínat velmi 
přesně i v této fázi výroby. Také musel dbát na směr růstu vláken v ploše spárovky, aby 
nedocházelo k jejich zaštípnutí. A to především v blízkosti různých svalů struktury dřeva nebo 
menších zarostlých součků. Aktivovány jsou zde hned všechny 3 složky – myšlení, cítění i vůle. 
Je nucen uvažovat při proměřování, při zatrhávání hoblíku v místech svalů prkna 
vyhodnocuje, do jaké míry plochu opracuje, aby zůstala co nejhezčí a překonává svou silou a 
trpělivostí tyto svalovitá místa k dovršení dané pracovní operace. 

Po hoblování následuje příčné zakrácení dílů na přesný délkový, tzv. „čistý rozměr“. 
Pilou odřezává těsně vedle nakreslené rysky původní nechaný nadměrek. Nechává si přitom 
ještě poslední milimetr k hladkému dorovnání hoblíkem. Při tomto kroku musel Marek dbát 
na to, aby nedošlo k odchlípnutí krajních vláken – opět velmi decentní přesná práce hodná 
vytrvalosti a přesnosti.  

Když má připravené všechny základní díly stoličky, vytváří si z tvrdého kartonu 
šablonu bočního dílce podle návrhu, který si vypracoval na začátku. Z šablony přenáší tvar na 
připravené dva boční díly, viz obr. č. 3 a rámovou pilou s vykružovacím listem vyřezává 
symetrický tvar do bočnic. Postupuje opatrně, aby nepřesáhl nakreslenou rysku směrem 
dovnitř. Vyříznutý a zakřivený tvar dále opracovává postupně rašplí, pak pilníkem a nakonec 
brusnými papíry třech hrubostí do úplné hladkosti hrany dílce.  
 
Obr. č. 3 Přiložení šablony na dílec 

 
 
Zde musel velmi exaktně dodržovat, jak postup od rašple, přes pilník, k brusnému papíru, tak 
přesnost linie, kterou naznačovala ryska nakreslená podle šablony. Navíc musel být velmi 
obezřetný vůči odštípnutí hran při použití rašple a pilníku, což se při podobné pracovní 
operaci u smrku velmi rádo děje v místech, kde vzniká hrana. Musel tyto nástroje vést přesně 
určeným směrem, který v daném profilu zakřivení sám přizpůsobuje změnám směru vláken a 
chování materiálu. Dřeviny s hustší stavbou dřeva jsou v této situaci mnohem snadněji 
opracovatelné než měkké a dokonce i u toho samého druhu dřeva se může hustota v různých 
místech lišit.  
    
KONSTRUKČNÍ SPOJE – (útok na vůli) 
 
Dalším náročným krokem bylo zhotovení spojení na svlak a rybinu mezi bokem a sedákem 
stoličky, viz. obr. č. 4. Marek si nejdříve přesně rýsuje šíři a délku rybiny podle šíře a délky 
čela bočnice, na spodní část sedáku. Připravuje si také patřičné nářadí, jako je: svlaková pilka, 
hoblík kocour, hoblík svlakovník. Svlakovou pilkou vyřezává šikminy rybiny a kocourem 
vybírá přebytečný materiál mezi dvěma řezy. Teprve, když je lůžko (tzv. rybina) připravena, 
zhotovuje svlak na bočním dílci. Nastavuje si správně hoblík svlakovník a několika tahy 
napříč bočnic vytváří kónický svlak, aby při doražení v rybině pevně držel. Při hoblování 
svlaku musel Marek neustále zkoušet, jak je spoj těsný a podle toho dále svlak ubírat až do 
chvíle, kdy do rybiny pevně na doraz nesedl. Šlo opět o velmi přesnou a vytrvalou práci a 
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každá malá milimetrová odchylka se na výrobku projevila nepřesností a tím také uvolněným a 
slabou pevností spoje. V tuto chvíli navíc docházelo k únavě Marka, chybování a ztrátě chuti 
do práce - aspekt, který je při manuálních činnostech denním chlebem. Co s tím? Důležitou 
věcí je odpočinek a možná i změna činnosti (úklid, přerovnání skladu materiálu, pomoc 
někomu jinému, apod.) Ideální je, když v takovou chvíli nastane konec výuky a žák může na 
nový den načerpat nové síly přes noc.   
 
