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ABSTRAKT 

Práce se zabývá možnostmi výtvarné výchovy v sociálně vyloučené lokalitě. V teoretické 

části se zaměřuje na problematiku sociálního vyloučení a projektového vzdělávání. Práce 

představuje dvě důležité platformy, jejichž cílem je propojování škol, umělců  

a uměleckých institucí a společná participace na jednotlivých projektech.  Didaktická část 

práce přibližuje vznik a konceptuální vymezení projektu Kytary pro Chanov, který byl 

realizován na chanovské základní škole. Závěrečná část práce popisuje průběh odučených 

hodin výtvarné výchovy. Na základě autorovy zkušenosti s vypracováním zadání jsou 

popsány vhodné metody a materiály využité během každé z aktivit. Jednotlivé činnosti 

jsou popsány v chronologickém pořadí. Součástí práce je také fotografická dokumentace, 

která je k nahlédnutí v příloze.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

sociálně vyloučená lokalita; výtvarné umění; výtvarná výchova; organizace pro 

neformální vzdělávání; projektové vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The work is examining possibilities of art education in socially excluded locality. The 

theoretical part focuses on the issues of social exclusion and project education. The thesis 

presents two important platforms whose aim is to connect schools, artists and art 

institutions and joint participation in individual projects. The didactic part of the thesis 

introduces the conception and conceptual definition of the project Guitars for Chanov, 

which took place at Chanov primary school. The final part of the thesis describes the 

course of the taught art lessons. Based on the authorʼs experience with the elaboration of 

the assignment, suitable methods and materials used during individual activities are 

described in the text. Individual activities are described in chronological order. The work 

also includes photographic documentation, which is attached in the appendix. 

KEYWORDS 

socially excluded district; visual art; art education; non-formal education organization; 

project-based learning 
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Úvod 

Musíme si pomáhat. Heslo obecně platné, hojně používané, ovšem mnohdy stejnou 

měrou opomíjené. Přitom nehovoříme pouze o heroických činech, často je určujícím 

momentem, kterým ovlivníme život druhých, něco, co ani sami jako záslužné skoro 

nevnímáme. Samozřejmě vždy záleží na vůli protistrany, která je nedílnou součástí aktu 

podpory či pomoci. Je složité pomoc nutit a dalo by se říci, že nucená pomoc je nedůstojná 

pro všechny zúčastněné. Možná, že už samotný pojem „pomoc“ může být pramenem 

určité nejistoty, ostychu, studu, ba až rozčarování. V rámci završení svého studia jsem se 

rozhodl zaměřit svou pozornost na téma, které je s tímto pojmem silně spojeno – na 

romské etnikum. Nechtěl jsem však bloudit v kruzích a řešit neřešitelné. Mým přáním 

bylo oprostit se v praktické práci od těch aspektů problematiky, které jsou pro jedince nad 

jeho síly, a, jak bylo naznačeno v úvodních větách, zkusit, byť jen nepatrně, ovlivnit to, 

o čem si z hloubi duše myslím, že ovlivnitelné jedincem skutečně být může. Rozhodl 

jsem se realizovat osobní projekt, který nyní primárně jako obrovský akt pomoci 

nevnímám, ale rád bych, abych v budoucnu zjistil, že se onou pomocí v průběhu let stal, 

i kdyby pouze pro jediného zúčastněného a v jakékoli míře. Přál jsem si ukázat a předat 

něco dobrého těm, kteří tuto drobnou jiskru mohou ve svém životě přetavit v něco většího 

a důležitějšího – dětem. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy stačí opravdu málo, musí se 

však spojit ti správní lidé, věci, okolnosti a abychom byli přesní, hlavní roli nezřídka hraje 

i náhoda. Věřím však, že něco změnit je možné i ve velmi těžkých podmínkách. Věřím, 

že i nepatrné gesto konkrétního člověka může být ve správný moment nesmírně důležité. 

Rozhodl jsem se to tedy zkusit. 

Tématem této bakalářské práce je především výtvarný projekt Kytary pro Chanov, 

jenž byl od počátku koncipován jako program pro žáky 5.B základní školy na mosteckém 

sídlišti Chanov. Vzhledem k poloze a specifickému sociálně-kulturnímu prostředí, ve 

kterém se škola nachází, bylo nezbytné se v rámci příprav zaměřit také na fenomén 

sociálně vyloučené lokality. Ten je v práci popsán na základě analýzy vyloučených 

lokalit, kterou publikovala v roce 2015 GAC spol. s. r.o. Pozornost je také věnována 

projektovému vzdělávání. Práce popisuje dvě platformy, které v zahraničí a u nás iniciují 
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projekty, jejichž cílem je propojená spolupráce vzdělávacích zařízení s umělci a 

uměleckými institucemi.   

 Didaktickému popisu projektu předchází část věnující se sociálně angažovanému 

umění a stručně přibližující dva umělce dotýkající se problematiky sociálního vyloučení. 

Didaktická část se následně věnuje jednotlivým aspektům realizovaného vyučování 

výtvarné výchovy. Popisuje jeho specifika vzhledem k charakteristikám prostředí a žáků 

samotných. Práce v této časti uvádí konceptuální vymezení projektu, přibližuje 

doprovodné materiály, inspirační zdroje a důvody jejich výběru. Závěrečná část práce 

nastiňuje průběh odučené hodiny na základě popisu jednotlivých činností 

v chronologickém pořadí. Zadání jsem předem otestoval a následná reflexe byla využita 

pro vhodný výběr materiálů využívaných při práci.  
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Teoretická část 

1 Sociálně vyloučená lokalita  

Na definici sociálně vyloučené oblasti a jejích specifik je možné nahlížet z několika rovin. 

První rovinou náhledu je geografická poloha. Za sociálně vyloučenou lokalitu můžeme 

podle sociologa Karla Čady (*1979) považovat větší či menší lokalitu, v níž je silná 

koncentrace obyvatel vykazujících znaky sociálního vyloučení. Tato místa mají špatnou 

reputaci a okolní obyvatelé jim mnohdy dávají negativní symbolická označení. (Čada, 

2015, s.14)  

Za znaky sociálního vyloučení považujeme dopady spojené s geografickou, 

sociální a ekonomickou situací místa a obyvatel v něm žijících. Jedná se především  

o nezaměstnanost, nízkou míru vzdělanosti. Plně objasňující je také definice, která 

sociální vyloučení popisuje jako postupné vyčleňování jedinců a s tím související pokles 

spolupodílení se na principech „běžné“ konzumní společnosti, mezi něž patří například 

organizace sociálního života, podílení se na rozhodování o vývoji společnosti a jiné.  

Luděk Sýkora (*1965), působící na Katedře sociální geografie a regionálního 

rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze, definuje pojem analogický k sociálnímu 

vyloučení tzv. segregační rezidenci jako „[…] do určité míry přirozený projev 

rezidenčních preferencí vnitřně různorodého obyvatelstva, který se však stává 

společenským problémem s dopadem na sociální soudržnost v oblastech, ve kterých se 

projevuje ve zvýšené míře.“ (Sýkora, 2010, str. 6) Obzvláště v těchto místech, které 

Sýkora (2010, str. 7) shrnuje jako oblasti nerovnoměrného rozmístění sociálních skupin 

v prostoru, je patrný přímý vliv na nerovnost šancí segregovaných obyvatel a jejich 

uplatnění ve společnosti. 

Dobrým krokem se jeví nastínění situace skrze masová média a prostředky 

populární v současné kultuře. Jako příklad uveďme publikaci vydanou před dvěma lety, 

jejíž autorkou je umělkyně Kateřina Šedá (*1977). Kniha BRNOX popisuje velice 
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vtipným způsobem život v brněnské čtvrti Cejl. Sama autorka v rozhovoru pro online 

magazín Aktuálně.cz uvedla: „Lidem se při slově Cejl vybaví nepořádek, postávající 

skupiny Romů u vyhlášené masny, sexshop, prostitutky a drogy. Ať se sebevíc snažím tento 

obraz zvrátit a nabídnout daleko pestřejší pohled na tuhle lokalitu, všímám si, že třeba 

starší generace na něm urputně trvá.“ (Šedá in Jansová, 2016). Dalším, dle mého názoru 

významným krokem k všeobecnému zvýšení zájmu o sociální vyloučení, je seriál 

MOST!, který byl uveden na televizní obrazovky počátkem roku 2019. Autor předlohy, 

scénárista Petr Kolečko, se v případě seriálu o životě v severočeském městě dotkl tématu, 

jenž s vtipným odlehčením předal tisícům diváků formou, která je přijatelná i v době 

vysoké citlivosti na projevy rasismu a xenofobie.   

1.1 Rezidenční segregace a diferenciace  

Rezidenční diferenciace je jedním z přirozených jevů v lidské společnosti - různé sociální 

skupiny vyhledávají odlišné lokality pro své domovy. Specifičnost těchto skupin je vedle 

etnického původu vázána také na životní styl, charakter sociálních vazeb, věk, životní 

hodnoty nebo ekonomické možnosti obyvatel. Sýkora (2010, str. 11) odůvodňuje tuto 

diferenciaci slovy: „V sociálně a kulturně stejnorodých lokalitách je obvykle snazší 

vzájemná komunikace a koordinace společných zájmů obyvatel.“ 

Důsledkem sociální rozmanitosti je tudíž vznik bydlišť s odlišným charakterem. 

Město coby místo koncentrace nejrůznějších obyvatel nabízí přirozeně širokou škálu 

rezidenčních oblastí. Jejich osídlení je spjato s ekonomickými možnostmi a rozdělením 

majetku a moci ve společnosti. Dle Sýkory (2010, str. 12) je nerovné rozdělení blahobytu 

a moci ve společnosti přijímáno a považuje se za oprávněné. Některé sociální faktory 

však mohou negativně ovlivnit rovnost příležitostí a mohou být danou skupinou obyvatel 

považovány za nespravedlivé. Je poté úkolem celé společnosti míru nespravedlivosti 

potlačovat a budovat prostředí, ve kterém jsou tyto neovlivnitelné faktory akceptovány 

většinovou populací. Za sociálně vyloučené (segregované) se oblasti považují v případě, 

pokud je jedinci či celé skupině výrazně komplikován nebo dokonce zcela zapovězen 

přístup k běžným zdrojům a příležitostem zaručujících možnost participace na vývoji 

společenského života.  
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1.2 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR 

Identifikace sociálně vyloučené lokality spočívá především v homogenitě sociální 

skupiny, která dané místo osidluje. Hlavním nástrojem analýzy těchto míst je terénní 

šetření, jakým je nejčastěji získávání statistických údajů o obyvatelstvu. Výsledky těchto 

sběrů jsou poté využity v celorepublikovém měřítku, jsou mezi sebou porovnávány a 

zkoumán je i jejich časový vývoj. Větší důraz je kladen na skupiny obyvatel, které 

výrazněji vykazují prvky sociálního vyloučení. Další využívanou metodou je dotazníkové 

šetření, často zprostředkované neziskovými organizacemi. Výhodou této metody je 

oslovení respondentů, kteří mají s danou lokalitou mnohaleté zkušenosti. Nevýhodou je 

vysoká míra subjektivity získaných dat.   

Sociálně vyloučenými lokalitami se zabývá také ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Poslední komplexní projekt, který shrnul dosavadní poznatky, byl realizován 

v období od ledna roku 2014 do května 2015. Realizační tým kolem v práci již 

zmiňovaného sociologa Karla Čady zpracoval stostrannou analýzu, jejímž hlavním 

bodům se práce bude věnovat v následujících podkapitolách. Hlavním cílem tohoto 

dokumentu je především identifikace a popis vyloučených oblastí a jejich porovnání se 

stavem z roku 2006, během kterého se uskutečnilo první obsáhlé mapování, jehož 

výsledkem byla první mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR.  

Výzkum se zaměřil na celkem 316 obcí, zajímavým zjištěním byla rychlost  

a dynamika vývoje lokalit. Autoři poukazují především na proměnlivost lokalit, která 

může být patrná již v rámci několika dnů. Během samotného zkoumání například zanikly 

tři vyloučené lokality - důvodem bylo náhlé opuštění daného místa jeho obyvateli.  

1.2.1 Znaky sociálního vyloučení  

Samozřejmě, že nemůžeme níže uvedené společenské projevy redukovat pouze na 

sociálně vyloučené lokality, nicméně jsou v tomto případě mnohem více zřejmé a stávají 

se v daném kontextu hlavními projevy a zároveň důsledky sociální segregace. Následující 

kapitoly shrnují výsledky zkoumání Ministerstva práce a sociálních věcí v několika 

stěžejních oblastech spojených se sociálním vyloučením.  
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1.2.1.1 Zadluženost a chudoba 

Nejpalčivější oblastí je v tomto případě chudoba. Čada (2015, s. 8) již před několika lety 

upozorňoval na fakt, že: „[…] podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním 

vyloučením v České́ republice činí 14,6 procenta. Česká republika je sice pod průměrem 

evropské osmadvacítky, který je 24,7 procenta, nicméně ani to není důvod k přehnanému 

optimismu. Ohroženo chudobou či sociálním vyloučením je v celém Česku přibližně 1,5 

milionů lidí, a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti let a bezmála 180 tisíc lidí starších 65 

let. Srovnáváme-li výsledky s předchozím zkoumáním, zjistíme, že se situace v delším 

časovém horizontu nijak výrazně nezlepšuje." Dalším důkazem mohou být výsledky 

podrobnějšího průzkumu chudoby v rámci domácností, který je součástí výzkumné 

zprávy Faktory sociálního vyloučení, v níž poukazuje sociolog Petr Mareš (2006, s. 44) 

na fakt, že: "[…] téměř 84 % respondentů uvedlo, že jimi nastavený minimální standard 

je vyšší než jejich reálný příjem." Mareš (2006 s. 44) také upozorňuje na to, že: „[…] 81 

% dotazovaných se v této neblahé situaci nalézá minimálně rok. Více jak pět roků tuto 

tíživou příjmovou situaci zakouší 18 % dotazovaných." 

