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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na aktuální pozici oboru galerijní a muzejní edukace, 

který je ovlivněn vědními disciplínami pedagogikou a muzeologií. Teoretická část 

na základě odborné literatury definuje pojmy spojené s tématem práce (galerijní/muzejní 

pedagogika a pedagog, pozice galerijního/muzejního pedagoga v rámci instituce, Rámcový 

vzdělávací program atd.). Hledá možnosti a meze spolupráce základní školy 

s galerií/muzeem jako institucí, která má vzdělávací potenciál. Didaktická práce je založena 

na kvalitativním výzkumu, jenž využívá především metod otevřeného kódování 

videonahrávek ze zrealizovaných programů. Cílem práce je porovnat rozdíly a shody 

při realizaci edukačních programů mezi 1. a 5. ročníkem. Na základě stanovených cílů 

hodnotí jejich naplnění v souladu se školními vzdělávacími programy, neboť jsou klíčové 

pro spolupráci galerie/muzea a školy. Diplomová práce je zaměřena především na koncepci, 

realizaci a reflexi třífázového edukačního programu. Didaktická část dále odhaluje možnou 

návaznost na mezipředmětové vztahy. Ve výtvarné části je zpracováno téma autorské knihy 

na motivy výstavy Květy Pacovské: Maximum Contrast. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Klíčová slova: galerie, muzeum, spolupráce, vzdělávání, program 

 

 



ABSTRACT 

 

In thesis I focus on the current position of art gallery and museum education, which is 

influenced by science disciplines pedagogy and museology. In the theoretical part, on the 

basis of  specialized literature, I define terms related to the theme of the work 

(gallery/museum pedagogy and educator, gallery/museum educator position within the 

institution, General educational program etc.). I am seeking further possibilities of 

cooperation and limits of cooperation of an elementary school with galleries/museums as 

institutions that have educational potential. Didactic work is based on qualitative research, 

which mainly uses the methods of open coding of videos from executed programs. My 

intention is to compare the differences and similarities in the implementation of educational 

programs between the 1st and 5th grade. Based on defined objectives I evaluate their 

implementation in accordance with educational programs, which are crucial for cooperation 

of galleries and schools. The focus is mainly on the conception, implementation and 

reflection of a three-phase educational program. The didactic part also reveals a possible link 

to the interdisciplinary relations. In the creative part of the thesis, I compile a topic of an 

authoring book, on the theme of the exhibition of Květa Pacovská: Maximum Contrast. 
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1 Úvod  

Galerijní a muzejní pedagogika je stále vyvíjejícím se oborem, který spadá pod vědní 

disciplíny muzeologie a pedagogika. Obor se zabývá širokou škálou výchovně-vzdělávacích 

aktivit galerií/muzeí. Dle pedagogické specializace je práce zaměřena především na dětské 

návštěvníky, žáky prvního stupně základní školy.  Vzdělávání v kulturních institucích má 

velký potenciál nejen v oboru výtvarné výchovy, ale i v mezipředmětových vztazích.  

 Galerijní/muzejní edukace se z různých důvodů těší stále větší oblibě, avšak stále není 

vyučujícími často využívána. Dvacáté první století je charakteristické zprostředkováváním 

sbírek, a tak je nutné uvědomit si jejich vzdělávací potenciál. Nejen pro specifickou skupinu 

žáků mladšího školního věku nabízejí edukační oddělení různé vzdělávací programy, které 

jsou založené na principu zážitkové pedagogiky. Zážitek a prožitek ze samotných výstav či 

děl vede velmi často k následné výtvarné nebo literární reakci. 

 Teoretická část práce je strukturována do čtyř navazujících kapitol, kde jsou postupně 

definována teoretická východiska muzejní pedagogiky, její obsahová a organizační složka, 

aktuální trendy a také základní problémy spojené s praxí. Různé metody a formy edukace 

jsou východiskem pro práci s návštěvníky. Ti se díky nim seznamují s kulturními 

institucemi, vnímají originály artefaktů, uvažují a diskutují o nich. Dále je definována pozice 

galerijního/muzejního pedagoga a jeho náplně práce. 

 V didaktické části jsou konfrontovány teoretické poznatky s praktickými. Pomocí 

kvalitativního hodnocení jsou porovnávány rozdíly a shody při realizaci edukačních 

programů mezi vybranými ročníky. Na základě stanovených cílů je hodnoceno jejich 

naplnění v souladu se školními vzdělávacími programy, které jsou klíčové pro spolupráci 

galerie/muzea a školy. Zvláštní pozornost je věnována koncepci, přípravě, realizaci a reflexi 

edukačních programů, které jsou zasazovány do třífázového vzdělávacího systému: ve škole 

před návštěvou galerie, v galerii a po návštěvě galerie ve škole. 

 Záměrem je propojit vzájemnou spolupráci galerií/muzeí a škol pomocí třífázového 

edukačního systému. Galerie/muzea poskytují školám pestrou nabídku vzdělávacích 

programů, které vychází z očekávaných výstupů z Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělání. Měly by se přizpůsobit věku, počtu, zaměření a specifickým potřebám 
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návštěvníků. Škola by měla vybrat pro žáky adekvátní edukační program, připravit je 

na vzdělávání v kulturních institucích a zajistit organizační potřeby. Tím lze oboustranně 

zefektivnit návštěvu žáků v galerii. 

 Pro realizaci edukačního programu je navázána spolupráce s edukačním oddělením 

Galerie hlavního města Prahy, které poskytlo zázemí, materiály, rozhovory a reflexi 

realizovaných programů. Galerie spravuje v současné době osm objektů a specializuje se na 

krátkodobé výstavy. Této koncepci se přizpůsobují i galerijní pedagogové při přípravě a 

realizaci programů.  

 Vlastní edukační program pro žáky prvního stupně ZŠ je realizován na výstavě Květy 

Pacovské: Maximum Contrast v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze 

a je přizpůsoben koncepci, přístupu a filosofii galerie.  

 V kontextu autorčiny tvorby je realizována vlastní výtvarná práce na téma výstavy. 

Výroba autorských knih je navázáním na výtvarnou reakci po zhlédnutí výstavy.  

 V rámci diplomové práce jsou hledány odpovědi na položené výzkumné otázky. 

V průběhu výzkumného šetření se objevovaly další podněty na výzkumnou činnost např. Jak 

všeobecně strukturovat a psát anotace k jednotlivým výstavám v souvislosti s Rámcovými 

vzdělávacími programy, aby přilákaly do galerie školy? Dle jakých kritérií si vybírají školy 

edukační programy? Jaké druhy technik a materiálů využívají jednotlivé galerie k výtvarným 

workshopům? Jaké zázemí mají galerie v České republice pro vzdělávací aktivity?   

Tento text nabízí úhel pohledu na galerijní/muzejní edukaci především se zaměřením 

na její pozici v oblasti práce s žáky prvního stupně základní školy. 
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2 Teoretická část 

2.1 Galerijní/muzejní edukace 

2.1.1 Pojem galerijní/muzejní pedagogika  

 Chceme-li se zabývat bližším chápáním galerijní/muzejní pedagogiky, které vychází 

především z vědních disciplín muzeologie a pedagogiky, je nezbytné, abychom definovali 

tradiční chápání muzea a galerie. 

 Muzeum je specifická kulturní instituce s rozvojem lidské kultury, která prošla 

dlouhým vývojem, vznikla v 18. století. Vždy však plnila tři základní funkce – sbírání, 

uchovávání a vystavování sbírek (hmotných dokladů lidské kultury a přírody). Mezinárodní 

rada muzeí (ICOM)1 ve svém Profesním etickém kodexu2 muzeí definuje muzeum 

následovně: „Muzeum je stálou nevýdělečnou institucí ve službách společnosti a jejího 

rozvoje. Muzejní instituce je otevřená veřejnosti, získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje 

a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy 

a potěšení“ Pro tuto práci je významná sociální orientace muzea na veřejnost, tzn. zdůraznění 

edukační funkce muzea pro veřejnost, studium, vzdělávání a výchovu. 

 Galerie jsou tradičně v českém prostředí neziskové instituce, které spravují sbírky 

umělecké povahy. Z podstaty své činnosti jsou to specializovaná muzea či muzea umění3. 

 Sousloví „muzejní pedagogika“ zastřešuje teorii i praxi edukace (výchovy a 

vzdělávání) v muzeu. Výrazem muzejní pedagogika jsou komplexně nazývány činnosti, jenž 

cíleně využívají muzea k přímým výchovně vzdělávacím aktivitám4.  

 V českém kontextu s termíny galerijní/muzejní pedagogika pracujeme již dvacet let. 

Stále dochází k dezinterpretaci těchto pojmů. V porovnání se sousedním Německem5, kde 

                                                 
1 ICOM 2016, online 

2 Profesně etický kodex ICOM pro muzea 2006, online 

3 Šobáňová 2012, s. 11-13, online 

4 Horáček 1998, s. 56 

5 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 161 
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je dlouhodobě ustálen pouze pojem muzejní pedagogika, se nabízí otázka, jak je možné, že 

v českém slovníku je užíván úžeji zaměřený obor galerijní pedagogika. 

 Hlavním důvodem používání slova galerie je tradice v označení institucí. V českém 

prostředí je ustáleným pojmem název galerie, která disponuje, vytváří a prezentuje sbírky 

umění. Ta vystavuje výtvarné umění v podobě stálých expozic i dočasných výstav. 

