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Anotace

Disertační práce se zaměřuje na téma vnímání architektury a pro-
storu prostřednic tvím umělecké tvorby a na zkoumání možností 
využití tvůrčích a reflektivních procesů ve výukových situacích 
se studenty učitelství výtvarné výchovy. tematicky navazuje na 
umělecký cyklus autorky nazvaný Subjektivní urbanismus, v němž 
je téma reflektováno různými výtvarnými médii.

Disertační práce využívá metodologii a/r/tografie, která nabízí 
možnost uchopení výzkumného problému ze tří pozic, a to z per-
spektivy umělce, učitele a výzkumníka, což umožňuje komplemen-
tárně strukturované poznání v „meziprostoru“. téma architektury 
a prostoru je tedy uchopováno v prolínání těchto tří identit.

autorka zprostředkovává dané téma prostřednictvím vlastních 
uměleckých děl, jejichž reflexe se staly iniciačními body tří pedago-
gických projektů, jejichž cílem byl rozvoj individuální představivosti, 
senzitivity vnímání a zvýšení zájmu studentů o tematiku archi-
tektury a prostorových forem a rozvoj schopnosti konceptualizace 
výtvarného řešení úloh s tím souvisejících. následně autorka popisu-
je proces vzniku dvou výstav, v nichž byla využita výzkumná zjištění 
z výše uvedených pedagogických projektů - případových studií. 
Během výzkumného procesu se a/r/tografie ukázala nejen jako 
inovativní metodologie výzkumu, ale i jako hodnotná metoda výuky 
zahrnující popisované prolínání rolí.

hlavní výzkumná zjištění vycházející z celého procesu  
a/r/tografického výzkumu dokazují, že a/r/tografie je funkční 
metodou výuky a zároveň pedagogickým přístupem, jenž umož-
ňuje kvalitní uchopení daného tématu zahrnující aktivní spolupráci 
studentů a pedagoga.
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Úvod

Věřím ve schopnost architektury poskytovat smyslové a intelektuální 
zážitky a ve schopnost našich smyslů zdokonalovat prohlubování per-
cepce jemnějších a hlubších vjemů. Věřím ve schopnost architektury 
ovlivňovat naše individuální životy. (…) Věřím také, že součástí tohoto 
ovlivňování je nejen samotný fyzicky realizovaný rámec, tedy archi-
tektura či šířeji vystavěné prostředí, ale i sdělení v teoretické rovině. 
(Melková, 2013, s. 12)

V úvodní části své disertační práce se zaměřuji na aktuálnost zvoleného 
tématu, tedy vnímání a  prožívání žitého prostoru, a  výběr zvolených 
metodologií a metod použitých k uchopení výzkumných problémů s tímto 
tématem souvisejících. Osobně si plně uvědomuji závažnost i důležitost 
tématu architektury a prostoru, ale i jeho absence v učitelských progra‑
mech výtvarné výchovy. Toto téma je zahrnováno výjimečně nejen do 
výuky v rámci všeobecného základního vzdělávání, ale bohužel i na ško‑
lách středních a  vysokých. Na nutnost změny ve výchově dlouhodobě 
upozorňujeme nejen my, ale i  mnoho teoretiků umění a  architektury 
i pedagogů, zabývajících se teorií architektury.

V České republice v  současnosti vzniká několik sdružení, které se 
snaží toto téma vnést do škol a integrovat jej do vyučovacích předmětů. 
V rámci doktorských a diplomových prací vznikají nové odborné studie, 
které se zabývají didaktickými postupy, jež se téma architektury snaží 
integrovat do výuky na základních a středních školách.

Ve  své disertační práci tuto tematiku nahlížím ze specifické per‑
spektivy, zaměřuji se na vnímání a prožívání architektury a prostoru ze 
subjektivního pohledu umělce ‑pedagoga. Uvědomuji si však širokost jeho 
uchopení, proto jsem si pro svoji práci zvolila způsob, jímž se k vnímání 
a prožívání prostoru vztahuji skrze vlastní umělecká díla. Ke zkoumání 
a reflexi jsem si vybrala cyklus děl, věnující se třem tematickým celkům, 
které se následně staly i východiskem pro výzkumné sondy.