Chudoba se může pro část obyvatel stát nelehkým, mnohdy dlouhodobým 

břemenem. V sociálně vyloučené lokalitě, jejíž obyvatelé zároveň bojují se značnou 

mírou nezaměstnanosti, se má tento problém tendenci proměnit se v pravidlo. Cesta 

k chudobě může vést také skrze řadu nevýhodných půjček, které mohou čerpatele lapit 

do tzv. dluhové pasti. Analýza Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto případě 

poukazuje na hodnoty, jež Čada (2015, str. 76) shrnuje slovy: „Vysoká míra zadluženosti 

se podle místních expertů vyskytovala téměř v 90 procentech zkoumaných sociálně 

vyloučených lokalit. Potvrzují to i výsledky jiných studií. Podle výsledků dotazníkového 

šetření mezi více než 1200 příjemci doplatku na bydlení žijícími na ubytovnách v různých 

krajích ČR, který v roce 2014 realizovala společnost Deloitte, 48 procent respondentů 

má nějaké dluhy, přičemž zhruba 40 procent z nich neví přesně jaké, a více než 40 procent 

ze zadlužených respondentů své dluhy nesplácí.“  

Jedná se především o úvěry a půjčky od nebankovních společností, jejichž 

podmínky mohou být pro obyvatele bojující s nezaměstnaností či malým uplatněním na 

trhu práce téměř nesplnitelné. Podíváme-li se na tento problém v kontextu místa, jehož 

obyvatelé nemají v oblasti finanční gramotnosti dostatečné znalosti, zdá se, že  
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i v případě oficiálních nebankovních společností se dá hovořit o lichvě. Ta je v některých 

lokalitách běžná. Důležitá je tak činnost dluhových poraden, kterých jsou na území České 

republiky desítky. Expertiza situací v jednotlivých krajích poukazuje na zadlužení jako 

na hlavní důvod ztráty bydlení.  

1.2.1.2 Bydlení 

Analýza sociálně vyloučených lokalit shrnuje několik poznatků spjatých s bydlením 

v rezidenční segregaci. Jako nejvýraznější problém je popisována kvalita bytového fondu. 

Byty jsou často dlouhodobě nerekonstruované, což vede k vysokým cenám energií a 

vzniká tak začarovaný kruh, který bez zásahu třetí strany nemá řešení. Tato varianta je 

ovšem často nerealizovatelná vzhledem k absenci nájemních smluv obyvatel. Ceny 

nájmů v hodnotách běžných pro tržní ceny se v sociálně vyloučené lokalitě ukazují jako 

finančně nedostupné. Typy domácností, pro které je tato cenová hladina nedostupná, 

Čada (2015, s. 72) v analýze jmenuje v tomto pořadí: „[…] jednočlenné domácnosti 

starobních důchodců, domácnosti samoživitelů (samoživitelek) na rodičovské dovolené a 

nízkokvalifikovaných pracujících samoživitelů, domácnosti s alespoň jedním dlouhodobě 

nezaměstnaným (s dětmi i bez), domácnosti nízkokvalifikovaných pracujících.“ 

Dokážeme si představit, že na sídlišti, jakým je Chanov, se v některé z těchto kategorií 

domácností objeví vysoké procento obyvatel, především pak v posledních dvou 

zmíněných kategoriích.  

 Specifickou skupinou jsou rodiny s malými dětmi, které mohou být podmínkami 

v dané lokalitě ohrožovány nejvíce. Analýza poukazuje na fakt, že rodiče s dětmi musí 

často žít v domácnostech svých vlastních rodičů, téměř bez naděje na samostatné bydlení. 

Pro tyto rodiny je tak často nemožné dosáhnout na některý z obecních bytů. Systém 

přidělování těchto bytů je často k lidem pocházejících z prostředí sociálně vyloučené 

lokality diskriminující. Řešením se tak neojediněle stává komerční či městská ubytovna. 

Je zřejmé, že dlouhodobé setrvání v takovéto situaci nemůže mít pozitivní dopad ani na 

kvalitu partnerského života, ani na kvalitu výchovy potomků.  

1.2.1.3 Trh práce 

V oblasti nabídky a poptávky práce analýza uvádí několik důležitých čísel. Ve 

zkoumaných oblastech se průměrná hranice nezaměstnanosti pohybovala okolo 80-85 
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procent. Avšak ani zbylých 15-20 procent pracujících obyvatel finančně nedosahuje na 

částky, které by byly cestou ze sociálního vyloučení. Zaměstnáváni jsou na pozicích 

s nízkým výdělkem a často pouze krátkodobě. Čada (2015, str. 74) jako hlavní důvod 

neúčasti na trhu práce uvádí nedostatek pracovních příležitostí. Dodává také, že „[…] v 

regionech postižených vysokou mírou nezaměstnanosti je navíc největší rozdíl mezi 

poptávkou po pracovních místech a jejich nabídkou v segmentu nízkokvalifikovaných sil. 

Odhadovaný podíl nezaměstnanosti v SVL silně koreluje s podílem nezaměstnanosti v 

obci jako celku. Co se týče trhu práce, činí podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, k obyvatelstvu stejného věku ve zkoumaných 

obcích 9,3 procenta.“ (Čada, 2015, str. 74) 

V době šetření, tedy v červnu 2014, v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami 

připadalo na jedno pracovní místo 23,15 uchazečů. Z analýzy také vyplývá všeobecná 

platnost vyšší nezaměstnanosti ve venkovských lokalitách a v lokalitách etnicky 

homogenních. Toto tvrzení je podpořeno následujícími čísly, které Čada přejímá 

z výsledků šetření Světové banky a Rozvojového programu OSN Roma Survey z roku 

2011, které bylo primárně zaměřené na romské obyvatele sociálně vyloučených lokalit. 

Čada v analýze uvádí, že: „[…] pouze 43 procent dotazovaných romských respondentů 

žijících na území SVL mělo placené zaměstnání, oproti neromským respondentům žijícím 

v obdobných podmínkách, kde mělo placené zaměstnání 70 procent z nich. Aktivně 

participovalo na trhu práce 50 procent romských respondentů, zatímco neromských se 

účastnilo trhu práce 74 procent respondentů. Míra nezaměstnanosti Romů byla 39 

procent, zatímco u neromů byla šest procent. Velice málo Romů je osobami samostatně 

výdělečně činnými (dvě procenta).“ (Čada, 2015, str. 75) 

1.2.1.4 Trestná činnost a kriminalita  

Terénní šetření přímo ve vyloučených lokalitách oslovovalo zdejší obyvatele, podle 

kterých je kriminalita na daném místě nízká, trestná činnost probíhá spíše mimo toto 

území. Mezi nejčastější projevy kriminality patří v první řadě majetková trestná činnost 

a přestupky v oblasti veřejného pořádku. Objevuje se zde také lichva, která je v oblasti 

s všeobecným nedostatkem finančních prostředků častým jevem. Ve výpovědích 

respondentů se objevují i informace o násilných činech, jejich výskyt je však spíše 

výjimečný a často spjatý s požíváním alkoholu. 
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Zarážející jsou výsledky zkoumání v oblasti požívání návykových látek. Analýza o 

nich hovoří následovně: „Častým jevem v sociálně vyloučeném prostředí je vícegenerační 

užívání návykových látek v rodinách, kdy se přes rodiče a prostřednictvím nich dostávají 

návykové látky k dětem. Počátky experimentování s kouřením, alkoholem a marihuanou 

začínají už u dětí na prvním stupni základního vzdělávání mezi 9. a 13. rokem.“ (Čada, 

2015, str. 75) Problém má přímou návaznost na nízkou míru možností v oblasti trávení 

volného času. Právě to je jedním z hlavních témat, se kterými pracuje praktický projekt 

realizovaný a následně popsaný v rámci této bakalářské práce. 

1.2.1.5 Vzdělávání 

Výsledky šetření z roku 2014 poukazují na situaci, která se bohužel výrazně nelepší. Čada 

(2015, str. 77) uvádí v kontextu vzdělávání následující fakta: „Většina dospělých obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit dosáhla nanejvýš základního vzdělání. Přitom základní 

školy, respektive školský systém, jsou významným hybatelem mezigeneračního přenosu 

sociálního vyloučení. Pouze základní vzdělání má zhruba 7,5 z deseti obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit v produktivním věku, existují dokonce důkazy o poklesu dosažené 

úrovně vzdělanosti.“ Sociálně vyloučené lokality, které se nacházejí ve velkých městech, 

jsou všeobecně místem koncentrace největšího počtu lidí se základním vzděláním.  

 Pokud bychom se zaměřili na problematiku edukace romských dětí, je jedním 

z nejdůležitějších kroků předškolní vzdělávání, které je stále pro značné procento rodičů 

finančně natolik zatěžující, že jej dítě vůbec nepodstoupí. Zaostání dítěte se poté 

projevuje nejen v oblasti jazykové a kulturně-společenské, ale také sociální či pohybové. 

Přípravné třídy před nástupem do základní školy jsou pro rozvoj těchto oblastí velice 

důležité. Pro odklad nástupu do první třídy se v Ústeckém kraji v roce 2016 rozhodlo 

1582 rodičů, což vyplývá ze statistiky Zápisy do 1. ročníků základního vzdělávání 

zveřejněné MŠMT (2016). Eva Šotolová (*1944), působící na Katedře speciální 

pedagogiky PedF UK v Praze, upozorňuje na to, že: „[…] odklad školní docházky situaci 

prakticky neřeší, ale spíše zhoršuje. Dítě zůstává i nadále doma, v prostředí, které je pro 

přípravu na školní docházku velmi málo podnětné.“ (Šotolová, 2000, str. 41) I přesto je 

procento počtu dětí ze sociálně vyloučených lokalit, které nenavštěvují mateřskou školu, 

více než 70 %.   
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 K správné přípravě a integraci romských dětí je nutné akceptování jejich odlišných 

socio-kulturních kořenů a specifik ve vzdělávání. Jedním ze zásadních problémů 

edukačního systému je absence vzdělávání o samotném romském etniku, Šotolová (2000, 

str. 38) naráží na specifičnost romského společenství a brzkého zapojení dítěte do 

rodinného hospodaření, které může přímo vyústit ve fakt, že děti nejsou spokojeny ve 

vzdělávacích strukturách, v nichž se neučí zcela nic o vlastním etniku. 

 Kruciální význam při úspěšném vzdělávání romských dětí má také kladení důrazu 

na význam školy. Hodnoty, které nemusí být v případě romských rodin orientovány na 

vzdělávání, určují směr vývoje dítěte. Důležitou roli v tomto případě zastávají osobnostní 

vzory, které na dítě působí. Je úlohou učitele tyto vzory dítěti představovat  

a budovat v něm tak schopnost cílevědomosti.  

 K současné situaci ve vzdělávání Romů se před nedávnem vyjádřila Magdalena 

Karvayová (*1989), jediná žena romského původu, která získala Cenu Alice G. 

Masarykové za lidská práva. V roce 2016 se účastnila navrhování znění novely školského 

zákona, specificky části týkající se vzdělávání dětí se speciálními potřebami. V rozhovoru 

pro portál Romea řekla: „[…] je nutné začít seshora, tedy na politické úrovni, ale zároveň 

i „grassrootově“ neboli zespodu. Od roku 2014 vedeme s kolegy zápisy romských dětí do 

kvalitních a nesegregovaných škol v Ostravě. My máme to štěstí být vzdělaní, což lidé z 

vyloučených lokalit většinou nemají, ale jakmile dostanou informace, jsou schopni se díky 

nim lépe rozhodnout.“ (Karvayová in Horvátová, 18. 4. 2019) Reagovala tím na 

problematiku segregace romských dětí ve školách.  

Tato segregace podle Karvayové pochází z vysokého počtu diagnóz ADHD  

a lehkého mentálního postižení, které, dle jejích slov, ovlivňují kvalitu vzdělávacího 

procesu tak: „[…] že mají jinou nálepku speciálních vzdělávacích potřeb. To znamená, 

že obdrží stejné informace jako ostatní děti, ale například při testech se od nich už 

dopředu očekává nižší úroveň výsledků.“ (Karvayová in Horvátová, 18. 4. 2019). Tyto 

praktiky byly řešeny již v minulosti. V roce 2007 je Evropský soud pro lidská práva 

označil za diskriminační. Vidíme tedy, že i po uplynutí více než další dekády je toto 

počínání stále stejně aktuální.    
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1.3 Sídliště Chanov 

Sídliště Chanov stojí cca dva kilometry od města Most, v blízkosti osady Chanov 

spadající pod obec Obrnice. Veřejnosti je tato sociálně vyloučená lokalita známa 

především kvůli zde žijící romské komunitě a také kvůli kauzám ohledně zdejšího 

bytového fondu. Ten začal vznikat již v roce 1978, kdy byl zřízen i nový městský obvod 

Most 15 Rudolice. Jeho součástí se stalo rovněž čerstvě vybudované sídliště. Vystavěno 

bylo třináct obytných objektů, v nichž se nachází okolo čtyř set bytů. Na sídlišti došlo 

také k vybudování základní školy. Zdejšími prvními obyvateli se stali lidé dříve žijící ve 

čtvrti Starý Most, která byla ovšem od roku 1967 postupně demolována.  

Obyvatelstvo sídliště se postupem času stalo bez výjimky romským. Jako nejvíce 

alarmující problém se pro tyto usedlíky jeví bydlení. Chátrající bytové jednotky viditelné 

z hlavní komunikace vedoucí od metropole se staly neblahým symbolem Chanova. Jejich 

osud a postupná demolice byla sledována řadou českých zpravodajských serverů. V roce 

2013 byl zlikvidován panelový dům číslo dvanáct, který byl zcela neobydlený a 

v podstatě přímo neobyvatelný. Jeho demolice započala poté, co mostecký radní upustil 

od vymáhání dluhů šedesáti neplatičů, kteří na nájemném dlužili přes 12 milionů korun. 