Obr. č. 4. spojení na svlak a rybinu 
 

 
 
Jakmile měl Marek dokončené oba spoje, naměřuje trnož stoličky mezi bočnicemi, které už 
nyní pevně drží v požadovaném úhlu. Podsunuje si trnož pod bočnicemi a obkresluje na ni 
úhel rozbíhajících se bočnic přesně v místě, kde byly teď už také vydlabány v bočnicích 
obdélné otvory pro zasunutí trnože, viz. obr. č. 5. Seřízl na označených místech trnož a 
zkouší, jak pasuje do vydlabaného otvoru. V tuto chvíli se prudce zaráží, protože zjišťuje, že 
měřil špatně a zkosení na jedné straně ořízl o 1cm kratší. Musí proto od začátku hoblovat 
celou trnož znovu a pokusit se podruhé ji naměřit a zasadit do otvoru v bočnici. Ztrácí tím 
zhruba 3hodiny práce. Tady je příklad toho, když žák dostatečně neprověřuje svou činnost. 
Hraje v tom roli nejen samotné myšlení, ale také vůle. Marek byl líný udělat zkoušku jeho 
měření a to se mu nevyplatilo. Na druhou stranu i chyba má svůj smysl. Marek je teď nucen 
vyrobit nový kus. To znamená překonat s vůlí překážku a ostražitěji pokračovat k nápravě  
způsobeného. Vzhledem k vývoji člověka je tato chyba nakonec pozitivní. Bohužel on sám si 
toto neuvědomuje a je třeba ho v takový okamžik ještě více podpořit a motivovat.   

Další den se daří chybu odstranit a Marek dokončuje fázi, která byla asi nejobtížnější – 
zapasování trnože do dlabu v šikmé bočnici, viz. obr. č. 6. V trnoži v tuto chvíli chyběl už jen 
spoj – dlab s klínkem, viz obr. č. 7. Klínek Marek vyřezává s předem připravené ploché 
destičky smrku a dlab poměrně jednoduše vytváří pomocí úzkého dláta. Jedná se vlastně už o 
druhý spoj, který opět vyžaduje určitou přesnost v sesazení, aby následně splňoval svou 
funkci. Zároveň dochází v průběhu práce již poněkolikáté k tvrdým výchovným zkouškám 
ve vytrvalosti, přesnosti, důslednosti, harmonizaci proporcí tvarů, určení správného a 
včasného úsudku apod. Také se jedná o výtvarné hledisko, protože jde o spoj viditelný, který 
tvoří na stoličce estetický prvek. 
 
Obr. č. 5 bočnice s vydlabaným otvorem pro trnož   
Obr. č. 6. zapasování trnože do dlabu v bočnici 
 

                             



 11 

Brzy na to si Marek odvrtává otvor pro úchop stoličky ve vrchní desce a zakulacuje na ní 
rohy. Ještě před tím, něž se do práce pouští, rozebírá bočnice od sedáku, aby s ním mohl 
pohodlněji pracovat. K práci používá elektrickou vrtačku, ruční pilu děrovku na proříznutí 
prostoru mezi dvěma vytvořenými otvory a rašpli na zaoblení rohů. Vše zvládá dobře a 
nezbývá než závěrečné vybrušování. Snaží se několika hrubostmi po sobě kompletně 
vybrousit všechny plochy a hrany výrobku. Tento proces trval Markovi dlouho. Oprávněně 
ovšem, protože vybrousit tolik ploch k dokonalosti stojí mnoho úsilí a především trpělivosti. 
Mnoho žáků by nejraději tuto fázi přeskočilo, protože nepovažují za nutné dohlazovat výrobek 
do maximální čistoty. Nevadilo by jim, kdyby si při vyzkoušení stability zadřeli třísku. Přitom 
jde o proces celkového dokončení. Jestliže by v tuto chvíli výrobek opustili a řekli si, že jim to 
tak stačí, nedosáhli by vlastně cíle, ale šlo by jen o vlastní  uspokojení, které sdílí jen oni 
sami. Každý druhý by viděl, že není ještě něco v pořádku. Je to také otázka pečlivosti, 
důslednosti, odbornosti a určité odpovědnosti. Tyto vlastnosti patří také mezi ty, které 
můžeme u žáka zušlechťovat. Společně s dalšími potom nachází uplatnění i v jiných oblastech 
činnosti žáka, nejen při práci se dřevem a utváří tak osobnost člověka. 
 
