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pracovní verze: 
Karel Plicka a jeho pojetí slohového vyučování 
 

 Karel Plicka (14. 10. 1894 – 6. 5. 1987) je znám především jako fotograf, filmový 

režisér, etnograf a hudební vědec. Z jeho bohatého a rozmanitého díla lze uvést například 

fotografické publikace Praha ve fotografii Karla Plicky (1940), Vltava (1959), Spiš (1971), 

Vlast líbezná (1979), filmy Za slovenským ľudom (1928), Po horách, po dolách (1929), 

Zem spieva (1933), sbírky lidových písní Český zpěvník (1961, 2 díly) a Slovenský 

spevník (1961) nebo čtyřsvazkovou publikaci Český rok (1944-1960), připravenou 

společně s Františkem Volfem a Karlem Svolinským (přehled základních informací o 

životě a díle K. Plicky viz např. Tomeš, Léblová a kol. 1992: 551 nebo Baran 1979: 45-

47). 

 Plickovy aktivity však byly mnohem širší. Ještě než se začal plně věnovat 

fotografování, filmování a zaznamenávání lidových písní, působil několik let jako učitel. 

V letech 1909-1913 vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové a poté až do r. 1923, 

s výjimkou let 1. světové války, učil postupně na školách v Úpici, v Novém Městě nad 

Metují a v Praze. Během svého učitelského působení se snažil zvláště při výuce 

mateřského jazyka, kreslení a hudební výchovy poskytnout dětem možnosti k uplatňování 

a rozvíjení jejich kreativity; na školách také zakládal pěvecké a recitační soubory (Slivka, 

1982: 17-19). Pro Plicku jakožto učitele bylo velkou výhodou, že měl schopnost navázat 

kontakt jak s dětmi, tak s dospělými a získat si jejich důvěru; této schopnosti  mohl ostatně 

využít také při dalších činnostech, jimž se v životě věnoval.   

Právě v době svého učitelského působení se Plicka v návaznosti na každodenní 

praxi zabýval i obecnějšími teoretickými aspekty slohového vyučování. Své názory na 

pojetí slohového vyučování shrnul v polovině 20. let ve slovensky psané stati nazvané 

Voľný sloh v umeleckej výchove (Plicka, Volf, Pospíšil 1926: 5-72), která byla 

publikována v knize Sloh na škole národnej (Plicka, Volf, Pospíšil 1926). Tuto publikaci, 

jíž byla zahájena edice Nová slovenská škola, vydal Kruh slovenských učiteľov 

Trenčianska Teplá. Kromě výše zmíněné Plickovy stati zde byly otištěny také příspěvky 



Sloh a slovenská ľudová tvorba slovesná F. Volfa (Plicka, Volf, Pospíšil 1926: 75-151) a 

Slohové práce našich detí J. Pospíšila (Plicka, Volf, Pospíšil 1926: 155-191). 

 Plicka ve svém příspěvku vychází z teorie tzv. volného slohu, která už v období 

jeho učitelských studií – ale i dříve – byla předmětem četných diskusí pedagogů. Tato 

teorie se v českém prostředí začala výrazněji prosazovat na přelomu 19. a 20. století. 

Základy k ní položil koncem 80. let 19. století německý pedagog M. Schiessl, významně 

působil také vliv L. N. Tolstého. Zastánci této koncepce odmítali omezování výuky slohu 

na pouhou reprodukci předloh bez využití vlastní tvořivosti žáků (tzv. vázaný sloh) a 

prosazovali větší míru volnosti a samostatnosti žáků při tvorbě slohových prací jak pokud 

jde o volbu tématu, tak i způsob zpracování; důraz kladli také na přihlédnutí ke 

specifickým rysům dětské psychiky, k zájmům a zkušenostem žáků. K významným 

domácím představitelům těchto reformních snah patřili například F. Bednář, J. Harapat, K. 