Situaci tehdy komentoval ekonomický náměstek primátora Karel Novotný slovy: „Další 

vymáhání by bylo bezpředmětné a stálo by nás více peněz. Dohledávali bychom 

nedohledatelné."  (Novotný in Vokurka, 22. 10. 2013) Konstatuje zde fakt, že někteří 

z dlužníků již žijí v zahraničí a z dalších jsou lidé bez domova. Nutné je podotknout, že 

dluh nebyl neplatičům odpuštěn, pouze bylo pozastaveno jeho vymáhání. Pokud by 

některý z dlužníků přišel k odpovídajícímu majetku, mohlo by vymáhání dluhu 

pokračovat.  

Poslední výroky, které byly v souvislosti s demolicí bytových jednotek vyřčeny, 

spekulují o další demolici. V prosinci 2018 se primátor města Most Jan Paparega vyjádřil 

k budoucnosti bloku tři, o kterém řekl, že by mohl jít k zemi v polovině nadcházejícího 

roku. Zažádáno je o stání dotaci, neboť: „[…] náklady na demolici se odhadují na 6,5 
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milionu korun, dotace by mohla pokrýt 70 procent […]," (Paparega in Echo24/ČTK, 

Echo24.cz, 7. 12. 2018) dodává primátor.  

V souvislosti s vysokou mírou chudoby proběhlo v září minulého roku jednání  

o boji s tímto problémem, ve kterém debatovali zástupci vlády, ministerstev a nejvíce 

postižených měst. Zástupci měst sepsali 15 bodů, kterými má stát bojovat proti chudobě. 

Hlavními žádostmi bylo zjednodušení a zprůhlednění vyplácení sociálních dávek  

a příspěvků na bydlení. Mostecký primátor Jan Paparega apeloval na členy výboru slovy: 

„Uvedení patnácti bodů do reálného života dá vedením měst možnost, jak bojovat s ghetty 

a zneužíváním sociálních dávek,“ dodává však, že „výsledek schůzky byl bohužel 

zklamáním, kdy bylo ze strany paní ministryně sděleno, že ačkoliv pan premiér na jednání 

v září 2018 chtěl definovat opatření, která by městům, jako je Most, Kladno, Ústí nad 

Labem a další, pomohla, dosud z nich není připraveno téměř nic.“ (Paparega in 

Mendlová, 25. 2. 2018) Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová poukazuje na 

zásadní posun alespoň ve dvou bodech. V prvním případě poukazuje na to, že: „Důležitým 

bodem, který získává již konkrétní tvář, je krok k zamezení zneužívání dávek na bydlení a 

tím zamezení obchodu s chudobou a zajištění úspor v rozpočtu“ a také by „mělo dojít ke 

změně živnostenského zákona. Ten, kdo by pronajímal více než tři byty v domě, který má 

více než tři bytové jednotky, bude muset mít povolenou živnost na pronájem.“ (Maláčová 

in Mendlová, 25. 2. 2018) 

Sociální dávky a příspěvky na bydlení jsou trnem v oku veřejnosti. Primátor Mostu 

v problematice doplatku na bydlení upozorňuje, že: „[…] dělá městům akorát zle. Ani 

jeho omezení příliv nepřizpůsobivých do našich měst nezastavuje.“ (Paparega in 

Mendlová, 14. 9. 2018) 

Spolu se základní školou, které se bude práce věnovat v následující kapitole, je pro 

obyvatele Chanova také důležitá i další budova ležící v centru sídliště. Dům romské 

kultury je obecně prospěšná společnost založená v říjnu roku 2001. Mezi vybrané služby 

poskytované touto institucí patří poradenská činnost zaměřená především na 

problematiku nezaměstnanosti. Společnost sama vytváří pracovní pozice, případně 

napomáhá s jejich hledáním.  Podílí se také na kulturně dokumentární činnosti v oblasti 

života Romů. V neposlední řadě výrazně rozšiřuje možnosti trávení volného času, a to i 

v oblasti kreativně výtvarných činností.  
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V prosinci minulého roku byl zastupitelstvem města vypracován návrh rozpočtu na 

rok 2019. Ten podle slov vedení Mostu zahrnuje 15 milionů korun na modifikaci bydlení 

na sídlišti Chanov, jejíž podoba však zatím není jasná a zůstává součástí debat. 

Zaznamenatelným krokem do budoucna je bezesporu vznik nového komunitního centra 

otevřeného na podzim roku 2018. Stojí za ním nezisková organizace Čonoro, která 

vznikla na pozadí poněkud absurdních okolností – sám její statutární zástupce,  Pavel 

Pöschl, totiž dříve kandidoval za stranu hlásající nulovou toleranci nepřizpůsobivých, ba 

dokonce otevřeně označující obyvatele Chanova za „havěť“. (Bartoněk, 13. 2. 2019) 

2 Projektové vzdělávání  

Projektovým vzděláváním se označuje soubor specifických přístupů využívaných ve 

výuce. Jeho základním stavebním prvkem je projekt, ten vymezuje mantinely oblasti, 

kterou žáci zkoumají. Ve školách tak projekty zastávají pozici alternativy k běžné 

blokové výuce, jejíž nevýhodou je tematická roztříštěnost. Oproti blokové výuce má 

projektová forma výhodu v kontinuálnějším zkoumáním daného tématu.  

Původ projektového vzdělávání začíná v období mezi dvěma světovými válkami 

v Americe. Hlavními představiteli této metody jsou John Dewey (*1859 - †1952) a 

William Heard Kilpatrick (*1871 - †1965), kteří ve 20. letech minulého století usilovali 

především o demokratizaci a humanizaci školství. (Singule, 1990)   

Metoda projektu odpovídá vyučování podle RVP. Přímo navazuje na jeho cíle  

v oblasti utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Schopnosti, které žák při práci na 

komplexním zadání posiluje, jsou využitelné při řešení situací každodenního života. 

V oblasti umění mohou být projekty cestami, které otevírají společný prostor pro získání 

dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů. Přispívají tak  

k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. 

(RVP, 2017) 

 Rysy projektu definuje v knize Projektové vyučování pro první stupeň základní 

školy autorka Jana Coufalová (*1952) jako následující.  
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1. Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za 

svou činnost, ...) a zájmů dítěte. 

2. Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na 

prostředí školy. 

3. Projekt je interdisciplinární. 

4. Projekt je především podnikem žáka. 

5. Práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se účastníci 

projektu prezentují. 

6. Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině (ale může být i projekt 

individuální). 

7. Projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti. 

(Coufalová, 2006, str.6)  

2.1 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti 

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je jednou ze dvou 

oblastí platformy Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. Ta vznikla v roce 2016 pod 

záštitou společnosti Portedo o.p.s. Je do ní zapojeno 65 škol napříč republikou. Projekt 

sdružuje základní umělecké školy, konzervatoře a střední umělecké školy s cílem 

propojení jejich aktivit s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce 

směřuje k naplnění novely školského zákona a reaguje na fakt, že: „[…] na uměleckých 

školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové 

materiály.“ (DotaceEU, 2019) 

Projekt si klade za cíl tyto materiály zpracovat, a to včetně didaktických dokumentů 

pro žáky se všemi typy SVP. Stěžejními jsou předměty výtvarné a hudební výchovy, 

podporu výuky však projekt realizuje i v dalších uměleckých oblastech.  

Další, pro tuto práci důležitou oblastí podpory je umělecké vzdělávání žáků se 

sociálním znevýhodněním. Projekt se v této části orientuje na romské děti, neboť 

navazuje spolupráci s dětským pěveckým sborem Čhavorenge. Tento sbor je spjat 

s osobností Idy Kelarové (*1956), zpěvačky a sbormistryně romského původu, která se 

společně se skladatelem a kytaristou Desiderem Duždou velmi aktivně angažuje 

v seznamování širší veřejnosti s romskou kulturou. Stočlenný sbor, který vznikl pod 

záštitou občanského sdružení Miret, funguje od ledna roku 2011.  
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2.2 Projekt Creative Partnerships  

Projekt kreativního partnerství vznikl v roce 2002 ve Velké Británii. Hlavním 

východiskem organizace je rozvoj tvořivosti mládeže. V britských školách byl zapojen 

více než jeden milion dětí a okolo devadesáti tisíc pedagogů. Později byl projekt postupně 

implementován v různých podobách do dalších evropských zemí, jakými jsou například 

Litva, Norsko, Švédsko nebo Německo. Projektu bylo po volbách v roce 2010 

Ministerstvem kultury, médií a sportu a Uměleckou radou Anglie sníženo financování, 

což vedlo k úplnému ukončení činnosti na školách. Stalo se tak v létě 2011. 

Zodpovědností za původně vládní projekt byla však mezi lety 2009-2011 postupně 

delegována organizace CREATIVE CULTURE & EDUCATION (dále jen CCE), díky 

které projekty fungují po celé Evropě do současnosti. 

 Hlavním cílem projektu je participace umělců a kulturních organizací na činnostech 

škol a vzdělávacích zařízení. CCE se však zaměřuje také na rozvoj pedagogů či studentů 

praktikujících na školách. Na stránkách české společnosti rozvíjející programy 

kreativního partnerství je v rámci krátkého textu o původním britském projektu 

poukázáno na důležité dopady. V rámci anglického průzkumu bylo zjištěno, že implikace 

spolupráce škol a organizace CCE pozitivně ovlivňuje: „[…] zaprvé osobnostní rozvoj a 

lepší připravenost žáků na život po ukončení studia a zadruhé průměr studijních 

výsledků.“ (Crea-Edu, 2018) 

 Výsledky tohoto programu byly v letech 2002-2012 v Británii vyhodnocovány  

a měly potvrdit naplnění cílů, které tento způsob vyučování vytyčil. Součástí tohoto 

vyhodnocování se stala i příloha shrnující celkové výsledky v jednotlivých oblastech 

zájmu. Celkově je program Creative Partnerships považován za kladný, dokonce: „[…] 

prokázal jednoznačně pozitivní dopady na školách v několika oblastech: zlepšení 

studijních výsledků, rozvoj klíčových kompetencí, zlepšení školní docházky žáků, vztahů 

školy s rodiči, motivace pedagogů, motivace žáků a podpora dětí ze znevýhodněného 

prostředí.“ (Crea-Edu, 2018)  

 Výsledky zkoumání britských škol a žáků byly v České republice pozorně 

sledovány Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., která je ekvivalentem britské 
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CCE. Na internetu byla zveřejněna zpráva shrnující britský průzkum, jejímž cílem je 

získané poznatky využít při tvorbě specifických programů adaptovaných na odlišnosti 

v českém vzdělávacím systému. V následujících podkapitolách jsou informace shrnuty 

do jednotlivých oblastí zájmu.  

2.2.1 Dopady programu Creative Partnerships na výsledky žáků  

Výsledky zmiňované studie poukazují na to, že program Creative Partnerships příspívá 

ke zlepšování studijních výsledků. Příkladem můžeme uvést, že dle Národní nadace pro 

vzdělávací výzkum: „[…] mladí lidé, kteří se účastnili aktivit programu Creative 

Partnerships, dosáhli v průměru o 2,5 stupně lepší známky ve zkoušce GCSE (General 

Certificate of Secondary Education, pozn.překladatele: zkouška, kterou žáci skládají ve 

věku 14 až 16 let) než mladí lidé v jiných školách.“ (NFER, 2008)  

 Zkoumáno bylo celkem 13 000 žáků, u kterých bylo dosaženo zlepšení výsledků 

v několika vzdělávacích oblastech. Prokazatelný pokrok byl zaznamenán v především 

v anglickém jazyce, matematice a přírodních vědách. Úspěšnost byla sledována i dle 

názorů jednotlivých ředitelů škol, ve kterých bylo využito tohoto programu. Celých 75 % 

procent dotázaných ředitelů zjevně pozorovalo zlepšení výsledků svých žáků. Zajímavé 

je zjištění poukazující na fakt, že nejvyšší procenta pozitivního progresu byla 

zaznamenána ve školách z ekonomicky chudších oblastí. 

2.2.2 Dopady programu Creative Partnerships na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků a na jejich motivaci 

Výsledky zjištěné v této oblasti byly poskytnuty vedením jednotlivých škol a často 

vycházejí z osobního poznávání a subjektivního hodnocení chování či morálky žáků 

zapojených do programů společnosti CCE. Průzkum uvádí, že 92 % žáků prokazovalo 

zlepšení v osobní jistotě a v komunikačních schopnostech využívaných v procesu 

vzdělávání, 87 % žáků po absolvování programu vykazovalo vyšší míru motivace a to  

i v samotné docházce do školy. Konstatováno je také, že žáci byli schopni lépe 

přistupovat k samostudiu a autonomnímu přístupu v mimoškolní přípravě. Všechny 

získané informace jen dokládají zlepšení v oblasti chování žáků.  
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Jak však již deklarovaly cíle kreativního partnerství, žáci nejsou jediným 

předmětem zájmu. Studie poskytuje také informace o pozitivním dopadu na pedagogy. 

Až 94 % škol zaznamenalo zlepšení svých pracovníků, a to především v oblasti 

efektivnosti předávání učiva.  

2.2.3 Dopady na rodiče a komunikaci školy s rodiči žáků  

Na důležitost zapojení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí práce již poukazovala 

v jedné z předchozích kapitol. Důležité tak je zjištění potvrzující pozitivní dopad 

projektového vzdělávání na spolupráci subjektů škola-rodič. Jedním z projevů, který stojí 

na počátku zvýšeného zájmu rodičů o vzdělání svého dítěte, je konfrontace se zájmem 

svého potomka o školu. Poutavost činností a rozmanitost projektů se tak může stát 

tématem, o kterém dítě se svými rodiči doma mluví. Tím může být u rodiče vyvolán 

zájem o obsah učiva a vzdělávací přístupy školy. Výsledkem tohoto zájmu tak může být 

i částečná participace rodičů na školních projektech. Těžko si tudíž představit vyšší 

ukazatel zájmu o studium svých dětí než jeho spoluutváření. Projektové vyučování tedy 

může zapůsobit jako socializační nástroj s dalšími rodiči a jejich dětmi. Nesmíme také 

opomenout potenciální možnost vžití se do role žáka rodiči natolik, že dojde k jejich 

vlastnímu probuzení chuti o sebevzdělávání.   

