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ANOTACE 

Tématem této práce je využití tradiční řemeslné činnosti jako nástroje pro rozvoj schopností, 

dovedností a kompetencí dětí ze základní školy. V první polovině teoretické části se věnuji 

rozboru klíčových kompetencí v souvislosti s vývojovými obdobími žáků základní školy a jejich 

významu při vypracování výukových programů. V druhé polovině se zabývám historií řemesel 

na území Českolipska se zaměřením na hrnčířské, barvířské a katrounářské, perníkářské 

a sklářské řemeslo. V samotné praktické části představuji konkrétní provedené výukové řemeslné 

programy pro první a druhý stupeň základní školy a dotazníkovou metodou ověřuji hypotézu „Po 

prodělaném výukovém řemeslném programu se zvýší zájem dětí o řemeslné činnosti“. 
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ANNOTATION 

This thesis is focused on the use of traditional craft activities as a tool for the development 

abilities, skills and competencies of primary school children. There is a theoretical background 

for teaching craft skills, as well as a specific program for teaching and its evaluation by a set of 

two questionnaries. 
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1 ÚVOD 
Téma mé bakalářské práce pojednává o využití tradiční řemeslné činnosti jako nástroje pro rozvoj 

schopností, dovedností a kompetencí dětí základní školy. Snažila jsem se zvolit si téma, které 

mne oslovuje a se kterým pracuji již několik let. Byla jsem zaměstnaná jako lektor výchovně 

vzdělávacích programů pro děti předškolního i školního věku, pracuji tedy s mládeží. Zároveň 

jsem vedla kurzy ručních prací a řemesel pro děti i dospělé a k tradičním řemeslům mám vřelý 

vztah. Právě u dětí považuji za důležité, aby byly seznámeny s prací předků. Práce s přírodními 

materiály vedou děti k tomu, aby si vážily samotného materiálu, a tím i míst, kde se materiál 

získává, tak si zároveň vytvářejí zdravý vztah k přírodě a k místu, kde žijí. Třetím aspektem mého 

výběru byla zkušenost matky tří dospělých dcer, které se nedávno rozhodovaly pro výběr střední 

školy. Toto rozhodnutí je důležitým krokem v životě a naneštěstí probíhá ve složitém období 

pubescence, proto by se příprava na toto rozhodnutí neměla podcenit a měla by probíhat průběžně, 

nejen poslední půlrok před podáním přihlášek. Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání řeší nejen předmětové vědomosti a dovednosti, ale také znalosti, dovednosti, postoje 

a hodnoty, které budou žáci využívat v běžném osobním životě a ve své profesní kariéře. RVP 

ZV označuje tyto dovednosti souhrnně jako klíčové kompetence a učitele zavazuje k tomu, aby 

tyto kompetence u žáků systematicky budovali a rozvíjeli. Čím vyšší kompetence budou mít žáci 

před samotným výběrem svého povolání, tím lépe se rozhodnou, kterou cestou se vydat. Vybrat 

si studia, vědy nebo učební obor a řemeslo? Jak zvýšit kompetence dětí, aby se rozhodly správně? 

Mohly by řemeslné projektové dny či výukové programy pomoci? 

V teoretické části této práce bych se ráda věnovala právě schopnostem, dovednostem a klíčovým 

kompetencím dětí na základní škole v rámci RVP. Také se zmíním o historii vybraných řemesel 

a o významu rukodělných činností. 

Praktická část bude sestávat z vytvoření programu, jeho absolvování dětmi, z hodnocení 

programu a ověření hypotéz. Zajímá mne, nakolik ovlivní tento program jejich vztah k řemeslům. 

Tyto volnočasové programy byly připravovány s ohledem na potřeby vznikajícího Centra řemesel 

v Brništi a doufala jsem, že praktické části budou probíhat již v tomto Centru. Jeho budování však 

vázne na komplikacích s rekonstrukcí budovy k tomu určené, musela jsem tedy improvizovat 

a provádět programy v dílnách u konkrétních řemeslníků. Naštěstí mám díky svým koníčkům 

mezi nimi přátele, kteří mi pomohli. Přesto věřím, že programy, které jsem připravila, budou 

jednou trvalou součástí nabídky vzdělávacích programů v Centru řemesel, což je pro mne silnou 

motivací. 

Cílem mé práce bylo sestavit volnočasové programy o řemeslech, provést těmito programy žáky 

prvního a druhého stupně základní školy a ověřit si hypotézy formou porovnání dotazníků 

vyplněných před programem a po něm a také pohovorem s dětmi po provedeném programu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 RVP, ŠVP A KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
V souladu s principy zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé 

knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školském zákoně), ve znění pozdějších předpisů, se do vzdělávací 

soustavy zavedl nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Tyto 

dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému 

kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako 

celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní 

a střední vzdělávání. RVP stanovují konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to 

všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, 

profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů. Zároveň také stanoví podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví. RVP musí odpovídat nejnovějším poznatkům vědních disciplín, 

jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat, například pedagogiky 

a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku 

a rozvoji vzdělávaného. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2015-2020 navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, 

a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník 

předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního 

odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení.  

RVP vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností 

v praktickém životě. RVP vycházejí z koncepce celoživotního učení, formulují očekávanou 

úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují 

pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. 

RVP definuje tyto vzdělávací oblasti:  

1) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

2) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

3) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

4) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

5) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

6) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

7)  Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

8) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

9) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

 V rámci aplikace tématu lidových řemesel v prováděném programu obsáhneme pouze některé 

vzdělávací oblasti a v nich zařazené tematické okruhy.  

Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zaměřena na návyky a praktické 

pracovní dovednosti, které jsou nezbytné pro uplatnění v dalším životě a ve společnosti. Pokrývá 

širokou oblast pracovních činností a technologií, vede k získání základních dovedností v různých 

oborech lidské činnosti. Koncepce vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních zkušeností 

a lidských činností. Přispívá k utváření životní a profesní orientace. Obsah vzdělávací oblasti 

Člověk a svět práce je rozdělen na prvním stupni do čtyř tematických okruhů:  
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▪ Práce s drobným materiálem 

▪ Konstrukční činnosti 

▪ Pěstitelské práce 

▪ Příprava pokrmů.  

Na druhém stupni na osm tematických okruhů:  

▪ Práce s technickými materiály 

▪ Design a konstruování,  

▪ Pěstitelské práce a chovatelství 

▪ Provoz a údržba domácnosti 

▪ Příprava pokrmů 

▪ Práce s laboratorní technikou 

▪ Využití digitálních technologií 

▪ Svět práce. (RVP ZV, 2007) 

K tématu této práce se nejvíce vztahuje učivo tematických okruhů práce s drobným materiálem, 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.), pracovní 

pomůcky a nástroje – funkce a využití, jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, 

lidové zvyky, tradice, řemesla.  

Umění a kultura. Oblast poukazuje na umění a kulturu jako na nezastupitelnou součást lidské 

existence. Je členěna na dva vzdělávací obory: Hudební výchova a Výtvarná výchova. Mezi cíle 

patří užívání jazyka umění jako specifického komunikačního prostředku. Žáci se učí 

prostřednictvím vlastní tvorby subjektivně jedinečnému vnímání, cítění a prožívání. (RVP ZV, 

2007). 

Člověk a příroda. Tato oblast se zaměřuje na porozumění přírodním faktům a jejich 

zákonitostem. Poskytuje základ pro pochopení a užívání současných technologií a napomáhá 

lepší orientaci v běžném životě. Žáci poznávají přírodu jako systém propojených navzájem se 

ovlivňujících součástí a uvědomují si potřebu udržování přírodní rovnováhy. Oblast je členěna na 

čtyři vzdělávací obory: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Ve vzdělávacím oboru Zeměpis 

je začleněno učivo místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, 

vztahy k okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky. (RVP ZV, 

2007).  

Poznáváme, že osídlení regionu a s ním související rozvoj lidových zvyků, tradic a řemesel jsou 

úzce spjaty s životními podmínkami a prostředím v konkrétní lokalitě. Dostupnost určitých 

surovin ovlivnila rozvoj lidových řemesel charakteristických pro danou oblast a můžeme se 

s nimi setkat v podobě tradičních výrobků, v lidových stavbách nebo technických památkách. 

V přímé vazbě na tato řemesla se utvářel socioekonomický charakter regionu.  

Člověk a společnost. Zde je žák veden k poznání dějinných, sociálních a kulturních hledisek 

života lidí v jejich vzájemných souvislostech. Utváří pozitivní občanské postoje, rozvíjí vědomí 

příslušnosti k evropské civilizaci a jejím hodnotám. Vede k úctě k přírodně-kulturnímu prostředí 

a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Obsahuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova 

k občanství. Ve vzdělávacím oboru Dějepis žáci získají základní znalosti o lidské činnosti 

v minulosti. Jeho cílem je utříbit vnímání historie a jejího vývoje, a to ve smyslu předávání 

historické zkušenosti. (RVP ZV, 2007).  

Z mého pohledu i řemeslo a zde používané technologické postupy jsou souborem historicky 

utvářených zkušeností souvisejících se zpracováním určitého materiálu. Proto zde vidím úzkou 

souvislost s historií rozvoje řemesel a historií daného regionu. 

Člověk a jeho svět. Jedná se o vzdělávací oblast určenou pouze pro první stupeň, která souhrnně 

vymezuje obsah vzdělávání týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, 

techniky, zdraví a dalších témat. Vede k vnímání základních vztahů ve společnosti, porozumění 
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soudobému způsobu života, učí vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 

budoucnosti a směřuje k dovednostem potřebným pro praktický život. (RVP ZV, 2007)  

Oblast se člení do pěti vzdělávacích okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 

Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. (RVP ZV, 2007). K tématu práce se nejvíce váží tyto 

okruhy: Místo, kde žijeme – zde žáci poznávají nejbližší okolí, prakticky poznávají místní 

a regionální skutečnosti, získávají kladný vztah k místu svého rodiště a rozvíjí se jejich národní 

cítění. V okruhu Lidé a čas se učí orientaci v čase a časový řád (letopočet, generace atd.), 

získávají informace o současnosti a minulosti v našem životě (proměny způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny), o regionálních 

památkách (péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost) o bájích, mýtech, pověstech, 

o minulost kraje a o předcích, domově, vlasti a rodném kraji. (RVP ZV, 2007)  

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je vydán rámcový vzdělávací program, musí 

být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem. Schválením RVP ZV dne 24. 8. 2004 

dostali učitelé do rukou možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program, založený na jejich 

představách a zkušenostech s výukou. Společným úsilím všech pedagogů na škole je možno bez 

dalšího schvalování utvořit ucelený Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

podporující pedagogickou autonomii s ohledem na potřeby žáků.  

Učitelé už tak nejsou vázáni na tradiční „osnovy“, kterých se musí držet, protože učitel v plánech 

nepopisuje, „co má probrat“, ale popisuje, jaké dovednosti mají jeho žáci mít. Lze tedy velmi 

snadno některé méně podstatné pasáže látky vynechat či zredukovat, za účelem splnění 

základních cílů výuky nebo naopak některý přínosný projekt prodloužit.  

Ne všemi je tato svoboda vítána, mnozí by rádi upřednostnili zažité osnovy a ne každý má 

schopnost se koncepci RVP přizpůsobit. 

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, 

stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, 

podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném 

vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních 

a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se 

vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. 

Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací 

program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo 

školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj 

opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. (Národní ústav pro 

vzdělávání). 