Hlavním vodítkem a rámcem disertační práce se stala metodologie 
a/r/tografie, která mi dovolila uchopit komplexní celek, ve kterém jsem 
se pohybovala, a nalézt svoji roli mezi pedagogickou a uměleckou praxí. 
A/r/tografie je současnou metodologií využívanou ve výzkumu uměním, 
jež umožňuje autorovi uvažovat jako umělec, učitel a výzkumník v jedné 
osobě. Práci jsem pojala netradičním způsobem, tedy jako „a/r/togra‑
fické prostředí“, ve kterém se snažím nalézt významy, spojení a souvis‑
losti vztahující se k prostoru, který nás obklopuje. Pozoruji jevy z úhlu 
pohledu sebe jako autora díla a zároveň jeho empirického pozorovatele, 
jenž současně z pozice pedagoga a badatele zakládá na reflexi vlastního 
díla proces výzkumu. Dílo samotné je pozorováno jedněma očima, avšak 
kombinovaným viděním (Irwin, 2017). Jako a/r/tograf jsem tedy usilo‑
vala o vlastní autobiografické chápání identity, kterou jsem prozkoumala, 
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možná občas ne záměrně, skrze proces své tvorby. V prolínání tří identit, 
nebo také tří „aktérů situací“, jsem téma vnímání a prožívání architektury 
subjektivně zpracovávala a reflektovala.

Teoretická východiska  
a metodologické rámce

V teoretických rámcích práce se držím odkazu na dva vlivy. Prvním je 
koncept čtení neboli „myšlení v obrazech“ Miroslava Petříčka (2009), 
druhým je metafora rhizomu vypracovaná autorskou dvojicí Gilles 
Deleuze a Félix Guattari (2010). Na tyto autory také navazuje zaklada‑
telka a/r/tografie Rita Irwin (2017), popisující tuto specifickou meto‑
dologii jako složitou síť, která neklade jasné otázky, které definují 
konkrétní odpovědi, ale snaží se zprostředkovat daná témata v širokém 
rhizomatickém systému vnímání. Konceptuální metafora a/r/tografie 
vychází z  mnoha zdrojů, samotný výzkum však pracuje s  propoje‑
ním rámců v  neohraničeném „mezičasovém“ prostoru, ve kterém se 
vytvářejí nové vazby mezi teoriemi, formami a obsahy, a směřuje tak 
k  uchopení nových významů. A/r/tografie je živé bádání, zhmotněné 
setkání, jež se utváří prostřednictvím vizuálního a textového chápání 
zážitku a prostřednictvím vizuálního a textového zobrazení. Předměty 

ARTIST TEACHER

výstava Dívání se bez vidění,
Berlínskej model, Praha, září 2016

výstava Někde se něco koná,
Galerie entrance, Praha, květen 2017

výstava Dívám se, jako když čtu,
Fokus, Ústí nad labem, červen, 2017

výstava Dark Days / White Nights,
aalto University, helsinki, Finsko, 
2018

výzkumná sonda Můj domov realizovaná 
v říjnu 2017 na Pedagogické fakultě 
Mariborské univerzity ve Slovinsku

výzkumná sonda Paměť místa realizovaná 
v březnu 2018 na Vysoké škole pedagogické 
v lisabonu, součásti Polytechnického 
institutu v Portugalsku

výzkumná sonda Cesty realizovaná 
v březnu 2019 na Katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, české republice

a/r/toGraFie jaKo žitý VýzKUM

výstavy koncepčně vytvořené pomocí
a/r/tografi e:

Inhabiting / Living Practice, hatch Gallery, University of British columbia,
Vancouver, Kanada, červenec 2019, konference inSea World congress 2019

Hledáme‑li nebližší, dívejme se na obzor, Galerii G1, 
Štěpánská 8, Praha,

leden 2020

RESEARCHER

Graf zobrazující „a/r/tografický proces výzkumu“, zdroj: P. G.

a/r/toGraFie jaKo žitý VýzKUM
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a  forma výzkumu jsou v  neustálém stavu sebeutváření (Irwin & de 
Cosson, 2004). A/r/tografové se zabývají myšlenkami, informacemi 
a uměleckými procesy coby způsobem, jak umožnit nové chápání pro‑
střednictvím vytváření poznatků.