Jon nebo J. Műller.  
 I mezi zastánci volného slohu však existovaly rozdíly v míře volnosti poskytované 

žákům. Především ze Schiesslova pojetí vycházely názory, že slohové vyučování musí 

zahrnovat jak teoretická poučení, tak i praktická stylizační cvičení a vycházet z učitelovy 

promyšlené koncepce, jíž se snaží aktivizovat žáky; sloh je zde brán jako dovednost, které 

je nutno postupně se učit. Protipólem je pojetí volného slohu výrazně ovlivněné názory L. 

N. Tolstého, které odmítá postupné osvojování základních dovedností a vychází 

z přesvědčení, že žák má mít naprostou volnost - učitelovým úkolem je pouze vzbudit 

zájem o téma a vytvořit vhodné prostředí; k počátkům teorie volného slohu podrobněji viz 

Jelínek (1972: 179-186), o koncepci volného slohu i v období mezi světovými válkami a 

po 2. světové válce viz Čechová (1998).  

 Plicka patří ke stoupencům prvního ze zmíněných pojetí volného slohu. 

Zdůrazňuje, že volný sloh rozhodně není totéž, co uvolnění slohové kázně; není možné 

omezit se pouze na pokyn žákům, aby psali, jak a o čem chtějí, a očekávat, že se u nich 

slohové dovednosti objeví samy od sebe. Učitelovým úkolem je zajištění nutného 

kompromisu mezi nároky na pozornost dětí a prostorem pro jejich vlastní aktivitu a 

vyjádření se.  

Při zadávání témat by se měl vyhýbat tématům, která jsou dětem vzdálená – 

například obecné teoretické úvahy o morálce (Plicka se zaměřuje především na situaci 

během několika prvních let školní docházky). Jestliže se zadává společné téma slohové 

práce, mělo by se týkat něčeho, co prožili všichni žáci, a práce by se měla psát co nejdříve, 

dokud žáci mají zážitek v dobré paměti; individuální příběhy a situace pak mohou být 



použity jako volná témata. Jestliže za učitelem přijde žák s vlastním tématem, které by 

během vyučování rád zpracoval (i když se třída momentálně zabývá něčím jiným), Plicka 

se přiklání k učitelovu souhlasu, po individuálním posouzení. Pokud některé téma žáky 

zaujme, je možno vrátit se k němu vícekrát, třeba s určitým časovým odstupem, a 

porovnávat pak, jak se postupně vyvíjel způsob jeho zpracování. Slohové hodiny je vhodné 

zařazovat i s ohledem na momentální situaci ve třídě – pokud žáci mají námět, který je 

zaujme, je vhodné zařadit hodinu slohu bez ohledu na původní osnovu; naopak nemá smysl 

nutit žáky do psaní, když jsou učitel nebo třída unavení, podráždění, nesoustředění a 

podobně. 

Plicka také podrobněji rozvádí a ukázkami žákovských prací doprovází rámcové 

rozvržení slohové výuky během zhruba prvních pěti let školní docházky. S výukou slohu 

radí začít co nejdříve – už ve fázi, kdy se dítě umí alespoň stručně vyjádřit písemnou 

formou, tedy přibližně na počátku druhého roku školní docházky je možno začít s krátkými 

pracemi, v nichž jsou vylíčeny například různé drobné příhody. Vyprávění pokládá Plicka 

za velmi vhodný úvod ke slohovému vyučování, mnohem vhodnější než například popis, 

který vyžaduje soustředění i pozorovací schopnosti a je pro dítě náročnější (posloupnost 

vypravování – popis zachovávají i novější didaktické práce, např. Svoboda 1977).  