V charakteristice ŠVP objasňuje škola celkové pojetí vzdělávání v daném ŠVP, vyjadřuje 

společné výchovné a vzdělávací principy a strategie, na kterých se pedagogové dohodli 

v přípravné fázi tvorby ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí, by zde měly být vymezeny na úrovni školy s tím, že budou uplatňovány 

všemi pedagogy nejen ve výuce, ale i v rámci jejího celkového vzdělávacího a výchovného 

působení. Měly by být východiskem pro metodické přístupy, které budou vyučující následně 

vymezovat na úrovni vyučovacích předmětů. Při formulování těchto společných postupů má 

každá škola příležitost rozhodnout se pro takové pojetí vzdělávání, které pedagogům i žákům 

nejvíce vyhovuje. Škola by měla omezit reproduktivní pojetí výuky, při němž jsou žáci víceméně 

pasivními příjemci sumy poznatků předkládaných učiteli, a využívat široké škály metod a forem 

práce směřujících k vytváření a upevňování vhodných osobnostních i pracovních návyků, postojů 
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a dovedností, které žáci získávají v souvislosti s osvojováním teoretických poznatků i dílčích 

specificky odborných dovedností. (Národní ústav pro vzdělávání). 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Co jsou vlastně ony klíčové kompetence? 

 Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání 

je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, 

a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí 

je dlouhodobý a složitý proces, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje 

v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. (Výzkumný 

ústav pedagogický, 2007) 

Mít kompetenci znamená, že člověk (žák) je vybaven celým složitým souborem vědomostí, 

dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může úspěšně 

zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, v osobním životě. Mít určitou 

kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět 

vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj. A kompetentně se rozhodnout. 

 Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě 

považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří základ žáka pro celoživotní učení, 

vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence se různými způsoby se prolínají, 

jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV 

je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které 

se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných 

schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za 

klíčové považovány kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 

(Národní ústav pro vzdělávání, 2015). 

2.3.1 Kompetence k učení 

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl:  

▪ osvojit si základní schopnosti, které jsou předpokladem učení;  

▪ odstranit jazykovou bariéru a rozdíly v rozvoji řeči;  

▪ dokázat soustředit pozornost v kratších časových úsecích; získat kladný vztah k učení, 

zažít úspěch;  

▪ umět manipulovat s názornými pomůckami, třídit je a rozlišovat;  

▪ získat základní orientaci v učebnici, na stránce; 

▪ na základě konkrétních činností si rozvinout konkrétní přirozené myšlení; 

▪ v oblasti sociálního učení mít zvládnutá pravidla chování a práce ve třídě; 

▪ osvojit si základní pojmy používané ve škole; 

▪ umět plnit jednoduché praktické úkoly. 

 Ve druhém. období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl:  

▪ pochopit smysl učení; 

▪ rozvíjet si vědomosti po malých krocích; 

▪ zvládnout plnění úkolů v týmu; 

▪ umět popsat děj, vysvětlit postup; 

▪ v oblasti sociálního učení si rozvinout kulturní dovednosti a návyky; 

▪ bez problémů se účastnit praktických cvičení; 

▪ pracovat při vyučování aktivně, se zájmem; 
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▪ získat základní poznatky z dění kolem nás; 

▪ rozpoznat vlastní pokrok; 

▪ umět pracovat individuálně i ve skupině.  

 Po ukončení 9. ročníku by žák měl: 

▪ umět odlišit důležité poznatky od méně důležitých; 

▪ pracovat samostatně i v týmu; 

▪ znát základní termíny z různých vzdělávacích oblastí; 

▪ vyhledávat informace v časopisech, encyklopediích 

▪ znalosti získané ve škole využívat v běžném životě; 

▪ mít vytvořeny sociální dovednosti nutné k integraci do společnosti; 

▪ umět využívat sebekontrolu a sebehodnocení; 

▪ umět vyjádřit své nápady a náměty; 

▪ samostatně pozorovat i experimentovat; 

▪ umět využívat strukturální mapy, schémata; 

▪ rozpoznat základní vztahy a příčiny mezi jevy. 

 V ideálním případě tedy po absolvování základního curricula žák vybírá a využívá pro efektivní 

učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje 

ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí informace a na základě 

jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích 

činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 

věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 

základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní 

jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah 

k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje 

o nich. (Národní ústav pro vzdělávání, 2015). 

2.3.2 Kompetence k řešení problémů  

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl:  

▪ zvládat zátěžovou situaci, kterou přináší začátek školní docházky; 

▪ dokázat rozpoznat jednoduchý problém a umět ho popsat; 

▪ být schopen se zapojit do situačních, dramatických her; 

▪ umět se zeptat na to, čemu nerozumí; 

▪ u jednoduchých úkolů najít různé cesty řešení; 

▪ umět při řešení problémů pomáhat druhým; 

▪ neprosazovat se na úkor ostatních; 

▪ rozvinout si vůli vyřešit problém do konce. 

Ve druhém období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl:  

▪ umět nacházet řešení problémů a umět poradit druhým; 

▪ postupovat od jednoduchých problémů k složitějším; 

▪ při řešení postupovat uvážlivě, usměrnit impulsivní a zbrklé jednání; 

▪ umět si zvolit pořadí řešení problémů; 

▪ přemýšlet o vlastních problémech a jejich příčinách; 

▪ řešením problémů si rozvíjet vlastní zkušenost; 

▪ všímat si problémů druhých; 

▪ aktivně se zapojit do diskuze v kruhu, vyjádřit postoj; 

▪ zařídit si potřebné záležitosti, zeptat se na problém. 

Po ukončení 9. ročníku by žák měl:  
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▪ vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznat a pochopit problém 

▪ přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlet a naplánovat způsob řešení 

problémů a využívat k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

▪ vyhledávat informace vhodné k řešení problému, nacházet jejich shodné, podobné 

a odlišné znaky 

▪ využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechat 

se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat konečné řešení problému 

▪ volit vhodné způsoby řešení 

▪ užívat při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřovat prakticky 

správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo 

nových problémových situací 

▪ sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů 

▪ kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí. 

2.3.3 Kompetence komunikativní 

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl: 

▪ rozvinout si aktivní i pasivní slovní zásobu, porozumět významu jednotlivých slov; 

▪ vyrovnat si odlišnou úroveň rozvoje řeči, odstranit jazykové bariéry; 

▪ umět vyjádřit své potřeby, přání, prožitky; 

▪ zvládnout komunikaci se spolužáky i s učitelem; 

▪ umět správně formulovat otázky, zeptat se na to, na co potřebuje; 

▪ soustředit se na to, co mu druhý říká, správně naslouchat a porozumět sdělení; 

▪ v rozhovoru respektovat pravidla slušného chování (neskákat do řeči); 

▪ dokázat souvisle vyprávět v jednoduchých větách; 

▪ seznámit se s formami nonverbální komunikace (pantomima, mimika).  

 Ve druhém období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl:  

▪ vyjadřovat se v ústní komunikaci přesně a srozumitelně; 

▪ zvládnout v základu písemnou komunikaci; 

▪ umět komunikovat ve skupině, přijímat názor druhého; 

▪ zapojovat se do diskuze v kruhu, vyjádřit názor; 

▪ své myšlenky vyjadřovat v logickém i časovém sledu; 

▪ adekvátně reagovat na danou situaci (dramatizace, situační hry); 

▪ zvládnout a vyjádřit formy společenského styku (přání, omluva); 

▪ zvládnout komunikaci při telefonním rozhovoru.  

 Po ukončení 9. ročníku by žák měl: 

▪ formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu; 

▪ vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; 

▪ naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat; 

▪ účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat; 

▪ rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlet o nich, reagovat na 

ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění; 

▪ využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem; 

▪ využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 
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2.3.4 Kompetence sociální a personální  

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl: 

▪ adaptovat se na školní prostředí, zvyknout si na školní režim; 

▪ pochopit nový vztah učitel – žák; 

▪ umět se představit, o něco požádat; 

▪ zvládnout základní pravidla slušného chování, ovládnout citové projevy; 

▪ upevnit dovednosti z oblasti sebeobsluhy; 

▪ umět pracovat v kolektivu, respektovat společná pravidla; 

▪ dodržovat zásady chování na kulturních akcích; 

▪ získat určitý pocit odpovědnosti. 

Ve druhém období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl:  

▪ zvládnout vhodné chování v připravených i konkrétních situacích; 

▪ uznat vlastní chybu a umět se omluvit; 

▪ umět požádat o pomoc a sám umět pomoci; 

▪ rozlišit pravdivé a nepravdivé informace; 

▪ umět rozlišit kladné a záporné vlastnosti; 

▪ rozpoznat a přijímat rozdíly mezi žáky; 

▪ mít zdravé sebevědomí, dokázat zhodnotit svoji práci; 

▪ aktivně se podílet na životě školy; 

▪ chápat rizika současné společnosti. 

Po ukončení 9. ročníku by žák měl:  

▪ účinně spolupracovat ve skupině; 

▪ podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu; 

▪ na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu 

společné práce; 

▪ podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 

▪ na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívat k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů; 

▪ v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; 

▪ přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy; 

▪ chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu; 

▪ oceňovat zkušenosti druhých lidí; 

▪ respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; 

▪ vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 

a samostatný rozvoj; 

▪ ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

2.3.5 Kompetence občanské 

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl: 

▪ pochopit pravidla chování ve škole, adaptovat se na školní režim; 

▪ přijmout a chápat roli žáka; 

▪ chránit svůj osobní majetek (pomůcky), neničit cizí; 

▪ osvojit si kulturní a společenské návyky; 

▪ podílet se na kulturních i sportovních akcích školy; 

▪ umět se vcítit do situace druhého; 

▪ dodržovat jednoduchá pravidla; 

▪ rozpoznat vhodné a nevhodné chování. 

  
Ve druhém období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl:  
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▪ pomáhat druhým, uznávat a oceňovat nápady druhých 

▪ ovládat své chování na veřejnosti, při kulturních akcích; 

▪ rozpoznat a přijímat rozdíly mezi lidmi; 

▪ dodržovat a respektovat dohodnutá pravidla; 

▪ rozpoznat kladné a záporné lidské vlastnosti; 

▪ aktivně se zúčastnit akcí školy; 

▪ pochopit normy chování a řídit se podle nich; 

▪ umět zhodnotit své chování; 

▪ účastnit se volnočasových aktivit; 

▪ podílet se na stanovení pravidel ve třídě – školní desatero.  

Po ukončení 9. ročníku by žák měl: 

▪ účinně spolupracovat ve skupině; 

▪ podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu; 

▪ na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu 

společné práce; 

▪ podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu; 

▪ na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívat k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů; 

▪ být s to v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; 

▪ přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy; 

▪ chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu; 

▪ oceňovat zkušenosti druhých lidí; 

▪ respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; 

▪ vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 

a samostatný rozvoj; 

▪ ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.  

2.3.6 Kompetence pracovní 

V prvním období, po ukončení 3. ročníku, by žák měl: 

▪ poznat základní druhy pracovních materiálů; 

▪ zvládnout základní manuální dovednosti s jednoduchým materiálem; 

▪ získat kladný vztah k manuální činnosti; 

▪ umět pojmenovat nástroje, které používá; 

▪ umět se na práci koncentrovat, práci dokončit; 

▪ dodržovat pořádek kolem svého pracovního místa; 

▪ seznámit se s odbornými učebnami (kuchyňka, keramická dílna apod.); 

▪ rozvinout si jemnou motoriku prostřednictvím jednotlivých činností; 

▪ umět vyjádřit radost z vykonané práce. 

