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Anotace 

 
Tato práce zkoumá funkci výtvarného vzdělávání na úrovni vybraných evropských a českých státních 

dokumentů, na úrovni pražských galerií a muzeí na Praze 1, které nabízí edukační programy pro školní 
skupiny, na úrovni jednotlivých edukačních pracovníků galerií, muzeí a výtvarného oboru na ZUŠ 
v Praze 1. 

Obsah práce vychází z dat sbíraných a analyzovaných metodou zakotvené teorie kvalitativního 
výzkumu. Výzkumná data prochází napříč celým textem, ukazují vazby mezi sebou a souvislosti 
s teoretickými texty. 

Text je rozdělen na dvě části. První část se zaměřuje na teoretická a výzkumná zjištění, jsou zde 
obsažena východiska celé práce, výpovědi o umění a vzdělávání z pohledu různých diskursů, vznik 
galerijní a muzejní pedagogiky, současné trendy galerijní a muzejní edukace, pozice galerijních a 
muzejních pedagogů, kompetence pedagogů, metodologie, výsledky a zhodnocení výzkumné sondy. 
Druhá část se zabývá didaktickým zpracováním výstavy „Po sametu“. Je zde popsána příprava, realizace 
a reflexe galerijní edukační praxe. 
 
Klíčová slova: diskurs, galerie, umělecké muzeum, umělecká škola, metody kvalitativního výzkumu 
 
 
 
 
 
Annotation 
  

This study examines the function of art education at the level of selected European and Czech 
national documents, at the level of Prague 1 galleries and museums that offer education 
programmes for school groups at the level of the individual education employees of museums, 
galleries and of primary graphic and plastic art school in Prague 1. 

The content of the thesis is based on data collected and analyzed using grounded theory of the 
qualitative research. The research data pass through the entire text and show the links between themselves 
and connections with theoretical texts. 

The text of the thesis is divided into two parts. The first one is focused on theoretical and 
research findings. Here are the resources of the whole work contained, statements about art and education 
from the perspective of different discourses, creation of gallery and museum 
education, creation of gallery and museum education, the current trends in the gallery and 
museum education, position of gallery and museum educators, the competency of educators, the 
methodology, research results and evaluation of research probe. The second part deals with didactic 
processing of the exhibition so called “Po sametu” (After Velvet). There is described the preparation, 
execution and reflection of the gallery education work. 
 
Key-words: discourse, gallery, art museum, art school, qualitative research methods 
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Úvod 
Téma diplomové práce „Diskursivní prostor mezi galerií a školou“ nabízí značně široké rozostřené 

pole, v němž si asi každý představí něco zcela jiného. Už samotná slova z názvu nesou v sobě 
nejednoznačnost. Co je zde myšleno oním diskursivním prostorem? Co si představit pod pojmem galerie? 
Jakou zde máme na mysli školu? Jediná spojka „mezi“ vymezuje prostor, v němž se má téma pohybovat. 

Začnu tedy odpovídat na položené otázky, abych objasnila, z jakého úhlu se na toto pole dívám. 
Diskursem v této práci míním nestálé a proměnlivé „pole výpovědí, přičemž výpověď1 je chápána jako 
funkce … a je vždy zapojena do ‚pole užití‛.“ (Fulková 2008: 16) Výpověď může být sdělována nejen 
jazykovým (verbálním) systémem, ale jakýmkoli znakovým systémem. Z toho vyplývá, že ptám-li se 
po diskursech, které fungují v prostoru mezi galerií a školou, ptám se po výpovědích různých znakových 
systémů a jejich vzájemných vztazích při interakci galerie a školy. Přičemž interakce může mít i nulovou 
intenzitu, protože i ta má výpovědní hodnotu. 

Pojem galerie zde ztotožňuji s pojmem muzeum výtvarného umění (dále jen muzeum), neboť 
pro tuto práci není podstatné, jestli tyto kulturní instituce vytváří své sbírky či nikoli, ale podstatná je zde 
funkce společná jim oběma a to funkce prezentační. Galerie i muzea umožňují jedincům z řad veřejnosti, 
aby si rozšiřovali své vizuální představy o výtvarná díla, která mají implicitně funkci komunikační 
a vzdělávací. A zde se právě střetává funkce galerií a muzeí s primární funkcí školy, protože ta je 
definována jako kulturní a „společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je poskytování vzdělání“ (Průcha, 
Walterová, Mareš 2003: 238). 

Po vyjasnění pojmů jsem mohla přistoupit k zaostřování své pozornosti na konkrétní instituce a data, 
abych mohla zaznamenat a poté zkoumat jejich pole výpovědí vztahujících se jak k diskursu umění, tak 
k diskursu vzdělávání a v rámci těchto diskursů hledat vlivy dalších diskursů (Fulková 2008, Syřiště 
2008). 

Zaměřila jsem se na aktuálně platné dokumenty MK ČR a MŠMT ČR. Jako budoucí pedagog 
s aprobací výtvarná výchova pro ZUŠ jsem sbírala výpovědi pedagogů výtvarného oboru v ZUŠ na Praze 
1 (ZUŠ Biskupská, ZUŠ Veselá škola a ZUŠ Orphenica). A podle dostupnosti konkrétních galerií a muzeí 
pro tyto vybrané ZUŠ, jsem oslovila ředitele a edukační pracovníky2 v Galerii hlavního města Prahy, 
v Galerii Rudolfinum, v Museu Kampa a v Uměleckoprůmyslovém museu, od nichž jsem získala 
dokumenty, udělala s nimi rozhovory a pořídila si záznamy z edukace3. Výše popsané druhy výpovědí mi 
posloužily jako materiál k výzkumné sondě prováděné metodou zakotvené teorie kvalitativního výzkumu. 
Metodologie a výsledky této sondy jsou uvedeny v Teoretické a výzkumné části, kde jsou rovnou 
validovány odbornou literaturou. 

Dále jsou v Teoretické a výzkumné části umístěny i vybrané současné trendy galerijní a muzejní 
pedagogiky a modely vyučování výtvarnému umění, jež reagují na současné postmoderní chápání 
kultury. 

Za touto částí je zařazena Didaktická část, v níž uvádím svůj edukační program vytvořený pro část 
výstavy „Po sametu“ a skládající se ze dvou vyučování (studentů Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
v Praze a studentů ze ZUŠ Biskupská) v galerii U Zlatého prstenu, ze samoobslužných pracovních listů 
a k nim vytvořených rozšiřujících listů, kde zájemci (jak pedagogové, tak studenti) naleznou kulturní 
texty související s tématy pracovních listů a uměleckých děl. 

Poněvadž jsem při psaní textu vnímala vícečetné souvislosti mezi jednotlivými výpověďmi, 
kategoriemi a tématy sondy, ale lineárnost textu mi neumožnila seskupovat je prostorově (např. 
hypertextově) k sobě, jsou v souvisle psaném textu vytvořeny odkazy ve formě šipek ►, za nimiž 
následuje název kapitoly a (v závorce číslo strany), na niž čtenáře odvádím pro získání kontextových 
informací. Dále je vizuálně odlišen můj vlastní text psaný černě a text citovaný z dat a dokumentů 
výzkumné sondy psaný šedou barvou.  

                                                      
1 Výpověď je „funkce existence, jež patří k vlastnictví znaků a na základě které lze následně rozhodovat, analýzou či intuicí, 
jestli „dávají smysl“ či nikoli, podle jakého pravidla následuje jeden za druhým, co značí a jaký druh jednání je vyvolán jejich 
formulací.“ Výpověď jako funkce, která „křižuje oblast struktur a možných jednotek a která je odkrývá s jejich konkrétními 
obsahy v čase a prostoru.“ (Foucault 2002: 133) 
2 pojem edukační pracovník vysvětluji ve Slovníčku ►Slovníček, s. 93 
3 Pojem edukace je ekvivalentem českého sousloví „výchova a vzdělávání“. V práci jej užívám proto, že se s ním lépe operuje 
(Průcha 2002: 66). Další pojmy s tímto pojmem spojené vysvětluji ve Slovníčku ►Slovníček, s. 93 
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Teoretická a výzkumná část 

1.1 Počátky galerijní a muzejní pedagogiky 
aneb malý exkurz do historie edukace 
 
Školní prostředí se primárně spojuje s osobou pedagoga již od dob antického Řecka, kde pedagog 

provázel žáka na cestě jeho vzděláváním, což s sebou v každé době neslo nutnost přímého kontaktu 
a bezprostředního působení pedagoga na žáka a opačně. Interakce pedagog, žák a skupina žáků se 
zachovává i dnes v době mediální komunikace (chápáno jako komunikace prostředky, které umožňují 
komunikaci bez osobního kontaktu komunikujících), kdy i do školního prostředí pronikají technologické 
teorie4 jako způsob výuky.   

Činnost pedagoga spojovaná s institucí galerie a muzea je mnohem mladší už proto, že jde o instituce 
vznikající postupně až v renesanci. Nicméně již s jejich vznikem se objevuje role galerijního/muzejního 
pedagoga, kterou zastávají přímo majitelé sbírek. Ale stejně jako i školy nebyly přístupné všem 
bez rozdílu i galerie a muzea zůstala několik století široké veřejnosti uzavřena. Konec 18. století se 
pro Čechy a Moravu stal v tomto smyslu přelomovým, neboť v roce 1774 byla zákonem („Všeobecný 
školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy“) uvedena v platnost všeobecná vzdělávací 
povinnost pro všechny děti a v roce 1796 bylo otevřeno první veřejně přístupné muzeum v Černínském 
paláci díky Společnosti vlasteneckých přátel.5 

Pedagog se v pozici průvodce či interpreta uměleckých děl zaměřuje na transmisivní formu 
vzdělávání. Ta je ostatně užita i při umístění textu ve formě popisek, tištěných komentářů nebo publikací 
u uměleckých děl. Jakmile se v uměleckém diskurzu mluví o pedagogovi (vzdělavateli) – ať už je 
pojmenován jakkoli - odkazuje k oboru pedagogiky. Pedagogika jako věda prochází v rámci výzkumů 
edukačního prostředí, vzniku teorií a ověřování jejich výsledků v praxi ve 20. století proměnami, které 
formují především školní prostředí, ale ani další edukační prostředí, mezi něž patří galerie a muzea, 
nezůstává nedotčeno a reflektuje tyto vzdělávací teorie a jejich metody. V Německu se už ve 30. letech 
20. století zrodila disciplína pedagogiky nazývaná muzejní pedagogikou. Muzejní pedagog tak získává 
své nezastupitelné místo v umělecké instituci, pokud si tato instituce hodlá zajistit a zachovat 
návštěvníky, kteří se výtvarným uměním primárně nezabývají, tudíž není jejich specializací. 

Právě inovativní a alternativní teorie edukace se staví do opozice transmisivní formě vzdělávání 
a navrhují nové přístupy. Tento fakt považuji za tak zásadní, že jej pro úplnost právě zde zdůrazním: 
Kultura funguje jako mnoho menších a malých spojitých nádob, kde při změně složení kapaliny v jedné 
z nádob dojde k reakcím v sousedních nádobách a postupně vznikají nové sloučeniny a ty mohou znovu 
vyvolat v předchozích kapalinách další reakce. Některé reakce probíhají dlouho, jiné velice snadno 
a rychle. V dnešní společnosti díky sloučeninám nazvaným „informační technologie“ a „internet“ 
probíhají právě ty rychlé reakce. Hodnocení jejich průběhů a kvality této práci nepřísluší, avšak co 
z jejich reakcí vzniklo pro obor galerijní a muzejní pedagogiky, je uvedeno v kapitole ►Současné trendy 
galerijní a muzejní pedagogiky (12). 

1.2 Proměna galerijní a muzejní pedagogiky 
Ještě v roce 2003 v rámci projektu „Brána muzea otevřená“ napsala Brabcová ve svém příspěvku 

do stejnojmenné publikace, že se galerie a muzea neidentifikují jako vzdělávací instituce, což se 
v pražském prostředí lehce pozměnilo a větší instituce vytvořily místa na pozicích edukačních 
pracovníků6, např. odborného pracovníka pro lektorskou činnost v GHMP v roce 2004, nebo edukační 
oddělení7, např. lektorské oddělení Musea Kampa v roce 2007. V roce 2008 vzniklo Centrum 
pro současné umění DOX, které od počátku akcentovalo vzdělávací potenciál. Nicméně existence 
edukačního oddělení či vykazování edukační a někde dokonce edukativní činnosti muzeí/galerií bohužel 
ještě nezaručuje obsazení pozice pedagoga expertem (viz výše) a tudíž kvalitní poskytování služeb, jak to 

                                                      
4 viz Bertrand 1998: 89-116 
5 podrobnější historie vývoje muzeí umění viz Kesner 2000: 19-33 a Horáček 1998: 39-44 
6 o pojmu edukační pracovník více ►Slovníček (93) 
7 o pojmu edukační oddělení více ►Slovníček (93) 
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dokládá H. Havlůjová ve svém článku hodnotícím příspěvky pronesené na konferenci Muzeum a škola 
ve Zlíně a kapitola ►Sám pro sebe (57). 

S tímto zjištěním vyvstávají hned tři otázky. První se týká hodnocení: Kdo má hodnotit edukační 
proces?(a) Druhá otázka souvisí s první, neboť se vztahuje ke kontrole: Jak a kým by měla být 
kontrolována kvalita edukace v muzeích a galeriích?(b) Třetí otázka směřuje ke školnímu prostředí 
a školnímu pedagogovi, který nese odpovědnost za dosažení vzdělávacích cílů vyučovacího předmětu, 
v rámci něhož se uskutečňuje návštěva galerie/muzea. Školní pedagog by proto měl zajistit žákům 
kvalitní výuku, i když probíhá mimo školní prostředí. Jak může školní pedagog zajistit studentům 
kvalitní edukaci?(c) 

(a) Protože se stále nacházíme v diskursivním prostoru, tak je nasnadě odpovědět, že edukační proces 
může zhodnotit každý, kdo se ho účastní. Všechny výpovědi by měly být akceptovány a zpracovány jako 
zpětná vazba. 

(b) V případě nekompetentnosti ostatních pracovníků galerie či muzea k hodnocení kvality 
edukačních aktivit by pozici hodnotitelů měli zaujmout právě školní pedagogové. Tak jako by měli být 
ve školním prostředí schopni hodnotit činnost svou a svých studentů, mohou podle reflektovat (obecně 
pedagogickou) činnost jiného pedagoga. K hodnocení může být využito dotazníků DINA (informační 
analýza diskursu).  

Navíc na českých pedagogických fakultách, kde probíhá studium výtvarné výchovy nebo vizuálních 
studií, existují minimálně semináře8, které každý budoucí pedagog VV nebo výtvarného oboru na ZUŠ 
absolvuje a získá teoretický i praktický základ muzejní a galerijní edukace vizuálního umění. Tím 
se nejen zajišťuje minimální kompetentnost, ale také rozšíření možnosti pedagogické činnosti absolventů 
v nové koncepci celoživotního formálního i neformálního vzdělávání v různých kulturních institucích.9 
Takový výtvarný pedagog by měl být schopen podat muzejnímu pedagogovi zpětnou vazbu, neboť má 
reflexivní kompetence. (c) Dokladem této kompetence u pedagogů je výpověď jedné galerijní a muzejní 
pedagožky, která získala kvalitní zhodnocení pedagogické (a výtvarné) činnosti právě od školní 
pedagožky, a proto s ní navázala spolupráci pro tvorbu galerijních edukačních programů: 
„... se zúčastňovala výzkumné části a dala mi tak kvalitní reflexe, nastalo takové porozumění mezi námi, 
že na další programy jsem ji mnohokrát oslovila, aby byla spoluautorkou už při té tvorbě, ...“ Tento 
příklad vede k poslední otázce po zajištění mimoškolní edukace školním pedagogem a to příkladem školy 
jako „otevřené“ instituce, která zajišťuje studentům edukaci v mimoškolním prostředí ►Pedagogický 
konstruktivismus (19). Jsem si vědoma argumentů, v nichž pedagogové uvádí maximální vytíženost prací 
pro školu, kdy pak na další činnost, která přesahuje rámec školy, nezbývá čas ani síla10, nicméně 
se pokusím popsat možnost, která vychází vstříc naplňování školních výstupů a cílů v kapitole 
►Partnerství (54). 

Tři případy otevřenosti muzeí/galerií škole popisuje M. Novotná ve své diplomové práci z roku 2003. 
Ve zkratce přibližuje fungování edukační činnosti v Národní galerii, Galerii Rudolfinum a U(P)M 
v Praze. U každé instituce uvádí informace o komunikaci a spolupráci galerie/muzea s učiteli, 
o propojování obsahu vzdělávacích programů s obsahem školního učiva a o materiálním zázemí11. 
Novotná dochází k závěru, že „charakter vzájemné spolupráce [..] má často podobu koordinovaného 
postupu, nikoli týmové práce“ (Novotná 2003: 34). 

 

                                                      
8 dokonce jsou na pedagogických fakultách zakládány studijní obory galerijní a muzejní pedagogiky: v Brně navazující 
magisterský studijní program Galerijní pedagogika a zprostředkování umění, v Olomouci 4 semestrální studium Muzejní 
a galerijní pedagogiky pro absolventy magisterských programů 
9 „kulturní odvětví bude také stavět na potenciálu kultury jakožto konkrétního vkladu / nástroje pro celoživotní učení a že kultura 
a uměni budou podporovány v neformálním i formálním vzdělávání“ (SKP: 67) 
10 P3: „Je to ostuda, ale protože já jsem teďka v takové situaci už asi třetí rok, že já učím na třech školách a já jsem rád, že to, 
co se snažím předat studentům, tak jim předám, ale že bych z jedné nebo z druhé školy měl čas jim zařizovat zážitkový seminář, 
na to už nezbývá čas.“ 
11 plné znění autorčiných zjištění in Novotná 2003: 29-35 
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1.3 Současné trendy galerijní a muzejní pedagogiky 
Současnou situaci muzejní edukace v ČR nelze hodnotit ani jako ideální, ani jako zcela nedotčenou 

a zanedbávanou disciplínu. V roce 1998 vydal R. Horáček publikaci „Galerijní animace“12, kde zhodnotil 
edukační aktivity prováděné v českých muzeích a galeriích sice jako rozmanité, ale „animace“13 se přesto 
vyskytovaly jen jako ojedinělé případy vedené „galerijními a muzejními pedagogy“, které označil 
za „zanícené aktivní osobnosti s vyhraněnými schopnostmi“. V následujících letech 1997-2002 probíhal 
program Brána muzea otevřená Nadace Open Society Fund Praha na podporu proměny muzeí v „otevřené 
instituce schopné dialogu s veřejností.“14 Ze dvou cílů, které si program vytyčil, se jeden týkal právě 
„rozvíjení vzdělávací funkce muzea“15 (spolu s ním vznikl i záměr vytvořit systémový základ spolupráce 
mezi muzeem a školou). 

Jistým rozostřením dříve pevně daných pozic školních, muzejních a galerijních pedagogů, kurátorů, 
umělců,... i vzdělávaných žáků vázaných na daný prostor se rozšiřují možnosti edukace. 

Aby zde nedošlo jen k uvedení jednotlivých příkladů z praxe českých muzeí a galerií, pokusím se 
o propojení konkrétních příkladů z praxe s obecnými pedagogickými kategoriemi ►Didaktické kategorie 
(34): 

 pedagog (v tuto chvíli kdokoli, kdo provádí edukaci) 
 subjekt edukace (v této práci nejčastěji student) 
 cíl  
 metoda a forma 
 učivo 

Zjednodušeně se na tyto kategorie lze ptát otázkami:  
 Kdo?  
 Koho?  
 Proč?  
 Jak?  
 Čemu?  

A právě při odpovídání na ně se objeví již nastíněné možnosti, které omezím jen na ty, které 
se uplatňují při práci se školní skupinou a pedagogy. 

1.3.1 Účastníci edukace 

Tato kapitola se týká výše zmiňovaných kategorií pedagog a subjekt edukace, na které se váží otázky 
„Kdo?“ a „Koho?“ Ve školním prostředí, kde funguje pedagog většinou autonomně, sám připravuje, 
realizuje i reflektuje výuku, se spolupráce „nenosí“, každý si „jede podle sebe“, ačkoli se 
v pedagogických publikacích dočteme i o možnosti týmového vyučování, kdy několik pedagogů společně 
plánuje, realizuje i hodnotí. I. Tvrzková a H. Kasíková považují týmovou práci za nejvyšší formu 
spolupráce, takže není jednoduché pro ni v edukačním prostředí vytvářet vhodné podmínky.16 V českých 
muzeích a galeriích, kde se nějaký typ edukace uskutečňuje, se ve většině případů setkáme jen s jedním 
pracovníkem zajišťujícím edukaci a nejčastěji se jedná o osobu s pedagogickým nebo uměnovědným 
vzděláním. V rámci své jedinečnosti, kdy se galerijní/muzejní pedagog ocitá v kulturní instituci mezi 
odborníky z jiných oborů, si buď může chránit své teritorium a „dělat si své“, nebo vyhledávat pomoc, 
případně se dokonce snažit o spolupráci ►Spolupráce (56) nebo dokonce o týmovou práci ►Partnerství 
(54). Zde uvedu tři příklady, kdy se tradiční role proměňují. 

1.3.1.1 Edukativní model 

V tomto případě by se hodila spíše otázka „Kdo koho?“, neboť ani v edukační realitě nemusí být role 
pedagoga a subjektu edukace vymezeny a jen z těchto pozic nahlíženy. Všichni jsme sociokulturně 
determinováni, takže i pedagog má své prekoncepty a subjektivní vnímání světa, které nelze ztotožňovat 
                                                      
12 celý název je uveden v seznamu literatury 
13 v této práci nazývané jako edukační programy 
14 Brabcová 2003: 14 
15 Brabcová 2003: 14 
16 „Představa o týmové práci učitelů vychází z konceptu školy jako učící se organizace. [..] Základním předpokladem ke škole 
jako učící se organizaci je rozvoj kolegiálních vztahů, jejich nasměrování na rozvoj kompetencí učitele i rozvoj školy. Kolegialita 
však nesmí potlačovat individualitu“ (Vališová, Kasíková 2007: 115). 
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s koncepty a fyzikálním světem. Jestliže pedagog vystoupí ze své výsadní pozice nositele významů 
a poznání a vědomě se o edukaci „podělí“ s ostatními účastníky edukace, kde „se všichni stávají badateli 
v kulturním dění a poznávají i svoji pozici“ (Kafková: 7), pak můžeme mluvit o edukativním modelu. 
Zatímco edukační proces rozděluje účastníky edukace na jedny, kteří vychovávají a vzdělávají, a druhé, 
kteří jsou vychováváni a vzdělávají se, v edukativním procesu je „zabudována reflexivní, výzkumná 
složka, takže všichni zúčastnění rovnou zkoumají, co se vlastně při konstrukci poznatku děje, jak 
vzdělávací proces probíhá a jak se z práce na něm mohou sami poučit o sobě a o společenských silách 
a vztazích, které skrytě ovlivňují způsoby zacílení konkrétního edukačního celku“ (tamtéž). 

1.3.1.2 Edukace pedagogů 

Být pedagogem, jak jsem popsala výše, tedy neznamená pouze učit, ale i učit se. Muzea a galerie 
nabízejí na rozdíl od škol vzdělávací příležitost pro různé sociální skupiny, dokonce i školní, galerijní 
a muzejní pedagogy. Některé programy fungují k získávání vědomostí, které pedagogovi chybí nebo jsou 
u něj málo rozvinuty, ale jsou nezbytné či žádoucí pro zkvalitnění jeho vyučování. Ty se vyznačují užitím 
metody přednášky a pozorování uměleckých děl. V rámci přednášky může být pedagogům představen 
edukační program pro školní skupiny, aby získali povědomí o jeho koncepci. V rámci těchto programů 
se z pedagogů, kteří ve školním prostředí řídí edukační proces z pozice moci a intelektuální převahy, 
stávají účastníci edukace (zjednodušeně) na stejné úrovni vzdělání jako ostatní (mimo pedagoga).  

Existují však i programy odpovídající definici semináře, při němž dochází k aktivnímu zapojení 
všech účastníků formou výměny zkušeností a poznatků, kdy se i galerijní/muzejní pedagog stává 
„badatelem“ jako ostatní, jak o tom vypovídá jedna galerijní pedagožka: „Automaticky od samého 
začátku se vynořil požadavek, že musíme mít odborný seminář, protože – jsme nechtěly nikoho poučovat 
– jsme si říkaly, že tohle ‚vzrůšo‛ při tom hledání, to by bylo dobrý, kdyby to ty učitelky taky měly. Aby 
to zažily. Když jsme hledaly ty kontexty, když jsme hledaly tu konceptualizaci, cesty porozumění 
a zároveň to bylo hrozně emocionální, protože ta Nan Goldin primárně zasahuje mezi oči tou silou 
obrazů. Což se podařilo.“ (L11) Tím, že se pedagog účastní semináře (přijde na program se svými 
studenty, naváží na něj ve škole a vytvoří reflexe), získává podněty, jimiž rozvíjí své pedagogické 
znalosti. V takovém případě se uplatňuje edukativní model ►Edukativní model (12). 

1.3.1.3 Umělec jako pedagog 

Lektorské oddělení  NG v Praze realizovalo multimediální vzdělávací projekt ArtCrossing, v jehož 
rámci figuroval umělec jako „zprostředkovatel setkání s uměním“. Umělec v návaznosti na svou vlastní 
tvorbu vytváří svůj edukační program, který konzultuje s pedagogem na bázi partnerské spolupráce. 
Spolupráce se jeví jako nutná hlavně proto, že umělci nemají pedagogické kompetence. Jedna z autorek 
projektu se dále zabývala možnostmi interpretací umění prostřednictvím autora a rozlišila pět možnosti: 
účast na procesu, představení záměrů a idejí, učení se technice, učení skrze umění a interpretování umění 
skrze umění. V prvním případě si subjekt edukace zkusí tvořit společně s umělcem. V druhém případě 
umělec odhaluje účastníkům, jak přemýšlí, buď prezentací svého díla a postupů nebo mohou účastníci 
pod jeho vedení tvořit. Třetí možností je učení technice nebo technologii, kdy umělec účastníkům 
předává individuální zkušenosti s výtvarným médiem (od malby, kresby po digitální fotografii a video 
art) v propojení s vytavenými díly v galerii/muzeu. Při učení skrze umění „umělec ve spolupráci 
s učitelem učí prostřednictvím specifických tvůrčích činností nejrůznější vzdělávací předměty. [..] 
Hlavním cílem těchto projektů je rozvíjet kreativní přístup dětí k řešení problémů“ (Škaloudová: 12). 
Jako poslední možnost popisuje autorka způsob učení, kdy jeden umělec interpretuje prostřednictvím 
své tvorby umění jiného umělce, a to tak, že použije cizí umělecké dílo nově ke své práci a výstupu. 
Tento přístup autorka charakterizuje trefně jako „postprodukční interpretaci umění“ s odkazem 
na N. Bourriauda (Škaloudová 2007: 13). 

1.3.2 Metody edukace 

Metody edukace se pojí s otázkou „Jak se učit?“ ►Metoda rozhovoru (35), ►Metody a formy 
edukace (48). Zaměřím se zde v návaznosti na publikaci „Brána muzea otevřená“ (Brabcová 2003) 
na klasifikaci metod z hlediska aktivity a samostatnosti studentů. Do první skupiny metod pak patří ty, 
v nichž pracují studenti samostatně buď s textem a obrazem nebo provádí materiální činnosti (praktické, 
pracovní, technické, manipulační). Texty mohou mít podobu pracovních listů nebo průvodců výstavou. 
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Praktická činnost je návštěvníkům umožněna na vyhrazených místech přímo v expozici nebo v přilehlých 
prostorech17. Jedná se o různě náročné výtvarné a tvůrčí činnosti od možnosti poznat, jak funguje 
výtvarná technika nebo princip vzniku díla, až po vytvoření artefaktu, který si návštěvník může odnést. 
Stále více se objevuje i praktická činnost vymyšlená přímo umělcem, kdy své dílo vytvoří tak, aby s ním 
mohli návštěvníci fyzicky manipulovat a docházelo nejen k mentální, ale i k fyzické interakci. Umělecké 
dílo se pak stává nástrojem k tvůrčí činnosti návštěvníka a k učení se praktickou činností.18  

Výhodou těchto metod je jejich „samoobslužnost“, která umožňuje individuální organizační formu. 
Studenti pracují svým tempem a mohou si rozhodnout, kolik času budou jednotlivým úkolům věnovat. 
Stejně tak za ně může rozhodnout a vybrat pedagog ►Pracovní listy (68), ►Rozšiřující listy (85). 

Druhou skupinu metod tvoří tzv. servisní formy (Brabcová 2003), kdy muzejní/galerijní edukaci 
školní skupiny zajišťuje a realizuje pracovník muzea. Nejčastěji jím v případě návštěvníků z řad studentů 
škol bývá edukační pracovník. Na základě nabízených servisních forem si pedagog zvolí, jestli půjde 
o metodu sdělovací (ve většině případů je nabízena formou přednášky či výkladu) nebo aktivizující 
metody, kam jsou řazeny dialogické a diskusní metody, situační metody a didaktické hry a zde i grafické 
a výtvarné činnosti. Záleží vždy na volbě školního pedagoga, nakolik ponechá edukační program 
na galerijním/muzejním pedagogovi, jestli vznese speciální požadavky nebo jen vybere z nabízených 
programů, do jaké míry propojí školní a mimoškolní edukační proces a jak hlubokou naváže spolupráci 
►Spolu-dílem-sám (54). 

1.3.3 Modely vyučování výtvarnému umění 

V předchozí kapitole jsem užila obecné dělení metod podle samostatnosti práce studentů, s nimiž 
souvisí i způsob práce pedagoga. V pedagogických publikacích (od článků v časopisech po monografie) 
se ale setkáme s pedagogickými metodami, které vytváří a prosazují jednotliví odborníci a které vychází 
z různých teorií vzdělávání. Aby jednotliví autoři novou metodu obhájili, odpovídají v ní zároveň 
na otázku „Proč touto metodou učit?“. Sledovat utváření těchto metod a reflektovat je, považuji jako 
budoucí školní pedagog nebo galerijní/muzejní pedagog za nezbytnou součást svého profesního rozvoje, 
proto zde uvedu ty, které jsem nalezla a shledávám je aktuální pro současnou praxi muzejní/galerijní 
pedagogiky. 

1.3.3.1 Dialogický model 

Nebo také dialogická praxe je založena na předpokladu, že dialog19 má schopnost odhalit moc 
současného umění a kultury, jestliže dojde k interakci, různorodému propojení s ostatními oblastmi 
kultury a symbolickému kódování, „které se rozvíjí, dekóduje a restrukturalizuje tak, že nakonec 
přesahuje původní znalost a dá z jejich vzájemné souhry vznik nové znalosti a prožitku“ (Tipton 2008: 8). 
Dialogická praxe má přivést návštěvníka do obsahů, které mu výstava prezentuje. 

T. Tipton se při objasňování metody opírá o konstruktivistické názory, kdy se představa20 utváří 
na základě znalostí a zkušeností (prekonceptů) jedince. Autorka vychází z předpokladu, že každý divák 
má své osobní kódy, k nimž se odkazuje, jakmile začne vnímat umělecké dílo. Což znamená, že každému 
jedinci jsou podle jeho dosavadních znalostí a sociokulturních zkušeností vlastní jiné „odkazy“21, s nimiž 
pracuje. „Odkazy“ si ukládáme do paměti jako příběhy či vyprávění, proto autorka píše o neonarativech. 
Tyto příběhy („texty“ životů jednotlivců) jsou nové v tom, že se liší od příběhů, jež nám předkládají 
uměnovědci. Nové příběhy jsou do galerijního/muzejního prostoru vnášeny diváky, aby si pak na jejich 
základě vytvářeli vlastní interpretace uměleckých děl. T. Tipton se tak přiklání k postmodernímu pojetí 
interpretace, kdy nahrazuje pasivní metodu přednášek o umění (zasvěcování diváka do teorií) 
„dialogickým díváním“ založeným na verbalizování představ všech zúčastněných. Současný diskurs totiž 
předpokládá proces, kterým je konstruován a identifikován význam skrze mluvení, text, uměleckou 

                                                      
17 A. Stuchlíková tyto místa v expozici nazývá „aktivními zónami“ in Stuchlíková 2009: 83-87. Dále o „aktivních zónách“ 
pojednává bakalářská práce od A. Stuchlíkové, která je dostupná z WWW: http://is.muni.cz/th/53968/ff_b/ 
18 odkazuji k projektu „Orbis Pictus aneb...“, který vznikl podle koncepce Petra Nikla, založeném na pořádání interaktivních 
výstav, o projektu více na www.orbis-pictus.com 
19 jako sociální jednání, chování ovládané významem vniká při aktivitě, kdy subjekt vytváří a rozpoznává významy skrze 
rozhovor, text, uměleckou tvorbu a zkoumání. 
20 reprezentace je chápána jako proces zprostředkování významů; forma poznávání, která v sobě nese mnohoznačnost; může mít 
podobu textu, myšlenky, verbální i neverbální, kinestetickou a senzitivní  
21 překládám tak anglické sousloví „codes of reference“ (Tipton 2007: 28), které v doslovném překladu znamená „odkazující 
kódy“ 
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tvorbu a bádání, dovoluje mnoha diskursům, aby byly založeny jak reflexivně tak i kriticky. Těmito 
myšlenkami se potvrzuje založení této metody na sémiotice, neboť si neklade otázku „Co je umělecké 
dílo?“, ale „Jak umělecké dílo funguje?“. Odpovídáním na tuto otázku jsou tvořeny významy, které 
vypovídají o znakových systémech dané kultury či subkultury a tudíž i o jejím chápání světa.  

Dále metoda vychází z vyučování orientovaného na studenta (subjekt učení), kdy je jedinec zapojen 
do procesu objevování a vytváření významů prostřednictvím svých osobních a sociálních zájmů. Takové 
konstruování významů ale nestačí, je potřeba „ko-konstruktivní“ učení, tedy učení založené na společném 
konstruování, tvoření pomocí dialogické komunikace. Dialogická komunikace poskytuje jednotlivcům 
mechanismus k objevování hodnot skrze vzory a postoje. Zároveň ale funguje také jako nástroj 
ustavování hodnot, myšlenek a názorů pro ostatní účastníky dialogu.  

V dialogickém procesu by měl fungovat pedagog v roli toho, kdo vhodně vede a poskytuje 
kontextuální informace, kterými si studenti doplňují znalosti, podle nichž hledají pochopení. Nemůže jít 
o pouhé předestření určitých interpretací, jimiž by byli studenti směřováni k objevení. Dialog v sobě 
ukrývá naslouchání, přemýšlení, dotazování a hledání, což jsou všechno netextové způsoby poznávání, 
které aktivně provádí všichni zúčastnění. Tento dialog je pak podle autorky opravdovou „inter-textuální“ 
komunikaci, komunikaci mezi „texty“, kde si účastnící utváří své poznávání na rozpoznávání a dospívají 
k pochopení. 

Metodu užila M. Fulková a L. Kitzbergerová při koncepci edukačního programu k výstavě I.N.R.I. 
v Galerii Rudolfinum v Praze (Fulková, Kitzbergerová 2001) a poté ještě společně s T. Tipton 
při programu k výstavě Uncertain States of Americe v Galerii Rudolfinum v Praze (Fulková, 
Kitzbergerová, Tipton 2007). 

1.3.3.2 Diskursivní model 

Diskursivní model vychází z Foucaultova pojetí slova diskurs, které je chápáno jako „proměnlivé a 
nestálé pole výpovědí, přičemž výpověď je chápána jako funkce [..], neměla by být ztotožňována s větou 
či řečovým aktem a ani za ní nestojí suverénní subjekt“, ale „je důležitá její spjatost s celkem.“ (Fulková 
2008: 16) „Diskurs může být definován jako skupina výpovědí, které patří k jednomu systému formace“, 
kde se formací rozumí princip rozptýlení a redistribuce výpovědí (tamtéž: 18). 

Diskurs se váže k „uplatňování moci v sociálním prostoru,“ (Fulková 2008: 16) tedy i v edukačním 
prostředí. Existuje i školní diskurs, který je udržovaný politickým diskursem, který definuje obsah 
vzdělávání, např. v Bílé knize a RVP. Tím, že zpochybňujeme samotný obsah vzdělávání, můžeme učit 
studenty, „jak demystifikovat kulturní manipulace, jimž právě obrazy, a to jak ve ‚vysoké‛, tak 
i v populární kultuře, skvěle slouží“ (tamtéž: 68). 

Diskursivní model vytvořený M. Fulkovou učí kritickému myšlení, reflexi, poznávání vytváření 
významů. Při tvorbě vzdělávacího programu autorka hledá témata a kontexty, jichž se prezentovaná 
umělecká díla dotýkají, a diskursivní vrstvy, v nichž se kontexty nachází. Tím se oslabuje dominance 
uměleckého diskursu, který ovládá muzea a galerie a přidává se k němu diskurs filozofický, vědecký, 
lékařský, psychologický, literární, genderový, historický, časopisů a autorských výpovědí vždy podle 
obsahu a témat výstavy.22 

Tento model jde proti hierarchii a moci diskursů tím, že prostřednictvím různých výpovědí nabízí 
různé pohledy, které klade na jednu rovinu. Žádná výpověď nenese a priori větší význam než ostatní a 
při realizaci programu se dokonce mezi ně vřazují i výpovědi účastníků. Tyto výpovědi pak mají 
charakter verbálních, výtvarných nebo grafických výpovědí. V souladu s psychologií H. Gardnera, 
kdy každý jedinec disponuje jinak rozvinutým typem inteligence, je účastníkům nabídnuto spektrum 
možných vyjádření23. 

1.3.3.3 Intertextuální model24 

Na základě neshody o tom, jak interpretovat umění v různých kulturách (i ve své vlastní), vytvořila 
M. Paatela-Nieminen intertextuální metodu, která umožňuje odkrývat multikulturní umělecké kvality. 

                                                      
22 o diskursivních vrstvách zvolených pro výstavu Nan Goldin více ve Fulková 2007: 68-69 
23 Navíc, jak píše P. Duncum (2001), vizuální artefakty existují ve vztazích k dalším sémiotickým kódům a odvolávají se kromě 
zraku na jazyk, zvuk nebo pohyb a gesta. 
24 tento text vychází z anglického textu PAATELA-NIEMINEN, M.: The intertextual Method for Art Education Applied 
in Japanese Paper Theatre – a Study on Discovering Intercultural Differences International Journal of Art & Design Education, 
2008, 27, 1. 
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Každý návštěvník muzea/galerie individuálně interpretuje umělecké dílo, čímž se dostává mezi 
i o prostoru odlišných kultur (i své vlastní). Metoda se zakládá na myšlence, že objevujeme vizuální 
a verbální texty skrze mnohost čtení. Metoda umožňuje studovat vizuální a verbální text ve vztahu 
k jiným textům stejně jako proces vytváření významů mezi texty. Metodu přejala autorka z lingvistiky, 
hlavně myšlenky intertextuality G. Genetta a J. Kristevy, ale pojem „text“ v této metodě odkazuje 
ke znakům jazykovým i vizuálním. 

Autorčin výzkum ukázal četné vztahy mezi odlišnými kulturami. Metoda předpokládá, že jeden text 
odkazuje k jiným textům v interkulturním prostoru, kde se protínají, a že vztahy se vytváří směrem 
do historie, ke genderu a kultuře. S nimi metoda pracuje ve 3 vrstvách s použitím pojmů paratext, 
hypertext a palimpsest (převzatých od G. Genetta), dále pak fenotext a genotext (koncepty J. Kristevy). 
Nejdříve užívá paratext (to, co doprovází text jako jméno autora, titul, úvod, předmluva nebo ilustrace). 
Paratext vytváří otázky a umožňuje propojení historie subjektu (např. uměleckého díla) a studovaného 
textu. 

V další vrstvě se dívá na texty, v nichž můžeme vidět starší stopy, můžeme dojít až k prvotnímu 
textu, což je metoda palimpsestu. V úvodu Genettovy knihy „Palimpsests“ vysvětluje G. Prince, 
že „každý text je hypertextem, roubujícím se do hypotextu25, staršího textu než je ten, který napodobuje 
nebo přetváří; každé psaní je přepisováním; [..] Ačkoli jsou všechny literární texty hypertextové, některé 
jsou jimi více než ostatní, plněji a výslovněji ‚palimpsestní‛. Je to ta plná a explicitní hypertextualita,“ 
kterou „Genette studuje základní typy textových napodobenin (parafráze, karikatura, podvrh) a přetváření 
(parodie, přesmyčka), jejich výrazné znaky, směsi a vnikání. Genettovo bádání vytváří úžasný příklad 
toho, co on sám nazývá ‚otevřený strukturalismus‛. [..] zaměřuje se na vztahy mezi texty; způsoby, jak 
se vzájemně jeden a druhý text znovu čtou a píší, ustavičné prolínání nebo promývání skrze texty 
v literatuře.26“ (Genette: IX) G. Prince na svých zkušenostech čtenáře demonstruje, že je možné číst jedno 
dílo, aniž bychom četli ta, z nichž dílo vychází – ta, která jsou jeho palimpsesty, ale bez nichž dílo tolik 
neoceníme. Velice hypertextuální dílo je pak výsledkem „brikoláže – vytvořením něčeho nového s užitím 
něčeho starého.“ Takové dílo ukazuje, jak si literární diskurs hraje s jinými, jak jich používá 
v překvapující podobě, jak je čte nepředvídatelným způsobem. (Genette: X) Tento nástin Genettova 
přemýšlení o literárním textu jasně ukazuje možnost užití při chápání uměleckých děl, kdy díla fungují 
jako hypertexty a palimpsesty. 

Poslední vrstva směřuje ke kultuře v rámci konceptu genotextu a fenotextu. Genotext dává jazyku 
tvar, je i procesem, v němž vzniká struktura textu, odkazuje k jazyku, z něhož vychází fenotext. Fenotext 
odkazuje k jazyku, který slouží ke komunikaci. Označení v sobě zahrnuje jak genotext, tak fenotext. 

1.3.3.4 Kontextový model 

Tuto metodu nazvala autorka, Y. Ferencová, „kruhovou oscilací“, protože „se získávané informace 
netýkají výhradně díla samotného, ale [..] kroužením kolem ohniska, hledáním i v poměrně vzdálených 
sférách napříč obory, se přibližujeme dílu, k němuž se vše vztahuje. Jako součást souvislého celku se tak 
obraz o díle plynule dotváří v procesu poznávání“ (Ferencová 2009: 56). Metoda si klade za cíl 
nepředkládat návštěvníkovi hotové interpretace o uměleckém díle, návštěvníkovi není podsouváno, 
co a jak má vidět a vnímat. Účastník edukace namísto toho přijímá individuální interpretaci uměleckého 
díla prostřednictvím vlastní tvůrčí aktivity. Autorka se domnívá, že se k poznání umění dá dospět různými 
cestami. V citátu G. Deleuze nalézá shodu s postupy ve svém modelu, kdy „je třeba umět poslouchat, 
sledovat, popisovat, obracet se k objektu, rozkládat ho a rozdrobovat ho, abychom z něj mohli získat 
pravdu“ (tamtéž: 37). Hledání pravdy má v publikaci četný výskyt, autorka například souhlasí 
s nalézáním pravdy podle A. Martin, která tvrdí, že „můžeme poznat pravdu tím, že uvidíme sebe samé, 
že uvidíme reakci na dílo v sobě samých“ (tamtéž: 89). 

Jde o metodu zkoumání uměleckého díla v kontextu, jehož podobu nalézá autorka v „modelu 
encyklopedie“ U. Eca, kde „každá položka musí být interpretována každou další možnou“ (Ferencová 
2009: 15). 

Galerijní/muzejní pedagog užívá metody monologu, ale vytváří prostor pro „mnohohlasý dialog“ 
účastníků s díly a mezi sebou, ale hlavně se sebou samými. Účastníkům je cíleně ponechán prostor k 
vyjádření názoru, vlastních zkušeností a pohnutek. Nejdříve se jedná o verbální činnost, která 
je spouštěcím aktem, tvaruje další průběh, pak až následuje praktická činnost prováděná nejrůznějšími 

                                                      
25 hypotext je opozitum k hypertextu; jestliže je hypertext textem navíc, pak hypotext směřuje dovnitř textu 
26 zde G. Prince cituje Genettovu jazykovou hříčku „perpetual transfusion or transtextual perfusion“, která překladem mizí 
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médii. Hlavní myšlenka se skrývá v nalezení souvislostí mezi svou činností a tvorbou umělce – „Skrze 
sebe se tak přibližujeme tvůrci díla“ (Ferencová 2009: 58), což má účastníkům umožnit nalezení 
odpovědí na otázky: „Jakým způsobem mohu vyjádřit já sám své stanovisko?“ Jak dalece se liší 
od vyjádření umělce? Co vedlo umělce k jinému vyjádření? Těmito otázkami Ferencová „krouží“ kolem 
prekonceptů a konceptů konstruktivismu, kde ovšem jedna autorská reflexe – reflexe samotného  
umělce -bude chybět mezi ostatními reflexemi účastníků a zůstane neautorskou reflexí, kterou si každý 
vytvoří podle svého prekonceptu. 