Obr. č. 7. spojení dlab s klínkem 
 

 
 
DOKONČOVÁNÍ VÝROBKU – (sklízení plodů práce) 
 
Po vybroušení Marek sestavuje pěkně vybroušenou stoličku dohromady. Co je zajímavé, je to, 
že žádný spoj nelepí dohromady, nýbrž je jen na sucho sesazuje. Dobře už ví, že spoje: (svlak 
s rybinou a klínek s dlabem) se neslepují. Tyto spoje totiž drží i na sucho pevně po hromadě 
dlouhá léta. Navíc má svlak v rybině vlivem sesychání a bobtnání dřeva možnost pracovat. To 
znamená hýbat se v rybině. Samozřejmě jde jen o setinové až milimetrové pohyby. Jestliže 
bychom svlak k rybině slepily, docházelo by díky sesychání a tvarovým změnám živého 
masivního dřeva k borcení u bočnic i sedací desky. Borcením se rozumí kroucení dřeva 
v ploše či praskání vláken a vytváření trhlin. U  klínku s dlabem sesazujeme spoj také na 
sucho. Klínek se totiž časem seschne a vznikne ve spoji vůle. Když klínek nezalepíme můžeme 
ho tu a tam doklepnout opět natěsno. 
   Na úplný závěr Marek lakuje stoličku přírodním vodovým lakem. Vytvoří na povrchu 
dvěmi vrstvami laku pěkný, jemný a hedvábně lesklý nátěrový film. Postup lakování se teprve 
učí. Přesně vedené tahy mu příliš přirozeně nejdou a vznikají mu stýkané vrstvy. Chybí mu 
patřičný gryf v pravé ruce. Je ale nadšen, že překonal všechny nesnáze a byl schopen výrobek 
dokončit. Nyní si opravdově vychutnává poslední tahy a s láskou a opatrností dohlíží, aby se 
stolička neopřela o něco, co by vytvořilo na jejím povrchu sebemenší otlak. V euforii 
závěrečného tažení si ani nevšímá, že už pracuje 10 minut přes čas. Jediné, co ho teď zajímá 
je dokončení svého díla, na které je patřičně pyšný. Po dotření poslední plochy si prohlíží, jak 
se mu nátěrový film vydařil a pečlivě zkoumá, jestli někde nestékají kapky ze špatného 
nanesení. Náhle nemůže uvěřit tomu, že už má hotovo a sedí vedle své stoličky a užívá si 
chvály a nadšení ostatních spolužáků, které jeho finiš také zajímal. Vychutnává si dobře 
vykonanou práci. Sklízí plody své práce, které se vrývají do jeho nezapomenutelné 
zkušenosti. Tak velkou má důležitost dokončení započatého plánu. „Jak je potom krásná ta 
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jedinečná příležitost, když se může dítě pochlubit s hotovým výrobkem. Zapomene potom totiž 
na všechny výrobní nesnáze, překážky, útrapy a fyzickou zátěž. Úspěšně dokončený výrobek je 
pro dítě mnohem větší ocenění, než dobrá známka“, přednesl Roland Steineman na své 
přednášce o významu řemeslné výchovy v Příbrami, 30. 9. 2004.  
 

