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HOSPITAČNÍ CÍLE 
      - jakým způsobem a metodami pracuje učitel s dětmi ve výuce dřevořezby a  
         truhlářství – (6. – 12. tř.), potažmo v jiných řemeslných oborech. 
      - jak děti přistupují k práci se dřevem, a co si z ní odnáší, 
      - jaká je pracovní atmosféra, vztah učitele s dětmi apod., 
      - jaké druhy výrobků zhotovují a z jakého důvodu právě ty, 
      - co dává žákům práce se dřevem do celostního rozvoje člověka, 
      - co motivuje žáka k vědomé práci, 
      - jak mohu získané poznatky využít ve své výuce dřevořezby a truhlářství potažmo v jiných 

řemeslných oborech. 
 
DATUM HOSPITACE, PRŮBĚH JEDNÁNÍ 
Hospitace proběhla 28. 2. – 4. 3. 2005. Byla domluvena na základě jediného dopisu Klausu 
Charisiovi ze stuttgartské waldorfské školy, který mi vyjednal náslech v dílně Reinolda Őxlera. 
 
STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY:    
Tato škola zapustila své kořeny již v roce 1919, kdy ji založil ředitel továrny na cigarety (Waldorf-
Astoria) Emil Molt spolu s Rudolfem Steinerem pro děti dělníků továrny. Stala se tak vůbec první 
waldorfskou školou nesoucí jméno Uhlandshőhe, po stuttgartském významném básníkovi Ludvíku 
Uhlandovi žijícímu na přelomu 18. stol. Letos škola slavila 85 výročí.      
 
DÍLNY (rozdělení řemeslných epoch)   
V 6. tř. – 8. tř. žáci absolvují v každém týdnu:  
 - 2 hodiny řemesla (dřevořezba – podrobné informace níže, nebo kovotepectví – misky, kalichy,   
    gongy) 
 - 2 hodiny zahradnictví (pěstitelské práce)                               
 - 2 hodiny ruční práce (různé materiály- pletení košů, košíků, misek, váz a  
    nástěnných dekorací z pedigu, šití)  
 
V 9. tř. – 12. tř. probíhá 6 uměleckých oborů, 6 hodin za týden v epoše dlouhé zhruba 6 – 12 týdnů 
za rok. Délka se stanovuje podle důležitosti předmětu: 
 - kamenosochařství  
 - malířství (s maturitou, nejdelší epocha 12 týdnů, v týdnu 3 x 2 hodiny) 
 - modelování (6 – 7 týdnů) 
 - dřevořezbářství  
 - knižní vazba (6 – 8 týdnů) 
 - truhlářství (zakončení ve 12. tř. podobou výučního listu, 10 týdnů) 
 
O REINOLDU ŐXLEROVI: 
Reinoldovi je 43 let. Je velmi čilý a přitom pohodový učitel. Jen málokdy na děti zvýší hlas, ale 
myslí to dobře. Děti se na něj obrací s nejrůznějšími radami a vždy vyřeší vše konstruktivně a s 
nadhledem. V hodině je na roztrhání, děti za ním stále chodí a chtějí poradit. V rámci možností se 
snaží všem vycházet vstříc. Dokáže s odstupem vstřebávat pracovní ruch a přitom se dobře 
orientuje v činnosti dětí a dovede je usměrňovat a motivovat k práci. Děti k němu mají přirozený 
respekt. Reinold má 3 syny (12, 14 a 17 let), všichni dochází na tuto školu.  
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Pohled do kamenosochařského ateliéru 

 
 
Pohled do kovotepecké a kovářské dílny 

 
 
PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ V DÍLNÁCH (d řevořezba 6. – 8. tř.): 
V dílně je průměrně 12 žáků. Z počátku se do hodiny pomalu trousí, berou si své výrobky z místa, 
kde si je na konci minulé hodinu nechali a začínají volně pracovat. Všichni pracují velmi 
samostatně a učitel žáky obchází a radí, většinou jen práci koriguje, jen málo kdy jim pomáhá. 
V hodině je velká volnost, která se odrážela občas trochu negativně v chování žáků. Žáci v průběhu 
vyučování také sem a tam posedávají na hoblicích, občas také nepracují a baví se (především v 7. a 
8. tř.). U některých zaujatých pracantů, je ale vidět značný zápal pro věc pokrok oproti ostatním. 
V dílně je i celkově tvůrčí atmosféra a vládne dobrá nálada. Žáci přistupují k práci obecně s chutí a 
u žádné třídy jsem nepostřehl, že by se v dílně někdo nudil a jen u dvou žáků jsem zaznamenal, že 
se práci záměrně vyhýbali. Na vše má každý dost času a nikdo se nikam vyloženě nehoní. Při úklidu 
dílny se všichni podílí na zametání. Ti, kteří pracovali do čerstvého dřeva, si vynášejí své výrobky 
do venkovních regálů, do chladu a stínu.  