Pod pojem galerie zahrnujeme i velké sbírkové instituce, tedy muzea umění, ale také 

soukromé prodejní galerie a výstavní síně typu „kunsthalle“, tedy veřejné výstavní prostory, 

které nemají vlastní sbírkový fond6. Pojem „Kunsthalle“, méně často „Kunsthaus“ pochází 

z Německa. V jiných zemích pro tento typ výstavních institucí převládá název „Centrum“. 

Jsou to například tyto instituce: Kunsthalle a Deichtorhallen v Hamburku, Kunsthalle 

v Kremži, Kunsthalle a Kunsthaus ve Vídni, Modern Art Centre ve Waršavě, Whitney 

Museum of American Art a Museum of Modern Art v New Yorku, National Gallery a Tate 

Gallery v Londýně, Museé national d´art moderne v Paříži a další7. 

V současné době zůstává v České republice pouze několik institucí, které odpovídají 

ustálené terminologii evropského pojetí muzejní terminologie ˗ Muzeum výtvarných umění 

v Olomouci, Muzeum umění a designu v Benešově, Muzeum města Brna a Museum Kampa 

‒ Nadace Jana a Medy Mládkových. Poslední zmíněné muzeum je výjimečným příkladem 

veřejně působícího soukromého muzea. 

 V Německu8 se název galerie používá pro označení zejména menších privátních 

institucí, které prezentují převážně současné výtvarné umění, s nímž také obchodují. 

Sbírkové instituce v těchto zemích nesou název „muzeum“. V České republice ale 

neužíváme slovo „muzeum“ v souvislosti s výtvarným uměním, protože tradiční je 

považovat muzeum za instituci typu zemských, místních, přírodovědných, historických či 

etnografických muzeí. 

 Dalším důvodem pro užívání pojmu galerijní pedagogika je oborové zaměření. 

V Evropě je muzejní pedagogika obecnou disciplínou, která obsahuje teoretické i metodické 

otázky práce pro veřejnost v muzeu, tedy instituci, jenž se může věnovat dějinám, 

                                                 
6 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 161-163 

7 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 161-163 

8 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 161 
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rostlinstvu, mineralogii stejně jako výtvarným dílům 9. Z toho vyplývá, že pojem galerijní 

pedagogika je u nás velmi specifický. Má to ale i jisté výhody, českému návštěvníkovi 

z názvu vyplývá, že galerie se zabývá výhradně výtvarným uměním, které může být dále 

rozlišováno podle období nebo oborů. 

 Dle struktury muzeologických a pedagogických oborů lze v ČR považovat obor 

muzejní pedagogika za zastřešující (obecný), galerijní pedagogika za jeho dílčí součást. 

Galerijní pedagogika tvoří samostatný obor mezi humanitními vědami a má svůj předmět 

zájmu podstatně soudržnější. Zabývá se výhradně výtvarným uměním, což vyplývá 

i z definice galerie. Společnými znaky jsou zpřístupňování, zprostředkování muzejních 

a galerijních hodnot, srovnatelné metody a postupy10.  

 Termín muzejní pedagogika je již systematicky užíván a je v souladu s českou 

pedagogickou terminologií. Jůva11  považuje za výsledek muzejní edukace pozitivní změny, 

které jsou navozené v osobě pomocí působení muzea, jeho materiálními i nemateriálními 

obsahy a jejich uspořádáním. Výše zmíněný autor uvádí, že muzejní pedagogiku lze 

charakterizovat jako teoretické a praktické vzdělávání v muzeu, které hledá, zkoumá a 

rozvíjí edukační funkci muzea v tomto specifickém prostředí12. 

 V muzeu převládá spíše funkce funkcionálního (nepřímého) edukačního působení 

(působením estetického prostředí muzejní architektury, hodnotou muzejních exponátů, 

muzejně-didaktickou koncepcí expozic a výstav, pozitivním sociálním klimatem expozic 

a výstav atd.). Další funkce muzejní edukace mohou být neformálního (účastník si může 

díky novým poznatkům prohloubit nebo získat nové znalosti a dovednosti) nebo 

informálního vzdělávání (probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při 

cestování, čtení knih a časopisů, sledování televize, návštěvě výstav atd.)13. 

                                                 
9 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 162 

10 Horáček 1998, s. 55-57 

11 Jůva 2004  

12 Jůva 2004, s. 122 

13 Jagošová et al. 2010. s. 74 
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2.1.2 Vztah galerie/muzea a školy 

 Pro rozvoj edukačních programů v galerii/muzeu je důležité hledání oboustranného 

vztahu mezi galerií/muzeem a školou, který bude založen na profesionalitě, vstřícnosti a 

na vyvážení nových strategií vzájemné spolupráce.  

 Významnou cílovou skupinou pro galerie/muzea jsou žáci a studenti všech typů škol. 

Školní instituce stále plně nevyužívají potenciálu a možností, které nabízí muzejní instituce. 

Návštěva galerie/muzea stále nepatří mezi standardní součást výuky, většinou se jedná 

o občasnou a nahodilou příležitost. Organizační náročnost (doprava, vstupné, časové nároky, 

zástup učitele ve výuce, doprovod atp.) je častou překážkou učitelů v zařazení 

galerijního/muzejního  programu do výuky14. 

 Muzeum může školním institucím nabídnout práci s autentickými předměty 

s nespornou kulturní hodnotou, odborné zázemí, zajímavé prostředí, možnost věnovat se 

pouze zvolenému tématu a zpravidla je velmi často schopno nabídnout poměrně širokou 

škálu různorodých aktivit. Cílem muzea není podrobné přiblížení rozsáhlého učiva, 

systematické a důkladné vzdělávání je úkolem škol. Pomocí muzea může studující lépe 

pochopit a vtisknout si do paměti vybranou problematiku15. Žáci se ve školní výuce učí 

systematickému vědomí kontextu, který si přináší s sebou do muzea, kde jej dále doplňují a 

prohlubují. 

 Oproti tomu muzejní pracovníci velmi často nereflektují a nenavazují na potřeby škol, 

a tak dochází ke snížení zajímavých interaktivních doprovodných programů tím, že chybí 

vytyčené didaktické cíle a učivo, které by přímo navazovalo na školní vzdělávací program16. 

 Ke zkvalitnění vztahu by měly vzájemně přispět obě instituce. Škola by měla poznat 

eventuální přínos muzejního prostředí pro obohacení a doplnění školní výuky a muzeum 

by se mělo stát součástí školních vzdělávacích programů17. 

                                                 
14 Jagošová et al. 2010, s. 235 

15 Jagošová et al. 2010, s. 234-235 

16 Jagošová et al. 2010, s. 234-237 

17 Jagošová et al. 2010, s. 236 
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 Spolupráce galerie/muzea a školy může být obecně ve čtyřech typech, které se od sebe 

liší mírou intenzity kooperace. Jedná se o jednorázovou návštěvu, projekty dlouhodobějšího 

charakteru, opakující se aktivity a materiály poskytované školám18. Uvedené typy kooperace 

se mohou prolínat, navazovat na sebe nebo ze sebe vzájemně vycházet. 

Výzkumné šetření Vavrdové19 ukázalo, že největším problémem je vzájemná 

komunikace mezi školou a muzeem. Není to však jediný problém v komunikaci, někteří 

učitelé uvádí, že nabídky muzeí se k nim velmi často nedostanou, protože přijdou k vedení 

školy.  

 Spoluprací mezi institucemi se zabývá i model Learning museum20. Ten ukazuje, jak 

v Dánsku pracují na posílení vazeb mezi muzeem, základní školou a vysokou školou 

(viz graf 1). 

 Spolupráce galerijní/muzejní pedagogiky je nezbytná i mezi vysokými školami. 

Začlenění humanitního oboru galerijní/muzejní pedagogika do vysokoškolského 

vzdělávacího systému v České republice má nejbližší souvislost s výtvarnou pedagogikou.  

Graf  1: Model spolupráce mezi muzeem, vysokou školou a základní školou 

                                                 
18 Jagošová et al. 2010, s. 236-237 

19 Vavrdová 2012, s. 10-16, online 

20 Seligmann 2014, online 
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Katedry výtvarné výchovy na pedagogických fakultách jsou odbornými pracovišti, 

která problematiku komunikace s výtvarnými díly i aktivizujícími galerijními činnostmi 

začleňují do studijních programů21. 

2.1.3 Současné trendy galerijní/muzejní edukace 

 Edukační aktivity galerie/muzea zároveň oslovují celou škálu návštěvníků z různých 

společenských vrstev a sociálních skupin, od raného dětství až po seniory. Zohlednění potřeb 

různých cílových skupin by mělo být prioritou každého muzea. 

 V souvislosti s integrací znevýhodněných osob do společnosti se snaží galerie/muzea 

reagovat na tuto situaci a zpřístupňují své sbírky i pro skupiny se specifickými potřebami: 

pro seniory, děti, cizince a menšiny, hendikepované osoby apod. Těmito problémy se 

zabývají jednotlivé kulturní instituce na různých úrovních22/23, avšak o spolupráci 

se znevýhodněnými návštěvníky nenajdeme mnoho literatury24. V elektronickém časopise 

Muzeum25 jsou články na tato témata: Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením26, 

Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích27, 

Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící28. 