Umělecká díla vztahující se  
k architektuře a prostoru

V  této části disertační práce se zabývám reflexí své umělecké práce 
na základě postmoderního uchopení uměleckého díla a  jeho výkladu. 
Teoretické východisko k  reflexím nacházím zejména v  pracích autorů 
Miroslava Petříčka, Anny Hogenové či Gastona Bachelarda a Christana 
Norberga ‑Schulze, kteří popisují a  teoreticky uchopují fenomenologii 
umění a  architektury. Velkou inspirací k  reflexím mých uměleckých 
i  pedagogických projektů mi bylo dílo české teoretičky a  architektky 
Pavly Melkové. Tato autorka se dlouhodobě zabývá teorií a  výkladem 
architektury v mnoha jejích podobách. Její texty a básně byly pro mne 
jakýmsi vodítkem i metaforou k uchopení a interpretaci mé práce.

Tato část práce zahrnuje a reflektuje má umělecká díla z let 2005–
2019, která jsou součástí kapitol (zde zkráceně) Domov, Místo a  Cesta. 
Tato umělecká díla jsou součástí mého dlouhotrvajícího projektu nazva‑
ného Subjektivní urbanismus. V každé z těchto kapitol popisuji dané téma 
prostřednictvím vlastních uměleckých děl, ale také děl českých i zahra‑

Pavla Gajdošíková, kresba ze série Zírám do rohu, 
fixa na papíře, 2008, foto: archiv autorky
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ničních autorů (výběr byl čistě subjektivní), kteří se těmito fenomény 
zabývají ve své práci. Pro tuto reflexi jsem si jako základní interpretační 
přístup zvolila zmiňovanou fenomenologii architektury, ze které jsem 
následně čerpala i ve výzkumných sondách.

Pavla Gajdošíková, Vila Františka Langera, 
akryl a olej na plátně, 2010, foto: archiv autorky

Pavla Gajdošíková, pohled do instalace výstavy 1147 adres, 
Galerie 35m2, Praha, 2010, foto: archiv autorky
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Případové studie

V této části práce popisuji výzkumné sondy, ve kterých vycházím z meto‑
dologií i metod participačního kvalitativního výzkumu se zaměřením na 
umění a  vzdělávání. Užívám  širšího rámce metodologií kvalitativního 
výzkumu vztaženého k praxi umělecké a designérské tvorby, respektive 
kombinace jejich přístupů. Výzkum vztažený k  umělecké praxi, tedy 
výzkum uměním, vznikl v polovině 90. let 20. století. Tomuto výzkumu 
uměním se v  českém prostředí věnuje zejména Marie Fulková ve své 
knize Diskurz umění a vzdělávání, z níž čerpám zdroje a inspiraci. V této 
kapitole blíže specifikuji a popisuji metodologii a/r/tografii a její využití 
a historii v českém i mezinárodním prostředí.

Dále popisuji tři realizované případové studie, ve kterých jsem si 
kladla dílčí výzkumné otázky, které se vztahovaly k  vnímání a  proží‑
vání prostoru. Jednotlivé otázky zodpovídám v  každé jednotlivé bada‑
telské sondě. Hlavním záměrem umělecky založeného výzkumu bylo 
nabídnout studentům vlastní umělecké dílo k  reflexi a  skrze cílené 
pedagogické projekty se následně zaměřit na rozvoj individuální předsta‑
vivost, otevření vnímání studentů ve vztahu k architektuře a prostoru. 
Během hledání smyslu a významu toho, co jsem zkoumala, však vykrysta‑
lizovaly otázky nové a zásadnější. Tyto otázky se obracely k použité meto‑
dologii a/r/tografie. Ty jsem identifikovala jako„otázky a/r/tografické“:

Jak tato metodologie může změnit zažité vnímání žité architektury 
studenty i pedagogy?

Jak tato metodologie může pomoci k hlubšímu porozumění daného 
tématu při výuce?