Učitel v průběhu celého mého hospitačního týdne, s dětmi společně nezasedl nebo je třeba 
neshromáždil u jednoho stolu k nějaké diskuzi např. o stromech, dřevu a jeho vlastnostech, funkci 
výrobků apod. Místo toho spíše prakticky  přistupoval k zhotovení jejich výrobků a dbal na správné 
pracovní postupy a kvalitní povrchové opracování. Každý učitel má pravděpodobně své metody. 
Vedle v dílně jsem zahlédl (tato škola má totiž 3 ruční dílny se třemi učiteli v křížícím se provozu), 
že jiný učitel s dětmi také mluví v hloučku a navzájem si ukazují, co vyrábí.   
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PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ V DÍLNÁCH  (truhlářství 9. – 12. tř.): 
V 9. tř., se zde většina žáků poprvé setkává s truhlářskou prací. Ti, kteří byli v předešlých letech 
rychlejší se svými výrobky, mohli truhlářské základy dostat už v 8. tř. Každý žák totiž pracuje 
vlastním tempem, proto někdo vytvoří dva výrobky, než druhý zhotoví jeden. Ve výuce těchto tříd 
je zřetelný jiný postoj učitele, než u nižších tříd. Učitel se středoškoláky více diskutuje nad 
připravenými nákresy nebo rozpracovanými výrobky. Žáci rýsují na dřevo podle měřítek a kružidel. 
Učí se kvalitně hoblovat, řezat některými speciálními pilami apod. V 10. tř. prohlubují své znalosti 
a projeví-li studenti zájem a schopnosti, mohou vytvořit vlastní návrh nábytku, který pak realizují. 
Studenti postupují samostatně od návrhu, přes technický výkres, případně model 1:10, až po finální 
výrobek. Musí projevit velkou vůli ke zdárnému dokončení. Učí se také tvořit pro druhé . Např. 
vyrábějí židličky nebo hračky pro školku nebo do svých rodin apod. Především od 11. tř. se staví 
truhláři k jejich zvolenému oboru s opravdovým zaujetím. Zvláště od 11. tř. je znatelný pokrok 
v celkové dovednosti žáků. Je vidět, jak nad prací vytrvale systematicky uvažují a krok za krokem 
jsou schopni samostatně postupovat v práci. Pozoruji, jak umí s plánu vyčíst, co následně začnou 
vytvářet. Dovedou si poradit s různými  obtížnostmi, které navzájem konzultují mezi sebou nebo 
s učitelem. Podíl ruční práce se pohybuje mezi  60 – 70 %. Ve 12. ročníku jsou schopni žáci 
zhotovovat i náročné psací sekretáře, jejichž kovové prvky mechanizmů si sami vyrobí v kovárně. 
Sami také řeší technické a estetické detaily. V tomto ročníku také skládají závěrečnou zkoušku.  
   „Škola se snaží po celé roky vtisknout do žáků a studentů samostatnost a vlastní osobitost. 
Základem zůstává vývoj dítěte, nejen standardní výuka odborné řemeslnosti“, říká Reinold Őxler.  
 
Výstava výrobků z dřevořezby na chodbě školy 

 
 
O PRÁCI V DÍLNĚ A JEJÍM VYBAVENÍ 
Druhy vyráběných výrobků napříč ročníky: 
6. – 8. tř. - palička, vařečky, lžíce nebo stírače, příbor, miska = minimum výrobků zvládnutých 

      v tomto období. Dodatečné výrobky = šachová intarzie nebo herní desky na jiné hry,  
      stolička, model lodě (d = 30 – 40 cm z lepané kostry oplášťované laťkami, luk  ze 
      štípaného akátu nebo jasanu, buben, loutka. Mnoho žáků stihne některé z těchto  
      výrobků vyrobit také. 

9. tř. -   lavice na ozuby, police, stoličky – vše ruční práce. (V tomto ročníku si každý 
            student rozhodne, v jakém oboru se chce dále specializovat). 
10. tř. - police, regály, křesílka – pokročilejší truhlařina (využití všech běžných  
             konstrukčních spojů). 
11. tř. - křesílko se stolem – další náročnější práce.  
12. tř. - nábytek na přání jakéhokoli typu (police, stoly, psací sekretáře, skříně, židle, atd.), loď 
            (d = 3m) – kánoe podle starých technik (žáci na ní pracují 200 hodin), nebo vyrábí něco  
            jiného, když čas dostačuje. 
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Žáci 8. tř. vyrábí s Klausem Charisiem housle. Jejich výroba jim zabere cca 210 hod. Někteří na 
nich pracují dva nebo i tři roky vždy 2 hod. v pátek po škole nebo ve volných hodinách v rámci 
odpoledního kroužku. 