 Ve druhém období, po ukončení 5. ročníku, by žák měl: 

▪ seznámit se s funkcí jednotlivých nástrojů a pomůcek; 

▪ umět sám zvolit vhodné pracovní pomůcky; 

▪ pracovat dle slovního postupu; 

▪ umět si svou práci zorganizovat; 

▪ dokázat vysvětlit ostatním svůj pracovní postup; 

▪ dodržovat pořádek při vykonávání pracovních činností; 

▪ umět srovnat výsledky své práce s výsledky práce ostatních; 

▪ umět pracovat ve skupině; poskytnout pomoc při drobném poranění  

 Po ukončení 9. ročníku by žák měl: 

▪ používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení; 
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▪ dodržovat vymezená pravidla; 
▪ plnit povinnosti a závazky; 
▪ adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky; 
▪ přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých; 
▪ dbát na ochranu životního prostředí i ochranu kulturních a společenských hodnot; 
▪ využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost; 
▪ činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, orientovat se 

v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 

realizaci; 
▪ chápat podstatu, cíle a rizika podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení.  
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3 PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

PROCES 
Během života člověk prochází několika výrazně odlišnými obdobími. Každé z těchto období je 

charakteristické nápadnými znaky a biologickými, sociálními a psychologickými změnami. Tato 

období se nazývají: prenatální období, rané dětství, předškolní věk, mladší školní věk (přibližně od šesti 

do deseti až jedenácti let), střední a starší školní věk (zahrnuje prepubertu, pubertu a adolescenci), dále 

dospělost a stáří. Pořadí těchto vývojových stádií je nutné. Žádné stádium nelze vynechat a ani nelze 

měnit jejich pořadí. Praktický význam rozlišení jednotlivých vývojových období je veliký. Člověk, 

který se nachází v jiném věkovém období, může mít zcela odlišný způsob prožívání a hodnocení 

události. Pokud k tomu nepřihlížíme, může dojít k zbytečným nedorozuměním a konfliktům. Zejména 

dospělí předpokládají u dítěte stejně rozvinuté myšlení, hodnocení a sebeovládání, proto je pro zvýšení 

úspěchu výchovného působení nanejvýše žádoucí seznámit se s poznatky o věkových obdobích. (Čáp, 

a další, 2001) 

 RANÝ ŠKOLNÍ VĚK  
Raný školní věk začíná nástupem do školy (6-7 let) a končí přibližně za dva roky (8-9 let). Doba nástupu 

do školy přináší dítěti mnoho nových životních situací a vyšší sociální prestiž. Dítě se osamostatňuje 

a je nuceno přijmout určitou míru zodpovědnosti za své jednání a zároveň za ně nést i následky. 

V tomto věku si již dítě osvojuje první dovednosti, které ho budou provázet v dalším, i profesním 

životě, učí se spolupráci, sebeovládaní, solidaritě apod. V tomto věku dochází k prudkému vývoji, dítě 

je schopno vracet se v mysli několik kroků zpět, zatím ale pouze v konkrétních věcech, které si umí 

představit, postupně se dostává do stadia konkrétních operací. (Inhelderová, a další, 2014). 

Děti již respektují zákony logiky, dokáží klasifikovat, řadit, třídit, zvládají inkluzi a jiné operace. 

Domnívám se, že řada těchto operací se rozvíjí i v průběhu pracovních činností. Stále se však přitom 

váží na konkrétní předměty a procesy, na názorné poznání, které lze přímo vnímat a představit si je. 

Abstraktní myšlení, tak jak je chápeme u dospělých, není ještě plně rozvinuté. Děti zajímá skutečnost, 

chtějí ji poznat objektivně a do podrobností. Morální vývoj v tomto období představuje přechod mezi 

dětstvím a dospělostí. Dítě mladšího školního věku je většinou na úrovni konvenční morálky, chová 

podle příkazů a zákazů rodičů a učitelů a očekává za to pochvalu, která mu přináší uspokojení (Čáp, a 

další, 2001) . Pracovními činnostmi můžeme přispět k budování vztahu ke své práci a práci ostatních 

a k odpovědnosti za výsledek práce. Motorický vývoj je zpočátku charakterizován určitou neobratností, 

ta však velice rychle ustupuje a dítě je schopné výkonů vyžadujících sílu a obratnost při hře, cvičení 

i práci. V tomto období dítě velice snadno získává pohybové dovednosti, a proto se jedná o vhodný čas 

k učení plavání, jízdě na kole a dalším sportům. (Machová, 2005). 

(Machová, 2005) charakterizuje některé aspekty rozvoje motorického vývoje žáka, za důležité pokládá 

hru a cvičení. Podle mého názoru je řada aspektů motorického vývoje rozvíjena také při jednoduchých 

manuálních činnostech prováděných v praktických činnostech, například manipulace s předměty, 

nástroji a pracovní operace. 

 STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK 
Střední školní věk trvá od 8-9 let do 11-12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na 2. stupeň základní školy 

a začíná dospívat. V průběhu této fáze dochází k mnoha změnám, které jsou podmíněny nejen sociálně, 

ale i biologicky. Tento věk lze považovat za přípravu na období dospívání. Děti dokážou formulovat 

hypotézy v nepřítomnosti názorných předloh, mají-li již zažitou zkušenost s tou formou, operace jsou 

tedy vázány na činnost. Dětské myšlení se v tomto období stává méně egocentrickým a děti získávají 

schopnost decentrování a zvratnosti. V tomto období nastupuje též to, co Piaget nazývá seriace 

(schopnost uspořádat předměty do pořadí). 
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Toto období je méně dynamické, podle E. Eriksona jde o období citové vyrovnanosti a podle S. Freuda 

(Vágnerová, 2000)  o fázi latence, která je hodnocena jako klidový stav. Dítě středního školního věku 

realista, je extrovertované, obrácené ke světu. Má tendenci mít ve všem jasno, nejlépe na základě 

jednoznačných a konkrétních důkazů. Je také optimista, má snahu interpretovat veškeré dění kolem 

spíše pozitivním způsobem Dítě je již na školu adaptováno a osvojilo si normy chování, dobře ví, co 

potřebuje k dosažení kýženého cíle ať už v oblasti prospěchu, či chování. Mění se jeho sebehodnocení. 

Názor dítěte je stabilnější a je mnohem méně ovlivnitelný určitou situací. Dítě má nyní velký smysl pro 

spravedlnost. V tomto věku začínají hrát velkou roli jeho vrstevníci, potřeba kontaktu s nimi narůstá. 

Dítě středního školního věku začíná uvědomovat svou identitu a svou jedinečnost – ví naprosto přesně, 

kam patří a čím se liší od druhých. Ví, že zůstane stále stejným člověkem i v budoucnosti, přestože se 

své vlastnosti i kompetence změní. Ví, že se odlišuje od ostatních a má své typické znaky. Uvědomuje 

si originalitu a stabilitu vlastní identity. Stává se stále kritičtějším, jelikož se začalo posuzovat podle 

určité normy. Pro rozvoj sebehodnocení dítěte je důležité to, že dítě už ví, co se od něj očekává a má 

jasně a pevně stanovená pravidla. Potřeba dosáhnout pozitivního sebehodnocení a sebeúcty vede 

postupně k vytvoření jakési ideální identity, která by byla vysoce ceněna, a proto by bylo dobré, aby 

o ni dítě usilovalo. (Vágnerová, 2000).  

 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 
Starší školní věk navazuje na období středního školního věku a trvá přibližně od dvanácti až do patnácti 

let. Toto období je označováno jako pubescence. (Vágnerová, 2000) Jedná se o první fázi dospívání, 

nastává období komplexních proměn, kde nejnápadnější je tělesné dospívání, které je spojené 

s pohlavním dozráváním. Dochází ke změně způsobu myšlení, pubescent je schopen uvažovat 

abstraktně. Začíná se osamostatňovat od rodičů. Velmi důležité v tomto období je začleňování 

mladistvého do skupiny vrstevníků. Mladiství se učí navazovat komunikaci a vztah, vcítit se do 

druhého, vzájemně si pomáhat a spolupracovat, a tím vztahy upevňovat a udržovat. Proto je vhodné 

některé úkoly v pracovních činnostech řešit formou skupinové práce. Volí si své povolání, získávají 

první zkušenosti z partnerských vztahů. Změny jsou podmíněny spíše biologicky, ale do značné míry 

je ovlivňují psychické a sociální faktory. Podle S. Freuda je možné nazvat toto období geniálním 

stadiem. Dle Anny Freudové, dcery S. Freuda, je toto období charakteristické růstem pudových 

tendencí a následným narušením osobní rovnováhy. Podle E. Eriksona (Vágnerová, 2000) je dospívání 

charakteristické hledáním vlastní identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o své 

pozici ve společnosti, v rodině apod. Období pubescence je v životě člověka velký biologický mezník 

– proměna proporcí, objevení se sekundárních pohlavních znaků, dozráváním funkcí pohlavních 

orgánů, změna hlasu apod. Pro pubescenta však mohou a ve většině případů představují tyto změny 

obrovskou zátěž. Tento proces zanechává své psychosociální důsledky. Zejména dívky bývají často 

nespokojeny se svými zaoblujícími se tvary, to vede ke ztrátě sebevědomí a k náchylnosti k poruchám 

příjmu potravy. S nastupující zvýšenou činností hormonálních funkcí dochází ke kolísavosti emočního 

ladění, pubescent je přecitlivělý, impulsivní, vztahovačný, ubývá otevřenosti. Celkové změny 

pubescenta v tomto období zásadním způsobem zcela ovlivňuje jeho identitu. Podle Eriksona je toto 

období fázi hledání a rozvoje vlastní identity. (Vágnerová, 2000).  Jde o proces, v němž se pubescent 

snaží uskutečnit svou představu o tom, jakým by chtěl být. Projevuje úsilí o hlubší sebepoznání, mnohé 

složky jeho dosavadní identity se začínají opravdu měnit (má zcela jiné pocity, vypadá jinak, jinak 

uvažuje a vše jinak prožívá). Změna identity souvisí s rozvojem poznávacích procesů. Pubescent se 

zabývá sám sebou ve zvýšené míře. Ideál, kterého chce pubescent dosáhnou obsahuje i výkonové 

charakteristiky. Zvýšená sebekritika pubescenta, která je navíc spojena s emoční labilitou, však 

sebepoznání komplikuje. 

V době dospívání se projevuje nový způsob sebepoznání – introspekce. Jde o zaměření se na vlastní 

pocity, prožitky a myšlenky. Pubescent má pocit, že jeho myšlenky a pocity jsou výjimečné a nikdo 

jiný takové nemá, tudíž mu také nikdo nemůže rozumět. 
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Pro dospívajícího je zásadním způsobem důležitá sebeúcta. Ta bývá v tomto období značně zranitelná 

a labilní.  

