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Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarný obor RVP G. Hlavní 

význam je kladen na formování estetického a citového vnímání, utváření osobních postojů 

k obsahům obrazové komunikace. Zároveň umožňuje žákům seznámit se se základními 

výtvarnými prostředky a technologiemi a aktivně se účastnit tvůrčího procesu. Nedílnou 

součástí předmětu je i seznámení s nejvýznamnějšími výtvarnými směry, díly a autory 

s akcentem zejména na 19. a 20. století. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výtvarná výchova je povinný vyučovací předmět v 1. a 2. ročníku. Žáci volí mezi Výtvarnou 

a hudební výchovou. Výuka probíhá formou dvouhodinového bloku jednou týdně. Součástí 

výuky je i práce v exteriéru, návštěvy galerií s následnými doprovodnými programy (výtvarné 

dílny atp.). Integrující téma „Umělecká tvorba a komunikace“ je zařazeno do obou ročníků 

výuky předmětu v návaznosti na probírané učivo. Do vzdělávacího obsahu jsou dále začleněna 

průřezová témata „Osobnostní a sociální výchova“, „Mediální výchova“ a „Multikulturní 

výchova“. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Vede žáky k reflexi počátečního stavu úrovně vědomostí či dovedností 

 Rozvíjí schopnost imaginace 

o Vizualizace všeho typu 

o Srovnávání 

 Vede žáky ke spoluúčasti na určování cílů, obsahu a forem práce 

 Rozvíjí schopnost pracovat s různými druhy pomůcek (včetně PC – VV) 

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazuje problémové úkoly 

 Zahrnuje aktivity vedoucí k tomu, aby se člověk oprostil od obvyklých vzorců myšlení 

 Vede žáky k hledání kreativních strategií řešení problému 

 Vede žáky ke kritickému posouzení zvolených postupů a jejich efektivity 

Kompetence komunikativní 

 Zdokonaluje schopnost porozumění neverbální komunikaci 

o Řeč těla 
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o Estetické hledisko projevu 

 Zprostředkovává kompenzační strategie při komunikaci 

o Kladení otázek 

o Ujištění o správném porozumění 

o Dokázat věc opsat, použít synonymum, nadřazený význam atp. 

 Podporuje tvořivost žáka 

o Převod verbálního projevu do vizuálního, auditivního sdělení 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

 Vede žáky k vytváření pozitivního obrazu o sobě samém 

o Zadává přiměřené požadavky 

o Klade důraz na materiální výstupy 

Kompetence občanské 

 Pěstuje v žácích ochotu distancovat se od konvečních postojů 

 Zvyšuje v žácích odpovědnost za splnění úkolu 

o Udržování pořádku 

o „Čistota“ práce 

o Dodržování předem dohodnutých postupů 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s vývojem lidské civilizace a rozvojem technologií 

 Trvá na upevňování pracovních návyků 

o Šetrnost vůči materiálu 

o Přiměřená spotřeba… 

 Systematickým prováděním úkolu směřuje ke vědomému zvnitřnění všech fází 

vedoucích k vytvoření díla (od přípravné až po prezentační fázi) 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE   

Umí rozlišit mezi rozumovým a fantazijním 

přístupem k tvorbě. 

Své poznatky získané z aktivního kontaktu 

s výtvarným uměním dává do vztahů jak 

s aktuálními, tak s historickými uměleckými 

výtvarnými projevy. 

Uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem 

znaku a významem získaným v komunikaci. 

Porovnává odlišné prostředky jednotlivých druhů 

umění a způsob, kterým k příjemci promlouvají. 

Umělecký proces a jeho vývoj 

Znakové systémy jednotlivých druhů umění 

Řeč uměleckého díla 

Historické proměny pojetí uměleckého procesu 

Proměny komunikačních obsahů umění vzhledem 

k současným technologiím 

Prezentace uměleckého díla 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Spolupráce a soutěž – nakolik 

chci být originální… Jak se 

ovládám v situacích, kdy se věci 

nedějí podle mé představy 

Rozumí rozdílné roli příjemce, interpreta a tvůrce 

a přirozeně reflektuje svůj postoj vzhledem k roli, 

kterou právě hraje. 

Uvědomuje si význam osobně založených podnětů 

na vznik estetického prožitku; snaží se odhalit 

vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které 

s jeho vznikem souvisejí. 

Role subjektu v uměleckém procesu 

Smyslové vnímání a jeho rozvoj 

„Malovaná hudba“ – vizualizace různých hudebních 

žánrů, malba 

Tvorba x interpretace x recepce 

Nevědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla 

„I domy mluví“ – skrytá tajemství architektury, 

poznávací procházka Podskalí, kubistické domy pod 

Vyšehradem 
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Zná základy výtvarné a fyzikální teorie barev. 

Uvědomuje si podstatu symboliky barev v rozdílném 

kulturním a společenském kontextu. 

Seznámí se se základy jednotlivých technik (kresba, 

malba, alternativní techniky…). 

Využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování 

a technických možností zvoleného média pro 

vyjádření své představy. 

Uvědomuje si celkový smyslový prožitek z užitého 

materiálu. 