V edukačním programu „Barevné proměny“27, kde se účastníci seznamují s dílem C. Moneta „Dámy 
v květinách“, autorka rozkrývá postup, jakým je účastník veden k vlastnímu porozumění dílu. V úvodu 
užívá vstupního dialogu na téma světlo, kde účastníky vede „mezioborovým surfováním“ astronomií, 
optikou, fyzikou, fyziologií, sémiotikou, aby je stimulovala a motivovala. Následuje zrakové vnímání 
okolí, jehož vnímání je později proměňováno experimentováním účastníků s barevnými foliemi. Poté 
účastníci sami zkouší vlastní výtvarný záznam úseku dne ve své minulosti. Tato část se zaměřuje 
na výtvarný jazyk – kompozice, vzájemné ovlivňování barev, barevné odstíny – a je založena 
na předpokladu, že jsme schopni vnímat fyziologické účinky barev. Teprve po diskuzi nad vlastními díly 
účastníků přichází prohlídka uměleckých děl v expozici, kde mají díky své předchozí zkušenosti 
a poznatkům účastníci rozkrývat výtvarný jazyk C. Moneta. Pokouší se interpretovat z pozice diváka 
a pedagog doplňuje diskuzi o fakta, která mohou objasnit způsob tvorby C. Moneta, ale oscilují jen 
v umělecké oblasti (setkání a vlivy C. Moneta, koho C. Monet ovlivnil). Subjektivní vnímání a chápání 
se účastníkovi potvrzuje tak, že je mu předloženo uměnovědné chápání (faktů). Metoda osciluje 
v uměnovědných kruzích, kterých se drží a respektuje je. Potvrzuje účastníkům edukace ty prekoncepty, 
které se „protnou“ s umělecko-historickými koncepty. 

1.3.3.5 Model objektového učení 

V muzeích a galeriích se nacházejí nejčastěji originály uměleckých děl, jež si vynucují přímý 
kontakt, neboť jiné setkání s nimi nelze uskutečnit, aniž by neztratily něco ze své autenticity, a nedá 
se tudíž nijak nahradit. Přímou interakcí – spojenou s praktickou zkušeností a prožívanými emocemi28 - 
se do edukačního procesu zapojuje více smyslů, díky nimž získává jedinec různé formy informací 
k prožitku, z něhož se stává zážitek a vytváří se zkušenost. Zapojení více smyslů vede k lepšímu 
zapamatování poznávaného ►Metody a formy edukace (48). Uvedenými argumenty si objektové učení 
nárokuje své nezastupitelné postavení ve vzdělávacím systému. Uměleckým dílům se tak vedle 
estetické funkce přisuzují další funkce jako expresivní nebo poznávací, ale i třeba zábavní29. Jaké funkce 
v uměleckém díle nacházíme, záleží vždy na nás, subjektech (vnímatelích), nikoli na díle samotném. 
To je potenciálně mnohofunkční, s jednotlivými funkcemi vůči sobě, které se vůči sobě vymezují 
(Mukařovský 1966: 80-91). 

Učení z uměleckých děl může probíhat jak v prostředí školy, tak muzea/galerie, avšak muzea jsou 
k němu „předurčena“, neboť je prezentují návštěvníkům z řad veřejnosti. Umělecká díla „podněcují 
k praktickým aktivitám a jsou skrze tyto aktivity zkoumána“ a zároveň „vyžadují další (vnější i vnitřní) 
zdroj dat“, aby vydala „informační potenciál“ (Jagošová, Mrázová 2008: 231). A právě „objektové učení“ 
je podle Brabcové založeno na informacích spojených s vystavovanými uměleckými díly30.  

Navíc muzea svým zaměření koncentrují na jednom místě jen určitá umělecká díla – např. galerie 
Rudolfinum prezentuje „současné výtvarné umění s občasným exkurzem do časově vzdálených období, 
hledáním nových a často nečekaných souvislostí [..]“31 - čímž poskytují možnost utváření kontextů 
a komplexnějšího pohledu na vzdělávací témata. 

Každý návštěvník umělecká díla interpretuje, klade si otázku (byť jen podvědomě), jak má umělecké 
dílo vnímat a vztáhnout k dosud poznanému, může-li mít pro něj dílo poznávací hodnotu nebo nikoli. 
Proto je objektové učení - v návaznosti na konstruktivistickou pedagogiku založeno na „principu 
kombinace aktivního učení a osobního porozumění“ (Brabcová 2003: 383). 

Cílem objektového učení je zpřístupnit umělecká díla prezentovaná jednotlivými muzei, zpřístupnit 
odborné informace a vědění, kterými v muzeu vládnou kurátoři, způsobem srozumitelným návštěvníkům 

                                                      
27 popis celého programu in Ferencová 2009: 60-71  
28 Jagošová, Mrázová in Muzejní pedagogika dnes 2008: 230 
29 J. Mukařovský (například) popisuje svou typologii funkcí a dělí funkce na bezprostřední, kam patří funkce praktické 
a teoretická, a na znakové, kam patří funkce symbolická a estetická (Mukařovský 1966: 87-94 ) 
30 jaké informace jsou v objektovém učení s uměleckými díly spojeny, dokládá graf  ►Příloha č. 1 
31 http://www.galerierudolfinum.cz/index.php?site=ogalerii/ogalerii-onas&lang=cs 
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a to tak, aby jich využívali pro vlastní učení, dále pak umožnit návštěvníkům porozumět tomu, co a proč 
muzeum uchovává a vystavuje, a v neposlední řadě učit kritickému myšlení.  

Metody a formy objektového učení koncipují galerijní/muzejní pedagogové tak, aby účastníci 
zapojili smysly a intelektuální schopnosti, rozvíjeli svou představivost, tvoření hypotéz, popisování, 
shromažďování, klasifikování, analyzování a hodnocení informací, které slouží k interpretování objektu 
a nalézání odpovědí na vlastní otázky (Brabcová 2003: 382-383). 

Například UPM v Praze založilo svou vzdělávací strategii na modelu objektového učení a v rámci 
projektu „Brána muzea otevřená“ vytvořily V. Jinochová32 a T. Typoltová výchovně-vzdělávací systém 
„Dotkněte se muzea“ (Jinochová in Brabcová 2003: 159-164), který je představen v již jmenované 
publikaci „Brána muzea otevřená“.  

Muzea a galerie ve svých edukačních koncepcích pracují s tím, s čím jako instituce prezentující 
(a často i sbírající) umělecká díla disponují. Články a publikace o objektovém učení vycházející v ČR 
se inspirují „object learning“ a „object teaching“, o němž píší britští autoři jako E. Hooper-Greenhill nebo 
G. Durbin, S. Morris a S. Wilkinson. Právě z publikace naposledy jmenovaných autorů použiji citaci, 
že „předměty vytvářejí náš svět a jsou pro jeho chápání stejně důležité jako náš jazyk,“ (Brabcová 2003: 
381) jež by mohla sloužit jako motto celého modelu objektového učení. 

1.3.3.6 Třístupňový model 

Tento model staví na myšlence časově delší práce na tématu, které výstava přináší, a jímž se má 
docílit systematického přemýšlení o tématu. Model zároveň propojuje školní a muzejní prostředí jako 
součinitele poznávání. Naplnění tohoto modelu a jeho edukačních záměrů předpokládá iniciativu školního 
pedagoga, který se musí předem seznámit s muzejním programem, přijmout jeho navrhované koncepce 
nebo si je přizpůsobit potřebám svým a svých žáků. Koncepce přípravné části, která probíhá v rámci 
školního prostředí před návštěvou výstavy, tedy závisí čistě na pedagogovi. Pokud ji pedagog s žáky 
kvalitně provede, měla by žákům umožnit rychlejší a snadnější vnímání obsahu výstavy a muzejní 
edukace. Po návštěvě výstavy má školní pedagog možnost pokračovat v tématu navázáním na muzejní 
zážitek a zkušenost a rozvíjet, upevnit nebo reflektovat nabité poznatky z výstavy další aktivitou 
ve vyučování. 

Třístupňový model vytvořila M. Fulková se studentkami KVV PedF UK pro edukativní program 
k výstavě Nan Goldin ►Diskursivní model (15), kde byl každému školnímu pedagogovi ponechán 
prostor pro „zpracování vyučovací jednotky jako ‚specifické sémiotické domény‛ a její zasazení do 
vlastního pojetí předmětu VV, s ohledem na další, širší prostory umění, kultury, sociální praxe, atd. 
s respektem k žákům jako subjektům vyučování“ (Fulková 2008: 73). Vzhledem ke spektru témat, 
k jejichž uchopování program vybízí, a která jsou uplatněna v omezeném časoprostoru muzejní edukace, 
se pedagogům nabízí možnost k navázání na obsah programu nejen v jedné vyučovací jednotce, ale 
i dlouhodobým projektem33 (popřípadě i mezipředmětovým, neboť program užívá diskursivního modelu 
vzdělávání . 

Brabcová navrhuje v rámci objektového učení pro školní skupiny také nejméně tři fáze, neboť 
výzkumy prokázaly, že „pokud se děti na návštěvu muzea předem připraví, více si z ní odnesou“ 
(Brabcová 2003: 383). 

Na stejném principu koncipovaly doktorandky PF UJEP edukační programy pro Centrum současného 
umění DOX prezentované ve sborníku „Mezi viděním a věděním“, kde P. Černochová (2009) v programu 
„Manop: poslední první“ využila i možnost interdisciplinarity a uplatnila pohybové etudy a pohybově-
výrazové hry (z dramatické výchovy) a tvůrčí psaní (z českého jazyka a literatury). 

 
Pro srovnání či doplnění mnou zmíněných modelů edukace odkazuji k práci M. Novotné, která 

identifikovala jako současné teorie vzdělávání a pedagogické metody artefiletiku, interkulturní 
vzdělávání, komunitní učení, konstruktivistické teorie, kontextualizované učení, kooperativní učení, 
objektové učení, otevřenou pedagogiku, projektovou metodu, reflektivní přístup k výchovné praxi, učení 
praxí, utváření kritického myšlení a výchovu uměním (Novotná 2004: 23-27). 

                                                      
32 což je současná kurátorka edukační činnosti Uměleckoprůmyslového musea v Praze, V. Sehnalíková 
33 L11: „ten program je koncipovaný tak, že se má dotvářet minimálně v jednom dalším pokračování, maximalistický model pak 
počítá s projektem, který ten program iniciuje, a ten projekt může běžet třeba dalšího půl roku v té škole“ 
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1.2 Východiska výzkumné sondy 
Každý výzkum si žádá vymezení paradigmatu, z něhož vychází. Proto než se budu zabývat 

analýzami výpovědí, musím zde pro svou sondu objasnit její paradigmata.  
Obecně se za paradigma považuje „obor nebo oblast vědění, která zahrnuje specifický slovník 

a soubor praktik“ (Baker 2006: 139). Lze také říci, že jde o určitý obraz světa. Paradigma je také „soubor 
obecných názorů, výzkumných přístupů a konkrétních metod, které jsou sdíleny těmi, kdo realizují 
určitou vědu“. V takovém případě paradigma určuje, „co a jak zkoumat, jak zkoumané“ jevy vysvětlovat 
(Průcha 2002: 35). Určité paradigma se udržuje tak dlouho, dokud se nevyskytnou „anomálie“, které dané 
paradigma a vědy nejsou schopné vysvětlit, tehdy přichází krize a nutně musí dojít k obratu. (Průcha, 
Waltrová, Mareš 2003: 152) 

T. S. Khun tvrdí o humanitních vědách (vědy „o člověku“), že jsou „synchronně multiparadig-
matické“ (Průcha 2002: 35). I pedagogika je věda34 a tudíž i v ní utvářené vzdělávací předměty reflektují 
zmíněnou synchronní multiplicitu. Jaká jsou paradigmata, teorie a metody užívané ve výtvarné výchově? 
M. Fulková považuje za nejčastěji užívaná teoretická a metodologická východiska výzkumu ve výtvarné 
výchově hermeneutiku, fenomenologii, vizuální sémiotiku, etnografii, kritickou teorii, dekonstrukci 
a jako metody komparatistiku, ikonografii (ikonologii), interpretační analýzu, practice-led research, 
artist-led research, zakotvenou teorii a akční výzkum (Fulková 2007, Fulková 2008). 

Jelikož tuto práci stavím na svých dosavadních znalostech a zkušenostech ze studia na KVV PedF 
UK, ale i svého života v dané společnosti, položila jsem si při stanovování východisek této práce otázku: 
„Jakými teoriemi a metodami jsem byla doposud ovlivněna?“ Hledáním mezi pedagogickými teoriemi 
a teoriemi umění jsem rozpoznala vlivy pedagogického konstruktivismu, vizuální sémiotiky, 
fenomenologie, plurality postmoderny, vizuální kultury. Pro výzkum jsem užila metodologií 
kvalitativního výzkumu, která je podrobněji rozvedena v kapitole ►Metodologie (42). 

1.2.1 Fenomenologická sociologie 

Fenomenologie zakládající se na popisu fenoménů zkoumá jevy „takové, jaké opravdu jsou, 
a ne takové, jak je na ně na základě dosavadních znalostí pohlíženo“ (Hendl 2008: 73). Hlavní 
představitel fenomenologie E. Husserl vysvětluje souvislost mezi subjektem, vnímáním, prožitkem 
a poznáním, z níž vychází další fenomenologové, takto: „Při vnímání by měla být vnímaná věc dána 
bezprostředně. Před mým vnímajícím okem stojí věc, já ji vidím a uchopuji. Ale vnímání je pouze můj 
prožitek, prožitek mne jako vnímajícího subjektu. Podobně jsou subjektivní prožitky i vzpomínka 
a očekávání a také všechny na nich budované myšlenkové akty.“ Z toho pro Husserla vyplývá, 
že „poznání je ve všech svých podobách psychický prožitek: poznání poznávajícího subjektu“ (Husserl 
2001: 27). Z čehož vyplývá, že žádná věda nemá „sebemenší přednost před jakýmkoli skutečným 
či domnělým poznatkem běžné zkušenosti“ (tamtéž: 31). 

Každý prožitek je možné nazírat a uchopovat v tzv. „reflexivním vnímání“ (Husserl 2001: 35). 
Ve fenomenologické sociologii se „poznání smyslu věci“ a „reflexivní vnímání“ děje v sociální akci, 
kterou je i vyučování. Zde pak jev nabývá smyslu (významu). Každý jedinec totiž disponuje 
interpretačními postupy, jimiž dává jevu význam, ale jen do další sociální interakce, kdy bude 
rekonstruován ►reflexivní kompetence, Co spojuje školní, galerijní a muzejní pedagogy? (41). 

1.2.2 Pedagogický konstruktivismus 

Konstruktivismus chápe poznání (také vědecké) jako „konstrukci, která se bez ustání vyvíjí“ 
(Bertrand, 1998: 66). Vzhledem k tomu, že náš poznávací proces začíná již před institucionalizovaným 
poznáváním (v instituci školy), student vstupuje do školy „s už hotovými empirickými poznatky“ (tamtéž: 
67). Tyto poznatky se podle Bachelarda nachází ve stádiu naivního realismu a pedagog vede studenta 
k dosažení stádia diskursivního racionalismu. 

Konstruktivismus přišel v této souvislosti s pojmem „prekoncept“35, kterým se rozumí doposud 
získané znalosti a zkušenosti jedince uspořádané v individuální struktuře myšlení. Pedagog pak 
v konstruktivistickém pojetí používá metodologii: „nevím, co ví [žák], nevím, jak to ví, ale vím, že ví“ 

                                                      
34 Průcha 2002: 32-54 
35 s ním se v českých publikacích setkáme nejčastěji, ale existují další pojmenování téhož, např. spontánní koncepty, 
protokoncepty, naivní koncepty (Bertrand 1998: 69) 
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(Tonucci, 1991: 18). Pro pedagoga jsou prekoncepty podstatné z toho důvodu, že jimi studenti dekódují 
realitu a že k uchování nového poznání dochází, až když se integruje do „preexistujících struktur, které 
má žák k dispozici“. J. Piaget nazývá tyto struktury „schémata“ myšlení a pojmenovává dva způsoby 
integrace „asimilaci“ a „akomodaci“. Přičemž „asimilaci“ můžeme chápat jako „zahrnování do schématu, 
které se zatím osvědčilo“, zatímco v případě, že „nová událost nebo objekt nezapadají do osvědčeného 
schématu“ a dojde u jedince k sociokognitivnímu konfliktu36, nastupuje proces „akomodace“, kdy 
se schéma myšlení rekonstruuje (Čáp, Mareš 2007: 392). Konstruktivisté tyto myšlenky různými způsoby 
využívají. Francouzská skupina Nové výchovy staví učení „na konfliktech, rozporech a skocích 
v poznávacím vývoji“, avšak jiný zastánce konstruktivismu, C. Freinet, zakládá svou teorii na „kontinuitě 
zkušenosti a poznání, kontinuitě stále udržované technikou jakési adhese, ‚napojování‘ se učitele 
na zkušenost žáka“ (Štech 1991: 82-83). To znamená, že pedagog musí „začínat školní práci vždy 
od toho, co děti, všechny a každé zvlášť, reálně znají“ (Tonucci 1991: 19). Podle C. Freineta je nutné 
se zkušeností dále pracovat a to tzv. „badatelským přístupem“ – učení ve škole má mít „badatelský“ 
(výzkumný) charakter, vychází ze zájmu žáků, „ze kterého vzniká přání poznat“ a je tvořeno 
následujícími kroky: „zájem (přání poznat), otázky a hypotézy, projekt, pokus či hledání dat, kontrola“ 
(tamtéž: 84-85). Žáci tak rozvíjí své interpretační postupy, kterými pro sebe rekonstruují (nebo inter-
pretují) svět. 

Tím, že konstruktivisté pracují s tzv. blízkou zkušeností37, tj. vším, co je možné poznat kriticky, 
přímo a reálně, kladou další požadavek na vyučování, ale i na celou instituci školy, požadují jejich 
otevřenost okolnímu světu, z něhož si žáci mimoškolní zkušenosti přinášejí, a současně i otevřenost 
okolního světa škole ►Postmoderní pluralita (20). Pak je nezbytné přenášet vyučování do míst mimo 
školu, kde se život autenticky odehrává. S otevřeností nekonečnému vnějšímu poznávání se vytváří i nová 
role pedagoga. Není a nemůže být odborníkem na vše, „nemůže znát vše, co znají jeho žáci, způsobem 
jakým to znají“, ale funguje jako mediátor poznávání a „garant metody“, neboť ví, „jak se pracuje 
s poznáním, jak se postupuje, jak se různé poznatky srovnávají“ (Tonucci 1991: 21). Většina dětí zároveň 
nechápe navštěvování galerií a muzeí jako něco všedního. Nežijí v galeriích a muzeích, ale ve vizuálním 
světě, prostřednictvím něhož je pedagog může seznamovat s uměním a „otevřít“ jim tyto instituce 
►Vizuální studia (21). 

1.2.3 Postmoderní pluralita 

Pluralitu dnešního světa, kde „vše je dovoleno“ a kde neexistuje jeden vše jednotící názor, nazývá 
S. Gabliková postmodernou (Gabliková 1998: 80). Všeobecná akceptace mnohosti názorů přináší 
svobodu, ale tím i pocit dezintegrace. „Neomezená svoboda výrazu v jistém smyslu podkopává důležitost 
toho, co je vyjadřováno. … hranice mezi tím, co je jako umění přijímáno a co nikoli, už prostě 
neexistuje – za umění lze dnes vydávat cokoli“ (tamtéž: 83). V takto vnímaném světě otevřenosti všemu 
a všem je na pedagoga kladen požadavek na vedení studentů ke kritickému vybírání z nabízených 
možností, hledání kořenů jejich názorů, postojů, znalostí. Právě koncepce konstruktivistické pedagogiky 
se mi v tomto momentě jeví jako vhodné východisko edukace ►Pedagogický konstruktivismus (19). 
Dokonce i v případě, kdy sice studenti vyjadřují své myšlenky, ale jsou také vedeni k tvoření konsensu 
při skupinové práci (Tonucci 1991: 21). Tím se vytváří Gablikovou požadované napětí mezi svobodou 
individua a zdrženlivostí člena skupiny (Gabliková 1995: 142). 

Zmíněná pluralita platí i pro vnímání skutečnosti. Setkáváme se v sociální realitě, která je naší 
kulturní konstrukcí, kde každý z nás vlastní a stále si utváří svou individuální realitu. 

V rámci postmoderní myšlenky o neexistenci žádných „neutrálních fakt“ prohlašuje S. J. Grenz, 
že i „vědecká počínání jsou formou lidské jazykové aktivity (hry)“ (Grenz 1997: 60). Já bych s odkazem 
na sémiotiku zde spíše tvrdila, že jsou hrami znakových systémů. Takže i když se zde snažím o poznávání 
„fenoménů“, tak mohu dojít jen k výsledkům subjektivním, sociálně podmíněným, které se proměňují 
s žitou zkušeností ►Sociologická fenomenologie (19). 

1.2.4 Poststrukturalistická sémiotika 

Sémiotika jako „věda o znacích“ vychází ze strukturalismu, avšak neváže se pouze na verbální 
systém znaků, ale na různé systémy, které mají schopnost sdělování a které vnímáme synchronně. „Každý 
                                                      
36 Bertrand ve své klasifikaci teorií vzdělávání řadí prekoncept jako problém teorií kognitivně psychologických, zatímco 
sociokognitivní konflikt vztahuje k sociokognitivním teoriím, které vidí základ učení v interakci jedince s prostředím 
37 „blízká zkušenost“ je termín, který užívá C. Freinet 
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řečový akt zahrnuje přenos sdělení prostřednictvím ‚jazyků‘ gest, postoje, oblečení, účesu, parfému, 
přízvuku, sociálního postavení atd., a to vše nad, pod či za tím a dokonce i přes to, jaká slova právě říká. 
A dokonce, i když nemluvíme a nikdo nemluví na nás, hrnou se na nás sdělení z jiných ‚jazyků‘: houkají 
klaksony, blikají světla, omezují zákony, přesvědčují reklamy, přitahují nebo odpuzují pachy, jsou nám 
příjemné nebo nepříjemné chutě, dokonce i předměty, kterých se dotýkáme, nám systematicky sdělují 
něco, čemu rozumíme“ (Hawkes 1999: 104). Vlastně tu jde v tomto pojetí o teorii komunikace. Ale ono 
„každé sdělení se skládá ze znaků“, a proto mluvíme o sémiotice.  

Sémiotika se tak zabývá principy struktury znaků, „charakterem jejich užití ve sděleních“, 
ale i „specifičností jednotlivých znakových systémů a rozmanitostí sdělení“ uvnitř těchto systémů 
(tamtéž: 105). Mne zde zajímá především obrazový systém znaků ve spojení s verbálním systémem. 
Hawkes rozděluje znaky podle produkce na organické, které tvoří tělo, a na instrumentální, kdy 
používáme nějakého média k „prodloužení těla“, a rozvíjí myšlenku, že jakmile jedno médium převládne 
nad ostatními (jako je tomu i u uměleckých děl), už nedochází k přenosu předem zabaleného sdělení, ale 
vzniká autonomní sémiotický systém. Z hlediska poststrukturalistické sémiotiky by se takový systém, 
v němž dochází k neustálým pohybům (od jednoho znaku k druhému), dal charakterizovat „tekutostí“, 
v níž „nelze nalézt počáteční bod sémiózy ani finální okamžik, v němž by sémióza končila a význam“ 
se plně a nastálo vyjevil (Addison 1999).  

Všichni každodenně pracujeme se znaky a vytváříme si nové významy (vědomě či nevědomě). 
V době vizuální kultury jako pedagog výtvarné (tedy vizuální) výchovy musím reflektovat a používat 
právě sémiotické metody vytváření významů, učit studenty dekódovat znakové systémy pomocí jejich 
znakových systémů. Vizuální díla (mezi nimi i umělecká) v takovém případě fungují jako „místo, kde 
se významy vytvářejí .., konstruují se prostřednictvím interaktivního vztahu mezi uměleckým dílem 
(které bylo kdysi bezpochyby plné intencí) a vnímatelem“ (Addison 1999). Zde pak vzniká nárok na 
mnohačetné interpretace téhož ►Postmoderní pluralita (20). „To, že studenti pochopí, jak fungují 
znakové systémy, jim umožní zkoumat nejen obsah či techniku svých vlastních děl ve vztahu k jejich 
předlohám, ale též svou vlastní praxi, sledování a tvoření, jako metodu vytváření významu jako nositele 
komunikace“ (tamtéž). 

Takto chápaná sémiotika se zabývá problematikou vztahů mezi objekty a subjekty, které je vnímají. 
Znaky vždy fungují jako „prostředek sociální (inter)akce“. M. Fulková mluví v souvislosti s výtvarnou 
výchovou o tom, že „význam díla je vytvářen v synchronicitě ‚významového uzlu‛“, kde se potkává 
tvůrce (umělec, ale i student) a vnímatel v ‚symbolickém řádu sémiotických systémů‛, a tudíž „nastává 
nutnost neustálého porovnávání tohoto významu díla s aktuální sociální zkušeností“ (Fulková 2008: 58). 

1.2.5 Vizuální studia 

Vizuální studia vznikla jako „odnož“ kulturálních studií v důsledku uvědomění si, že současná 
kultura je silně založena na vizuální složce, a tudíž že nepřijímáme informace z okolí jen prostřednictvím 
jazyka, ale ve vzrůstající míře v podobě obrazných reprezentací, jejichž objem v současném světě 
převládl nad jazykovým sdělením (Mitchell). P. Duncum citujíc Chaplina konstatuje, že nikdy dříve 
nebyly obrazy tak důležité při vytváření identity a získávání a šíření vědění/znalostí (Duncum 2001). 

Náš svět se skládá z rozličných obrazů od map, komiksů, filmů přes lékařské snímky, internetové 
stránky až k designu výrobků a architektonickým výtvorům (Filipová 2007: 7). A o všech těchto obrazech 
si vytváříme obrazné představy, které jsou v ohnisku vědeckého zájmu vizuálních studií. Díky široké 
oblasti zkoumání je možné nazývat vizuální studia „interdisciplínou“ (tamtéž: 12). 

Výtvarná výchova jako jediný školní předmět, který se primárně zaměřuje na celé pole „vizuálně 
obrazného znakového systému“ a s jeho „vizuálně obraznými vyjádřeními“38 a „vizuálně vnímatelnými 
znaky“39, nemůže kulturní fenomén obrazných sdělení v každodenním životě přejít bez povšimnutí. Měl 
by jej reflektovat už proto, že jej sami studenti vnášejí do prostředí školy, jelikož se stal součástí jejich 
životů ►tzv. blízká zkušenost, Pedagogický konstruktivismus (19). 

Pedagogická koncepce VCAE (Visual Cultur Art Education), která vznikla v reakci na projevy 
vizuální kultury, se snaží zaměřit na vizualitu jako „syntézu vidění, imaginace a výtvarného projevování 
(seeing, imagining, showing) v širších souvislostech. Metodicky se VCEA opírá zejména o teorie, které 

                                                      
38 pojem užívaný v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vyjmenovává typy vizuálně 
obrazných vyjádření: hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, 
elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika (RVP ZV: 68) 
39 pojem užívaný v RVP ZUV 
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procházejí napříč dílčími obory a umožňují rozebírat kulturu z různých hledisek a v nadhledu, který dává 
možnost zahlédnout širší souvislosti mezi jednotlivcem, kulturním společenstvím a biologickými 
východisky lidské existence“40 (Honza 2006). 

Dokonce i B. Wilson (2003), představitel pedagogické koncepce DBAE (Discipline Based Art 
Education)41, navrhuje možnost propojení umělecké oblasti s vizuální v rámci rizomatického modelu 
edukace, kde by byla do obsahu edukace vřazena jak současná umělecká díla, tak všeobecně známá díla 
vizuální kultury. Rizomatický model musí nahradit stromový model, kde se daly nalézt cesty pohybu 
a vlivů od kmene k větvím a kde byl obsah vzdělávání rozdělen na základní a vedlejší.  

B. Wilson přebírá termín „rizom“, který při přeložení do češtiny znamená „oddenek“, od Deleuze 
a Guattariho, již jej užili metaforicky, aby jím popsali všechny části „nehierarchického“ systému. 
Drn travin je příklad (paradigma) oddenku, protože se skládá z mnoha propletených do stran rostoucích 
kořenů, travních kolínek a výhonků. Deleuze a Gauttari nacházejí podobnost mezi rizomem 
a společenskými principy propojení a různorodosti. Rizom pak v neustálém procesu znovu zakládá vztahy 
mezi sémiotickými vazbami, mocenskými organizacemi a okolnostmi, jež souvisí s boji umění, věd 
a společnosti.  

Rizomaticky se projevující vizuální kultura poskytuje jednotlivci maximální počet příležitostí, aby 
si vytvořil souvislosti mezi vizuálními texty a událostmi v rámci „textů“ pocházejících z jeho vlastního 
života. Jeví se pravděpodobné, že právě návrhy předkládané populární vizuální kulturou, jsou 
pro studenty důležitější než tradičně uspořádané kurikulum postavené jen na umění. A to ještě umění 
„prověřené dobou“, které již má určité stabilizované kulturní postavení, které Wilson nazývá 
„conventional“, což se dá do češtiny přeložit jako tradiční, konvenční, ale též stanovené, šablonovité. 
Z takového umění vychází DBAE, protože se zaměřuje jen na tradiční umělecká muzea, která 
neprezentují současná umělecká díla. Jenže právě současné umění a artefakty vizuální kultury (a s nimi 
provázané teorie, myšlenky a ideologie) jsou součástí naší doby a tudíž nás informují o našich 
„současných“ životech ►Pedagogický konstruktivismus (19), prozkoumávají a problematizují současnou 
společnost, probouzejí témata, která jsou našimi tématy, protože se týkají našich hodnot a snah. 

Pedagogové musí studenty učit vnímat širší kontext obrazů, který je tvořen sociálními procesy 
a vlivy, ale hlavně učit chápat ►Možnosti interpretace (36), neboť to, že se na obrazy (vizuálně obrazná 
vyjádření) díváme, vůbec neznamená, že jim rozumíme (Duncum 2001). Vidět totiž neznamená vědět. 
(Daniel) S tímto stanoviskem vzniká požadavek na získání vizuální gramotnosti (Mitchell, Fulková 
2002). Pedagog proto musí studentům poskytnout „kritické nástroje42“, aby mohli vizualitu prohledávat 
„zvídavým“ okem a byli schopni plně vizuální zkušenost zažívat i zaujmout kritický distanc. Vizuální 
gramotnost je rozhodně v současnosti nutné chápat jako funkční gramotnost, neboť člověk, který jí není 
vybaven, podléhá snadno „moci obrazů“ a „manipulacím“ (Fulková 2002: 13). 

                                                      
40 citováno z www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=32 
41 V roce 1997 psal J. Slavík o DBAE (Discipline-Based Art Education), že „se svým žákům snaží zprostředkovat poznání 
rozmanitých variant umělecké tvorby jako objektu. Zamýšlí se nad tím, jak je dílo vytvořeno, nad historickými kontexty jeho 
vznikání, dokonce i nad tím, jak jeho forma souvisí s osobními charakteristikami tvůrce uměleckého díla. Vztah osobnosti žáka 
samotného k jeho vlastní tvorbě je však z této analýzy vynechán, a pokud je rozebírán, pak slouží výlučně jako prostředek 
poznávání obecných zákonitostí umělecké tvorby [..] Právě proto se tento přístup nazývá „discipline based“ – orientovaný 
na obor, na disciplínu.“ (Slavík 1997: 63) 
42 M. Fulková uvádí kritické myšlení jako jednu rovinu vizuální gramotnosti 
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1.3 Jak se mluví o umění a vzdělávání... 
Než se zaměřím na jednotlivé texty, musím vyjasnit své chápání pojmu „kultura“, protože se vždy 

neshoduje s jeho pojetím v textech, z nichž zde bude citováno. Ve slovníku kulturálních studií 
se dočteme, že „koncept kultury je politický a podmíněný a vysvětlit jeho význam(y), znamená nalézt 
formy jeho užití a související důsledky“ (Baker 2006: 96). Geertz píše o přímém propojení „jak pojímáme 
kulturu“ a jak pojímáme člověka (Geertz 2000: 15). 

Texty politického diskursu (a nejen ty) vytváří představu kultury „ jako vyděleného, diskursivně 
ohraničeného souboru materiálních a duchovních hodnot“ (Fulková 2008: 230). Tato představa 
je umožněna díky schopnosti pojmu kultura být „pohyblivým označujícím, které dovoluje formulovat 
různé, odlišné a různými účely motivované promluvy o lidské činnosti“ (Baker 2006: 96). Eklektičnost43 
pojmu umožňuje jeho nadužívání, takže se setkáváme s užitím pojmu kultura v dalších diskursech, 
například přírodovědném (živé kultury) nebo ekonomickém (podniková kultura). 

V této práci je pojem kultura chápán podle diskursu humanitních věd. Vybrala jsem dvě antropolog-
gické definice, jichž je možné se zde držet. E. B. Tylor definuje „kulturu jako komplexní celek, zahrnující 
náboženské a etické hodnoty a systémy, právní předpisy, poznání, umění a všechny zvyky a schopnosti, 
kterými jedinec disponuje jako příslušník společnosti a které si osvojil učením“ (Fulková 2008: 226). 
A stejně tak dobře lze použít Geertzovo sémiotické chápání kultury vysvětlované metaforicky: „Člověk 
je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo upředlo, považuji kulturu za tyto pavučiny a její 
analýzu tudíž nikoliv za experimentální vědu pátrající po zákonu, nýbrž za vědu interpretativní, pátrající 
po významu“ (Geertz 2000: 15). 

1.3.1 ... na evropské a státní úrovni 

Shledávám velice zarážející - s odkazem na výše uvedené důvody komplikovanosti pojmu kultura, 
že nadnárodní a státní dokumenty používající pojmem kultura (frekventovaně) nepovažují vždy za nutné 
objasnit, jaké obsahy a významy nese. Nicméně již samotná existence ministerstev kultury44 signalizuje, 
že je pojem kultura chápán v politickém diskursu jako oblast, (sou)část celku, kterou stát chce svým 
působením ovlivňovat. A z dokumentu „Státní kulturní politika České republiky na léta 2009-2014“ (dále 
jen SKP) vydané MK ČR lze vyčíst, že pojem kultura obsahuje z pohledu autorů dokumentu i oblast 
umění ►Příloha č.2 - Pozice sektoru kultury (101). Oblast výtvarného umění, kam se řadí malířství, 
sochařství, řemesla, fotografie, patří spolu s kulturním dědictvím zahrnujícím muzea (a s nimi další) mezi 
tzv. „neprůmyslová odvětví45, která produkují nereprodukovatelné zboží a služby, které jsou 
„konzumovány“ na místě.“ (SKP: 43) Tato neprůmyslová odvětví pak spolu s průmyslovými46 tvoří 
kulturní odvětví neboli sektor.  

V rámci proměn v euro-americké společnosti, kde na místo tradičních výrobních odvětví nastoupila 
kreativní odvětví, se „hnacím motorem“ ekonomik vyspělých států staly kreativní průmysly, což nemohlo 
uniknout zájmu politickému. Mezi prvními postavila svou ekonomiku na kreativních průmyslech47 Velká 
Británie (Cikánek 2009) a dnes se s touto myšlenkou setkáváme i v českém politickém diskursu 
podmíněném politikou Evropské unie. Například  ve výše zmiňovaném dokumentu SKP se o kultuře 
dočteme, že má aspekt ekonomický i duchovní, měří se podle něj vyspělost společnosti a že je živnou 
půdou kreativity a mezi dalšími přispívá také ke vzdělanosti. (SKP: 10) V dokumentu „Zelená kniha“48 

                                                      
43 ukázka Kluckhohnových definic kultury: „1) celkový způsob života lidí; 2) společenské dědictví, které jedinec získává od své 
skupiny; 3) způsob myšlení, cítění a víry; 4) abstrahování z chování; 5) antropologova teorie o skutečném způsobu chování 
skupiny lidí; 6) zásobárna společných znalostí; 7) soubor ustálených orientačních reakcí na opakující se problémy; 8) naučení 
chování; 9) mechanismus normativní regulace chování; 10) soubor postupů přizpůsobování se vnějšímu prostředí a ostatním 
lidem; 11) kondenzát historie;“; 12) přirovnána k „mapě, síti, živné půdě“ (Hertz 2000: 14) 
44 Například ve Velké Británii funguje „Department for Culture, Media and Sport“, v Nizozemí „Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap” a ve Francii “Ministère de la Culture et de la Communication” 
45 Evropská komise je označuje jako „Oblast tradičního umění“ (Cikánek 2009: 53) 
46 Evropská komise je označuje jako „Oblast kulturních průmyslů“ (Cikánek 2009: 53) 
47 vymezení kreativních průmyslů je terminologicky i obsahově nejednotné (viz. Cikánek 2009: 47-53), například Evropská 
komise je rozděluje na sektor kulturní a kreativní, kde do kulturního sektoru „zařezuje oblast tradičního umění a oblast kulturních 
průmyslů“ a do kreativního sektoru zařazuje „všechna další odvětví a aktivity, které využívají umění a kulturu jako přidanou 
hodnotu v produkci zboží a služeb mimo oblast samotného umění a kultury“ (Cikánek 2009: 53) 
48 celý název dokumentu zní „Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“ 
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vydaném Radou EU je vyzdvihován potenciál kulturních49 a tvůrčích50  odvětví k vybudování „mocného 
kreativního hospodářství“, které může přispět k rozvoji strategie „Evropa 2020“.  

V roce 1989 konstatoval D. Harvey, že ekonomika rozvinutých zemí je založena na produkci 
„obrazných představ“ a designu, nikoli na užitkovém zboží a službách (Duncum 2001).51 Ekonomický 
diskurs si ze své pozice mocnějšího již podmanil umělecký (komerční i nekomerční) diskurs (a nejen ten). 
Politický diskurs reflektující primárně ekonomické potřeby (růst hospodářství, konkurenceschopnost, 
atd.) začal „konzumovat“ pojmy jako představivost a tvořivost nebo talent či estetika dříve patřící 
diskursu psychologie a filozofie. Právě představivost, schopnost tvořit a inovovat mají být hlavními 
„surovinami“ tvůrčího společenství, které bude nová podnikatelská kultura podporovat. (Zelená kniha: 2)  

„Pokud jde o přístup ke kulturním službám, tradičním institucím“, kam patří i muzea a galerie, tak 
těm „je vyčleněno zvláštní místo; je však třeba objevovat a podporovat nové způsoby zprostředkování 
kultury, které podnítí zvědavost, analýzu a demystifikaci, jakožto základ pro celoživotní vztah 
s kulturou“ (Zelená kniha: 9). 

A zároveň „pokud chce Evropa zůstat na špičce, je třeba neustále posilovat spolupráci mezi 
různými uměleckými a tvůrčími obory, (pod)odvětvími, hospodářskými oblastmi a body ve výrobním 
řetězci. Měla by být podporována intenzivnější, systematičtější a rozsáhlejší spolupráce mezi uměním, 
akademickými a vědeckými institucemi“ (Zelená kniha: 9). Zároveň dokument navrhuje v oblasti 
služeb vytváření klastrů, které mohou pomoci k přijetí kulturního produktu spotřebiteli. Klastr v sobě 
spojuje konkurenci i kooperaci. Umožňuje spolupráci firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů 
služeb v příbuzných oborech a organizací, které si navzájem konkurují, ale také kooperují za účelem 
zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu (tamtéž: 10). A jelikož i škola, 
galerie a muzeum podléhají regularitám ekonomicko-politickým, hraje i pro ně důležitou roli postavení 
na trhu. Školy upravují svou nabídku vzdělávacích a výchovných programů podle aktuální poptávky 
klientů (rodičů a jejich dětí) a ti si pak z této nabídky vybírají podle společenské situace (uplatnitelnost 
na trhu práce, potřeby vlastního rozvoje). Školy zveřejňují úspěchy svých studentů (neboli produktů), 
aby získaly další klienty a finance (státní, grantové, sponzorské) apod. Požadavky evropských a státních 
dokumentů na rozvoj představivosti, tvořivosti a zájmu experimentovat vyvolávají potřebu 
systematického podporování, rozvíjení a udržování těchto dovedností, což mohou nabídnout právě školy, 
galerie a muzea52 v rámci individuálního posilování postavení instituce, ale i při kooperaci v klastrech. 

Evropská kulturní statistika vedle vyjmenovávání oblastí spadajících do kulturního odvětví vymezuje 
i jejich funkce, kterými jsou ochrana, tvorba, produkce, šíření, obchod/prodej a vzdělávání. Podle SKP 
„je žádoucí podporovat .. spolupráci kulturních institucí se školami a zapojení do vzdělávacích 
programů, využití informačních technologií a soudobou uměleckou tvorbu“ (SKP: 54). 

Galerijní a muzejní pedagogika i výtvarná výchova dále mohou reflektovat zájem Rady EU o využití 
digitálních informačních a komunikačních technologií, který vyžaduje rozvoj elektronických dovedností 
a mediální gramotnosti občanů, aby mohli plně využívat kulturní nabídku a její obsah (SKP: 6). Zelená 
kniha se zmiňuje jen o „rozmanitější“ kulturní nabídce, ale vzdělávací programy (galerijní a muzejní 
a školní pedagogiky) by měly v rámci učení této funkční gramotnosti rozvíjet schopnost kritického čtení, 
na jehož základě pak budou studenti nejen schopni využívat kulturní nabídku, ale i si z ní umět cíleně 
vybírat. 

V systému Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) zajišťuje 
vybavení studentů mediální gramotností primárně „mediální výchova“, avšak už zařazením mezi 
průřezová témata si nenárokuje výhradní a jedinečné postavení při jejím osvojování, ale vytváří prostor 
pro kooperaci se vzdělávacími oblastmi: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, IKT 
a Umění a kultura. „Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické ‚řeči‛ 

                                                      
49 „kulturní odvětví“ jsou ta odvětví, jež produkují a šíří produkty nebo služby, které se v okamžiku svého vzniku vyznačují 
určitou povahou, zamýšleným využitím nebo účelem, a které jsou výrazem nebo prostředkem kulturních projevů, a to nezávisle 
na obchodní hodnotě, již mohou tyto produkty nebo služby mít. Kromě tradičních uměleckých odvětví (scénické umění, vizuální 
umění, kulturní dědictví – včetně 
veřejného sektoru) sem řadíme film, DVD a video, televizi a rozhlas, videohry, nová média, hudbu, knihy a tisk. Zelená kniha: 6) 
50 „tvůrčí odvětví“ jsou odvětví, která mají kulturní rozměr a používají kulturu jako vstupní hodnotu, přičemž jejich výstupní 
hodnota je především funkční. Patří sem architektura a design, které integrují tvůrčí prvky do širšího procesu, a také pododvětví 
jako grafický design, módní návrhářství a reklama. (Zelená kniha: 7) Shodují se s „oblastí kreativních průmyslů“ podle Evropské 
komise. (Cikánek: 53) 
51 Paul Duncum.  Studies in Art Education.  Reston:Winter 2001.  Vol. 42,  Iss. 2,  p. 101 (12 pp.) 
52 v rámci lisabonské strategie si SKP klade za cíl „podpořit tvořivost ve vzdělání tím, že kulturní odvětví bude také stavět 
na potenciálu kultury jakožto konkrétního vkladu / nástroje pro celoživotní učení a že kultura a umění budou podporovány 
v neformálním i formálním vzdělávání“ (SKP: 67) 
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znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu 
a zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné 
mediální produkce“ (RVP ZV: 102). 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV) umožňuje 
do dominantního uměleckého oboru, kterým je i výtvarný obor, integrovat „multimediální tvorbu“ 
(chápanou jako tvoření digitálními technologiemi). Zároveň již vzdělávací obsah výtvarného oboru 
využívání médií implicitně obsahuje, když jako očekávaný výstup žádá, aby žák uměl využívat základní 
techniky vizuálně obrazného sdělení a aby převáděl do vizuální formy vnímané smyslové podněty (RVP 
ZUV: 38). 

 
Dokument MŠMT ČR „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha“ (dále 

jen Bílá kniha) chápe kulturu jako schopnost člověka žít různými způsoby v nejrozmanitějších 
prostředích.53 Kultura (společnosti) je podle ní obsažena ve vědách, technice, umění, pracovních 
dovednostech, spirituálních a morálních hodnotách.54 Kultura (a v ní obsažené umění) má být obsahem 
předškolního, základního a středního vzdělávání55, kdy se jedinec „začleňuje do společenského procesu 
poznání“ (Bílá kniha: 14). Postoje některých úředníků bohužel ne vždy tento program naplňují, 
jak dokládá výpověď náměstka ministryně MŠMT ČR J. Müllnera z roku 2000 ►Příloha č. 3 (102), který 
důležitost enkulturace a socializace jedinců v instituci školy zcela zpochybňuje. Podle jeho slov vnímá 
MŠMT ČR kulturní vzdělávání jako důležité, nicméně musí řešit jiné priority, proto se odmítlo nejen 
podílet na sběru dat56, ale i zúčastnit mezinárodní konference „A Must or a-Muse“ pořádané nizo-
zemským ministerstvem školství, kultury a vědy, jejímž obsahem bylo mezinárodní srovnávání obsahů 
a pozice uměleckého a kulturního vzdělávání na středních školách v Evropě. Jaké priority má na mysli, 
již pan náměstek neuvádí.57 

Text „Bílé knihy“ dále dokládá, že se „objevuje nový koncept, celoživotní učení pro všechny, jehož 
postupná realizace se dnes stává cílem usilování jak mezinárodních vládních organizací (Evropské unie, 
Rady Evropy, OECD a UNESCO), tak všech vyspělých i rozvojových zemí. Přijali jsme jej proto za svůj 
cíl i my“ (Bílá kniha: 16-17). 

Současná politicko-ekonomická tendence k celoživotnímu vzdělávání se zdá být bodem, v němž 
se setkává škola, galerie a muzeum, neboli výtvarný obor a galerijní/muzejní edukační (edukativní) 
programy. V kurikulárních dokumentech, RVP ZV a RVP ZUV, nalezneme celoživotní učení jako první 
cíl vzdělávání (spolu se strategií učení), avšak ZŠ a ZUŠ se v naplňování tohoto cíle ocitají v různých 
pozicích už proto, že základní vzdělávání je povinné, ale základní umělecké vzdělávání patří do oblasti 
vzdělávání zájmového.  

Jakmile si ZŠ ponechává monopol na institucionální vzdělávání občanů po celou dobu, než jako žáci 
splní svou vzdělávací povinnost, a poté je vypouští do „životní praxe“, aniž by je vybavila znalostmi 
o dalších potenciálních vzdělávacích institucích (popřípadě i praktickou zkušeností s nimi), nepodporuje 
možnost rozvoje daného cíle (ani v průběhu školního vzdělávání). Pokud pedagog podnítí a podpoří učení 
žáků na uspokojení jejich potřeb58, pak by jim měl ukázat co nejširší pole možností, kde je budou moci 
i v budoucnu uspokojovat, zprostředkovat žákům přímý kontakt s institucemi, které uspokojují poptávku 
veřejnosti po vzdělávání. Mezi takové instituce patří i ZUŠ, galerie nebo muzeum. 