Nedílnou součástí identity je v tomto období výběr profesní role. Dospívající zcela zásadním způsobem 

poprvé uvažuje o budoucích možnostech. Svou budoucí identitu vidí negativně, ale zcela určitě ví, co 

rozhodně být nechce. V mnoha případech však slouží jako model profesní role rodina. Dítě se 

identifikuje se svými rodiči a jejich profese do značné míry ovlivňuje jeho postoj k budoucímu 

uplatnění. Konec puberty se pro dospívajícího stává důležitým sociálním mezníkem. Dítě ukončuje 

povinnou školní docházku a musí volit, jaké bude jeho následné vzdělávání. To už není povinné a stává 

se jakýmsi předstupněm k určité profesní roli. Změnu lze pozorovat ve všech oblastech. Odmítá 

nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé. Bývá k nim kritický, neakceptuje jejich názory, ale na 

rozdíl od malých dětí o nich alespoň přemýšlí. Uvažuje o rozličných možnostech a nekonečně 

s dospělými polemizuje. Cílem pubescenta není zničit autoritu, ale chce se jí stát sám. Diskuse 

s partnerem je vlastně tréninkem vlastních schopností. V dospívání se zvyšuje vliv a význam 

vrstevnické skupiny. Role, kterou ve vrstevnické skupině získá, má pro jeho identitu velký význam. Je 

schopen udělat cokoliv, jen aby byl skupinou pozitivně přijat. Rodiče však v této době mívají pocit 

nevděku. Jejich dítěti totiž mnohem více záleží na tom, co řeknou jejich vrstevníci. (Vágnerová, 2000) 

Velmi silná je v období dospívání potřeba přátelství. Touha po důvěrném vztahu se objevuje někdy 

kolem jedenáctého roku života. V pozdějším věku toto přátelství nahrazuje partnerský vztah. Přátelské 

vztahy jsou charakteristické svou vzájemností a intimitou. Pubescenti vzájemně sdílejí své pocity, je 

mezi nimi obrovské porozumění a důvěra. Mladší děti považovaly za sdílení nějaké konkrétní činnosti, 

společnou zábavu, legraci – podporu jim v té době poskytovala ještě rodina. 

4 O ŘEMESLECH 

 VÝVOJ ŘEMESEL 
Vývoj řemesel v průběhu tisíciletí na území Čech, Moravy a Slezska byl odlišný, stejně jako byly 

odlišné podmínky v jednotlivých regionech a obdobích. Hranice mezi domácí prací, související na 

venkově se zemědělstvím a zpracováním zemědělských produktů, kterou museli do jisté míry zvládat 

všichni hospodáři a hospodyně, a řemeslnou činností, která již vyžadovala zvláštní dovednosti a 

speciální nářadí, je velmi těžké jasně určit. Středověký venkov byl velmi soběstačný a hospodářsky 

nezávislý a jeho obyvatelé běžně vykonávali některé profese, ze kterých se postupně vyvinuly 

specializované profese. Zhotovovali si dřevěné nářadí, nádobí, stavěli si dřevěné domy s náročnými 

konstrukcemi, zpracovávali kůže, len, vlnu, tkali látky. Používali materiál, který byl dostupný, přírodní 

a vyráběli předměty denní potřeby, aby se najedli, aby mohli pracovat, postarat se o zvířata, obdělávat 

pole a bojovat. Některé předměty byly velmi zdobné a některé výrobky – hračky, dřevěné formy, 

nábytek, cínařské výrobky, sklářské výrobky a další, nacházejí se dnes v muzeích jako ukázka 

šikovnosti bývalých mistrů řemesel. U uměleckých a některých manuálních řemesel lze za typické 

znaky považovat jisté speciální dovednosti, odbornou erudici a tvůrčí schopnosti. Snad nejvhodnější 

definicí řemesla, která platí i dnes, je, že jde o nezemědělskou ruční činnost provozovanou za účelem 

zisku a vykazující některé typické znaky, například vysoký podíl ruční práce v protikladu se strojní a 

průmyslovou výrobou. Dalším atributem může být využívání specializovaných pomůcek a znalostí, 

které se předávaly z generace na generaci. (Kocourek & Podhorský, 2017)  Kořeny nejstarších řemesel 

lze nalézt v dobách nejstarší historie lidstva, šlo zejména o nástroje ze dřeva, z kamene, z paroží. 

V mladší době kamenné vzniklo hrnčířství, výroba pálené keramiky. Obrovský rozvoj řemesel nastal 

v době bronzové a železné, z bronzu vznikaly první šperky, zbraně, sekery a kotlíky. Od 5. století 

dochází k významnému rozmachu hutnické výroby, rozvoje dosáhlo také sklářství, hrnčířství a 

zlatnictví. Toto období netrvá dlouho, v době stěhování národů v 5. a 6. století se na našem území 

usazují Slované, zabývající se rozvinutým zemědělstvím a řemeslům je načas konec. Dalším obdobím 

prudce se rozrůstající řemeslné činnosti je 9. století v období Velkomoravské říše. Skutečný rozvoj 



14 

 

řemesel nastává až ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II., za jehož panování se zakládala 

královská města. V těchto městech se pravidelně konaly trhy a tam své zboží mohli řemeslníci nabízet 

či směňovat.(Žemlička, 2011) Řemeslníci se začali sdružovat do cechů, vznikaly ve středověkých 

městech hlavně během 13.-15. století, v menších městech ještě i v 16. a 17. století. Rušeny začaly být 

ve druhé polovině 18. století a především v 19. století, neboť bránily vytváření konkurenčního prostředí 

a technologickému rozvoji. 

 CECHY 
Cech byl středověké a raně novověké řemeslnické nebo obchodnické sdružení, které hájilo práva a 

zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských 

zkoušek. Výsadou, platnou pro cechy obecně, byla výsada tzv. mílového práva, která byla myšlená jako 

opatření proti konkurenci lidí žijících mimo město. Platila solidarita mezi jednotlivými mistry. Každý 

mistr musel odmítnout zákazníka, který zůstal jinému mistru dlužen. Cechy nutily každého řemeslníka, 

aby vstoupil do cechu a netrpěly vetřelce z venkova, „fušery“. Jestliže byl některý „fušer“ dopaden, 

bylo mu zkonfiskováno zboží a pracovní nástroje. Mohl být také uvězněn. (WINTER, 1909). Z. 

Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách, s. 55—56. Cech plnil též úlohy zastupitelské, náboženské 

a společenské. Smyslem cechu bylo především hájit zájmy svých členů, dohlížet na kvalitu a cenu zboží, 

ale také například nedovolovat provozování řemesla někomu, kdo není členem cechu. Cech byl ovšem 

také náboženské bratrstvo, každé řemeslo mělo svého svatého patrona a ten měl zpravidla v městském 

kostele také svůj oltář. Cech měl též svého voleného představeného. Měl také svůj znak či prapor a 

vlastní privilegia. Cech vlastnil také cechovní pokladnu, do níž se platily poplatky za zkoušky a vstup 

nových členů, pravidelné roční příspěvky a peníze vybrané na pokutách. (Ebelová, 2002). 

V cechu byli řemeslníci sdružováni podle jednotlivých oborů, ale velmi časté bylo spojování více 

řemesel do jednoho cechu, například cech ševců a obuvníků, mlynářů a perníkářů, zedníků a kameníků, 

krejčích a soukeníků, nebo cech kolářů, bednářů a hrnčířů. V menších městech se takto spojovala do 

jednoho cechu někdy i velmi různorodá řemesla. Známe cechy džbánkařů, provazníků, kloboučníků, 

punčochářů, sklenářů, pekařů, brašnářů, rukavičkářů, řezníků, pilníkářů, a mnohé další. 

 ŘEMESLA NA ČESKOLIPSKU 
Na Českolipsku lze předpokládat existenci cechů ve 14. století zejména v České Lípě, která právě 

v tomto století prošla velice rychlým vývojem doprovázeným hospodářským a demografickým 

rozmachem. O cechovní organizaci máme záznam v cechovních artikulí pro soukeníky z roku 1382, 

které, podobně jako českolipské městské právo, vycházely z práv města Žitavy. Dalším doloženým 

řemeslem je hrnčířství, kachle na hrad Hazmburk byly údajně dodány roku 1346. (Gabriel, a další, 2000) 

Obě řemesla později patřila v České Lípě k odvětvím pro město charakteristickým a hospodářsky je 

proslavila. Další cechy v České Lípě jsou již zcela nepochybně doloženy v nejstarší českolipské 

městské knize z let 1461-1720, do níž byla 7. května 1462 zapsána cechovní statuta pro tkalce, hrnčíře 

a lazebníky. Tato statuta českolipských hrnčířů jsou vůbec nejstaršími cechovními statuty hrnčířů 

v českých zemích. O dalších sto let později, roku 1560, vydali vlastníci České Lípy, Zikmund Berka 

z Dubé a Kateřina z Hungerkoštu, obsáhlou listinu, v níž stanovili a potvrdili cechovní pořádky pro 

dvanáct českolipských cechů: soukeníky, ševce, krejčí, kožešníky, pekaře, sladovníky, kováře, 

zámečníky a koláře, pro řezníky, provazníky, kloboučníky a dále pro truhláře a bednáře. (SOkA Česká 

Lípa, 1560). V průběhu 16. století jsou postupně doloženy cechy v Jablonném v Podještědí (krejčí), 

v Doksech (krejčí), ve Stráži pod Ralskem (cech kovářů, kolářů, truhlářů), v Zákupech cech ševců. 

(Sovadina, 1992-1993). Česká Lípa 16. století a období před třicetiletou válkou bylo dobou vrcholného 

rozvoje cechů, a to nejen po stránce hospodářské, ale zejména společenské a politické. Spolu s novými 

potřebami, novými vynálezy a novými surovinami se rozšiřoval okruh výrobků a docházelo k další 

specializaci a vzniku nových řemesel. Příkladem mohou být řemesla hodinářů nebo puškařů, která 

začala vznikat ve druhé polovině 15. století, ve větší míře se pak rozvíjela v 16. století. V České Lípě 

jsou tato řemesla doložena až v 18.století, ovšem byla zařazena do již dávno existujícího cechu kovářů, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
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zámečníků, kolářů a dalších příbuzných řemesel. (SOkA Česká Lípa, Cech zámečníků Česká Lípa, 

Zápisy ze schůzí zámečníků, hodinářů).  

Druhá polovina 17. století je obdobím, kdy se objevují cechy v dalších městech a rozšiřuje se škála 

řemesel i v menších poddanských městech. Ve Cvikově již roku 1614 a 1622 dostali cechovní statuta 

krejčí. Později, v 18. století, působily ve Cvikově ještě cechy řezníků, ševců, tkalců, společný cech 

bednářů, truhlářů a zámečníků a cech mlynářů. V Doksech se vedle již dříve doloženého cechu krejčích 

objevuje roku 1637 cech řezníků, roku 1673 cech kovářů, zámečníků, kolářů, bednářů a puškařů, k roku 

1685 je doložen cech truhlářů a z roku 1695 pocházejí zprávy o cechu pekařů, mlynářů a perníkářů. 

Nově se cechy objevily také v Dubé, kde dostali roku 1623 cechovní statuta tamní tkalci, roku 1650 

krejčí a roku 1725 kováři, zámečníci, koláři, bednáři a truhláři. (Sovadina, 1992-1993). 

V 17. století došlo k rozvoji řemesel i v České Lípě. Z roku 1628 pochází první doklad o cechu barvířů, 

cínařů, doložený poprvé roku 1695, cech jirchářů a koželuhů, cech sedlářů a cech punčochářů, jehož 

nejstarší doklady pocházejí z roku 1638. Mezi nové cechy téměř jistě patřil cech zedníků, mydlářů 

a svíčkařů.  