2.3 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání  

Českou odpovědí, respektive navazujícím projektem, na zahraniční vliv a tendence 

v neformálním projektovém vzdělávání se v roce 2010 stala Společnost pro kreativitu ve 

vzdělávání. Ta vznikla v Praze jako obecně prospěšná společnost a již od svého počátku 

se orientovala na přenos zahraničních metod kreativního vzdělávání do prostředí českého 

školství. Na tomto úkolu se společně podílela řada organizací a institucí jako například 

Centrum současného umění DOX, Národní ústav pro vzdělávání či Výbor dobré vůle – 

nadace Olgy Havlové.  

 Činnost společnosti je v praxi ověřována řadou projektů, jejichž cílem je realizace 

kreativních dílen pro děti a mladé lidi a aktivní podpora myšlenek kreativního vzdělávání. 

Od roku 2011 bylo do spolupráce zapojeno 32 škol z celé ČR, 91 učitelů  
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a 1836 žáků, tak jak to udává statistika zveřejněná na webových stránkách společnosti 

(Crea-Edu, 2019).  

 Projekt, do kterého byla zařazena i škola na sídlišti Chanov, vznikl v říjnu roku 

2016 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Projekt s názvem Kreativní 

partnerství pro inkluzivní školu se věnuje jak základním, tak několika středním školám, 

které studium nezakončují maturitní zkouškou. Zapojuje celkem 14 škol a věnuje se 

zhruba jednomu tisíci žáků, z něhož je do programu zahrnuto několik stovek žáků ze 

znevýhodněného socio-kulturního prostředí.  

 Jak již bylo dříve zmíněno, jednou z účinných strategií projektu je spolupráce se 

samotnými umělci. Projekt s názvem Spolu to zvládneme (barevné zvuky Chanova), který 

se věnoval tehdejší 4.B, byl pod vedením Alžběty Kostrhunové-Novákové, herečky, 

performerky, zpěvačky, hudební skladatelky, vystudované divadelní pedagožky a 

držitelky mnoha tuzemských i zahraničních uměleckých ocenění. Alžběta Kostrhunová-

Nováková je tudíž v oblasti pohybově hudebního vyjádření osobou více než povolanou. 

Její projekt Spolu to zvládneme se skrze všechny předměty zaměřuje na práci s emocemi 

a tématy dotýkajícími se schopnosti vnímat prostředí jak blízké, tak vzdálené. 

Prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných aktivit se Alžběta Kostrhunová-

Nováková společně s výtvarnicí Mirkou Hubertovou zaměřila na rozvoj motivace žáků a 

zvýšení zájmu o výuku. Výstupem projektu byla na konci školního roku pohybově 

výtvarná koláž v podobě venkovní interaktivní výstavy, během níž žáci předvedli krátká 

hudební a taneční vystoupení před pozvanými spolužáky a rodiči.   
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3 Sociálně angažované umění 

Umění nepochybně napomáhá rozvoji emoční inteligence. Ta je důležitá nejen 

při sociální interakci s ostatními lidmi, ale také pro rozvoj schopností, které jsou součástí 

očekáváných výstupů rámcově vzdělávacího programu pro základní školy. Může tedy být 

důležitým pomocníkem na cestě ke vzdělání. Možnosti umělecké interpretace  

a svobodného využívání výrazových prostředků jsou výhodnými nástroji k socializaci 

dětí, které se mohou v jiných oblastech cítit bez sebevědomí.   

Prostředí školy, důležité pro pozitivní klima, je s výtvarnými díly neodmyslitelně 

provázáno. Výstavní činnost školy může být katalyzátorem zájmu o kreativní tvorbu. I 

žáci se SVP nebo jen děti více ostýchavé či uzavřené, mohou díky svým výtvorům zažít 

úspěch a cítit se tak lépe v kolektivu svých vrstevníků.  

Sociálně angažované umění (socially engaged art), komunitní umění (community-

based art), experimentální komunity (experimental communities), dialogické umění 

(dialogic art), litorální umění (littoral art), participativní umění (paticipatory art), 

intervenční umění (interventionist art), umění založené na průzkumu (research-based art), 

kolaborativní umění (collaborative art) - těmito názvy popisuje teoretička Claire 

Bishopová (*1952) (2007, str. 11) tendence, jimiž jsou pojmenovávány sféry umění 

zaměřující se na sociální intervenci a cílenou práci s divákem. Hranice mezi divákem a 

umělcem může být v rámci těchto přístupů často narušena a tradiční pojetí role autora a 

příjemce může být překonáno. Důležitost komunikace a samotného procesu tvorby tak 

více či méně upozaďují (nezřídka i zcela negují) estetické nároky díla a akcentují jeho 

reálný dopad a účinek na společnost a veřejné dění a rovněž na provázanost tvůrčího 

procesu se sociálním kontextem (Štefková, 2006).  

 Od 90. let 20. století dochází ke značnému nárůstu využívání výše zmíněných 

postupů v prostředí české umělecké scény. Tzv. sociálně angažované umění s sebou nese 

také otázku týkající se autorství, neboť hranice mezi autorem a divákem je často narušena.  

Často zde dochází ke kolísání na hraně mezi uměním a „neuměním“. V praxi se toto 

sociálně angažované umění projevuje aktivitami, které nabývají podoby „[…] 

performancí, přednášek, workshopů, či jiných společenských událostí a volnějších 
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setkání. Stojí poněkud mimo umělecký trh, zároveň ale poutají stále větší pozornost a 

jejich význam ve veřejném sektoru roste.“ (Bishopová, 2007, s. 10)  

Sociálně angažované umění je řadou teoretiků zkoumáno a kontextuálně 

zařazováno do dějin umění. Historicky není snaha o zapojení publika úplnou novinkou, 

ale navazuje na linii započatou již avantgardou, objevuje se ve futurismu, 

konstruktivismu, dadaismu, dále ji můžeme vztáhnout na situacionisty, aktivity hnutí 

Fluxus, umělce Johna Cage a postupy vycházející z jeho školy, happeningy a umění 

šedesátých a sedmdesátých let. (Zálešák, 2011)  

Záměrem takto angažovaného umění je především boj proti odcizení, které je se 

sociálním vyloučením úzce spjato. Zapojení lidí do uměleckých aktivit může vést 

k tvorbě funkčního společenství. Vnitřní motivací umělců katalyzující obrat ke spolupráci 

s divákem je především „[…] touha činit dobré skutky a sdílet zkušenost  

s druhými v protikladu k současnému individualismu a k tradiční roli romantického 

umělce jako osamělého génia. Jako důležitá motivace se rovněž zmiňuje potřeba sebe-

určení, v čím dál tím více komerčně i veřejně instrumentalizovaném světě umění,  

a touha po větším vlivu ve společnosti.“ (Lind, 2007, s. 61) 

Pokud bychom měli stručně shrnout situaci v České republice, bylo již zmíněno, že 

k postupnému zvyšování tendencí na poli sociálně angažovaného umění docházelo až 

v devadesátých letech minulého století, hlavní příčinou zdejšího „opoždění“ byl totalitní 

režim. I přesto se však v období minulého režimu vyskytovali umělci, kteří jistým 

způsobem využívali sociálně participačních principů. Patří mezi ně především Vladimír 

Boudník, Milan Knížák a další performeři jako například Jan Mlčoch či Jiří Kovanda.  

 Již zmiňovaná Claire Bishopová poukazuje na fakt, že sociálně angažované a 

participační umění nabývá svého významu na základě ideologických a politických 

kontextů, v nichž se vyskytuje. Generace umělců vytvářející tyto formy umění svá díla 

ze zřejmých důvodů prezentovala jen úzké skupině přátel a často v prostorách, které byly 

veřejnosti neznámé. Jako příklad nám může posloužit instalace uvnitř domu v pražské 

čtvrti Karlín, do nějž umělec Zdeněk Beran (*1937 - †2014) v letech 1970-1971 umístil 

své dílo Rehabilitační oddělení Dr. Dr. a jeho transformace. To v prostorách, o kterých 
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věděl jen úzký okruh lidí, setrvalo až do doby po roce 1989, kdy muselo být z důvodů 

nezadržitelného chátrání domu doslova pohřbeno.  

 Porevoluční doba postupně umělcům otevírala veřejný prostor. Tento proces bývá 

označován jako „nová angažovanost“. Proměna samotné umělecké formy, transformace 

uměleckého provozu a změny v postavení umění a umělce ve společnosti (Morganová, 

2010, s. 42) jsou hlavními třemi pilíři transformace angažovaného umění v porevoluční 

společnosti.  

 Následující kapitoly přibližují roli autora a diváka a uvádějí zajímavé možnosti 

jejich vztahu na příkladech několika umělců, jejichž práce spočívá v sociální interakci 

nebo reflektuje společenskou problematiku.  

3.1 Autor a divák v angažovaném umění 

Jak již bylo zmíněno, hlavním rysem angažovaného umění je přímé zapojení diváka do 

tvorby díla. Tato forma klade na autora specifické nároky. Dochází totiž k potlačování či 

rovnou stírání rozdílu mezi osobou, která umění produkuje, a osobou, která jej 

konzumuje. Umělec se tak do jisté míry vzdává kontroly nad vznikem díla. Jeho 

autonomie je tak obětována ve prospěch celku. „Motivací k takovému rozhodnutí je snaha 

proměnit alespoň část (konkrétní sociální nebo politickou komunitu, ale klidně  

i nekoherentní skupinu adresátů v případě participativních projektů realizovaných  

v prostředí internetové sítě) potenciálních (pasivních) diváků na (aktivní) 

spolupracovníky.“ (Zálešák, 2011, s. 41) V tomto směru se používá pojem „mizející 

autor“, který se v umění objevuje od šedesátých let. V případ tzv. „mizejícího autora“, 

který tvoří „otevřené dílo“, zastupuje divák pozici jistým způsobem tvořící obsah, ale 

stále v mezích, které jsou autorem předem stanoveny.  

 S proměnou role autora přirozeně přichází i změna v roli diváka. Potlačení autorství 

a zapojení diváka jsou spojené nádoby. Participace však již neoperuje  

s tradičním pojmem diváka, ale vyžaduje jeho přeformulování. Divák mizí, protože se  

z něj stal producent. Zároveň ale diváka nelze zrušit zcela, protože není možné, aby 

všichni participovali na všem (Bishopová, 2012, s. 241). Zajímavý je též moment 

zamyšlení nad tím, čím vlastně samotná participace začíná. Pokud bychom  
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o participaci mluvili v nejširším slova smyslu a na dílo pohlíželi jako na artefakt, který se 

stává plnohodnotným až ve chvíli, kdy je pozorován divákem, dalo by se tvrdit, že 

participativním je veškeré umění. Divák tedy začíná být účasten na díle již ve chvíli, kdy 

vstoupí do galerie či jiných výstavních prostor. Teoretikové však popisují několik modelů 

míry participace diváka a dělí ji na následující čtyři stupně. Při nominativní participaci 

divák doplňuje dílo svou reflexí, při řízené participaci divák plní jednoduchá zadání 

vytvořená autorem a stává se tak spolutvůrcem díla, v kreativní participaci se již divák 

významnějším způsobem podílí na vzniku díla a ovlivňuje vedle podoby díla i jeho obsah, 

stále je však jeho pole působnosti vymezeno strukturou navrženou umělcem. Nejvyšším 

stupněm je potom kolaborativní participace, kdy je divák plně odpovědný za strukturu 

díla, za formu i obsah, a spolupráce umělce je vedena formou dialogu. U jednotlivých 

úrovní se různí časová náročnost. Nominativní a řízená participace vyžadují nejnižší 

časovou dotaci, většinou postačí forma jednotlivých setkání. V případě kreativní a 

kolaborativní participace je pro vznik vyhrazen delší časový horizont. Vznik díla tak 

může být rozvržen v rámci projektových dnů školy apod.  

 Problém může nastat v situaci, kdy je divák do díla zapojen, aniž by o tom byl 

obeznámen, nebo s tím přímo souhlasil. V takovém případě lze hovořit o cílené 

manipulaci či dokonce omezení svobody rozhodnutí. Původem mexický umělec a autor 

Pablo Helguera (*1971) v takovém případě participaci rozděluje na dobrovolnou 

(voluntary) - participanti se projektu účastní dobrovolně a jsou srozuměni s intencí 

umělce; neúmyslnou (involuntary) - participanti jsou umělcem přesvědčováni, sváděni, 

manipulováni ke spolupráci; a nedobrovolnou, nevědomou (non-voluntary) - participanti 

nejsou obeznámeni s tím, že jsou součástí jakéhosi projektu, jejich účast nebo její 

produkty jsou umělcem využity ve výsledném výstupu. (Helguera, 2011, s. 16) 
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3.2 Kateřina Šedá 

Umělkyně Kateřina Šedá vytváří sociálně koncipované projekty, které realizuje nejen v 

České republice, ale také v zahraničí. Ke spolupráci ji přizvaly kupříkladu takové 

instituce jako San Francisco Museum of Modern Art nebo londýnská Tate Modern. Díla 

Kateřiny Šedé často pracují s lidmi ze specifického prostředí. V projektu Nic tam není z 

roku 2003 zapojila do jisté formy společenské hry všechny občany moravské obce 

Ponětovice. Na základě pozorování a dotazníku zkoumala způsob života místních 

obyvatel a jejich názor. Ukázalo se, že občané prožívají jistý pocit uniformity a skepse. 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce je jistě nejzajímavějším projektem 

BRNOX. Průvodce brněnským Bronxem. Ten popisuje život občanů v brněnské čtvrti 

Cejl. Oblasti, kterou samotní obyvatelé Brna označují jako „Bronx“. Velká část turistů a 

samotných obyvatel se tomuto místu vyhýbá. Publikace BRNOX byla vytvořena na 

základě dvouletého sběru obrazového materiálu, který autorka prováděla na popud 

organizátorů lokálního pouličního festivalu Ghettofest. Ti doufali, že angažovanost této 

umělkyně pomůže prohloubit komunikaci obyvatel Cejlu a ostatních částí Brna. 