                                                      
53 „Člověka charakterizuje mimořádná plastičnost. Na rozdíl od živočichů, vybavených k životu určitým způsobem 
a přizpůsobených pro určité prostředí, může člověk žít mnoha různými způsoby a v nejrozmanitějších prostředích, pro každé 
z nich se však musí tento způsob života nejprve naučit, tj. tvořivě převzít jako kulturu od své rodiny a společnosti“ (Bílá kniha: 
10). 
54 Jeden z cílů vzdělávací soustavy: „Zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, obsažené ve vědách, technice, 
umění, pracovních dovednostech, spirituálních a morálních hodnotách jak nastupujícím generacím, tak do vědomí a činností 
všech členů společnosti. Sféra vzdělávání tímto způsobem zajišťuje kontinuitu minulosti, přítomnosti a budoucnosti a začleňuje 
jedince do společenského procesu poznání. Nedílnou součástí tohoto cíle je i uchování a rozvíjení národní, jazykové a kulturní 
identity, zejména ochranou kulturního dědictví“ (Bílá kniha: 14). 
55 „V obsahu (předškolního, základního a středního) vzdělávání budou vyváženě zastoupeny jak znalosti vztahující se k vědním 
oborům, tak k oblasti umění, tělesné kultury a techniky, při zvláštním důrazu na etické hodnoty a principy“ (Bílá kniha: 38). 
56 Dokument zaslaný na MŠMT ČR byl zaměřen na 3 oblasti: vztah mezi kulturní a vzdělávací politikou a uměleckým 
a kulturním vzděláváním na školách, vztah mezi praxí uměleckého a kulturního vzdělávání na školách a světem kultury, 
a výzkum a důsledky školního uměleckého a kulturního vzdělávání. 
57 Celé znění dopisu viz Příloha č. 3 
58  (Skalková 2007, 173-174) 
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ZUŠ ze svého statusu zájmového vzdělávacího zařízení, které poskytuje možnosti studia i pro dos-
pělé, plní cíl celoživotního učení explicitně59. Přesto by si měla udržovat charakter vzdělávací instituce, 
která si buduje svou nepominutelnou pozici „nepovinného“ vzdělávání, ale zároveň funguje jako prostor 
otevřený prostupování obsahů různých kulturních institucí i oblastí.  

 
RVP ZUV také používá pojmy „kultura“ a „umění“. Ve vzdělávacím obsahu výtvarného oboru 

se dočteme o chápání kultury jako „všeho“ vyjma vědy60. Stejně tak se v souřadném spojení objevují 
vedle sebe „umění“ a „kultura“61, jakoby se vyskytovaly vedle sebe a nikoli umění v rámci kultury.  

Jedna z klíčových kompetencí RVP ZUV nese název „kulturní“. V rámci ní se žák učí být „vnímavý 
k uměleckým a kulturním hodnotám“ a „chápat je jako důležitou součást lidské existence“, ale i „aktivně 
přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím“ (RVP ZUV: 
14). 

V charakteristice VO nalezneme pojmy „výtvarná kultura“ a „světová kultura“. Vztah k výtvarné 
kultuře si má žák vytvářet prostřednictvím učení se výtvarnému jazyku (a to i jazyku výtvarného umění) 
(RVP ZUV: 37). A oblasti světové kultury mají žákovi sloužit jako prostor, z něhož si vybírá podněty, 
vyhledává v něm náměty a inspiraci62. 

Dají se zde vysledovat i jisté možnosti přesahů obsahu edukace do „okolního světa“ a „mimo-
umělecké oblasti“. I když se jedna z oblastí výtvarného oboru nazývá „Recepce a reflexe výtvarného 
umění“, má se v rámci ní žák seznámit s využitím výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké oblasti 
a „objevovat v okolním světě a v uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky“ (RVP ZUV: 37) O tom 
jakým způsobem a kde má k „seznamování“ docházet se již RVP ZUV nezmiňuje, tudíž si pedagogové 
mohou vybrat mezi autentickým nebo zprostředkovaným „seznamováním“ a návštěvu galerie nebo muzea 
se žáky do vyučování nezahrnout a zůstat uzavřenou institucí. 

Právě onen stav, kdy školy zůstávají uzavřenou institucí, reflektoval J. Žalman63 v roce 2008 
na konferenci „Děti, mládež ...a muzea?“. Podle něho by měl být podnět ke spolupráci mezi školou, 
galerií a muzeem veden shora, nařízením z MŠMT ČR64. Jako pracovník MK ČR zastává názor, 
že je „vzdělávání v ČR stále zužováno na vzdělávání školní, tj. na učení – a aktivity jiné jsou pokládány 
za něco zbytného, do čeho za stávající ekonomické situace není možné investovat ani práci, ani peníze“ 
(Žalman 2008: 24). 

1.3.2 ... na úrovni kulturních institucí 

Ze všech kulturních institucí jsou zde vzhledem k zaměření této práce vybrány galerie, muzea umění 
a školy, neboť první dvě (primárně) „uchovávají“ pro společnost umělecká díla a třetí vzdělávání, což 
je v současné vizuální společnosti vedené k celoživotnímu vzdělávání spojuje. V této kapitole vycházím 
z výpovědí galerijních a muzejních ředitelů, jež jsem získala při realizaci výzkumné sondy. 

Galerie a muzea fungují v ekonomickém diskursu, který má největší moc. O tom, že jakékoli 
představy o umění jako kulturní složce, která nepodléhá komerčnímu diskursu, jsou zcela mylné už proto, 
že patří do kreativních průmyslů ►Poznámka 47 (23), kde se dostává do lineárního nebo komplexních 
vztahů s komerční složkou, o nichž píše podrobně M. Cikánek (2009: 70-79). A vypovídá o tom i jeden 
z ředitelů muzea: „Takže svým způsobem každá ta výstava se dá úžasně využít, když jsou na to peníze, 
když je dobrý PR a marketing.“ (V3) Pod vlivem přejímání amerických modelů vedení galerií a muzeí 

                                                      
59 „Studium pro dospělé umožňuje další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí 
celoživotního vzdělávání“ (RVP ZUV: 12). 
60 Žák „samostatně vyhledává náměty a inspiraci z různých oblastí světové kultury a vědy, individuálně si z nich vybírá podněty 
pro svou tvorbu“ (RVP ZUV: 39). 
61 „Osvojení těchto kompetencí umožní žákovi vytvořit si pozitivní vztah k umění a kultuře, k ostatním lidem i k sobě samému. 
.. Žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské 
existence“ (RVP ZUV: 14). 
62 „Očekávané výstupy 7. ročníku základního studia I. stupně  
Žák .. individuálně si vybírá podněty z různých oblastí světové kultury“ (RVP ZUV: 38) 
„Očekávané výstupy 4. ročníku základního studia II. stupně  
Žák .. samostatně vyhledává náměty a inspiraci z různých oblastí světové kultury a vědy, individuálně si z nich vybírá podněty 
pro svou tvorbu“ (tamtéž: 39) 
63 zástupce ředitele Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií na MK ČR 
64 „… aby se muzejní aktivity staly nedílnou součástí komplexního vzdělávacího procesu účinně podporovaného napříč resorty. 
[...] Vysvětlovali jsme, že se nám jedná především o tom, aby aktivity muzeí byly ze strany resortu školství vyžadovány a 
ovlivňovány – a aby se staly nedílnou součástí vzdělávacích a kulturních programů škol.“ (Žalman 2008: 24) 
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se nejsilnější sekcí instituce stává PR a marketing65, takže se muzea a galerie zviditelňují, ale podléhají 
obchodní strategii: nabídka podle poptávky a požadavků klientů.66 Tyto požadavky má plnit právě 
edukační oddělení67 ►Zábava (51). Z edukačních aktivit se tak vzdělávací (edukační) komponenta může 
ztratit, nebo již ztratila, případně díky sociokulturním mechanismům nikdy nebyla. Edukace se v poli 
diskursů nachází na okraji, neboť je nevýdělečná: „Tady doopravdy ty peníze, co se vydělají na 
muzejnictví, se dají do lektorského oddělení.“ (V3) A z takové pozice si nemůže nic diktovat, ale musí 
vycházet vstříc záměrům instituce, z nichž vychází edukační aktivity. V nich také existuje hierarchie 
návštěvníků a programy pro studenty zde nalezneme až na posledním místě: „Někdy uděláme jenom 
výstavu [..], vydáme dobrý katalog, udělají se k tomu dobré popisky a nebyla žádná přednáška [..] 
se snažíme ... tu výstavu mít dobře prezentovanou i mít třeba nějaké video, povídání o umění nebo 
umělci, když je možnost, tak nějakého lektora nebo kurátora, který může o té výstavě něco říct. Prostě 
vzdělávat, nejenom kurátory, ale současně i studentům představit nebo kolegům. Někdy se nám do toho 
podařilo, že jsme měli přednášku jak pro kolegy a lektory, tak i pro studenty.“ Jako by i při utváření 
priorit mezi formami edukačních programů a jejich účastníků šlo o následování umělecké a ekonomické 
hierarchie, kde jsou studenti chápáni jako nevydělávající, a tudíž opominutelná skupina návštěvníků. 

Muzea a galerie vykazují ve výročních zprávách také edukační činnost, takže ji akceptují jako jednu 
z funkcí své instituce, ale zároveň ji vnitřně rozdělují, jak dokládají výpovědi pedagoga a ředitele 
z různých galerií: 

„My nemáme externí lektory na ty školní edukační aktivity, ale máme asi tři externí lektory na ty 
typické lektorské prohlídky pro veřejnost, kam přijde třeba pět dospělých lidí a oni je provádí tou 
výstavou a není to spojeno s žádnou tou akcí.“ (L4) 

„... všem vrstvám našich návštěvníků poskytujeme možnost širšího se vzdělávání v oblasti toho, 
co je současné výtvarné umění nebo širšího vhledu nebo vysvětlování širšího kontextu toho, co tady 
vystavujeme.“ Pro „mladé lidi - řekněme pod osmnáct let -“ používá instituce „edukativních programů“, 
které podle ředitele poskytují „interpretaci nebo návod nebo určité interpretační možnosti toho, 
co v galerii vidí.“ Zatímco „dospělým divákům“ poskytuje instituce vzdělávání „v jiné formě, ve formě 
různých doprovodných programů, ve formě přednášek.“ (V1) 

Metody nabízené muzei a galeriemi dospělým návštěvníkům by se daly nazvat „metodami před-
kládání“, neboť návštěvníkům jsou předloženy „hotové“ interpretace odborníků (teoretiků, historiků 
umění, kurátorů, umělců, apod.), zatímco dětský návštěvník je veden k vytváření vlastní interpretace 
„metodou tvoření (produkce)“. Galerijní/muzejní pedagog dítěti pomáhá přímo či nepřímo (textem, 
technickým zařízením apod.) k vytvoření cesty k poznatku a propojení s dosavadními znalostmi 
a zkušenostmi ►Styly výuky a jejich pojetí (37). Samozřejmě se tato forma edukace u jednotlivých 
pedagogů kvalitativně liší, ale byla rozpoznána jako viditelná stopa dichotomie podle cílové skupiny, 
jíž je program nabízen. 

Podle výpovědi jednoho z ředitelů je umění nepostradatelnou součástí kultury, protože „výtvarné 
umění je nezbytnou součástí chápání současného světa, vede potom k tomu, že se rozšiřuje záběr 
možností pochopení zákonitostí nejširších společenských, hospodářských a všech možných 
a nemožných...“ (V1) A z toho vyplývá nutnost vzdělávání v uměleckém diskursu, neboť „umění jako 
médium komunikace vlastní specifický jazyk a jako každému jinému jazyku se je mu potřeba 
naučit.“(V1) Jedná se zde spíše o chápání vzdělávání z pohledu uměnovědce, který učí neodborníky 
(tudíž i děti) „co je jim sdělováno“, tedy co mají vidět, nikoli jakou a proč má sdělení funkci. 

1.3.3 ... na úrovni edukačních pracovníků 

Na jedné straně již samotná existence edukačního pracovníka v instituci galerie nebo muzea 
signalizuje alespoň navenek záměr instituce mít vedle jiných funkcí i funkci vzdělávací. Na druhé straně 
má výtvarný obor (výtvarná výchova) svým vzdělávacím obsahem reflektovat historický vývoj i současné 
umění. Každý pedagog obsah vzdělávání osobitě podle individuálních determinant, proto zde popíši 
konkrétní pedagogy účastnící se mé sondy a zjištění, ke kterým jsem dospěla. 

                                                      
65 PR je zkratkou anglických slov „public relations“ a dá se přeložit jako „vztahy s veřejností“ nebo „styk s veřejností“, ale často 
se již nepřekládá a i v diskursu češtiny se mluví o „pí ár“, stejně tak již v češtině zdomácněl pojem marketing 
66 „Často chodíme na americkou ambasádu, kde jsou přednášky Kennedy centra a kde mluví vždycky o PR a marketingu. 
Bohužel, teď ty muzea o tom jsou. Musí se vymýšlet, oni tomu říkají, zajímavé produkty, zajímavé výstavy nebo programy – 
a programům se rovná to lektorské oddělení. A na základě toho teďka ty muzea funguji.“ (V3) 
67 O pojmu edukační oddělení více ►Slovníček (93). 
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1.3.3.1 Školní pedagogové 

Nejdříve se zaměřím na otázku, jak vnímají vztah umělecké oblasti kultury ke školní edukaci 
pedagogové. O vztahu oblastí kultury a učiva píše Skalková, že „učivo vzniká zpracováním obsahů 
představujících různé oblasti kultury (vědy a techniky, umění, činností a hodnot) do školního vzdělávání 
...“ (Skalková 2007: 71). Pedagogové (a autoři učebnic) musí obsah výtvarného umění (dnes dokonce 
vizuální kultury ►Vizuální studia (21) „zpracovat“, neboli didakticky transformovat, do podoby vhodné 
pro výuku. Jednu z rovin didaktické transformace představuje vytvoření učebních plánů, které mají 
v českém prostředí nejčastěji formu předmětového uspořádání, což znamená, že jednotlivé školní 
předměty jsou spojeny s příslušnými vědními, technickými a uměleckými obory a praktickými činnostmi 
(tamtéž: 86). Z výtvarného umění jako kulturní oblasti vychází školní předmět výtvarná výchova 
a výtvarný obor a žádný z pedagogů nepochybuje o výtvarném umění jako součásti výtvarné výchovy. 
Kde je umění umístěno vůči komponentám edukace, naznačuje obecný graf č. 1: 

 
 

 
Graf č. 1 (převzatý ze Skalková 2007: 100) 
 
 
 
 
 
„Jak“ a „kde“ je v koncepci vyučování umístěno vůči ostatním komponentám edukace záleží 

na jednotlivých pedagozích, neboť jak učební osnovy, tak RVP (pro ZŠ i ZUŠ) nechává mezi cíli, 
kompetencemi, vzdělávacím obsahem (výstupy) výtvarné výchovy i oboru pedagogům volnost v pojetí 
edukačního procesu (RVP ZUV: 37-41). 

Před započetím sběru dat jsem si stanovila hypotézu, že se začlenění výtvarného umění do edukace 
bude u vybraných pedagogů lišit. Hypotéza se mi na vybraném vzorku potvrdila a ukazuje na spojitost 
s koncepcí (vyučovacím stylem) jednotlivých pedagogů. Ve všech se zároveň objevila spojitost mezi 
kódy motivace a intence pedagoga, obsah edukace, výtvarný umělec a jejich funkcí při výběru 
výtvarného umění. Podle cílů, učiva, motivace (což jsou kategorie obsahu edukace) zahrnuje pedagog 
ovlivněný svými motivy a zaměřením do obsahu edukace i určité výtvarné umění v podobě výtvarného 
umělce nebo výtvarného stylu, jak graficky znázorňuje můj diagram na následující straně: 
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Jako další kritéria pro výběr výtvarného umění se objevilo počasí a technické zázemí68, věková 
kategorie, psychický vývoj69 a potřeby studentů70. 

Výtvarné dílo ve vyučování funguje jako motivace k činnosti studentů, aby podle něho použili stejné 
výtvarné techniky a výtvarného jazyka. Stejně jako ve výtvarném umění se zkopírováním díla vytvoří 
artefakt, který se hodnotí po řemeslné stránce, avšak ztrácí uměleckou hodnotu, tak i výtvarné úkoly 
postavené na schopnosti studentů „tvořit podle“ mohou být založeny jen na zvládnutí a ovládnutí 
výtvarné techniky a kopírování výtvarných prvků. Umožní-li pedagog interpretace výtvarného díla 
studenty (i sebou), může učit studenty uplatňovat pro vlastní výtvarné vyjádření výtvarný jazyk. 

 
Dále se zaměřím na výpovědi ohledně začlenění přímého kontaktu s výtvarným dílem v galeriích 

a muzeích do edukačního procesu ve výtvarném oboru na ZUŠ. Ačkoli pedagogové souhlasí 
s navštěvováním galerií a muzeí,71 v některých edukačních koncepcích pedagogů autentický kontakt 
s uměleckým dílem nalezneme zřídka, někde zcela chybí. Zatímco téma „Příroda“ nebo úkol „Nakresli, 
co jsi dostal pod stromeček“ může pedagog zadat každý rok v průběhu celé školní docházky, výstava 
se již nikdy nemusí opakovat. Přesto výběr výstavy výtvarného umění pedagogové volí na základě 
tématu. Výtvarné umění se nachází v pozici čekatele, aby si je pedagog podle témat v ŠVP (osnov) zvolil 
jako vhodný doplněk.  

S jakým výtvarným uměním přijde student v průběhu edukačního procesu do přímého kontaktu 
(v prostředí kulturně umělecké instituce), záleží vždy na konkrétním pedagogovi72, jeho osobnosti, 
vyučovacím stylu a na pedagogických teoriích, o která se opírá jeho koncepce edukace. Analýza 
výpovědí ukázala ještě jednu stěžejní podmínku – čas. Zaprvé kategorie času souvisí s přípravou 
pedagoga, který v přípravě na vyučování musí být ochoten jít sám podívat na výstavu, najít a objednat 

                                                      
68 P2: „Nebo jsme si vybrali - I podle počasí jsme vybírali – výtvarníky. Teď jsme dělali, protože bylo krásné podzimní počasí, 
tak jsme si vybírali, protože tady je i fotoateliér, tak jsme si povídali o fotkách a děti zaujal Josef Sudek“ 
69 P3: „... co je to za věkovou skupinu studentů, aby se to hodilo z tomu jejich způsobu chápání, protože kdybych třeba přišel 
pro první druhou třídu s Picassem, tak by tomu nerozuměli, ale v té šesté třídě tomu Čapkovi – jsem mluvil s kolegyněmi – je to 
docela ideální záležitost, aby pochopili tu formu, tu kubistickou formu a jak se s tím Čapek vypořádal.“ 
70 P2: „... jaká je nálada nebo prostě podle potřeby těch dětí. To se nedá takhle. Protože každá ta třída je jiná. Každé to dítě 
potřebuje něco jiného, takže takhle to přizpůsobujeme...“ 
71 T.J.: „Co si myslíte o navštěvování galerií a muzeí se žáky?“ P12: „Jo, jo, jo. To bych určitě doporučila. Když jsem učila 
na základce, tak jsme chodili.“ P2: „My si většinou vybíráme takové galerie a muzea, kde s námi spolupracují i ti výtvarníci,..“; 
P3: „Tak já si myslím, že je to užitečná věc, ...“ 
72 Vše je o zájmu: Zájem pedagoga o konkrétní výtvarné umění a zhodnocení umění jako významného pro edukaci vede 
k nabídnutí návštěvy galerie/muzea studentům. Pedagog uskuteční návštěvu se studenty, kteří projeví zájem. (P2: „Já jsem to 
dělala tak, že jsme chodili jednou do měsíce, že jsem si vybírala děti, které by se chtěly zúčastnit, že jsem to nabídla celé škole, 
a když jsem měla jedno dopoledne volno, tak jsme prostě vyjeli na jedno dopoledne. Jsme si udělali takový program pro sebe. 
Nebylo to s celou třídou, ale bylo to s dětmi, které to zajímalo.“) 
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pro studenty galerijní/muzejní edukační program73 nebo si ho sám připravit74. Realizaci vyučování mimo 
školní instituci hodnotí pedagogové jako časově náročnější. Zadruhé se váže k tzv. volnému času, v němž 
„'mohu, ale nemusím' vykonávat určitou činnost [..] Činnosti ve volném čase nejsou ostře odděleny 
od her, činností učebních a pracovních“ (Čáp, Mareš 2007: 291). Pedagogové volí propojení volného 
času s pracovní i učební činností pro sebe a své studenty z důvodů sociálních emocí a edukačního cíle. 
Výsledky činnosti studentů v podobě výtvarných děl fungují pro pedagoga jako odměna75. 

Ještě dodám, že k tomu, aby edukace v prostředí galerie/muzea proběhla, je zapotřebí právě zmíněný 
čas v podobě větší hodinové dotace, než je běžně stanovena v učebním plánu daného vyučovacího 
předmětu. 

 
Než budu popisovat jednotlivé motivy vedoucí pedagogy k výběru výtvarného umění, zastavím 

se u pojmů, které spojují pedagogové s kategorií „výtvarné umění“. Každý pedagog ve své odpovědi 
na otázku: „Jak ve Vašem tematickém plánu nebo ŠVP zajišťujete žákům seznamování s výtvarným 
uměním?“ odhalil, jak fungují pojmy umělec, výstava (výtvarného umění), umělecké dílo, výtvarný styl 
(streetart) v koncepci jeho vyučování. Co do kvantity převládá jednoznačně mezi uvedenými pojmy 
„umělec“76 spojovaný s výtvarnou technikou, kterou reprezentuje a někdy tak slouží jako modelový 
příklad. 

U jednoho pedagoga se fixace na umělce objevuje i v dalších částech výpovědi, kdy za jedno z krité-
rií pro návštěvu galerie pokládá spolupráci s umělcem ►Umělec jako pedagog (13), v některých 
případech s rodiči, kteří pracují jako výtvarníci. Studentům je předkládána autentická autorská 
interpretace díla77. Dalším kriteriem je možnost praktické činnosti studentů s uměleckým dílem. Pedagog 
zde mluví pouze o interaktivních výstavách, které nabízejí interaktivnost explicitně, nikoli až v důsledku 
didaktické transformace. Získané poznatky a zkušenosti o výtvarném díle a jeho tvůrci jsou přenášeny do 
školního prostředí jako motivace. Pedagog motivuje studenty k vlastní tvůrčí činnosti formou nápodoby. 
Aby nedocházelo jen k opisování výtvarných znaků do díla studentů, čímž by se ztrácel význam znaků, 
musí se studenti učit hledat ve znacích své významy a přijímat interpretace jiných lidí. Tyto znalosti pak 
uplatní při vizualizaci vlastních vyjádření. Tento edukační proces je definován také v charakteristice 
výtvarného oboru v RVP ZUV: „…žákovi umožněno objevovat vizuálně vnímatelné znaky v okolním 
světě a v uměleckém díle, analyzovat náměty a výtvarné problémy s nimi spojené a prostřednictvím 
tvořivého výtvarného myšlení je uplatňovat ve vlastním výtvarném projevu“ (RVP ZUV: 37) ►Cíle 
edukace → Modely výuky (45). 

Jiný pedagog přímou recepci a reflexi výtvarného díla svým studentům v rámci vyučování nenabízí, 
protože nezapadá do pedagogovy koncepce edukace, jeho chápání funkce zájmové vzdělávací instituce 
ani přání klientů (studentů). Koncepce se zakládá na praktické činnosti, zvládnutí dílčích kroků postupu 
až k výslednému dílu ►Cíle edukace → Modely výuky (45). 

1.3.3.2 Galerijní a muzejní pedagogové 

Umělecké dílo prezentované v muzeu nebo galerii existuje jako součást kultury, takže vzniká 
v návaznosti na různé diskursivní vrstvy a jako vystavené umělecké dílo o nich zase vypovídá. Edukační 
pracovníci často mluví o kontextech, s kterými pracují při konceptualizaci edukačních programů. Jde 

                                                      
73 P3: „A nic novějšího nemám. Je to ostuda, ale protože já jsem teďka v takové situaci už asi třetí rok, že já učím na třech 
školách a já jsem rád, že to, co se snažím předat studentům, tak jim předám, ale že bych z jedné nebo z druhé školy měl čas jim 
zařizovat zážitkový seminář, na to už nezbývá čas.“ 
74 P2: „Většinou si vybírám to, co osloví i mne. Nebo na doporučení se tam jdu podívat, a když si dovedu představit, protože tady 
ty děti znám, co by jim to dalo, tak se na to potom jdeme podívat spolu [..] když jsem měla jedno dopoledne volno, tak jsme 
prostě vyjeli na jedno dopoledne.“ 
75 P12: „Oni mají ty hodiny tady, chtějí si to dělat. [..] Když se někam jde, tak je to většinou tak, že to pro ně dělám já ze svého 
volného času a protože je mám ráda. Mně to nikdo nezaplatí, ale dělám to. Do té ZOO jsme šli asi několikrát, ale dělám to. Celý 
den máte děti na hrbu, nemáte za to ani korunu, ale oni jsou šťastní. Potom mají úžasné věci. Fakt se jim to povedlo a bavilo je 
to. Já totiž s těmi dětmi tady mám jiné vazby, je to jako moje děti. Prostě jsou hodně blízko.“ 
76 P2: „jsme si povídali o fotkách a děti zaujal Josef Sudek, tak jsme si povídali o Josefu Sudkovi a podle toho jsme udělali 
obrázky.“;  
P12: „Já jsem s nimi třeba dělala Hunderdwassera, takže všechny ty monografie. Kdyby tady byl, tak bychom šli.“;  
P3: „Pak je to záležitost – jako třeba ten Josef Čapek – která se týká historie a dějin umění a týká se vlastně moderního umění, 
jakými vyjadřovacími prostředky ten Josef Čapek pracoval. [..] A pak vlastně kritérium, co se týče současných výtvarných 
umělců, kteří pracovali s fotografií nebo s videem jako Andy Warhol, takže to je zase, co se týče těch nových technologií.“ 
77 P2: „Protože tady jsou hodně děti výtvarníků, současných výtvarníků, tak jsme navázali třeba – máme dobrou spolupráci  
s F., kde se nám představovali nynější výtvarníci. Nás tam pozvali na ty výstavy a i nám hovořili k těm pracím, které tam 
vytvořili.“ 
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o kontexty z různých diskursivních vrstev, nejčastěji umělecké, která se objevuje v podobě interpretací 
umělcových myšlenek, jeho života, vývoje jeho tvorby, stylu tvorby, tak jak o tom vypovídá uměnověda. 
Vzdělávání je pak prostředkem k předání těchto již vytvořených představ „o čem a o kom je umění“. 
Jak dokládá jeden z analyzovaných galerijních dokumentů: „Studenti mají jedinečnou možnost sledovat 
vývoj jednoho z nejvýznamnějších českých malířů... seznámíme studenty s přechodem malíře od figurace 
k abstrakci.“ (D3.4) i výpověď muzejní pedagožky: „uvést do kontextu uměnovědného nebo do kontextu, 
co ten autor už znamená. Teď se u mladých autorů hodně řeší, jestli dostal Cenu Jindřicha Chalupeckého 
nebo kolikrát byl nominovaný, ale třeba co vystudoval, na jaké škole, u jakého profesora, protože 
to všechno spolu souvisí. Ono je tam představeno několik generací, takže kdo u koho studoval. Nemám 
ráda a připadá mi to zbytečné, zastavit se u některého díla toho autora a předříkat podrobně celý jeho 
životopis, ... hlavně jaký typ tvorby dělá.“ (L4) 

Jako další se objevuje silná vazba uměleckého a politického diskursu: „fotografie od asi šedesáti 
autorů přibližně od roku 1948 do roku 89 a to je tak strašně propojené s tou historií novodobou, že tam 
to nejde jinak provádět školy, než stále to propojovat s historií...“ (L4) 

Jen jeden z galerijních a muzejních pedagogů popisuje edukaci jako proces odehrávající se v diskur-
sivním prostoru, kde vytváří „model kulturního vzdělávání“ (L11). K uměleckým dílům tak přistupuje 
jako k prostředkům umožňujícím objevovat diskursivní vrstvy. Výtvarná díla prezentovaná na výstavě 
se nachází v průniku (tudíž vlivech) různých diskursivních vrstev – diskursu přírodních věd, humanitních 
věd (filozofie) 78, vzdělávání, výstavy ►Diskursivní model (15). 

1.3.4 Současná pozice galerijního a muzejního pedagoga 

    Mezi školním pedagogem a kurátorem 

To, jakou má galerijní/muzejní pedagog pozici v instituci a ve společnosti, záleží na moci diskursů, 
tedy na tom, jak se ve společnosti o profesi galerijního/muzejního pedagoga mluví, jak je chápána a jak 
je hodnocena vůči jiným zaměstnáním (zaměstnání jako činnost vykonávaná za peníze).  

Obor pedagogiky nesplňuje kritéria profese, jak o tom píše S. Štech (2008). Štech podle sociologi-
ckého vymezení profese vysvětluje, proč je zaměstnání pedagoga, ačkoli vykonává službu společnosti 
jako lékaři či právníci, řazeno pouze mezi semiprofese79. Za jeden z důvodů uvádí, že každý z dospělých 
absolvoval povinnou školní docházku, tudíž byl účastníkem školního procesu, má s ním své zkušenosti 
a subjektivně mu do jisté míry „rozumí“. Průcha ještě ve svém výzkumu zjistil, že nepedagogická 
veřejnost chápe pedagogiku jako „soubor praktických návodů a postupů“ a nikoli jako vědu, která je slo-
žena z teorie a výzkumu (Průcha 2002: 21). A právě toto mínění veřejnosti o školním pedagogovi ovliv-
ňuje celkový pohled na školní instituci.  

Zatímco galerii nebo muzeu umění v hierarchii institucí patří vyšší pozice. Muzeum a galerie jsou 
na jedné straně chápány jako „chrámy“80 (což podporuje i jejich architektonická stránka), které posvěcují 
hodnoty lidské tvořivosti, k nimž je třeba vzhlížet. Tak laická veřejnost smýšlí o umění do doby moderny. 
Na druhou stranu modernímu, ale hlavně postmodernímu umění laická veřejnost primárně nerozumí81, 
čímž mu přisuzuje roli nedotknutelného a zachovává si představu o umění jako součásti kultury pro vyvo-
lené, kteří rozumí (a tudíž jen oni mohou toto „rozumění“ předávat dalším). V takovém diskursu i peda-
gog působící v galerii nebo muzeu budí u veřejnosti větší respekt a je považován za experta. 

Jestliže společnost smýšlí odlišně o pozici školního a galerijního/muzejního galerijní/muzejní 
pedagoga, jaký mají na tyto dvě pozice názor odborníci? V ideálním případě by se stejně jako historik 
umění měl i muzejní pedagog zaměřit na hlubokou znalost určité epochy, která by odpovídala zaměření 
daného muzea či galerie, čímž by se stal expertem, který by mohl vystupovat jako rovnocenný partner 
kurátora výstav82 83 i jako partner školního pedagoga, s nímž nebo pro nějž koncipuje vzdělávací 

                                                      
78 L11: „výstava je vždycky součástí širšího celku nebo toho velkého kulturního pole. Z toho právě vznikly ty požadavky 
na diskursivní vrstvy [..] kultura je fotka, newyorská undergroundová kultura je newyorská literatura, poezie, atd., ale kultura 
je také fenomén AIDS, který se stal kulturním fenoménem, a to bylo vidět na té výstavě. [..] pravidelně se tam objevuje 
diskursivní vrstva nějaké filozofie, kterou tam dodáváme jednak jako zakládající úhel pohledu a taky fyzicky v podobě nějaké 
odpovídající studie“ 
79 více o charakteristice „úplné profese“, která vychází z Ornsteina a Levina, viz Průcha 2002: 174  
80 Horáček 1998: 33 
81 Brabcová 2002: 156 
82 L2: „Jednotlivé části muzejní edukace zajišťuji já. Zastřešuji je, ale samozřejmě přitom spolupracuji jak s kolegy – mám 
na mysli kurátory -, tak spolupracuji s KVV PedF UK a v posledních třech letech také s KOVF PedF UK, s jejími učiteli 
a studenty.“ 
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program.84 85 Galerijní/muzejní pedagog jako expert v oblasti výtvarného umění dokáže na rozdíl 
od historika umění své znalosti a zkušenosti didakticky transformovat, aby se výtvarné umění stalo 
učivem a umožnilo žákům poznatek. Zároveň dokáže zvolit vhodně formy, metody a pomůcky k dosažení 
stanovených cílů či záměrů. 

Pozice galerijního/muzejního pedagoga, jak jsem uvedla výše, se jeví ve společenské hierarchii 
povolání při srovnávání s pozicí pedagoga jako prestižnější. Ale jak je to s pozicí galerijního/muzejního 
pedagoga vůči ostatním zaměstnancům (kurátorům, ředitelům, ...) s odlišným profesním zaměřením? 
Na konkrétní odpovědi jsem narazila při analýzách výpovědí edukačních pracovníků a ředitelů institucí 
►Spolu-dílem-sám (54). Zde uvedu, co podle mého názoru o této problematice vypovídají internetové 
stránky jednotlivých muzeí a galerií, kde jsem hledala a zaznamenala pozici galerijní/muzejní edukace 
a edukačních pracovníků podle „viditelnosti“ mezi ostatními informacemi. 

1.3.4.1 Galerie hlavního města Prahy 

Při otevření odkazu www.ghmp.cz se návštěvník dostane na stránku s aktuálními výstavami. 
„EDUKAČNÍ AKTIVITY“ se nachází v levém sloupci, v horní liště jsou umístěny vedle výstav 
a expozic jen „doprovodné programy“, kam jsou řazeny kurátorské a autorské prohlídky, přednášky, 
besedy a služby (kavárna, knihkupectví, čítárna). Pod edukačními aktivitami se v ústřední části a v levém 
sloupci objevuje na prvním místě sekce „Spolupráce se školami“, kde je uveden i kontakt na „odborného 
pracovníka pro lektorskou činnost“. 

Kontakt na edukačního pracovníka lze nalézt i přes ikonu „KONTAKTY“ v levém sloupci pod „edu-
kačními aktivitami“, nachází se však až na 12. místě z 15 kontaktů. Zatímco kontakt na pracovníka 
zajišťujícího „Styk s veřejností (public relations)“, kam jsou řazeny doprovodné programy zmiňované 
výše, je na 4. místě shora. 

1.3.4.2 Galerie Rudolfinum 

Na úvodní straně webu www.galerierudolfinum.cz se na horní liště nachází mezi „VÝSTAVOU“ 
a „PUBLIKACEMI“ jen ikona „PROGRAMY“, pod níž se skrývají „Doprovodné programy“, 
„Edukativní programy“ a „Klub Otevřený dialog“. Pro informace o edukativních programech je potřeba 
rozkliknout ikonu „Edukativní programy“ v levém sloupci, jinak se návštěvník dívá jen na výpis 
aktuálních „Doprovodných programů“ popřípadě do jejich archivu. U každého edukativního programu 
nalezne návštěvník barevně zvýrazněný e-mailový kontakt. 

Telefonní a e-mailový kontakt je snadné získat také kliknutím na ikonu „KONTAKT“ v horní liště 
a nalézt rychle ve vizuálně přehledném textu „edukace a doprovodné programy“ pod nimiž je uveden 
Marian Pliska, telefon a e-mail. 

1.3.4.3 Museum Kampa 

Na úvodní straně www.museumkampa.cz nalezne návštěvník informace o lektorském oddělní 
v levém sloupci „Novinky musea“, které obsahovaly (v květnu 2010) na prvním místě informace 
o lektorských programech a „Muzejním kufříku“.  V horní liště se edukace nevyskytuje, je zde úvod, 
výstavy, sbírky, programy, museum, přátelé musea, nadace, pronájem, obchod, kontakty. Edukační 
činnost muzea se skrývá pod „programy“. Tato sekce je celá o „lektorském oddělení Musea Kampa“, 
kde jsou „animační programy a workshopy“ umístěny hned po „komentovaných prohlídkách“. 

V sekci kontakty najde návštěvník „lektorské oddělení“ umístěno mezi „sbírkovým a výstavním 
oddělením“ a „návštěvnickým provozem“. 

                                                                                                                                                                           
83 Ideální případ je, že ten člověk, který bude dělat edukační model, tak pracuje s kurátorem od začátku. A kurátor dostává 
obrazy, s kterými bude pracovat, ale já od začátku o nich vím, a bavím se s kurátorem jaké je jeho pojetí. A já už od začátku 
mohu vytvářet svoje pojetí, které je třeba souběžné nebo se ukáže, že bude protichůdné. Ale pak ta debata, to porovnávání s tím 
kurátorem mi zase může přinést novou dimenzi. Nevím, jestli kurátor má ze mne nějaký profit, jo. Doufám, že ano. 
84 L2: „Tady bych chtěla uvést, že se mi zdá úplně nejvýtěžnější, když učitel zavolá a konkrétně se domluvíme, co by potřeboval 
řešit při té návštěvě muzea. A to mi přijde jako úplně nejlepší způsob návštěvy muzea, že si tady splní své konkrétní výchovně-
vzdělávací cíle a já mu ten program mohu ušít na míru. I v té struktuře našeho programu máme tzv. programy pro školní skupiny, 
které jsme nazvali „Na míru“, a to si myslím, že je ten nejlepší způsob.“ 
85 L3: „Máme tam vlastně napsáno, že veškeré ty program je možné přizpůsobit podle toho, kdo se objednává. Když škola, 
co mám teď v poslední době nejvíc, že třeba přijede škola, která se soustředí na matiku, tak to uděláme víc do geometrie. To 
se týká nejvíce Kupky. ... Kupka má několik podsekcí, kde se dá zaměřit na geometrii, na hudbu, na historii, takže obměňujeme.“ 
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1.3.4.4 Národní galerie v Praze 

Na domovské stránce NG v Praze (www.ngprague.cz) nalezne návštěvník dvě možnosti, jak se infor-
movat o edukační činnosti v galerii.  

První možnost nalezne na horní liště hned pod první rozbalovací ikonou „NÁRODNÍ GALERIE 
V PRAZE“, kde se nachází odkazy „SLUŽBY VEŘEJNOSTI“ a „METODICKÉ CENTRUM“, které 
návštěvníka odvedou na stránky metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie 
v Praze, zde je v levém sloupci odkaz „Edukační činnosti“, kde se návštěvník dočte o jednotlivých 
lektorských odděleních NG v Praze a nalezne kontakty přímo na jednotlivá muzea NG v Praze. 
Nenachází se zde ovšem nabídka jednotlivých programů. 

Druhá možnost, jak se návštěvník dozví o programech pro školy, vede přes rozbalovací ikonu 
„DOPROVODNÉ PROGRAMY“ umístěnou na horní liště mezi ikonou „VÝSTAVY“ a „KONTAKTY“. 
Návštěvníkovi se rozbalí nabídka, v níž se na sedmé pozici nachází „AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGR-
AMŮ RPO ŠKOLY“ (nad ní jsou nabídky aktuálních programů, pro rodiny, kurzy, ale i studijní 
materiály). Na stránce „aktuální nabídky programů pro školy“ si návštěvník otevře nabídku programů 
(ve formátu pdf nebo word) podle muzeum NG v Praze, které chce se studenty navštívit. Hned v úvodu 
přehledu programů je uveden kontakt na konkrétní lektorské oddělení. 

Aby návštěvník získal kontakt na lektorské oddělení, musí na horní liště webových stránek při roz-
balení nabídky „KONTAKTY“ vybrat jedno z muzeí NG v Praze. Nebo musí na stránce „KONTAKTY“ 
sjet nakonec, kde jsou interaktivní e-mailové odkazy na jednotlivá lektorská oddělení. 

Na stránkách jsem nikde nenalezla, jak NG v Praze nazývá vedoucí a pracovníky v lektorských 
odděleních. 

1.3.4.5 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Na hlavní straně www.upm.cz se o edukační činnosti muzea návštěvník nedozví, „nabídku aktivních 
programů“ musí hledat v sekci „aktuality“, což je na hlavní straně druhá ikona shora, poté je nezbytné 
zvolit rok, pak výstavu, aby se návštěvník dostal k informacím o výstavě, mezi nimiž se dozví i o „samo-
obslužném aktivním programu ve výstavě“ a mezi mnoha dalšími programy pro veřejnost (komentovaný-
mi prohlídkami, přednáškami, ...) se dozví i o programech pro školy „na objednávku“. Pokud se návštěv-
ník „pročte“ všemi informacemi až na konec stránky, nalezne zde kontakt na edukačního pracovníka.  

Edukační pracovník je zařazen v „oddělení prezentace sbírek“ (to je na 7. pozici pod ředitelstvím, 
čtyřmi sbírkami, oddělením restaurátorství) a je nazýván „kurátorem edukační činnosti“. Jeho pozice 
je vizuálně umístěna na 5. pozici pod vedoucím oddělení, produkcí výstav (zahraniční/tuzemské výstavy 
a zápůjčky) a PR managerem. 

Ještě je možné na hlavní stránce pod ikonou „služby“ nalézt na 1. místě informace o „výtvarném 
ateliéru“. 
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1.4 Z teorie umění a pedagogiky 
Nezbytnost tištěné formy této práce, která si vynucuje lineárnost čtení, mi neposkytla možnost 

využití hypertextového způsobu čtení, proto témata uváděná v této kapitole se ani tak neváží jedno 
k druhému jako především a hlavně k výzkumné části, k níž tvoří paralelní teoretický kontext. Ve fázi 
selektivního kódování jsem totiž pocítila nezbytnost zahrnout do své práce teoretické poznatky, aby 
alespoň lehce objasnily diskursy, z nichž vycházím, ale zároveň jsem jimi nechtěla narušit smysluplnost 
a plynulost čtení výzkumných výsledků. Zde uváděné podkapitoly si může čtenář této práce přečíst před 
nebo po přečtení výzkumné části, nebo dokonce součastně s četbou výzkumné části, vždy když bude 
na podkapitolu umístěnou v této kapitole ve výzkumné části odkázáno. 

1.4.1 Didaktické kategorie 

Data pro výzkumnou sondu jsem sbírala v institucích, kde má být pro kulturní potřeby prováděno 
vzdělávání. Podle dotazovaných pracovníků jak v galeriích a muzeích, tak ve školách, nesou vzdělávací 
potenciál, ale analýzou výpovědí bylo zjištěno, že jeho naplňování se v edukačním, popřípadě v edukativ-
ním, procesu kvalitativně liší. 

Při analýze dat získaných výpověďmi a texty pedagogů (školních i muzejních) ve fázi vytváření 
kategorií jsem předpokládala objevení „obecných a specifických didaktických kategorií“ ►Cíle edukace 
→ Modely edukace (45), ►Metody a formy edukace (48). Mezi obecné kategorie patří všechny, které 
se vztahují ke všem edukačním procesům, např.: učivo, cíl nebo záměr, obsah, reflexe. Specifické 
didaktické kategorie se liší podle edukační oblasti, jíž je v tomto případě výtvarná výchova (výtvarný 
obor) a s ní související vizuální umění. H. Hazuková86 jmenuje úkol, námět, výtvarný problém, 
koncept jako důležité kategorie výtvarné výchovy pro porozumění pedagogickým dokumentům a jejich 
použití v pedagogické činnosti. V. Roeselová (2003) ve skriptech určených hlavně (ale nejen) pro budou-
cí pedagogy výtvarného oboru na ZUŠ, považuje za hlavní kategorie výtvarnou úlohu, námět, problém, 
techniku a téma. Užijeme zde právě této publikace, abychom objasnili naše chápání jmenovaných 
didaktických kategorií a jejich vztahů, jež ovlivnily vytváření kategoriálních systémů (zařazování kódů 
pod kategorie) ve výzkumné části.  

Ve vysvětlování jednotlivých pojmů budu postupovat systematicky – užiji stejného postupu, který 
užívá i pedagog, aby dosáhl edukačního záměru (cíle).  

Ze všeho nejdříve je nutné nalézt téma, které nemusí primárně vůbec zjevně souviset s vizuálním 
uměním. Téma může vzejít od pedagoga, od subjektu edukace (studentů), v muzejním prostředí 
od dalších osob, například od umělce nebo kurátora. Obsahuje v sobě potenciální náměty, o jejichž 
nalezení rozhoduje způsob přemýšlení o tématu. „Každé téma,“ jak píše Roeselová, „je vícevrstevnaté, 
a proto v něm lze objevovat různé koncepty a prekoncepty. Je v něm skryta řada různých úrovní, které 
čekají, až je učitel nebo děti objeví.“ Roeselová zde užívá pojmů „koncept“ a „prekoncept“, jež patří mezi 
ústřední pojmy terminologie pedagogického konstruktivismu. Podle Slavíka se koncept uplatňuje 
ve výchovné praxi při „psychodidaktické analýze“ učiva. Koncept pomáhá tematizování CO, JAK, 
PROČ. „Koncept podobně jako námět odpovídá na otázku „co“ (se) učit (učení zde chápu v nejširším 
slova smyslu, např. prostřednictvím tvůrčí činnosti)“. Koncept je věcným východiskem v otázce úkolu, 
kdy se ptá: „jak (se) učit tomuto konceptu“. Úkol (problém) vzniká „přesahem námětu za horizont 
dosavadní žákovské zkušenosti“ (Slavík 1997: 152). Koncept dále obsahově konkretizuje cíl otázkou: 
„proč (se) učit tento koncept“ (Slavík 1997: 150). Námět obsahuje to, co žáci znají, viděli, zažili, aby 
mohl fungovat jako východisko recepce nebo tvorby. Prostřednictvím námětu studenti vytváří prekon-
cepty. (V. Roeselová je nazývá motivy.) Ty pak konfrontují mezi sebou, čímž buď dojde z „potvrzení“ 
prekonceptu, nebo sociokognitivnímu konfliktu. Teprve tak odkrývají studenti v dialogu koncept/y, 
které objasňují cíl edukačního procesu, který by měl být také verbalizován ►Dialogický model (14). 
Roeselová nachází možnost dialogu v úvodní fázi výučování při motivaci nebo při závěrečném 
hodnocení. V duchu pedagogického konstruktivismu se totiž teprve střetáváním s druhými, při vzájem-
ném srovnávání hledisek konstruuje poznatek (Štech 1991: 152, 163-167). 