Řada cechů je v 17. století doložena v Mimoni. Nejstarším z nich je cech krejčích, doložený v roce 

1608, roku 1628 následují řezníci, 1653 kováři a z roku 1660 pochází zprávy o cechu soukeníků, jehož 

tovaryši si na počátku 18. století založili vlastní cech. V 18. století jsou v Mimoni doloženy také cechy 

tkalců a tesařů. (Sovadina, 1992-1993) 

Roku 1733 vydal majitel panství hrabě Ludvík Josef Hartig artikule pro společný cech řezníků, 

koželuhů, mydlářů a provazníků. V Zákupech r. 1730 vznikly nové cechy korouhvičkářů, puškařů 

a ostruhářů. Pro pekaře a koláčníky v Žandově vydala vévodkyně Toskánská cechovní statuta roku 

1711 a z roku 1731 pochází nejstarší doklad o žandovském cechu truhlářů, zámečníků a hodinářů. 

Po povýšení Nového Boru na město roku 1757 začaly vznikat cechy i zde. Z druhé poloviny 18. století 

pocházejí dokumenty dokládající vznik cechu pekařů, řezníků, truhlářů, krejčích a punčochářů. 

(Sovadina, 1992-1993). 
  

Na počátku třicátých let 18. století došlo k radikální reorganizaci cechovního zřízení. Císař Karel VI. 

vydal 16. listopadu 1731 řemeslnický patent pro české země, kterým byla omezena pravomoc cechů 

i platnost jejich privilegií. Cechům bylo zakázáno omezovat počet mistrů a tovaryšů a bylo odstraněno 

zvýhodnění synů cechovních mistrů při přijímání do cechu. Ze svých původně rozsáhlých 

hospodářských funkcí se nyní cechy staly pouze garantem kvality řemeslné výroby a odborné přípravy 

učňů. (Janáček, 1963). 

Ve Stráži pod Ralskem vydala městská rada s purkmistrem roku 1629 statuta pro ojedinělý cech kupců. 

(SOkA Česká Lípa, Cech kupců Stráž pod Ralskem) 

Roku 1733 vydal majitel panství hrabě Ludvík Josef Hartig artikule pro společný cech řezníků, 

koželuhů, mydlářů a provazníků.  

V Zákupech r. 1730 vznikly nové cechy korouhvičkářů, puškařů a ostruhářů. Pro pekaře a koláčníky 

v Žandově vydala vévodkyně Toskánská cechovní statuta roku1711 a z roku 1731 pochází nejstarší 

doklad o žandovském cechu truhlářů, zámečníků a hodinářů. Po povýšení Nového Boru na město roku 

1757 začaly vznikat cechy i zde. Z druhé poloviny 18. století pocházejí dokumenty dokládající vznik 

cechu pekařů, řezníků, truhlářů, krejčích a punčochářů. (Sovadina, 1992-1993).  

Na počátku třicátých let 18. století došlo k radikální reorganizaci cechovního zřízení. Císař Karel VI. 

vydal 16. listopadu 1731 řemeslnický patent pro české země, kterým byla omezena pravomoc cechů 

i platnost jejich privilegií. Cechům bylo zakázáno omezovat počet mistrů a tovaryšů a bylo odstraněno 

zvýhodnění synů cechovních mistrů při přijímání do cechu. Ze svých původně rozsáhlých 

hospodářských funkcí se nyní cechy staly pouze garantem kvality řemeslné výroby a odborné přípravy 

učňů. (Janáček, 1993)  
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Největší proslulost doma i za hranicemi zajistily České Lípě kartounky – manufaktury na potisk textilu. 

Během požáru roku 1820, kdy lehla popelem větší část města, bylo zničeno také sedm manufaktur, což 

byla pro kartounkářský průmysl rána, ze které se již nevzpamatovalo. Navíc po polovině století obliba 

kartounu poklesla a nastoupily jiné průmyslové odvětví – pivovarnictví, lihovarnictví, zpracování kůže, 

výroba pianin apod. V současné době převládá v tomto městě strojní průmysl – výroba dílů do 

automobilového průmyslu, výroba autobaterií a výroba kolejových vozidel. 

 HRNČÍŘSTVÍ 
Jedná se bezpochyby o nejstarší řemeslo v České Lípě. Mauritius Vogt vydal roku 1712 spis o Českém 

království. V tomto díle se snažil shrnout nejdůležitější události v Čechách Obsahuje několik rytin 

českých měst, hradů, klášterů a jiných zajímavých míst.  Jako třicátá druhá kapitola je uvedena takzvaná 

Böhmisch Leippa neboli dnešní Česká Lípa. Autor jí věnoval jeden odstavec. Na předchozí straně 

vidíme vyobrazenou vedutu České Lípy, na které je pod číslicí 14 označena Hrnčířská ulice. Vogt píše 

o proslulých hrnčířských dílnách, které nenalezneme nikde jinde v Čechách. Sděluje čtenáři, že se odtud 

zboží vyváží i do Saska a Šestiměstí. Český text překladu publikoval v článku Dějiny hrnčířství v České 

Lípě Jaroslav Panáček. Zní takto: „Za mostem v jiném předměstí, které je se svým vlastním rychtářem 

jako oddělené město a nazývá se Hrnčířská ulice, je vidět proboštství, které přísluší plaským opatům 

řádu cisterciáků, od nichž uvádí ve svém znaku druhou berlu. V této Hrnčířské ulici je tak velké a 

proslulé hrnčířské dílo, že takové se nikdy v Čechách nenalezne a které je vyváženo mimo zemi také 

do Saska a Šestiměstí.“ (HÜBSCH, F. L.: Versuch einer Geschichte des böhmischen Handels. Cit. dle 

(GABRIEL, a další, 2000). 

První historická, avšak spolehlivě nedoložená zpráva o existenci českolipského hrnčířství pochází z 

roku 1346, kdy si údajně purkrabí pro svůj hrad Hazmburk objednal u českolipského hrnčíře zhotovení 

několika kamen. Tak uvádí Vojtíšek záznam F. L. Hübsche o českolipských hrnčířích v díle napsaném 

v roce 1849. XXX VOJTÍŠEK, B.: Hrnčířství v České Lípě in: Archaeologia historica, 1983. Během 

následujícího století písemné prameny o hrnčířích mlčí. Dne 6. května 1462 předstoupili hrnčíři z České 

Lípy před městskou radu a nechali si schválit a do městské knihy zapsat svá statuta, kterými do pěti 

bodů shrnuli chování místních hrnčířů. Ta zněla takto:   

1. Kdo se chtěl stát hrnčířským mistrem nebo pokud již mistrem byl – chtěl se usadit v České Lípě, 

musel si ustanovit ručitele a do jednoho roku zaplatit příspěvek (výše neuvedena) 

 2. Hrnčířští mistři si nesmějí vzájemně odlákávat tovaryše a učně, tovaryš nesmí odejít bez souhlasu 

dosavadního mistra.   

3. Smlouva mezi mistrem a tovaryšem se uzavírá na takovou dobu, jaká se jeví nejvhodnější jak 

mistrovi, tak tovaryšovi. 

 4. O uvolněných místech se rozhoduje v cechu při kvartálních schůzích. Pokud tovaryš místo nepřijme, 

zůstane volné až do příštího kvartálu.   

5. Mistři si nesmějí odcizovat hlínu. Kopat musejí alespoň tři délky násady od sebe. (Vojtíšek, 1983)  

Další artikuly pocházejí z roku 1488, kdy si českolipští hrnčíři vyžádali a nechali schválit městskou 

radou opis artikulí hrnčířského cechu Nového Města pražského, vydaných téhož roku novoměstskými 

konšely a potvrzených králem Vladislavem Jagellonským. Příjemné (vstupné) do cechu činí v roce 1488 

patnáct bílých grošů a dvě libry vosku, v roce 1655 je to již dvacet kop grošů. Hrnčíři měli svého 

vlastního rychtáře, který řešil veškeré spory v komunitě a měli své vlastní stanovy. Hrnčířská obec byla 

umístěna od 13. do 18. století jižně od kostelíka Máří Magdaleny, mimo město, na opačné straně řeky 

Ploučnice – v té době byly domy převáženě ze dřeva a hrozilo riziko, že při pálení hlíny v centru města 

by zvláště v době sucha mohl vzniknout požár. Paradoxem je, že při velkém požáru roku 1820 padla 

většina domů uvnitř hradeb v České Lípě, ale přes řeku se oheň nedostal a hrnčířům tak jako jediným 

zůstala střecha nad hlavou. Typickými nálezy v těchto místech jsou defektní hliněné nádoby a hliněné 



17 

 

střepy ze všech fázích výroby. V roce 2016 se objevil exponát kusu vypálené hlíny s otiskem drobnější 

ruky – buď ženské nebo dětské. Hrnec, odkud se hlína brala, se zřejmě omylem ocitnul ve vypalovací 

peci, pak byl vyhozen mezi zmetky na střepiště a zachoval se dodnes. Hrnčířské výrobky z tohoto území 

měly specifické zdobení – byly převážně světlé, zdobené červenou vodorovnou linkou. Hrnčířské 

řemeslo také vlivem industrializace postupně upadalo, spolu s dopravou se rozrůstala i konkurence, na 

rozdíl od jiných řemesel však vydrželo až do začátku dvacátého století. 

 SKLÁŘSTVÍ 
To nejtypičtější pro tuto oblast si nechávám nakonec. Lužické hory jsou proslaveny sklářstvím. 

Sklářství má již více než sedmisetletou historii. Počátky sklářství se datují přibližně od 5.tis.př.n.l. na 

Blízkém východě v oblasti dávné Mezopotámie, Egypta a Fénicie. Zde bylo poprvé objeveno sklo, které 

mělo úzkou souvislost s tavením kovů a glazurami na keramiku, jednalo se spíše o odpadní produkt. 

(Drahotová, 1985)  Z Mezopotámie pochází nejstarší recept na výrobu skla, mělo krvavě červenou 

barvu a říkalo se mu „sklo králů“ Ve 2.tis. př.n.l. se našly v Egyptě malé sklářské pece, které zřejmě 

sloužily na výrobu korálků, odtud také pocházejí první zmínky o čirém skle. Ve Fénicii vytvořili 

sklářskou píšťalu v 1.tis, př.n.l., tímto začala éra foukaného skla. Ve starém Římě nacházíme okenní 

skla, optická skla, zrcadla, jeho pádem r. 476 však nadlouho mizí i některé postupy výroby. V Byzanci 

nalézáme v 6. století barevné skleněné výrobky a první okenní vitráže, do 10. století je datován rozvoj 

středověkého sklářství v Evropě, zejména v Itálii. Recepty na tavení skla byly ale přísně tajné, díky 

tomu se sklářská výroba rozšiřovala jen velmi pomalu. Roku 1292 došlo k vysídlení všech skláren na 

ostrov Murano, aby se zamezilo rozšiřování velmi tajné receptury jejich skloviny. Znali výrobu čirého 

skla a malbu emailem, což pro ně znamenalo export do jiných měst a zemí a o receptury se rozhodně 

nechtěli s nikým dělit. Existovaly sklárny v Neapoli a v Altare u Janova, které se později staly centry 

sklářského průmyslu.  Příčina rozkvětu sklářské výroby v Čechách je dávána do přímé souvislosti s 

rozkvětem stavitelství, malířství, sochařství a uměleckých řemesel za vlády římského císaře a českého 

krále Karla IV. (1316-1378). V Čechách sledujeme v té době nepřerušený vývoj sklářství, ve kterém 

utavené a zpracované sklo svou velmi dobrou kvalitou převyšovalo výrobky z ostatních 

středoevropských zemí. Sklo bylo jen slabě zbarvené do žluta nebo do zelena (tzv. lesní sklo). 