„Brnox vznikal metodami, které používají studie moderní antropologie, na rozdíl 

od nich však nenese interpretační klíč: ten nahradila snaha konfrontovat vlastní 

předsudky i nedostatek laického vědění o podobných místech. Zato se z rozhovorů s 

„uživateli“ města – romskými, ale i s „bílými“, Syřany a Vietnamci – a ze záplavy na 

první pohled banálních příběhů a vtipů postupně noří obraz čtvrti, o níž se čtenář dozví 

víc než odjinud. Právě zkratky, na nichž je humor založen, pomáhají zachytit absurditu 

místa, aniž je třeba desítek stránek: Čeho se bojíte? Duchů a dluhů,“ píše v článku pro 

internetový portál časopisu Respekt publicista Petr Frinta. (2017) 

Výstupem projektu je knižní publikace, respektive průvodce. Průvodce je 

strukturován do deseti oddílů rozdělených podle barev. Bílá trasa návštěvníky provádí po 

náboženských místech, místech, kde se odehrávají svatby, kam jsou umisťována parte, 

nebo například poukazuje na domy, ve kterých údajně straší. Žlutá trasa se orientuje na 

místní gastronomii, oranžová na nakupování, růžová trasa je tzv. dětská a provádí 

návštěvníky po hřištích či po okolí škol a školek. Stejně specificky jsou orientovány i 
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zbylé trasy. Vznik těchto tras a jednotlivých bodů v nich uvedených vznikal na základě 

přímé interakce s obyvateli. Autorka tak navštěvovala přímo byty a domy, ve kterých lidé 

žijí, a mluvila s nimi o životě. Autorka tak „Brnox“ představuje takový, jaký doopravdy 

je, nic nehodnotí a nezkresluje. Publikace BRNOX získala v roce 2017 ocenění Magnesia 

Litera.   

3.3 Daniel Pešta 

Dalším umělcem, kterého tato práce v kontextu problematiky sociálního vyloučení 

přibližuje, je Daniel Pešta (*1959). Absolvent Výtvarné školy Václava Hollara stál 

během totalitního režimu poněkud mimo oficiální proud. A jak uvádí on sám, v této době 

se věnoval především kresbě a užité grafice. Po roce 1989 se začal věnovat grafikám, 

knižní a plakátové tvorbě. Tvorba Daniela Pešty se po pádu totalitního režimu začíná 

orientovat spíše k materiálovým experimentům. Ve svých dílech využívá materiály jako 

jsou vosk či transparentní pryskyřice.  

 Dílo Daniela Pešty je silně orientováno na člověka a společnost. Naturalistická 

syrovost podporuje vyjádření témat, jakými jsou např. zrod a zánik života. Obsahy děl 

toho autora také představují důvod, proč je uveden v této práci. V době od 26. 1. do 7. 5. 

2018 bylo jeho dílo k vidění v pražském Centru současného umění DOX. Výstava nesla 

název DeTermination. Jednalo se o autorovu největší samostatnou expozici nabízející 

sochy, plastiky, instalace, obrazy a videoart. Kurátorka výstavy Terezie Zemánková 

(*1975) popisuje její koncept slovy: „Jeho videoarty, malby a objekty se soustředí na 

jedince a jeho bezmoc vzepřít se svému osudu, nebo naopak zobrazují destruktivní moc 

anonymní společnosti. Za ikonu své výstavy DeTermination si Daniel Pešta zvolil 

dvouhlavé tele – rozpolcenou bytost vzbuzující soucit, někdy výsměch a možná i odpor, 

která shlíží ze svého piedestalu obětního zvířete na absurditu nevyhnutelně se opakujících 

katastrof způsobených člověkem.“ (Zemánková in Krynek, 2018)  

 DeTermination se soustředí na schopnost člověka vzepřít se svému osudu. Dotýká 

se otázky genetické, rasové a sociální determinace. Pešta výstavou upozorňuje na lidskou 

schopnost snadno inklinovat ke společensky vytvářeným stereotypům. Projektem I was 

born in your bed, kterým se Pešta prezentoval na bienále v Benátkách v roce 2013, 
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postihuje romskou otázku a individuální postoj jednotlivců vůči této problematice. Pešta 

se ve videu cíleně orientuje na mladou generaci Romů, která má budoucnost tohoto etnika 

v rukou. Cílem tak bylo prozkoumat sebevnímání romských dětí a jejich pohled na to, 

jakým způsobem původ ovlivňuje životní cestu. „Přemýšlíme-li o životě Romů, činíme 

tak často, jako by to bylo něco mimo naše bytí. Představme si však hypotetickou situaci 

jiného osudu, tedy takového, že se narodíme sami jako Romové. Možná bychom v sobě 

našli netušené vzorce chování a začali se projevovat odlišně, tedy „problematicky“. Snad 

z pudu sebezáchovy, možná ze strachu, možná z rezignace. Ale ani jeden z těchto faktorů 

není kompatibilní se slovem naděje,” říká Daniel Pešta. (Pešta, 2013)  

 Video silně poukazuje na dobrovolnost, se kterou se romské děti mohou poddat 

předsudkům a jejich plíživým schopnostem jistým způsobem „zavírat dveře“. Vyjadřuje 

tak velmi úzce problém, kterého jsem se v rámci realizace svého vlastního projektu silně 

dotýkal. Sám jsem si postoje vůči romskému etniku otestoval během sběru hudebních 

nástrojů. I přesto, že jsem staré nástroje sháněl na několika webových portálech, lidé, 

kteří byli ve výsledku ochotni kytaru dětem poskytnout, byli pouze moji přátelé. Tím chci 

pouze dokreslit pocit, který v podstatě vyjadřuje samotné Peštovo video. Svou zkušeností 

bych však nerad generalizoval postoj většinové společnosti vůči Romům - už jen z toho 

důvodu, že pokud bych tak učinil, popřel bych vyvinutou snahu, pomocí které jsem s 

postoji společnosti chtěl být na vlastní kůži v možné míře konfrontován a chtěl se pokusit 

v mezích vlastních sil alespoň částečně měnit již z principu negativní přístup některých 

jedinců. 
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Didaktická část 

V úvodu didaktické části bakalářské práce je přiblížena ZŠ Chanov. Práce popisuje 

důležité okolnosti a fakta, jež bylo nezbytné při přípravě a realizaci projektu znát. Část se 

věnuje stručné charakteristice školy a jejím specifikům. Dále je zde popsán předmět 

výtvarné výchovy a jeho pozice na škole, včetně obsahu učiva a časové dotace. Tyto 

informace vycházejí ze ŠVP, který mi byl poskytnut. Dále didaktická část popisuje 

samotný vlastní výtvarný projekt Kytary pro Chanov realizovaný v březnu 2019. Pro děti 

jsem připravil výtvarný úkol spojený s projeveným zájmem o kytaru. Každý žák měl 

možnost pomalovat vrchní desku kytary a vytvořit tak nejen vizuálně zajímavý artefakt, 

ale i nástroj dalšího vzdělávání a inspirace. Idea tohoto projektu vycházela z mého 

přesvědčení, že ozvláštněný první kontakt s hudebním nástrojem může mít pozitivní 

dopad na pozici hudby v životě dětí. Obzvlášť neopomeneme-li fakt, že romská kultura 

je s hudbou a konkrétně právě s kytarou neodmyslitelně spjata. 

4 Základní škola, Most, Zlatnická 186 

Ředitelka školy Monika Kynclová ve Výroční zprávě charakterizuje specifikou orientaci 

tohoto vzdělávacího zařízení slovy: „Zabýváme se výchovou a vzděláváním žáků 

romského etnika. Naší snahou je vytváření takového vzdělávacího programu, který bude 

odpovídat vzdělávacím potřebám našich žáků.“ (Kynclová, 2018, s. 4) Škola vychází 

z principů inkluzivního vzdělávání, vedle běžných tříd poskytuje i třídu přípravnou. Jsou 

zde vzděláváni i žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Škola tak 

vypracovává čtyři školní vzdělávací programy. 

Důležitost přípravné třídy je pro základní školu z vyloučené lokality 

nezpochybnitelná. Tento názor podporuje i fakt, že součástí tzv. Strategického plánu 

sociálního začleňování statutárního města Most je příloha s názvem Místní plán inkluze 

statutárního Města Mostu. Hlavním cílem je poskytnutí rovných příležitostí ve 

vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu. Vzdělání má v procesu sociálního začleňování 

vysoký význam.  
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Specifickou formou předškolní přípravy je pro děti z vyloučených lokalit 

navštěvování tzv. předškolních klubů. Jejich výhodou je nízkoprahové zaměření, které 

umožňuje i jen občasnou docházku, a především jsou přístupné zdarma. Rodičům je tudíž 

poskytnuta možnost postupného seznámení s předškolním vzděláváním svých dětí. Cílem 

klubu je totiž především příprava dětí na nástup do běžných mateřských škol. Mnohdy 

bohužel velmi nepodnětné prostředí rodiny je tak alespoň částečně kompenzováno kluby, 

které napomáhají vyrovnávat propast v připravenosti oproti dětem z veřejných 

mateřských škol. Místní plán inkluze v souvislosti s účinností tohoto postupu říká, že 

„[…] mezi aktéry panuje shoda, že spolupráce předškolních klubů a mateřských škol tvoří 

bezpečný most pro úspěšný vstup dětí ze SVL do vzdělávacího systému.“ (2017, str. 30). 

Avšak kapacita těchto klubů je nedostačující a jejich obtížné financování, založené 

především na finančních fondech, znamenají dlouhodobou neudržitelnost.   

4.1 Charakteristika 

Jak je již v textu zmíněno, škola se orientuje na vzdělávání žáků romského etnika, což 

v praxi znamená práci s dětmi, které mají jazykový handicap, individuální rodinné zázemí 

a rodičovský vliv, širokou škálu specifických projevů v chování spojených s odlišnou 

stupnicí hodnot, stylem života a vztahem ke vzdělávání. Škola a její pracovníci se tak 

často setkávají s rozmanitým množstvím sociálně patologických jevů a jejich projevů 

v životě dětí.  

 Jak uvádí Školní vzdělávací program ZŠ Most – Zlatnická, platný od 1. 9. 2018, 

všichni žáci přichází do školy bez základních hygienických, kulturních a společenských 

návyků, s nedostatečnou schopností se správně vyjadřovat, neznají významy běžně 

užívaných slov.  

 Této skutečnosti odpovídají také nároky na pedagogický sbor školy. Ten je 

sestavován dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Avšak vzhledem ke specifikům školy 

není možné vždy přijímat pouze kvalifikované pedagogy. Pedagogický sbor je složen 

z učitelů, vychovatelky školní družiny a asistentů pedagogů. Mezi základní požadavky na 

učitele školy patří především zvýšený zájem a tolerance k romskému etniku. V praxi je 
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tak kladen důraz na empatický a tolerantní přístup a ochotu věnovat dětem i část volného 

času. Součástí školy je také školní poradenské pracoviště, jehož zaměstnanci jsou 

výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů a speciální pedagog.   

4.2 Specifika 

ZŠ Most ke konci školního roku 2017/2018 vykazovala celkový počet 188 žáků. Ti 

navštěvovali celkem šestnáct tříd, včetně jedné přípravné třídy označované jako 0.A. 

Většina z těchto tříd nesplňuje stanovený minimální počet žáků na třídu. Využívají tedy 

výjimku z nejníže stanoveného počtu. Pro školu je důležitá specifická dohoda uzavřená 

vedením školy s Odborem školství, kultury a sportu Magistrátu města Most. Ta umožňuje 

výjimku využívat na kalendářní, nikoli školní rok. Odůvodněním této výjimky je „[…] 

skutečnost, že před ukončením každého školního roku není zřejmé, kolik žáků skutečně v 

novém školním roce do školy nastoupí.“ (Kynclová, 2018, str. 9) 

 Škola také napomáhá zvyšovat průměr získaného vzdělání v Mostu. Občané České 

republiky, ale i cizí státní příslušníci, mohou díky škole absolvovat kurz pro získání 

základního vzdělání. Ti, kteří ukončili základní vzdělávání v sedmém nebo osmém 

ročníku, mají díky kurzu možnost základní školu dokončit. Lidé, kteří se takto rozhodnou, 

absolvují desetiměsíční kurz formou dálkového studia. Obsahem tohoto roku je učivo 

devátého ročníku základní školy společně s opakováním důležitého učiva druhého stupně 

z důvodů návaznosti studia.  

4.3 Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova je na základní škole v Chanově, tak jak uvádí Školní vzdělávací 

program zpracovaný podle RVP ZV, rozdělena do tří následujících složek: rozvíjení 

smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. Při 

vytváření náplně předmětu Výtvarná výchova vychází pedagogové z předškolní přípravy 

jednotlivých žáků. Prvním úkolem předmětu je především navození psychické pohody 

žáků a odbourávání zábran ve výtvarném projevu. Žáky ovlivňuje specifické místo, 

v němž vyrůstají, spojené s osobitou kulturou, ale také například způsob bydlení. 
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V projevu dětí se tak vzhledem k socio-kulturnímu prostředí, ze kterého pochází, často 

objevuje počáteční nedůvěra ve své schopnosti. Cílem výtvarné výchovy je tak v tomto 

smyslu přeměna prvotní nedůvěry ve schopnost vyjádřit své sny, pocity a názory.  

 Tento úkol je v prvních ročnících realizován pomocí nejjednodušších 

grafomotorických a kresebných úkolů. Výuka probíhá v kmenových třídách a je 

doplňována o další vhodné prostředky. Těmi jsou návštěvy kulturních zařízení jako 

například knihovny, muzeí či Základní umělecké školy. Výtvarná výchova je na škole 

realizována pomocí rozmanitých metod a forem práce, příkladem můžeme uvést výuku a 

tvoření v přírodě či samotném prostředí sídliště.  