Další didaktická kategorie, úloha, nese totožný význam jako Hazukovou užitý pojem úkol. Záleží 
zde pouze na jednotlivých autorech a pedagozích, který z pojmů zařadí do svého aktivního slovníku. Jako 
u jiných obsahově a významově identických pojmů se i zde jeví nejlepším užívání jen jednoho pojmu, 

                                                      
86 Hazuková 2005: 305 
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alespoň v průběhu jednoho komunikačního celku (jedné vyučovací jednotky nebo textu). Úloha v sobě 
zahrnuje již objasněnou kategorii námět, dále pak výtvarný problém a výtvarnou techniku. Výtvarný 
problém vyvstává vždy s námětem, neboť problém se vztahuje k výtvarnému jazyku (bod, linie, tvar, 
plocha, barva, světlo, kompozice ...), a toho musí autor vizuálně obrazného vyjádření (v našem případě 
tedy student nebo pedagog) užít, jestliže se chce výtvarně (vizuálně) vyjádřit. Pro dorozumění autora 
(výtvarné) výpovědi s příjemcem je nezbytné, aby si oba výtvarný jazyk osvojili a mohli vůbec započít 
jakoukoli komunikaci o výtvarném díle. Výtvarné vyjádření je vždy provedeno v dané výtvarné technice 
nebo jejich kombinaci. Výtvarná technika tak slouží jako médium transferu myšleného motivu do vizu-
ální podoby (za použití výtvarného jazyka). 

Při popisu edukačního procesu, přípravy na něj a jeho reflexi se lze vyhnout „in vivo“ kategorii (užití 
kategorie přímo ve výpovědi ►Metoda vyhodnocování (43) opisem87 či popisem88, ale takové zjištění 
svědčí o nedostatečném „funkčním slovníku učitele“, jenž je součástí komunikativní kompetence 
pedagoga. Etnografický kvalitativní výzkum komunikačních kompetencí prováděný Hazukovou byl sice 
zaměřen na budoucí i déle vyučující pedagogy VV na primárním stupni škol, avšak jeho výsledky 
odhalily nelichotivé nálezy, které se objevují i v analyzovaných výpovědích pedagogů na ZUŠ89. Jde 
o náhodu, ojedinělé jevy nebo obecně platí, že s absolvováním vysokoškolského studia kompetence 
získané při studiu pedagog v praxi „vypouští“, až je zcela ztratí? Jen málokterý školní i galerijní/muzejní 
pedagog zůstane i v pedagogické (edukační) realitě90 subjektem edukace, například účastí na konfe-
rencích nebo seminářích zabývajících se pedagogickou teorií a výzkumem ►Edukativní model (12), 
►Edukace pedagogů (13). 

1.4.2 Metoda rozhovoru 

Pro smysluplné užití metody rozhovoru musí pedagog vybrat takové téma, ke kterému se mohou 
studenti díky alespoň minimálním znalostem a zkušenostem vyjádřit. Pedagog sice předem nad otázkami 
přemýšlí, ale podle pedagogické situace by je měl být schopen transformovat tak, aby vedl rozhovor 
ke stanoveným cílům. A pokud zjistí v průběhu tázání, že žáci nejsou kvůli obtížnosti otázek schopni 
formulovat „správné“ odpovědi ani na základě návodných otázek, měl by odpovědět sám nebo odpověď 
opravit či doplnit.  

Užitím metody rozhovoru si pedagog žádá spoluúčast při poznávání a zjišťuje prekoncepty i vzá-
jemné porozumění se studenty. „Metodicky zdatný učitel využívá rozhovor k řízení a usměrňování výuky, 
stanoví její tempo a umožňuje výraznější diferenciace.“ Student získává příležitost „otevřeně zaujímat 
postoje. [..] hlavně dialog rozvíjí rozumové schopnosti vyššího řádu, neboť žák se při něm učí rozho-
dovat, argumentovat, obhajovat své názory apod.“ (Maňák, Švec 2003: 69).  

„Zvládání techniky kladení otázek ... a) Nejdříve otázku položit, aby byl čas na promyšlení odpo-
vědi, teprve po krátké přestávce vyvolat žáka. b) Na žákovu odpověď by měl učitel pozitivně reagovat, 
tím žáka získává ke spolupráci. I částečně kladnou odpověď je třeba přijmout kladně, ale taktně vysvětlit, 
v čem žák chyboval. V žádném případě nelze žáka zesměšňovat. c) Žádoucí je rovnoměrná distribuce 
otázek na všechny žáky skupiny, nevynechávat žáky nacházející se mimo tzv. ‚zorné pole‛ učitele. 
d) Střídání a obměňování druhů otázek zvyšuje zájem žáků a aktivuje je. [..] Aktivní naslouchání [učitele] 
vyúsťuje v povzbuzování a v pomocné otázky [..] učitelova dovednost umět mlčet, vyčkat na výsledek 
žákova myšlenkového úsilí, neprosazovat vždy a za každou cenu vlastní formulace, vidění a chápání jevů. 
[..] Úloha otázky je však ve výuce nenahraditelná, jde o to využívat bohatý repertoár různých typů otázek, 
a to citlivě vzhledem k okolnostem. Na učitelovu otázku navazuje žákova odpověď [..] by měla být 
především ucelenou jednotkou myšlenkového pochodu, i když nikoli vždy formulovaná celou větou, 
neboť hlavním cílem je rozvíjet u žáků kritické myšlení“ (Maňák, Švec 2003: 71-72). 
V některých případech, kdy chce pedagog zjistit zkušenosti a vědomosti studentů o daných pojmech 
a jevech, může využít místo frontálního pokládání otázek tzv. myšlenkové mapování. 

                                                      
87 P12 nazývá cíl edukace „alfou a omegou“: „Výtvarná technika – alfa a omega mého snažení[..], aby se to naučili“ 
88 koncept a prekoncepty P12 popsal: „I když máte jedno téma, co zadáte, tak každé to dítě vyakcentuje naprosto jinou věc.“ 
89 P2: „Abych jim to hlavně nezhnusila, aby se seznámily s barvami, uf, oni třeba pracují i dohromady, já nevím, to se jako 
špatně říká. Já o tom ani mluvit neumím.“; P12: „Že když člověk to téma zpracovává, že se dozví strašně moc věcí a že to těm 
dětem chrstne.“ 
90 o edukační realitě viz ►Slovníček (93) 
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1.4.3 Možnosti interpretace 

    Mezi interpretací autora – kontextuální interpretací – interpretací subjektu 
 
Možnostmi interpretace výtvarných děl se zabývali mnozí filozofové a teoretici umění. Dnes máme 

možnost vycházet z mnoha děl a zastávat různé postoje (Kesner 2005).  
Humanistická pozice nachází možnost porozumět uměleckému dílu jen za předpokladu, že rozpoz-

náme autorův záměr. Ten jediný je správnou interpretací díla a vkládá do něj význam.  
V opozici stojí názor, co divák, to interpretace, zastávaný dekonstruktivisty, v jehož pojetí nabývá 

dílo významu až v kontaktu (interakci) s divákem.91  
A nakonec přístup zakládající porozumění na vztazích, které odkrývají otázku, „co dílo mohlo 

znamenat v situaci, za níž vznikalo“ (Kesner 2000: 212). 
Jednotlivé postoje k interpretacím, které jsem naznačila, mají být známy jako možné, existující 

a v různých historických obdobích více či méně prosazované. Dnešní instituce mají tu výhodu, že je 
mohou všechny v různé míře a propojení uplatňovat. Třeba tak, jak navrhuje Kesner: „Poznání, 
že neexistuje jediná správná odpověď, jediné správné porozumění výtvarnému dílu, však rozhodně 
neznamená, že všechna porozumění jsou rovnocenná, tím spíš, že ona profesionální interpretace je 
pro diváka zbytečná. Zaujatý divák by rozhodně měl usilovat o poznání odborného výkladu daného díla 
a tuto znalost integrálně zapojit do svého prožitku. Samozřejmou součástí této znalostí by mělo být 
i povědomí o tom, co autor (či patron) zamýšlel, když vytvořil (či nechal vytvořit) obraz nebo objekt 
právě takovým způsobem“ (Kesner 2000: 218). 

Všichni jsme učeni v každodenní vizualitě porozumět a interpretovat vizuální informaci 
(poskytovanou obrazem) „v souladu se záměrem tvůrce či distributora tohoto obrazu“ (Kesner 2000: 
173). Taková běžná vizualita „nepodněcuje k interpretaci, která by odporovala záměru, s nímž byla 
vytvořena“, protože jiná interpretace by byla nežádoucí (Kesner 2000: 176). Návštěvník, přicházející 
do muzea/galerie s těmito zkušenostmi z každodenní praxe a dosud nezískanými kompetencemi jiného 
chápání92, nutně hledá „správné řešení“ a muzeum/galerie mu v tom často vycházejí vstříc tím, že 
návštěvníkovi nabízí humanistické pojetí – odhalí návštěvníkovi záměr autora93. Zatímco by pracovníci 
muzea/galerie měli přímo nebo zprostředkovaně (textovou a vizuální formou) návštěvníkovi poskytnout 
interpretace autora, kurátora, teoretika umění nebo edukačního pracovníka, tak aby z nich mohl vycházet 
pro svou vlastní interpretaci a nepřebíral jednu jako dogma.  

Na rozdíl od jiných vizuálně obrazných vyjádření a viděného, kde je buď vyžadovaný, nebo nutný 
jen jediný způsob čtení pro udržení dané společnosti v „řádu“, umožňuje umění svobodné hledání 
významu. „Návštěvník si sám spoluutváří význam obrazu nebo objektu v závislosti na svých indivi-
duálních dispozicích, zkušenostech, vizuálních schopnostech i okamžitém mentálním nastavení“ a až 
na základě této aktivní činnosti dochází k (uspokojivému) prožitku (Kesner 2000: 202). Červenou 
na semaforu musí vidět a zároveň jí porozumět jako symbolu zastavení jak chodec, motorista, tak 

                                                      
91 J. Vančát a J. Zálešák píší o rozvoji diváckých kompetencí (v nichž je zahrnuta i vizuální gramotnost jako schopnost „čtení 
obrazů), kde se pod vlivem vizuálních studií rozšířila interpretace samotných uměleckých děl a jejich vizuálně obrazných 
prostředků na „celý proces umělecké tvorby, zahrnující jak diskursivní východiska tvorby, předpoklady a postoje tvůrce, tak také 
interpretační a komunikační procesy spjaté s uplatněním díla a s jeho diváckou recepcí“ (Zálešák, Vančát 2009: 105). 
92 jako „vědomého, cíleného porozumění“ (Kesner 2000: 173). Podle Kesnera užívám slova „chápání“, neboť na základě odlišuje 
právě „chápání“ a „pouhé“ „porozumění“. „[...] bude nicméně užitečné rozlišovat mezi porozuměním, které se z podstatné části 
odehrává podvědomě, na neurofyziologické úrovni, kdy jsou obrazy „skládány v hlavě“, od více či méně (cíle)vědomého výkladu 
či snahy pozorovatele rozšířit vlastní chápání již nějak rozpoznaného obrazu.“ K tomuto rozlišení dospěl Kesner na základě 
neurofyziologických poznatků (např. neurobiologa Semira Zekiho, Francise Cricka), které zjistili, že není možné oddělovat 
vidění a porozumění (Kesner 2000: 136). „Mozek analyzuje aspekty vizuální informace, ale současně aktivně konstruuje obrazy 
vzájemným pozorováním analyzovaných částí i v mozku již uskladněných vizuálních prototypů. Výsledkem tohoto procesu je 
rozpoznání obrazu nebo scény jako celistvé vjemové zkušenosti. Na ještě vyšším stupni zpracování je takto získaná vizuální 
informace asociována se vzpomínkami, pocity a s dalšími obsahy mysli, a vzniká tak konečná interpretace [...] Současně jsou 
však aktivována centra v motorickém kortexu, odkud jsou vysílány signály řídící pohyb očí po vnímaném objektu (obr. XXI). 
Neurální síť tedy nefunguje jako jednosměrná „dálnice“: nervová spojení jdou také obráceným směrem“ (tamtéž: 132). „Dnes je 
zřejmé, že signály vnímané optickou soustavou oka jsou přenášeny do mozku, kde jsou transformovány do neurálního kódu, 
z něhož jsou teprve znovu „konstruovány“ obrazy. [...] Naše opticko-nervová soustava tedy v žádném ohledu neslouží k přijímání 
„objektivní“ informace; daleko spíš ji můžeme považovat za jakési zařízení, jež informaci vytváří. Neexistuje jedna část 
nervového systému, kde by docházelo k příjmu vizuální informace, a jiná, kde by se odděleně odehrávala interpretace vizuálního 
obrazu“ (tamtéž: 133). 
93 myšlenka porozumění uměleckému dílu rozpoznáním autorova záměru zapustila své kořeny v ikonografii a prorůstá svými 
větvemi až do současnosti (Kesner 2000: 205-208) 
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i cyklista, aby dodržením této konvence zůstal nenarušen společenský „řád“. K obrazům vyžadujícím jen 
jeden způsob čtení patří ovšem třeba i reklama konstruující obraz tak, aby v něm co největší množství 
diváků nalezlo jednotný význam. Na otázku existence jednotného významu u uměleckého díla, „nějakého 
obecného teoretického východiska, obecné koncepce výtvarného díla“ nalézá Kesner uspokojivou 
odpověď v „pohledu na výtvarné dílo jako na kulturní artefakt“ (Kesner 2000: 203). Individuální dimenze 
ustupuje dimenzi sociálně-kulturní94 a porozumění dílu, nalezení záměru, je hledáno v časoprostorových 
podmínkách a okolnostech vzniku díla95. Takto pojatá interpretace orientující se na specifický kontext 
vzniku nebo fungování díla je tak nazývána kontextuální interpretací.  

Cílem muzejních interpretací se v takto viděných souvislostech stává spíše poučování návštěvníků 
o jejich právech na vyložení si a pochopení díla po svém. Návštěvníci se nesnaží učit interpretacím 
jiných, ale učit se z interpretací jiných jak chápat. Nejde zde o metodu přebírání (transmise), ale vybírání 
(transformace). Právě v oblasti umění, zde výtvarných uměleckých děl, má každý sám za sebe možnost 
vidět a chápat umělecké dílo subjektivně96. I tato subjektivita je nestálá a procesuální. O tom, že možnost 
objektivního vidění neexistuje, nás přesvědčila postmoderna97, ale dnešní neurofyziologické výzkumy 
vyvracejí i představy o čistém vidění a tudíž také porozumění dokonce u jednoho subjektu. „Nejvlastnější 
součástí každého pohledu je stále probíhající zpětná vazba mezi vnímáním vizuálního podnětu a poro-
zuměním tomuto podnětu. Prožitek obrazu vždy zahrnuje snahu o zařazení vnímané skutečnosti do řádu 
předchozí zkušenosti“ (Kesner 2000: 171). 
Jestliže muzeum/galerie nabízí učení interpretacím, má ho nabízet i školní instituce, například v rámci 
VV, kde studenti získávají a rozvíjí kompetence interpretovat vizuálně obrazné vyjádření, které 
zahrnuje i umělecká díla. Vztáhneme-li tuto kompetenci k vizuálně obrazným vyjádřením, můžeme 
ji spojit s vizuální kompetencí chápanou Kesnerem jako „znalost a zažití vzorců vnímání typických 
a specifických pro dané kulturní prostředí“ (Kesner 2000: 185). 

1.4.4 Styly výuky a jejich pojetí 

J. Slavík vysvětluje spojitost mezi pojetím výuky a stylem výuky učitele tak, že „učitelovo pojetí 
vyučování je subjektivní,“ ale „i mezi pojetím výuky různých učitelů lze najít nějaké podobnosti. Tyto 
podobnosti se projevují v jednání učitele a dovolují zařadit učitele do určitých druhů stylu výuky“ (Slavík 
2008: 166). 

Podle J. Mareše do učitelova pojetí výuky patří pojetí cílů, učiva, organizačních forem, vyučovacích 
metod, podmínek a prostředků i to jak se učitel vztahuje k žákům jako jednotlivcům, kde reflektuje jejich 
individuální učení a rozvoj, ale zároveň také jak pojímá všechny jako skupinu (školní třídu) a v nepo-
slední řadě i chápání své učitelské role a sebe sama jako učitele a dokonce i role dalších účastníků 
pedagogického procesu. Jednotlivé složky se ovlivňují. Jde o dost široké pole, z jehož obsahu můžeme 
vyčíst důsledky kvality výuky, přesto bývá učitelem samotným často neuvědomované. Neexistují totiž 
přesné zásady, kterých by se měl učitel držet. Každý si je musí sestavit sám, což vede k vytvoření 
individuálního stylu vyučování (Mareš, Slavík, Svatoš, Švec 1996).  

V rámci oborové didaktiky získávají budoucí pedagogové povědomí o vyučovacích metodách, 
organizačních formách a obecných přístupech ke studentům. RVP ZV a ZUV vydefinovávají dlouhodobé 
cíle a výstupy předmětu výtvarná výchova, ale jak má být dílčími cíli (v rámci jednotlivých vyučovacích 
jednotek) těchto cílů dosaženo, je zcela v režii jednotlivých pedagogů (jaký zvolí námět, motivaci, učivo, 
formu procesu i výstupu, užije-li reflexivní dialog), pokud se nedostane do střetu zájmu s dalšími 
účastníky pedagogického procesu (žáky, kolegy, nadřízenými, rodiči). Důležitou roli proto hraje 
pro budoucího a začínajícího pedagoga výtvarné výchovy možnost sdílení, ověřování a konzultování 
svých myšlenkových postupů a koncepcí s kompetentní osobou jako například s pedagogem 
ve školní instituci. A jak ukazují výpovědi galerijních a muzejních pedagogů, slouží takové konzultace, 
ale i spolupráce v některých galeriích jako pozitivní součást edukační a edukativní činnosti ►Partnerství 
(54), ►Spolupráce (56). 

                                                      
94 podle J. Vančáta (2000): sociální = komunikativní dimenze A individuální = subjektivní = gnoseologická 
95 Kesner pro objasnění kontextuální interpretace užívá myšlenky Baxandalla, který interpretuje díla jako „souhrn okolností, 
podmínek a vědomých rozhodnutí autora, jež se projevují v hotovém díle. [...] vztahy mezi problémy, s nimiž je tvůrce 
konfrontován, a konkrétními řešeními, která v daných okolnostech volí“ (Kesner 2000: 211) 
96 avšak stále ontologicky a sociálně podmíněné 
97 k tomuto výkladu odkazuji například na „Úvod do postmoderny“ od S. J. Grenze (1997: 47-50) 
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1.4.4.1 Styly vyučování podle přístupu ke kurikulu 

 Styly vyučování pojaté podle vzdělávacích programů (kurikula) jsou klasifikovány mnoha 
způsoby, proto zde uvedu jen dvě možnosti členění podle J. Slavíka a podle G. D. Fenstermachera 
a J. F. Soltise. 

 
Jedno z členění podle Slavíka rozlišuje styl práce učitele podle rozvoje emocionální nebo racionální 

stránky osobnosti žáků, často i podle zakotvení cílů výuky v učitelově koncepci. Vstřícný styl se zamě-
řuje na rozvoj tvořivosti a emočních (sociálních) kompetencí. Cíle často vyplývají až v průběhu práce 
a při jejím hodnocení. Zprosředkující styl klade důraz na rozvoj znalostí a intelektuálních schopností. 
A oproti vstřícnému stylu vychází učitelova koncepce výuky z předem stanovených cílů, jimž podléhá 
činnost ve výuce a hodnocení. 

 
Fenstermacher a Soltis vymezují tři styly vyučování a pro jejich rozlišení a srovnání užili 

tzv. společný rámec, jenž obsahuje pět hlavních částí vyučování: vyučovací metody; vlastnosti a potře-
by žáků; znalosti učiva; cíle, které popisují záměry vyučování; interakce a vztahy mezi učitelem a žáky. 
Každý vyučující na tyto části klade různý důraz a podle jejich dominance autoři rozlišují tři vyučovací 
styly: exekutivní, facilitační a liberální. Učitel s inklinací k exekutivnímu stylu je označen za „mana-
gera“, který považuje za hlavní části vyučování vyučovací metody a znalosti žáků. Učitel s facilitačním 
stylem zase obrací svou pozornost na zájmy a potřeby žáků a na vzdělávací cíle. Učitel vyučující v libe-
rálním stylu se orientuje na znalosti učiva a stejně jako facilitátor na vzdělávací cíle. 

Soltis a Fenstermacher po rozboru jednotlivých stylů uvádějí, že v pedagogickém výzkumu byli 
za obzvláště úspěšné vyhodnoceni učitelé, kteří dokáží použít styl odpovídající situaci, v níž se právě 
nachází (Fenstermacher, Soltis 2008: 90). Ze závěrů tohoto výzkumu vyplývá, že pro (vlastní) analýzu 
vyučování je důležité porozumět všem třem stylům. Zdokonalování učitele také přichází při otevření se 
a přijetí reflexe ze strany žáků, kdy nejde o vyplňování dotazníků na osobu učitele, ale o každodenní 
reakce na jím vymyšlené a s ním vytvářené aktivity k rozvoji schopností, dovedností a znalostí. 

Z této klasifikace vychází J. Slavík98 a B. Škaloudovou, kteří ji aplikovali na interpretační pojetí 
galerijních/muzejních pedagogů a kterou uvádím níže v kap. Styl výuky galerijního/muzejního pedagoga. 

1.4.4.2 Styly výuky galerijního/muzejního pedagoga 

J. Slavík a B. Škaloudová rozlišují tři interpretační pojetí esencialistické, konstruktivistické 
a autonomně-kritické. V obecné rovině považujeme za esencialisticky myslícího pedagoga toho, který 
klade důraz na naučení žáků podstatnému obsahu učiva. Jedná se vlastně o transmisivní interpretování, 
kdy se pedagog opírá o věcnou trvanlivost uměleckého díla a to mu umožňuje vést studenty k „nej-
lepšímu“ nebo alespoň „lepšímu“ porozumění procesem nalézání „ideálního úběžníku jednotlivých 
konkrétních interpretací“ (Slavík, Škaloudová 2008: 188). Pedagog vychází z představy, že existují 
obecné kulturní poznatky, které musí být předány studentům, aby přispěli k jejich enkulturaci. Pedagog 
vystupuje z pozice majitele pravdivého poznání, ale podle Slavíka a Škaloudové existuje více možností, 
jak se této pravdy dobrat. Pedagog ji může studentům sdělit, nebo je k ní může vést v didaktickém 
rozhovoru založeném na konsensu (tamtéž: 189). 

Obecně se konstruktivisticky pojatá výuka zaměřuje na výstavbu poznání při dialogu vycházejícího 
z prekonceptů jednotlivých žáků. Konstruktivistická interpretace vyžaduje, aby všem studentům byl 
nejdříve dán prostor k „intuitivnímu výkladu uměleckého díla“. Tyto individuální výklady pak prochází 
„komparativní analýzou“, kdy se porovnávají výklady mezi sebou a to z různých hledisek. Aby se ome-
zilo velkému rozbíhání individuálních výroků, studenti jsou předem pedagogem motivováni zpracován-
váním jednoho konceptu. Tímto pojetím se zachovává subjektivita (Slavík, Škaloudová 2008: 191). 

Poslednímu autonomně-kritickému pojetí se říká též rekonstruktivní nebo liberalistické a v reakci 
na dnešní společnost si jako cíl stanovuje naučit žáky kriticky poznávat. Oproti konstruktivistickému 
pojetí nejde jen o poznávání a „porovnávání individuálních hledisek“ (Slavík, Škaloudová 2008: 193), 
ale při didaktickém rozhovoru je více kladen důraz na kritické myšlení, hledání původu individuálních 
a společných znalostí, ptaní se po fungování uměleckých děl a jejich umístění v diskurzivních vrstvách 
a regularitách. 

                                                      
98 s pojetím výuky souvisí i pojetí hodnocení, což popisuje J. Slavík (in Slavík 1999: 26-29) v kapitole „Koncepce vzdělávání a 
školní hodnocení“ 
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Školní pedagog není z uvedené klasifikace v žádném případě vyloučen, neboť i on řeší v edukačním 
procesu otázku možných interpretací a to nejen uměleckých děl, ale i děl studentů a artefaktů vizuální 
kultury vůbec. 

1.4.4.3 Styly výuky pedagoga výtvarné výchovy 

Tak jako existují výtvarně projevové typy žáků, které ve své práci vymezili H. Read, V. Löwenfeld 
nebo V. Roeselová, projevují se inklinace k různým typům i u učitelů výtvarné výchovy. Roeselová 
rozlišuje čtyři typy výtvarného projevu: vizuální, imaginativní, dekorativní a smíšený (syntetizující)99. 
Uvádí zároveň důležitý pojem „inklinace“, neboť málokdo je čistým typem, ale spíše k jednomu typu 
inklinuje, tenduje. Smíšený typ pak v sobě v různém poměru obsahuje další tři typy a vyznačuje se „vše-
stranností“. Právě jedinci tohoto typu bývají umělci nebo dobrými učiteli výtvarné výchovy, poněvadž 
nabízí žákům bohatou škálu námětů a jejich zpracování, kde se má možnost každý podle své inklinace 
uplatnit (Roeselová 2003). 

Osobnost učitele se projeví hlavně při volbě tématu, výchozí myšlenky, při přípravě vyučování 
a v závěrečném hodnocení výuky. Při vlastní práci žáků by měl učitel ponechat svobodný prostor, aby 
si každý výtvarný typ mohl zvolit motiv a mohl se vyjádřit svou výtvarnou formou. 

Slavík ze svých zkušeností z praxe a teorie výtvarné výchovy vyvodil čtyři druhy pojetí výtvarné 
výchovy, kdy každé z nich klade důraz na jinou stránku výtvarného zážitku, čímž ovlivňuje styl práce 
učitele. Z hlediska přístupu k námětu, úkolu, obsahu a cíle výuky rozlišuje art-centrický, video-
centrický, gnozeo-centrický a animo-centrický styl. Ke každému stylu přiřazuje pro daný styl typické 
pedagogické osobnosti výtvarné výchovy, které byly v době vzniku publikace pedagogicky činné.100  

Art-centrické pojetí se zaměřuje na uměleckou a estetickou formu, tematizuje a transformuje umě-
lecké aktivity do výtvarné výchovy (Slavík 1997: 161). Video-centrické pojetí se snaží naučit vizuální 
gramotnosti skrz proces výtvarného vnímání a výtvarný projev, kdy si žáci nalézají vlastní symboly 
(Slavík 1997: 162). Gnozeo-centrické pojetí využívá výtvarných námětů inspirovaných uměním jako 
prostředku k objevování světa. Animo-centrické pojetí směřuje žáka k sebeobjevování prostřednictvím 
výtvarné tvorby a přesahuje až do oblasti psychosociální. 

1.4.5 Kompetence galerijního a muzejního pedagoga 

 I když J. Průcha uvádí, že výsledky výzkumů zabývajících se vlivem osobnosti pedagoga 
„na kvalitu, efektivnost a výsledky edukačních procesů“ jsou „stále dosti nedokonalé“, domnívám se, 
že existují u pedagogů vlastnosti, které do určité míry edukaci ovlivňují, a proto je důležité se o ně zají-
mat. Mluvím-li o osobnosti, chápu ji jako celek s jedinečnými individuálními, ale i socializačně utvoř-
řenými komponentami (Slavík 2008: 157). Díky těmto komponentám jsme rozdílnými osobnostmi, ale 
zároveň i osobnostmi schopnými soužití s ostatními, což je pro nás životně důležité. Právě proto, že 
se pedagog ve velké míře podílí na socializaci a personalizaci studentů v rámci edukačních procesů, 
zaměřuje se na jeho osobnost zvýšená pozornost.  

 Na „kvalitě“ pedagoga se podle Windhama podílí stupeň „kvalifikace, rozsah výcviku (pedagog-
gická praxe), specializace (v předmětech, oborech), věk, profesní zkušenost, etnická příslušnost, verbální 
schopnosti, postoje“ (Průcha 2002: 189). Dnes se v souvislosti s osobností pedagoga mluví také o kom-
petencích, které můžeme definovat (v souladu s RVP) jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 
postojů a hodnot důležitých pro plnění pedagogické činnosti, nebo o pedagogických znalostech, které 
jsou v širším pojetí chápány jako „struktury zahrnující vedle složky vědomostní i složku dovedností, 
zkušenostní a postojovou“ (Janík 2005: 25). Zaměříme-li se na galerijní a muzejní pedagogy můžeme 
požadavky na jejich kompetence konkretizovat. Poněvadž se stále jedná o osobnost pedagoga, platí 
pro něj stejné požadavky na kompetence jako pro školní pedagogy, ale vzhledem ke specifickému 
edukačnímu prostředí a konstruktům101, v nichž edukační proces probíhá, vyžaduje jeho činnost ještě 
jiných kompetencí. Uvedu zde dva názory na specifické kompetence galerijních a muzejních pedagogů. 

                                                      
99 Podrobně zpracováno in Roeselová 2003: 22-32 
100 podrobně in SLAVÍK 1997: 161 - 181 
101  mám zde na mysli hlavně autentická umělecká díla 
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Galerijní a muzejní pedagog podle Horáčka 

R. Horáček kvalitního edukačního pracovníka, ať je to podle jeho terminologie lektor nebo animátor, 
charakterizuje jako „vyhraněnou osobnost s vyzrálými komunikativními dovednostmi a s dostatečnou 
mírou teoretických i praktických znalostí z oblasti umění.“ Z této charakteristiky pak jasně vyplývá, proč 
Horáček na pozici edukačního pracovníka navrhuje výtvarného pedagoga, který tyto požadavky nejlépe 
splňuje díky znalostem a dovednostem získaným v průběhu vysokoškolského studia. Stejný názor zastá-
vají i pedagogové na KVV PdF UP v Olomouci, kde kromě standardních předmětů výtvarného oboru 
založili ještě speciální předměty, aby budoucí pedagogové mohli být zaměstnáni na pozicích edukačních 
pracovníků v sektoru kulturních služeb. 

Galerijní a muzejní pedagog podle Šobáňové 

P. Šobáňová sice pro výkon kvalitní práce galerijního/muzejního pedagoga požaduje erudici 
ve stejných oblastech, v jakých je poskytována budoucím pedagogům výtvarné výchovy (v teorii dějin 
umění, praktické umělecké činnosti, pedagogice a psychologii), ale v kompetenci k vyučování a výchově 
a v kompetenci osobnostní u muzejního pedagoga shledává nutnost odlišných schopností než, které 
primárně potřebuje školní pedagog.  

Školní skupina navštíví jen velmi zřídka stejnou kulturní instituci několikrát. Galerijní/muzejní 
pedagog tedy „nemá možnost poznat lépe jednotlivé členy skupiny a o jejich hlubší znalost102 se nemůže 
opřít ani při motivaci, ani při průběhu programu a jeho hodnocení [...] a může se stát příčinou dílčích 
neúspěchů při výkonu profese“ (Šobáňová 2008: 156). U galerijního/muzejního pedagoga se proto 
očekává vysoký stupeň schopnosti improvizace, neboť si vzhledem k neznalosti skupiny připravuje 
do značné míry univerzální edukační program, založený na obecných znalostech vývojové psychologie 
a školního kurikula. V průběhu edukace se pak musí umět rychle vyladit na potřeby školní skupiny 
a podle toho program přizpůsobovat.  

Po stránce osobnostní musí mít organizační schopnosti (zajišťování různých forem edukace), 
„zvýšenou ochotu k proměnlivé sociální interakci s různými skupinami návštěvníků muzea i muzejních 
odborníků,“ na niž se váže schopnost tvořivě improvizovat a rychlé získávání neformální autority. Jelikož 
(galerijní/muzejní) pedagog funguje v regularitách dané kulturní instituce, vyžaduje se po něm i schop-
nost „reagovat na neustále nové situace spojené hlavně s výstavními aktivitami instituce“ (Šobáňová 
2008: 157-158). 

Na posledy jmenuje autorka kompetence rozvíjející, které souvisí s celoživotním vzděláváním, tedy 
potřebou „permanentního sebevzdělání ►Sebevzdělávání (53) a rozvoje v oblasti vzdělávání a v ně-
kterém zájmovém oboru“ (Šobáňová 2008: 158). Tento poslední požadavek chápe jako obecný 
pro všechny pedagogy (galerijní, muzejní i školní). Oblasti sebevzdělávání jsou ovšem tak široké 
a rizomatické ►rizom, Vizuální studia (21), že záleží na každém pedagogovi, kterým směrem se bude 
rozvíjet. Řekla bych, že do značné míry souvisí toto směřování s pedagogovým pojetím výuky ►Styly 
výuky a jejich pojetí (37). 

1.4.6 Co spojuje školní, galerijní a muzejní pedagogy? 

V předchozí kapitole jsem uvedla specifické požadavky na edukačního pracovníka, jenž pracuje 
na výchovně-vzdělávací pozici v galerii nebo muzeu a jehož hlavní náplní zůstává edukace, stejně jako 
pro školního pedagoga. Pokusím se proto nalézt „průsečíky“ jejich kompetencí a edukační činnosti, které 
jejich pozice spojují a které by je tudíž mohly vést k synergii. 

Již při vnějším pohledu se jako primární společné znaky objevují výtvarné umění a vzdělávání. 
V RVP ZV najdeme umění103 jako jednu ze vzdělávacích oblastí, kam se řadí předměty výtvarná a hu-
dební výchova. Výtvarný obor na ZUŠ je charakterizován mimo jiné i uceleným přehledem o výtvarném 
umění a má u studentů rozvíjet schopnosti recepce a reflexe výtvarného umění. Muzea a galerie nejčastěji 
uvádí jako jedno ze svých poslání prezentování a zpřístupňování výtvarného umění veřejnosti. 
Zpřístupnění rozhodně neznamená zprostředkování, ale i to se v  koncepcích některých galerií a muzeí 
objevuje jako záměr. Pedagogové zprostředkovávají umění odlišným způsobem než uměnovědci 

                                                      
102 Zároveň tato neznalost platí i obráceně, poněvadž ani studenti neznají osobnost galerijního/muzejního pedagoga a jeho 
pedagogické strategie vyučování. 
103 Vzdělávací oblast, kam je řazena výtvarná výchova, se v RVP ZV nazývá „Umění a kultura“. O různých chápáních pojmu 
kultura ►Jak se mluví o umění a vzdělávání… (23). 
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a historici umění, tím že užívají didaktických metod ►Metody a formy edukace (48) k dosažení cíle, 
kterým je pro ně vytváření individuálního porozumění a poznání funkce umění v kultuře ►Modely 
vyučování výtvarnému umění (14). 

Pedagogy tedy spojuje poskytování kulturního vzdělávání v oblasti výtvarného umění a dalších 
diskursivních vrstvách s ním provázaných. Dále by měl právě galerijní/muzejní a výtvarný pedagog 
chápat výtvarné umění jako součást kultury, jež je potřeba nejen vnímat, ale i reflektovat (přemýšlet 
o jeho významu jeho vztahováním ke svým znalostem a zkušenostem). 

Společný obsah a cíle vzdělávání vytváří i komunikační prostor, v němž se mohou školní a galerijní/ 
muzejní pedagogové setkávat k výměně znalostí a zkušeností v podobě sdělování, ale i sdílení. Chtěla 
bych zde věřit tomu, že si oba vybrali vzdělávání v oblasti umění i proto, že je samotné zajímá, a povolání 
pedagoga proto, že si jsou vědomi svých kompetencí k legitimnímu plnění této sociokulturní role (Slavík 
2008). 

Dále by měla pedagogy spojovat touha po poznávání a rozvoj kompetencí jako celoživotní proces 
►…na evropské a státní úrovni (23). J. Švec tuto touhu nazývá „kompetencí rozvíjející“, do níž za-
hrnuje profesní a osobnostní rozvoj sebevzděláváním a sebereflexí, kde pedagog využívá výzkumných 
dovedností. Mají-li pedagogové učit badatelským strategiím své studenty ►Pedagogický konstrukt-
tivismus (19), musí jimi sami procházet ►Edukativní model (12). Nepochybně musí doplňovat své 
obecné kulturní znalosti, ale i specifické oborové (výtvarné, pedagogické, psychologické, ...). Těm 
se může učit z textu (i vizuálního) reflektováním publikací (nejen) pedagogických, oborových, o výtvarné 
a vizuální kultuře ve formě monografií, katalogů, periodik, ale i metakognicí a analýzou vizuálních děl. 
Další způsob sebevzdělávání nabízejí semináře, konference, kongresy, kde dochází k přímému kontaktu 
pedagogů a výměně jejich zkušeností, diskusi nad problémy pociťovanými osobně při pedagogické 
činnosti, nad uplatňováním nových trendů ve vyučování apod. A poslední možnost objevuji v učení praxí. 
Již jsem výše zmiňovala reflektování vlastní činnosti, ale zde může jít i o „náslechy“ (nebo hospitace) 
u jiných pedagogů nebo o vymýšlení koncepce, námětu, obsahu a cílů edukace s dalším pedagogem 
►Partnerství (54). 

Jak jsem již popsala v předchozí kapitole, každý pedagog je v první řadě psychosociálně utvářená 
osobnost účastnící se sociální akce a pracující v sociální interakci, na niž působí vnitřní a vnější faktory 
ovlivňující edukační proces.104  K vnitřním faktorům patří i pedagogovy teoretické znalosti, praktické 
zkušenosti a subjektivní teorie, na jejichž základě si vytváří styl výuky ►Styly výuky a jejich pojetí (37), 
a ten se projevuje v pedagogickém jednání, když realizuje připravenou koncepci edukace. V průběhu 
edukačního procesu musí reagovat „in action“ a „in time“ 105, když volí implicitně106 další postup 
v nepředvídaných nastalých výukových situacích. Užitím anglického výrazu „in action“ se odkazuji k dílu 
Schöna107, které českému čtenáři interpretuje M. Fulková.108 Vysvětluje, že „procesy, na kterých stojí 
‚vědění v činnosti‘ jsou vlastně tzv. procesy ‚reflecting-in-action‘ [...] tedy ‚reflektování v činnosti‘ [...] 
Důležitá je schopnost nebo připravenost poučit se z toho, co jsme pociťovali, čeho jsme si všimli, co jsme 
zpozorovali a ná-sledně pak ‚inteligentně‘, což zahrnuje jak racionálně, tak i intuitivně uspořádat své 
jednání či konání“ (Fulková 2008: 107). Tím Fulková stejně jako Slavík vyzdvihuje důležitost „reflexivní 
kompetence“, která jako jakési psychické nastavení, otevřenost a ostražitost mysli může pedagoga vést 
k plynulému mentálnímu pohybu prostorem, který vytváří spolu s dalšími účastníky „bez chtěné a násilné 
touhy po dokonalém splnění předem stanovených cílů“ (tamtéž: 109). Reflexivní kompetence se proto 
vedle rozvíjející kompetence stává důležitou součástí procesu stávání se expertem a měla by být vlastní 
jak galerijnímu/muzejnímu, tak školnímu pedagogovi. 

Reflexivní kompetence se váže k badatelské roli pedagoga, poněvadž právě analýza pedagogických 
reflexí (tzv. reflexivních bilancí) se v pedagogickém výzkumu užívá jako jeden typ dat, jež mohou 
pojmenováním objasnit badateli jeho vlastní pedagogické jednání a jeho východiska, aby mohl pracovat 
na rozvoji své osobnosti pedagoga. Toto konstatování opodstatňuje i nutnost obeznámení se s klasi-
fikovanými pojetími (styly) výuky, která proto uvádím i v této práci v kapitole ►Styly výuky a jejich 
pojetí (37). 

                                                      
104 O edukačním prostředí obecně a o determinantách edukačního procesu více Průcha 2002: 84-105 
105 J. Slavík užívá českého ekvivalentu „tady a teď“ a jednání pedagoga nazývá sekundární intuicí, kterou může pedagog rozvíjet 
reflektováním svých pracovních postupů (Slavík 2008: 159) 
106 „Implicitně“ je zde chápáno jako samosebou se rozumějící, jenž „nenachází odezvu ve vědomé kognici“ (Janík 2005: 31). 
107 SCHÖN, D.: Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books, 1983. 
108 celý text Fulková 2008: 105, 107, 109 



  
   42 

 

1.5 Z výzkumné sondy 

1.5.1 Metodologie 

1.5.1.1 Plán sondy 

Pomocí metod diskursivní analýzy109 budu vyhledávat sociokulturní vztahy mezi jednotlivými 
školami a galeriemi (jak jedna instituce reflektuje druhou, kdo s kým spolupracuje, jaké jsou roviny 
spolupráce, jaké jsou jejich přístupy k výtvarnému vzdělávání, jaké jsou cíle jednotlivých účastníků 
sondy)110. 

Diskursivní prostor budu prohledávat pomocí kvalitativních metod (vedením rozhovorů s vedoucími 
institucí, s edukačními pracovníky, se studenty; současně bude probíhat analýza dokumentů a dat 
získaných od pracovníků institucí a stažených z webových stránek; u vybraných edukačních pracovníků 
bude po seznámení a rozhovoru provedeno pozorování jimi řízeného edukačního procesu). Průběžnými 
analýzami bude možné data doplňovat a upřesňovat tak analýzy, nicméně s vědomím toho, že jde o kvali-
tativní sondu, v níž se sice dobírám kategorií, kterými mohu popisovat sociální pole111, ale tím se proces 
analyzování uzavírá jen na čas. Kdykoli v budoucnu – dokonce ihned po odevzdání práce – si závěry 
mohou vyžádat nový sběr dat a přehodnocování výsledků ►Východiska výzkumné sondy (19). Sama 
poté navrhnu s vybraným pedagogem edukační program pro jeho studenty, který ověřím v galerijní/ 
muzejní praxi (v jedné z vybraných institucí). 

1.5.1.2 Účastníci a místo sondy 

Při výběru místa jsem zvolila jako kritérium vzájemnou dostupnost. Vycházela jsem tedy ze své 
pozice studentky na KVV PedF UK na Praze 1, kdy jako studující musím vedle práce na sondě plnit ještě 
další studentské povinnosti (být přítomna na seminářích), proto jsem jako kritérium výběru oslovených 
institucí zvolila lokalitu Prahy 1. 

Základní umělecké školy jsem vyhledala v internetové databázi rejstříku škol. Celkem se na Praze 1 
nachází pět registrovaných ZUŠ s tím, že jedna nemá výtvarný obor a jedna je školou pro zrakově 
postižené, takže jsem v průběhu výzkumu navštěvovala tři ZUŠ (ZUŠ Biskupská, ZUŠ Veselá škola, 
ZUŠ Orphenica). 

Z galerií a muzeí jsem vybrala pouze ty, jež na webových stránkách uvádí vzdělávací programy 
pro školy a mají srovnatelný počet zaměstnanců v edukačním oddělení. Takovým kritériím odpovídaly 
čtyři instituce GHMP, Galerie Rudolfinum, Muzeum Kampa a UPM v Praze. 

Za účastníky sondy jsem kromě sebe zvolila ještě pedagogy v ZUŠ Biskupská, ZUŠ Veselá škola, 
ZUŠ Orphenica, dále stálé zaměstnance a realizátory edukačních aktivit a ředitele v GHMP, Galerii 
Rudolfinum, Muzeu Kampa a UPM v Praze. 

Postoj jednotlivých účastníků k mé osobě, kdy jsem je oslovovala z pozice studenta KVV na PedF 
UK, se značně lišil. Jednotlivé účastníky jsem kontaktovala podle kontaktních údajů uváděných 
na webových stránkách příslušné instituce nebo v rejstříku škol. Preferovala jsem telefonický kontakt, 
kdy jsem vysvětlila, kdo jsem, za jakým účelem se chci osobně setkat (sběr dat do diplomové práce), 
k čemu budou získané informace použity (výpovědní materiál pro analýzu v kvalitativní sondě) a nabídla 
jsem zaslání elektronické podoby diplomové práce.  

1.5.1.3 Metody získávání dat 

Jelikož se v kvalitativním výzkumu sám výzkumník stává „hlavním prostředkem pro získávání dat“ 
(Hendl 2008: 156), charakterizuji na tomto místě svůj vztah k „diskursivnímu prostoru mezi galerií 
a školou“. Jako studentka na KVV PedF UK, kde studuji jednooborový program výtvarné výchovy 
pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, jsem v rámci třísemestrálního předmětu Orbis Pictus absolvovala pod vedením 
M. Fulkové teoretický a praktický exkurz do galerijní edukace v galerii Rudolfinum a Umělecko-

                                                      
109 Diskursivní analýza je „nástrojem, jak zjistit institucionální a ideologické zakotvení určitých sociálních praktik a kulturních 
vzorců, které determinují chování ovládané významem“ (Fulková 2008: 306). 
110 otázky uvedené v závorce slouží jako výzkumné otázky 
111 Sociální pole je silovým polem, jehož „tlaku jsou vystaveni aktéři v onom poli zaangažovaní a zároveň pole bojové, na němž 
se aktéři různými prostředky a za různými cíli .. střetávají a tím přispívají k jeho uchování či změně“ (Bourdieu: 38). 
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průmyslovém muzeu v Praze. Předmět splňoval konstruktivistický model vyučování, takže jsem si vy-
zkoušela roli výzkumníka/badatele, kdy jsem se třemi spolužáky zkoušela podle odborné literatury 
koncipovat samostatnou výzkumnou sondu a provádět zúčastněné pozorování, analýzu dat a zpracovat 
výsledky. Tato „otevřenost“ mezi institucí VŠ a galerie/muzea, díky níž se mi uzavřel „kruh“ teorie 
(metodologie) – praxe – výzkum – ověření teorií, mne vedla zpět k reflexím pedagogických souvislých112 
praxí na ZUŠ, které jsem vykonávala v 2. a 3. ročníku VŠ, kde mi u vyučujících chyběla jak reflexivní 
kompetence, tak do velké míry i propojení obsahu edukace s životem mimo školu. 