 Současné trendy se odráží i ve vznikající globální informační společnosti. Současný 

stav galerií/muzeí dramaticky ovlivňují nové vizuální a komunikační technologie29. Pokud 

chtějí tyto instituce naplňovat svůj potenciál, je třeba, aby se primárně zabývaly prožitkem 

návštěvníka. Jejich cílem je zprostředkovat cestu k výtvarným dílům každému a přitom 

uchovat výjimečnost a nenahraditelnost takového setkání30. Právě prožitek je tím nejlepším, 

                                                 
21 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 162 

22 Národní galerie 2016, online 

23 Jihočeské muzeum 2016, online 

24 Jagošová et al. 2010, s.194-197 

25 Muzeum 2016, online 

26 Musílek, Havlíková 2012, online 

27 Zmeková 2011, online 

28 Dingová 2011, online 

29 Kesner 2000, s. 237-239 

30 Kesner 2000, s. 237-239 
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co můžou galerie/muzea nabídnout31. Prožitek z výtvarného umění je ukotven ve schopnosti 

vidění. Pro žáky může být návštěva galerie/muzea ojedinělým zážitkem. Vyučující většinou 

kladou důraz na to, aby si žáci odnesli impulsy, myšlenky, podněty nebo materiály, se 

kterými se setkali a mohou na ně dále navazovat ve školním prostředí32. 

 Digitální doba33  je charakteristická vytvářením umělých, smyšlených, ale i klasických 

analogových médií jako je fotografie, film nebo video.  Samotná muzea prochází proměnou, 

své sbírky digitalizují a zpřístupňují on-line. Divák tak nepřichází do muzea, ale muzeum za 

ním34. Z pohledu muzejní edukace pak nedochází k hlubokému prožitku a „osahání“ 

muzejních artefaktů v muzeu.  

 Aktuální celosvětové trendy v oblasti funkce a potenciálu galerie/muzea řeší a sdílí 

organizace Network of European Museum Organisations (NEMO). Vzdělávacím 

potenciálem galerií/muzeí se zabývala konference uskutečněná dne 5.‒7. listopadu 2015 

v Plzni na téma: Přehodnocení vzdělávací hodnoty muzeí ‒ spojení s návštěvníky35. 

Vzdělání je dobře rozvinutá oblast v některých muzeích, avšak je třeba neustále reagovat 

na měnící se požadavky ze stran společnosti, především na požadavky návštěvníků a jejich 

potřeb. Svou vzdělávací strategii galerie/muzea zde prezentovali přední představitelé 

světových institucí např. Kalle Kallio (Finnish Labour Museim, Finsko), Tine Seligmann 

(Museum of Contemporary Art, Dánsko), Henrik Zipsane (Jamtli Foundation, Švédsko), 

Wim Pijbes (Rijksmuseum, Nizozemí) a další36. Mezi hlavní témata patřilo učení se pomocí 

prožitku, koncepce výstavy bez textu, most mezi školou a muzeem, motivace studentů a 

učitelů využívat muzeum jako vzdělávací instituci, využití digitálních médií a v neposlední 

řadě otevření muzea imigrantům jako součást moderní společnosti37. 

                                                 
31 NEMO 2015, online 

32 Fulková et Kitzbergerová et al. 2013, s. 23 

33 Kesner 2000, s. 106 

34 Kesner 2000, s. 237-239 

35 NEMO 2015, online 

36 NEMO 2015, online 

37 NEMO 2015, online 
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 Velkou debatu vyvolala otázka Henrika Zipsane38: „jaký je účel učení se v muzeu?“ 

Zdůrazňoval, že muzeum je místo k učení, ale není školou. Od roku 1990 je preferován nový 

náhled na kulturní instituce jako na místo pro učení se. Jedním z velkých problémů mezi 

muzeem a školou je komunikace. Obě instituce mluví jiným jazykem. 

 Spojením různých profesních odborníků (kurátorů, umělců, edukačních pracovníků 

atd.) vznikla organizace We are museums, která se snaží propojit sekci kultury s moderními 

inovacemi. Jejich snahou je setkávat se, měnit a budovat další otevřené umělecké instituce 

nejen odborníkům, ale i lidem39. 

2.2 Pozice galerijního/muzejního pedagoga a jeho definování 

v teorii i praxi 

V České Republice galerie/muzea vzniká nová pracovní pozice, kterou zaměstnanci 

nazývají jako „pedagog volného času“, „muzejní edukátor“, „edukační pracovník muzea“, 

„animátor“, „osvětový pracovník“, „lektor“, „kurátor pro edukační činnost“, „kurátor 

sbírky“, „kurátor výstavy“, „číšník umění“, „kulturně-výchovný pracovník“, „průvodce“ či 

„kustod“40. Tyto termíny mohou být chápány jako synonyma nebo se podle nich vytváří 

hierarchie vnitřní kategorizace této profese. V českém prostředí v současné době nelze 

mluvit o ustálené terminologii, jak napovídá široká škála vymezení. Tradičně ale převládá 

označení lektor a průvodce mezi posluchači41.  

                                                 
38 NEMO 2015, online 

39 NEMO 2015, online  

40 Horáček 1998 

41 Horáček 1998 
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 Definováním konkrétních činností a kompetencí muzejního pedagoga se zabývá 

mnoho publikací42/43/44/45/46 a článků47. Této profesi ale stále chybí zařazení do kulturní 

hierarchie, jelikož je na pomezí mezi obory kultura a vzdělávání.  

 Facilitátor je subjekt, který se snaží přímo působit na návštěvníky galerie/muzea a 

zprostředkovávat obsah expozice. Je v přímém kontaktu s návštěvníky, odpovídá na jejich 

dotazy, komunikuje s nimi, inspiruje a motivuje jejich poznávací procesy a v neposlední řadě 

je doprovází na cestě k lepšímu porozumění48. Na návštěvníka tedy vždy působí facilitátor, 

a to přímo či nepřímo. Nepřímou facilitaci neuskutečňuje přímo muzejní pedagog či jiný 

pověřený pracovník. Probíhá prostřednictvím didaktických pomůcek umístěných přímo 

v expozici (facilitace může být zprostředkována již volbou vhodně zvoleného tématu 

expozice, jejím pojetím a uspořádáním, v doprovodných prvcích v podobě modelů nebo 

informačních panelů, studijních koutků, tištěných nebo audiovizuálních průvodců, 

samoobslužných pracovních listů apod.)49. Přímá facilitace učení v muzeu je podmíněna 

přítomností nejlépe muzejního pedagoga, ale i kustoda, průvodce, kurátora, umělce, 

restaurátora atd. Z pedagogického hlediska jde o přímé výchovné působení prostřednictvím 

vychovatele, který s návštěvníky přímo komunikuje, odpovídá na jejich dotazy, provádí 

s nimi hodnocení aktivit, reaguje na jejich specifické požadavky a potřeby50. Zaměření práce 

preferuje přímé působení facilitátora v muzeu, který je nejvhodnějším a nejpřínosnějším 

v galerijní/muzejní pedagogice pro žáky prvního stupně základní školy. 

 Muzejní pedagog pomáhá v teoretické i praktické rovině naplňovat vzdělávací funkci 

muzea. Je odborníkem v oblasti pedagogiky a odvětví daného muzea, řadí se na nejvyšší 

                                                 
42 Horáček 1998 

43 Fišer et Horáček et al. 2010 

44 Šobáňová 2007 

45 Šobáňová 2012 

46 Brabcová 2003 

47 Jagošová 2015, online 

48 Šobáňová 2012, s. 38-40 

49 Šobáňová 2012, s. 39 

50 Šobáňová 2012, s. 39 
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příčky muzejně-pedagogických profesí51. V mnoha muzeích nemá muzejní pedagog pouze 

jednu funkci na celý pracovní úvazek, a tak působí na několika kumulovaných funkcích. 

 Muzejní pedagog zodpovídá za celkovou koncepci edukačních programů v daném 

muzeu, spolupracuje na přípravě expozice, výstav a možných edukačních programů v nich, 

organizuje a připravuje workshopy, doprovodné programy (tj. programy pro školy, dětské 

dílny, koncerty, přednášky, semináře pro učitele, zájezdy apod.) a další akce muzea52. 

Koncepce edukačních programů se liší v každé galerii/muzeu. 

 Samotná práce na pozici muzejního pedagoga vyžaduje jisté kompetence, které by měl 

mít každý muzejní pedagog. Jsou jimi především kompetence komunikační, pedagogické, 

muzeologické, manažerské a také osobnostní jako takt, organizační talent, schopnost týmové 

práce, dynamika, kreativita, flexibilita53. 

 Galerijní pedagog nemá v galerijním a muzejním systému i ve struktuře vzdělávání 

zatím stabilizované postavení. Horáček aplikuje termín galerijní pedagog v současné 

literatuře54. Galerijní pedagog se užívá v souvislosti s uměleckými obory a přímo souvisí 

s pozicí českých galerií, které jsou svým zaměřením separované od muzeí.  

 V Galerii hlavního města Prahy v současné době působí tři galerijní pedagogové 

na plný pracovní úvazek. Galerijní pedagog v této instituci zajišťuje spolupráci se školami, 

interaktivní prohlídky pro školy, výtvarný kroužek, workshopy, doprovodné akce pro 

veřejnost apod. Dále galerie spolupracuje jednorázově i trvale s externími pracovníky 

na doprovodných programech. Externisté se specializují na různé oblasti a obory (jazyky, 

speciální pedagogika, znevýhodnění, senioři, veřejná plastika atd.)55. 

