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AI - Artificial intelligence - schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je 

uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Je postavena na algoritmech. 

algoritmus – kódovaná instrukce potřebná k vyřešení problému či splnění úkolu. (Všechno, 

co děláme, na co se díváme na internetu či na smartphonech je produktem algoritmů). 

promt - anglická textová instrukce pro AI/ umělou neuronovou síť (Crayion, Midjourney, 

Stable Diffusion aj.), která z ní vygeneruje obraz.  

 

Malování obrazů s využitím AI 

Malování obrazů s využitím AI, které jsem původně vymyslela pro klienty arteterapie, se jeví 

rovněž jako účinný nástroj pro celostní vzdělávání založené na mnoha kognitivních a 

emočních procesech, ve kterých jsou zohledňovány zájmy žáků/studentů a individuální i 

kolektivní prožívání jejich životů. 

Malování obrazů s využitím AI má potenciál navázat kvalitativně uspokojivější vztah učitele a 

žáka/studenta, kdy z učitele se stává facilitátor, pomáhající žákům/studentům rozvíjet jejich 

celkovou tvořivost a podporovat jejich osobnostní růst.  

Učitel svou autoritu dnes automaticky nezískává svým postavením, nýbrž musí permanentně 

prokazovat, že není asynchronní s dobou, které dominují technologie/ aloritmy. Ochota učit 

se s dětmi mu navrací v mnoha případech ztracenou autoritu postavenou na základech, které 

v současné době už nefungují. Malování obrazů s využitím AI se jeví zejména pro učitele jako 

relativně jednoduchý způsob, jak uchopit a zavést do vyučování nejen výtvarné výchovy 

technologie/algoritmy.  

Jak na to? 

S žáky/studenty začne učitel /facilitátor rozvíjet příběh dle jejich výběru. Společně ho 

dovedou do nějakého konce i otevřeného. Následně z něj vyberou esenci, kterou v podobě 

textové instrukce (prompt) zadají v angličtině neuronové síti AI. Ta vytvoří několik návrhů 

obrazů, kterými se žáci/studenti nechají inspirovat. (Čím propracovanější prompt, tím lepší 

obrázek). Ten, se kterým se mohou nejvíce identifikovat použijí jako základ pro svou malbu, 

kterou mohou dále s využitím jakéhokoliv dalšího média rozvinout a následně o ní hovořit. 

Ke kolektivní práci stačí jeden počítač a možnost projekce na plátno. Při individuální práci, je 

třeba, aby měl každý svůj samostatný počítač. 



Alternativně: 

Žáci/studenti si mohou vybrat obraz malíře, kterého mají rádi, hovořit o něm, a to ve 

zjednodušené formě použít jako promt. Mohou využít krátké básně, (třeba haiků), texty 

oblíbených písní, přísloví aj. 

 

Přínosy malování obrazů s využitím AI 

• Žák/student se učí věci kreativně promýšlet, formulovat a vizualizovat je. Obraz se 

slovem tvoří jeden celek. 

• Žák/student se učí během kreativního procesu přirozeně komunikovat a nacházet 

odpovědi na otázky spojené s hledáním smyslu jak na osobní, tak na společenské 

rovině. Kreativita je sociální akt! 

• Akcent na experimentální proces, jehož součástí je náhoda má pro tvořivost větší 

význam než samotný výsledek. Pro malování obrazů s využitím AI žák/student 

nepotřebuje zvláštní talent, naopak je možné využít přirozenou inklinaci člověka 

manipulovat a přetvářet svět k lepšímu. 

• Tím, že žák/student obraz generovaný AI dále rozpracovává, obohacuje kreativně 

algoritmy svým pohledem/pojetím. 

• Vytvářením textových promtů v angličtině se žák/student zdokonaluje jednak ve 

znalosti cizího jazyka a současně ve vytváření symbolické esence příběhu. 

• Následným rozhovorem o artefaktu se žák/student celkově zdokonaluje ve verbálním 

projevu. 

• Malování obrazů s využitím AI má veskrze pozitivní vliv na rozvoj všech 

interpersonálních vztahů. Lidé se učí vzájemně si naslouchat a učit se jeden od 

druhého. 

• Malování obrazů a využitím AI učí porozumění mezioborovým vazbám a přesahům.  

• Malování obrazů a využitím AI vede k pochopení socio-kulturních souvislostí– 

mezikulturních, mezigeneračních, mezigenderových apod. 

 

Pro a proti algoritmům 

Uvádí se, že algoritmy mohou zachraňovat životy, dělat život jednodušší, zdolávat chaos. Že 

ale také mohou zvyšovat kontrolu jedněch nad druhými, upevňovat předsudky, vytvářet 

sociální bubliny, zužovat výběr, potlačovat kreativitu, připravovat lidi o práci apod. Je 

důležité si uvědomit, že žijeme v éře algoritmů a měli bychom se je snažit využívat pozitivním 

způsobem. Existuje nemalá skupina odborníků, kteří věří, že pozitivní přínos neviditelných 

algoritmů převáží nad možnými negativními důsledky. 
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