Protože chápu výtvarnou výchovu jako vyučovací předmět vytvořený „uměle“ na základě existence 
určité oblasti kultury, chci jako budoucí pedagog reflektovat současné a historické tendence a proměny113 
nejen této oblasti, ale celé kultury, což nelze dodržet, pokud si nevytvořím „badatelské návyky“ (Tonucci 
1991: 32) a jako praktikující pedagog si nezachovám roli badatele, který pozoruje a dokumentuje svou 
práci i práci svých studentů, diskutuje o ní, analyzuje ji a výsledky srovnává s ostatními pedagogy. 

Od této sondy si slibuji nabytí jistých kompetencí, jež budu moci v budoucnu uplatňovat i rozvíjet. 
Také mi poskytne možnost pobývání v různých rolích: studentky VŠ, výzkumnice (tazatelky, badatelky), 
galerijní pedagožky (při konceptualizaci, realizaci a reflexi edukačního programu) ►Zhodnocení 
výzkumné sondy (62). 

Všem účastníkům jsem objasnila princip zacházení se získanými daty: rozhovory, reflexe, 
dokumenty uvádím pod identifikačními kódy, abych se v nich já jako výzkumník mohla orientovat, 
ale byl zachován etický kodex společenskovědních výzkumů, kde se dodržuje anonymita, protože 
pro sondu jsou důležité obsahy výpovědí nikoli odhalování identity konkrétních osob. 

Ke sběru dat jsem užila několika přístupů. Poněvadž se jedná o kvalitativní výzkum, použila jsem 
několik případových studií, kde byly zkoumány programy, události, role, vztahy v sedmi institucích 
hlouběji – tedy sběrem většího množství dat od několika jedinců. Snažila jsem se tak o „porozumění 
určitým sociálním objektům v jejich jedinečnosti a komplexitě“ (Hendl 2008: 103). Zároveň jsem 
aplikovala i strategii zakotvené teorie, neboť dává možnost odhalovat jevy, fenomény, přímo v průběhu 
výzkumu při analýze dat, nevyžaduje hlubokou a odbornou znalost výzkumné oblasti a s ní související 
literatury. Naopak znalosti by mohly apriori ovlivnit hledání určitých jevů. Analýzou shromážděných dat 
se zpětně dochází k odvozování vysvětlení a teorií (tamtéž: 101). V neposlední řadě jsem částečně 
uplatnila i akční výzkum, když jsem po reflexi sebraných dat od jednotlivých pedagogů vytvořila vlastní 
edukační program a účastníci (školní a galerijní pedagog, studenti) edukačního procesu jej kriticky 
reflektovali a hodnotili. Tak byla v „didaktické“ části této práce zajištěna triangulace114 a na základě 
analýzy dat jsem program přepracovala. 

Ještě jsem užila triangulace v případě „kombinace různých metod“ (Hendl 2008: 147) a to metody 
strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami (pro ředitele, školní, galerijní a muzejní pedagogy) 
►Příloha č.4 - Otázky pro účastníky výzkumné sondy (103), neformálního rozhovoru (s pedagogem), 
zúčastněného pozorování, kdy jsem figurovala jako galerijní pedagog i subjekt edukace spolu s ostatními 
účastníky, a dále jsem použila dokumenty a fyzická data. U dokumentů a fyzických dat se jednalo 
o úřední dokumenty (třídní kniha, výroční zprávy), virtuální data (stažené informace o institucích 
z internetu) a předmětná data (výtvarné práce a texty studentů). Rozhovory jsem převedla do psané 
podoby formou doslovné transkripce, v níž jsem projev upravila do spisovné češtiny - k zachování jsem 
se přiklonila jen ve výjimečných případech, když jsem cítila nutnost zachování specifického výrazu, 
poněvadž transkripty sloužily hlavně k obsahové analýze dat. 

1.5.1.4 Metoda vyhodnocování 

 Pro vyhodnocování a interpretace získaných dat jsem zvolila postupy zakotvené teorie 
(kvalitativního výzkumu), kde se výsledek induktivně odvozuje – „zkoumá se vše, co se vynořuje“ - 
v procesu zkoumání jevů (Hendl 2008: 245). Zároveň se s vyhodnocováním začíná již po uložení dílčího 
materiálu, ten je kódován na úrovni otevřeného kódování, což v této práci obnášelo vyhledávání slov 
nebo vět, pro něž je hledána kategorie, nebo jsou do již existující přiřazeny, nebo jsou tzv. in vivo 

                                                      
112 po dobu jednoho semestru na jedné škole, pravidelnou účastí na 3-6 vyučovacích hodinách týdně 
113 například zrod vizuální kultury, která je expanzivnější než „tradiční“ výtvarné umění, a jejímuž jazyku je potřeba se učit 
►Vizuální studia (21) 
114 zde se jedná o triangulaci účastníků, kde jsou data „zkoumaného procesu“ získána od různých účastníků (tazatelů a 
pozorovatelů) tohoto procesu, „aby se zamezilo zkreslení způsobenému chybou lidského faktoru při získávání dat“ (Hendl 2008: 
147) 
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kódy115. Pak následuje fáze axiálního kódování, kdy se hledají vztahy mezi kategoriemi a to tak, 
že se zkoumá, „které kombinace znaků v jedné kategorii jsou propojeny s jinou kombinací znaků v jiné“ 
(tamtéž: 248). V poslední fázi, selektivním kódování, dochází k vyhledávání hlavních kategorií (témat) 
a k jejich propojení ve výsledný vztahový celek. Jeho vlastnosti se musí ověřit přezkoušením dalšími 
daty. Pokud v jakékoli fázi výzkumu není zjištěný stav pro výzkumníka dostatečný, znovu si vytvoří plán 
sběru dat a celý proces se opakuje. Takto nastíněný postup je jen konstruktem, aby mohl být popsán, ale 
ve skutečnosti „při kódování v praxi můžeme rychle a nevědomky procházet od jednoho typu [kódování] 
k jinému a zpět, zvláště mezi otevřeným a axiálním kódováním“ (Strauss, Corbinová 1999: 40). 

Vzhledem k tomu, že jsem při započetí sběru dat již pracovala na pilotní sondě v rámci předmětu 
Orbis Pictus, měla jsem prostudovánu knihu „Základy kvalitativního výzkumu“ od A. Strausse a J. Cour-
binové a „Kvalitativní výzkum“ od J. Hendla. Zároveň jsem již nabyla zkušeností, jak při ana-lýze 
postupovat, takže jsem při práci na této sondě postupovala víceméně intuitivně a literaturu používala 
k dohledávání terminologie a pro upřesňování nejasností. 

Tato výzkumná sonda nemá ambice vytvořit teorii, proto nedošlo k přezkušování výsledných témat 
selektivního kódování. Témata, která se vynořila konceptualizací kategorií, uvádím v následujícím textu. 

                                                      
115 in vivo kódy jsou takové kódy, které jsou totožné s kategorií (nebo tématem) – kategorie jsou přítomné přímo v kódovaných 
datech 
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1.6 Kategorie z výzkumné sondy 

1.6.1 Cíle edukace → Modely výuky 

„Ze sémiotického hlediska je výchovný cíl (dále též jenom ‚cíl‘) znakem, který odkazuje k dispo-
zičnímu univerzu žáka v předpokládané budoucnosti. [..] výchovná práce vždy závisí na cíli, tj. na ‚lid-
ském obrazu, k němuž chceme vychovávat vyvíjejícího se člověka‘. [..] v tvořivě výrazových disciplínách 
nemívá nejen žák, ale mnohdy ani expert-učitel svoje cíle explicitně formulovány. I on tím fakticky 
ustupuje z pozice ‚toho, kdo ví předem‘. Nestává se tak stejně nesamostatným jako jeho svěřenci a jejich 
rodiče?“ (Slavík 1997: 131-135) 

 
V této části práce mohu konstatovat pozitivní zjištění, že každá výpověď účastníků výzkumné sondy 

zahrnuje kategorii cíl edukace. Slavík ale tento fakt neshledává důvodem k radosti, neboť „jak ukazuje 
zkušenost i výzkumné výsledky, u učitelů jakési povědomí o cílových kategoriích vždy existuje jako 
součást jejich pojetí výuky“ (Slavík 1997: 136). U některých se cíl objevuje v podobě intuitivního objas-
ňování, u jiných je pojmenován a vědomě definován. Jak tvrdí Slavík, „bylo by iluzorní tvrdit, že vědomé 
rozhodování spjaté s tematizací cílů přináší v každém případě více výchovných úspěchů než intuitivní 
volba. Avšak do vědomého rozhodování aktér vstupuje s představou možných následků, a tedy i s vě-
domím osobní zodpovědnosti“ (Slavík 1997: 135). 

Slavík dále uvádí, že zodpovědnost se zvyšuje spolu s autonomií. V České republice se uplatňuje 
decentralizovaný model vzdělávání, kdy vláda definuje kurikulum (na státní úrovni)116 a v jeho rámci 
obecné normativní cíle117, a tím se zvětšuje autonomie nejen školních institucí, ale i jejich pedagogů. 
Normativně stanovené cíle se v edukační realitě118 označují za dlouhodobé, na něž navazují střednědobé a 
krátkodobé cíle, které si stanovují pedagogové v souladu s cíli dané školní instituce. Z výpovědi jednoho 
pedagoga vyplývá, že si je vědom své zodpovědnosti za vedení studentů k obecnému cíli: „Já si myslím, 
že bychom tady neměli zapomínat na to, co je tady cílem - jestli vůbec je nějaký cíl definovaný - a to je, 
aby každý se stal z toho pasivního pozorovatele nebo účastníka aktivním účastníkem – posunul to svoje 
vnímání dál a díval se na svůj život. Pokud tomu správně rozumím, tak ten proces by měl sloužit k tomu, 
aby studenti ve finále, což by bylo tím cílem, že ve finále by se měli dostat k něčemu, co se dejme tomu 
nazývá tvůrčí způsob vidění světa nebo tvůrčí život, že by se to mělo nakonec odrazit v životě, že ten 
život by měl být o hodně víc tvůrčí a že člověk by měl těžit na základě toho tvůrčího poznání z více 
zkušeností, možností.“ (P3) Ostatní pedagogové vypovídají o cílech „snažím se“ nebo „alfa a omega 
mého snažení“, ale neoznačují je přímo pojmem výukový cíl. 

Pro pedagogy v institucích galerií a muzeí kurikulární dokumenty neplatí, ale zároveň jim není 
zakázáno se jimi řídit nebo z nich vycházet při koncipování edukačních programů. Cíle galerijních/ 
muzejních pedagogů se odvíjejí od mocenské pozice edukačních pracovníků v instituci, cílů a koncepce 
instituce, v níž edukace probíhá.  

Stejně jako ostatní didaktické kategorie ►Didaktické kategorie (34) funguje i cíl ve vztahu s dalšími 
kategoriemi v pojetí (stylu) výuky pedagoga, neboť všichni vybraní galerijní/muzejní pedagogové nejen 
výuku realizují, ale také ji připravují ►Styly výuky a jejich pojetí (37). V analýzách se objevují všechny 
čtyři otázky tematizace: KOHO, CO, PROČ a JAK. Otázkou: „KOHO učím“ si pedagog vymezuje 
složení a typ subjektů edukace. Otázkou: „CO učit“ se ptá po učivu. Otázkou: „PROČ učit“ si stanovuje 
cíle (nebo je vyhledává v kurikulárních dokumentech). Otázkou: „JAK učit“ si určí metody, formy, 
prostředky a pomůcky, kterými bude dosahovat cíle a prezentace učiva danému typu studentů. Všechny 

                                                      
116 „Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 
programy“ (RVP ZV: 9) 
117 Cíle základního uměleckého vzdělávání 
· utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu 
učení, 
· poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, 
· po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzer-
vatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, 
· vytvořit příznivé sociální, emocionální a pracovní klima, které aktivizuje motivaci a napomáhá účinné spolupráci (RVP ZUV: 
14) 
118 pojem edukační realita užívá J. Průcha, ale zároveň poukazuje na existenci dalších, tomuto pojmu významově blízkých 
termínů jako pedagogická skutečnost, pedagogická realita, vzdělávací realita, edukativní dění a frekventovaný, ale vágní termín 
pedagogická praxe (více viz Průcha 2002: 62-64) 
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komponenty jsou relevantní, nicméně každý pedagog podle koncepce výuky klade na některou/některé 
větší důraz a považuje ji/je za důležitější než ostatní. Teoretické dělení koncepcí, které byly odhaleny 
výzkumy, popisuji v kapitole ►Styly výuky pedagoga VV (38). Zde proto uvedu jen upozornění, 
že žádný pedagog není „čistým“ typem, že jde o teoretická dělení, která se s praxí rozchází jednak proto, 
že jsme jedinci – máme každý svou psychosociální osobnost, a jednak edukace probíhá za určitých 
podmínek, kdy pedagog musí řešit situaci „tady a teď“ a v ní i své zaměření na edukační komponenty. 

S vědomím zdůrazňování jistých komponent vyučování a naopak potlačování jiných se pokusím 
analyzovat systém, v němž se ocitá kategorie „cíle“ u jednotlivých zkoumaných pedagogů. Nepřicházím 
tedy s žádným novým zjištěním, když zde potvrdím, že osobnost pedagoga jako lidského jedince se pro-
jevuje v jeho koncepci vyučování. 

První pedagog vychází z myšlenky hledání významu/ů ►Poststrukturalistická sémiotika (20): výběr 
sebevzdělávání je podmíněn významem pro vzdělávání studentů. Pedagog popisuje metodu (verbální 
interakce subjektů edukačního procesu) jako prostředek k dosažení cíle edukace. P3: „mohou se do té ná-
mětové části zapojit i studenti a pak na základě nějakých výsledků, ke kterým se dojde tím, že vzniká 
nějaká interakce mezi učitelem a jeho studenty. Studenti na základě toho, co se dovědí nebo cítí nejenom 
oni ale i ostatní, na základě toho že se o tom tématu hovoří, tak na základě toho jsou obohacení o takovou 
nadstavbu a mohou s tím projektem pracovat šíře. A pak se dělá takový způsob vyhodnocení, kde mohou 
porovnat ty svoje práce nebo výsledky vlastní práce s druhými. Na základě toho se vytvoří další pokra-
čování atd. [..]Dneska to udělám tak, že ty náměty přinášíme všichni a dohodneme se, pokud je dané 
nějaké téma, buď si ho vymýšlíme společně, nebo s ním přicházím já a pak už něco, co předkládám, 
končí, protože studenti, když se jim to téma líbí – které jim nabídnu – dostanou za úkol si doma k tomu 
tématu něco připravit. Každý dostane jeden problém nebo položku toho spektra problému, který máme 
řešit. Já jim k tomu samozřejmě vysvětlím, o co se jedná, a oni dostanou za domácí úkol během měsíce 
třeba si vymyslet a přijít každý s jedním námětem, který by byl dobrý i pro ostatní. Pak uděláme hodinu 
nebo dvě diskuzi o těch námětech a vybereme z těch dvanácti námětů – podle toho, kolik studentů je 
ve skupině – ty nejlepší, abychom to stihli za to pololetí, takže pět šest.“  

Model výuky se u pedagoga proměňuje díky sebevzdělávání, kdy reflektuje aktuální teoretické 
výsledky a diskuse ve výtvarné pedagogice. Pedagog popisuje proces přípravy a hodnocení dosažených 
výsledků založených na dialogu pedagog-student/i. Edukaci staví na společné tematizaci a reflexi, v níž 
studenti verbalizují své prekoncepty. Takové postupy ukazují na pedagogovo konstruktivistické pojetí 
výuky ►Pedagogický konstruktivismus (19) a výpověď o četbě textů J. Vančáta119, pedagoga a teoretika 
výtvarného oboru, které si pedagog vybírá k sebevzdělávání, odkazuje k video-centrickému pojetí výuky 
založenému na konstruktivních složkách výtvarného projevu (Slavík 1997: 162-163). 

Studenti se podílí na obsahu výuky v rovině vymýšlení námětů, výtvarné činnosti (i výtvarných 
technik), v rovině diskuse při tvorbě a reflexe výsledků. Reflexí výsledků činnost nekončí, ale vytváří 
možnosti pro vznik dalších námětů a podnětů. Takovým způsobem funguje Kolbův cyklus i herme-
neutický kruh, kde hledáme porozumění proběhnuvšímu procesu a produktům v něm vzniklým. Poněvadž 
„cyklus“ i „kruh“ vyjadřují uzavřenost, kde se do stanoveného počátku opět po nějakém čase (procesu) 
vrátíme, zavádějí lingvisticky k mylnému chápání svého obsahu. Při grafickém znázornění jim nejlépe 
odpovídá spirála.  

Hermeneutický kruh „začíná první základní znalostí textu a tématu“, které můžeme nazvat „před-
porozumění“ 120 a prekoncept a které „tvoří pozadí pro analýzu jeho jednotlivých částí“. Touto rovinou 
je zde výtvarný obor, přemýšlení a následný dialog pedagoga a studentů o tématech vede k analýze 
ve formě tematizace. Při interpretaci tématu v interakci s ostatními dochází k novému porozumění nejen 
tématu, ale i oboru. Na základě porozumění vzniká výtvarné dílo podrobené analýze v interakci s dalšími 
díly a jejich autory. Takto se postupně revizí pozměňuje subjektivní porozumění výtvarnému umění 
v kulturním kontextu.  

Kolbův cyklus se zakládá na reflexi proběhnuté akce - tou je zde realizace námětu -, kdy se účastník 
ptá „Jak budu postupovat příště?“, neboť nabyl zkušeností, které může dál využít. Tímto postupným 
směřováním v procesu tvorby se studenti učí autoregulaci a směřují k cíli edukace, „aby každý se stal 
z toho pasivního pozorovatele nebo účastníka aktivním účastníkem, posunul to svoje vnímání dál a díval 
se na svůj život. Pokud tomu správně rozumím, tak ten proces by měl sloužit k tomu, aby studenti 

                                                      
119 P3: „občas si přečtu Jaroslava Vančáta nějakou didaktickou knížku, to se mi líbí.“ 
120 termín před-porozumění užívá J. Slavík, ale chápe ho jako součást „nekonečného zacyklení“, „pohybu v kruhu“: „před-
porozumění – porozumění – před-porozumění – porozumění atd.“; a dokládá tím nezbytnost návratu k dílu, čímž je mu dán smysl 
(Slavík 2004: 131-132) 
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ve finále, což by bylo tím cílem, že ve finále by se měli dostat k něčemu, co se dejme tomu nazývá tvůrčí 
způsob vidění světa nebo tvůrčí život, že by se to mělo nakonec odrazit v životě, že ten život by měl být 
o hodně víc tvůrčí a že člověk by měl těžit na základě toho tvůrčího poznání z více zkušeností, možností.“ 
(P3) 

 
 Další pedagog akcentuje kategorii student, která determinuje obsah výuky, jež se proměňujeme podle 
individuálních potřeb a citových stavů studentů tak, aby jedinec zůstal vnitřně motivován: „Takže takhle 
se tady děti seznamují. Podle toho co zrovna děláme, jaké je počasí, jaká je nálada nebo prostě podle 
potřeby těch dětí. To se nedá takhle. Protože každá ta třída je jiná. Každé to dítě potřebuje něco jiného, 
takže takhle to přizpůsobujeme, hlavně na tom prvním stupni. [..] Jako snažím se, aby se všichni s tou 
výtvarnou výchovou seznámili, aby z toho měli dobrý pocit, protože si myslím, že je ta VV tady moc 
důležitá, protože v tom se poznají jejich problémy, pocity a tak. Abych jim to hlavně nezhnusila, aby 
se seznámily s barvami, uf, oni třeba pracují i dohromady.“ (P2) 

U pedagožky je možné ve výpovědích vysledovat jakési pedocentrické pojetí, které se objevilo 
v podobě pedagogického hnutí již v prvním desetiletí 20. století a udrželo si své příznivce mezi pedagog-
gickými teoretiky i pedagogy. Na českých pedagogických fakultách je studentům prezentován hlavně 
J. Dewey se svou progresivní pedagogikou121. Stejně jako jeho personalistické koncepce i další „zdůraz-
ňovaly princip ‚svobodné duševní činnosti‘ dítěte a akcentovaly kategorii samočinnosti, tj. činnosti 
z vlastního popudu, vlastními silami, samostatně zvoleným způsobem a se svobodně zvolenými cíli“ 
(Skalková 2007: 131). Dnes taková pojetí výuky nalezneme pod názvy „Child-centered approach“ nebo 
„Student-centred learning“, kde se edukace odvíjí od vnitřních zájmů a možností žáka. Takový typ tzv. 
permisivní výchovy si postmoderní společnost vytváří sama ve svém procesu personalizace122, protože 
„postmoderní kultura [..] ospravedlňuje potvrzení osobní identity v souladu s hodnotami personalizované 
společnosti. V té záleží na jediném – být sám sebou -, a právo na existenci a na společenské uznání zde 
má tudíž cokoli, je tu nepřístupné něco trvale a imperativně vnucovat a všechny volby, všechny úrovně 
mohou existovat vedle sebe“ (Lipovetsky 2008: 16). Permisivní výchova se opírá „o toleranci, dialog, 
komunikaci, prožívání přítomné chvíle a spontaneitu“ (Fulková 2007: 154). Právě o takovou výchovu 
se snaží i citovaná neaprobovaná pedagožka umělkyně, se svou osobní zkušeností z kultury, v níž žije, 
a uctivou snahou docilovat jen „bezbolestné“ edukace. Pedagožka předpokládá, že zadáním jakéhokoli 
úkolu studenti zpracují námět123 projektivně, ačkoli studenti do svého výtvarného projevu/díla nemusí 
vždy nutně projektovat psychické prožitky. Obzvlášť když není vyjadřování prožitků obsahem pedagog-
gické motivace. To by pedagog musel užít například artefiletického modelu výuky (Slavík 1997, 2004). 

Pedagožka sice vnímá výtvarnou výchovu jako důležitý vyučovací předmět, ale neumí říci proč, 
protože „to se jako špatně říká.“ (P2) A dodává: „Já o tom ani mluvit neumím.“ S představou výtvarné 
výchovy jako předmětu učení z praktické činnosti sice pedagožka nepotřebuje vytvářet pedagogicko-
výtvarný slovník (ani pro sebe, ani u svých studentů), avšak ve výtvarné výchově zdaleka nejde jen o 
výtvarný proces a výtvarné dílo, ale také o dialog o nich mezi subjekty edukace ►Dialogický model (14). 
Pedagog musí být kompetentní vytvořit pro takový dialog se studentem/studenty nebo mezi studenty 
prostor - nabídnout, začít, moderovat, ukončit a shrnout obsah komunikace. 

 
P12: „Spíš fakt aby se naučili tu realistickou kresbu. [..] Výtvarná technika – alfa a omega mého 

snažení, že když něco dělají, aby to bylo dovedené, aby se to naučili, a to je hrozná řehole. [..] Oni třeba 
mohou mít fantazii, ale ten reál jako takový, ty úhly, jak to správně je třeba to křídlo, tak to nenakoukají, 
že jo. Tak vždycky, když mám téma, tak pracuji s podkladem. ... A abych jim k tomu mohla něco říct. 
A nejenom obrázky. [..] My děláme tak, že já dám předlohu, ať si vybere, co se jí líbí. [..] Že mi trénu-
jeme. To děláme tak, že máme jednu velkou čtvrtku, cvičící. Já jim to nakostičkuji na okýnka a do toho 
okýnka prostě trénují jenom oko nebo jenom usazení uší. A dokud to nemá natrénované, tak nejde 
na papír, a když už to potom má, tak se ta kočička sesadí raz dva, protože to má nacvičené. Ono je hrozně 
důležité naučit děti analýze – Jestli mi rozumíte. Ten těžký, složitý realistický tvar i velký člověk s tím 
má potíže. Tak vlastně když to vezmete po těch malých kostičkách, tak ty úhly se ozřejmí a ona pozná, 
že nakonec je ta kočka sesazená, že to vypadá jako kuřecí stehno a srdíčko. Potom to dá dohromady 
po těch částech.“ 

                                                      
121 Skalková 2007: 130-131 
122 Personalizace je nový způsob socializace, kdy se individualismus mění v „totální“ narcismus (Lipovetsky 2008: 18, 178). Jiné 
vysvětlení pojmu personalizace in Helus 2007: 104; Slavík 2008: 158. 
123 Z třídní knihy P2: „betlém; kachel z plátu; Jiří Trnka – monotyp“  
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Koncepce u této pedagožky se zakládá na praktické činnosti, zvládnutí dílčích kroků postupu až 
k výslednému dílu. To vše v intencích objektivního modelu reality, schopnosti a možnosti člověka vidět 
a zachytit fyzikální svět (viz graf č. 2). Cílem edukace je zde naučit studenty, jak podle pravidel tra-
dičního evropského modelu chápání světa pomocí různých výtvarných technik (v plošné tvorbě) „složit 
správný obraz světa“. V intencích této koncepce užívá pedagožka při výuce metody nácviku/cvičení spolu 
s metodou analyticko-syntetickou, kdy po analýze tvarů následuje syntéza. Vedle rozvoje schopnosti 
realistické kresby a malby a znalosti analyticko-syntetického postupu staví pedagožka dovednosti práce 
ve výtvarných technikách a dosažení dokončené podoby díla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2: Fyzikální svět a jeho vztah k vnímání 
a interpretování reality v triangulárním modelu 
(Převzato z Vančát 2000: 48) 

 
T.J.: „Jakou formou se dále vzděláváte v oboru výtvarného umění a výtvarné výchovy?“ P12: „Jakou 

formou. Ono je totiž problém, že když přejdete do práce, tak. Já třeba mám svoje výstavy. Že jsem činná 
a vystavuji každý rok minimálně jednou nebo dvakrát do roka. Takže spíš, než že bych se vzdělávala 
teoreticky nebo s tou pedagogickou vizí nebo se dívala, co se tak ve světě děje, tak si to vymýšlím 
všechno sama a stavím to spíš na těch technikách. [..] Výtvarná technika – alfa a omega mého snažení, 
že když něco dělají, aby to bylo dovedené, aby se to naučili a to je hrozná řehole. [..] Jednak s nimi dělám 
to, co dělávám já. Nebo i naopak, že se to koreluje s tou mojí tvorbou.“ 

Zájem pedagožky se stává cílem její edukace a tedy tím, v čem vzdělává své studenty. V popisu 
postupu tvorby studentského díla užívá pedagožka první osoby množného čísla a staví se vedle žáka 
do role tvůrce díla. Zde vyvstává otázka, nakolik je pak studentské dílo dílem přemýšlení, tvorby a vy-
jádření studenta a nakolik pedagoga? Nakolik se utváří osobnost studenta jako sebevědomého tvůrce 
a nakolik výuka rozvíjí jeho autoregulaci. Můžeme se zde tedy ptát po výsledku personalizace, neboť 
tvořivost a autoregulace ji charakterizují. A k úspěšné personalizaci dochází nejen sociální integrací, 
ale i individualizační autonomizací (Helus 2007: 104-105). 

1.6.2 Metody a formy edukace 

Na poli pedagogiky se setkáme s terminologickou nestálostí pojmu „metoda“. Jednak se ho užívá 
pro označení kategorií fungujících „pod“ ale i „nad“ tímto termínem jako jednotlivé techniky nebo 
naopak koncepce a modely výuky viz Maňák, Švec 2003: 24. Ve výpovědích pedagogů metody a formy 
splývají a fungují vesměs jako synonyma, zřejmě i proto, že v „tradiční didaktice jsou organizační formy 
výuky chápány jako vnější stránka vyučovacích metod“ (Průcha, Walterová, Mareš 2003: 148) a pojem 
forma výuky není ustálen ani v terminologii, natož pak v praxi. 

Metodu jsem se ve výzkumné sondě snažila identifikovat podle definice z pedagogického slovníku, 
tedy jako postup, cestu, způsob vyučování, které charakterizují činnost učitele vedoucí žáka k dosažení 
stanovených vzdělávacích cílů. (Průcha, Walterová, Mareš 2003: 287) Jsem si vědoma její vazby 
k organizační formě výuky, neboť obě jsou komponentami edukačního procesu, na něž se ptáme 
„Jak realizovat výuku, aby bylo žákům předáno učivo a dosaženo cílů?“ Formy výuky jsou „prostředky, 
způsoby organizace výuky vztahující se k uspořádání prostředí, způsobům organizace činností učitele 
a žáků“ (tamtéž: 66). 

V analýzách textů se sice objevily různé metody jako komponenty edukace, ale u každého pedagoga 
v jiném zastoupení. Považuji za nezbytné uvést jejich užití v muzejní a galerijní realitě a rozvést jejich 
možnosti uplatnění v kvalitní edukaci, protože zprostředkovávají a zajišťují dosažení edukačních cílů. 
J. Maňák a V. Švec uvádí jako hlavní funkci metod „zprostředkovávání vědomostí a dovedností“, ale také 
aktivizační (jejímž prostřednictvím se žáci učí ovládat postupy, úkony a operace, osvojovat si techniky 
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práce a myšlení) a komunikační funkci (Maňák, Švec 2003: 21-24). Metody mají být vybírány 
pro aktuální cíle, obsah a studenty, které fungují jako obecná kritéria. U studentů by měl pedagog 
„respektovat subjektivní zájmy a potřeby, učební styly, stupeň rozvoje aktivity, samostatnosti a tvoři-
vosti“ (Maňák, Švec 2003: 50). Volbu metod podle znalosti svých studentů může využít školní pedagog, 
ale galerijní/muzejní pedagog se musí spolehnout na poznatky vývojové psychologie, vlastní zkušenosti 
práce se studenty z praxe a na výsledky testovaných edukačních programů. Z těchto pedagogických 
znalostí volí obsah přiměřený daným věkovým kategoriím, pro něž program připravuje. Při realizaci 
programu už pracuje v rámci připraveného scénáře. Metaforicky bychom ho mohli přirovnat k páteři, kde 
se nachází pevně umístěné obratle, aby si proces uchoval logiku a směr, ale mezi obratli jsou ploténky, 
které umožňují volnost pohybu podle konkrétní pedagogické situace. 

Doposud jsem se nesetkala s edukací pro školní skupiny, kde by nebyla využita názorná metoda – 
pozorování (statických či dynamických děl). Využívají ji i pedagogové.124 Vizuální složka ve výtvarné 
výchově a v uměleckém muzeu/galerii tvoří podstatnou součást edukace, ať se jedná o produkty výtvarné 
činnosti studentů, pedagogů nebo umělců. Didaktickou transformací uměleckých produktů se zabývá 
kapitola ►Modely vyučování výtvarnému umění (14) a prakticky i ►Didaktická část (64). Zde se proto 
zaměřím na užití metod, které se objevily v sondě společně s metodou pozorování125 vizuálně obrazných 
vyjádření. J. Maňák a V. Švec upozorňují na nezbytnost „slovního doprovodu“ k pozorování, vnímání 
a předvádění (v našem případě) vizuálně obrazných vyjádření. Školní instituce v reakci na „inflaci 
vizuálních informací“ by si měla klást za cíl vybavit žáky znalostmi nezbytnými k tomu, aby v post-
moderním světě „vizuálních symbolů, znaků, signálů“ a diverzitě informací nezůstali v zajetí prvosignálů 
(Maňák, Švec 2003: 82) ►Vizuální studia (21). 

1.6.2.1 Metody „bavení“ 

Komunikace - interakce 

Některá muzea a galerie nabízí školním návštěvníkům „interaktivní prohlídky“ a „interaktivní 
komentované prohlídky“. Tím, že je programu předřazeno adjektivum „interaktivní“ ještě nikterak 
nezaručuje vzájemnou komunikaci mezi účastníky programu. Interaktivita prostupuje kulturou od gene-
tiky přes sociologii až k ICT a nevyhnula se ani pedagogice. J. Maňák a V. Švec uvádí čtyři modely 
výuky, mezi nimiž figuruje i interaktivní model, který reagoval na nedostatečné získávání poznatků 
studenty v pedocentrickém modelu. Oproti doposud známým modelům – pedeutologickému, kde pedagog 
působí na žáka, a pedocentrickému, kde se pedagog podřizuje potřebám žáka – nestaví účastníky eduka-
čního procesu do řídící a podřízené pozice, ale navrhuje vzájemnou spolupráci. Pedagog je zde studentu 
nápomocen v rozvoji, ale zároveň jej usměrňuje. Tento vzájemný vztah nazývají autoři „partnerským“ 
(Maňák, Švec 2003: 11). Avšak pro dnešní společnost se vyvinul model humanistický a v rámci něj 
se interakce stala jen jednou z komponent (spolu s kreativitou, spoluprací, komunikací, kultivací) 
seberealizace osobnosti. Současnou seberealizaci formující se v procesu personalizace popisuje dosti 
kriticky G. Lipovetsky, který současný společenský model socializace nazývá výchovou narcisů. 
Narcisistické společnosti, kde „záleží už jen na proměnlivých tužbách jedinců“ (Lipovetsky 2008: 80), 
pak vyhovuje interaktivita spojená s pocitem vlastní volby a neustálého pohybu. 

Muzejní pedagožka, která je autorkou dopisu pro školy, kde nabízí „animační programy (kombinující 
interaktivní komentované prohlídky s uměleckými workshopy)“, při objasnění průběhu edukačního 
programu popisuje jen svou činnost (v 1. osobě množného čísla, čímž odkazuje na stejný postup u všech 
edukačních pracovníků instituce): „Přijdou studenti s profesorem. My je vítáme v muzeu, mluvíme 
o historii, protože ta je bohatá. [..] snažím se hodně soustředit na tu dobu, vysvětlit jim vůbec, co to pro 
ty umělce znamenalo, to vítězství komunistů, doba normalizace. Na to kladu důraz. [..] potom hovoříme 
o životě buď tedy jednotlivého malíře, pokud se jedná o program F. K., nebo mluvíme o tom daném 
problému. V programu se vždy soustředíme na jeden daný problém, který se snažím dětem během 
té prohlídky vysvětlit. [..] jeden z kvalitních programů, který dětem vysvětluje ten přechod od figurace 
                                                      
124 P12: „Já vždycky, když mám určité téma, jo, tak to děláme tak – vidíte knihovnu – my hodně ukazujeme. Jsme dělali tu 
Prahu, tak jsme hodně ukazovali. Takže já jedu s knížkami. Bez knížky ani ránu. Anebo člověk přijde připravený, že třeba něco 
stáhne.“ 
P2: „... tady je i fotoateliér, tak jsme si povídali o fotkách a děti zaujal Josef Sudek, tak jsme si povídali o Josefu Sudkovi a podle 
toho jsme udělali obrázky.“ 
125 Metodu pozorování jsem převzala od J. Maňáka a V. Švece, kteří pozorování popisují jako „záměrné, zacílené a soustavné 
vnímání“, které „je potřeba soustavně nacvičovat, neboť žáci většinou vnímají povrchně... Autoři také uvádí, že „má-li být 
demonstrace úspěšná, nelze podcenit“ slovní doprovod. (Maňák, Švec 2003: 79) 



  
   50 

 

k abstrakci, takže tam trošku ustupuje do pozadí životopis – samozřejmě je zmiňován – ale hlavní je, 
naučit ty děti vidět nebo pochopit to abstraktní umění, protože je to těžké. [..] vždycky je tam snaha 
seznámit studenty s těmi jmény, s těmi umělci. [..] Na závěr jsou výtvarné dílny, které reagují na tu 
myšlenku programu. Pokud jsou to sochy, instalace, objekty, tak jim dáváme materiál, že sami mohou 
tvořit sochy.“126 Pedagožka se orientuje jen na verbální předávání poznatků frontální formou, kde 
si studenti mají osvojit poznatky z jejího vysvětlování a přednášky. Vysvětlování v muzejním prostředí 
má proti školnímu prostředí výhodu většího množství reálných předmětů v podobě uměleckých děl, které 
podporují pochopení a osvojení si vysvětlovaného, samozřejmě za předpokladu, že je promluva pedagoga 
podána srozumitelně, logicky a přesně. Studenti se při takové metodě vyučování ocitají v roli posluchačů, 
což je velice náročné a vysilující. Pro vyvolání a udržení pozornosti při výkladu musí pedagog zapojit 
celou svou osobnost nejen práci s hlasem, ale i mimiku, gestiku a proxemiku. 

Muzejní pedagožka reflektuje produkční (praktickou, činnostně orientovanou) metodu jako důležitou 
komponentu edukace pro zapamatování: „Dneska teoretický výklad bez dílny nemá smysl, si myslím. 
‚Děcka‘ si pak víc zapamatují obsah té výtvarné dílny, kterou já zase dělám do obsahu toho programu.“ 
(L3) Nicméně setrvává na oddělení produkční metody od monologické slovní metody a nechává na účast-
nících, aby si propojení sdělených poznatků a poznatků z vlastní činnosti provedli sami. 

Nejdůležitější jsou podle analýzy u jedné galerijní pedagožky vedle metod a forem výuky také 
edukační prostředí ►Prostředí → metody edukace (52) a interakce pedagoga se studenty. Galerijní 
pedagožka užívá pojem „dialog“ pro „interaktivní komunikaci [diváka] s dílem“, ale uplatňuje jen vzá-
jemné působení dílo-divák127 a zcela potlačuje edukační potenciál interakce mezi diváky - účastníky 
edukace, kde by se mohla konfrontovat jednotlivá individuální verbalizovaná vnímání a utváření 
významů ►Dialogický model (14). 

 
Ačkoli galerijní pedagožka ve výpovědích zdůrazňuje komunikaci mezi sebou a studenty, mezi 

studenty a díly, se školním pedagogem komunikuje jen minimálně, natož aby s ním spolupracovala. 
Ponechává si představu kontrapozice těchto prostředí,128 v níž model tradiční vzdělávací instituce 
zastupuje škola a moderní progresivní kulturní instituci galerie/muzeum, kde se návštěvníci „baví“ 
a to jak ve smyslu komunikace, tak zábavy. Školnímu pedagogovi jako zástupci školní instituce je určena 
stejná pozice jako jeho studentům a nemá „pracovat“ – je zbaven role pedagoga – a má „si v rámci 
návštěvy odpočinout od své každodenní práce ve škole“ (D4.1/c). Naproti tomu „odbornice na kulturní 
vzdělávání“ M. Fulková ztotožňuje galerijní edukační programy s profesionálně vedenými edukačními 
procesy, „zdůrazňuje, že v žádném případě nejde o ‚odpočinek‛ v galerii, což se samozřejmě týká 
i učitelů, jejichž role je v galerijní edukaci nesporná“ (Kafková: 6). 

Edukační programy pro školy popisuje galerijní pedagožka jako „interaktivní prohlídky [edukační 
činnost pro školy] založené hlavně na takové té živé diskusi, dialogu, kdy takovou svižnou, zábavnou 
a nenásilnou formou procházíme ty výstavy a je tam tedy dán velký prostor k dialogu, názorům 
a vlastním interpretacím těm studentům a pak následuje nějaká, většinou hodně experimentální, výtvarná 
reakce“ (L4/1) Prohlídky jsou typem programu, kde průvodce podává teoretický výklad posluchačům 
a divákům, ale i zde je podle R. Horáčka důležité zapojit „komunikativní prvky, zejména diskusní otázky 
na určité dílčí problémy“ (Horáček 1997: 66), takže i „standardní“ prohlídky zahrnují interakci (průvodce 
                                                      
126 podtrženo T. J. 
127 Takovou formu interakce uvádí teoretik umění L. Kesner: „...každé vnímání v muzeu, i výrazně emocionální prožitek nebo 
reflexívní reakce, vyplývají z určitého porozumění obrazu nebo objektu. [..] Pochopení obrazu a jeho interpretace divákem 
nespočívají v odhalení či dešifrování jednotlivého významu, obsaženého kdesi ve formální struktuře zobrazení, ale jsou vždy 
aktivní, individuální konstrukcí významu – interpretace povstává ze setkání s divákovou myslí. [..] Cílem muzea by měla být 
podpora aktivního vnímání, pomoc k tvořivé interakci mezi divákem a zobrazením, v jejímž průběhu se divákovi zobrazení 
odkrývá, kdy stimuluje a podněcuje jeho individuální interpretační schopnosti, představivost a fantazii“ (Kesner 2000: 201). 
128 zde odkazuji k dispozitivu, jak o něm píše M. Fulková*: „Zmiňovaným dispozitivem edukačního prostředí, do nějž dítě 
ve škole vstupuje, obecně rozumíme historicky a kulturně proměnlivý soubor normujících pravidel a snah, který ovlivňuje 
sociální chování. Jde zde nejen o působení ve smyslu konceptuálním, ale dispozitiv se projevuje i jako prostorový 
architektonický „diagram“ a technologický „aparát“ (startegické uspořádání disciplinujících praktik a technik). [..] Děti pociťují 
působení budovy zcela zřetelně a často vyjadřují velmi bystré postřehy, dokazují receptivní dispozice a schopnosti vytvářet 
významové řetězce, schopnost k rozpoznání architektonické formy a jejího přiřazení k funkci, schopnost dekódovat symbolické 
funkce,“ které silně ovlivňují „základní dispozitiv vnímání umění“ (Fulková 2008: 82, 84). Nejsou to jen děti, ale tento odlišný 
dispozitiv galerie a školy vnímají i dospělí a kompetentní galerijní/muzejní pedagogové s ním vědomě pracují v edukační realitě. 
*Termín dispozitiv přijímá od M. Foucaulta, který jej popisuje jako „důkladně heterogenní soubor skládající se z diskursů, 
institucí, architektonické formy, řízených rozhodnutí, zákonů, administrativních opatření, vědeckých tvrzení, filozofických, 
morálních a filantropických výpovědí-slovem, řečených stejně tak jako nevyřčených. Takové jsou základními součástmi 
orgánu/zařízení. Orgán/zařízení je systémem vztahů, který může být ustavován mezi těmito částmi.“ (přeloženo T. J.) z 
http://en.wikipedia.org/wiki/dispositif 
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– posluchač). Dále pedagožka ztotožňuje pojem dialog a rozhovor, avšak pedagogičtí teoretici tyto 
termíny rozlišují. Dialog se v edukačním prostředí vyskytuje v edukativním modelu ►Edukativní model 
(12) vyučování, kde se účastníci edukace nacházejí v pozicích na stejné rovině (bez hierarchie) a mají 
tudíž stejná práva i co se týče jejich verbálních výpovědí a rovnovážného rozdělení kladení otázek. 
Zatímco verbální komunikaci mezi dvěma a více osobami, která probíhá formou otázek a odpovědí, 
označují J. Maňák a V. Švec jako výukový rozhovor. 

V textu umístěném na webových stránkách, který napsala tatáž galerijní pedagožka129, nalezneme 
„cestu“ jako pojem pro metodu a dialog nahrazený pojmem „rozhovor“, který lépe odpovídá edukační 
realitě, jíž jsem se účastnila. Jednalo se o „tzv. metodu řízeného rozhovoru“, která je podle J. Maňáka 
a V. Švece „nejfrekventovanější variantou rozhovoru, v níž obsah a cíl výukové komunikace určuje 
učitel, žáci odpovídají na zadané otázky, jejich aktivní zapojení je dáno prostorem, který jim otázka 
nabízí“ (Maňák, Švec 2003: 73).  

Pedagogické publikace130 při objasňování užití metody rozhovoru uvádí jako nutnost ponechání času 
mezi položením otázky a jejím zodpověděním, zatímco galerijní pedagožka ve svých výpovědích uvádí 
metodu rozhovoru v kontextu s „takovou svižnou“ formou, „aby cítily, že je to rychlé, svižné“. Rychlé 
tempo verbálních projevů zabraňuje přemýšlení a rychlé prohlížení zase nedovolí přejít od vidění k vní-
mání a subjektivnímu pochopení vizuálně obrazného vyjádření ►Poznámka 127 (50). 