KRÁTKÝ POHLED DO MÉ VÝUKY 
 
PROPOJENÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ MEZI SEBOU 

 
Truhlářské odborné předměty (technologie, materiály a odborné kreslení) jsou svými tématy 
úzce spjaty. Navzájem tyto předměty velmi prolínají a nabízí možnosti nahlížet na probíranou 
látku z různých stránek. A to především díky tomu, že je jejich hlavním předmětem zkoumání 
živý přírodní materiál dřevo a jemu příbuzné materiály. Nahlížet můžeme z pohledu jejího 
obsahu, ekologie i ze stránky člověka a lidské kultury.  
   V předmětu MATERIÁLY,  probíráme v 10.tř. téma – „Voda ve dřevě“.   
Jeho náplní je zjistit chování vody ve dřevě a jaký má vliv na růst stromu a tvarové nebo 
barevné změny dřeva.  
   V těchto hodinách se zaměřujeme především na sesychání, bobtnání a borcení 
(kroucení) dřeva. Přicházíme na to, že se dřevo chová v různých klimatických podmínkách 
odlišně a neustále se jim přizpůsobuje. Je pro žáky opravdu zajímavé, jak v buňkách dřeva a 
jejich stěnách dochází k rychlým změnám a navenek se pak projevují třeba většími nebo 
menšími trhlinami. Dřevo (např. fošna) se může začít kroutit a křivit v různých jeho směrech 
vláken. Když položím otázku, jestli se takto chová také jiný materiál, dochází žáci k zjištění, 
že jako organická hmota se dřevo může v tomto ohledu přirovnat snad jen k člověku. Ten se 
také neustále přizpůsobuje okolnímu (a to nejen povětrnostnímu klimatu), ale také 
společenskému prostředí. Završení této většinou osmihodinové epochy probudí u žáků 
(povede-li se hodiny) hlubší vztah k tomuto životadárnému materiálu i k přírodě samotné. 
Těmto hodinám dále napomáhají další témata jako jsou: Nauka o dřevinách, Mikroskopická 
stavba dřeva, Mechanické vlastnosti dřeva apod…. Předmět – materiály se tak mohou nejvíce 
přiblížit k morální výchově humanitně zaměřené. Nedělám si však přílišné iluze. Někteří žáci 
potřebují k jistému probuzení jinou motivaci.  
   V předmětu TECHNOLOGIE  se setkávají žáci 10.tř. s ručním opracováním dřeva, 
konstrukčním spojováním a sušením dřeva (přírodním a umělým), které ideálně navazuje na  - 
sesychání dřeva. Konstrukční spojování nábytku, tzv. klínek s dlabem, svak s rybinou, čep a 
rozpor, přeplátování, rybinové ozuby a jiné jsou zase tématicky propojené s mechanickými 
vlastnostmi dřeva a společně se mohou dotknout dokonce kostry a svalstva lidského těla. 
V těchto hodinách probíráme především vlastnosti dřeva jako jsou: pružnost, pevnost, tvrdost, 
plastičnost, apod. zajímáme se o tlaky,jaké dřevo snese pří namáhání v různých směrech 
vláken. Jaké napětí vzniká při ohybu uvnitř dřeva a jak je ovlivněno tímto namáháním.  
Zjišťujeme, že má dřevo své nenahraditelné vlastnosti, které ho zařazují mezi materiály se 
širokým uplatněním v praxi. Technologie tak patří k předmětům, které ve velké míře zvyšují 
odbornost žáka a svou učební látkou podporuje dobrou teoretickou přípravu zase zpětně pro 
praxi.  
   Předmět TECHNICKÉ KRESLENÍ  patří mezi předměty, který svou nenásilnou 
formou udržuje při výuce žáka v permanentním myšlení. Zabýváme se zde rýsovacími 
metodami a způsoby návrhu výrobku. Snoubí se tak estetické vnímání s rozvahou nad 
technickým provedením výrobku na výkresu. Hnacím motorem je ve výuce právě velký podíl 
samostatné práce. Žák dostane zadání a hlavní činnost - rýsování pak provádí až na několik 
konzultací především sám. Je zajímavé, že to je jediný předmět, při kterém dávají žáci zcela 
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pozor a s chutí (podle rodičů) si plní také své úkoly. V pečlivosti a trpělivosti se zde projeví 
poměrně zřetelně vůle každého z žáků. 
   Pro jasnější představu o tom, jak vědomosti ze školy uplatňovat v praxi, jezdíme 
s žáky na různé výstavy, odborné veletrhy, exkurze do podniků, prodejen a provozoven. Díky 
těmto výletům si mohou utvořit vlastní obrázek o firmách, které se zabývají prodejem zboží 
nebo výrobou předmětů, o kterých se učí. V debatách při hodinách se vždy žáci vrací 
k prožitkům z těchto cest a dokáží velmi podrobně popsat, co viděli. Procento 
zapamatovaných informací je po exkurzi několikanásobně větší než ze sebelepší hodiny ve 
třídě. Navíc docházka na takové akci a motivační stránku v průběhu akce můžu hodnotit 
rovněž vysoko. Celkově se tato forma výuky zapíše významnou měrou do vědomostí žáků.  
 
MOŽNOSTI NÁVŠTĚV VÝSTAV, VELETHŮ A PROVÁDĚNÍ EXKURZÍ TÝKAJÍCÍCH 
SE UM. TRUHLÁŘŮ, POTAŽMO ŘEMESEL OBECNĚ 
 

1) návštěvy výtvarných a řemeslných výstav v galeriích 
2) návštěvy stálých expozic historického, lidového a moderního nábytku: 

- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – historický nábytek, moderní nábytek 
- Roztoky u Prahy – impregnační komora, lidový nábytek 

3) návštěvy nábytkářských veletrhů interiérů 
4) návštěvy nábytkářských veletrhů pro stroje a zařízení 
5) návštěvy prodejen starožitnictví 
6) návštěvy truhlářských provozoven 
7) návštěvy restaurátorských provozoven 
8) návštěva chráněných dílen 
9) návštěvy provozoven pil (katrů) 
10)  návštěvy dýharenských podniků: 