 Lektor je odborný pracovník, který se věnuje skupině návštěvníků a podává jim 

teoretický výklad v podobě monologu u jednotlivých děl56. Tento výklad je však již 

                                                 
51 Jagošová et al. 2010, s. 144-145 

52 Jagošová 2010, s. 148 

53 Jůva 2004, s. 167 

54 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 163-164 

55 Výroční zpráva GHMP 2015, online  

56 Horáček 1998 
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zastaralý. V posledních letech došlo k větší specifikaci této profese. Lektor je odborník 

v daném oboru, který prezentuje sbírku, vychází z obecného definování a podkladů 

převzatých od muzejního pedagoga, na základě kterých si výklad a trasu expozicí volí sám. 

Čerpá ze znalosti odborné literatury k tématu, svůj výklad přizpůsobuje specifickým 

návštěvnickým skupinám (podle věku, znalostí, profesního zaměření, handicapu apod.)57. 

Lektor realizuje program připravený muzejním pedagogem, v praxi se ovšem potýká s tím, 

že mu není program vytvořen na míru58. Lektor Tomáš Novotný59 uvádí, že je častokrát 

průvodcem, který vede návštěvníky skrze příběh a vlastní zážitek k poznání. To na něj klade 

vysoké nároky, protože musí výborně ovládat práci se skupinovou dynamikou a energií. Při 

práci se skupinou je zapotřebí pružně reagovat a v každém momentě být otevřený interakci. 

 Animátor pochází z francouzského hnutí tzv. Nové výchovy a z pedagogického 

konstruktivismu60 (Pedagogický konstruktivismus je považován za pedagogický směr, jehož 

metody byly přijaty za standard v praxi výtvarné výchovy. Snaží se o mnohovrstevnatou a 

multidisciplinární strukturu vyučování v dialogu a prostřednictvím tvorby. Pomáhá 

posluchačům oživovat a oduševňovat předmět jejich zkoumání.). Při animaci se má 

návštěvníkům umělecké dílo představit jako předmět, na základě kterého dochází 

k experimentování, zkoumání a postupnému odkrývání jeho obsahu v dialogu61. Slovem 

animace bývají také nazývány zábavné hry, sportovní soutěže a další činnosti, kde účastníci 

aktivně prožívají svůj volný čas. Je to ovšem zkreslující název, a tak se v oboru muzejní 

pedagogiky přestal tento pojem používat62. 

 Průvodce je dle Jagošové, Jůvy a Mrázové63 definován jako osoba, která má 

na starosti péči o návštěvníky v podobě provedení galerijní/muzejní expozicí s vymezenou 

                                                 
57 Jagošová et al. 2010 

58 Jagošová et al. 2010 

59 Bargeman et al. 2015 

60 Fulková et al. 2011, s. 13 

61 Slavíková a kol. 2007 

62 Horáček 1998 

63 Jagošová et al. 2010, s. 148 
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trasou a vykládání informací, které obdržel od muzejně-pedagogického pracovníka či 

kurátora. 

 Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je průvodce zařazen do pěti platových tříd64. 

V každé platové třídě má na starosti odlišné činnosti. 

4. platová třída: Doprovázení skupin návštěvníků v expozicích. Dohled 

nad návštěvnickým provozem v expozici a poskytování základních informací. 

5. platová třída: Doprovázení skupin návštěvníků v expozicích, reprodukce 

průvodcovských textů a poskytování dalších základních informací v českém jazyce. 

6. platová třída: Zajišťování návštěvnického provozu v expozicích, poskytování 

odborného výkladu a rozšířených informací i v jednom cizím jazyku. 

7. platová třída: Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu 

v expozicích, poskytování odborných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků. Poskytování 

informací, dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty. 

8. platová třída: Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu 

v expozicích s více prohlídkovými trasami. Schopnost průvodce komunikovat ve více cizích 

jazycích. Poskytování výkladu s vysokými nároky na odborné informace z různých oborů. 

 Výše uvedené pracovní pozice se velmi prolínají, a proto je velmi těžké stanovit jejich 

přesnou definici a pracovní náplň. 

2.2.1 Definování pracovní pozice  

 S problémem vymezení profese souvisí také problematika požadovaného vzdělání, 

příslušných kompetencí a platového zařazení, což snižuje prestiž muzejního pedagoga 

v porovnání s oborově zaměřenými odbornými pracovníky65. Edukační pracovníci 

galerií/muzeí nemají v rámci pracovní systematizace v ČR žádnou tabulkovou pozici 

s předepsaným finančním ohodnocením nebo požadovaným vzděláním66.  

                                                 
64 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2010, online 

65 Jagošová et al. 2010, s. 144-145  

66 Brabcová 2007, s. 31 
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 V současné době zaměstnavatelé vycházejí z vymezení pracovního zařazení, náplně 

práce, požadovaných kompetencí a finančního ohodnocení z Nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, z přílohy ‒ Katalogu prací a 

kvalifikačních předpokladů, platné od 1. 10. 2010, v sekci Kultura67. Odtud lze vycházet 

z profesí: dozorce, průvodce, lektor˗instruktor a pedagog volného času. Opět se pohybujeme 

na pomezí dvou oblastí ‒ kultura a vzdělávání. V praxi jednotlivých kulturních institucí 

se nesetkáme s jednoznačně vymezenou kategorizací v oblasti práce s veřejností68.  

 Komora edukačních pracovníků, která svou odborností náleží do Rady galerií České 

republiky69 (dalšími orgány Rady galerií jsou Komora ředitelů a Komora odborných 

pracovníků) se v současné době snaží o začlenění pracovní pozice galerijního/muzejního 

pedagoga do nového Katalogu prací. V Komoře edukačních pracovníků je v současné době 

27 členských galerií, které se pravidelně schází čtyřikrát do roka vždy v jiné galerii. Její 

členové vzájemně sdílí, jak fungují edukační a lektorské aktivity v jiných institucích. 

Důležité je předávání zkušeností a poznatků z oboru, a proto je součástí každého setkání také 

odborná přednáška70. Vzájemná setkání jsou přínosná pro obor galerijní pedagogiky, kdy 

erudovaní odborníci diskutují nad aktuálními otázkami oboru. 

 Zavedení postu odborně vzdělaného pracovníka na pozici galerijního/muzejního 

pedagoga, který se specializuje na práci s návštěvníky a edukační aktivity již bývá jistým 

standardem každé galerie/muzea. Galerijní/muzejní pedagog se ale velmi často dostává 

do konfrontace s ostatními pracovníky galerie/muzea (především kurátory sbírek), kteří 

neakceptují jeho odbornou práci, ba naopak si myslí, že mu berou „know how“71. 

                                                 
67 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2010, online   

68 Jagošová et al. 2010, s. 145-149 

69 Rada galerií České republiky 2016, online 

70 Rada galerií České republiky 2016, online 

71 Jagošová et al. 2010, s. 144-149 
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2.2.2 Pracovní náplň  

 Muzejní pedagog koncipuje vzdělávací strategie muzea, které zahrnují široké 

publikum, vytváří obsahy komentovaných prohlídek, vzdělávacích programů a dílen 

k jednotlivým výstavám nebo dalším muzejním tématům72. 

 Cílem muzejního pedagoga je využít ke své práci různé metody a formy práce, které 

u muzejního publika kombinují vizuální prožitek s dalšími asociacemi, s nejrůznějšími 

formami verbální i nonverbální komunikace a s tvůrčími aktivitami73.  

Muzejní komunikaci můžeme popsat jako vytvoření mostu mezi obsahem muzea a 

návštěvníkem. Jůva74 rozlišuje tři základní druhy muzejní komunikace ‒ osobní, nepřímou 

a textovou. Osobní komunikaci využívá muzejní pedagog při přímém kontaktu se skupinou 

nebo jednotlivými návštěvníky. Nepřímá komunikace může být v muzeu v různých 

podobách a formách, např. řízená samostatná práce za využití muzejních exponátů, 

komunikace přes třetího, tj. metodická příprava jiné osoby. Textová komunikace probíhá 

prostřednictvím komentářů k vystaveným muzejním exponátům, doprovodných muzejně 

didaktických a informačních materiálů (katalogů, pracovních listů atd.). 

 Muzejní pedagog má v náplni práce přiblížit návštěvníkům muzejní exponáty a 

příslušná témata. Konkrétní oblasti práce podle Jůvy75 tvoří:  

 plánování, příprava rozpočtu, koordinace a dokumentace muzejně pedagogických 

programů, 

 zpracování didaktických podkladů pro různé varianty programů (např. prezentace 

zabezpečená muzejním pedagogem nebo bez jeho přítomnosti), 

 budování informační sítě pro různé cílové skupiny, 

 vedení a vzdělávání muzejních pedagogů i dalších pracovníků muzea, jež participují 

na prezentačních aktivitách své instituce, 

 evaluace muzejně pedagogických aktivit. 

                                                 
72 Jagošová et al. 2010, s. 141-145 

73 Jůva 2004. s. 163 

74 Jůva 2004, s. 166-167 

75 Jůva 2004, s. 167 
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Dle Haškovcové76 je náplň práce doplněna o tyto oblasti práce:  

 spolupracuje se školami celé vzdělávací soustavy ‒ vybízí je k využívání potenciálu 

sbírek a aktivit muzea v souladu s národním vzdělávacím kurikulem, 

 samostatně vede komentované prohlídky, dílny a programy, 

 spolupracuje s externími subjekty (umělci), 

 koncipuje finanční záměr (vlastní rozpočet) a odpovídá za jeho hospodárné čerpání, 

 řídí tým spolupracovníků a dobrovolníků, 

 spolupracuje na propagaci vzdělávacích činností pro veřejnost, 

 reprezentuje muzeum vůči externím vzdělavatelům a vytváří síť užitečného a 

produktivního partnerství. 