Zábava 

Zatím jsem se zaměřovala na slovní metody výuky, ale pod pojmem „bavit (se)“ si dnes vedle 
komunikace vybavíme něco zábavného, něco, co nás baví, čím rádi zaplníme čas. I pedagogové hodnotí 
edukační proces podle toho, jak „to děti náramně bavilo“ (P2). Podle etymologického slovníku vzniklo 
slovo „baviti (se)“ odloučením předpony ze slova „zabaviti (se)“, které znamená „zaměstnat něčím“ 
a bylo z něj odvozeno praslovanské „zabava“. Edukační proces se vyznačuje činností, při níž jsou 
účastníci edukace různým způsobem „něčím zaměstnáni“, ale právě na typu „zabavení (se)“ zde záleží, 
jestli a v čem bude činnost edukací směřující k vzdělávacím cílům. N. Postman vidí jednu z diferencí 
mezi televizí a školou právě v odlišné funkci zábavy. Televizní vysílání – které bych rozšířila na celý 
zábavní průmysl131 – využívá zábavu jako cíl, zatímco v edukačním prostředí je „pouhým“ prostředkem 
k dosažení cíle (Postman 1999: 152). H. Arendtová vidí nebezpečí v tom, že (masová) zábava, která 
„se vztahuje k lidem a je fenoménem života“, se začala nově – text vydán v roce 1961 - živit kulturou, 
jejími předměty, které jsou fenoménem světa, a díky nimž má kultura schopnost přetrvávat. Dokladem 
toho, že obavy z počátku 60. let 20. století jsou stále přítomné a probíhají, je pedagogovo chápání poslání 
galerie jako místa, „které by mělo žít“, „kde se může konat všechno. Hlavně je důležité, aby lidé o to měli 
zájem, aby si to muzeum nedělalo něco jen pro sebe, aby reagovala na publikum.“ (L3). Galerijní peda-
gožka, která nemá pedagogické vzdělání, vychází při vytváření edukačních programů z vlastní zku-
šenosti: „Ale zkušenosti s dětmi mám. Bývala jsem s nimi na táboře jako starání o děti, takže mám 
vlastně tyhle kurzy starání se o děti, ta péče nebo ta výchova, vlastně zábavná funkce.“ (L3) Tato 
výpověď odkazuje k výkladům „animace“ v zábavním průmyslu, jehož pojetí je na základě zkušenosti 
přenášeno do muzejního prostředí, kde si galerijní pedagožka klade za cíl „vyložit umění zábavnou132 
formou a aktivně rozvíjet tvořivost účastníků.“ (D3.3/1) Ale v průběhu edukačního procesu - jak jsem jej 
měla možnost pozorovat - se tato zábavná forma vyznačuje užitím frontálního monologu s „vsunutými“ 
otázkami pro účastníky, odpovídající svým pojetím komentované prohlídce, kde průvodce předkládá 
návštěvníkům interpretace autora a teoretiků umění k pochopení uměleckých děl (Horáček 1998: 66) 
a kde se účastník ocitá v roli „posluchače“: „Je důležitý ten vztah s těmi žáky. Já mám ráda, když ti poslu-
chači reagují, takže já to dělám tak, aby reagovali. [..] Pro mne důležitý je ta komunikace s těmi 
posluchači a čistě ty programy se přizpůsobují vlastně jim – co je zajímá.“ (L3) A na jiném místě 
vypovídá o záměru takového programu: „Snažíme se tak ukázat, že návštěva muzea nemusí být vždy 
nezáživnou zkušeností...“ (D3.3/2) „Zábavný výklad“ a dovednostně-praktická (produkční) metoda mají 
vést ke změně prekonceptu (dosavadních zkušeností a zážitků) studentů účastnících se programu. 
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli edukace uměleckými díly, tak využiji nejbližší teoretické 
                                                      
129 „Expozice je jim zprostředkovávána přístupnou a srozumitelnou formou, cestou rozhovorů i her, při nichž je kladen důraz 
na vlastní interpretaci a na rozvoj interaktivní komunikace s dílem - dialog je základem vnímání díla.“ (D4.3/a) 
130 Maňák, Švec 2003: 72, 74 a Fisher 1997: 33-35  
131 H. Arendtová píše o zábavním průmyslu jako producentu spotřebního zboží, které musí být “snadno stravitelné“. Také se musí 
spotřebovat rychle, dokud je čerstvé a nové, je charakteristické svou prchavostí, neslouží ani užitku, ani směně masové 
společnosti (Arendtová 1994: 130-136). 
132 ještě se v textu objevuje „atraktivní“ forma 



  
   52 

 

zázemí koncepce výtvarné výchovy označované jako artefiletika, v jejímž centru stojí právě zážitek 
(a k němu vázaná zkušenost). J. Slavík zážitkem rozumí „vnímaný, prožívaný a zapamatovatelný obsah 
nějakého úseku života, který pociťujeme jako určitý významový celek nebo celek, který má smysl“ 
(Slavík, 1997: 56). Zážitek se váže k tomu, co jsme zažili v určité situaci. Ta je pro jedince natolik složitá, 
že se jedinec zaměří jen na určitou komponentu. K zaměření dochází „nastavením“ na situaci a to může 
v edukačním procesu ovlivnit pedagog zvoleným obsahem edukace (kam patří i metody a formy 
organizace).  

V širším pedagogickém pojetí by se zážitek vztahoval k zážitkové pedagogice a výchově prožitkem. 
„Cílem výchovy prožitkem133 je získání určité trvalejší podoby prožité události, jejíž výsledky můžeme 
uplatnit i v jiných situacích. Tuto formu pak můžeme nazývat zkušeností“ a odkazuje k progresivní 
pedagogice J. Deweye, kde již ve 20. letech 20. století vycházela edukace ze zkušenosti (tělesné, 
smyslové, sociální) jednotlivých studentů (Skalková 2007: 141-142; Tonucci 1991: 19). Protože 
„zkušenosti nezískáváme pouze přímým prožíváním,“ ale „naopak, většina zkušeností i poznatků pramení 
ze sociálního sdílení a komunikace, z přejímání zkušeností druhých“ (Jirásek 2004: 14), považují 
představitelé zážitkové pedagogiky (a nejen ti) verbalizovanou zpětnou vazbu tzv. „reflexivní dialog“ 
za nutnou součást edukačního procesu. Bez něho se vytrácí vzdělávací motiv a účastník je jen „zabaven“. 

Tím, že muzea a galerie fungují jako veřejné instituce, které musí v současné ekonomické realitě 
reflektovat návštěvnost, stojí podle L. Kesnera mezi různými požadavky svých klientů. V muzeích 
a galeriích panuje historický rozpor mezi možností kontemplativního prožitku a zdroje zábavy a vzdě-
lávání, v němž dnešní instituce hledají rovnováhu (Kesner 2000: 44-47). Dále autor pole zábavy a vzdě-
lávání diferencuje, když píše o zábavě ve smyslu „bezproblémového“ a „instantního uspokojení spotře-
bitele kulturních statků“ a o vzdělávání jako poli, kde je pro možnost poznání užito metod, které „vyža-
dují určitou námahu“ a poskytují „učební prostor umožňující vnímání a prožívání obrazů a objektů“ 
(Kesner 2000: 48). 

1.6.2.2 Prostředí → metody edukace 

U jedné galerijní pedagožky se ukázala silná determinace metod a forem edukačním prostředím. 
Pedagožka chápe školu jako prostředí, kde se musí plnit úkoly a dodržovat striktní pravidla, což je 
v rozporu s její představou galerijní a muzejní edukace. Snaží se ze své edukace odstranit všechny jevy, 
jež by školní prostředí mohly připomínat a místo nich nabízí studentům možnost seberealizace 
(interpretací verbální a vizuální) a zábavu, které jsou zaručeny výtvarnou činností, jejíž výsledek není 
změřitelný a podléhá jen subjektivnímu hodnocení (jako umělecká díla), a verbálně pronesenými 
výpověďmi, které zůstávají interní „stopou“ v účastnících, ale tím pádem se neuchová „důkaz“ o jejich 
pronesení. Vizuální texty (v podobě fotodokumentace a výtvarných prací účastníků) se stávají jedinými 
„důkazy“ o edukačním procesu ►Možnosti prezentace (58). Zatímco ambivalentně chápané školní 
prostředí spojuje pedagožka s texty v tištěné formě: „Já nejsem vůbec zastánce pracovních listů, protože 
mně to připadá hrozně svazující. Třeba když se jedná o nějaký úkol, ho losovat a pak ho realizovat, tak to 
je něco jiného, tak to jo, ale nemám ráda ty pracovní listy. Stejně bych na ně jakoby neměla čas při 
tomhle množství se s nimi dělat, ale jde o to, že já nejsem vůbec příznivcem, protože mi to hrozně 
připomíná školu.“ a ze své galerijní edukace je proto zcela vytěsňuje: „mně to připadá pro ně i zábavnější, 
když vidí, že nedržím žádný papír, nemáme žádné pracovní listy, nečtu to z ničeho, ale oni to o to víc 
ocení. Podle mne ocení nejvíc nějaký živý dialog, kde jim člověk podchytí to nejdůležitější a tak.“ 
(L4/10) Cílem edukace a vlastně i podnětem k návštěvě muzea má být pozorování a vlastní výtvarná 
činnost, neboť školní pedagog a studenti se „přišli podívat na výtvarná díla a něco zajímavého vytvořit.“ 
(L4/3)  

Ale jak dokládají J. Maňák a V. Švec, „při práci s textem (i obrazem) nejde nikdy o jeho prostou 
reprodukci, [..] žák vkládá své interpretační schopnosti a dovednosti i prožívání. Při učení z textu totiž 
žák uplatňuje různé poznávací operace (vnímání, zapamatování, představivost, fantazii, myšlení) 
a emoce.“ (Maňák, Švec 2003: 65) Student sleduje a řídí své poznávací činnosti, čímž rozvíjí svou 
metakognici. Při práci s textem se po studentech vyžaduje, aby „doplnili..., uspořádali..., stanovili..., 
označili..., zformulovali..., vyjádřili..., zhodnotili..., prezentovali..., zaujali stanovisko“, takže jsou 
aktivizováni k činnosti, což po nich ve sledovaných edukacích vedených metodou vysvětlování galerijní 
a muzejní pedagogové vyžadovali v malé míře. Jen jedna galerijní pedagožka vedla studenty k hledání 

                                                      
133 pojem prožitek se používá pro přítomnou aktivitu, pokud se v ní nacházíme, zatímco pojmem zážitek je nazýván prožitek, 
který již pominul in Jirásek 2004: 14 
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otázek, které jim pomáhala hledat v jí přinesených publikacích, takže fungovala v roli facilitátora134 učení 
z textu. 

1.6.3 Vzdělávání – spolupráce - prezentace 

V českém prostředí zajišťuje edukaci školních skupin v rámci jedné galerie či muzea ve většině 
případů jen jeden edukační pracovník. Pedagog v ZUŠ se nachází v trochu lepší pozici, neboť má 
možnost přijít do kontaktu a komunikovat s dalšími pedagogy. Forma a obsah komunikace jsou nicméně 
plně závislé na pedagozích. Galerijní/muzejní pedagog v pozici jediného edukačního odborníka v instituci 
si musí možnosti konzultování a sdílení své pedagogické činnosti hledat mimo instituci. Analýzou dat 
jsem nalezla tři hlavní kategorie (témata), které se vzájemně podmiňují. Jsou to vzdělávání, spolupráce 
a prezentace, které v sobě zahrnují kategorie. Téma vzdělávání obsahuje kategorie SEBEVZDĚLÁVÁNÍ 
a VZDĚLÁVÁNÍ odborníků. Téma spolupráce obsahuje PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCI a SPOLU-
AUTORSTVÍ. A téma prezentace kromě PREZENTACE obsahuje i REPREZENTACI. Postupně zde 
v jednotlivých kapitolách rozvedu zjištěné vazby výše jmenovaných témat i jejich kategorií s ostatními 
kategoriemi výzkumné sondy. 

1.6.3.1 Sebevzdělávání 

V rámci změn, které se mají ve školském systému podle MŠMT ČR provádět, jsou pedagogičtí 
pracovníci označováni za „nositele změn“. Z této role vyplývají i požadavky na další vzdělávání a sebe-
vzdělávání:  

„Další vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků je podstatným znakem učitelské 
profese, jejím právem i povinností, jedním ze základních kritérií posuzovaní kvality učitele. Dnes, kdy 
se podstatně proměňuje role i každodenní práce učitelů i ostatních pedagogických pracovníků, především 
ředitelů a inspektorů, je jejich stálé další vzdělávání nezbytnou složkou rozvoje jednotlivců i jedním 
z nejdůležitějších prvků organizování života školy“ (Bílá kniha: 44-45). 

Oblast sebevzdělávání je stejně široká jako oblast vzdělávání, i kdybychom ji „omezili“ na výtvarné 
a vizuální vzdělávání, tak v kontextu rizomatického modelu ►Vizuální studia (21) edukace se stále 
pohybujeme na neohraničeném poli, kde si každý pedagog musí stanovit kritéria výběru i pro obsah 
sebevzdělávání. Ačkoli pedagogové pracují v pozicích, kde již jejich označení odkazuje k pedagogice135, 
nemají všichni potřebu a necítí povinnost se dále vzdělávat a sledovat vývoj v peda-gogice jako vědním 
oboru, který se v diskursivním prostoru proměňuje. V analyzovaných datech jsem nalezla kategorii 
sebevzdělávání vázánu na vzdělávání (jiných pedagogů nebo studentů) ►Edukativní model (12), 
konkrétně na koncepci výuky a cíle edukace jednotlivých pedagogů. 

Muzejní pedagožka vzdělávající se na terciárním stupni v teorii dějin umění klade důraz na transmisi 
znalostí o umělcích a jejich tvorbě. Cílem jí vytvářeného a realizovaného edukačního procesu je: „přimět 
abstraktně vidět, poodhalit skrytá témata“ (D3.4), „porozumět proměně uměleckého výrazu“ (D3.3/2), 
„naučit ty děti vidět nebo pochopit to abstraktní umění [..] a vždycky je tam snaha seznámit studenty 
s těmi jmény, s těmi umělci.“ (L3/6)  

Další muzejní pedagožka zase na základě absolvování vzdělávacího cyklu přednášek a seminářů 
pořádaných v rámci celostátního „pilotního programu Brána muzea otevřená“, který měl jako jeden z cílů 
„rozvíjení vzdělávací funkce muzea“ (Brabcová 2002: 26), zpracovala koncepci edukace v instituci.136 

Jiná galerijní a muzejní pedagožka vycházející z pedagogického konstruktivismu, světa tvořeného 
diskursivními vrstvami ►Diskursivní model (15) a vztahy mezi nimi, uplatňuje edukativní program 
►Edukativní model (12), kde pak dochází i k jejímu vzdělávání při setkání jejích prekonceptů 
s ostatními: „Já vůbec nevím, jak to dopadne a chci se naučit od těch učitelů a jejich dětí něco nového 
o těch tématech.“ (L11/3) Podle záměru edukace, kdy „jsme nechtěly nikoho poučovat – jsme si říkaly, 
že tohle ‚vzrůšo‛ při tom hledání, to by bylo dobrý, kdyby to ty učitelky taky měly“, byl vybrán „odborný 

                                                      
134 pedagog jako tzv. facilitátor se vyznačuje tím, že „povzbuzuje [studenta] a pečuje o jeho osobnostní rozvoj“ (Fenstermacher, 
Soltis 2008: 39); pokud bychom trvali na českém výrazu, tak by pojmu „facilitátor“ odpovídal „usnadňovatel“ 
135 zde se mohou zdát z obliga ti edukační pracovníci, které jejich instituce označuje za lektory, nicméně i jejich náplní práce 
bývá edukace. Navíc název „lektor“ nese podle Horáčka zjevnou příbuznost s anglickým výrazem „lecture“, které znamená 
přednášku a i ta jako metoda vyučování vyžaduje po svém tvůrci znalost komponent edukačního procesu 
136 „Úhel pohledu vychází z výchovně vzdělávací strategie [muzea]: muzeum je vstřícným místem alternativního vzdělávání. 
Nenásilnými formami nabízí všem cílovým skupinám na vyhovující úrovni informace, poznatky, inspiraci a motivaci [..] 
Muzeum je místem setkávání a výměny názorů [..] podněty poskytované muzeem [návštěvník] aktivně vyhledává“ 
(L2/publikace) 
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seminář“ jako forma edukace pro pedagogy, kde se ocitají v roli badatelů, „oni bádají a sami sebe 
vzdělávají“ (L11/4). Cílem tohoto sebevzdělávání (celé koncepce galerijní edukace) je pro pedagožku, 
která semináře organizuje a vede, ovlivnit přípravu pedagogů na vyučování s a tím i kvalitu (školního) 
vzdělávání studentů školními pedagogy. 

Jeden ze školních pedagogů, jenž tematizuje námět ve společné diskuzi se studenty, si vybírá obsah 
sebevzdělávání i z hlediska přínosu pro edukaci studentů, aby „to mohl využít pro studenty a mohl jim 
říct, co jsem dělal a proč jsem to dělal.“ (P3/ch) Toto sebevzdělávání se týká jak pedagogického 
vzdělávání, které pedagog nazývá „didaktickým“, a kam zařazuje četbu pedagogických publikací 
(zaměřených na výtvarné a vizuální vzdělávání) a návštěvu konferencí, tak uměleckého vzdělávání, které 
pro něj tvoří navštěvování galerií a kontakty s umělci.137 

Galerijní a muzejní pedagogové účastnící se nebo pořádající semináře a konference prezentují – 
aktivní účastí - ostatním svou činnost, postupy a výsledky jimi vedené edukace, ale zároveň je konfrontují 
s ostatními účastníky, reflektují jiné znalosti a zkušenosti, názory a pojetí. Aktivní účastí galerijního/ 
muzejního pedagoga může docházet na jednom místě a v určitém čase k propojení PREZENTACE 
►Možnosti prezentace (58), VZDĚLÁVÁNÍ a SEBEVZDĚLÁVÁNÍ. Jedna muzejní pedagožka uvádí 
v muzejním dokumentu v sekci „prezentace“ stejné aktivity jako v sekci „vzdělávání“: „prezentace 
výchovně vzdělávací činnosti [..] pro veřejnost: zpracování a přednesení příspěvku [..] na konferenci 
Muzeum a škola ve Zlíně, 18. - 19. 3. 2009; prezentace edukační činnosti [..] na semináři...“ a „vzdě-
lávání: účast na konferenci Muzeum a škola ve Zlíně 18. – 19. 3. 2009; koncepce a organizace semináře“ 
(D2.3/4)  

Sebevzdělávání se jeví být propojeno s chápáním pozice pedagoga v galerijním a edukačním 
prostředí. Ti, co jsou si jisti svými znalostmi, je předávají z pozice těch, kteří vědí více než ostatní (a jsou 
tak ostatními přijímáni). Zatímco ti, kteří k vlastnímu vědění přistupují jako k materiálu, jenž má zneji-
šťovat a proměňovat struktury dosavadních poznatků, zaujímají pozici účastníka vzdělávání (není tomu 
tak vždy viz Havlůjová 2009). Při setkání různých pedagogů na semináři, který funguje jako otevřený 
diskusní prostor pro všechny přítomné, pak dochází k interaktivní edukaci ►Edukace pedagogů (13). 

1.6.3.2 Spolu-dílem-sám 

Téma spolupráce, které se objevuje v mnoha analyzovaných výpovědích a datech, se ukázalo značně 
problematickým, jakmile jsem do něho přiřazovala další a další nalezené výpovědi. SPOLUPRACÍ 
můžeme nazvat činnost (společnou práci) dvou (a více) pracovníků, jestliže se na ní podílejí a absence 
jediného z nich by ohrozila průběh práce a dosažení cíle. Užití pojmu spolupráce, jenž se v analyzo-
vaných výpovědích vyskytuje u některých (hlavně galerijních a muzejních) pedagogů, někdy znamená 
a popisuje partnerskou kooperaci, někdy spolupráci ve smyslu pomoci na dílčím problému či úkolu, 
konzultaci nebo společnou prezentaci výsledků. Kvůli tomuto zjištění rozdělím výpovědi o tématu spolu-
práce do kapitol Partnerství, Spolupráce a Sám za sebe. 

Partnerství 

Než ukážu jednotlivé příklady partnerství z výzkumu, rozeberu pojmy partnerství a partner. Pojem 
partner má stejný význam i v angličtině, odkud také pochází. Slovo se vyvinulo ze starofrancouzského 
parcener, což znamenalo „účastník“, k dnešnímu anglickému slovu part „část“. Etymologický slovník 
si všímá i souvislosti s latinou, kde vychází hned z několika slov pars „část“, partire „dělit“ a partitio 
„dělení, rozdělení“ (Rejzek 2001: 450). Partnerství zde bude chápáno jako reciproční vztah, kde jsou 
partneři víceméně stejně zainteresováni, mají stejná práva, odpovědnost i užitek z odvedené práce, ale 
hlavně mezi nimi dochází k průběžné koordinaci, kontrole, dialogu a reflexím. Partneři tzv. „sdílí“ obsah 
práce a jevy, které ji doprovází. Platí zde pravidlo: „žádný řetěz není nikdy silnější než jeho nejslabší 
článek“ (Bertrand 1998: 144). 

Možnosti a funkce partnerství se objevily ve výzkumu v popisech přípravy edukačních programů, 
kdy galerijní/muzejní pedagogové kooperují s pedagogy nebo studenty VŠ.  Jde opravdu o reciproční 
vztah, z něhož vzniká výsledek charakteristický svou kompaktností, jako by jej vytvořil jeden autor. 
Jedna galerijní pedagožka užívá přímo termín spoluautorství: „Začínaly jsme také tím, že ona u Nan 
Goldin se zúčastňovala výzkumné části a dala mi tak kvalitní reflexe, nastalo takové porozumění mezi 

                                                      
137 P3: „že chodím do galerie. Nedávno jsem byl v DOXu podívat se na Entropu a Jindřicha Chalupeckého cenu. Jednak mám pár 
známých, umělců, tak je zvu, mluvím s nimi. [..] Co se týče té didaktiky tak jezdím pravidelně na InSEu. [..] pedagogické knížky 
občas na té InSEy se dá sehnat, občas si přečtu Jaroslava Vančáta nějakou didaktickou knížku, to se mi líbí.“ 
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námi, že na další programy jsem ji mnohokrát oslovila, aby byla spoluautorkou už při té tvorbě, takže její 
škola potom fungovala v tom modelu jako testovací... [..] když jsme s Lenkou spolupracovaly, tak jsme 
pracovaly s katalogem, to téma se tam otevřelo, nechaly jsme hodně volně plynout konverzaci, zároveň 
jsme si zaznamenávaly nějaké základní body, vedla jsme si takový deník, pak jsme analyzovaly výpovědi 
těch dětí a zjistilo se, že síť jejich prekonceptů je někde úplně jinde než síť prekonceptů kurátora, takže 
my jsme potom postupovaly jinak než kurátor v mnohých případech.“ (L11) Zde se ukazuje důležitým 
stejné východisko pojetí vyučování kooperujících pedagogů jako má konstruktivistické paradigma: 
pedagog jako badatel, znalost prekonceptů studentů, výzkum jako jedna úroveň autentické badatelské 
zkušenosti pedagoga (Štech 1991: 153-154) ►Pedagogický konstruktivismus (19). 

Galerijní prostředí může sloužit nejen jako výzkumná praxe pedagogům, ale i studentům pedagog-
gických, humanitních fakult a uměleckých vysokých škol: „seminář pro II. a IV. ročník studentů 
jednooborového studia VV pro ZUŠ katedry výtvarné výchovy PedF UK Praze s doc. Marií Fulkovou 
a Mg. A. Lucií Tatarovou k přípravě výtvarné dílny k výstavě“ (D2.3/4) a „výtvarná dílna pro veřejnost 
konaná ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK v Praze [..]. Studenti jednooborového studia 
výtvarné výchovy provedli účastníky netradičním způsobem výstavou a na zahradě muzea jim nabídli 
výtvarné činnosti a experimenty související s inspiračními zdroji a procesem tvorby designéra.“ (D2.2/2) 
Studenti jsou v případě spolupráce KVV PedF UK a muzea vedeni zároveň vysokoškolským i muzejním 
pedagogem. To, že zde pedagogové fungují jako vedoucí (koordinátoři), neoslabuje nijak partnerský 
charakter spolupráce, protože v týmu rozlišujeme různé sociální role138, jež si pracovníci týmu (většinou 
přirozeně) volí a v nich jednají. Nejlepších výsledků dosahují týmy, kde jsou zastoupeny různé (nejlépe 
pak všechny) role. Tento výzkumy potvrzený efekt slouží odborníkům hlavně při sestavování nejkvalit-
nějších manažerských týmů.  

Praxi studentů předchází studium pedagogické teorie, takže vstupují do interakce s galerijními/ 
muzejními pedagogy s nabytými teoretickými znalostmi. Pod pedagogickým vedením je aplikují 
a ověřují. Studenti mají v galerijním prostředí za úkol vymyslet aktivní program pro expozici, na který 
naváží výtvarné aktivity v ateliéru. Díky této spolupráci může muzeum nabídnout návštěvníkům další 
formu edukace, neboť „vzhledem k tomu, že v našem muzeu zajišťuji edukaci já jako jeden člověk, 
tak preferujeme – a i výchovně-vzdělávací systém je založen na samoobslužných aktivitách.“ (L2) 
Někteří studenti mají možnost podílet se i na tvorbě samoobslužného programu v podobě pracovních 
listů139 (nejen) pro dětské návštěvníky, kteří přichází i v rolích studentů s pedagogem. Takto konci-
povanou společnou činnost lze nazvat oboustranně prospěšným partnerstvím (Šobáňová 2008: 147).  

Popisované partnerství nedodržuje tento vztah v jediném bodu (ve výzkumu též kódu), kterým 
je finanční ohodnocení. Zatímco muzejnímu pedagogovi jako zaměstnanci této instituce muzeum za od-
vedenou práci zaplatí, protože je náplní jeho činnosti. Činnost studentů je institucí muzea chápána jako 
součást jejich vzdělávání, snad i nadstavba, kdy je studentům poskytnut prostor muzea ke konceptualizaci 
a realizaci edukace, a získání specifické pedagogické zkušenosti. Ačkoli tato forma vzdělávání v praxi 
probíhá bez písemné dohody o spolupráci mezi institucemi a zároveň i mimo vyučování – sice v rámci 
fakultního předmětu, ale mimo jemu vyhrazený čas, nedostávají za ni studenti zaplaceno od instituce 
muzea, ale formou prospěchového grantu školy, který studentům navrhuje (zajišťuje) vysokoškolský 
pedagog, jenž za nadstandardní vedení vyučování není zaplacen vůbec. Taková spolupráce se dá pova-
žovat za službu. 

Spolupráce jako služba, kdy student pomáhá v jednotlivých fázích edukace (příprava, realizace, 
reflexe) nebo dokonce vytváří celý muzejní/galerijní edukační program sám, se objevuje i v jiných 
muzeích a galeriích. V instituci je na studenta nahlíženo jako na toho, kdo si svou odvedenou prací plní 
svou vzdělávací povinnost. Instituce mu nabízí službu, tudíž může být student rád, že nemusí (jako se to 
činí u jiných služeb) platit, ale služba je mu poskytnuta zdarma, ač ji instituce svým jménem nabízí jako 
službu veřejnosti (i školám). Takovým způsobem byla nabízena spolupráce i mně: „... si vymyslete nějaké 
programy, můžete si to u nás vyzkoušet. Mne hned napadá, vymyslet si nějaké období – já nevím, měsíce, 
dvou měsíců, tří měsíců – a můžete si ty Vaše nějaké myšlenky, které jste shrnula, a můžete si vymyslet 
workshopy a přímo tady vyzkoušet. Musí se ta příprava udělat velmi dobře a potom si to můžete na těch 
žácích nebo studentech vyzkoušet...“ (V3) 

V odborných článcích ke konferencím (Muzeum a škola ve Zlíně, Muzejní pedagogika dnes 
v Olomouci) z roku 2008 a 2009 se objevuje apel na partnerskou spolupráci školy a galerie/muzea, za níž 

                                                      
138 inovátor, vyhledavač zdrojů, koordinátor, usměrňovač, vyhodnocovač, týmový pracovník, realizátor, kompletovač, specialista  
139 participovala jsem se spolužačkou a muzejní pedagožkou na tvorbě pracovních listů pro výstavu „Daniel a Ignác Preisslerové. 
Barokní malíři skla a porcelánu“ v UPM v Praze 
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stojí společný cíl - zprostředkování umění a vzdělávání. Nelze však myslet na partnerství v koncepci 
uměleckého vzdělávání, nemá-li vlastní koncepci vzdělávání výtvarné výchově školní pedagog a v oblasti 
umění galerijní/muzejní pedagog ► Sám pro sebe (57) nebo dokonce oba dva. 

 
Ve školním prostředí se týmové, partnerské práci vyučuje formou kooperativního učení, kde pedagog 

zadá úkol, který by byl pro jednotlivce jen velice obtížně zvládnutelný nebo by jej nesplnil vůbec, ale 
při řešení úkolu ve skupině je možné dosáhnout úspěšného výsledku. V konkrétním případě z výuky 
výtvarné výchovy zadal pedagog úkol a literaturu, z níž studenti vycházeli. Výsledkem bylo společné 
výtvarné dílo – malířské dvojrozměrné dílo a design prostoru kolem díla s využitím stejných výrazových 
prostředků140. Studenti se zde podřizovali výtvarnému jazyku uměleckého díla, ale častěji jsem se setkala 
s volbou kooperativního učení pro práci, kde má každý student prostor - zadání úkolu to neurčuje – nepo-
tlačovat svůj individuální výtvarný projev, ale naopak se v něm plně projevit. Při popisu kooperativního 
vyučování uvádí Y. Bertrand partnerství jako jeden z principů tohoto učení vedle vzájemné pomoci, 
pružnosti a sebehodnocení (Bertrand 1998: 143). Záměrné užití kooperativní výuky vytváří sociální 
interakce, při nichž může docházet ksociokognitivním konfliktům, a jejich reflexe v pedagogem řízeném 
dialogu přináší poznání osobnosti z hlediska individuačního - jak se vidím já - i socializačního - jak mne 
vidí ostatní. Na tomto principu fungují určité artefiletické úkoly – např. tvůrčí aktivity „Exotická večeře“ 
a „Doupata“ in Slavík 2004: 279 a 282. 

Spolupráce 

Pojem spolupráce jsem nalezla v dokumentech i výpovědích při charakterizování vztahu jak pra-
covníků jedné instituce, tak pracovníků různých institucí (škola - škola, škola -galerie/muzeum). 
V pedagoggických publikacích se termín spolupráce objevuje v souvislosti s činností studentů (skupinová 
a kooperativní výuka jako organizační formy výuky), méně však s činností pedagogů.141  

Spolupráce ve smyslu pozorování a účast při edukaci jiného pedagoga je pro jednoho ze školních 
pedagogů formou sebevzdělávání. P3: „Mám dobrou zkušenost z Brna od pana Horáčka, kde jsme 
vlastně viděli a ukazovali nám to galerijní vzdělávání. [..] Takže si myslím, že tenhle způsob je účinnější 
a pro ty studenty mnohem přístupnější [než frontální způsob vyučování]. Samozřejmě si myslím, že by 
se do toho měl zapojit i pedagog, aby poznal nové způsoby práce se studenty a leckdy efektivnější než ty, 
co jsem viděl.“ Poznání, akceptace a následná interiorizace jiných pojetí výuky přinášející změnu/ 
proměnu pedagogova pojetí. Zde se tato proměna pojí s ochotou pedagoga experimentovat a testovat nové 
přístupy, měnit svou dosavadní koncepci.  

Pedagogové v souvislosti seznamování studentů s uměním mluví o spolupráci s umělci. Tato spolu-
práce probíhá v kontaktu s umělcem, na základě žádosti o „představení“ jeho tvorby studentům142. 
Pedagog se stává iniciátorem a organizátorem autentického setkání studentů a umělce a spolupráce 
znamená umožnění autentického setkání. Jedena školní pedagožkao tom hovoří takto: „máme dobrou 
spolupráci s Futurou, kde se nám představovali nynější výtvarníci. Nás tam pozvali na ty výstavy a i nám 
hovořili k těm pracím, které tam vytvořili.“ (P2) Tento způsob spolupráce reflektuje současné tendence 
interpretace uměleckého díla autorem, které popisuji v kapitole ►Možnosti interpretace (36). 
Edukačnímu procesu podle mne ve většině případů lépe odpovídá model umělec-pedagog, kdy umělec 
uvažuje, co a jak ze svého života a tvorby didakticky transformuje jako obsah vzdělávání ► Umělec jako 
pedagog (13). Nikdy by se nemělo jednat o tvoření kopií, ale studenti by měli chápat svou výtvarnou 
činnost jako vlastní tvůrčí proces, kde umělecké dílo funguje „jen“ jako jedna z možností zpracování 
určitého námětu určitou technikou.  

Spolupráci galerijního/muzejního pedagoga s kurátorem při přípravě edukačních materiálů a 
programů dokládají dvě výpovědi. V první je iniciátorem spolupráce ve formě (jednosměrné) pomoci 
                                                      
140 To měli studenti za úkol umělecké dílo oživit a převést malbu. Měli si z dějin umění vybrat jednu malbu z 20. století, od jaké-
hokoli umělce, byl to ten Pijoan, ten devátý desátý díl. Takže z toho si měli vybrat jednu reprodukci, tu reprodukci po trojicích 
zpracovali. To znamená, že se na ni dívali, povídali jsme si o ní. A oni měli za úkol udělat z ní obraz do kavárny a tu kavárnu 
udělat tak, že to co z ní vychází, ty výrazové prostředky a ten design nebo ty tvary předmětu, které se objevovaly na tom obraze, 
z nich měli udělat prostorovou záležitost a měli k tomu doplnit stolek a židle, lampičku, lahve. Udělat takové zátiší se stolem 
a se židlí a mělo to být takové zastavení u uměleckého díla s tím, že by se tam mohli občerstvit, popovídat si u něj a to umělecké 
dílo by tam bylo mezi nimi pověšené na stěně a byl by to projekt, že ta kavárna by se skládala třeba z několika děl od jednoho 
umělce a u každého stolu by byl jeden obraz a byl by tam interiér zařízený podle uměleckého díla. (P3) 
141 tzv. týmovou výuku, která odpovídá kooperativnímu učení, a hospitace jako nástroje hodnocení vedení edukace jednoho 
pedagoga druhým ►Účastníci edukace (Vališová, Kasíková 2007:115-116) 
142 P3: „Jednak mám pár známých, umělců, tak je zvu, mluvím s nimi. Pokud je pozvu, tak je třeba přemluvím, aby udělali 
pro studenty nějakou přednášku...“ 
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muzejní pedagog, když zapojuje ostatní pracovníky instituce do tvorby a zkoušení edukačního programu, 
získává od nich data.  

Druhý galerijní pedagog spolupracuje s institucí externě a je oslovován vedením galerie ke spolu-
práci. L11: „Ideální případ je, že ten člověk, který bude dělat edukační model, tak pracuje s kurátorem 
od začátku. A kurátor dostává obrazy, s kterými bude pracovat, ale já od začátku o nich vím, a bavím 
se s kurátorem, jaké je jeho pojetí. A já už od začátku mohu vytvářet svoje pojetí, které je třeba souběžné 
nebo se ukáže, že bude protichůdné. Ale pak ta debata, to porovnávání s tím kurátorem mi zase může 
přinést novou dimenzi. Nevím, jestli kurátor má ze mne nějaký profit. Doufám, že ano.“ Galerijní peda-
gožka si díky možnosti dialogu s kurátorem utváří koncepci edukace k dané výstavě, je otevřena jisté 
myšlenkové deformaci svého myšlenkového schématu ►Pedagogický konstruktivismus (19). Zároveň 
se připojuje do diskursu vzdělávání svými výpověďmi, jak dokládá ředitel-kurátor galerie: „Je především 
naším odborným konzultantem v oblasti edukace, protože to, co nám navrhuje, my buď přijmeme, nebo 
nepřijmeme.“ (V1) Z vyšší pozice v hierarchii instituce a silnějšího diskursu umění si ředitel-kurátor 
nárokuje rozhodovací moc, ačkoli přiznává neznalost oboru: „Já v tomto směru nepreferuji typ [edukace]. 
[..] Nechci to hodnotit z jednoho prostého důvodu, že skutečně v tomto ohledu nejsem odborník a celou 
tu škálu neznám. Tudíž já se nechám vést jejími způsoby práce s edukací.“ Jaká může mít neodborník 
(v tomto případě kurátor) kritéria, podle nichž hodnotí práci odborníka (pedagoga)? Zde se ukazuje moc 
uměleckého diskursu, který do svého hájenství milostivě vpustil školní diskurs s vědomím možných zisků 
ve formě (potřeby výtvarného umění u) budoucích návštěvníků „není prostá návštěva [..] U mládeže je 
to potom edukativní složka. To znamená, vytvoření – velmi prostě řečeno – návyku na výtvarné umění. 
[..] vytvoření určitého povědomí/potřeby o tom, že výtvarné umění je nezbytnou součástí chápání součas-
ného světa...“ (V1) 

 
Vědomý zájem o spolupráci jsem zaznamenala při rozhovorech se spolužáky z jednooborového 

studia výtvarné výchovy, kteří jsou již pedagogicky činní na různých typech škol. Tato spolupráce může 
být jak sdělována tak sdílena. Sdělována proto, že máme potřebu si vyjasňovat uvědoměle svou činnost, 
přemýšlet nad jejími důsledky a výsledky sebereflexe si ověřovat v dialogu s druhým, jenž prošel stejným 
vysokoškolským edukačním procesem. Sdílení přináší dimenzi autentického zážitku, byť jej každý zazna-
menal jinak. Taková vzájemná neformální hospitace (Švec 2005: 100) přináší možnost získat reflexi 
na svou edukační činnost, ale i možnost reflektovat ji u jiného pedagoga. Například jako jsem to měla 
možnost vyzkoušet já, když jsem přišla na náslech ke spolužačce-pedagožce a naopak ona se zúčastnila 
mnou vedené galerijní edukace, kde se vyskytovala ve stejné roli jako studenti, které vyučuje v průběhu 
školního roku. 

Sám za sebe 

V některých muzeích a galeriích nedochází ke spolupráci galerijního/muzejního pedagoga ani s ostat-
ními pracovníky instituce, ani s odborníky zvenku. Pedagog se cítí díky svému vzdělání natolik kompe-
tentní, že si vystačí se svými znalostmi a zkušenostmi. 

T.J.: „Konzultujete s někým nebo máte možnost?“ L4: „No, takhle. Ta historie, to mi přijde, že jsme 
měli s tím tu bohemistiku tak propojenu, celé ty dějiny literatury s historií, že nemám potřebu s někým 
konzultovat. Právě že ta bohemistika, ta česká tvorba, tak bylo propojené s politologií, se sociologií, 
se vším, že právě mám pocit, že to pro tu úroveň, na ty školy, stačí. Kdybych tu měla provádět 
vysokoškoláky, historiky nebo sociology, tak to bych si netroufla.“ 

Analýza rozhovorů a pozorování edukačního procesu ukázaly, že galerijní/muzejní pedagogové 
vystupující v pozici zprostředkovatelů poznatků nebo „správného“ poznání užívají esencialistické pojetí 
výuky ►Styly výuky a jejich ojetí (37) tak, že interpretují a následují interpretace a koncepce kurátorů 
(uměnovědců) a umělců. Pedagogovo pojetí jeho vlastní role v edukačním procesu se odráží i v zacházení 
se zpětnou vazbou. Reakce ostatních účastníků edukačního procesu přijímají pedagogové jen v průběhu 
edukace:  

„Tu zpětnou vazbu já poznám během prohlídky samozřejmě od těch dětí, jak reagují, To je úplně 
ta základní zpětná vazba. Jak se jim líbí workshop, jaká je reakce na výklad.“ (L3)  

TJ.: „Kterou zpětnou vazbu na edukaci získáváte?“ L4: „No, tak v tomhle tom se snažím už během 
té akce vnímat studenty individuálně i jako celek. Jak to na ně působí .. Snažím se to reflektovat obecně, 
a když cítím, že by se to odchylovalo od mých cílů nebo že by se školy tady nebavily, tak se s tím snažím 
něco dělat. Ale vím, že hlavně na vysokých školách se různě rozebírají akce a věřím, že je to důležité, 
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ale pak si myslím, že v praxi je ta realita jiná, že člověk nestíhá vyhodnocovat a úplně by z toho zešílel, 
ze všech těch škol.“ 

 Obě galerijní/muzejní pedagožky se po proběhnuté edukaci většinou zpětné vazby nevyhodnocují, 
ani sami svou pedagogickou činnost nereflektují. Absentuje u nich reflexivní kompetence ►Co spojuje 
školní, galerijní a muzejní pedagogy? (41) a využívání forem testování edukačních programů. 

Z analýzy vyplynulo, že školní pedagogové, kteří pracují stále jen individuálně bez využití spolu-
práce s ostatními pedagogy, neužívají ani metod k hodnocení svého vyučování ani se nevzdělávají 
v oboru pedagogiky, ale jen v diskursu umění. 

1.6.3.3 Možnosti prezentace 

Ve všech čtyřech galeriích a muzeích, kde jsem prováděla sondu, je ve většině případů pověřena 
edukační a edukativní činností jedna osoba, které je vedením galerie/muzea svěřena odpovědnost 
za kvalitu vzniklého programu. Stejně samostatně vystupují i pedagogové v rámci vzdělávací instituce. 
Funguje-li pracovník jako samostatná „jednotka“ v instituci, musí nejen prokázat svou činnost, ale i její 
kvalitu (podle stanovených kritérií instituce). Vedle výročních zpráv, které zveřejňují muzea a galerie 
s koncem roku, a autoevaluací143, které sepisují školy s koncem školního roku, užívají někteří pedagogové 
i jiných možností prezentace144.  

G. Lipovetsky píše o nebývalé demokratizaci slova v postmoderní době. Je možné rozšířit ji na de-
mokratizaci všech znakových systémů, kam by pak patřily i obrazové projevy? Každý je dnes vybízen 
k tomu, aby verbálně či vizuálně vyjádřil své niterné pocity, myšlenky a zkušenosti, ať už je to zavoláním 
do rozhlasové stanice nebo zanecháním znaku ve veřejném prostoru. (Lipovetsky 2008: 22) To vede 
k narcisistnímu „vyjadřování čehokoli, přednosti komunikace jakožto činnosti před obsahem sdělení, 
lhostejnosti k obsahu, hravému pohlcování smyslu, komunikaci bez účelu a bez publika, jejímž hlavním 
příjemcem je sám mluvčí.“ Tím zakládá koncepci opačného jednání, které by nebylo pouze vyjádřením 
samo o sobě, pro nic za nic. Jak s touto antinarcisistní („apersonalizovanou“) ideou pracují instituce? 
Neboť i v institucích se prezentují jednotliví pracovníci a oddělení, aby předložením a ukázáním výsledků 
především prokázali a zhodnotili svou činnost – opodstatňující nutnost zachování jejich pozice – ostatním 
pracovníkům instituce i širší veřejnosti. Muzea a galerie představují výsledky své činnosti veřejnosti 
prostřednictvím výroční zprávy, v průběhu roku publikační činností, výstavní činností a jejími dopro-
vodnými akcemi, které zveřejňují na webových stránkách145.  

Z analýzy dokumentů vyplynuly otázky: Čí prezentace? + Kým prezentována? + Co prezentováno? 
→ Komu prezentována? + Kde prezentována? 

Nejdříve se pokusím odpovědět na tyto otázky souhrnně, tak jak se objevily v analyzovaném 
materiálu. V roli prezentujícího stojí galerijní/muzejní (L2, L4) i školní pedagog (P12, P2, P3), neboť 
prezentace se v analýze dokumentů ukázala být součástí jejich práce (D2.2/5: kulturně výchovné akce: 
[...] prezentace výchovně vzdělávací činnosti muzea pro veřejnost). Prostřednictvím textového a vizuál-
ního záznamu ve formě portfolií, (počítačových) prezentací, publikací, článků, výzkumů, fotografií, 
ale i výtvarných děl a textů subjektů edukace prezentuje edukační pracovník sebe, edukační oddělení, 
účastníky edukace veřejnosti, pracovníkům masmédií a účastníkům odborných setkání. Prostorem 
pro prezentaci bývá budova nebo virtuální prostor webu (blog, facebook), publikace (hlavně sborníky, 
méně již periodika a monografie) a fyzický prostor různých institucí k setkáním, např. seminářům, konfe-
rencím nebo soutěžím.146  

 Jakou funkci připisují prezentaci jednotliví pedagogové? Analýza dat ukazuje na dvě funkce: být 
viděn (vztahující se k „obrazu“) a být slyšen (vztahující se k „textu“).   

 
Jedna galerijní pedagožka využívá funkce „být viděn“ a spojuje prezentaci výhradně s fotodoku-

mentací.147 Fotografie jako výtvarné médium, které je „dokladem o úrovni i množství a pestrosti“ a jehož 

                                                      
143 sloužící jako podklad pro výroční zprávu školy 
144 Slovo prezentovat znamená „předkládat, ukazovat“ a vzniklo z pozdnělatinského praesentare „odevzdat, poskytovat, 
ukazovat“. Dnes se nejčastěji spojuje chápání tohoto pojmu s počítačovou aplikací, která umožňuje prezentovat (názorně, 
interaktivně) myšlenky, procesy, výstupy, atd. 
145 www.galerierudolfinum.cz, www.ghmp.cz, www.muzeumkampa.cz, www.upm.cz 
146 D2.2/5: „prezentace výchovně vzdělávací činnosti muzea pro veřejnost: zpracování portfolia k výstavě pro soutěž, zpracování 
edukativní prezentace na konferenci muzeí“ 
D4.2: „... vybraných fotografií..., které jsou zde trvale k dispozici ke stažení jak pro samotné zúčastněné školy, tak pro případný 
zájem novinářů“ 
147 D4.2: „téměř všechny akce podrobně zdokumentovány“; „jedna z možností efektivní propagace“ 
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„kvantita zajišťuje kvalitu“ (D4.2) edukačních programů/akcí. Toto médium nabízí možnost snadného 
vytvoření, rozšiřování a duplikace, čehož si je vědoma i galerijní pedagožka, neboť „stíhá během vedení 
edukační akce fotografovat“, vytváří „virtuální fotogalerii“ v podobě webové aplikace, blogu, kde foto-
grafie umisťuje, zde je může vidět i stáhnout každý návštěvník. Pro galerijní pedagožku je tato forma 
prezentace vztahována k pracovníkům sdělovacích prostředků (masových médií), kdy se webová pre-
zentace stane součástí další webové nebo tištěné prezentace, a ke školní instituci, kde se prezentace jedné 
instituce stane součástí prezentace jiné instituce a dokonce i prezentací činnosti školních pedagogů. 

Tento koncept prezentace je spojen s obecným chápáním funkce fotografie jako média schopného 
vidět a zachytit skutečnost a s ním spojené jednotné, sociální, „objektivní“ čtení vizuální informace 
fotografie.  