               -   Kralupy nad Vltavou 
11)  návštěvy úseků lesních porostů – místních  

 
MOTIVACE ŽÁKA K PRÁCI 
 
Mezi odbornými předměty (např. technologie) a praxí je vůbec nejtěsnější vztah. Žák při praxi 
přímo zažívá to, čemu se v předmětech učí a neoddělitelně se mu do duše vtiskávají vlastní 
zkušenosti. Veškerá činnost, která se v dílnách naskytne a výrobky, které žákovi projdou 
rukama, podporují jeho myšlení, cítění a vůli téměř automaticky zároveň. Zkušenost, kterou 
žák v dílnách prací nabude se projevuje pozitivně i ve vyjadřování odborných i obecných 
otázek. Vyjadřování naučené látky, jak jsem zjistil je v 10.tř. jedním z problémů, a to nejen u 
Marka. Introvertní žáci typu Marka např. v hodinách technologie raději nemluví, něž aby se 
ztrapňovali před ostatními. Jestliže je však okamžik vlastního projevu podpořen zkušeností 
z praxe, lépe se nalézají slova k vyjadřování a udržení myšlenky. Praxe, jako zkušenost se tak 
stává důležitým prvkem při získávání sebejistoty žáka nejen z pohledu: výrobek – žák, ale 
také: zkušenost – žák.  
  Otázka motivace k práci je velmi široká a různorodá. Každý žák má motivaci založenou ve 
svých individuálních přístupech k jednání a realizaci svých ideálů a nedá se proto zcela 
paušalizovat. Na základě pozorování nejen Marka mohu říci, že se může odvíjet např. od 
těchto několika základních faktorů: 
 

- podle temperamentu dítěte, 
- podle včasného psychického naladění žáka na později zadaný úkol, 
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- podle správného a srozumitelného zadání a vysvětlení úkolu učitelem a jasného 
směřování v práci, 

- podle dostatečnosti vytvoření podmínek ke splnění úkolu, 
- podle vztahu mezi učitelem a žákem, 
- podle naléhavosti zadaného úkolu, 
- podle senzomotorické schopnosti žáka, 
- v případě práce žáků na jednom místě, podle skupinové atmosféry mezi žáky,  
- v případě týmové práce, podle vztahu mezi žáky, 
- podle denní teploty a tlaku, 
- podle celkového časového rozmezí pro zadaný úkol, 
- podle délky času, kterou může žák v jednom kusu strávit nad zadaným úkolem, 
- podle celkové pracovní atmosféry, která provází proces zadaného úkolu, 
- podle naladění z předchozí hodiny, jestliže nějaká byla, 
- podle výše finančního ohodnocení (u některých), 
- podle druhu volno časových aktivit, dle osobnostního směřování, 
- podle rodičovské výchovy atd. 

 
„P řistupuj k učení jen tehdy, byla-li u žáka silně podnícena chuť k učení.“ J. A. Komenský 

 
POSTAVENÍ PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ V EDUKACI 
 
Z hlediska fenomenologické orientace výuky by měla mít truhlářská praxe v uspořádání 
výuky stejné místo jako pokus ve fyzice nebo chemii. V dané souvislosti E. M. Kranich 
(1999, s.16) uvádí: „Výuka vyžaduje převážně fenomenologickou orientaci. Modely se 
probírají až následně. Když se žáci mohou opřít o vlastní úsudky, zbavují se tím v tomto věku 
škodlivého, skrytého dogmatismu, který často vydává neprověřenou domněnku za poznání.“ 
Právě proto je vhodné předložit na začátku práce žákům patřičné vzorky materiálů, se kterými 
se budou setkávat, nakreslit si od ruky kresbu výrobku (návrh, skicu), pohovořit o možnostech 
výrobních postupů nebo ukázat práce pokročilejších a starších žáků, aby si dokázali utvořit 
reálnou představu o daném úkolu, který před ně je postaven. Nakonec jim sám proces výroby 
ukáže, jak se ke zhotovování úkolu postavit, a kde jsou komplikovaná místa výroby. Poté 
můžeme dále diskutovat např. o historii lidových užitných předmětů, osobnostech umění, 
druhách, vlastnostech a kvalitách dřevin, ze kterých pracují a zabývat se dalšími teoretickými 
otázkami, které žákům doplní znalosti a propojí souvislosti „Ukázka nechť kráčí v předu, 
poučka ať vždy následuje, napodobení nechť je vždy důrazně požadováno. Co se dotýká 
smyslů, nechť předchází, a co utváří rozum, to nechť následuje.“ (J. A. Komenský, 2004, s. 
21). 