Odpovědi na tyto otázky popisuji v  celku disertační práce, tedy 
v  „a/r/tografickém prostředí“, které funguje a  existuje jako jeden celek. 

Účastníky výzkumu byli:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., MgA. Pavla Gajdošíková, MgA. Jan Pfeiffer, 
Mgr. Zuzana Svatošová, MgA. Helena Blašková, PaedDr. Helena Hazuková, 
CSc. (Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ČR) 
Teresa Pereira (Vysoká škola pedagogická v Lisabonu, která je součástí 
Polytechnického Institutu, Portugalsko), Tomaž Župančič (Pedagogická 
fakulta Mariborské univerzity, Slovinsko), studenti Pedagogické fakulty 
Mariborské univerzity ve Slovinsku, studenti Vysoké školy pedagogické 
v  Lisabonu, která je součástí Polytechnického Institutu v  Portugalsku, 
a  studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v České republice.

Popisované případové studie:
Případová studie 1: Rozbor a  reflexe výzkumné sondy Můj domov, rea‑
lizované v  říjnu 2017 na Pedagogické fakultě Mariborské univerzity ve 
Slovinsku.
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Případová studie 2: Rozbor a reflexe výzkumné sondy Paměť místa, rea‑
lizované v březnu 2018 na Vysoké škole pedagogické v Lisabonu, která je 
součástí Polytechnického Institutu v Portugalsku.
Případová studie 3: Rozbor a reflexe výzkumné sondy Cesty, realizované 

Studenti při výzkumné sondě Paměť místa, realizované na Vysoké 
škole pedagogické v lisabonu, Polytechnický institut v lisabonu, 
Portugalsko, foto: archiv autorky

Studentské dílo vytvořené při výzkumné sondě Můj Domov na 
Pedagogické fakultě Mariborské univerzity ve Slovinsku, foto: 
archiv autorky
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v březnu 2019 na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univer‑
zity Karlovy v Praze, České republice.
 
Časový plán výzkumu:
Předvýzkum probíhal v letech 2010‑2015.
Případové studie probíhaly v letech 2016‑2019.
Závěrečná analýza a/r/tografických otázek probíhala v roce 2019.

Proces instalace Kolektivní paměť místa na výstavě Inhabiting / 
Living Practice, hatch Gallery, Vancouver, University of British 

columbia, Kanada, 2019, foto: archiv autorky
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A/r/tografie jako součást procesu vzniku 
a prezentace výstavy

Disertační práce i výstava obsahuje materiály, které se vztahují k procesu 
tvorby uměleckých děl i výzkumných sond, které rozkrývají jejich vnitřní 
vazby a zkoumají, jakým způsobem se tyto vazby utvářejí. V  této části 
práce popisuji zjištění, ke kterým jsem během celkového a/r/tografického 
procesu došspěla. A sice, že metodologie a/r/tografie je vhodná a funkční 
metoda výuky při práci se studenty výtvarných učitelských oborů. Během 
výzkumných sond studenti procházeli rolemi „tří aktérů situací“, umělce/
výzkumníka/učitele, a došlo tím k hlubokému porozumění a kvalitnímu 
uchopení tématu i  aktivnímu zájmu ze strany studentů. V  této části 
tedy popisuji a/r/tografii jako současnou metodu i metodologii, která je 
funkčním způsobem uchopení výzkumu uměním a zároveň použitelným 
kvalitním pedagogickým přístupem.

Součástí a zároveň vyústěním spojení mého uměleckého díla a bada‑
telských sond byla instalace, jež vznikla v rámci výstavy Inhabiting / Living 
Practice, která byla realizována v Hatch Gallery na University of British 
Columbia ve Vancouveru v  Kanadě v  červenci 2019. Procesem vzniku 
a prezentace této výstavy jsem se inspirovala k vytvoření konceptu pro 
projekt nazvaný Hledáme ‑li nebližší, dívejme se na obzor, který bude reali‑

Pavla Gajdošíková, materiály k výstavě Hledáme ‑li nejbližší, 
dívejme se na obzor, která bude realizována v Galerii G1 v Praze 
v roce 2010, foto: archiv autorky
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zován v Galerii G1 v Praze v lednu 2020. Tato výstava bude ukázkou a/r/
tografického díla, ve kterém aktivně spolupracuje pedagog se studenty, 
a demonstruje tak použití a/r/tografie v praxi.