L4: „... neustále dokumentuji – ty fotky – a dávám na internet ke stažení pro školy, tak když to ředi-
telé vidí, tak to působí dobře – z těch fotek – a učitelé mi říkají, že to mělo úspěch, tím že vidí, co jsme 
tady dělali, a že to není zbytečné.“  Tato výpověď dokládá, jak vizuální negramotnost ředitelů (nemohu 
a nechci zobecňovat) ujišťuje galerijní pedagožku o správnosti postupu a činnosti. Vidění je sice poro-
zumění ►Možnosti interpretace (36), ale vždy se jedná o individuální porozumění pojící se k získané 
zkušenosti ►Fenomenologická sociologie (19), čehož si musí být vědom každý, kdo čte vizuální 
informaci zobrazeného.148 Ať už se jedná o zobrazení v jakémkoli (výtvarném) médiu, fotografii a video 
nevyjímaje, i když se v některých případech snaží tvářit jako průkazný materiál pro potvrzení a doložení 
jevů (fenoménů) a dějů. Při percepci fotografie, jež se a priori zříká umělecké hodnoty a chce „za-chytit“ 
situaci, se tedy nelze ptát, co vidím149, ale spíše, co mám vidět a co chci vidět. Možnosti vidění jsou 
neskonale široké a divákovi pomůže, jestliže s ním bude moci spojit i jazykový systém ve formě popisu 
(samozřejmě se subjektivní volbou slov). Čím je popis hustější, tím se představa o zobrazené situaci 
zaplňuje vnějšími informacemi a zůstává méně „mezer“, které se zaplňují individuálními představami – 
jak o tom píše např. L. Kitzbergerová (2007: 9) a A. Flood (2008: 239-246). Tím se pro diváka zmenší 
možnosti modelování skutečnosti.  

  
V analýze dat od jiné muzejní pedagožky vznikl zcela jiný funkční systém prezentace. Muzeum 

je chápáno jako vědecká instituce zabývající se vědeckou činností. Výsledky své práce vykazuje pre-
zentací. Tou jsou zde myšleny publikace, výstavy a edukační programy. (D2.3: „muzeum... je výzkumnou 
organizací... muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědecké 
práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně 
výchovných akcí.“) Muzejní pedagožka uplatňuje jak funkci „být slyšen“, tak i „být viděn“. Edukační 
činnost je zase dále prezentována pedagožkou na edukativních setkáních. V rámci edukativního programu 
se pedagožka podílí na obsahu programu a vzdělávání ostatních účastníků svou prezentací a zároveň 
se může vzdělávat z ostatních. Zde se objevují dvě prostupné linie činnosti muzejního pedagoga: vzdě-
lávání a vzdělávání se, neboli sebevzdělávání. (D2.2/5: „zpracování edukativní prezentace na konferenci 
muzeí“; D2.3: „zpracování a přednesení příspěvku [..] ve spolupráci [..] na konferenci Muzeum a škola; 
semináře pro VŠ: seminář muzejní pedagogiky [..] seminář pro AMG150“) Nejedná se o ojedinělý feno-
mén, ale objevilo se při kódování jako kategorie, proto o něm píši „samostatně“ v kapitole ►Sebevzdě-
lávání (53). Různé typy prezentace edukační činnosti směřuje pedagožka k odborníkům, studentům VŠ a 
také k návštěvníkům. Vedle ukázky koncepce a forem edukace (vytvořených peda-gožkou) obsahují i díla 
- výtvarná, textová či materiál z vlastnictví - účastníků edukace. (L2: „U Pelcla [...] ztvárnit věc, kterou 
důvěrně známe. [...] Takže oni (účastníci) si tady kreslili ty svoje oblíbené hrnky a pak si je zařazovali a 
zjišťovali, jestli ta kritéria, pro která ten předmět preferují, jsou objektivní nebo subjektivní, a sami si to 
pak zařazovali tady do těch  dvou katalogů. A tady měli ještě několik otázek a ty pracovní listy zůstávaly 
v muzeu. Takže to je také forma zpětné vazby.“) Výpověď ukazuje, že výsledky edukace mají pro peda-
gožku také funkci zpětné vazby, která musí být pro zajištění kvality v procesu edukace reflektována, 
analyzována a interpretována.  

                                                      
148 vlastně jakéhokoli „aktuálního modelu reality“. „Aktuální model reality“ běžně nazýváme realitou a spojujeme ji s neexis-
tujícím „objektivním viděním“. Každý z nás má svůj model reality procházející neustále aktualizačním procesem, jak o něm píše 
Vančát: „Ve strukturálním pojetí probíhá interpretace vizuálního podnětu subjektem coby proces aktualizace modelu reality 
v mysli. V tomto procesu není vnímání skutečnosti důsledkem mechanického odrazu, přímého otisku, ale je možno interpretovat 
je jako porovnávání dvou modelů – aktuálně přijímaného a stávajícího ...“ (Vančát 2000: 99) ►Graf č. 2 (48) 
149 „Nejen jak, ale i co oko vidí, se řídí potřebami a předsudky.“ (Goodman 2007: 24) 
150 AMG je zkratka pro Asociace muzeí a galerií v České republice 
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Školní (re)prezentace 

Školní pedagog funguje i jako „prezentátor“ práce svých studentů. Tato prezentace je ve školním 
diskursu chápána i jako reprezentace této instituce. 

Ve výpovědích pedagogů se prezentace vztahuje k prostoru školnímu i galerijnímu. Vztahy se u jed-
notlivých výpovědí shodují jen ve třech bodech jednotlivých vztahových sítí: pedagog, prezentace, 
veřejný prostor. Pedagog vždy figuruje jako zprostředkovatel či organizátor prezentační činnosti. 
Dovolím si zde tvrdit, že je to způsobeno tím, že je větším či menším dílem (jak doložím dále) iniciá-
torem, facilitátorem nebo tvůrcem studentských děl151, a tudíž studentskými pracemi prokazuje své 
pedagogické kompetence. Prezentace děl je „sebeprezentací“ pedagoga a reprezentací školy. Škola 
je koncipována jako mikrospolečnost mající fungovat a interagovat se společností. Tím, že studentská 
díla překročí hranice vzdělávací instituce (mikrospolečnosti), se z nich stávají díla širšího sociokulturního 
prostoru (makrospolečnosti) čelící hodnocení veřejnosti. Uzná-li veřejnost kvalitu děl, potvrzuje tím 
zpětně i pedagogické kvality pedagoga a školy, pod jejímž jménem pedagog a studenti vystavují. 
M. Fulková k prezentaci uvádí výzkumná zjištění o různých pohledech na prezentaci, o pedagogickém 
přístupu selektovat díla, která budou prezentována. Selekce je podřízena subjektivně zaměřenému 
hodnocení pedagoga a u děl mladších žáků a studentů neobsahuje jejich souhlas s prezentací (Fulková 
2007: 116, 118). 

Zaměřím se teď na specifika jednotlivých pedagogických motivů vedoucích k prezentování 
studentské práce. Pedagogové výtvarné výchovy uplatňují funkci prezentace „být viděn“.  

P2: „Děti udělaly, i ty nejmenší, strašně krásný obrázky a napsaly i děsně krásné povídání k tomu. 
Tak k tomu budou mít výstavu. Bude tady ve škole a pak budeme mít výstavu v Dobrý trafice“ Jakmile 
pedagožka zhodnotila pozitivně studentská díla, vyvstal důvod k prezentaci ve škole a dokonce i ve veřej-
ném prostoru. Vystavení studentského díla může dokonce sloužit studentovi jako tiché kladné hodnocení 
jeho práce ze strany pedagoga. Možnost veřejné prezentace motivuje studenty k výtvarné činnosti, aby 
mohli veřejně ukázat svá díla.  

V dalším případě byla možnost prezentace studentských prací nabídnuta galeristou. P12: „Máme 
vazby na galerie jiné, že třeba jsme vystavovali v galerii. ... Taková komerční galerie [..] ten pán, 
co to zařizuje - tak tam jsme měli výstavu krásnou. Loni v červnu. Děti prostě úplně bomba. Pan K. na-
šetřil peníze, protože oni mají strašidelné nájmy. To si nedokážete představit. Oni mají snad 200 tisíc 
za měsíc. Udělal výstavu svému kamarádovi a v rámci toho kamaráda jsme měli ještě ty dětičky.“ 
Galerista zde vystupuje v roli mecenáše, neboť bez náhrady kompenzuje finanční nerovnost mezi 
finančními možnostmi školy na výstavu a nájmem galerie. Dětská díla byla vystavena ve stejném pros-
toru jako díla dospělého. Mohlo tím být narušeno mentální oddělování uměleckých děl od ostatních 
artefaktů, v tomto případě studentských výtvarných děl? ►Vizuální studia (21) 

Jiným příkladem, kdy vystavuje dospělý a studenti, je společná výstava výtvarného pedagoga 
(kterým je na ZUŠ vždy osoba s uměleckým vzděláním) a jeho studentů. P3: „... budeme pracovat 
dohromady se šesti sedmi učiteli ze ZUŠ a to jsou mí kamarádi a máme naplánovanou výstavu [..]. 
Za čtrnáct dní tam pojedeme se studenty a oni si prohlédnou ty sály, kde budeme vystavovat. Ten projekt 
se jmenuje „[...]“. A pak zpětně pojedeme na výstavu do francouzského institutu, kde je streetart, tam 
je to zadarmo, takže malá výstava, ti umělci tam stříkali ty svoje věci na stěny, vzkazy a tak dále. Takže 
si to tam pojedeme prohlédnout, protože je to výstava, která se bude týkat toho námětu [...].“ Prezentací 
děl pedagoga a studentů ve stejném prostoru dochází ke korelaci jejich děl. Na základě pedagogem (zde 
skupinou pedagogů) daného tématu, prostoru a pedagogem vybrané výstavy výtvarných děl studenti tváří 
výtvarná díla.152 Starší studenti se zá-roveň podílejí na instalaci. Prezentace směřuje k rodinám a peda-
gogům. Dalším pedagogům má sloužit jako vzor, možnost prezentace na veřejnosti.153 

                                                      
151 „Navzdory antipatiím k manipulaci se vyučující přiklánějí k názoru, že dítě a jeho projevy můžeme ve výtvarné výchově 
korigovat; ale jen jemně, a to proto, že (a nyní nastupuje série kulturou legitimizovaných důvodů): abychom mu ukázali – 
citujeme ze studentských reflexí – „kulturní hodnoty“, touha dítě poznat, „jaké doopravdy je“, aby s ním bylo možno navázat 
„empatické vztahy. [..] Ve světle chápání jazyka (tj. i vizuálního) jako znakového systému, který formuje náš přístup ke skuteč-
nosti, [..] Společně zkoumat, za jakých podmínek i ty nejušlechtilejší a nejcitlivější záměry jsou v zásadě v souladu se symbo-
lickým násilím socializačních a enkulturačních procesů?“ (Fulková 2007: 120) Tímto citátem odkazuji ke kapitole ►Modely 
vyučování výtvarnému umění (14). 
152 O postupu pojednává kapitola ► Cíle edukace → Modely výuky (45). 
153 P12: „Prostě rozšířit to, aby byly vidět možnosti, kterými se to může ubírat, protože tam jde o ten projekt, že je to šest nebo 
sedm kantorů, všichni jsme ze ZUŠ, ale v první řadě tam půjde o to, že ta výstava se asi bude jmenovat „Žáci a jejich kantoři“ a 
půjde tam o to, že je to vzájemná výměna, protože tam budeme vystavovat i my se studenty. Protože chceme, aby tam jezdili 
rodiče s dětmi, babičky, dědečkové atd. kantoři, aby se tam šli podívat z dalších škol.“ 
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Jedna pedagožka pak v kontextu sebevzdělávání uvádí sebeprezentování. T.J.: „Jakou formou se dále 
vzděláváte v oboru výtvarného umění a výtvarné výchovy?“ P12: „Jakou formou. Ono je totiž problém, 
že když přejdete do práce, tak. Já třeba mám svoje výstavy. Že jsem činná a vystavuji každý rok mini-
málně jednou nebo dvakrát do roka. Takže spíš, než že bych se vzdělávala teoreticky nebo s tou peda-
gogickou vizí nebo se dívala, co se tak ve světě děje, tak si to vymýšlím všechno sama a stavím to spíš 
na těch technikách.“ Zde pedagožka funguje i v roli činného umělce a ta u ní převládá, což se projevuje 
v jejím pojetí výuky, kde jsou techniky a postupy tvorby hlavní komponenty, na něž se ve výuce zaměřuje 
►Cíle edukace → Modely výuky (45).  
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1.7 Zhodnocení výzkumné sondy 
Po popsání výzkumných zjištění se teď zde vrátím k otázkám, které jsem si položila v kapitole 

►Plán sondy (42). V průběhu výzkumu jsem zjistila, že galerijní a muzejní edukace navštěvují převážně 
školní skupiny ze ZŠ, SŠ a gymnázií, ale ze ZUŠ jen málo, což odpovídalo výpovědím pedagogů ze ZUŠ, 
kteří se svými studenty do galerií a muzeí v rámci vyučování buď nechodí vůbec (studenty o aktuálních 
výstavách jen informují), anebo se studenty na výstavu jdou, ale mimo čas výuky, kdy se z návštěvy 
galerie či muzea stává nepovinná aktivita. Seznamování s výtvarnou kulturou a uměním se pak odehrává 
v prostředí školy pomocí reprodukcí uměleckých děl. Obsah vyučování se na ZUŠ zaměřuje hlavně 
na výtvarnou tvorbu studentů ►Cíle edukace → Modely výuky (45). Výtvarné umění recipují a reflektují 
hlavně samotní školní pedagogové ►Sebevzdělávání (53), ►Školní pedagogové (27). K otázce mimo-
školní výuky pedagogové argumentují tím, že na ZUŠ, protože patří mezi zájmové nikoli povinné vzdě-
lávací instituce, neplatí pro studenty tak striktní pravidla příchodu a odchodu z vyučování ve stejný 
a pro všechny stanovený (v třídní knize uvedený) čas. Žádný dokument školním pedagogům nenařizuje, 
jak budou své studenty s výtvarným uměním seznamovat, takže je možnost realizace vyučování v gale-
rijním/muzejním prostředí pouze a jedině individuální volbou pedagoga ►..na evropské a státní úrovni 
(23). Výzkumná sonda dále prokázala u školních pedagogů tendenci k samostatné pedagogické činnosti 
bez jakékoli spolupráce dalších pedagogů na edukačním procesu. 

Jiný postoj k recepci a reflexi uměleckých děl zaujímají galerijní a muzejní pedagogové, kteří již 
ze své pozice v kulturních institucích, kde jsou umělecká díla prezentována, chápou autentický kontakt 
s uměním jako součást vzdělávání. U jednotlivých galerijních a muzejních pedagogů se pak liší cíle, 
kterých je galerijní/muzejní edukací dosahováno. Cíle pak mohou mít podobu znalosti umělců, sociálních 
názorů a hodnot, naučeného vidění a chápání umění, rozvinutých citů a tvořivosti, utvářených kontextů 
děl s dobou jejich vzniku nebo vytvořeného kritického myšlení. Co se týče spolupráce s jinými pedagogy, 
tak jsem vysledovala dva hlavní přístupy. V prvním případě se galerijní/muzejní pedagog snaží o eduka-
tivní model vyučování, kdy spolupracuje více pedagogů, ať už ve fázi přípravy, průběhu nebo hodnocení 
edukační akce ►Partnerství (54), ►Spolupráce (56). V druhém případě si galerijní/muzejní pedagog 
ponechává výsadní pozici pedagoga v instituci, ať už proto, že školní pedagogové spolupracovat nechtějí, 
nebo proto, že se cítí kompetentnější k samostatnému koncipování a vedení edukace ►Sám za sebe (57). 

Při získávání záznamů a dat ke mně školní i galerijní/muzejní pedagogové přistupovali velice 
vstřícně. Byla jsem odmítnuta jen jedním pedagogem pro jeho pracovní vytíženost, takže jsem musela 
ve stejné ZUŠ oslovit jiného výtvarného pedagoga. Galerijní/muzejní pedagogové vystupovali jako 
otevřenější a sebejistější při prezentaci své práce a mou žádost o možnost zúčastnit se jimi vedené 
edukace bez výhrad akceptovali. U pedagogů jsem se setkala s jistými pochybnostmi, jestli jejich pojetí 
vyučování a edukační proces budou validní pro výzkum. 

V případě kontaktování ředitelů muzeí a galerií jsem byla konfrontována s nejrozličnějšími přístupy 
od přímé domluvy s ředitelem na osobním setkání (které proběhlo), přes telefonické domlouvání 
se zaměstnanci PR, abych mohla v daný čas řediteli zavolat, až k argumentaci, že je ředitel natolik 
zaneprázdněn, že mi patnáct minut neobětuje, ale odpoví písemně. V jednom případě mi byl jakýkoli 
kontakt s ředitelem zamítnut.  

Dva ze tří ředitelů galerií a muzeí, kteří mi odpověděli na otázky ►Příloha č.4 (104) vidí přínos 
edukačních aktivit pro školní skupiny hlavně v tom, že si jejich pořádáním vytváří budoucí návštěvníky. 
Ani jeden se však nesnaží proniknout do fungování pedagogických procesů. 

Na státní a evropské úrovni jsem v dokumentech ►Seznam literatury Dokumenty) vysledovala 
reflektování instituce galerie a muzea hlavně kvůli jejímu ekonomickému potenciálu a škola i galerie 
a muzeum jsou vnímány jako instituce, v nichž je možné podpořit a nabídnout všem občanům celoži-
votní vzdělávání, které je nutné pro zachování schopnosti jedince přizpůsobovat se neustálým změnám 
v sociokulturním prostředí, aby mohl společnosti prospívat jak konzumováním, tak produkováním 
současné kultury ►…na evropské a státní úrovni (23). 

Jak již bylo řečeno výše, školní pedagogové jsou zvyklí pracovat sami, takže se mi v proběhu 
výzkumu podařilo sblížit se jen s jedním školním pedagogem, s nímž jsem sdílela podobné pojetí výuky, 
ale i přesto jsme spolupracovali jen ve fázi přípravy galerijní edukace, při realizaci programu jsme byla 
zanechána se studenty sama, neboť pedagog se z časových důvodů – učil ještě jednu skupinu žáků 
ve škole - nemohl galerijního programu zúčastnit. Také jsem nevyužila své role jako školního pedagoga, 
čímž mohl být naplněn třífázový model ►Třífázový model (18) edukace vedený dvěma pedagogy: 
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mou osobou jako dočasným pedagogem, který vede žáky jen v daném časovém období školního roku, a 
školním pedagogem, který na edukaci participuje, dává rady a pomáhá, protože své žáky zná a chce pro 
ně program co nejvíce optimalizovat. 
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Didaktická část 
V této části práce popíši průběh mnou vytvořeného edukačního programu pro výstavu „Po sametu“ 

v GHMP, který je didaktickou součástí celé práce, protože byl vytvářen současně při sběru a analyzo-
váním výzkumných dat. Zkoušela jsem v rámci tohoto programu propojit galerijní a školní prostředí 
zapojením galerijního a školního pedagoga ze ZUŠ do přípravy, průběhu a hodnocení edukace. Edukační 
program, který zde představuji, se skládá ze dvou galerijních edukačních akcí, které jsem vedla pro stu-
denty ze ZUŠ a gymnázia, dále pak z pracovních listů (pro věkovou kategorii 12-15 let) a rozšiřujících 
listů k pracovním listům, které mají sloužit hlavně pedagogům k dalšímu studiu a jako možná východiska 
jejich školní edukace. 

2. 1 Galerijní edukace 

2.1.1 Popis realizovaného edukačního programu 

S jedním z pedagogů ZUŠ (ze sondy) jsem přemýšlela o výběru výstavy v jedné ze čtyř mnou 
navrhovaných institucí, kde jsem prováděla výzkumnou sondu. Poté jsme nad obrazovým katalogem 
výstavy diskutovali o koncepci výstavy, výběru tématu edukace, konceptualizaci tématu a následném 
výběru uměleckých děl, na něž se edukace konkrétní skupiny studentů zaměří. Nechala jsem studenty 
prohlédnout si katalog a zanechávat v něm na „lepících“ grafické vyjádření, ale tento systém se ne-
osvědčil, neboť veškeré výpovědi byly krátkým hodnocením typu „líbí/nelíbí“ a výběr děl se různil, takže 
nakonec zahrnoval zhruba třicet uměleckých děl, jimž by ani nemohl být v dvouhodinovém programu dán 
dostatečný časový prostor.  

Navrhovaný edukační program dále vychází ze zjištění, že pedagogové na ZUŠ se svými studenty 
nevyužívají služeb muzejních/galerijních pedagogů, ale navštěvují muzea a galerie se skupinami studentů 
nebo sami a poté studentům doporučují, kterou instituci mají mimo vyučování sami navštívit. Galerie 
ale neposkytuje pedagogický a didaktický materiál, s nímž by mohli pracovat (v různém čase a prostoru) 
jak pedagogové, tak i studenti. Všem návštěvníkům je nabízen v rámci výstavy katalog obsahující uměno-
vědný diskurs a DVD s krátkými autorskými interpretacemi. Snažila jsem se proto pro tyto podmínky 
vytvořit samoobslužný edukační program v podobě pracovních listů a kontextových textů. 

Části pracovních listů pak byly testovány skupinami studentů. Jednou skupinou sedmi studentů ZUŠ 
ve věku 12-15 let a jednou skupinou třiceti studentů 1. stupně osmiletého gymnázia. Obě skupiny navá-
zaly na program výtvarnou aktivitou uváděnou v „pracovních listech“, která po reflexi edukačních pro-
cesů byla přesunuta do „rozšiřujících listů“. 

2.1.1.1 Výstava 

Pro vytvářený program jsem s pedagogem na ZUŠ zvolila výstavu „Po sametu“ pořádanou GHMP 
v Domě U Zlatého prstenu. Výstava je v současnosti jednou ze stálých expozic GHMP a většina děl 
pochází ze sbírkového fondu GHMP. Výstava se zaměřuje na české výtvarné umělce různých generací 
tvořící po roce 1989 (a to až do současnosti)154. Kurátoři (K. Srp a S. Baborovská) konceptualizovali 
výstavu do čtrnácti témat, kde prezentují vedle sebe okolo šedesáti děl různých výtvarných prostředků 
(kresba, malba, koláž, fotografie, video, instalace, instalace pro prostor galerie, objekty a další). 

Na webových stránkách GHMP je výstava představována návštěvníkovi následujícím textem: 
„Expozice Po sametu zahrnuje generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří si během dvaceti let 

svobody založili vlastní ‚školy‘ a začali vychovávat vrstvu nastupujících tvůrců, představuje i výrazné 
osobnosti výtvarného světa, legendy českého umění 20. století, jejichž tvorba sahá hluboko před rok 
1989.    

Galerie hlavního města Prahy pořádala od druhé poloviny osmdesátých let klíčové výstavy věnované 
soudobému českému umění a současně zakoupila velké množství výtvarných prací od autorů, již se po-
stupně vyprofilovali. Jádro této expozice tvoří sbírkové fondy GHMP, doplněné o zápůjčky ze soukro-
mých sbírek a galerií.  
Velký důraz je v expozici Po sametu kladen na uvedení generace mladých tvůrců, kteří tematizují for-
mální možnosti malby a fotografie, nových médií a způsoby využití výstavního prostoru.  
                                                      
154 Viz katalog výstavy Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti. (Katalog výstavy.) Praha: Arbor Vitae a 
GHMP, 2009. ISBN 978-80-87164-26-6. 
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Výstavní projekt Po sametu hledá souvislosti ukryté v emocionální a kulturní paměti člověka. 
Ve čtrnácti částech se prezentují díla různých médií a dobových tendencí, jejichž zvrstvení vychází 
z poznání dynamické scény nejen umění devadesátých let, ale i začátku nového millenia. Po sametu 
představuje návštěvníkovi české vizuální umění převážně z posledních dvaceti let nečasově, nazírá 
na ně jako na proměnlivou strukturu. Potlačením chronologického řazení a vzájemnou rytmizací gene-
račně vzdálených umělců vznikají netušené paralely, otevírá se prostor pro nové výklady.“155 

2.1.2 Cíle edukačního programu 

V tomto diskursu edukačního programu se vyskytují tři typy subjektů, podle nichž byly určeny 
jednotlivé konkrétní cíle. V rolích subjektů se objevují zaprvé studenti, zadruhé jejich školní pedagog 
a zatřetí já jako galerijní pedagog.  

Stanovování cílů edukace pro studenty bylo korigováno s očekávanými výstupy I. stupně výtvarného 
oboru v pilotní verzi RVP ZUV. Cíli edukace pro studenty se pak staly: vědomá práce s dosavadními 
znalostmi o člověku, rozšíření znalostí (vizuálních i jazykových) o člověku prostřednictvím autentického 
zážitku se současnými uměleckými díly, v nichž se objevuje člověk jako centrální téma, nacházení 
vlastních interpretací děl prostřednictvím dílčích aktivit, učení se vyjasňování svých názorů v dialogu, 
učení se akceptovat jedinečnost vnímání viděného a utváření porozumění.  

Cíle edukace pro pedagoga: konfrontace vlastního pojetí vyučování s nabízeným programem 
(s metodou objevování kontextů kulturních diskursů), vnímání vazeb diskursivní vrstvy vizuálního umě-
ní s literární (V. Havel, K. Malich), filozofickou (M. Petříček, J. Šmajs) a neurologickou (F. Koukolík). 

Cíle edukace pro galerijního/muzejního pedagoga: získání zpětné vazby od studentů a pedagoga 
o funkčnosti programu. 

2.1.3 Průběh edukačního programu 

Než začnu vlastním popisem průběhu, tak zde musím uvést, že vzhledem k technickým problémům 
s videokamerou se edukace se studenty ZUŠ uskutečnila bez audio či video záznamu, takže uváděné 
výpovědi studentů ZUŠ jsou jejich vlastní písemné záznamy z edukace, citace slovních výpovědí pak 
patří jen studentům gymnázia a to jen ty, které jsem byla schopna z audio-záznamu „dekódovat“. 

Před vstupem do expozice se měli studenti zamyslet a říci: „co má jako lidská bytost činí člověka 
člověkem a k čemu mu to slouží.“ (Poznatek o neadekvátnosti této otázky reflektuji v kapitole 
►Zhodnocení edukačního programu (66) Cílem mělo být spojení si „toho, co člověk má“ s funkčností. 
Následovaly výpovědi studentů: „Zrak, k orientaci v prostoru; sluch, abychom slyšeli, co se kolem nás 
děje; Mozek, slouží na všechno – tak uveď jednu věc – díky mozku se můžeme pohybovat; hmat, že mů-
žeme cítit; hlas; nos, abychom mohli čichat; srdce, abychom mohli žít; řeč, abychom se dorozuměli, páteř 
k držení těla, rovné – vzpřímené; plíce k dýchání; močový měchýř; přirozenost – spíše pohlavní orgány; 
duši…; já mám střeva, abych mohl poskytnout přístřeší tasemnici; city k soucítění.“ 

 
V druhé části dostali studenti ze ZUŠ „pozorovatelský list“, kde byly čtyři otázky: „Podle čeho 

je poznat, že je zde vyobrazen člověk?“, „Vyberte jednu postavu. Čím se liší od skutečného člověka?“, 
„Vymyslete v jakém příběhu, knize, literatuře, situaci by se mohla postava vyskytovat?“, „Co by mohla 
říkat nebo si myslet?“. Studenti byli odvedeni po skupinkách k jednotlivým dílům (Sopko, Bolf,  Böhm 
a Franta,), každá skupina pracovala samostatně a poté své postřehy prezentovala ostatním skupinám. 

 
A) k Sopkovi (dílo Hry) 
Podle čeho je poznat, že je zde vyobrazen člověk? 

2 ruce, hlava, oči, nos, ústa, krk 
Vyberte jednu postavu. Čím se liší od skutečného člověka? 

Dlouhý jazyk, barevná, nejsou vidět ruce a nepoměr 
Vymyslete v jakém příběhu, knize, literatuře, situaci by se mohla

 postava vyskytovat? 
Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu 

Co by mohla říkat nebo si myslet?     Sopko: Hry ► 
Ze spoda jazyku má divnou skvrnu 

                                                      
155 staženo 13. 12. 2009 z webu http://www.ghmp.cz/index.php?page=expoziceprsten#skryty1 
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B) k Bolfovi                 
Podle čeho je poznat, že je zde vyobrazen člověk? 

Má to parametry podobné člověku. 
Vyberte jednu postavu. Čím se liší od skutečného člověka? 

Chlupatá věc Je chlupatá, má 6 prstů, červ. Rohy, nemá nos 
Vymyslete v jakém příběhu, knize, literatuře, situaci by se mohla postava vyskytovat? 

Když Yetymu narostly rohy.  
Helboy. 

Co by mohla říkat nebo si myslet? 
Mohl bych se oholit 

 
 
C) k Frantovi a Böhmovi           
Podle čeho je poznat, že je zde vyobrazen člověk?     

  Podle obrysů částí těla 
Vyberte jednu postavu. Čím se liší od skutečného člověka? 

Podle tvaru těla, obličeje a velikosti různých částí těla. 
Vymyslete v jakém příběhu, knize, literatuře, situaci by se mohla postava

 vyskytovat? 
Mohli by být v situaci kdy řeší nějaký soudní spor, v knize 

př. detektivce 
Co by mohla říkat nebo si myslet? 

Ti právníci si nejspíž myslí toto: „Sakra, co se to děje, to jsou kouzla,  
nebo co?“              ▲Franta a Böhm: 

Světle černá a 
Tmavě bílá 

 
 
Studentům gymnázia byly dány pracovní listy, kde vyplňovali individuálně část „Vnější podobnost 

a rozdílnost“. Většina studentů zde zaznamenávala kresebně ►Příloha č.5 (104). 
U studentů ZUŠ následoval úkol u děl Šimotové. Než se na díla dívali a povídali jsme si o nich, tak 

dostali úkol (stejný jako je v pracovních listech): „Najdi si místo k sezení někde u stěny. Se zavřenýma 
očima se pokus vybavit si obličej někoho z tvých nejbližších. Co je na jeho tváři jedinečného, 
podstatného, nezapomenutelného? … nechej si čas na vybavení.“ Poté si vybrali barvu pastelky, kterou 
chtěli kreslit a představu nakreslili ►Příloha č.6 (105). 

Pro obě skupiny následovala část zaměřená na Malicha. Nejdříve jsem studentům pustila skladbu 
„Synchro“ od hudební skupiny „Ecstacy of st. Theresa“. Skladbu poslouchali se zavázanýma očima 
a poté se mohli začít pohybovat prostorem, tak aby do nikoho nenarazili, vnímali přítomnost ostatních 
kolem sebe. Pak byla skupina dovedena před obrazy Malicha, kde si všichni oči rozvázali. Následovalo 
hledání záznamů lidské přítomnosti v obrazech. ►Zhodnocení edukačního programu (66) 

T.J.: „Máte dojem, že byste někdo zahlédl v tom svém obrázku člověka? Nebo něco, co by se mu 
mohlo podobat“ 

Studenti: „Obrys hlavy a krk.“ 
“Tady jsou oči, tady pusa, tady něco jako-.“ 
„Jazyk.“ 
„- nebo chlup.“ 
„Tady je nos.“ 
„Nebo bradka.“ 

  
Poslední část se odehrála před dílem „Fosílie“ od J. Nepraše, kdy se studenti dívali na video. Již 

v průběhu si mezi sebou sdělovali, co všechno vidí, co ve video-koláži poznali. Zde byl nechán prostor 
pro sdělování individuálních významů. Pokládala jsem stejné otázky, jaké jsou uvedeny v pracovních 
listech: „Jak se proměňuje barevnost v čase?“, „Co by mohla značit červená pohybující se hmota?“, 
„Čemu z přírody bys video připodobnil?“ 

T.J.: „Dívejte se na celou plochu. Co by vám to připomínalo? Holky tady začaly tou mapou 
republiky, obrácenou; konec světa.“ 
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Studenti: „Zalidnění.“ „Pohled jakoby z družice.“ „Pohled z vesmíru.“ „Náhodně poskládané věci.“ 
„Zkáza.“ 

T.J.: A co ten červený proud? 
Studenti: „Láva.“ „Krev.“ 
 
U skupiny gymnazistů následovala ještě v galerii praktická aktivita, kdy sami vymýšleli, co se jim 

vybavuje za „obrazy-představy“, když se řekne: „příroda“, a když se řekne: „lidské výtvory“. Tyto 
představy zapisovali na lístky. Aby bylo poznat, co je podle studentů přírodní a co lidmi tvořené, zapi-
sovali podle své volby na zelené lístky to, co považovali za patřící do přírodní oblasti, a na žluté a oran-
žové lístky vše, co považovali za vytvořené člověkem. Lístky poté měli uspořádat tak, aby byly vidět 
souvislosti. 

Mluvčí skupiny (studenti ji vybrali) se ke koncepci vyjádřila, „že my jsme se snažili, když jsme našli 
nějaké slovíčko, tak jsem ho nalepili, tak jsme se snažili udělat odvětví, co k tomu patří.“ (obrázek viz 
►Příloha č.7 (106)) 

2.1.4 Zhodnocení edukačního programu 

Při práci s větší skupinou, která počtem 30 žáků odpovídá běžné školní třídě na ZŠ a SŠ, se nejzávaž-
nějším problémem jevil dispozitiv galerie. Studenti totiž při samostatné práci, kdy sami hledali díla 
ve dvou patrech členěných na menší místnosti propojené průchody, začali samovolně procházet celým 
prostorem. Tento fakt vnímání všech uměleckých děl by nebyl vůbec na škodu, kdyby nebyl stanoven 
problém a s ním i cíl edukace, který měli studenti sledovat.  

Poznala jsem, jak je nutné, aby měli studenti – řečeno s Foucaultem156 - minimálně pocit neustálého 
dohledu a tudíž i potenciálního trestu. Takový charakter mají školní instituce, protože „mají sloužit dis-
ciplinování a kontrole“, kde na principu viditelnosti „dochází k seberegulaci a sebekontrole“. (Fulková 
2008: 84) Galerie primárně plní ve společnosti jinou funkci, tudíž se nemusí s edukačním dispozitivem 
vůbec shodovat. Dokonce může jít proti principu viditelnosti, jestliže je to pro vnímání uměleckých děl 
žádoucí - pro umocnění prožitku, vytvoření intimního prostoru, kde je jen divák a dílo.  

V prostoru domu U Zlatého prstenu jsem si ověřila (obzvlášť u videa od Nepraše), že pro skupinovou 
edukaci je optimální počet 15 účastníků . . Tento počet zohledňuje požadavek společného skupinového 
vnímání série děl nebo jednoho díla ►Prostředí → metody edukace (52). 

Z toho pro mne vyvstala otázka: „Je možné zachovat svůj edukační koncept, jestliže se neshoduje 
s kurátorským záměrem, a tudíž mění tradiční systém plynulého procházení prostorem?“ Byla jsem to já, 
kdo vědomě narušil cizí koncept a vytvořil si svůj (byť pro edukační účely). Proč by i studenti nemohli 
narušit můj koncept a nalézt si svůj? Myslím, že rozhodně mohli, jen by nesměli být omezeni časem, 
který mohou v galerii strávit a který je únosný pro udržení pozornosti. Vytrvalému návštěvníkovi, 
za jakého jsem se považovala při první návštěvě já, trvá prohlédnutí celé výstavy okolo dvou hodin 
čistého času, kdy soustředěnost a chuť nejen vnímat, ale snažit se pochopit, upadá. 

 
Dále jsem změnila otázky pro část, probíhající před vstupem do galerie, aby se studenti zaměřili 

na specifika člověka, viz ►Pracovní listy, část A (68). Navíc jsem považovala za důležité zaznamenání 
těchto nápadů, proto jsem vytvořila „sluníčkový diagram“, aby sloužil i zpětně k reflexi a záznamu 
nových znalostí po skončení galerijní prohlídky, viz ►Pracovní listy, část F. 

Jednotliví studenti opakovali v části B u jednotlivých děl stejné výpovědi, proto navrhuji, že by část 
B.1, C.1, D.1 a E.1 mohli studenti zpracovávat ve dvojicích.  

Při rozhovorech u Malichových kreseb a zpětně v transkriptu jsem zjistila zbytečné navádění 
studentů k odhalení mé interpretace děl, proto jsem změnila otázky na autonomnější: „O jaký prostor 
by podle tebe mohlo jít? Co se v něm odehrává?“ „Jak na tebe působí? Zaměř se na barvy. Zaměř se 
na tvary a linie.“ 

                                                      
156 pro edukační prostředí Foucaultovy myšlenky popisuje M. Fulková in Fulková 2008: 82-85 
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2.2 Pracovní listy „po stopách člověka“ 



po stopách člověka
pracovní listy k výstavě "po sametu"

výstava děl současných českých výtvarných umělců



Zamyšlení před vstupem do výstavy

Co dělá člověka člověkem?
Podle čeho člověka poznáme?
 Jaká je jeho vnější podoba?   
 A může mít i vnitřní podobu?
Co po člověku zůstává?

Své odpovědi na jednotlivé otázky nakresli 
nebo napiš do bublin. Vždy jednu odpověď 
do jedné bubliny.

Vymyšleno? 
Super!
Otoč na další stranu.

část A

člověk



Václav Stratil

Josef Bolf

Böhm a Franta

František Skála

Karel Malich

Adriena Šimotová
Jiří Sopko

Jakub Nepraš

výtah

schodiště

↔

↔
↔

↔

≡

≡

≡
2. patro

1. patro

3. patro

Výstava obsahuje kolem 60 uměleckých děl různých témat ve 
čtyřech patrech. Tento pracovní list se ale zaměřuje jen na něko-
lik děl s tématem „člověk“, proto při výzvě k hledání děl a jejich 
autorů používej plánek výstavy, který si můžeš nechat stále ote-
vřený.

Plánek části výstavy



Připrav si tužku......... na dalších stránkách na tebe čeká jen tvůj prostor k přemýšlení, kreslení a psaní

Kolikrát už jsi o něčem prohlásil/a, že je to nesmysl? Jaké jednání 
lidí pro Tebe nemělo logiku? Nesmyslná nebo nelogická činnost se 
označuje také za absurdní. Pokud nesmyslnost odhalíme, můžeme 
pod úsměvným povrchem pocítit cosi nepříjemného jako bezmoc, 
nejistotu, nespravedlnost. Nesmyslnost lze zpodobnit také výtvarně. 

Podobně může působit i karikatura, což je zjednodušování lidské 
postavy, které jsou podle potřeby schválně zdůrazněny nebo 
pozměněny části.

Podívej se, jaké proměny se udály s postavami v obrazech zde na 
výstavě.

Podle plánku (na první stránce) najdi umělecká díla autorů: 

Sopka, Böhma a Franty, Bolfa, Skály.

Vyber si u každého jednu postavu a nakresli ji do rámečku.

Vedle rámečku si zapiš, čím se postava podle tebe liší od lidí, 
které vídáš kolem sebe.

Jiří Sopko: H
ry

D
avid Böhm

 a Jiří Franta: Světle černá, tm
avě bílá

Josef Bolf: O
bličeje 

František Skála: Šark
Václav Stratil: Řeholní pacient

Vnější podobnost a rozdílnost část B.1







Václav Stratil má na této výstavě vystavenu jednu 
fotografii řeholního pacienta, ale pro tento úkol se 
více hodí ta, která je zde v rámečku:

Zapiš si i u ní (na tečkované řádky), čím se 
podle tebe liší od lidí, které vídáš kolem sebe.



Jiří Sopko: H
ry

D
avid Böhm

 a Jiří Franta: Světle černá, tm
avě bílá

Josef Bolf: O
bličeje 

František Skála: Šark
Václav Stratil: Řeholní pacient

část B.1
Znovu si přečti tebou zapsané odpovědi 
vpravo.

Že je to jeden nesmysl za druhým?

Tak to jsi pozoroval/a správně!

A můžeš jít další část.

▼



Nesmyslnost (absurdita) existuje i v jiných ob-
lastech umění než je výtvarné. Například dra-
matik a spisovatel Václav Havel píše zvláštní 
texty (takzvané typogramy), kde si hraje se slo-
vy a jejich umístěním na papíře. Tady jsou dvě 
ukázky:

►

Václav H
avel

část B.2Tento list je určen tomu, kdo má ještě čas a chuť přemýšlet o podobách „člověka“!
Komu se nechce nebo nemůže, tomu je určena až další strana (část C.1)

prostor pro tvůj text

prostor pro tvůj text

Zkus vymyslet svůj text



Adriena Šim
otová: Vytrácení podob

Najdi si místo k sezení někde u stěny. Se zavřenýma očima se pokus 
vybavit si obličej někoho z tvých nejbližších. Co je na jeho tváři jedineč-
ného, podstatného, nezapomenutelného? … Nechej si čas na vybavení

sem nakresli, co sis vybavil...                                                      sem
 nakresli, co sis vybavil...         

Vnitřní podoba část C.1

Podle plánku vyhledej díla „Vytrácení podob“ od Adrieny Šimotové.

Podařilo se? Výborně!
otoč...toč...oč...o...



Adriena Šim
otová: Vytrácení podob

část C.1
Jak podrobně se ti povedlo tvář vybavit? Množství podrobností, které si 
pamatujeme, totiž závisí na naší paměti. Dnes nám s uchováváním infor-
mací pomáhají počítače. Ukládáme do nich i podoby osob (vyfocené di-
gitálním foťákem nebo mobilem), které si můžeme díky tomu opakovaně 
prohlížet a připomínat. Ale donedávna se fotilo jen na fotografické filmy 
a fotografie se musely vyvolávat. Podléhaly pak vlivu prostředí a okamžiky 
na nich zaznamenané se pomalu vytrácely. Procházely podobným proce-
sem jako lidská paměť. Podobného „Vytrácení podob“ využila ve svém 
cyklu kreseb výtvarnice Adriena Šimotová.

Vnitřní podoba

… teď můžeš svou kresbu porovnat s kresbami od Šimotové.

Prohlédnuto? Dobře.

Máš-li ještě čas a chuť přemýšlet o člověku, jehož tvář jsi na předchozí 
straně kreslil, obrať na další stranu a můžeš se pustit do práce.

Pokud ne, otoč dvakrát a pojď hledat další díla, kde je zobrazena...

Pokud jsi našel nějakou podobnost (třeba v nakreslených částech obličeje, 
v barvě nebo něčem dalším), můžeš se o své objevy podělit se spolužáky.



Prožil/a jsi s člověkem, jehož podobu sis vybavoval/a, nějaký záži-
tek? Co sis z něho uchoval/a v paměti? Připiš vše, co si vybavíš 

Adriena Šim
otová: Vytrácení podob

část C.2Tento list je určen tomu, kdo chce přemýšlet svém blízkém „člověku“....
a ostatními může být čten jen po svolení majitele listů.

Kde se zážitek odehrál?

Kdo tam byl?

Jaké jsi měl/a pocity?

Máš-li napsáno, pojď najít další díla, v nichž se skrývá ....



... vnitřní podoba

Podle plánku vyhledej kresbu „Za stolem“ od Karla Malicha 
( jsou zde tohoto jména dvě).

Zakresli si tvary a typy čar, které Malich v obraze použil.

▼

Zkus si ke každému tvaru napsat, co ti připomíná.

Karel M
alich: Za stolem

část D.1

Byl/a jsi někdy na nějakém místě, které na tebe působilo ne tím, co 
jsi viděl/a, ale tím, co jsi tušil/a nebo cítil/a?

Zkus napsat krátký záznam, jak ti myšlenky přicházejí na mysl.....

Vmyšleno? Skvěle. Přesuň se k poslednímu úkolu … otoč list... otoč.otoč.otoč.otočotočotočotočotoč....................o...t...o...č...



Jakub N
epraš: Fosilie

Ve stejné místnosti jako předchozí kresby se nachází i video od 
Jakuba Nepraše.
Pohlédni si ho a do vyznačeného prostoru zapisuj nebo kresli věci, 
které ve videu poznáváš

část E.1Člověk - jeden druh

Máš-li už dost napsáno a nakresleno, za-
kroužkuj ty věci, které vytvořil člověk.

Mezi zakroužkovanými najdi ty, které kro-
mě člověka potřebují k životu i jiní tvorové 
nebo rostliny. Napiš je sem na řádek

Jestli jsi žádnou takovou věc nenašel/nenašla,
nevadí.
Přečti si následující text:
Jakub Nepraš nazval své video „Fosilie“. Fosilií nazýváme zkamenělé rost-
liny nebo živočichy, které před více než deseti tisíci lety vymřely. Člověk 
je zatím živou součástí přírody, ale jednou se z něj může stát také fosilie. 
Kdy to „jednou“ přijde, netušíme. Nevíme totiž, v jaké fázi „života druhu“ 
se teď nacházíme. Pro další pokyny otoč list▼



Jakub N
epraš: Fosilie

Sleduj teď video zdálky (od začátku až do konce) a přemýšlej 
nad otázkami:

Čemu z přírody bys video připodobnil?

Jak se proměňuje barevnost v čase?

Co by mohla značit červená pohybující se hmota?
▼

▼

▼

část E.2Tento list je opět jen pro zájemce. Pokud se nechceš nebo nemůžeš 
zdržet u videa "Fosilie", otoč na další stranu.

Máš-li ještě dost sil a času, přečti si následující text.

Odpovědi na otázky můžeš napsat na řádky vedle nich.



Výborná práce!
Tvé poznávání uměleckých děl podle pracovního listu je u konce, 
ale aby sis ověřil/a, jestli ti vyplňování listů a přemýšlení o člověku 
prostřednictvím výtvarných děl k něčemu bylo, vrať se do části A: 
"Zamyšlení před vstupem do výstavy", kde máš svůj diagram o  člo-
věku a znovu si přečti, co jsi napsal/a do bublin.

Potvrdila se ti některá z tvých odpovědí v bublinách? U kterého 
z úkolu to bylo?

Pokud sis na otázky odpověděl/a souhlasem, pak jsi skvělý a vnímavý pozorovatel!

část F

Doplnil/a bys ještě další nápady? Neváhej je tam dopsat!