Výtvarné umění jako experimentální praxe 

z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku 

„Mé první dojmy“ – vlastní tvorba, libovolná 

technika 

Ornament jako zdobný prvek – inspirace z kultury 

přírodních národů, perokresba 

Alternativní techniky – malba voskem… 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Média a mediální produkce – 

komunikace a spolupráce 

v týmu 

Rozlišuje jednotlivé vizuálně obrazné prostředky 

a možnosti vyjádřit jimi obsah (barva, světlo versus 

stín, plastické versus plošné, statické versus 

dynamické). 

Umí objasnit širší společenské okolnosti vzniku 

uměleckého díla. 

Dokáže najít účinné prostředky vyjádření (vztah 

formy a obsahu). 

Popíše vznik a uplatnění symbolu. 

Je schopen převést informaci na vizuálně obrazný 

prostředek a naopak. 

Je schopen soustředěně a aktivně naslouchat 

odbornému výkladu. 

Zvládá samostatnou práci s pracovními listy. 

Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 

podstatných pro porozumění aktuální obrazové 

komunikaci 

Chápání vztahů předmětu a tvarů v prostoru 

(analytický, syntetický kubismus, konstruktivismus, 

geometrická abstrakce…) 

Celistvost a rozklad tvaru 

Relativita barevného vidění (pointilismus, 

impresionismus…) 

Osvobození obrazu od zavedeného zobrazování 

viditelného 

„Moje hlava“ vizualizace lidských charakterů I. část, 

autoportrét se symbolickým uplatněním barvy, 

křída, pastel 
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Problémy, které při práci nastanou, se pokouší 

nejprve řešit sám nebo případnou spoluprácí se 

spolužáky. 

Tvůrčí potenciál podvědomí (surrealismus…) 

„Sen a snění“ – koláž 

Princip náhody (dadaismus…) 

„Motto? da da“ – koláž 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY  

Využívá technických možností zvoleného média pro 

vyjádření své představy. 

Aplikuje příbuznost a kontrasty barev při vyjádření 

vlastních pocitů a nálad. 

Akceptuje individualitu při umělecké tvorbě a nebojí 

se ji projevit. 

Vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska 

poznání a komunikace 

„Maska“ – vizualizace lidských charakterů II. část – 

malování na tělo (bodypainting) 

Média a mediální produkce – 

příprava vlastních materiálů 

s využitím multimediálních 

technologií 

Mediální produkty a jejich 

významy – výrazové prostředky 

Sociální komunikace Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na 

smyslové vnímání. 

Samostatně experimentuje s vizuálně obraznými 

prostředky. 

Účinně propojí výtvarný a dramatický prvek. 

Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli 

autora, příjemce, interpreta 

„Už se to stalo“ – zhuštění příběhu do časového 

intervalu se zdůrazněním tvarových proměn, 

stínohra 

Samostatně experimentuje s vizuálně obraznými 

prostředky, využívá technických možností 

zvoleného média pro vyjádření své představy. 

Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni 

smyslové, subjektivní, komunikační 

Světlo a stín v kresbě 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE  
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Na příkladech uvede vliv kontextu, jeho proměn, 

případně vliv kontextu na interpretaci obsahu. 

Úloha komunikace v uměleckém procesu 

Postavení umění ve společnosti 

Umění jako proces tvorby nových, sociálně 

nezakotvených znaků 

Separace z reality, rámování 

Publikum a jeho účast v uměleckém procesu 

Subjektivní chápání uměleckých hodnot x hodnoty 

společensky uznávané 

 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn 

uměleckých směrů a objasní širší společenské 

a filosofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 

Světonázorové, náboženské, filosofické 

a vědeckotechnické zázemí historických slohů 

evropského kulturního okruhu 

 

Samostatně experimentuje s různými vizuálně 

obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje 

také vyjadřovací prostředky současného výtvarného 

umění. 

Vysvětlí pojem stylizace. 

Umí uplatnit vlastní invenci. 

Dovede samostatně pracovat s technikou a využívat 

prostředky ICT při tvorbě uměleckého díla. 

Dokáže najít účinné prostředky vyjádření. 

Pojmenovává a vybírá podstatné z hlediska 

zástupných symbolů v tvorbě. 

Akceptuje individualitu při umělecké tvorbě a nebojí 

se jí projevit. 

Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků 

podstatných pro porozumění aktuální obrazové 

komunikace 

Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu 

(fotografie, film…) 

„Obal CD“ – koláž, asambláž, fotografie, ICT 

Proměnlivost obrazu v čase (futurismus, nová 

média) 

Proměnlivost tvaru (animovaný film, nová média) 

Změny úhlu vidění 

Taktilní a baltické kvality díla, zapojení těla do 

procesu tvorby (akční tvorba, bodyart…) 

Vznik a uplatnění symbolu 
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Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

„Mé věci, mé soukromí“ – obrazová mluva věcí běžné 

potřeby, koláž, flashová prezentace 

Sebeuvědomování diváka, účast v sociálním 

prostoru (akční tvorba, performance, land-art…) 

Zrušení hranice umění a neumění (Duchamp…) 

Požadavek a meze obecné srozumitelnosti (pop-art, 

akční umění, postmodernismus…) 

Rekombinace (umění nových médií) 

 