 
 

 
 
Převažující typické znaky žáků v jednotlivých ročnících podle Reinolda Őxlera: 
6. tř. – především vytrvalý, zaujatý 
7. tř. – paličatý, líný 
8. tř. – líný, někdy samostatný     
9. – 10. tř. – samostatný v práci, se slabou vůlí,  
11. – 12. tř. – samostatně myslící a pracující, zaujatý 
 
Co s hotovými výrobky: 
Žáci si většinou odnášejí výrobky domu. Když jde o prodej, tak se sejdou rodiče i žáci a vyrobí 
společně různé drobné výrobky prodejné na jarmarcích. Větší práce studentů jdou buďto rovnou 
zákazníkovi, nebo pracují celá třída na společné zakázce (např. nábytek pro mateřskou školku).  
 
Zásoby dřeva: 
Materiál škola shání přes technické služby města z lesa, nebo větší a kvalitnější kusy kupují. Vedle 
dílny venku pod přístřeškem mají veliké zásoby různých kmenů, prken, větví, kořenů, apod. Mnoho 
patvarů dřev je důležitou součástí především pro dřevořezbu na ZŠ, kde si mohou žáci vybrat 
zkroucení dřeva podle vlastních představ. 
 
Strojovna: 
Vedle rukodílny je strojní dílna, která je vybavena formátovací kotoučovou a pásovou pilou, 
srovnávačkou s tloušťkovačkou a úzkopásovou bruskou + menší ele. strojky. Tady např. Reinold 
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rozřezává z užších čerstvých třešňových špalků vhodná prkénka pro výrobu lžic, nebo vařeček. 
Dřevo v průběhu opracovávání v dané tenkosti materiálu rovnoměrně vysychá a nepopraská. Na 
těchto strojích pracují z bezpečnostních důvodů žáci až od 11. třídy.  
 
Na co je podle Reinolda Őxlera potřeba klást u dětí důraz při práci se dřevem?  
Především samostatnost, spolupráce a kvalita výrobku. Nejvíce hledí, aby náročnost výrobku 
odpovídala individuálním schopnostem dítěte. Snaží se také, aby žák pracoval s chutí a pěkně.   
 
Rozvrh hodin dřevořezby v týdnu Reinolda Őxlera: 
 
 9.55 - 11.40 12.00 - 13.30 14.30 - 16.00 15.30 - 17.00 

PO        9.tř.       8.tř.        6.tř.  

ÚT        8.tř.       6.tř.                     9.tř. 

ST               12.tř.  

ČT        6.tř.     12.tř.   

PÁ      12.tř.              9.tř.          8.tř.  

 
 
ZHODNOCENÍ HOSPITACE 
Stuttgartská škola mi vnesla nové světlo do mého obecného pohledu na waldorfskou pedagogiku. 
Dlouho jsem tápal, jak by měla výuka na WŠ správně vypadat. V čem je vlastně hlavní podstata 
vzdělávání tímto alternativním způsobem. Pokládal jsem si tyto a další, pro jiného třeba nesmyslné 
otázky, o kterých teď už vím, že mě stavěli do částečného nechápaní. Zjistil jsem, že jsem byl mírně 
zamžen ze všech informací okolo anthroposofie, metodiky waldorfského vyučování, osobnosti 
Rudolfa Steinera apod. Znemožňovaly mi podívat se s odstupem na mou vlastní práci. Unikalo mi, 
jak to všechno aplikovat v praxi a ptal jsem se neustále na správnost postupů ve vyučování. Na této 
stuttgartské škole jsem poznal, že výuka má sice specifický rytmus a charakteristické odlišnosti, ale 
zásadní zůstává to, čeho se snaží učitel prostřednictvím způsobu dosáhnout. Ne tedy postup sám. 
Došlo mi, že způsobů a postupů je tolik, kolik jich je učitel schopen svou kreativitou a fantazií 
vymyslet (např. vhodná témata pro jednu řemeslnou epochu, druhy výrobků adekvátní věku při 
množství operací, který si žák prožije a množství nástrojů, se kterými si žák práci osvojí apod.). 
Důležitý je ovšem důvod využitelnosti těchto metodických nástrojů. Na místě je potom otázka proč, 
a na co, jich chci využít?  Klíčová je proto správná pedagogická diagnostika každého dítěte a 
následné začlenění vhodného přístupu k dítěti a zvolené práce. Je potom ještě mnoho dalších 
aspektů, se kterými musí učitel řemesel při práci s dětmi počítat. Proto je ze všeho nejdůležitější, 
vždy přítomný pedagogický optimismus, jaký jsem mohl u Reinolda Őxlera v týdenní praxi 
rozhodně zažít.  
    