Řemeslné práce vesměs většina žáků absolvuje ráda. Podnítit chuť pracovat nemusí 
být příliš složité. Je třeba jen dbát na faktory podněcující motivaci. Zpozoroval jsem, že žáky 
přitahuje praxe nejen celkovou volnější atmosférou, ale i delší časovou dotací v kuse, která je 
řemeslům většinou poskytnuta. Díky ní se stává taková praxe epochou, která žákům umožní 
dostatek prostoru pro pohroužení se do pracovního procesu, při kterém častokrát zapomenou 
na čas. Právě správnou délku výuky v jednom kusu vidím jako důležitou pro vzniknutí 
důležitého výchovného efektu, podněcujícího žáka k soustředěné aktivitě. Záleží pak už jen 
na náplni práce, aby nevznikaly v těchto např. 2 hodinových epochách zbytečné prostoje a 
žáci byli stále plně zapojeni do práce, která je na takové úrovni, že jí jsou schopni 
s dosavadními schopnostmi zvládnout. Když se v dílně práce dobře nezorganizuje a nerozdělí 
jasně úkoly, tak aktivita prudce klesá. Na druhou stranu v případě efektivně využitého času a 
při úkolování poutavou a přiměřenou prací, žáci soustředěně pracují bez pomyšlení na 
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jakoukoliv přestávku. V takový okamžik se zapojují stejně tak spořádaní a slušní žáci, jako 
„zlobičové“, s kterými jsou v chování problémy. Nachází totiž možnost vlastní realizace a na 
rozdíl od teoretických předmětů získávají rychleji ze svého konání zpětnou vazbu. Navíc jsou 
pro ně v tomto věku mnohem přitažlivější výstupy, které jsou hmatatelné, a se kterými se 
mohou pochlubit. Vždyť se přece otvírají světu v tomto věku.  
   Ze zkušenosti mi přijde v 10. tř. pro praktickou truhlářskou výuku např. dvouhodinová 
(2 x 60min.) dotace jednoho výukového bloku krátká. Tak, aby žákovi bylo umožněno spojit 
se niterně s vlastním výrobkem, a aby došlo k opravdovému zaujetí k práci a návaznosti 
jednotlivých operací, předpokládám min. 3 a více souvislých hodin za optimální. 
Z bezpečnostních důvodů však vyhláška předepisuje max. 7 hod. v kuse. Tato má zkušenost 
platí v případě, že půjde o práci, která svým rozsahem, náročností a zajímavostí bude 
odpovídat schopnostem žáků a osloví je. Budou-li skládat 4 hodiny v kuse metráky fošen 
nebo budou-li čekat příliš dlouho při vleklé instruktáži, tak pravděpodobně zájem ochabne už 
po první hodině, jestliže však vůbec nastane. Při určení délky praktické výuky počítám také 
s počáteční přípravou a závěrečným úklidem. S tímto totiž žáci stráví min. půl hodiny. Také 
proto se žáci za pouhé např. dvě hodiny zkrácené o tento čas, nestačí na práci ani pocitově 
naladit a zapracovat, natolik, aby měli možnost vidět postup v před. Z tohoto důvodu se nám 
např. velmi osvědčilo v 10. tř. týdenní praktikum řemeslných a uměleckých činností pro celou 
třídu, ve kterém mohou žáci intenzivněji pracovat v delších blocích.   

Za jeden z příkladů: V průběhu adaptačního soustředěného týdne na biodynamickém 
statku ve Fořtu jsme ve třech rozdělených skupinách postupně vyráběli dřevěná vrata. Každá 
skupina strávila v tomto týdnu jeden den na výrobě dřevěných vrat a to od rána do večera. 
Toto rozdělení umožnilo rychlý pokrok celé výroby a intenzivní práci jednotlivců. Prakticky 
jsme mohli čtvrtý den obdivovat výsledky naší práce a hodnotit vynaložené úsilí. Samozřejmě 
i toto má svá úskalí. Například se nedostane každý ke všem pracovním operacím stejnoměrně, 
jde spíše o rozdělení určité celkové práce skupině žáků. Takový projektový týden se musí brát 
ovšem jako pouhý exkurz do výuky daného druhu řemesla. Nejde o získání hlubokých 
dovedností s upevněním pracovních návyků, ale spíš o projevení určitých kompetencí 
k získání představy o dalším směřování žáka anebo zaměření jeho aktuálních schopností.  
 
10. tř. na řemeslném týdnu ve Fořtu 2005.    Vrata 10. tř. na řemeslném týdnu ve Fořtu 2004. 