 

 Náplň práce galerijního/muzejního pedagoga se odvíjí od specifika kulturní instituce. 

Vždy ale koncipuje, připravuje a realizuje edukační programy a didaktické materiály. 

Spolupracuje při tom s odborníky dané instituce a podílí se na budování expozic a výstav, 

komunikuje s širokou veřejností a různými cílovými skupinami. Musí se umět orientovat 

v obsahu školního kurikula a reagovat na specifické muzejně-didaktické situace77. 

2.2.3 Aktuální pozice edukačního pracovníka v galerii/muzeu 

 V souvislosti začleňování profese muzejního pedagoga do struktury muzea se objevují 

jisté problémy, kterými se zabývá i Asociace muzeí a galerií České republiky78. Velmi by 

napomohlo upřesnit vymezení profese, vzdělání pracovníků, jejich kompetence a náplň 

práce. Rozdíly jsou patrné mezi jednotlivými muzei v pohledu na odborné pracovníky 

muzejních úseků (etnografů, historiků, archeologů apod.) a edukační pracovníky zařazených 

zpravidla na provozní úsek muzea. Tento rozdíl se velmi výrazně projevuje i v tarifním 

zařazení pracovníků ‒ platový rozdíl mezi vysokoškolákem (kurátorem sbírky) a 

                                                 
76 Haškovcová 2016, rozhovor 

77 Jůva 2004, s. 168-169 

78 Asociace muzeí a galerií ČR 2016, online 
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vysokoškolákem (lektorem), vyznívá v neprospěch druhého, bez ohledu na jeho odbornost 

či výraznější neuropsychickou zátěž, které podléhá79. 

 Někteří muzejní odborníci nevidí potřebu zaměstnávat specialistu (edukátora), protože 

samotné sbírkové předměty nesou edukační potenciál. Další problém vzniká při izolaci 

muzejního pedagoga od hlavního proudu muzejní práce (izolace vzniká tím, že muzejní 

pedagog pracuje především s lidmi, nikoliv přímo v souvislosti se sbírkotvornou činností)80. 

 Dalším faktorem jsou obavy z využívání sbírkotvorných předmětů k edukaci 

z pohledu uchování, konzervace a ochrany sbírkových předmětů81.  

 Na kolokviu Asociace muzeí a galerií České republiky82 v roce 2015 se řešil měnící se 

přístup k návštěvníkům, nároky na vyplývající profese a role dalších zaměstnanců muzejních 

a galerijních institucí (kustodů, průvodců, lektorů, ale i kurátorů). Upozornili zde 

na spolupráci a participaci mezi jednotlivými obory. V současné době chybí jasné vymezení 

podmínek pro kooperaci mezi muzejními profesemi. Problematika edukačních pracovníků a 

vymezení jejich profese ve vztahu k veřejnosti i ke kolegům je stále intenzivněji reflektována 

u odborné veřejnosti83. 

Další problémy vyplývající z kolokvia jsou generační rozdíly v chápání profesí, odborní 

pracovníci (kurátoři) nechtějí spolupracovat, kurátor vnímá muzejního pedagoga jako osobu, 

která mu bere jeho know‒how, špatné platové ohodnocení a malá motivovanost84. 

2.3  Organizační formy galerijních/muzejních programů 

 Doprovodné programy v galeriích a muzeích mají splnit především dva cíle, tzn. 

přispívat ke zvyšování návštěvnosti dané instituce a vzdělávat návštěvníky85. 

                                                 
79 Jagošová et Polášek et al. 2010, s. 163 

80 Jagošová et al. 2010, s. 164 

81 Jagošová et al. 2010, s. 166 

82 Jagošová et al. 2015, online 

83 Jagošová et al. 2015, online 

84 Jagošová et al. 2015, online 

85 Jagošová et al. 2010, s. 220-224 
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 V oboru muzejní pedagogika se v souvislosti s analýzou forem a metod programů 

postupně buduje systematičnost a s ní se již užívá termín muzejní didaktika. Muzejní 

didaktika se věnuje především vzdělávacímu procesu v muzeu, zvláště otázkám 

specifických forem a metod práce s návštěvníky86.  

2.3.1 Modely vyučování 

 Diskursivní model vzdělávání vychází ze slova diskurs a odkazuje na sémiotické a 

sociologické kontexty. Sémiotika je věda o znacích a jejich významech87. V souvislosti 

s diskursem řeší, jak je tvořen význam znaku, kde je situován, jak probíhá dohoda 

o záměrech a interpretaci díla. Diskurs odkazuje na sociální interakci a k sociálnímu původu 

dialogu. 

Tradičně je diskurs definován jako soubor výpovědí, které patří k jednomu systému 

formace. Diskursivní formací je myšlen princip rozptýlení a redistribuce výpovědí88. 

Výpověď je chápána jako funkce, která je vždy bezprostředně spojena s prostorem, kde je 

zapojena do užívání. Důležitá je její spjatost s celkem, který podmiňuje její existenci.89 

Výpověď může být nejen jazyková, ale také výtvarná či grafická, kdy dochází k hovorům 

o obrazech90. 

Pojetím a definováním diskursu se v ČR zabývali ve svých publikacích Slavík91, dle něj 

je diskurz chápán jako rozmluva, probírání nějaké věci řečí nebo písmem a Fulková92 

ve svém pojetí učí kritickému myšlení, reflexi, poznávání a vytváření významů, hledá 

kontexty a diskursivní vrstvy, v nichž se kontexty nachází. Také některé galerie a muzea 

otevírají prostor pro dialog a hledají nová teritoria. Dávají prostor výstavám, které reagují 

na sociální podněty, jevy, lidskou zkušenost a jejich kontexty. 

                                                 
86 Jůva 2004, s. 122 

87 Šobáňová 2007, s. 20 

88 Fulkova in Foucalt 2008, s. 18 

89 Fulkova 2008, s. 16 

90 Fulkova 2008, s. 18 

91 Slavíková et Slavík et al. 2007 

92 Fulkova 2008, s. 24-26 
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 Objektové učení přímo vychází z kontaktu s muzejními a galerijními sbírkami, které 

jsou podmínkou pro uskutečnění modelu vyučování. Nejvhodnějším prostorem 

pro objektové učení jsou přímo galerie/muzea. Objektové učení zpřístupňuje expozice 

muzea, je založeno na informacích, které jsou s nimi přímo spojeny93. Historický a kulturní 

kontext zprostředkovává informace o vybraném předmětu, který je nositelem informací a 

přináší další souvislosti s ním spojené. Předávání informací o předmětech vyžaduje 

spolupráci mezi galerijním/muzejním pedagogem a historikem či kurátorem. 

 Cílem objektového učení je přiblížit a zprostředkovat návštěvníkům exponáty 

v galerii/muzeu, zpřístupnit odborné informace pomocí vlastního učení, zasazovat poznatky 

do širších kontextů, a také učit kritickému myšlení. Kritické myšlení je definováno jako 

nezávislé myšlení, začíná otázkami a problémy, které se mají řešit94. 

  Objektové učení umožňuje využívat všech smyslů i intelektuálních schopností 

k pozorování, imaginaci, tvoření hypotéz, hodnocení, klasifikování, shromažďování a 

zpracování informací, které slouží k interpretování kulturních objektů95. Z toho vyplývá 

otázka, jak je to s originálním dílem a jeho replikou? Je a bude náročným úkolem najít 

vyváženost mezi ochranou sbírek a požadavkem na kvalitu vzdělávání v muzeu. 

 Třífázový systém výuky je funkční tehdy, je-li galerijní/muzejní edukace zařazena 

do širšího celku, je součástí školní výuky a počítá s předchozí i následnou výukou ve škole. 

Dochází tím k úzkému propojení práce školního a muzejního pedagoga. Dle metod 

kritického myšlení se dělí na evokaci-uvědomění si-reflexi (E-U-R)96.   

Jůva97 jej rozdělil na následující fáze: příprava, provedení a zhodnocení. 

1. Příprava – v rámci školního vyučování 

 Příprava návštěvy galerie/muzea vyžaduje respektování organizačních (plánování 

cesty, cena vstupného, otevírací doba, doba příchodu do instituce, počet účastníků, 

                                                 
93 Brabcová et al. 2002, s. 381 

94 Klooster 2000, online  

95 Brabcová et al. 2004, s. 383 

96 RWCT 2001, online 

97 Jůva 2004, s. 143-146 
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předpokládaná doba strávená v galerii/muzeu, prostorové zázemí apod.) i obsahových 

požadavků (zejména didakticko-metodická příprava vyučovací látky, příprava informací 

k tématu, motivace žáků, odbourání předsudků vůči jiné vzdělávací instituci apod.) a závisí 

jen na školním pedagogovi. Přípravná fáze umožňuje žákům rychlejší a snadnější vnímání 

obsahu výstavy. 

2. Provedení ‒ vlastní návštěva a výuka v muzeu nebo galerii 

 Vlastní návštěva muzea musí být přizpůsobena návštěvníkům s ohledem na věkové 

zvláštnosti, fyzické a psychické potřeby. Především u návštěvníků z primární školy je jejich 

myšlení spjato se situací a je názorné. Pozorování musí být pro žáky dominantní, kontakt 

s objektem a jeho výpověď si musí prožít98. Tím se rozvíjí také emocionální schopnost 

prožitku jako důležité lidské vlastnosti. Předpokladem prožitku v galerii/muzeu je 

soustředění se na daný artefakt či obraz.  