Nejčastějším výrobkem byly vysoké poháry dosahující až 50 cm a jejich povrch byl nejčastěji ozdoben 

drobnými nálepy, nebo přitavenou skleněnou nití. Hutě na tavení skla vznikaly v Čechách hojně, 

protože zde byla půda bohatá na křemen, na vápník, byl zde dostatek dřeva a vody – například 

v Krušných horách, v Orlických horách, v Lužických horách a na Šumavě. Zatím nejstarší nalezené 

stanoviště sklářské hutě je v Lužických horách v samotném srdci hvozdu, poblíž dnešní samoty Nová 

Huť, na jižním úpatí Bouřného (703 m n.m.) při Boberském potoce (někdy též Rousínovský). Huť 

nalezl Michal Gelnar v roce 1986. O rok později byla archeologicky zkoumána dr. Františkem 

Gabrielem z České Lípy a datována do doby kolem roku 1250. Huť pod Bouřným je tak v současnosti 

nejstarším zkoumaným sklářským výrobním stanovištěm v Čechách. Skláři dlouho neměli svůj cech – 

tavení skla probíhalo v hutích v okolních lesích a cechy se vytvářely ve městech. Teprve s nástupem 

zušlechťování skleněných výrobků, které se provádělo v městech, objevily se i první sklářské cechy. 

(Brožová, 1979)  Obliba českého skla začala vzrůstat zejména koncem 17. století a skleněné výrobky 

proslavily Čechy po celém světě. V roce 1784 byl vydán celní tarif pro království české, který upravuje 

dovozní a vývozní clo. Tarif je rozdělen abecedně a nalezneme v něm kromě potravin, obilí a zlata pod 

písmenem g – „glas“ (sklo) také sklářské výrobky. V první skupině sklářských komodit jsou uvedeny: 

okenní sklo, tabulové sklo, láhve, lékárenské sklo, ručně tvarované sklo – řezané, broušené, malované, 

zlacené a zrcadlové sklo. Sklo této skupiny lze vyvážet do zahraničí. Nejslavnějším obdobím v historii 

českého sklářství byl závěr 17. a 1. pol. 18. století, kdy se podařilo utavit tzv. „český křišťál“. Čeští 

skláři tak dosáhli na přelomu 17. a 18. století s novými výrobky bezkonkurenčního postavení na 

rozhodujících evropských trzích a pronikli s nimi i do zámoří. Zdobené české křišťálové sklo pak 

zastínilo do té doby bezkonkurenční, z renesančního stylu vycházející, hutní sklo z Benátek. 

(Drahotová, 1985)  Skláři neměli svůj cech – tavení skla probíhalo v hutích v okolních lesích. Teprve 
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s nástupem zušlechťování skleněných výrobků, které se provádělo v městech, objevily se i první 

sklářské cechy. (Brožová, 1979) 

I dnes patří sklářství mezi nejznámější odvětví regionu, kdo by neznal sklářskou firmu Ajeto z Lindavy, 

která vyváží své výrobky do celého světa či výrobu lustrů v Kamenickém Šenově, kterou založil roku 

1849 Elias Palme. V Novém Boru působí také firma Crystalex, která sdružovala většinu skláren ve své 

době a vyvážela do šedesáti zemí světa, roku 2008 zkrachovala. O dva roky později začala znovu 

operovat na zahraničních trzích pod novým vlastníkem, má ochrannou známku Bohemia Glass a 

v  současnosti se vrátila na obchodní úroveň, jakou měla před ukončením. Rozkvět tohoto odvětví byl 

zaznamenán zejména po roce 1989, kdy byl po pádu železné opony velký hlad po sklářských výrobcích, 

v současné době je již trh spíše nasycen, stále však je sklářství jedno z nejvýznamnějších průmyslových 

odvětví regionu. V Novém Boru lze navštívit Sklářské muzeum, založené již roku 1893, kde je vývoj 

sklářského umění podrobně zmapován. Ve sklárně Ajeto je možnost si vyzkoušet samotné řemeslo, či 

obdivovat mistry řemesla při práci. V Novém Boru se nachází Vyšší odborná škola sklářská a střední 

škola, výukový program je zaměřen mimo jiné na technologii vitráží, malbu skla, rytí skla, na broušení 

kuličské i hranařské.  

 PERNÍKÁŘSTVÍ 
Ráda bych se zde blíže věnovala i perníkářskému řemeslu, sama se totiž perníkaření věnuji již dlouhá 

léta a lektoruji mnoho programů a dílniček o pečení a zdobení perníčků pro děti a dospělé. Pravidelně 

peču a zdobím perníčky v domovech důchodců s jejich obyvateli či v denních stacionářích pro 

postižené s jejich uživateli a tato činnost je mým velkým koníčkem.  

Výrobky slazené medem byly známy už od dob Řecka a Říma, medové pečivo bylo nalezeno 

v hliněných nádobách v hrobkách faraonů. Med a mouka, to je prostě odvěké spojení, sladký chléb, 

sladké koláče či placky byly vždy velmi oblíbené. Med byl nadlouho jediným sladidlem a důležitým 

obchodním artiklem, už v 11. a 12. století se konaly v Praze medové trhy. Brtní stromy, ve kterých 

sídlily včely, byly v lesích značeny a chráněny, v roce 1350 vydal Karel IV zákaz těžby dřeva v těchto 

lesích. PELIKÁN, 2004 První zpráva o prodeji perníku jako vzácné lahůdky pochází z roku 1335 

z Turnova. Medové pečivo se peklo po celé Evropě a k nám se zřejmě dostalo z Norimberku, je 

doloženo, že si někteří norimberští pekaři otevřeli v Praze své dílny a natrvalo se zde usadili. Jako 

většina řemesel, i u tohoto nastává rozvoj za vlády Karla IV. Pečivo z medového těsta mělo tvar placiček 

– caletek a pekli je nejdříve v Praze caletníci, kteří se sousředili kolem Staroměstského náměstí, roku 

1348 byla podle nich dokonce pojmenována ulice Caletná. (HERYNEK, a další, 2015)  Postupně se pro 

formování perníku začaly používat formy – nejdříve hliněné, později z tvrdého dřeva – z dřeva 

javorového, hrušňového či třešňového. Formy můžeme dodnes vídat v okresních muzeích, v muzeu 

perníku Perníková chaloupka pod Kunětickou horou u Pardubic si výrobu z forem můžeme prohlédnout 

i vyzkoušet. Dřevěné formy jsou skutečnými uměleckými díly, nejstarší dochovaná je z roku 1688, 

nejčastějšími motivy byli postavičky husarů, panenek, jezdci na koni, dámy v róbách, srdíčka, podkovy 

pro štěstí. Kvalitní dřevěné formy bývaly dost drahé, náhražkou vznikaly levnější formy z vosku, ty 

však nevydržely zátěž dlouhodobě, proto se jich také moc nedochovalo. Jednu krásnou voskovou formu 

na perník zvaný drůbežka mám ve své sbírce. Drůbežka bylo pečivo z mouky a z medu, v chudých 

rodinách pouze z vody, které se po vytvarování dlouho sušilo, pak se namáčelo v louhu sodném a 

zapékalo 1-2 hodiny. Mělo načervenalou barvu a bylo určeno výhradně pro dekorativní účely nebo na 

hraní pro děti, panenky a koníci z této hmoty byly o hodně levnější než dřevěné hračky.  Jedlé těsto se 

do formy vtlačilo, vyklopilo na plát a upeklo. Tyto perníky byly zdobné svojí formou dále se již 

nezdobily. Dnes se výrobě perníkových forem věnuje jen pár uměleckých řezbářů, k vykrajování se 

používají vykrajovátka a v poslední době jsou novinkou vykrajovátka dělané v 3D tiskárně, viděla jsem 

již nesčetné množství tvarů a velikostí vyráběných perníkářkám přímo na míru. Já budu ale vždy 

upřednostňovat dokonalé tvary starých vykrajovadel. Zajímavý je samotný název perníku – pochází 

totiž od slova pepř, peprný. Do těsta se přidávalo až 60 druhů koření, každá perníkářská rodina měla 
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svůj vlastní recept nejen na těsto, ale i na použité koření a toto tajemství se předávalo z generace na 

generaci a bylo přísně tajné. 

Perníkářství mělo zelenou až do dob josefínských reforem – Josef II. totiž zrušil církevní poutě a 

nahradil je jediným císařským posvícením a perníkáři tak přišli o odbytiště svého zboží. Zároveň 

vymizela i zručnost a fortel malovaných perníků a začaly se péci pouze obrysy perníku, na který se lepil 

barvotiskový obrázek. S rozvojem cukrovarnictví a řepného cukru obliba medového pečiva prudce 

poklesla. V 19. století se perník peče a zdobí především v domácnostech. Dnes prožívá perníková 

výroba svou renesanci a je velmi oblíbeným řemeslem na letních posvíceních a jarmarcích. Za město 

perníku jsou u nás považovány Pardubice, tento přívlastek si však zaslouží teprve od počátku dvacátého 

století. Do té doby se tady perník příliš nepekl, kraj byl plný rybníků a včelám se zde nedařilo, teprve 

když Marie Terezie nechala některé rybníky vysušit a kraj zalesnit, začaly se usazovat včelstva. 

Perníkářství v České Lípě se datuje od 60.let 19 století, kdy měl krámek na náměstí na severní straně 

cukrář, který kromě cukrárenských výrobků prodával také perníčky vytlačované z dřevěných forem. 

Několik forem je k vidění i ve Vlastivědném muzeu v České Lípě a jsou vskutku nádherné a detailní. 

V muzeu se také nachází cechovní štít preclíkářů z Mimoně a cechovní konvice preclíkářů z České 

Lípy. Preclíky byly oblíbeným postním pečivem, v pletení preclíků a housek dosáhli preclíkáři v České 

Lípě velkého věhlasu, o českolipské housce spletené jedinečným způsobem se píše i v Historii 

pekárenství v Českých zemích (Broncová, 2001). 

 KARTOUNÁŘSTVÍ 
Dalším řemeslem, které bych ráda vyzvedla, je kartounářství, které k českolipskému kraji patřilo od 

roku 1763, kdy dal hrabě Kinský postavit první kartounku na českém území ve Sloupu u Nového Boru, 

a dosáhlo celorepublikového významu. Další továrny na barvení a potisk látek byly postaveny 

v Doksech na Továrním vrchu Františkem Wünschem a v Zákupech Janem Josefem Leitenbergerem. 

Ve druhé polovině 18. století se Česká Lípa stala druhým nejvýznamnějším střediskem kartounářství 

v Rakouské monarchii. Doksy zažívají rozmach, přicházejí noví zaměstnanci, mnozí z ciziny a 

městečko vzkvétá. Při kartounce vzniká industriální škola pro děti, na které vyučuje Jan Kramerius, 

nejmladší syn Václava Matěje Krameria. V kartounce pracovali lidé mnoha profesí – malíři, kreslíři, 

vzorkaři. Ti nakreslili vzor pro formu, kterou pak vyrobili formaři, dřevaři či vzororytci. Teprve pak 

tiskl tiskař formou na látku speciální hmotu, rezervu neboli pap, která měla tu vlastnost, že 

nepropouštěla barvu. Některé formy přitom mohly vážit až pět kilo, byla to velmi náročná práce, na 

jeden vzor musel tiskař formu vzít až patnáctkrát. Teprve pak se nanášely barvy. I v tomto řemesle se 

tajilo, tady konkrétně složení rezervy. Mezi vzory na látky nacházíme nepřeberné množství druhů – 

kašmírové, geometrické, abstraktní, květinové, krajkové, figurální, rostlinné. Jednotlivé vzory nám také 

napovídají o současném dění – o válečných konfliktech, o žních, o nelehkém životě učedníků. 