 Výtvarná výchova je také silně provázána s dalšími tematickými okruhy. V prvních 

ročnících se tak jako téma objevuje Multikulturní výchova. Důraz je kladen na témata 

spojená s objevováním, přijímáním a vyjádřením vlastního etnického původu. Postupně 

je ve třetím ročníku zařazována výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. Tematickým okruhem se tak stává zájem o svět a důraz na to, že i děti žijící 

v prostředí zdánlivě předurčujícímu k izolaci (a prožívající pocity s tím spojené), mají 

naději něco změnit. Ve vyšších ročnících se výuka orientuje na osobnostní a sociální 

výchovu s důrazem na rozvoj individuální kreativity. Zde narážíme na téma, kterým se 

v praktické části zabývá tato práce.  

 Časová dotace předmětu je stejná pro oba typy tříd, tedy jak pro běžné třídy, tak 

pro třídy žáků s přiznanými podpůrnými prostředky. V prvním ročníku je výtvarná 

výchova vyučována jednu hodinu týdně. V druhém a třetím ročníku je tato hodina 

posílena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Následující ročníky jsou již 

povinně dotovány dvěma hodinami týdně.  

 Cílů předmět dosahuje strategiemi, jenž se orientují na rozvoj kompetencí 

rozvíjejících osobnost, komunikaci, ale také například zodpovědnost dětí. Skrze 

výtvarnou výchovu je dětem představován svět, ve kterém žijí a jehož jsou součástí. Jsou 

vedeny k zájmu o cizí kultury a jejich respektování. Častá týmová spolupráce děti 

podněcuje ke snášenlivosti a vytváření pozitivních vztahů k druhým.    
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5 Kytary pro Chanov 

Se třídou jsem poprvé přišel do kontaktu v květnu roku 2018, kdy jsem se podílel na 

přípravách a realizaci výstupní části projektu Spolu to zvládneme, který je nastíněn 

v jedné z předchozích kapitol. Závěrečné vystoupení proběhlo v prostranství za budovou 

školy. Mým úkolem byl kytarový doprovod pěveckého vystoupení. Kytara měla mezi 

dětmi velmi kladné ohlasy a po skončení besídky o ni byl velký zájem. To mě přivedlo k 

myšlence recyklace starých nástrojů.  

 Vzhledem k mému zájmu o hudbu, velkému počtu přátel hudebníků, ale především 

díky fenoménu sociálních sítí nebylo hledání starých nástrojů nijak náročnou aktivitou. 

Měl jsem tak během jednoho měsíce k dispozici osm akustických kytar různých typů  

a velikostí.  

Následující kapitoly obsahují informace o teoretické přípravě, realizaci a několika 

hlavních cílech projektu. Přípravy probíhaly ve vlnách, které byly definovány především 

okolnostmi studijního a osobního života. Postupně jsem však objevoval situace, které mi 

alespoň částečně dopomohly ke stanovení opěrných bodů práce. Celý úspěch výtvarně 

stráveného dopoledne závisel na správném představení tématu a pozitivní motivaci žáků. 

Z předchozího setkání s těmito dětmi jsem si byl vědom i možného nepřijetí některé 

z naplánovaných aktivit. Zvolené téma, na němž jsem chtěl průběh hodiny budovat, bylo 

tak předem konzultované s paní Miroslavou Sedlárovou, třídní učitelkou. Věřil jsem 

v potenciál nevšedního zážitku, nechtěl jsem však v žádném případě sázet na čistou 

improvizaci a podcenit přípravu inspiračních a doprovodných materiálů. 

Nebylo pro mě překvapením, že se nejvhodnějším výchozím bodem, o kterém se 

zmínila i pedagožka, jevil street art a graffiti, tedy formy umění, za kterými děti nemusí 

chodit nijak daleko. S přihlédnutím k hudební tematice hodiny jsem se rozhodl představit 

i umění spojené s hudbou. Výběr se nakonec ukázal jako vhodný a všechno se vyvíjelo 

správným směrem. K potenciálnímu úspěchu aktivity nahrával i fakt, že na škole se druhý 

den konal karneval a většina tříd se připravovala na svou účast. Malba na kytary tak byla 

pro děti další motivací, rozhodly se totiž, že nástroje budou součástí jejich kostýmů.  
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5.1 Cíle projektu  

Důležitým momentem pro mne bylo vymezení hlavních cílů a jejich realizace - 

nejen z důvodů stanovení vlastních mantinelů a opěrných bodů pro napsání práce, ale 

zároveň jejich plnění fungovalo i coby systém zpětné vazby. Následující řádky tak shrnují 

jednotlivé body, kterých jsem chtěl dosáhnout. Posouzení jejich naplnění bylo poté 

úkolem nejen pro mě samotného, ale také pro třídní učitelku a ředitelku školy, které se 

s výsledky celého dopoledne později seznamovaly. Tyto body nyní blíže specifikuji 

v jednotlivých následujících podkapitolách. 

5.1.1 Seznámit se s dětmi a strávit společně zábavné dopoledne 

Věděl jsem, že pokud by se mělo cokoli pokazit, nebude to v porovnání s dopolednem 

nudy a tudíž nezájmu žáků horší variantou. Zábava je přeci jen jednou z nejsilnějších 

zbraní projektového vyučování. Nabouraní stereotypu vyučovacího dne je nejenom 

občasným rozptýlením, ale může být i něčím, na co se děti pravidelně těší a díky tomu do 

školy chodí rády. Tento způsob výuky má tudíž potenciál pomoci v budování vztahu 

dítěte vůči vzdělávací instituci. Navíc důkazem pro nás všechny mohou být vlastní 

vzpomínky, které jsou velmi často vázané na netradičně strávené chvíle v prostředí školy. 

Z předchozí zkušeností jsem již věděl, že pro tyto děti bude práce s kytarou zábavná, 

ovšem chtěl jsem, aby byl zábavný a poučný celý proces, ne pouze samotná hra na nástroj.  

 Výtvarná činnost poskytovala možnosti děti více poznat. Při práci jsem jim chtěl 

být nápomocen, společně s nimi rozvíjet jejich nápady na výtvarné zpracování kytary a 

využít doprovodných materiálů k tomu, abych je seznámil s několika umělci  

a technikami. Možnou překážkou ve společném poznávání by se mohla jevit jistá 

jazyková bariéra. Tím nemyslím v kompletním kontextu komunikaci, neboť žádné z dětí 

nemluvilo pouze romsky, avšak některé specifické pojmy mohly být mně či dětem 

neznámé. Vzhledem ke svým zkušenostem s Romy a jejich jazykem jsem tuto „bariéru“ 

nevnímal jako negativní, ale spíše jako možnost se některým slovům přiučit a vlastně se 

tak dětem svým zájmem o jejich jazyk přiblížit. Děti již věděly, že mám částečně romské 

kořeny a na vzájemné obohacování slovníku přistoupily. Postupně jsme tak odbourávali 

stud a využívání společného slangu se ukázalo skvělým nástrojem ke spolupráci.  
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5.1.2 Rozšířit dětem možnosti trávení volného času  

I přesto, že práce poukazuje na některé možnosti, které Chanov svým obyvatelům nabízí, 

nemohl jsem se po první návštěvě sídliště zbavit dojmu, že lidé (a především děti) zde 

žijící, svůj volný čas netráví smysluplně. Mládež zde často inklinuje k aktivitám, které 

pro jejich osobní rozvoj nejsou příliš vhodné, ba naopak často mohou být nebezpečné  

a vést například k trestné činnosti či experimentování s drogami. Projekt nemá ambice 

tento problém vyřešit, avšak jakýkoli impuls vedoucí žáky k činnostem, které mohou 

v budoucnu poskytnout cestu ven z kruhu sociálního vyloučení, je nesmírně důležitý.  

 Hra na hudební nástroj posloužila určitě nejen mně k tomu, abych se některým 

možným problémům vyhnul. Kytara, stejně jako ostatní nástroje, vyžaduje trpělivost.  

I přesto, že jde o nástroj velice přívětivý, je třeba značné míry oddanosti. A tuto oddanost 

lze zpočátku jen těžko projevit jinde než v zavřeném pokoji při zkoušení několika malých 

pohybů stále dokola. Pokud je ale nadšení silnější než bolest prstů, otevře kytara širokou 

škálu možností, jejichž využití může vést k rozvoji vlastností jakými jsou empatie či 

citlivost.   

5.1.3 Seznámit děti s novými materiály a výtvarnými technikami 

Vrchní deska kytary, která nám sloužila jako malířské plátno, vyžaduje specifický přístup. 

Dřevo jako savý materiál nutí „malíře“ k trochu jinému způsobu aplikace barvy než na 

běžný papír.  Mohl jsem tak děti seznámit s materiálem, se kterým se v rámci výtvarné 

výchovy setkají spíše zřídka. Jak již vyplývá z prvních vět, základní technikou práce byla 

malba. Dětem jsem přinesl svou vlastní kytaru zpracovanou s využitím stejných 

materiálů, které měly k dispozici i ony. Při tvorbě jsem využil několik specifických 

technik a postupů, které sloužily jako inspirace. Děti se dokonce samy od sebe začaly 

vyptávat, jakým způsobem jsem docílil výsledku. Pro práci jsem vybral akrylové barvy 

v pěti základních odstínech s doplněním o černou a bílou. Akryl byl vhodný vzhledem 

k hustotě a krycím vlastnostem. Zároveň byla varianta akrylových barev dostupných 

v plechovkách o objemu jednoho litru vhodná i vzhledem k potřebnému množství a 

výhodné ceně. Dostatečné množství také poskytovalo prostor pro míchání barev, 

zkoumání nově vznikajících odstínů či experimentálnější přístupy k malbě. Experiment 

může být totiž často spojen s vyššími kvantitativní nároky na materiál.  
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5.1.4 Přiblížit dětem hudební nástroj a možnosti, které poskytuje 

Od prvních příprav a shánění nástrojů jsem věděl, že kytary dětem zůstanou a budou jim 

ve škole k dispozici pro volné užití. Bylo tedy nutné děti poučit o základních aspektech 

hraní na kytaru a věcech s tím souvisejících. To mi poskytovalo celé další pole informací 

a dovedností, kterými jsem mohl program zpestřit. Samotnému hraní totiž předchází také 

příprava nástroje a péče o něj. Seznámil jsem tak žáky s materiály použitými na kytaře  

a částmi tohoto strunného nástroje. Pojmy jako ladící mechanika, ozvučnice, pražec, 

hmatník a další byly pro děti zcela novými, avšak tělo a krk kytary jsme pojmenovávali 

zcela jednohlasně.  

 Vzhledem ke stáří některých kytar, které jsem přivezl, bylo také nezbytně nutné 

děti seznámit s výměnou strun a laděním nástroje. V plánu byla tudíž i krátká lekce 

hudební teorie, kterou sám ovládám na podobné úrovni jako děti samotné. I tento fakt 

však zafungoval jako motivační prvek. Snad pro každého, kdo začíná s hrou na hudební 

nástroj, je zjištění, že k jeho částečnému zvládnutí není hudební teorie nezbytně nutná, 

velkou úlevou. Obzvlášť jedná-li se o mladého člověka, navíc mnohdy bez možnosti být 

podpořen rodinou (radou, věnovaným časem a pomocí či rovnou zapsáním do kroužku). 

Teorie se totiž stále drží na předních příčkách pomyslného žebříčku důvodů ztráty zájmu 

o hru na nástroj. Naštěstí pro správné ostrunění kytary je za potřebí znát pouze pořadí 

šesti písmen. Ztrátě zájmu jsem se tak například já sám kdysi úspěšně vyhnul – a to i díky 

využití již zlidovělé mnemotechnické pomůcky, jíž je říkanka „Emil hodil granát do 

atomové elektrárny“, kterou na základě vlastních zkušeností považuji za geniální počin 

mně neznámého kolegy pedagoga z doby minulé, za kterou mu tímto děkuji.  

5.1.5 Využití kytar dalšími pedagogy  

V neposlední řadě měl projekt a jeho výsledky posloužit dalším pedagogům. Hudba by 

dle mého názoru na škole orientující se na děti romského etnika měla mít silné zastoupení, 

avšak v hudební místnosti se nacházel pouze starý klavír a několik zpěvníků. Kromě 

snahy zrecyklovat a smysluplně využít staré nástroje, které by jinak ležely na půdách či 

pod postelemi, se ještě zásadnějším smyslem projektu jeví snaha poskytnout tyto kytary 

škole vzdělávající děti pocházející z poměrů, ve kterých koupě hudebního nástroje není 

prioritou a často ani přípustnou možností. Za velice důležité navíc považuji i budování 
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osobního vztahu dětí k těmto předmětům na základě zážitku z tvorby a vynaloženého 

úsilí, ale zároveň i pochopení, že se jedná o více než jen fyzickou „věc“, která dokáže 

velké věci, může se stát jejich věrným přítelem i zdrojem zábavy a zároveň rovněž něčím 

vyžadujícím pro své správné fungování zodpovědnost a péči. Doufám, že projekt žáky 

obohatí, otevře jim nové obzory a snad i bude motivovat alespoň některé z nich daleko 

více, než kdyby byly škole kytary pouze darovány bez doprovodných aktivit. Právě tato 

„přidaná hodnota“ byla jedním z mých cílů. 
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6 Konceptuální vymezení projektu 

Jak již bylo zmíněno, jako výchozí bod k tvorbě mi byl doporučen street art a také 

vizualita spojená s tetováním. Chtěl jsem však poskytnout dětem více než několik 

různých graffiti, tagů či tatérských kreseb. Zaměřil jsem se spíše na fragmenty těchto 

uměleckých forem, přičemž fragmenty jsou myšleny doslovně výřezy nápisů či obrazů. 