3. Zhodnocení a využití ‒ v dětském muzeu a ve výuce  

 Zhodnocení výuky může částečně proběhnout přímo v galerii/muzeu. Ve vyučování 

pak žáci mohou zhodnotit a rozvíjet své zážitky a celkový dojem, klást otevřené otázky a 

hledat na ně odpovědi. Vyučující pak může rozvést vybrané motivy a na téma navázat 

v mezioborových kontextech. 

2.3.2 Formy muzejní edukace 

 Horáček99 rozlišuje a systematizuje typy doprovodných programů (organizačních 

forem) na tři okruhy ‒ teoretický, praktický a smíšený. 

 Teoretický program se specializuje na teoretické poznatky. Tento druh programu 

směřuje k dospělým návštěvníkům, specializovaným zájemcům o umění či studentům 

uměleckých nebo příbuzných oborů100. V praxi lze najít tyto formy muzejní edukace: 

besedy, přednášky, prohlídky s výkladem, konference nebo teoretická sympozia101. 

                                                 
98 Jůva 2004, s. 144 

99 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 177 

100 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 177 

101 Výroční zpráva GHMP 2015, online 
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 Praktický program je zaměřen na praktické činnosti a poznávání výtvarných technik. 

Návštěvníci se mohou dozvědět teoretické souvislosti a aktuální informace pomocí 

výtvarných aktivit. Hlavní předností těchto programů je aktivizace vlastní tvořivosti, 

citových prožitků účastníků a zesílení smyslového vnímání vystavených děl. Mezi tyto 

programy patří výtvarné kurzy, ateliéry, tvůrčí dílny a workshopy. Dle zázemí instituce se 

mohou odehrávat přímo v prostorách galerie/muzea, dětském koutku, dílně, ateliéru či mimo 

prostor galerie102. 

 Smíšený program vychází z typu výstavy, tematického záměru, cíle animace, 

zaměření lektora či animátora, věkové či odborné struktury návštěvníků a celkové doby 

trvání animace. Aktivizují se zde teoretické poznatky a praktické činnosti. Galerijní animace 

je nejčastěji užívanou formou smíšeného programu. Citový prožitek a cesta k informacím 

o uměleckém díle jsou zprostředkovány formou praktických tvůrčích aktivit103. Další typy 

smíšených programů jsou zaměřeny mezioborově např. koncerty mezi výtvarnými díly, 

literární setkání a další společenské akce.  

 V rámci doprovodných akcí pro veřejnost pořádá Galerie hlavního města Prahy 

kurátorské, lektorské a autorské prohlídky, přednášky, projekce, koncerty, procházky104. 

 Komentované prohlídky s průvodcem musí být odborně správné, srozumitelné, 

přitažlivé a přiměřeně obsáhlé v návaznosti na věk a sociální strukturu účastníků. Návštěvník 

je většinou v pasivní roli posluchače.  

Komentovaná prohlídka doplněná aktivitou, jejíž součástí je praktická etuda 

(výtvarná či dramatická) – je mezistupněm mezi prohlídkou a animací. 

 Prohlídka expozice s učební pomůckou vybízí návštěvníka k individuálnímu 

procházení expozicí s multimediálním, tištěným či audio průvodcem nebo pracovním listem. 

Jde o nepřímou facilitaci, není zde přítomný ani živý průvodce, ani muzejní pedagog. 

Důležitou součástí této formy vzdělávání je předem připravený edukační materiál, který je 

buď pro dětského, nebo dospělého diváka. 

                                                 
102 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 178 

103 Fišer et Horáček et al. 2010, s. 177-178 

104 Výroční zpráva GHMP 2015, online 
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 Beseda s umělcem, kurátorem či sběratelem představuje frontálně organizovanou 

formu edukace pomocí diskusí a rozhovorů nad exponáty na výstavě. Pro dětského diváka 

je setkání s umělci velmi specifickým zážitkem. Besedy umožňují přiblížit se osobnosti 

umělce a upřesnit si odlišnosti mezi jeho vlastnostmi a obrazem, který vytváří jeho dílo105. 

 Kurzy, ateliéry, workshopy (tvůrčí dílny) charakterizuje ve své publikaci Horáček106 

třemi odlišnými specifiky: delším časovým prostorem, který umožňuje zaměřit se i 

na náročnější činnosti, dále integrovat edukaci do větších časových a vnitřně provázaných 

celků (cyklus, projekt) a v neposlední řadě pracovat se stejnými návštěvníky (viz obr. 1). Pro 

tyto formy výuky je typický důraz na praktické činnosti a individualizaci výuky. Pojetí 

těchto programů lze koncipovat jako krátkodobý či dlouhodobý projekt, kde mohou 

účastníci pracovat ve skupinách. 

Animace je specifická forma smíšené muzejní edukace, v českém překladu se jedná 

o „oživující“ činnosti, které obvykle navazují na prohlídku exponátu. V galeriích návštěvníci 

pomocí různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné úkoly, které svým principem, 

                                                 
105 Horáček 1998, s. 68-69 

106 Horáček 1998, s. 69-70 

Obr. 1: Workshop pořádaný GHMP 
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technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na vybranou expozici107. Jedná se o proces 

kontaktu s výtvarným dílem, kdy je nejdůležitější zážitek, pomocí kterého dojde 

k bohatšímu poznání a získání nových zkušeností.  

Pojem animace v galerijní a muzejní pedagogice je užíván nejčastěji v USA, Velké 

Británii a Francii. Tento pojem může být zavádějící, objevuje se nejen v pedagogice, ale také 

v zábavě (např. animace v hotelu, kdy je kladen důraz především na zábavní činnost a zcela 

se vytrácí vzdělávací potenciál, tudíž s pedagogickou animací nesouvisí). V mezinárodním 

měřítku je dle Fulkové108 přesnější používat termín edukace, který je přesnější, 

srozumitelnější a z názvu přímo vyplývá, že se jedná o erudovanou činnost. 

2.4 Potenciál RVP ZV pro přípravu edukačních programů 

2.4.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)109 je kurikulární 

dokument, jehož upravená verze je platná od 1. 9. 2013, vydaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. RVP vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy 

‒ předškolní, základní a střední vzdělávání. Diplomová práce je zaměřená především 

na vzdělávací oblast Umění a kultura ‒ výtvarná výchova. RVP ZV stanovuje standardy 

pro základní vzdělávání110, které pomáhají dosahovat stanovených cílů. Kurikulární 

dokumenty jsou rozdělené na dvě úrovně ‒ státní a školní. 

 Dle Pastorové111 je oblast Umění a kultura pojímána tak, aby jednotlivé vzdělávací 

obory ‒ Hudební výchova a Výtvarná výchova byly zapojeny do širšího rámce lidské 

zkušenosti. Přístup k lidské individualitě, jejich tvořivost a komunikace se podílí 

na poznávacím procesu v rámci sociální integrace. Výtvarná výchova je založena na tvůrčích 
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108 Fulková et al. 2011, s. 12 
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110 Standardy pro základní vzdělávání 2015, online 

111 Pastorová 2004, online 
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činnostech ‒ tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní 

vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 

 Pro lepší dosahování očekávaných výstupů z RVP ZV je žádoucí, aby se edukační 

programy přímo vztahovaly k dané vzdělávací oblasti. Výše zmíněný dokument umožňuje 

vyučujícímu různé možnosti k uchopení nabízených témat a činností112. Současné pojetí 

vzdělávání je založeno na konstruktivistickém přístupu, tudíž je žák kladen do popředí 

poznávacího procesu. Promítá se i do pojetí vzdělávání v rámci galerijní/muzejní edukace 

výběrem metod113. 

 Obsah výtvarné výchovy je založen na tvořivém přístupu k vizuální komunikaci, 

tj. k podnětům, se kterými se děti setkávají v běžném životě. Žáci by měli rozpoznat a 

uplatnit jednotlivé prvky vizuálně obrazných vyjádření114. Dle RVP ZV náleží mezi prvky 

vizuálně obrazného vyjádření ‒ linie, tvary, objemy, barvy, objekty atd., jejich vztahy, 

kombinace a proměny. V očekávaných výstupech je žák rozpoznává, pojmenovává, 

porovnává, třídí, vhodně užívá a interpretuje115. Vančát116 rozlišuje vizuálně obrazné 

vyjádření a vizuálně obrazné vnímání. Vizuálně obrazné vyjádření definuje jako objekt 

znakové povahy, který vizuální cestou rozvíjí v mysli tvůrce i vnímatele obrazné představy 

(plošné i prostorové). Vizuálně obrazné vnímání zase považuje za širší než zrakové vnímání, 

obsahuje totiž v sobě jak vědomé, tak podvědomé zpracování podnětu do obrazových 

představ. 

 Obsah učiva je členěn do tří obsahových skupin, jejichž názvy vyjadřují okruhy 

činností: Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity a Ověřování 

komunikačních účinků.  

 Komunikace je nezastupitelným a nenahraditelným zdrojem specifického poznání. 