Ve třetím, čtvrtém a pátem roce školní docházky se postupně rozšiřuje i slovní 

zásoba dětí a je možno zadávat jim také zpracování delších příběhů, mohou samy například 

psát hry pro loutkové divadlo, pokoušet se o pohádky, o verše a třeba i o písně – může tedy 

docházet například k propojení s hudební výchovou. Volný sloh je u Plicky brán jako 

předmět, který je výsledkem estetických a etických momentů ve výchově, a pojí se proto i 

s dalšími předměty – s hodinami vyučovacího jazyka, s hudební výchovou, s výtvarnou 

výchovou; Plicka zde analogicky používá termínu „volné kreslení“. Možnost vytváření 

takovýchto mezipředmětových vazeb se objevuje i v moderních didaktických příručkách, 

viz například Čechová; Styblík (1998: 230-231). 

Přibližně pátým rokem školní docházky se používání volného slohu dovršuje – žáci 

už si tou dobou prakticky osvojili základní návyky, které je možno v dalším období 

rozvíjet podle potřeby. 

 Důraz na tvořivost žáků však Plicka nechápe jako automatické odmítání vzorů – 

vzory, jejichž napodobením je možno učit se, jsou zapotřebí zvláště v počátcích. Kromě 

textů lidové slovesnosti Plicka doporučuje například pohádky K. J. Erbena a B. Němcové, 

Karafiátovy Broučky, Čelakovského, Sládka, Nerudu; ze slovenských autorů pak Botta, 

Sládkoviče, Kollára a další.  



 Plicka také zdůrazňuje, že výuce a procvičování krasopisu a pravopisu jsou určeny 

samostatné hodiny a že při slohovém vyučování jde především o rozvíjení vyjadřovacích 

schopností (ačkoliv ani formální stránka slohových prací nemá pochopitelně být 

zanedbávána); i tyto Plickovy názory zůstávají aktuální – k hodnocení slohových prací 

podobným způsobem přistupují např. Svoboda (1977: 224-225) nebo Čechová; Styblík 

(1998: 245-248).  

Když Plicka závěrem hodnotí výhody, které volný sloh přináší, uvádí, že učitel tak 

získává možnost lépe poznat své žáky a jejich schopnosti. Ti, kteří se třeba navenek jeví 

jako uzavření, nepřístupní, pasivní, mohou ve skutečnosti být citliví a dobří pozorovatelé 

s vyvinutým úsudkem; a takováto poznání jsou pro učitele jistě cenná. Jak Plicka uzavírá: 

„I tak nepracujeme pre formálnu stránku a uznanie, ale pre vlastnú radosť. Výsledok práce, 

ktorá otvára bránu šťastnejšieho kráľovstva umenia, neplní síce úradné knihy školské, teší 

však, že sme dobre konali svoje poslanie“ (Plicka, Volf, Pospíšil 1926: 43).  

 Přestože Plickův text vznikl před více než sedmdesáti lety, ve zcela jiné situaci 

(odlišná míra zachovalosti a autentičnosti lidové kultury, odlišný stupeň rozvoje civilizace, 

techniky, masmédií atd.), mnohé ze zásad v něm prosazovaných zůstávají stále použitelné 

– témata adekvátní vyspělosti žáků, důraz na aktivitu žáků a autentičnost jejich projevu, 

cílevědomý a vstřícný přístup učitele. Platí to nejen pro základní, ale i pro střední školy - o 

podobné principy slohového vyučování se opírá například práce Z. Kožmína Tvořivý sloh 

(Kožmín, 1995), která kromě autorových teoretických komentářů obsahuje také „scénáře“ 

vybraných hodin a ukázky studentských prací; zkušenosti s výukou slohu na gymnáziu a 

autentické texty studentů zachycuje také Čechová (1998: 92-103). Je tedy možno závěrem 

konstatovat, že ačkoliv se Karel Plicka věnoval slohovému vyučování pouze krátkou dobu, 

podařilo se mu teoreticky si osvojit, v praxi uplatňovat a tvůrčím způsobem rozvíjet 

základní principy, o něž se opírá i moderní didaktika této disciplíny. 
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