▼
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2.3 Rozšiřující listy k pracovním listům „po stopách člověka“ 
Tyto listy jsou určeny hlavně učitelům, protože obsahují doplňující informace k pracovním listům 

„po stopách člověka“ 
a) je zde rozepsán možný postup práce s „částí A“ a „částí F“¨ 
b) jsou zde uvedeny texty, které čtenáři (učiteli) mohou rozšířit rovinu zkoumání uměleckých děl 
c) je zde uveden jeden výtvarný úkol určený k realizaci mimo galerijní prostor 

Jak pracovat s pracovními listy 

Pracovní listy „po stopách člověka“ doporučuji pro žáky ve věku 12-15 let (2. stupeň ZŠ). Fungují 
jako třístupňový model učení, což znamená, že žáci: 

 před vstupem do galerie vyplněním „části A“ zaznamenají své prekoncepty 
 absolvují prohlídku vybrané části výstavy a pracují při ní s pracovním listem, který obsahuje 

„povinné“ listy (část B.1, C.1, D.1, E.1) a „dobrovolné“ listy (B.2, C.2, E.2), jež fungují jako 
nadstavba, jejich vyplněním si žáci rozšiřují základní poznávání 

 po zhlédnutí výstavy v „části F“ ověří a zhodnotí přínos učební činnosti v galerii 

Část A: Zamyšlení před vstupem do výstavy 

Cíl: Žáci mají přijít na to, že člověk, ačkoli je živý tvor jako milióny jiných a ačkoli s některými má 
mnohé společné (primáti), od ostatních živočichů se odlišuje. Má svá specifika: Umí si dělat legraci, 
vyjadřovat se v metaforách, soucítit, vyjadřovat různé pocity, pamatovat si v příbězích, vytvářet si po-
můcky k zapamatování i k usnadnění práce, ale je zároveň schopen žít bez domýšlení důsledků svého 
způsobu života, takže může sám sebe i zničit. 

 
Je na uvážení každého pedagoga, jestli tuto část s žáky vyplní před návštěvou galerie ještě ve škole 

v rámci motivační přípravy nebo ji nechá žáky vyplnit až v expozici. Autor pracovních listů doporučuje 
věnovat se s žáky této části ještě ve škole a to buď metodou individuální práce, jejíž výsledky pak žáci 
mezi sebou porovnají, nebo metodou skupinové práce, kdy žáci vymýšlejí v komunikaci s ostatními, 
a pedagog průběh moderuje a zapisuje na tabuli/velký papír diagram se všemi žákovskými nápady. 
Vytvořený diagram je nutné zachovat pro zpětnou reflexi (viz část F). 

Část B 

Místa příběhů 

(Miroslav Petříček) 
V určitém ohledu je význam historických zlomů nahodilý, protože vnější a pouze chronologický. 

Rok 1989 mohl právě tak dobře nastat už v roce 1988 anebo teprve v roce 1990. Tento rok vyznačuje 
určitý fakt, například to, že padly hranice mezi dovoleným a zakázaným, mezi manifestním a latentním. 
Ale právě v tomto ohledu jsou zlomy jen relevantní značky, důležitější je otázka, do jaké míry pozna-
menal hlubší, protože mnohem spontánnější kontinuitu umělecké tvorby. 

Umění po roce 1989 zcela samozřejmě navazuje na neoficiální tvorbu sedmdesátých a osmdesátých 
let, a to i na tvorbu starších generací (Šimotová, Boštík, Kolíbal, Malich atd., atd.) a její teoretickou 
reflexi (od Chalupeckého až k Jiřímu a Janě Ševčíkovým, od Kroutvora přes Zeminu až k okruhu 
Revolver revue) – výčet jmen by musel být mnohem větší, aby působil alespoň trochu representativně. 
A totéž by platilo i o uskutečněných výstavách, polooficiálních prezentacích a zcela soukromých 
setkáních – od Makrobiologického ústavu až po Konfrontace. Vzdor tomu všemu však tato oficiálně 
nepřijímaná tvorba neměla svůj prostor, odehrávala se na okrajích – prostě proto, že jediný prostor, který 
existoval, byl zabrán Dějinami. Nikoli Dějinami v běžném významu slova, nýbrž Dějinami jako pos-
ledním symbolickým řádem, který je jedinou zárukou, že jakékoli lidské konání (od konstrukce 
vědeckých teorií přes běžné každodenní činnosti až po uměleckou tvorbu) je ospravedlněno vyšším 
smyslem: jeho pravdivost, dokonce skutečnost se totiž měří výhradně jeho větší či menší mírou blízkostí 
k cíly, k němuž Dějiny nevyhnutelně směřují. Když na sklonku sedmdesátých let Jean-François Lyotard 
konstatoval konec velkých vyprávění, měl na mysli právě tyto dějiny. Tehdy se také bezmála módou stalo 
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slovo „postmoderna“. Neznamenalo nic jiného, než že se svět, jemuž až dotud vládly Dějiny, otevřel 
pro vnějšek, který pro ně neexistoval. 

U nás skončily Dějiny v listopadu 1989. To byl ovšem jen jejich konec takříkajíc oficiální, veřejně 
dosvědčený. Umění zvané neoficiální žilo v jejich konci už dávno před tímto datem. Ale, jak již řečeno, 
z logiky systému nemělo a jako popíraný vnějšek ani nemohlo mít žádný vlastní prostor; proto také k jeho 
nikoli pouze vnějším charakteristickým znakům patřilo vytváření atopií vzhledem k ideologicky obsa-
zenému prostoru toho, co systém označoval jako společnost. Vzpomínky pamětníků mají bizardní 
lokalizace: Makromolekulární či Mikrobiologický ústav, Malechov, chmelnice v Mutějovicích, 
Malostranské dvorky, tenisový dvorec, sklepy. 

Když nastal veřejně dosvědčený zlom, zrodila se – víceméně ze setrvačnosti – různá, převážně 
nesplnitelná očekávání, například že umění, které předtím žilo na okraji, bude teď uprostřed, ne-li zcela 
dominovat. Jenže domácí umělecká tvorba byla často nucena čerpat právě ze své marginalizace (třeba 
i nezáměrně a nechtěně). Změna poměrů by byla fatální, kdyby přinesla pouhé převrácení hodnot 
(namísto okraje střed, namísto sklepa galerie). Naštěstí ji překryla síla kontinuity, totiž právě ona schop-
nost tvořit atopie, třebaže teď ve zcela jiném kontextu. 

Zánik velkých Dějin neznamenal jednoduché přesunutí znamének hodnot z jedné strany na druhou, 
nýbrž osvobodil hodnoty od jejich ideologického poručníka. Jestliže tedy za jejich vlády mělo všechno 
privátní mít svůj význam jen ve vztahu k veřejnému (a směřovat ke svému konečnému zrušení), ocitla 
se teď oblast privátní zkušenosti mimo protiklad uvnitř-vně: osobní mytologie je právě tak veřejná jako 
soukromá a tvorba, jež z ní vychází, je právě tak hrou jako vážným jednáním. Symbolické znaky dějin 
se najednou staly matriálem k volnému užívání, odkazujíce již nikoli k ideologickým kódům, nýbrž 
rovněž ke svým vizuálním kvalitám, nízký přístup k vysokému se stal způsobem odhalování té reality, 
která se jakémukoli symbolickému řádu vzpírá, což je velmi široká škála „věcí“ od materiality znaků 
přes každodenní gesta až po tělesnou zkušenost. Umění, jinak řečeno, se teď věnuje odhalování všeho 
toho, pro co není v Dějinách místa. Ale právě to vyžaduje – znovu, avšak v jiném kontextu – vytváření 
atopií. 

V jiném kontextu: lhostejno, zda jej chceme nazývat postmodernou anebo globalizací, v každém 
případě v takovém, který vznikl v okamžiku, kdy zmizely ze scény velké Dějiny. Neznamená to, že jsme 
teď bez dějin, ty, v nichž žijeme, nejsou o nic méně dějinami, avšak odehrávají se na zemi, jsou to dějiny 
naší konečnosti, nesměřují k cíli, který bychom předem znali, a tedy je nemůže reprezentovat ani žádné 
velké vyprávění – dějí se jako příběhy. A příběh je všude tam, kde věci najednou dávají smysl. „Tam“ 
a „najednou“: to je zcela něco jiného než čas a prostor monumentálních Dějin; ty předstíraly zakotvení 
v nekonečnu, zatímco příběhy jsou znakem konečnosti. Nemají co reprezentovat (ve všech významech 
tohoto slova), zato však prezentují, zpřítomňují: právě to co není kdesi v nekonečnu, nýbrž je tam a tak, 
kde a jak se prezentuje. Jednoduše složité poznávací znamení: vidím, že věci dávají smysl. To ale také 
znamená: artefakt neodkazuje primárně k nějakému (již) existujícímu jazyku umění, stylu, nýbrž 
odkazuje k divákovi; přesně řečeno: žádá si (a možná časem i vytvoří) svého diváka, jenž je schopen 
vidět: skutečně, věci dávají smysl – tedy porozumět. Co je ale velmi důležité: vztah umělec-dílo-divák 
je potom zárodečné „my“. Je to událost, která otevírá místo a čas pro zcela konkrétní „my“, které není 
nějakou sociální, a tím méně obecnou kategorií, nýbrž je to vždy „my“ konkrétní, existenciální. Svým 
rozsahem je možná omezené, je i dočasné (tak jako sama lidská existence), vždy je však do určité míry 
atopií: je to místo, jež se objevilo tam, kde předtím žádná místa nebyla, neboť toto „my“ jež vzniklo, 
nepředvídá žádná sociologická analýza. Je to veřejný prostor a je vždy jinde, než bychom jej čekali. 

Věci dávají smysl „nám“, aniž jsme schopni říci, kdo říká „my“: není to ani umělec, ani jeho dílo, 
ani jeho divák. Spíše je to zvláštní, velmi lokální příběh, zárodek příběhu, který nic nereprezentuje, nýbrž 
zpřítomňuje (tak, že pro ni otevřel místo) určitou událost: právě to, že věci dávají smysl. Smysl, který 
nevytvořil ani umělec, ani divák. Smysl je jinde, a přitom právě zde. Atopie. 

Po konci Dějin se objevila různá, převážně nesplnitelná očekávání. Byla nesplnitelná, možná 
i scestná proto, že chtěla umělecké tvorbě přisoudit nějaké předem dané vymezení, právě dané a předem 
určené místo: v systému hodnot, v systému funkcí. 

Ukázalo se ale, že umění je nepříjemný společník, protože je stále jinde; a toto „jinde“ není ani 
uprostřed, ani na okraji a není ani mimo – je prostě pořád jinde. 

 
(PETŘÍČEK, M.: Místa příběhů. In katalog dlouhodobé expozice Po sametu: Současné české umění 

s přesahy do minulosti. Praha: Arbor Vitae a GHMP, 2009. ISBN 978-80-87164-26-6.) 
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Ukázky typogramů od Václava Havla 

 
 

 
 
(HAVEL, V.: Antikódy. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0442-6.) 

 

Část C 

Část textů od Františka Koukolíka z knihy „Mozek a jeho duše“ 

Paměť jako obydlí s mnoha místnostmi 
.. Jaká je však anatomie paměti neboli vztah paměti a mozku zdravých lidí? Je paměť jedna funkce, 

nebo je to obydlí s mnoha místnostmi? 
Psychologové, neuropsychologové a jejich funkční zobrazovací metody, i fyziologové pracující 

s experimentálními zvířaty, dokázali druhou možnost. 
Především odlišili vědomou paměť od skupiny pamětí nevědomých. 
Výzkum, datující se od konce 19. století, odlišil v rámci vědomé paměti krátkodobou neboli, jak 

se teď častěji říká, pracovní paměť od paměti dlouhodobé. 
Deklarativní paměť je dlouhodobá paměť pro fakta a události. 
Deklarativní paměť pro fakta se přirovnává k heslům encyklopedie. Říká se jí sémantická paměť. 
Deklarativní paměť pro události, autobiografické epizody vázané na konkrétní čas a prostor, 

je epizodická paměť. 
Obsahy sémantické paměti nejsou závislé na souvislostech. Obsahy epizodické paměti na nich 

závisejí. 
Jestliže si s někým smluvíme schůzku v Praze na Václavském náměstí u sochy svatého Václava 

v sobotu ve tři odpoledne, pak Praha, Václavské náměstí, socha a sobota jsou obsahy sémantické paměti, 
naše schůzka ve tři odpoledne je obsah epizodické paměti. 

Podkladem pracovní, epizodické i sémantické paměti je činnost neurokognitivních sítí velkého 
rozsahu. Jejich klíčové uzly, „zúžené profily informačního chodu“, jsou zčásti společné, zčásti rozdílné. 

Všechny tři systémy vědomé paměti trvale spolupracují. Trvale spolupracují i se systémy 
nevědomých pamětí, stejně jako s dalšími funkčními systémy mozku, o nich je knížka, kterou čtete – 
s řečí a jazykem, orientovanou pozorností, emotivitou a homeostatickým systémem, motorikou čili hyb-
ností, řídícími funkcemi čelních laloků… 

Mozek je v každém okamžiku funkční jednota, byť je možné ji členit. 
 
Paměť pracovní 

Pracovní paměť je provozní paměť. Ukládá na krátkou dobu informace, které potřebujeme k nejběž-
nějšímu každodennímu životu minutu od minuty, domy v ulici, kterou právě procházíme, útržky řeči, 
kterou zaslechneme, obrázky, které spatříme, myšlenky a souvislosti, které si právě vybavíme a snažíme 
uspořádat do nějakého celku. 

Stačí i lehké porušení pracovní paměti, abychom měli těžké potíže. Projeví se například tím, 
že ve vyprávění „neudržíme nit“, zapomeneme vzápětí, o čem jsme přemýšleli, co jsme chtěli udělat, 
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začneme dělat nepředvídatelné logické skoky, „těkáme“, mluvíme roztříštěně, naše okolí přesně neví, 
co jsme chtěli říci, kam jsme směřovali, v tu chvíli zapomeneme, co jsme chtěli dělat… 

Jestliže si svou poruchu uvědomujeme, máme zoufalý pocit, že nejsme s to dát dohromady 
kloudnější, byť jednoduchou myšlenku. 

Čistá porucha pracovní paměti je vzácná, obvykle ji doprovázejí porucha dalších paměťových i nepa-
měťových funkčních systémů mozku. 

Velmi charakteristická je porucha pracovní paměti při schizofrenii a u dětí a lidí stižených „lehkou 
mozkovou dysfunkcí“ neboli poruchou pozornosti, obvykle doprovázenou poruchou pohyblivosti, hyper-
aktivitou, jimž se společně říká syndrom ADHD (attention-deficit/hyperaktivity disorder). 

Porucha pracovní paměti může být závažným a podceňovaným důsledkem i nevelkého úrazového 
postižení čelních laloků mozku. 

Pracovní paměť má tři složky. 
V první se dočasně ukládají zvukové řečové a neřečové informace. Jakmile si je neopakujeme ´, třeba 

nehlasně, vymizí během dvou až tři sekund. Této složce pracovní paměti se říká fonologická smyčka, 
Fonologická smyčka je podkladem zvukové krátkodobé paměti. Je možné, že fonologická smyčka je 
systém podmiňující vývoj řeči a jazyka malých dětí. Zobrazovací metody ukázaly, že se při námaze této 
složky pracovní paměti zvyšuje činnost oblasti mozkové kúry kolem Sylviovy rýhy vlevo, těch, které 
se podílejí na řeči. 

Vizuospaciální náčrtník je další, a to zraková a prostorová součást funkčního systému pracovní 
paměti. Představte si jej jako tabulku, na kterou se křídou něco rychle nakreslí, po krátké době je záznam 
smazán a uvolňuje místo dalšímu krátkodobému záznamu. Někteří vědci v něm rozlišují zrakovou 
a prostorovou složku. Úlohy namáhající zrakovou prostorovou krátkodobou paměť zvýší činnost zrakové 
kůry týlních laloků, ale i oblasti temenní a zejména čelních laloků mozku. 

Centrální výkonnostní složka je vázána na funkci čelních laloků mozku. Její klíčovou funkcí je slu-
čování neboli integrace informací předcházejících ze smyslových mozkových systémů. Integrace dat 
„šetří“ námahu mozkové kůry. V jednom experimentu aktivovaly neintegrované informace přibližně 
11 500 mm3 mozkové kůry, zatímco stejné znaky v integrované podobě aktivovaly přibližně 4 400 mm3 

mozkové kůry. 
Pracovní paměť je tedy klíčovou funkcí čelních laloků – slučuje data, která by jinak zůstala jedno-

tlivá, „roztříštěná“. 
I v rámci této složky pracovní paměti rozlišily pokusy podsystémy: například zátěž pracovní paměti 

tvarem předmětů zvyšuje činnost poněkud jiných oblastí mozkové kůry čelních laloků než zátěž pracovní 
paměti slovními informacemi (obr. 31.). Rozlišování identity tváří aktivuje poněkud jiné části kůry 
čelních laloků než rozlišování jejich polohy na obrazovce. Další odlišná místa čelní kůry aktivuje rozli-
šování místa, z nichž pocházel nějaký zvuk. 
 
Epizodická paměť 

Neuronální činnost, která je podkladem paměti, se dá rozdělit na kódování, to je proces učení, konso-
lidaci, to je uložení paměťových dat, třetí součástí je vybavování. Za těmito procesy je činnost a vzájemná 
spolupráce poněkud odlišných částí mozku i vzájemně odlišné molekulární procesy v neuronech. ... 
 
Sémantická paměť 

Obsahem sémantické paměti jsou fakta, pojmy, významy slov a znalost předmětů. Je naší niternou 
encyklopedií. Je rovněž jedním z podkladů „mozkové rezervy“. Jestliže cokoli mozek poškodí, jsou 
na tom lidé s větší rezervou lépe než lidé s rezervou menší. Což zejména platí pro stárnutí mozku. I malý 
rozdíl v mozkové rezervě může znamenat rozdíl mezi soběstačností a životem v sociálním zařazení. ... 
 
(KOUKOLÍK. F.: Mozek a jeho duše. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-314-1. s. 70-74) 
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Část C 

Ukázky z textů Karla Malicha 

„Začátkem srpna 1977 (bylo to poledne) jsem seděl v novém ateliéru za stolem. Náhle jsem si uvě-
domil, že se dívám poprvé do svého těla. Vypadalo to jako bych se díval do hrudního koše shora dolů, 
jak se díváme třeba do sudu, když stojí. Hrozně mě to překvapilo. Byl to pohled mou hlavou do mého 
vlastního těla směrem shora dolů do hrudního koše. V tom hrudním koši byla ovšem jen jakási dutina 
a nicméně jsem viděl vlastní vnitřek těla... Uvnitř tohoto hrudního koše nebylo to, co tam má být – plíce 
atd., ale shora dolů několik lan, trubek, ale zase jakoby živých, které končily na jakémsi dně asi 
v místech, kde je žaludek a potom střeva, v jakési chvějivé šedi. Tam zmizela i barevnost toho všeho. 
Celý ten hrudní koš, do něhož jsem se díval, byl prvním pohledem dovnitř. Nikdy se mi to ještě nestalo 
až v 52 letech mého života. Byl to pohled mé hlavy, která byla vzdušná, nehmotná, jakýsi šedivý vzduch, 
který se chvěje a dívá se shora dolů tou dutinou, která je barevná s vertikálním lanovím... Tou hlavou 
jsem se nedíval do sebe tak, že bych ji sklonil, to bych se díval mimo, ale jakoby se mi posunula na krku 
v tom sklonu tak, že jsem se díval přímo v místech, kde je krk, tam byl otvor plný chvějivého prostředí 
a tím jsem se díval dovnitř. Když jsem o tom přemýšlel, zdálo se mi, že člověk až do toho spatření táhne 
sebou přeplněnou káru koncence...“  
(MALICH, K.: Karel Malich 1976 – 1985. Katalog výstavy. Praha: Národní galerie, 1994. ISBN 80-
7035-075-X.) 

 
„zastřeněžlutě do okrova do sametova sazí zpět nahoru odražení prachově bezbarvě do mnohosměru 

překryté stoupavé obtékání šikmoobloukem shlukování vířivě temně bezhlučně rozprostřeně do tušení 
hmotněnehmotného kužele tlak netlak prohýbavě obtočené proudíce dotýkavě nedotýkající shora do stran 
kolmo teď teď obejmutí s převahou zleva za mnou dopředu rozbíhavé plynutí bez vůně narážení 
odcházení roztříštěné roztrpklosti do hořka pulzování v rytmu nerytmu netíha neváha brnění vzlínání do 
jedné třetiny odshora odražením zamezeného částečně proniknutého s ovíváním několikvrstevnatého 
válcového zchlazeného obtékání zalomení do nesměrů plošná rozptýlenost zvíření proudů určení mírné 
sklonění nedováženého směru obchvácení do určování následování předchozího vzhledem k tlaku 
položené ruky kolem do rozvlněné povrchově rozvlněné hmoty nehmoty navrstvené v bodu doteku stále 
nejintenzivněji nejvíc uvědomovaného střetnutí dvou energií těla netěla dochvělé odvádění do středoleva 
vzhledem k mé ose těla mírná neváha v toku uvědomovaná zlom do skloněné osy... jako bych seděl na 
židli“  
(MALICH, K.: Karel Malich 1976 – 1985. Katalog výstavy. Praha: Národní galerie, 1994. ISBN 80-
7035-075-X.) 

 
„....já se nepamatuju, že bych to světlo světa 18. října 1924 o půl deváté zahlíd. Určitě, protože v ten 

měsíc už právě nebejvá moc v tý hodině vidět, tak mně přísluší dodnes boj mezi světlem a tmou, a tak 
jsem po tom zahlédnutí toho světla, který bylo asi stejně zázračný, protože když jsem tenkrát při narození 
uviděl zšeřelou místnost, tohle zase bylo jiný, vnitřní světlo a bylo ve mně spíš v jakýmsi válci, který měl 
být mým hrudníkem a kolem toho válce byly ostrůvky ostře barevnýho světla a to ustupovalo do tmy, 
která ten válec objímala.“  
(MALICH, K.: Od tenkrát do teď tenkrát. Praha: Trigon, 1994. ISBN 80-85320-47-9, s. 8) 

 
„Znamení se těžko zviditelňovalo, těžké, těžce, nejasně v blátěnosti splývání přebujelých vztahů toho 

rození, které ve své bohatosti trčí naze a přijímá, očekává, je v neustálém napětí a občas laskáno tím 
nedovřeným obalem plodivého neviditelna protkaným vbodáváním očí milosrdnýho lhostejna přesahu-
jícího trvání lidskýho života. Mezi tím se chvěje to světlo znamení, je bezprostorové, narušuje všechny 
zákony, objeví se, zjeví a zanikne rychle, ale je, je, je, kolem nás, za námi a v nás. (...) Je to probdělost 
touhy výkřiku, světlo v třpytivé kalnosti poznání.“  
(MALICH, K.: Od tenkrát do teď tenkrát. Praha: Trigon, 1994. ISBN 80-85320-47-9, s. 82-83) 
 
Dostupné z WWW: http://artlist.cz/?id=5254 [cit. 2010-06-20] 
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Část D 

 „Informační hodnota pozemské přírody“ 

(Josef Šmajs) 
Zdá se, že dnešní informační společnost by konečně mohla slyšet na argumenty uctivého vztahu 

k Zemi, které mají charakter informační. Již jsme uvedli, že zdravotní stav biosféry, do jejíhož systému 
jako lidé náležíme, je v důsledku rychle kulturní expanze povážlivý. Úbytek a dělení přirozených 
ekosystémů jdou totiž ruku v ruce s procesem vymírání jedinečných biologických druhů. A pouze ty jsou 
nositeli rozptýlené genetické informace dnešní úrovně rozvoje biosféry. Takže zatlačování přírody 
kulturou závažně poškozuje nejen fenotypovou strukturu přirozeně uspořádaného organismu biosféry: 
poškozuje i jeho strukturu genotypovou, paměťovou, informační. 157 Ničí nejdůležitější výsledek kosmické 
evoluce: přirozené bytí a přirozenou informaci, nenahraditelnou hodnotu přírody o sobě. A již víme, 
že přirozená paměť živých i neživých struktur vznikala dávno předtím, než se nám podařilo vytvořit bytí 
kulturní a naši primitivní paměť technickou. A protože genetická informace tvoří neviditelný implikátní 
řád biosféry, protože funguje jako protientropická bariéra života, nebezpečí, které nám jako biologickému 
druhu hrozí, je v celé dosavadní lidské historii nejvážnější: bohužel ani současná filozofie je neumí 
pojmenovat, tematizovat a veřejnosti zprostředkovat.  

Právě tak ignorujeme fakt, že oslabená biosféra je jakoby přinucena změnit strategii: nemůže-li 
se bránit silou, brání se slabostí. Aby zvýšila svou odolnost vůči destruktivnímu působení kultury, 
je schopna přejít rychle do nového rovnovážného stavu: zbavit se svých nejsložitějších forem, které 
nejméně potřebuje a které jsou nejkřehčí. K těmto křehkým formám života patří i člověk a na něm, jak 
víme, závisí kultura. 

Dostáváme se k jádru problému. Udržení vysoké úrovně přirozené uspořádanosti, včetně rozma-
nitosti dnešních forem živých systémů, nemá tedy význam pouze reprodukční: funkční z hlediska a exis-
tenční z hlediska jejího prvku – člověka. Má neméně zásadní význam konstitutivně kulturní. Vždyť obsah 
našeho poznání, sociokulturní informaci, jak jsme uvedli, v celém rozsahu nevytváříme, neprodukujeme, 
ale účelově „čteme“ z produktů přirozené evoluce. Konrád Lorenz, jehož přírodovědecké zkušenosti 
můžeme důvěřovat, v podobné souvislosti napsal, že „vědecká pravda je něčím, co lidský mozek nestvořil 
nýbrž, co urval mimosubjektivní skutečnosti, která ho obklopuje.“ 158 

Kulturní informaci, vyjádříme-li to zjednodušeně, získáváme především studiem struktury přírody, 
poznáváním výtvorů přirozené evoluce. V živých organismech totiž jako by zkrystalizoval celý nevratný 
vývojový proces planety. Je v nich zpředmětněno a jazykem nukleových kyselin i přímo zapsáno fantas-
tické množství přirozené informace. Tuto informaci, která se na rozdíl od naší informace neuronální 
samovolně reprodukuje, uchovává a rozvíjí a která patří biosféře, jsme zatím správně nepřečetli a nepo-
chopili. Měli bychom však vědět, že genetická informace živých systémů, která se ničením druhů 
a přirozených ekosystémů kulturou z naší viny nenávratně ztrácí, funguje jako zvláštní „duchovní kultura 
biosféry“. 

Přehlížíme-li zatím to, že bez zachování přirozené rozmanitosti nemůže biosféra své dnešní nejvy-
spělejší formy života udržet, pak snad uznáme aspoň perspektivně kulturní význam této rozmanitosti: 
skutečnost, že rozptýlenou genetickou informaci biosféry nesmíme ničit také proto, že pouze její stále 
přesnější reinterpretace obohacuje a zpřesňuje naši neadekvátní kulturní informaci o struktuře 
pozemského života a podmínkách dlouhodobě možné kultury.159 

Každé větší poškození paměťové struktury biosféry by ovšem mohlo mít nejen přímé existenční 
důsledky, tj. zhroucení její dnešní úrovně dynamické rovnováhy a přechod do nového rovnovážného 
stavu. Pro část lidstva, která by snad mohla přežít, by to patrně znamenalo i vážné narušení podmínek 
fyziologického a psychického vývoje člověka jako druhu. V tomto bodě proto částečně souhlasíme 
s biologem F. Wuketitsem: „Dnešní situace je tak povážlivá proto, že se nám již nedostává naděje 
na nalezení východiska, kterou měly starší civilizace i přes všechny katastrofy, jež způsobily. …dnes 
se ekologické systémy ničí globálně. A my již nemůžeme zabránit globální katastrofě.“160 

                                                      
157 Například jen vysokou úrovní osobní spotřeby tropického ovoce, aniž si to lidé uvědomují, nepřímo likvidují přirozené 
ekosystémy v tropické a subtropické oblasti. Ustupují-li přirozené ekosystémy plantážím a polím, zanikají i jejich původní živé 
prvky, mizí přirozená paměť biosféry, konstitutivní informace pozemského života. 
158 Lorenz, K.: Takzvané zlo. Praha, Mladá fronta 1992. s. 228. 
159 Kulturou způsobené vymírání biologických druhů je bohužel již „… několikasettisíckrát rychlejší, než tomu bylo před pří-
chodem člověka.“ Wilson, E. O.: Rozmanitost života…, s. 357. 
160 WUKETITS, F. M.: Přírodní katastrofa jménem člověk. Praha, Granit 2006, s. 179. 
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Domníváme se, že nesmíme přehlédnout ani druhou stránku této jedinečné historické situace. 
Informační korelát každého otevřeného nelineárního systému – přírodního či kulturního, který příslušný 
systém potřebuje pro udržení a evoluci, nutně vzniká až spolu s tímto systémem samým, až v průběhu 
jeho reprodukce a vývoje. Proto je zřejmé, že ani naše dnešní teoretické poznání nemohlo vzniknout 
dříve, v ekologicky neohrožených a informačně nepropojených regionálních kulturách. Lze rovněž 
předpokládat, že bez rozsáhlé a jemně diferencované materiální kultury, včetně dnešní protipřírodní 
technosféry, bychom patrně nevytvořili dostatečně diferencovanou kulturu duchovní. Tím by ani 
nevzniklo příhodné spektrum podnětů pro lidskou intelektuální aktivitu, ani by nevznikly podmínky 
pro vznik ekologické filozofie, etiky a politiky. 

Snad tedy z našich úvah logicky vyplývá, že odhalení jedinečnosti pozemské přírody radikalizuje 
potřebu nového filozofického obratu světa, nového lidského postoje teoretického i praktického. Evolučně 
ontologický koncept přírody totiž přímo evokuje otázku, jak lze vysoké úrovně filozofického zobecnění 
využít pro záchranu všech vyšších forem života, pro záchranu člověka a jeho kultury. Pyšná antropo-
centrická filozofie, která si zakládala nejprve na vznešených atributech člověka a později na jeho osobní 
svobodě a nedělitelných právech, bude nucena přiznat, že netušila, že nedělitelný je především život, 
s jehož osudem je spjata lidská svoboda i lidská práva. A svoboda i práva člověka – jak se ukazuje – jsou 
omezeny také samotnou „ústavou Země“: imperativem zachování biologické rozmanitosti života. A proto 
v této souvislosti znovu připomínáme aktuální Wilsonovu myšlenku, zda by dnešní vlády neměly být 
„… vázány obdobou Hippokratovy přísahy neudělat vědomě nic, co by ohrozilo biodiverzitu.“161 

Takže nikoli to, co jsme vytvořili a co zatím obdivovaly generace našich předků (umělecké a teo-
retické výkony ducha, lidské dovednosti a artefakty, technické a stavební konstrukce atp.), ale to, co jsme 
nevytvořili, co ani vytvořit neumíme a čeho jsme se již téměř zřekli, to dnes odhalujeme jako nejvyšší 
hodnotu. Nejvyšší hodnotu životní i teoretickou, hodnotu absolutní. A v rozporu s tradicí zjišťujeme, 
že touto hodnotou nemůže být ani člověk, ani kultura, ale Země, jedinečná pozemská příroda, život, 
biosféra. 

 
(ŠMAJS, J.: Filozofie - obrat k Zemi. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1639-3. (s. 95-99) 
 

Část F: Zhodnocení 

Cíl: Žáci se vrátí ke svým „před-porozuměním“ a porovnají je se svými novými znalostmi a zkuše-
nostmi, kterých nabyli na výstavě. Učí se, svou učební činnost hodnotit. 

 
Pedagog může i pro tuto aktivitu užít metody samostatné nebo skupinové práce. Autor listů navrhuje 

jako nejvhodnější nejdříve individuální zhodnocení, které si provede žák v určitém, pedagogem stano-
veném, čase (do dalšího vyučování) a poté se k diagramu a reflexi činnosti ve výstavě pedagog s žáky 
vrátí při společné debatě. 

Výtvarný úkol 

Zadání: Žáci vyhledají fotografie (nebo i kresby) přírodních a lidských výtvorů a tvorů, které utváří 
jejich každodenně viděný svět. V případě obrázků z knih či internetu, které nelze vystřihovat, obrázky 
zkopírujte nebo vytiskněte. 

Zde je na učiteli, jestli sám žákům přinese obrazový materiál, z něhož budou čerpat, nebo jim uloží 
vyhledávání jako domácí úkol. 

 
Nad rozloženými výstřižky diskutujte s žáky o tom, jestli jsou objekty na obrázcích spolu v nějakém 

vztahu. 
- Jaký tvor je na jiném závislý? 
- Jaké předměty jsou jednotlivým tvorům prospěšné? 
- Jaké jim naopak mohou škodit/ubližovat? Apod. 
 
Poté nalepte všechny výstřižky na jeden velký papír tak, abyste výtvarně a graficky (uspořádáním 

v prostoru papíru, seřazením, šipkami) tyto vztahy mezi jednotlivými tvory a výtvory vyjádřili. 

                                                      
161 Wilson, E. O.: Rozmanitost života…, s. 352 
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Závěr 
Závěrem shrnuji poznatky z výzkumné sondy a didaktické části, ke kterým jsem dospěla v průběhu 

nebo v reflexi celé práce.  
Výzkumnou sondou jsem zjistila, že galerijní a muzejní edukace navštěvují převážně školní skupiny 

ze ZŠ, SŠ a gymnázií, ale ze ZUŠ jen málo, což odpovídalo výpovědím pedagogů ze ZUŠ, kteří se svými 
studenty do galerií a muzeí v rámci vyučování buď nechodí vůbec (studenty o aktuálních výstavách jen 
informují), anebo se studenty na výstavu jdou, ale mimo čas výuky, kdy se z návštěvy galerie či muzea 
stává nepovinná aktivita. Seznamování s výtvarnou kulturou a uměním se pak odehrává v prostředí školy 
pomocí reprodukcí uměleckých děl. Obsah vyučování se na ZUŠ zaměřuje hlavně na výtvarnou tvorbu 
studentů. 

Výzkumná sonda dále prokázala u školních pedagogů tendenci k samostatné pedagogické činnosti 
bez jakékoli spolupráce dalších pedagogů na edukačním procesu. Stejný postoj zaujímají i někteří 
galerijní a muzejní pedagogové, kteří volí esencialistické pojetí výuky. Galerijní a muzejní pedagogové, 
jejichž pedagogická činnost zahrnuje i cílené reflektování edukace, testování edukačních programů nebo 
dokonce výzkum, jsou otevřenější spolupráci. 

Ředitelé galerií a muzeí chápou své instituce jako nezbytné komponenty kultury, ať už ve smyslu 
protiváhy komerčním volnočasovým aktivitám nebo místa sdělovaných informací o světě.  

Zvolené téma mi umožnilo vidět výtvarné umění jako vzdělávací fenomén z různých pohledů, 
z pozic různých účastníků výzkumné sondy. Pro mne z toho vyplynulo, že záleží na tom, jestli se do této 
pozice stavím sama nebo jsem do ní jinými umisťována. Stejně tak je důležité, jak chápu pozice ostatních 
účastníků sociálních interakcí. Pro taková objasňování pozic v diskursivním poli je nezbytné užívat 
badatelského přístupu. 

Procházením dokumentů ministerstev vlády ČR a Evropské unie jsem začala objevovat konkrétní 
mocenské diskursivní vrstvy, ve kterých se ukazují vazby mezi diskursy a jako pedagog bych je měla 
reflektovat, neboť si na základě těchto diskursů buduji i diskurs výtvarné výchovy, v němž chci působit. 
Z dokumentů, jež jsem studovala, vyplývá, že současný politický diskurs používá galerií, muzeí a škol 
jako nástroje k naplňování ekonomických cílů. 

Kritickým ohledáváním edukační reality a diskursů na ní působících jsem se snažila pochopit za po-
užití zakotvené teorie souvislosti a postupně si rekonstruovat vlastního poznání. Získané znalosti jsem 
se pokusila aplikovat v didaktické části, kde jsem testovala mnou vytvořený galerijní program a pracovní 
listy na téma „člověk“, které byly koncipovány na základě seznámení s obsahem výstavy „Po sametu“. 
K uměleckým dílům jsem vybrala do rozšiřujících listů texty českých autorů z filozofického, uměleckého 
a přírodovědného diskursu, aby ukázali rizomatické pojetí výtvarné výchovy.  

Tato práce je interpretativním textem, neboť, jak píše A. Strauss a J. Corbinová, analyzování je 
vlastně interpretování (Strauss, Corbinová 1999: 40). Zároveň je i postprodukčním dílem (Bourriaud 
2004), poněvadž obsahuje výpovědi jiných autorů, a intertextuálním, jelikož uvnitř sebe odkazuje k jiným 
interpretacím a jejich interpretům. 

Při korekci napsaného textu a hledání odkazů k výpovědím z jiných částí textu jsem si uvědomila, 
že vlastně znovu analyzuji, že procházením textu vyhledávám opět kódy a vazby mezi nimi. Odkazy 
uvnitř textu tedy vypovídají o mém způsobu přemýšlení. Ostatním pak mohou otevírat cestu k hledání 
vlastních kontextů. Já sama jsem v analyzovaných textech nalezla mnohem více kategorií a témat, 
než jsem zde uvedla, a při čtení literatury si vytvořila seznam dalších odborných textů, které považuji 
za nezbytné si prostudovat, aby se moje znalosti prohlubovaly a mohla jsem je propojovat se zkušenostmi 
z edukační reality. 
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Slovníček 
 
Edukace 

Pojem edukace je ekvivalentem českého sousloví „výchova a vzdělávání“. V práci jej užívám proto, 
že se s ním lépe operuje (Průcha 2002: 66). 

 
„Edukační realita je každá taková skutečnost (prostředí, situace, proces aj.), objektivně se vyskytující
 v lidské společnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy nebo jsou vyvíjeny nebo fungují nějaké
 edukační konstrukty. ► 
Edukační konstrukty jsou všechny takové teorie, modely, plány, scénáře, prognózy, zákony, předpisy 
a jiné teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují či ovlivňují reální edukační procesy. ► 
Edukační procesy jsou všechny takové činnosti, při nichž dochází k učená na straně subjektu, jemuž je
  exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně (textem, technickým zařízením
 aj.) určitý druh informace.“ Průcha 2002: 63-68 
 
Edukační oddělení 

V některých galeriích a muzeích, které nabízejí veřejnosti edukační (výchovně-vzdělávací) 
programy, byla zřízena oddělení, aby bylo všeobecně jasné, že se instituce hlásí ke své vzdělávací 
funkci a že ji také vykonává. Jednotlivé instituce pak v edukačním oddělení zaměstnávají od jed-
noho po několik pracovníků. Nejčastěji v souvislosti s pojmenováním edukačního pracovníka 
lektorem se i oddělení nazývá lektorská, tak je tomu například v NG v Praze, v Museu Kampa. 
Edukační pracovnice v UPM v Praze, nazývaná kurátorkou pro edukační činnost, spadá pod Od-
dělení prezentace sbírek. Západočeská galerie v Plzni zaměstnává dva edukační pracovníky, jednoho 
v Odborném oddělení a druhého v Programovém oddělení. Moravská galerie v Brně má zase Od-
dělení pro práci s veřejností. Těmito několika příklady jsem chtěla demonstrovat terminologickou 
neustálenost, které jsem si vědoma, ale která by zde byla práci na překážku pro porozumění, proto 
užívám termín edukační oddělení, ačkoli jej samy instituce nazývají jinak. 

 
Edukační pracovník 

V textu používám termín edukační pracovník, protože v návaznosti na pojem edukace se pod tento 
termín zahrnují všichni jedinci, kteří provádí „intencionální edukační aktivitu“ v kulturní instituci 
(Průcha 2002: 67). V této práci se pak vyskytují edukační pracovníci škol, pro které je používán též 
termín školní pedagog, a edukační pracovníci galerií a muzeí, jenž jsou označováni též jako galerijní 
a muzejní pedagogové. Užitím pojmů edukační pracovník galerie/muzea nebo galerijní/muzejní 
pedagog se zde chci vyhnout terminologicky neustáleným, ale v praxi užívaným pojmům lektor 
a animátor. Zároveň chci zdůraznit edukační funkci těchto pracovníků galerijních a muzejních 
institucí. 
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rady-evropy/zelena-kniha---uvolneni-potencialu-kulturnich-a-tvurcich-odvetvi-59609/. 
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tělovýchovy ČR, 2010. Dostupné na: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zuv. 
 
Státní kulturní politika na léta 2009-2014. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2009. Dostupné na: 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/. 
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Dostupné na: http://www.mkcr.cz/cz/evropska-unie/dokumenty-rady-evropy/zelena-kniha---uvolneni-
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Seznam zkratek 
 
GHMP = Galerie hlavního města Prahy 
KOVF PedF UK = Katedra občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
KVV PdF UP = Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (v Olomouci) 
KVV PedF UK = Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
MK ČR = Ministerstvo kultury České republiky 
MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
RVP ZV = Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
RVP ZUV = Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 
U(P)M nebo UPM = Uměleckoprůmyslové museum v Praze 



  
   99 

 

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – graf objektového učení 
Příloha č. 2 - Pozice sektoru kultury v rámci ekonomiky ČR 
Příloha č. 3 – Dopis náměstka ministryně MŠMT ČR J. Müllnera 
Příloha č. 4 - Otázky pro účastníky výzkumné sondy 
Příloha č. 5 – Studentské záznamy člověka z obrazů Sopka, Bolfa, Skály, Böhma a Franty 
Příloha č. 6 – Ukázky kreseb studentů ZUŠ 
Příloha č. 7 – Společná práce studentů gymnázia inspirovaná 
Příloha č. 8 – Ukázka otevřeného kódování v transkriptu 
Příloha č. 9 – Ukázka axiálního kódování 
Příloha č. 10 – Ukázka pojmové mapy ve fázi selektivního kódování 

 

 

 

 



  
   100 

 

Příloha č. 1 - Graf objektového učení 
in Brabcová 2003: 555 
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Příloha č. 2 - Pozice sektoru kultury v rámci ekonomiky ČR 
 
Pro Českou republiku znamená vymezení sektoru kultura ve vztahu k ekonomice souhrn 
činnosti spadajících do působnosti Ministerstva kultury: 
Oblast uměni (tvůrčí činnost); 
Oblast knižní kultury a knihoven (včetně vydavatelské a nakladatelské činnosti); 
Oblast památkové peče; 
Movité kulturní dědictví (muzea a galerie); 
Hromadné sdělovací prostředky a kinematografie; 
Církve a náboženské společnosti; 
Oblast autorského práva; 
Oblast kulturně výchovné činnosti. 
Takto definovaný sektor (jako sektor národního hospodářství) se však liší od současného 
(ale i budoucího od 1.1.2008) národního i mezinárodního statistického vymezeni odvětvi činnosti sektoru 
kultura.  
 
Citováno ze Státní kulturní politiky na léta 2009-2014. Dostupné na: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-
politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/. 
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Příloha č. 3 - Dopis náměstka ministryně MŠMT ČR J. Müllnera 
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Příloha č. 4 - Otázky pro účastníky výzkumné sondy 
 
Pedagog ZUŠ 
Jak ve Vašem tématickém plánu nebo ŠVP zajišťujete žákům setkávání/seznamování s výtvarným 
uměním? 
Můžete popsat jednu typickou vyučovací jednotku, v jejímž průběhu dochází k získávání zkušeností 
s výtvarným uměním? 
Co si myslíte o navštěvování galerií a muzeí se žáky? 
Můžete stručně popsat jednu z návštěv, kterou jste s dětmi absolvoval/a? 
Jak tuto návštěvu z výchovně-vzdělávacího hlediska hodnotíte? 
Podle jakých vzdělávacích kritérií vybíráte návštěvu galerie? 
Kolikrát ve školním roce navštívíte v rámci VV s jednou třídou výstavy výtvarného umění? Jaké pro to 
máte důvody? 
Jak dlouho působíte v profesi pedagoga? 
Jaké je Vaše vzdělání? 
Jakou formou se dále vzděláváte v oboru výtvarného umění a výtvarné výchovy? 
 
Ředitel galerie 
Jak se Vaše galerie zapojuje do realizace „koncepce rozvoje muzejnictví“ ministerstva kultury ČR? (dnes 
existuje na stránkách „mkcr.cz“ jen dokument „Kulturní politika MK ČR“) 
Můžete uvést konkrétní příklady z tohoto roku? (vycházím ze sepisovaných výročních zpráv) 
Jakou úlohu plní edukace návštěvníků v koncepci Vaší galerie? 
Jaké typy galerijní edukace (pracovní listy, výtvarné dílny, přednášky, ...) pokládáte pro návštěvníky za 
nejpřínosnější? A proč?. 
 
Galerijní/muzejní pedagog 
Jaký typ galerijní edukace Vy osobně v této galerii zajišťujete? 
Kdo je autorem jednotlivých typů galerijní edukace? 
Jaká věková kategorie se Vaší galerijní edukace účastní? 
POKUD SE ÚČASTNÍ ŠKOLY: Jakým způsobem probíhá komunikace/kontakt mezi Vámi a školním 
pedagogem? (Nejčastěji. Můžete ji popsat.) - tato část je pro mne nejdůležitější  
Kterou zpětnou vazbu na edukaci získáváte? 
A jak s ní dále zacházíte? 
Od koho ji získáváte? 
Jaký si myslíte, že má být úkol galerie? 
Můžete pojmenovat a stručně popsat svůj výukový styl? 
Můžete popsat strukturu Vámi prováděné galerijní edukace v pěti bodech? 
Jaké si myslíte, že má být poslání galerie v kontextu výchovy a vzdělávání? 
Jaké je Vaše vzdělání?  
Který typ pedagogického vzdělání jste doposud absolvoval/a? 
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Příloha č. 5 - Studentské záznamy člověka z obrazů Sopka, Bolfa, 
Skály, Böhma a Franty 
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Příloha č. 6 - Ukázky kreseb studentů ZUŠ 
 
k úkolu: „Najdi si místo k sezení někde u stěny. Se zavřenýma očima se pokus vybavit si obličej někoho 
z tvých nejbližších. Co je na jeho tváři jedinečného, podstatného, nezapomenutelného? … nechej si čas na 
vybavení.“ 
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Příloha č. 7 - Společná práce studentů gymnázia inspirovaná 
„Fosilií“ od Nepraše 

 Společná práce studentů 
 

 J. Nepraš: Fosilie. 2007. 
Videomalba, videokoláž 
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Příloha č. 8 - Ukázka otevřeného kódování v transkriptu 
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Příloha č. 9 - Ukázka axiálního kódování 

 

Příloha č. 10 - Ukázka pojmové mapy ve fázi selektivního 
kódování 

 