                
 
Jestliže si pokládám za výchovný cíl rozvíjení všech tří základních složek člověka ve 
vzájemné celistvosti, pak beru řemeslnou praxi jako předmět, kde je žák zcela přirozeně 
vystaven působení manuálních činností na tyto tři články. Řemeslné práce jsou žhavým 
kandidátem na účinný edukační proces působící na vůli, cítění a myšlení. E. M. Kranich 
(1999, s.18) popisuje: „Když má žák v 9. nebo 10. ročníku vyrobit např.  jednoduchý kus 
nábytku, vyžaduje to již v přístupu k návrhu jasnou a praktickou úvahu, spojenou s estetickým 
cítěním, a při vlastní výrobě diferencovaný způsob zacházení s nářadím a s materiálem. Tak 
mladý člověk získává díky rukodělné činnosti uvědomělou schopnost diferenciace své vůle a 
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realistický způsob myšlení. Toho dosahuje pouze přesnou a věcnou činností bez hravých 
prvků, to znamená řemeslnou prací, a ne amatérským kutěním.“     
 
VÝUKOVÉ PROPOJENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE SE ŠKOLOU, ŠKOULKOU A JEJICH 
AKTIVITAMI 

 
Každým rokem navštíví truhlářští učni Waldorfskou školku za účelem pohlédnout do života 
malých dětí a zjistit jejich potřeby. Několik dní se pak věnujeme výrobě dřevěných hraček 
podle zadaného přání. Tato práce je pro učně takovým návratem do dětství. Žáky vesměs 
výroba hraček baví a někteří se odváží také navrhnout svůj vlastní tvar a provedení. 
S odstupem tak mohou pohlédnout na životní dráhu, kterou již mají za sebou.  
  Tato krátká epocha má svůj význam především v sociální oblasti. Klaus Charisius na 
semináři o aspektech řemeslné výchovy (Praha 2003), pronesl: „ Učí se tvořit pro druhé. Pro 
Mš vyrábějí židle a hračky….kolikrát tak mají mnohem větší motivaci pro práci, než kdyby 
dělali pro sebe.“  
 
            Hračky vyrobené žáky 10. a 11. tř. pro waldorfskou školku v Příbrami. 

                           
 
Ve škole se zapojujeme jakožto truhláři dvojím způsobem:  

1) Z danosti naší profese. Díky našim možnostem si občas připadáme jako středisko 
služby škole. Z různých stran se na nás hrnou práce jako např.: opravy krytů topení, 
židlí,  lavic, dveří a futer, výroba venkovních odpadkových košů, beden na posypový 
materiál, stojanů na modelování reliéfů, skládacích stojanů na obrazy k účelům výstav, 
přívěšků a šperků, regálů do třídních skříní apod. Osobně tyto práce řadím mezi 
výchovně velmi užitečné, jak ze sociálního hlediska, tak z pohledu rozvoje osobnosti 
žáka, ale musím říci – všeho s mírou. 
Umělecký truhlář by měl mít určitou kvalifikaci a tu nemůžeme splňovat, jestliže se 
budeme zabývat jen doplňkovými pracemi. Žáci nemusí unést tlak ze strany školy na 
různé opravy a můžou ztratit motivaci. Navíc si sami uvědomují, že se mají věnovat 
odbornějším výrobkům.  

2) Z dobrovolného nadšení v rámci divadelních her a školních akcí vyrábíme různé 
rekvizity a kulisy jako jsou v posledním roce rajský strom pro Rajskou hru. Meče a 
halapartny pro školu v přírodě. Při zhotovování těchto výrobků žák může skutečně 
popustit uzdu fantazii a vedle činností, které jsou náročné svou přesností a 
zákonitostmi můžou polevit a uvolnit se. Nároky kladené na kvalitu zpracování však 
zůstávají vždy stejné.  
Letos jsme se také poprvé zapojili v jednom týdnu do celoškolního projektu –„Duha 
školy“, ve kterém jsme na téma čtyř elementů zhotovili velký nástěnný reliéf – „Strom 
elementů“. Spolupracovali jsme při jeho výrobě dohromady s kováři, švadlenami a 
gymnazisty.  
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Tyto dílčí úkoly v naší dílně zhotovují dohromady 10. a 11.tř. a umožňuje jim 
navzájem nahlédnout do svých schopností. Desítka přispívá ruční prací a jedenáctka si 
může poprvé zkusit některé strojní zařízení.        
Někdy se stane, že si žák 10.tř. dokáže poradit s nějakým úkolem lépe, než  žák 11.tř. 
a to se pak musí nad sebou žák jedenácté třídy zamyslet.  
Snažíme se vytvářet také různé mezipředmětové vztahy se základní školou, ale bávám 
se, že je toto téma stejně jako působení praxe na vývoj dítěte na zvláštní zpracování 
v jiné písemné práci.     