Spíše než na celek jsem se snažil poukázat na tvary a linie, tedy na výrazové prostředky, 

jejichž využití mi pro danou skupinu dětí přišlo adekvátní a logické.  

V souvislosti se vzpomínkou na výstavu Františka Kupky (*1871 - †1957) ve 

Valdštejnské jízdárně a seznámení s některými jeho kresbami a grafikami jsem se rozhodl 

využít právě díla tohoto geniálního umělce. Vzpomněl jsem si konkrétně na jeho grafické 

listy s názvem Čtyři příběhy bílé a černé, které se zabývají organickými i geometrickými 

strukturami, a uviděl v nich tvarovou podobnost s některými pouličními díly. Využil jsem 

tak tohoto tvarového pojítka k představení malíře. Následující dvojice obrázku ilustruje 

tuto dětem představenou spojitost Františka Kupky a graffiti.  

Obrázek 1: Tvarová podobnost, graffiti  Obrázek 2: Tvarová podobnost, Kupka 
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Coby vhodný zdroj inspirace se Kupka jevil i vzhledem k jeho hlubokému vztahu 

k hudbě. Malba tak může být vytvořena za použití výrazových prostředků, které jsou 

silněji spjaty s hudbou. A tak malba určená pro kytaru by s těmito prvky měla vědomě 

pracovat. Do inspiračních materiálů jsem tudíž zařadil i obrazy vycházející z těchto 

principů. Jednalo se konkrétně o dvě následující díla. 

Obrázek 3: F. Kupka – Cirkulární a vertikální 

 

Obrázek 4: F. Kupka – Hudba 
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Dalším umělcem, jehož dílo a především přístup k malbě koreloval s pedagogickými 

cíli projektu, je Jackson Pollock (*1912 - †1956). K živelnému charakteru dětí, který 

byl od prvního seznámení jasně patrný a měl jsem jej tedy možnost dostatečně poznat, se 

akční přístup k malbě spojený se samotným pohybem skvěle hodil. I vzhledem k mnou 

vytvořené kytaře, popsané v jedné z následujících kapitol, považuji za důležité zmínit 

jméno tohoto amerického malíře. Následující obraz je jedním z několika, které jsem 

použil jako inspirační zdroj.   

 

Obrázek 5: J.Pollock - White Light 
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7 Pracovní podmínky 

V následujících několika podkapitolách jsou stručně popsány pracovní podmínky, které 

v jistých aspektech ovlivnily a určily průběh práce. Specifický materiál a prostorová 

náročnost osmi kytar v jedné třídě vedla k několika problémům a jejich následnému 

řešení. Různorodost pracovní skupiny zase v jistém smyslu snížila moji schopnost 

věnovat se všem dětem ve stejné míře. Naštěstí jsem měl k dispozici pomoc dvou slečen, 

které se na finální fázi projektu podílely se mnou.   

7.1 Charakteristika skupiny 

Projekt byl od počátku koncipován pro jednu specifickou třídu. Jednalo se o 5.B, třídu 

v době realizace čítající osm žáků - čtyři chlapce a čtyři dívky. Jen nedlouho po mé 

návštěvě však dva z chlapců třídu opustili - první se společně s rodiči přestěhoval do 

zahraničí a výchova druhého byla vzhledem k situaci v rodině svěřena zařízení pro výkon 

ústavní výchovy v dětském domově vzdáleném asi 40 km od města Most. Krátkou 

vsuvkou bych rád ilustroval některé dřívější pasáže textu a podkreslil zejména složitou 

situaci této konkrétní vzdělávací instituce a jejích pedagogů. 

 Všichni ostatní žáci bydlí přímo na sídlišti Chanov. Třída je složena z dětí různého 

věku a tedy i ročníku - ve školním roce 2018/2019 zde jsou děti 3.-6. ročníku. Dva žáci 

5.B mají také specifické potřeby vzhledem k diagnóze střední mentální retardace. Třída 

je svou třídní učitelkou popisována jako problémová. Téměř denním pravidlem jsou 

kázeňské přestupky různého typu a příčiny. Hlavním důvodem problémového chování je 

u žáků především vliv jejich rodin a prostředí sídliště. Rodinná situace je tak často 

důvodem hádek a vulgarismů. Žáci na své rodiny vzájemně nadávají a ponižují je. 

Dochází tu k viditelnému kopírování chování rodičů, kteří řeší problémy před svými 

dětmi. Nízká míra zájmu o vzdělání svých potomků se poté v praxi projevuje frustrací 

dětí, omezováním vybavenosti například v oblasti školních pomůcek a oblékání či 

nedostatečnými hygienickými návyky. 

 Během každodenní výuky žáci vyžadují individuální přístup. Prakticky 

nesplnitelný úkol pedagoga věnovat všem plnou pozornost ve stejný čas, je příčinou 
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problematického chování, které je často prosbou o pozornost. Někteří žáci si tento kontakt 

vynucují lží o svých schopnostech vůči látce a cíleně předstírají, že učivu nerozumí. Často 

zvoláváním vulgarismů, náhlým pohybem po třídě a braním věcí svým spolužákům.  

 Pokud bychom měli zhodnotit pozitiva ve třídě, jedná se především o aktivitu dětí 

v předmětech výtvarná výchova a pohybové činnosti. Rády se zapojují do výuky  

a poznávají nové aktivity. Často také cvičí různá představení a taneční vystoupení. Jsou 

rovněž zapojovány do samotných příprav takovýchto akcí a učí se tímto způsobem 

organizačním schopnostem. Příkladem může být školní akce, pro níž vytvářely pozvánku 

a program, o jehož kompletní propagaci se staraly samy v prostoru sociálních sítí.  

 Vzhledem k odlišným diagnózám ve zdravotním i sociálním stavu je práce se třídou 

pro pedagoga velmi náročná. Většina dětí pochází až z patologického prostředí, které jim 

neposkytuje dostatečný počet podnětů. Děti tak již v brzkém věku objevují především 

cigarety. Spektrum třídy však poskytuje prostor pro vzájemnou pomoc a projevení 

přátelství. Nejslabšímu žákovi se sníženou komunikační schopností a intelektem se tak 

dostává pomoci od jeho starších spolužáků. To především od chlapce, který je ve třídě 

nejstarším a jistým způsobem má vyšší cit pro rozumné chování než ostatní.  

 Více než milým překvapením pro mě byla dívka, která v kolektivu ostatních žáků 

působí nejskromněji, často až zakřiknutě. Důvodem této „odlišnosti“ je prý výchova její 

babičky. Dívenka je velice svědomitá a s chováním svých spolužáků zásadně nesouhlasí, 

o čemž jsem se v průběhu realizace projektu několikrát jasně přesvědčil. Velmi často se 

kvůli chování ostatních cítí pohoršeně. Hned od počátku byl cítit její vztah ke škole a 

chuť pokračovat ve vzdělávání dále, což potvrzovaly i otázky na vysokou školu. Bylo 

cítit, že ji zajímá atmosféra města a studentů v něm žijících. Bylo by pro mě velkým 

zadostiučiněním a radostí, kdyby měla možnost tyto aspekty života mladého člověka 

poznat. Nutno dodat, že skutečně má osobní potenciál tuto životní změnu v budoucnu 

realizovat. 
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7.2 Charakteristika pracovního prostoru a materiálů  

Celé dopoledne proběhlo ve třídě 5.B, která je ve východní části školy v přízemním patře. 

Velikost třídy je přiměřená počtu žáků v ní vzdělávaných. Lavice jsou běžně v přední 

části blíže tabuli, stojí zde vyrovnány k průběhu běžné frontální výuky. Za lavicemi je  

u zdi klavír a několik skříní. Mezi poslední lavicí a stěnou je prostor určený pro 

volnočasové aktivity žáků. Vzhledem k prostorové náročnosti činnosti, která měla v třídě 

proběhnout, bylo nezbytné celý prostor „zvětšit“. Lavice byly posunuty ke stěnám  

a uprostřed třídy tak vznikla spousta místa. Cílem tak byla práce na principu otevřeného 

ateliéru umožňující volný pohyb a možnost sledování práce ostatních, neboť, jak výstižně 

uvádí výtvarná pedagožka, autorka a vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické 

fakulty UK, Marie Fulková (*1955): „[…] k představě dobrých podmínek pro kreativní 

činnost patří právě narušení tradičního modelu prostorového diagramu ovládání a 

k výtvarné výchově patří představa ateliérového uspořádání třídy.“ (Fulková, 2008, str. 

88) 

 Kompletní pracovní plochu bylo, vzhledem k používané barvě a aplikovaným 

technikám malby, třeba ochránit plastovou fólií. Samotné děti oblékly pracovní úbory. 

Díky zkušenostem z oblasti oděvního designu, které má jedna z mých kolegyň, jsme pro 

děti vytvořili improvizované „pláště“. Takto uspořádaný prostor a práce probíhající 

v sedě na zemi také poskytuje učiteli výhodnou pozici při komunikaci s dětmi. Učitel je 

schopen rychleji reagovat na dění kolem sebe. 

 Po vlastních zkušenostech s malbou na kytaru jsem kromě barev a štětců často 

využíval vlastnosti lepicí pásky. Nejen k vytvoření zajímavých výtvarných řešení, ale 

také z čistě praktických důvodů. Části kytary, které měly zůstat netknuty, jsem předem 

přelepil. Váhal jsem nad tím, zda-li tuto činnost nechat na dětech, ale míra soustředění, 

preciznosti a časové náročnosti, mě donutila dětem dopravit kytary již takto ošetřené. 

Přeci jen jsem chtěl zajistit více času na samotné malování.   
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Praktická část 

Následující část práce popisuje praktickou přípravu na hodinu výtvarné výchovy  

a její samotný průběh. Kromě dění v ZŠ Chanov popisuje i pracovní postup vzniku 

kytary, která sloužila jako otestování zadání v praxi samotným autorem práce. Při 

samotné realizaci v různorodé skupině dětí, které se liší věkem, faktickými schopnostmi 

a také charakterem, se jako logické jeví věnovat prvních pár minut výtvarného bloku 

několika úvodním slovům. Děti tak byly seznámeny se zadáním a materiály zvolenými 

k jeho vypracování.  

Příprava a realizace proběhla ve spolupráci s již zmiňovanými dvěma kolegyněmi. 

Tereza Kunderová, bývalá studentka Pedagogické fakulty UK a v současné době 

absolventka ateliéru Fotografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, stojí 

především za vznikem fotografické dokumentace projektu. Druhá důležitá osoba, Alena 

Jakubová, absolventka Ateliéru designu oděvu a obuvi na pražské VŠUP, specificky 

s dětmi z 5. B pracuje již delší dobu a její pomoc byla nezbytná ve chvílích, kdy se děti 

uvolnily nepřiměřeně faktu, že se i přes probíhající projekt nachází stále ve škole. Pomoc 

obou slečen jsem využíval téměř nepřetržitě a sám bych osmičlenný kolektiv velmi 

různorodých dětí bezesporu nedokázal tak efektivně zvládat. Součástí následujícího textu 

jsou, stejně jako v předchozí kapitole, fotografie ilustrující průběh.  
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8 Ověření zadání v praxi  

Každý projekt by měl být předem otestován v praxi. Já jsem k tomuto úkonu v rámci 

svého záměru využil kytaru, kterou vlastním již řadu let. Kytary tzv. westernového typu 

se oproti klasickým akustickým kytarám liší několika zásadními prvky. Jejich konstrukce 

je celkově mohutnější a pocitově pevnější vzhledem k tomu, že jsou osazovány kovovými 

strunami. Klasické akustické kytary využívají spíše nylonové struny, případně kombinaci 

kovových strun v basových polohách a nylonových strun v horních frekvencích. Tenze 

kovových strun tak vyžaduje pevnější strukturu nástroje. Vrchní deska může být opatřena 

lakem. Tak tomu bylo i v případě mé kytary. Prvním úkolem tak bylo odhalit dřevo desky, 

aby bylo možné nanášet barvu přímo na něj. K tomu bylo zapotřebí využít pásové brusky.  

Obrázek 6: broušení vrchní desky 

 

  

Následovalo zakrytí míst, která neměla přijít do kontaktu s barvou. Jednalo se  

o bočí stěny kytaru po celém obvodu těla. Zakrytí kobylky, zařízení určeného k úchytu 

strun umístěného na vrchní desce kytary. A rovněž zahalení části krku zasahující do těla 

kytary.  
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 Na obrázku č. 7 je výsledná kytara, kterou jsem pojal především geometricky  

a v rámci opakujících se prostorových pravidel. Tvorba totiž probíhala v období, kdy 

jsem se intenzivněji setkal s dílem Vladislava Mirvalda a dalších členů skupiny 

Křižovatka. Byl jsem fascinován soustředěností a precizností, které jsou obsaženy 

v dílech umělců, jakými jsou např. Zdeněk Sýkora, Jiří Kolář či Stanislav Kolíbal.  

Obrázek 7: Kytara - ověření zadání 

 

  

  



52 

 

Prostor jsem nejprve celý pokryl bílou barvou a následně jej v osové souměrnosti 

rozdělil do několika řad od středu se zvětšující čtverců. Rozdíl mezi plochou řady 

sousedících čtverců vytvářel prostor, který jsem v pravidelném rytmu zakrýval. Po 

vykrytí všech určených míst zůstal bílý podklad pod nimi již neměnný. V další fázi jsem 

odkryté plochy přetřel černou. Po několika vrstvách a kompletním zaschnutí barvy jsem 

využil ještě další techniku, kterou jsem měl v plánu později představit dětem. Pomocí 

rozprašování bílé barvy do černé jsem vytvořil jakýsi vesmír připomínající prostor. Ten 

je vidět v průhledech mezi bílou barvou, která je nakonec osvobozena od lepící pásky. 

Tento pulsující rytmus v podstatě postihuje schopnost kytary jako hudebního nástroje. 

Kytara i přesto, že je určena především k akordovému doprovodu, skrývá potenciál čistě 

rytmický. 