Kartounářství se na Českolipsku velmi dařilo, v roce 1837 bylo zapsáno 20 továren, tj. třetina všech 

českých kartounek. V roce 1845 provozoval Ignác Thume kartounku o 200 potiskovacích stolech, svého 

času největší v zemi. Centrum textilního tisku bylo otevřeno v roce 2011. Mapuje textilní historii na 

Českolipsku, jsou zde k vidění textilní stroje, ukázky potištěného textilu, tzv. vzorníky, kterých je 

šestnáct a obsahují přibližně třináct a půl tisíc vzorů, nachází se zde dvacet tiskařských forem. 

Pravidelně zde probíhají dílničky pro školní návštěvníky i pro širokou veřejnost. Ve vybrané dny je 

možnost si vyzkoušet jindy nepřístupné starobylé formy. Oproti tomu je zde vidět i moderní digitální 

tisk na látku, rozdíl v náročnosti tisku je nepředstavitelný. 

S nárůstem moderních technologií však řemeslo postupně upadá, jisté oživení v řemeslné činnosti 

nastalo po roce 1989. Lidé se začali k odkazu předků hlásit, jako houby po dešti se začaly objevovat 

jarmarky, kde můžeme vidět kováře, krajkářky, truhláře či perníkářky. Zakládají se muzea řemesel, 

jedno z největších se nachází v Letohradě, kde můžeme najít rozsáhlou expozici až padesáti řemesel. 

V určité soboty si můžete některý druh řemesla vyzkoušet. V českolipském Vlastivědném muzeu 

nabídli základním školám libereckého kraje program Přírodovědné profese, odborné profese a tradiční 
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řemesla, které si žáci mohli v pravidelných dnech vyzkoušet a dozvědět se něco o historii těchto 

řemesel. Součástí programu byla i exkurze na pracovištích a dílnách. Program trval dva roky a měl 

velký úspěch.  

Ve společnosti je velký nedostatek kvalitních řemeslníků – zedníků, malířů, automechaniků, stolařů, 

kovářů. Přitom kvalitní řemeslníci nemají o práci nouzi: na výrobu kamen se čeká půl roku i déle. Při 

rekonstrukci či stavbě domu je třeba nasmlouvat řemeslníky mnoho měsíců předem. Podle údajů 

Hospodářské komory České republiky chybí v ČR přibližně 300 000 řemeslníků. (Česká škola, 2018). 

Kvůli zvýšení prestiže řemeslné práce byl také Asociací malých a středních podniků a živnostníků, pod 

záštitou prezidenta republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, vyhlášen Rok řemesel 2016. K podpoře tohoto projektu a 

spolupráci se poprvé v historii rozhodlo 23 cechů, asociací a společenstev zastřešujících 35 profesí, a 

to nejen z oblasti stavebních, ale i potravinářsko-agrárních řemesel. Nedostatek řemeslníků je 

celonárodní problém a potýkají se s ním i v zahraničí. Dvě hodiny pracovní výchovy a dílen v povinné 

školní docházce, jak je navrhují zástupci profesních organizací, tento problém podle mého názoru 

nevyřeší, i když je bezpochyby míněn dobře - školy dnes nejsou vybaveny moderními dílnami ani 

odbornými pracovníky. Je zapotřebí komplexního přístupu a spolupráce školy s rodinou. Jisté změny 

v přístupu k řemeslným činnostem se ve společnosti již dějí, řemeslo začíná mít zlaté dno a šikovní 

řemeslníci jsou velmi dobře placeni, jsou však stále nedostatkovým zbožím. 

Vznikající řemeslné dny v okresních muzeích, skanzenech, jarmarky s ukázkou řemesel a také centra 

řemesel mohou přispět k navrácení úcty k řemeslným profesím. Programy by neměly být zaměřen jen 

na školy, ale také na rodiny s dětmi a také na handicapované děti. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 ÚVOD 
Programy jsem navrhovala a plánovala uskutečnit v Centru řemesel, které je navrženo v Brništi při 

Ekocentru Brniště, jehož zřizovatelem je Podralský nadační fond. Rekonstrukce vybrané budovy 

a budování jednotlivých expozic se ale neustále oddaluje, a tak jsem nakonec musela využít jiných 

možností-nabídky Mgr. Jany Glaserové, keramičky a pedagožky, a použít její keramickou dílnu, dále 

návštěvy sklárny Ajeto a návštěvy Centra textilního tisku v České Lípě, kde nám byl program 

uzpůsoben přímo na míru. Výrobu a zdobení perníčků jsem převzala sama, jedná se totiž o můj 

dlouhodobý koníček a domnívám se, že mám v tomto oboru dostatek praktických dovedností i 

historických znalostí. Lektorováním kurzů o perníkaření a výukou pečení a zdobení různými technikami 

se zabývám již několik let. 

 RÁMCOVÁ STRUKTURA PROGRAMU 
Základní rámcová struktura programu se neměnila, střídala se pouze řemesla a místa provedení 

samotných programů.  

Rámec programů: 

1. Přivítání účastníků kurzu. Představení tématu a programu. Představení lektora kurzu. Předání 

praktických informací (harmonogram dne). Usazení do kruhu (sezení na zemi, nebo na židlích). 

2. Obavy, očekávání a pravidla dne – zjištění formou dotazování s čím účastníci dnes přijeli 

a sestavení pravidel pro dnešní den formou evokačních otázek 

3. Stanovení pravidel - lektor se dotazuje účastníků postupně na jejich očekávání (na co se těším?, 

co se dnes bude dělat?, proč jsem dnes přijel?) a obavy (z čeho mám dnes obavy, strach?), vše 

postupně zaznamená na flipchart do třech sloupců velkými tiskacími písmeny, sloupce označí 

emotikony a píše červeným fixem obavy, zeleným fixem očekávání a modrým fixem pravidla 

dne. List společně zavěsí pomocí kolíčků nebo lepící hmoty na viditelné místo v prostoru. 

V případě návštěvy řemeslné dílny či v našem případě sklárny Ajeto v Lindavě  a Centra 

textilního tisku v České Lípě se nepoužívá flipchart, postačí velký výkres, který se po prvním 

použití sroluje a rozbalí zase po provedeném programu v rámci reflexe. 

4. Seznámení se s dotazníkem – lektor se dotáže, zda všichni rozumí otázkám a způsobu vyplnění, 

následuje anonymní vyplnění dotazníku. Výklad je přizpůsoben věku dítěte. 

5. Představení historie konkrétních řemesel – dobu, kdy vzniklo, proč vzniklo, krátký film, 

expozice z dobových předmětů, zajímavé ukázky starých výrobků či vyrobených starobylými 

postupy – při návštěvě provozovny je třeba tento záměr předem domluvit. Ve sklárně Ajeto 

výklad o historii sklářství nebyl problém, v Centru textilního tisku v České Lípě je výklad 

s historickým podtextem samozřejmou součástí jakéhokoliv programu. Dále prohlídka 

expozice, řemeslné dílny, továrny. Výběr řemesel by měl akceptovat místní zvyklosti a tradice, 

odrážet možnosti studia a potřebu trhu práce dané lokality. V našem kraji se nabízí bezpočet 

možností – sklářský průmysl, výroba ověsů a korálků, restaurátorství, cukrářství – pekařství, 

řezbářství – truhlářství, malování a rytí skla, a další.  

6. Vyzkoušení si samotného řemesla přímo v dílnách objektu či v řemeslné dílně – barvení 

modrotiskem, předení, řezbářství, kovářství, krejčovství, perníkářství. Možnosti výběru 

řemesla určují velikost řemeslné dílny a také možnosti lidských zdrojů. Za některými řemesly 

by bylo vhodné vyrazit do konkrétních výroben – jako je například sklářství – protože je 

zapotřebí speciálních výrobních prostor a nástrojů. Mojí zkušeností je, že provozovatelé 

řemeslných dílen spolupracují rádi, rekrutují si tak do svých řad budoucí možné zaměstnance. 

Děti si po seznámení se s řemeslem (v provozovně) či po shlédnutí expozice ( v Centru řemesel) 

řemeslo přímo vyzkouší pod dohledem řemeslníka či dobře připraveného lektora.  
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7. Zhodnocení programu na závěr, ukázka výrobků, rozhovor o profesích. Naplnily se naše 

očekávání.? V této fázi rozbalíme naše Pravidla a řekneme si, co se nám povedlo a co ne, jak 

se nám program líbil. Účastníci programu opět vyplní dotazník. 

8. Seznámení se se studijními možnostmi daných oborů – soukromé i státní školy – tady je 

zapotřebí spolupráci postupně budovat a střední školy a učiliště motivovat ke spolupráci. 

Většina středních škol a učilišť v současné době má své vlastní programy, pomocí kterých se 

snaží rekrutovat žáky do svých řad, bylo by žádoucí těchto snah využít a nabídnout programy i 

v centru řemesel – krátké filmy, tiskoviny, pozvánky k návštěvě škol a na dny otevřených dveří, 

na školní burzy apod. Rozdávání letáků, brožurek, kontaktů. 

9. Cíle programu – zvýšit klíčové kompetence dětí. Seznámit je s historickým kontextem řemesel 

v místní lokalitě a s možnostmi studia na středních školách a s druhy učebních oborů. Umožnit 

jim si vyzkoušet si a zvýšit vlastní dovednosti a schopnosti.  

Z navrženého rámce programů je patrné, že se jednotlivé programy budou odlišovat dle výběru řemesla 

– tedy v bodě 5 a v bodě 6. U jednotlivých programů budu sledovat zejména tyto body. 

 

 SVĚT HRNČÍŘŮ – CELODENNÍ PROGRAM PRO DĚTI ZŠ, (8 HODIN), 

3.7.2017 
 

 

Nohy v hlíně. Foto zdroj: archiv autorky 

Bod 5 – historie řemesla  

Filmová ukázka o hrnčířství – film Černá keramika, dokumentární, krátkometrážní, Československo 

r. 1991, režie Kuba Jureček, 23 min 

• Krátká diskuse o filmu, překvapilo nás něco, zaujalo? Lektor přizpůsobuje výklad vývojovému 

stádiu dětí 

• Prohlídka keramických artefaktů a předmětů vyráběných způsobem naš 

• ich předků 

Bod 6 – praktická část 

1. obsahová část - seznámení se s materiálem netradičně 
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Účastníkům se zaváží oči a jsou usazeni ke stolu naproti sobě. Lektorem jsou požádáni o naprosté ticho, 

je puštěna hudba a vždy dva a dva zpracovávají společně jednu hroudu hlíny. Tato hra slouží k bližšímu 

poznání mezi účastníky a sebeuvědomění.Po 15 minutách společné práce (případně dříve) hra končí 

a šátky jsou rozvázány. Je zajímavé sledovat, jak jednotlivé děti pracují – někteří se ostýchají více, jiné 

méně. Někteří pracují samostatně a jiné se snaží více o spolupráci. Krátká diskuse o tom, jak se u toho 

účastníci cítili, co vyrobili a proč, jak se jim pracovalo s hlínou atd., otázky volíme dle věku účastníků 

a charakteru inkluzivní skupiny. 