Pavla Gajdošíková, materiály k výstavě Hledáme ‑li nejbližší, 
dívejme se na obzor, která bude realizována v Galerii G1 v Praze 

v roce 2010, foto: archiv autorky
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Shrnutí

V  jednotlivých případových studiích popisuji dílčí výzkumná zjištění 
vztahující se k jednotlivým sondám. Ve shrnutí popisuji celková zjištění, 
ke kterým jsem došla během celého procesu a/r/tografického výzkumu, 
ve kterém jsem porozuměla popisovanému bytí či myšlení v  „mezipro‑
storu“, na který a/r/tografové tak často upozorňují jako na stěžejní bod 
uchopení jejich existence. Dovolily mi nahlédnout a prozkoumat mé umě‑
lecké dílo z nové, jiné perspektivy.

Při tvorbě artefaktů i plánování výstavy Inhabiting / Living Practice 
jsem využila poznatky získané v pedagogickém prostředí, zejména během 
uskutečněných výzkumných sond, a přenesla je do prostředí výstavního. 
Na základě společně stráveného času při přípravě i  na workshopech 
odehrávajících se během této výstavy jsem posbírala mnoho nových 
zkušeností, informací i poznatků, které jsem opět přenesla zpět do peda‑
gogického prostředí při přípravě vyučovacích hodin a společné výstavy 
Hledáme ‑li nebližší, dívejme se na obzor, ve které budou vystaveny mé 
i  studentské práce. Poukazuji tím na myšlenku a/r/tografie, podle níž 
vnímáme dílo jako pojem, zahrnující jak umělecké artefakty, tak proces 
výuky, formující jak dílo pedagogické, tak umělecké, jejichž autorem je 
umělec, pedagog a výzkumník v jedné osobě.

Závěr

Na pražské Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK se snažíme 
zavést postupy reflektované tvorby a reflexivní učitelské praxe, inspiro‑
vané mezinárodními trendy interdisciplinárních a  edukačních tvůrčích 
a uměleckých aktivit. Snažíme se postavit komunikující tým a prolnout 
tvůrčí předměty s teoretickou reflexí, didaktickými výstupy a kulturními 
intervencemi. Chceme implementovat výzkumné metody myšlení „vyš‑
šího řádu“ do programu studia učitelské přípravy, jejímž výsledkem by 
měl být rozvoj porozumění konceptuálnímu myšlení, osobní růst, rozvoj 
kreativity a schopnosti interpretace.

Tato disertační práce popisující rhizomatický proces vzniku umě‑
leckého i pedagogického díla je určena pro vyučující výtvarné výchovy 
a studenty výtvarných oborů. Přínos tohoto výzkumu pro teorii výtvarné 
výchovy spatřujeme v ověření funkčnosti nové metodologie v konkrét‑
ním edukačním prostředí. Tato metodologie i metoda může být jakýmsi 
iniciačním návodem, jak pracovat jako a/r/tograf, tedy umělec/výzkum‑
ník/učitel, nejen na vysoké škole, ale i v běžné učitelské praxi.

Toto „a/r/tografické prostředí“ zobrazující a uchopující komplexní 
„meziprostor“ nám připomíná, že umělecké vzdělávání musí neustále 
reagovat na místní a  globální výzvy, zájmy, pedagogickou angažova‑
nost a  zároveň stále odhalovat kvality, které nám umělecké dílo samo 
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zprostředkovává. Cílem této práce bylo uchopit a  popsat a/r/tografii, 
která rezonuje se způsobem existování mezi rolemi umělce, výzkumníka 
a pedagoga, a poukázat tak na způsob vyváženého působení mezi těmito 
třemi rolemi. Představit a/r/tografii jako možnou využitelnou metodu 
i  metodologii výzkumu i  učitelské praxe dalším umělcům ‑pedagogům, 
a  využitelnou také při nových akreditacích, kterými se v  současnosti 
zabývají mnohá pracoviště, připravující budoucí učitele.
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