Kromě samotného procesu měla tvorba vlastního díla napovědět také v tom, zda musí 

být kytary po ukončení práce nějakou dobu netknuty, nebo zda-li je další manipulace 

možná prakticky ihned. To pro mě bylo důležité vzhledem k plánům, které jsem zamýšlel 

s dětmi provést po ukončení malování. Chtěl jsem samotnou výtvarnou aktivitu doplnit o 

lekci péče o kytaru, především o struny. Pokud bychom však museli několik hodin čekat, 

bylo by nutné třídu za tímto účelem navštívit v budoucnu znovu.  

Vzhledem k vlastnostem dřeva a barvy však stačilo několik desítek minut, aby bylo 

možné na povrch nástroje sahat. Znal jsem tak potenciál a zásadní vlastnosti materiálů, 

tyto zkušenosti později pomohly k hladkému průběhu celého dopoledne.  
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9 Hodina výtvarné výchovy – jednotlivé činnosti  

Projekt Kytary pro Chanov byl v ZŠ Chanov – Zlatnická realizován dne 7. 3. 2019. 

Následující kapitoly popisují jednotlivé činnosti, které jsme během zpracovávání 

výtvarného zadání společně s dětmi absolvovali. Jejich výčet je uveden na základě 

logického sledu v pořadí, jak byly v praxi realizovány za sebou. Z mého úhlu pohledu se 

jedná především o přípravy materiálů a prostoru před samým započetím dopoledne. 

Činnost dětí je zprvu více pasivní a spíše poslouchají. Po seznámení s námětem a 

představení mnou vytvořené kytary přichází na řadu aktivní zapojení žáků - částečně 

samostatná a částečně společná práce. Následující fotografie obrazově doplňuje průvodní 

slova a úvod hodiny. Celý průběh, včetně počátečních příprav a výsledných děl, je 

součástí fotografické dokumentace, která je obsažena v obrazové příloze této práce. 

Obrázek 8: Úvod hodiny 
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9.1 Seznámení se s tématem  

Cílem první části hodiny byla především pozitivní motivace dětí, upoutání jejich 

pozornosti a vyvolání zájmu. V úvodu jsem si s dětmi povídal o kytaře a o muzikantech, 

které znají. Seznámil je s několika příběhy kytaristů, které mi přijdou pro historii tohoto 

nástroje ikonické. Padlo tak několik slov o osudu belgického kytarového genia Django 

Reinhardta či o přínosu a originálním pojetí hry Jimiho Hendrixe. Tímto jsme plynule 

stočili konverzaci k nástroji samotnému, společně jsme popsali jeho části a seznámili se 

s vrchní deskou kytary. V této chvíli jsem žákům například vysvětlil pojem rozeta. Jedná 

se o ozdobný prvek, který tradičně u akustické kytary lemuje ozvučnici. Někteří žáci 

později vytvářeli na kytaře vlastní motiv rozety. 

 Ve výkladu jsme tak postoupili od kytary jako hudebního nástroje ke kytaře jako 

malířskému plátnu. Postupně jsme si představovali jednotlivé umělce a inspirační 

materiály. Dětem jsem přiblížil vznik graffiti a tagů, seznámil je s významem slova street 

art a pro doplnění ukázal pár prací umělce Jakuba Matušky (*1981) známějšího spíše 

pod pseudonymem Masker. Další umělce a díla, která mi posloužila jako opěrný bod, 

jsem si nechal na později a měl v plánu je dětem představovat individuálně až na základě 

jednotlivých přístupů k úkolu. 

Obrázek 9: Seznámení se s tématem 
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9.2 Míchání barev a malování 

Postoupili jsme od povídání v kruhu k samotné práci na kytaře. Z osmi získaných kytar 

byly plné (tedy čtyřčtvrteční) velikosti pouze dvě. Čtyři kytary byly tzv. tříčtvrteční, tato 

menší velikost ovlivňuje aspekty, mezi které patří například menzura, frekvenční rozsah 

kytary nebo barva zvuku, nic z toho však nehrálo v našem případě roli. Poslední dvě 

kytary byly čtvrtinové velikosti. Měli jsme tak k dispozici téměř kompletní spektrum 

základních velikostí akustických kytar. Tohoto faktu jsem tedy využil během rozdělování 

nástrojů jednotlivým dětem. Vzhledem ke sníženým schopnostem dvou žáků, kteří jsou 

od zbytku třídy také o něco mladší, byla velikostní rozmanitost ideální.  

 Ve chvíli, kdy byly nástroje přiděleny, jsme se přesunuli k barvám. Na začátku jsem 

žákům položil otázku ohledně jejich zkušeností s mícháním barev. Věděl jsem, že 

vzhledem ke školnímu plánu již děti míchání barev otestovaly a rovněž informace 

poskytnuté paní učitelkou mě o tomto faktu ujišťovaly. Chtěli jsem však společně s ní 

zjistit, jak se děti k otázce budou stavět a tím také trochu ověřit jejich motivaci. Žáci začali 

o míchání barev hovořit velmi rychle a společně vzpomínali a uvažovali o tom, které 

kombinace vedou k jakým výsledkům.  

 Následujícím zadáním tak bylo promyslet barvu a začít malovat. Společně jsme 

vytvářeli různé barevné odstíny a vybírali štětce. Někteří žáci (především dva chlapci, 

kteří jsou takříkajíc ve věčném „přátelském střetu“, a jedna dívka, která zase velmi 

vyčnívá mezi ostatními děvčaty bohatou znalostí vulgarismů vzhledem ke svému věku) 

pracovali od počátku velmi sebevědomě a interakce s nimi spočívala spíše v „korigování“ 

jejich experimentálních a expresivních přístupů, které by jinak mohly sklouznout na 

hranici úplné neřízenosti. Jeden ze zmíněných chlapců se zvědavě ptal na některé prvky, 

které jsem na své kytaře využil já. Přiblížil jsem mu, jakým způsobem se dá při malování 

využít lepicí páska a mluvili jsme o tom, že malíř nemusí být jen tím, kdo prostor 

zaplňuje, ale také tím, kdo jej cíleně zanechává nedotčeným.  
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Obrázek 10: Malování 
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 Jiní žáci zprvu působili více pasivně a zdráhali se začít. S těmito dětmi jsme 

společně s kolegyněmi trávili nejvíce času. Často jsme začali tím, že jsme celou 

malovanou plochu zatřeli jedním odstínem barvy. Děti si tak mohly zkusit zcela 

elementární úkony a získat základní poznatky o tom, jakým způsobem barva funguje, jak 

drží na dřevě a prozkoumat tak například, jak se projeví zvolené množství barvy. Pro 

některé šlo v podstatě o koordinační cvičení, které jim pomohlo více se uvolnit.   

Obrázek 11: Malování 
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 Velice zajímavá byla spolupráce s dívkou, kterou sama paní učitelka popisuje jako 

velice nadanou a přitom tichou až zakřiknutou. V práci se již zmiňuji o jejím zájmu o 

školu a budoucí vzdělávání, tento zájem se potvrdil a projevil i během naší hodiny. Ráda 

pracuje s kružítkem, proto se rozhodla pro kytaru využít motiv kruhu. Ukázal jsem jí 

malby Františka Kupky, které jsem měl k dispozici a v nichž se objevoval kruh,  

a společně jsme pozorovali, jak s tímto tvarem malíř pracuje. Na nástroj jsme společně 

rozkreslili několik těchto tvarů, které se částečně protínaly. Ohraničené prostory, které 

vznikaly prolnutím kruhů, dívka poté využila jako prostor vymezený pro určité barvy.  

Obrázek 12: Malování 
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Některým dětem se z mé strany dostalo více pozornosti než jiným. Vyšší pozornost 

jsem věnoval v případech silněji projeveného zájmu a chuti poznávat. Samozřejmě jsem 

děti s menším zájmem nebo sníženými schopnostmi (jak bylo zmíněno již dříve) neměl 

v plánu opomíjet - to se také nestalo díky organizační dohodě, kdy se jim intenzivně 

věnovaly kolegyně. Přeci jen jsem chtěl mít možnost předat co nejvíce informací a sdílet 

svoje postřehy a zkušenosti těm, kteří o ně měli skutečně ryzí zájem. Někteří žáci tak 

projevili více sofistikovaných řešení než jiní, ale bylo vidno (a také jsme se posléze 

s kolegyněmi shodli), že žádnému z žáků projekt nebyl lhostejný, natož že by jej nudil.  

9.3 Společná reflexe  

Po zhruba třech hodinách práce měly všechny děti domalováno. Následně jsme společně 

uklízeli třídu a vraceli celé místo do původního stavu. Někteří žáci se postarali o štětce, 

jíní se starali spíše o zábavu. V kolektivu romských dětí lze často slyšet zpěv či vidět 

tanec, což jistě nemůže být považováno za žádné překvapení. Během takto netradiční 

hodiny je to vlastně projevem uvolnění a příjemně tráveného času. Dokážu si ovšem 

představit, že během předmětů, které vyžadují klid a soustředění, je toto chování častým 

problémem. Někteří žáci se pak do úklidu moc nezapojili ještě z toho důvodu, že měli již 

spoustu práce s nadšeným zkoumáním kytar.  

Závěrečnou fázi hodiny jsme tedy věnovali společnému hodnocení práce. 

Definovat jakákoli kritéria při hodnocení je v případě takto individuálních pojetí jistě 

zbytečné, proto nebylo na místě hodnotit „kvalitu“ jednotlivých zpracování. Důležité bylo 

velké zapojení všech i široké spektrum motivů a barev, které se na kytarách objevovalo. 

Velmi kladně hodnotím fakt, že se žádný z žáků striktně nedržel pouze doprovodných 

materiálů a motivů - všichni vytvářeli a rozvíjeli své vlastní nápady.  
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9.4 Ostrunění a ladění 

Poslední společnou aktivitou bylo uvedení kytar do provozu. Dětem jsem skupinově 

popisoval, jakým způsobem se na kytaru natahují struny. Kytary byly osazeny různými 

typy ladících mechanik, takže jsem měl možnost ukázat několik možností uchycení strun. 

Postupně si každý vyzkoušel prostrčit strunu očkem mechaniky a pomocí kličky ji 

navinout. Následně bylo třeba strunu ukotvit a přebývající délku kleštěmi zkrátit.  

Obrázek 13: Usazení strun 

 

Poté, co si navlékání struny vyzkoušeli všichni žáci, mě čekal nelehký úkol: ostrunit 

všechny zbylé kytary, kterých v tu chvílí zbývalo šest. I v klidném prostředí jde o proces 

alespoň na 30 minut, v současné situaci však vše ještě komplikoval fakt, že děti chtěly 

bezpodmínečně ihned zkoušet samotnou hru na nástroj. Nastaly chvilky, které měly 

otestovat moji psychickou odolnost. Bylo třeba udržovat schopnosti jemné motoriky na 

úrovni, která dovoluje provléknout strunu otvorem s velikostí v řádech milimetrů, a 

přitom odpovídat na dotazy a koordinovat děti při jejich zacházení s kytarami. Šlo o 

značně náročný úkol. Žákům však byla pro tuto chvíli naplánována další činnost, na níž 

jsou již zvyklí a která byla tentokrát zároveň naplánována tak, aby odlehčila popisované 

situaci. Touto činností byl písemný záznam dopoledne do deníků, které si v rámci 

projektové výuky vedou. Bylo tudíž možné zkompletování kytar dokončit a v rámci 

možností je také naladit. Vzhledem ke stavu a stáří některých nástrojů jsem proces ladění 

a seřízení musel v příštích týdnech opakovat. Měl jsem tak alespoň možnost školu 

navštívit znovu, pobavit se opět s paní učitelkou a provést drobnou osobní reflexi. 
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Závěr 

V práci jsem se pokusil nastínit situaci obyvatel, především dětí, žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách. Na základě výtvarného projektu jsem se pokusil porozumět 

aspektům a důsledkům vzdělávání romských dětí vyrůstajících často ve značně ztížených 

podmínkách. Od začátku jsem se soustředil na emocionální a lidskou stránkou 

problematiky, která byla mým hnacím motorem. Chtěl jsem poznat sociálně vyloučené 

sídliště a děti v něm vyrůstající. Sám jsem část dětství prožil v prostředí romské rodiny, 

která se jistým způsobem v sociálním vyloučení nacházela, má výchozí pozice však byla 

v porovnání s dětmi z 5.B v mnoha ohledech jednodušší - na rozdíl od dětí z Chanova 

jsem nebyl determinován okolnostmi, které se dají mladým člověkem odkázaným na svou 

rodinu a vychovatele jen těžko ovlivnit. A právě soubor spojitostí i rozdílů mezi námi 

mne ve finále přivedl k tomu, abych se pokusil na škole realizovat projekt, který by dětem 

dodal kromě nových poznatků i trochu odvahy a sebevědomí. Od začátku věděly o mém 

romském původu a myslím, že minimálně pro některé z žáků mohla být vidina „jednoho 

z nich“ fungujícího jiným než „chanovským“ způsobem inspirativní. Myslím si, že 

člověk nemusí nutně dokázat zcela nevídané věci, aby se mohl stát katalyzátorem velkých 

změn. Stačí malá jiskra a právě tu jsem chtěl na Chanov přivézt. 

Setkáním jsem chtěl děti inspirovat a pozitivně je motivovat k osobnímu rozvoji jak 

v oblasti výtvarných činností a hudby, tak vzdělávání všeobecně. Jsem si totiž jistý, že 

bez podobných impulsů, které jsem měl v dětství možnost poznat a vnímat, bych dnes 

dost pravděpodobně nestudoval vysokou školu. Byl bych tak ochuzen o příležitosti, 

přátelství, ale i strasti, které studium poskytuje a tím člověka rozvíjí. A pokud některému 

z žáků chanovské základní školy kytara pomůže najít cestu ke vzdělání, budu moci 

projekt považovat za mnohem více než jen obohacení zdejší výuky a náležitost nutnou ke 

splnění bakalářského studia. Doufám, že se to podaří. 
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