Ukončení hry, sebereflexe: lektor vyzve účastníky k vrácení se na své místo a nechá čas na vlastní 

zamyšlení se a rekapitulaci průběhu hry. Klade inspirativní otázky k zamyšlení se, např.: Jaké to bylo 

pracovat s někým, koho cítíte jen doteky? Bylo vám to příjemné? Líbilo se ti to?  Dozvěděli jste se něco 

nového o ostatních (sobě)? 

2. obsahová část-zpracování hlíny a výroba kachle – otisku rukou, sušení na slunci 

Účastníci programu se seznámí s postupem zpracování hlíny a sami si jej vyzkouší. Na velkou 

igelitovou plachtu si nanosí jílovitou hlínu a tu pak zpracovávají nohama s vodou a otrubami do jílovité 

hmoty. Z této hmoty si tvoří kachle, otiskují ruce, nohy, případně obličeje a kachle si zdobí kamínky, 

mušličkami a různými otisky, fantazii se meze nekladou. Zde mne velmi zaujal rozdíl ve vnímání 

zpracování hlíny – děti mladšího školního věku pojaly zpracování hliněné hmoty jako velkou zábavu a 

bez skrupulí se v rozmočené hlíně s otrubami cachtaly, samotná tvorba kachlí je však bavila méně a 

nevydržely se soustředit tak dlouho. Naproti tomu děti staršího školního věku byly opatrnější při šlapání 

hlíny, za to při výrobě kachlí pracovaly soustředěněji a trpělivěji. Na zdobení kachle si sami našly 

kamínky, mušličky a rostlinky, kterými kachle vyzdobovaly či potiskovaly. 

 

3. obsahová část – výroba keramických zdobných knoflíků 

Připravila jsem bílou hlínu a ručně jsme modelovaly různé typy knoflíků – velkých, malých. kulatých, 

hranatých. Ty se v této fázi nechávají schnout, teprve po vypálení se glazurují a opětovně se vypálí. 

Naši účastníci programu za námi dorazili i na dekorování o dva týdny později na letní tábor. Na 

dekorování jsme použily glazury a knoflíky se velmi vydařily. 

Celkem se programu účastnilo 11 dětí, pět bylo mladší školní věk, 6 dětí bylo starší školní věk, děti 

byly namíchané z vesnice i okresních měst a dvě děti byly z Prahy. 

Bod 7 – zhodnocení programu 

Dětem se program velmi líbil. Většina dětí už s hlínou ve škole pracovala a měla tedy představu o práci 

s materiálem. Co ještě nezkoušely je práce s hlínou se zavázanýma očima a zpracování hlíny nohama. 

Velmi dobře si uvědomovaly, jak náročná práce je výroba hrnečků a velkých kusů hliněných předmětů. 

Při rozhovoru si děti uměly představit, že by se mohly keramickým dílnám věnovat ve svém volném 

čase, jako koníčku. Líbí se jim originální keramika na trzích, domnívají se však, že řemeslo je již dnes 

překonané a ruční práci vytlačuje levné zboží z východních zemí. Velmi jsme toto téma rozebíraly a 

dohodly jsme se, že napříště si zkusíme udělat vlastní hrneček. 

 

 PERNÍKAŘENÍ – DOP. PROGRAM – 4 H. – PROGRAM PRO RODIČE 

S DĚTMI, 3.3.2018 
Bod 5 – historie řemesla 

Účastníci programu se seznámili s tím, jak se vyráběl perník v minulosti, k dispozici byly různé typy 

forem a starých vykrajovadel. Nejkrásnější jsou formy dřevěné, které jsou velmi cenné. Děti viděly 
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předměty z drůbežky, což je speciální druh perníku, který se nejedl a sloužil jen na hraní (ty jsem 

vyráběla sama dle starých receptů). 

 

Drůbežka. Foto zdroj: archiv autorky 

 Na videu shlédli různé typy perníků, jak se pečou ve světě a nekonečné množství zdobení. Naše 

perníkářky jsou v tomto oboru mistryně.  

Bod 6 – praktická část 

Po krátké pauze si účastníci vyzkoušeli několik technik výroby perníku - vytlačovaný perník ve formě, 

vykrajovaný a ze zbytků si upečeme pumprnikl – štrůdlíček z perníkového těsta, plněný povidlím a 

ořechy, což je velmi starobylá pochutina našich prababiček. 

Programu se zúčastnilo celkem pět rodin a konal se v Ekocentru v Brništi, kde je zázemí v dobře 

vybavené kuchyni, dostatek prostoru na expozici i vybavení technické – video s velkou obrazovkou. 

Dospělých bylo celkem sedm, dětí osm, dotazníky vyplňovalo pouze šest dětí, tři mladší školní věk, tři 

starší školní věk, další dvě byly předškolního věku a ty jsem do své práce nezahrnula, i když je pečení 

bavilo nejvíce 

Bod 7 – zhodnocení programu. 

Výrobu vykrajovaných perníčků již vyzkoušely snad všechny děti. Vůně, která se při pečení line 

z trouby je nazaměnitelná. Při samotné práci děti byly trpělivé, práce je bavila a také rodiče se 

zapojovali do tvůrčího procesu. Pracovalo se v rodinné příjemné atmosféře.V rozhovoru na závěr se 

mnohé hlásily k vánočnímu pečení perníčků. Velmi se jim líbilo použití dřevěných forem, jenže jim 

bylo líto, že se výsledný perníček nedá jíst. Vzhledem k tomu, že se v České Lípě nachází střední 

odborná škola s oborem kuchař – cukrář, rodiče i děti se hodně vyptávaly na možnosti studia. U 

maminek velmi uspěl pumrnikl, což je pochoutka ze zbytků perníkového těsta.  
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 SKLÁŘSTVÍ – PROGRAM PRO 2. STUPEŇ ZŠ, DOPOLEDNE – 4 

HODINY, 27.5.2017 

 

Dřevo a sklo. Foto zdroj: archiv autorky 

Bod 5 – historie řemesla 

Tento program se cele uskutečnil ve sklárnách Ajeto, které nám vyšly maximálně vstříc. Prohlédli jsme 

si expozici o historii sklářského průmyslu na Českolipsku a obdivovali jsme krásné číše z lesního skla, 

které byly vyrobeny metodami dávných mistrů řemesla. Důkladně jsme si prohlédli hutě a sklářské 

mistry při práci. Velmi jsme obdivovali umělecké předměty ze skla, které pro sklárny Ajeto navrhoval 

pan Bořek Šípek a byli jsme překvapení, kde všude ve světě jsou výrobky z této sklárny. Nakonec jsme 

se nadchli pro skleněnou zahradu. 

 

Bod 6 – praktická část 

Děti si mohly vyzkoušet fouknout si do píšťaly. Na první pohled vůbec není poznat, že je práce tak 

namáhavá, protože sklářům jde foukání pěkně od plic. Na rozloučenou si děti za projevené úsilí při 

foukání odnesly malý skleněný barevný oblázek. 

Programu se zúčastnilo 5 dětí od 13 – 15 let, 3 chlapci a 2 dívky.  

Bod 7 – zhodnocení programu 

Děti byly z programu nadšené. I když sklárny jsou kousek od České Lípy, žádné z dětí ještě ve sklárně 

nebylo. Atmosféra ve sklárně, míhající se kusy skla, žhavé výhně. Na druhé straně křehkost výrobků, 

sklo v přírodě, které jakoby tam patřilo. Na chvíli jsme se ocitli v úplně jiném světě.  
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 KARTOUNÁŘSTVÍ – PROGRAM PRO DĚTI ZŠ, 3. HODINY, 9.9.2017 
 

Bod 5 – historie řemesla 

Navštívili jsme Centrum textilního tisku v České Lípě. Nejdříve jsme si prohlédli expozici, staré formy 

na tisk byly velmi krásné a moc se nám líbily, stejně tak vzorníky potisků. Děti zaujalo množství ručně 

tištěných látek – největší kartounka měla až 200 potiskovacích stolů a několik set forem. Látky se 

vyvážely do celého světa. Díky kartounkám jsou dnes v Doksech tak nádherné vilové čtvrtě. 

 

Otisk minulého umění. Foto zdroj: archiv autorky 

Bod 6 – praktická část 

Nakonec si děti mohly zakoupit předmět na potiskování – šáteček, plátěnou taštičku, pouzdérko, 

kabelku přes rameno a taštičku potisknout tradiční formou, ovšem barvy byly již moderní, určené na 

textil, aby si děti mohly věci odnést na památku. 

Dětí se zúčastnilo celkem 10, skupina byla smíšená z dětí vesnických i městských, pět dětí bylo 

v mladším školním věku a pět ve starším školním věku. I tady se dětem velmi líbilo. 

Bod 7 – zhodnocení 

Historie tisku textilu byla dozajisté velmi zajímavá, děti však nejvíce obdivovaly digitální tiskárnu a 

možnosti tisku tímto způsobem. Zajímaly se o možnosti studia, nejznámější v našem okolí je střední 

průmyslová textilní škola Liberec a následně studium na textilní fakultě v Liberci. 

 

 DOTAZNÍK 
Před realizací programu děti vyplní dotazník; týž dotazník pak vyplňují ještě jednou bezprostředně po 

realizaci programu. Posuny v odpovědích slouží k evaluaci programu. 

Dětí na všech programech se celkem zúčastnilo 28, vzorek byl smíšený – mladší i starší školní věk, děti 

z měst i vesnic. Programy probíhaly v časovém horizontu roku a půl, děti byly pokaždé jiné. Dcera se 

mnou absolvovala všechny programy, dotazník ale vyplňovala jen jednou. Všechny děti byly 

s otázkami seznámeny, ověřila jsem si, že otázkám rozumí. Otázky jsem vybírala záměrně jednoduché. 
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Dotazníkem chci ověřit tuto hypotézu: 

„Po prodělaném výukovém řemeslném programu se zvýší zájem dětí o řemesla“ 

Dotazník obsahuje tyto otázky: 

1) Zajímáš se o řemesla? 

2) Viděl(a) jsi řemeslníka při práci? 

3) Vyzkoušel(a) sis už nějaké řemeslo? 

4) Přemýšlel(a) jsi už o tom, jaké povolání si vybereš? 

5) Uvažoval(a) jsi o tom, že by ses dala na nějaké řemeslo? 

Systém hodnocení odpovědí je následovný: 

NE (-2 body) – SPÍŠE NE (-1 bod) – NEVÍM (0 bodů) – SPÍŠE ANO  (1 bod)– ANO (2 body) 

 

 

 

 

Jak se dalo předpokládat, zájem o řemeslné činnosti a jisté znalosti a dovednosti se řemeslnou činností 

mírně zvýší.. Lze předpokládat, že se pozitivně změnily i  kompetence dětí základní školy. Kdyby se 

podařilo vybudovat centrum řemesel, kde by bylo možno si vyzkoušet více celodenních programů, jistě 

by se povědomí o různých druzích povolání zvýšilo. Bez spolupráce s rodiči však škola nemůže být 

schopná pokrýt potřebu informovanosti o vhodných možnostech studia pro konkrétní dítě.  
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Doufám, že se to v Brništi povede. Moje 12letá dcera byla na všech mých programech a nejvíce se jí 

líbilo ve sklárně. Zdálo se jí, že na to, jak těžce skleněné výrobky vznikají, jsou velmi levné a měly by 

být dražší. Když potom rozbila doma skleničku, byla upřímně nešťastná z toho, že zničila takovou práci. 
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Hlína a komunikace, foto zdroj archiv autorky 

 

Hezky nám to šlape, foto zdroj archiv autorky 

  



 

 

 

 

 

Hrátky s hlínou, zdroj: archiv autorky, všechny tři fotografie 
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