 
IMPULZY PODNĚCUJÍCÍ ŽÁKA K VĚDOMÉ PRÁCI 
 
Marka jako flegmatika není těžké motivovat. Poddá se téměř jakékoliv práci. Formovat 
takového žáka je, zdá se jednoduché. Neklade odpor a např. i v úklidu dílny si najde své 
uspokojení. Je vlastně rád, že mu někdo připraví náplň práce, protože nemá příliš snahu ani 
potřebu prosazovat sám sebe. Je spokojen s tím, co přijde a ostatní neřeší. Zpětnou vazbu o 
jeho sympatiích nebo antipatiích k práci není jednoduché získat. Právě díky tomu je, ale těžší 
a záhadnější jeho pravé jádro osobnosti poznávat. Při pozorování jeho spokojenosti a pohody 
si někdy říkám, že mu nic nechybí. Občas mě ovšem svádí, nepříliš se jeho výsledky a 
projevy zajímat. Tam, kde není problém přece nemusí být nic k řešení. Tíží mě ale to, že tímto 
způsobem ho můžu na cestě vývoje osobnosti zanedbávat.  

Říkám si, kde mám hledat vlastně to, čeho chci u vývoje takového žáka dosáhnout? 
Může to být právě zvýšení sebejistoty a získání větší otevřenosti jeho duše vůči okolí? České 
školství se obecně ubírá směrem k srovnávání výsledků žáků a snaží se podporovat ty oblasti, 
které umožňují vést žáky ke stejné výkonnostní úrovni, ale chci-li brát v potaz individuální 
vývoj dítěte, tak musí být snaha o dosažení výkonu až za potřebou rozvíjení slabin žáka. Mám 
představu o uchopení každého žáka s jeho specifickými vlastnostmi a schopnostmi tam, kde 
se ve svém vývoji právě nachází a vést ho směrem k upevňování a zdokonalování vlastních 
dispozic ve společnosti. Kde však začít? Myslím, že u správné motivace. Ta se podaří 
probudit ve chvíli, když žáka osloví činnost, kterou bude vykonávat. Tzv., když bude vybraná 
činnost přiměřená jeho schopnostem a dosavadním zkušenostem. Ty mohou být však u 
každého žáka rozvinuté jinou měrou. Ač se to nezdá, každý žák jde vlastně ke svému vzdělání 
odlišnou cestou, byť dochází do stejné třídy a poslouchá stejnou učební látku. Toto je právě 
pro mě jako učitele ta největší výzva. Přípravy, které si dělám na výuku musí tedy zahrnovat 
poutavé aspekty, pokud možno pro co největší počet těchto mladých individualit a obecně 
ladit na strunu skupinové duše dané třídy. V mé učitelské praxi je velmi obtížné sladit výuku 
tak, abych skutečně oslovil v celé délce trvání hodiny i toho posledního žáka. V truhlářské 
praxi nastávají např. určité obtížnosti s plánováním prací, protože dochází ke střetu zájmu 
školy, dílny a žáka a navíc je do všeho zamotána výchovná úloha. Škola něco potřebuje, dílny 
potřebují ve stejnou chvíli (např. z organizačního hlediska) něco jiného a o žákovi ani 
nemluvě. Na dílnu jsou kladeny požadavky, které se často zkomponují do pokud možno 
plynulého běhu pracovní atmosféry. Velmi často není reálně možné určovat posloupnost prací 
na základě potřeb vývoje žáka, ale na základě přívalů potřeb z jiných stran. Např. do poklidné 
řezby lidské hlavy přijde v dubnu nutnost vyrobit kulisy na divadlo 12. tř. nebo slepit 
rozklížené židle sedmáků apod. Další složitou otázkou může být také dělení tříd, střídání 
skupin atd. Není proto mnohdy jednoduché skloubit reálné potřeby s výchovnými ideály, 
rozpoložením žáků a materiálními či finančními možnostmi. Toto je denní chleba nejspíš 
většiny učitelů řemesel. Jestliže chceme na jedné straně dělat výuku klonící se k ideálnímu 
vývoji žáka, musíme na druhé straně čistě pragmaticky řešit dílčí cíle, kterými se k ideálu 
přibližujeme.  
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