Pomocí znakového vyjádření umožňuje zprostředkovat subjektivní, jedinečné a 
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113 Spilková 2005, s. 31-34 

114 Pastorová 2004, online 

115 RVP ZV 2013, online 

116 Vančát 2006, s. 15 
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neopakovatelné zážitky. Obsah i hodnota vizuálně obrazných vyjádření nejsou objektivně a 

přesně dané, ale utváří se v procesu komunikace117.  

 Do role se dostává každý účastník se svými subjektivními zkušenostmi, které 

do tvorby vnáší. Zapotřebí je znát prostředky, které může uplatnit a rozpoznat118. 

V RVP ZV je přímo definován jeden očekávaný výstup, který se přímo týká spolupráce 

muzea a školy: žák využívá muzeum jako zdroj informací pro pochopení minulosti119. 

2.4.2 Školní vzdělávací program (ŠVP)  

 Konkrétní školní vzdělávací program si sestavují jednotlivé školy na základě RVP ZV. 

„Pojetí oboru je záměrně koncipováno tak, aby učitel mohl při tvorbě svých vlastních osnov 

nabídnout takové konkrétní tvůrčí činnosti, postupy, metody, technologie, formy a metody 

práce, které budou reagovat na skutečné zájmy dětí i na cíle a vzdělávací záměry“120. 

 Obor výtvarná výchova je rozpracován v popisech ŠVP FZŠ prof. Otokara Chlupa a 

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí.  

2.4.3 Standardy pro základní vzdělávání 

 Pastorová121, spoluautorka standardů pro výtvarnou výchovu, doporučuje učitelům 

standardy pro plánování, realizaci a hodnocení výukových aktivit. Zároveň mají pomoci 

konkretizovat požadavky na žáky v jednotlivých oborech. Standardy pro základní vzdělávání 

jsou vhodným materiálem pro tvorbu edukačních programů galerií a muzeí. Blíže formulují 

a konkretizují očekávané výstupy z RVP ZV, tudíž mohou přispět ke zvýšení kvality obsahu 

vzdělávacích programů. Očekávané výstupy ve Standardech pro základní vzdělávání jsou 

formulované po 5. a 9. ročníku, v RVP ZV po 3., 5., a 9. ročníku122. V RVP ZV definují 
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122 Bergman et Pastorová et al. 2015, s. 42-47 
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dovednosti a znalosti, na které by měli žáci a studenti dosáhnout na konci uváděného období. 

Cesty a postupy k naplnění výstupů jsou v kompetenci samotných pedagogů.  

 Standardy mohou přispět k lepšímu „odstupňování“ náročnosti obsahu edukačních 

programů pro různé věkové skupiny. Jejich důležitou součástí jsou ilustrativní úlohy 

a poznámky k nim. Ty poskytují příklady aktivit, které vedou k dosažení vybraného 

indikátoru nebo indikátorů123. Indikátory výtvarné výchovy mohou být využitelné jak pro 

tvorbu edukačních programů, tak pro reflexi stávajících programů, inspiraci pro samotnou 

práci žáků, či formulaci úkolů124. 

 Dílčí výstupy si stanovují pedagogové, čímž reagují na konkrétní situaci ve třídě. Jsou 

formulované jako konkrétnější cíle, jenž lze dále upřesňovat ve vztahu k obsahu vyučovací 

hodiny, věku a schopnostem žáků125. Měly by být přiměřené, kontrolovatelné, konzistentní 

a v souladu s kurikulem, vzdělávacím programem a vzdělávací strategií instituce126. 

Zohledňují skutečné potřeby návštěvníků. V praxi se muzejní pedagog věnuje většinou 

stanoveným cílům dílčím či operačním127. 

2.4.4 Klíčové kompetence 

 V koncepci vzdělávání žáků podle RVP ZV128 jsou jedním z hlavních cílů klíčové 

kompetence (dále pak vzdělávací oblasti a průřezová témata). Klíčové kompetence mají 

za cíl rozvíjet životní schopnosti a dovednosti žáka, které jsou klíčové pro život a na základě 

nichž se bude schopen zapojit do pracovního procesu. Zrovnoprávňují informace a proces 

poznávání, schopnosti myslet a formulaci vlastního názoru. Do středu zájmu se dostávají i 

postoje, hodnotová orientace a pocity žáků129. Na základě zvolených metod 
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125 Fulková et al. 2013, s. 24 

126 Šobáňová et Eger et al. 2012 

127 Šobáňová 2012, s. 66 
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galerijní/muzejní pedagogové rozvíjí kompetence k učení, komunikativní, řešení problémů, 

sociální a personální, občanské a pracovní. 

2.4.5 Průřezová témata 

 Průřezová témata se zabývají tematickými okruhy aktuálních problémů současného 

světa. Jejich cílem je vytvořit příležitosti pro individuální uplatnění žáka, vzájemnou 

spolupráci a rozvoj v oblasti postojů i hodnot. Tematické okruhy průřezových témat 

se prolínají všemi vzdělávacími oblastmi, tudíž umožňují propojení vzdělávacích obsahů 

oborů a komplexní rozvoj jedince. Každý okruh obsahuje nabídku témat, jejichž způsob 

zpracování je v kompetenci školy. Nutná je provázanost se vzdělávacím obsahem 

konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků130.  

2.4.6 Interdisciplinární kooperace 

 Galerie a muzea jsou velmi vhodným prostředím pro různé mezioborové programy, 

mezi něž patří například hudba a literatura. Diskusní setkání spisovatelů, koncerty, veřejné 

prezentace, besedy s významnými osobnostmi, ale i akce společensko-politického 

charakteru přivádějí do galerií/muzeí návštěvníky131.  

 Výukové metody a postupy programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

(RWCT)132/133, které na základě práce s texty a jazykem umožňují systematicky 

a promyšleně zkoumat zvolená témata, vytvářet si vlastní hypotézy a názory.  

 Pomocí metod tvůrčího psaní134 v galerijních/muzejních programech se lze přiblížit k 

obrazům. Metoda tvůrčího psaní je řízená aktivita, která využívá k tvorbě textů předem 

zvolené techniky a jejíž průběh je určen předem stanovenými instrukcemi korigujícími nejen 

formu a obsah textu, ale i použité slovní druhy, počet vět a dobu psaní. Tyto tvůrčí metody 
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psaní poskytují verbalizaci myšlenkových pochodů. Vedou pisatele k písemnému 

vyjadřování svých pocitů, prožitků, poznatků a postojů.  

 Učitel půjde do galerie/muzea tehdy, nabídne-li mu programy, které přímo navazují 

na učivo daného oboru. Lépe obhájí návštěvu galerie/muzea před vedením školy i rodiči 

žáků. Návštěvy muzea nebudou považovány za rozptýlení, nýbrž za integrální složku 

vzdělávacího procesu, která vychází z kurikulárních dokumentů135. 

 Tabulka odkazuje na zkratky předmětů, jejichž vzdělávací obsah je rozvíjen 

v jednotlivých programech v Národní galerii v Praze (viz tabulka 1). Dle RVP ZV jsou zde 

vypsány vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a průřezová témata.136 
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136 Národní Galerie 2015, online 

Vv Výtvarná výchova 

Čj Český jazyk a literatura  

Čjs Člověk a jeho svět 

Čs Člověk a společnost 

Dv Dramatická výchova 

Env Environmentální výchova 

Mev Mediální výchova 

Muv Multikulturní výchova 

Osv Osobnostní a sociální výchova 

Tabulka 1: Zkratky předmětů, jejichž vzdělávací obsah je rozvíjen v jednotlivých programech 
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3 Didaktická část 

3.1 Cíle diplomové práce 

Ve výzkumném šetření je zkoumán přínos třífázového modelu edukace. V praxi jsou 

ověřeny a zhodnoceny jeho účinky, náročnost, pozitivní a negativní stránky. Vybrané třídy 

se zúčastní programu ve škole před návštěvou galerie, v galerii a ve škole po návštěvě 

galerie. 

Cílem akčního výzkumu je dle Nezvalové137 zlepšit profesionalitu učitele, rozvíjet 

jeho pedagogické myšlení a dovedností, zkvalitnit jeho rozhodovací procesy, ovlivnit 

hodnotovou orientaci učitele a posílit jeho naději a víru v možnosti zkvalitnění jeho 

pedagogické zkušenosti. Jako začínající učitel budu konzultovat zkvalitnění pedagogických 

zkušeností s konzultanty, pedagogickými pracovníky a lektory.  

Cílem šetření je také popsat pozici a práci galerijního pedagoga v instituci GHMP, 

kde jsou realizovány výstavy krátkodobějšího charakteru.  

 Bude navrhnut a realizován edukační program pro krátkodobou výstavu Květy 

Pacovské, který bude určen cílové skupině žáků prvního stupně základní školy. Bude 

reagováno na individuální potřeby škol a konkrétní požadavky třídních učitelů, aby program 

navazoval na mezipředmětové vztahy. K zajištění co největší efektivity edukačního 

programu budou nastudovány a popsány jednotlivé školní vzdělávací programy (ŠVP). 

3.2 Výzkumný problém 

 Na základě setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií České republiky 

pořádané GHMP dne 19. 11. 2015, kde byla řešena problematika návštěvnosti edukačních 

programů z hlediska návaznosti na kurikulární dokument ‒ Rámcový vzdělávací program 

(RVP), budou vycházet koncepce z příslušných ŠVP. Dle zaměření práce bude 

koncipovány, realizovány, popisovány a hodnoceny edukační programy. 

  Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností 

s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat a 
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využívat je jako prostředky pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se 

s vybranými uměleckými díly a učí se je na základě svých zkušeností chápat. Rozpoznávají 

a interpretují výpovědi sdělované uměleckým dílem138. Kde jinde, než přímo v galerii, 

by měli být žáci v konfrontaci s reálnými uměleckými díly? Vždyť sbírky a budovy samy 

o sobě nesou kvalitní vzdělávací obsah. Umění však nemusí být nutně vystavené pouze jen 

v kamenné galerii139. Lze jej navštívit i v jiných neformálních a netradičních prostorách. 

Příprava a výsledky realizace edukačního programu budou podrobeny kritické reflexi 

na základě akčního výzkumu. 

3.3 Výzkumné otázky 

V didaktické části i v souvislosti s didaktickým problémem vzniklo několik otázek, 

které budou dále řešeny. 

1. Jak přispívá galerijní a muzejní edukace k naplňování vytyčených cílů 

na úrovni státních a školních vzdělávacích dokumentů? 

2. Jaké rozdíly a shody lze identifikovat při návštěvě edukačního programu mezi 

1. ročníkem a 5. ročníkem? 

3. Jaké výhody a nevýhody přináší tří fázový program vzdělávání v galeriích? 

4. Jaké vědomosti, znalosti a kompetence si může žák v galerii osvojit? 

5. Jaká je pozice galerijního pedagoga v rámci instituce Galerie hlavního města 

Prahy? 

6. Jak spolupracuje vybraná galerie se školními institucemi, které mohou zařadit 

edukační programy do svých školních vzdělávacích programů? 

3.4 Organizace výzkumného šetření 

3.4.1 Metody výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bude probíhat na základě podrobné analýzy malého vzorku 

účastníků pomocí metod kvalitativního výzkumu. Analýza bude obsahovat podrobný popis 
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místa zkoumání, rozsáhlé rozhovory a poznámky140, které budou zaznamenány ihned 

po skončení jednotlivých částí. Na základě zjištěných skutečností a sebereflexí vzniknou 

revize původních příprav a metod. 

Podle Hendla141 neformální rozhovor spočívá ve spontánním kladení otázek 

v průběhu komunikace jedinců. Otázky mohou být individualizovány tak, aby došlo 

k hloubkové komunikaci, využilo se prostředí a situace. Tato metoda je aplikována 

při komunikaci s edukačními pracovníky, učiteli i samotnými žáky. Z rozhovorů vznikly 

písemné poznámky. Některé jsou nahrané na diktafon. 

V otevřeném zúčastněném pozorování popisuje respondent, co se děje, kde nebo co 

se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč142. 

Otevřené kódování je velmi efektivní způsob, jak analyzovat data. Pomocí kódování 

dochází k rozebrání údajů, konceptualizaci a opětovnému složení novým způsobem. Text je 

rozbit na jednotky, kterým jsou přidělena jména, a se kterými výzkumník dále pracuje. 

Je využit následující postup: 

 rozdělení přepsaných rozhovorů, záznamů z pozorování na jednotky (slova, 

sekce slov, věty, odstavce), 

 přidělení kódu každé vzniklé jednotce pomocí metody papír tužka, 

 vytváření seznamu existujících kódů pomocí soupisu míst, kde se dané kódy 

vyskytují, 

 kategorizování a seskupování dle podobnosti nebo vnitřní souvislosti kódů, 

vzniká kategorizovaný seznam kódů, 

 strukturování doposud hrubých dat pomocí techniky „vyložení karet“ a 

načrtnutí příběhu, který bude základem pro výzkumnou zprávu pomocí 

konstantní komparace. Konstantní komparace znamená neustále provádění 

porovnávání, hledání podobností a rozdílů, 
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 sepsání výzkumné zprávy143. 

Akční výzkum je nejzásadnější metodou pro diplomovou práci, pomocí kterého 

pedagog reflektuje svou praxi a to mu umožňuje reagovat na změny, které vedou 

k profesnímu růstu. Učitelé, kteří se účastní akčního výzkumu, shromažďují data 

se  záměrem zkvalitnit učení a vyučování144. Hlavním přínosem ke zlepšení kvality škol je 

reflexe, kritický a reflektivní pohled na svou vlastní praxi.  

Pozorování, kladení otevřených otázek, diskuse s odborníky, sdílení názorů, 

vyhodnocování výsledků a hledání nových cest ke zkvalitnění praxe bude stěžejním úkolem 

pro vypracování diplomové práce. 

Vlastní průběh edukačního programu bude natáčen na videokameru, tudíž jednotlivé 

výpovědi žáků jsou přesně transkribovány ze slovních výpovědí. Text bude doplňován 

fotografiemi, které budou součástí vizuální dokumentace programu.  

3.4.2 Fáze didaktického zpracování práce 

Pro realizaci výzkumu budou použity následující fáze: 

1. fáze ‒ přípravná ‒ popis dokumentů ŠVP, polostrukturovaný rozhovor s lektory 

a pedagogy, otevřené zúčastněné pozorování k výstavě Květy Pacovské realizovaný lektory 

GHMP, 

2. fáze – realizace – návrh a realizace edukačních programů pro dvě odlišné třídy 1. stupně 

ZŠ (1. a 5. ročník), 

3. fáze – reflexe a sebereflexe ‒ zhodnocení programů, polostrukturovaný  rozhovor 

s lektory, pedagogy a konzultanty, otevřené kódování a jeho vyhodnocení, 

4. fáze – revize ‒ opětovný návrh pro zkvalitnění. 

Program galerijní edukace je realizován dle třístupňového modelu vzdělávání145 

obohacený závěrečnou revizí a návrhem pro zkvalitnění programů. Galerijní program 

se uskutečnil ve dvou třídách žáků prvního stupně ze dvou odlišných základních škol, který 

                                                 
143 Švaříček et al. 2007, s. 207-247 

144 Nezvalová et Calhoun 1993 

145 Fulková et al. 2012  



43 

 

se odehrál nejprve ve škole, poté v galerii s výtvarnou reakcí a opět ve škole po návštěvě 

galerie, kde plynule navazoval na výuku a mezipředmětové vztahy. Mou snahou bylo 

propojit galerii a školní prostředí a odkázat na společný potenciál obou institucí. Propojení 

bylo i ve spolupráci učitelů s lektorem, kteří se společně podíleli na obsahu programu a další 

návaznosti (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, klíčové kompetence). Celý koncept 

je realizován jako výtvarná řada, která nese název dle jména autorky a názvu výstavy: „Květa 

Pacovská: Maximum Contrast.“  

3.5 Realizace programů 

Pro realizaci edukačního programu je navázána spolupráce s Galerií hlavního města 

Prahy (GHMP), která je hned po Národní Galerii druhou nejvýznamnější v České republice. 

Tato instituce se specializuje na shromažďování, odbornou ochranu, vědeckou práci 

a vystavování děl českého moderního a současného umění. V současné době vystavuje 

v osmi objektech: Domě U Kamenného zvonu, Domě U Zlatého prstenu, Městské knihovně, 

Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, Bílkově vile, Zámku Troja a v Domě 

Františka Bílka v Chýnově146. Galerie se specializuje především na výstavy krátkodobého 

charakteru. Stálou sbírku má pouze v Domě Františka Bílka v Chýnově a Bílkově vile. 

Již dlouholetou tradici má v GHMP edukační centrum, které se v současné době 

zaměřuje na spolupráci se školními skupinami, seniory, znevýhodněnými lidmi, pořádají 

workshopy a také doprovodné akce pro veřejnost147. V roce 2014 výrazně vzrostla 

návštěvnost edukačních programů. Proběhlo přes 1 105 interaktivních prohlídek pro 

všechny typy škol, které byly často spojené s následnou výtvarnou reakcí. 

Komunikace galerie se školami probíhá pomocí elektronického oslovování. Školám 

jsou rozesílány informace o aktuálních výstavách a možnostech návštěvy. Galerie se vždy 

snaží přizpůsobit individuálním a konkrétním podmínkám i požadavkům škol a koncipovat 

jim tak program přímo na míru148. Tomuto konceptu je přizpůsobeno plánování 

a sestavování edukačního programu pro vybrané školy. Lektorky galerie Lucie Haškovcová, 

                                                 
146 GHMP 2016, online 

147 Výroční zpráva GHMP 2014, online  

148 Výroční zpráva GHMP 2014, online 
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Markéta Slachová Goldová a Kateřina Prokopová zajistily materiální zázemí, ale také 

objektivní náhled do práce muzejního pedagoga. Poskytly odpovědi na polostrukturované 

rozhovory a zpětnou vazbu. 

Květa Pacovská je světoznámou výtvarnou umělkyní, kterou proslavila především 

tvorba experimentálních autorských knih. Neopomenutelné jsou také trojrozměrné obrazy, 

kovové a papírové objekty, velkoformátové kresby a malby na japonský ruční papír, volná 

i užitá grafika a instalace. Kurátorky výstavy chtěly odkrýt i jinou tvář této 87leté umělkyně. 

Jejich cílem je upozornit na skutečný rozsah a obsah práce děl Květy Pacovské, která je 

známá především v zahraničí149. Principy, které se objevily v knihách, vychází 

z vystavených děl. Květa Pacovská využívá ve své tvorbě principů geometrie 

a minimalistického východiska, ale také jednoduchosti, pestrosti a hravosti. Jejím 

nejoblíbenějším pracovním materiálem je papír. Využívá jeho strukturu, hladkost, lesk, 

povrch, skládání, překládání, vytrhávání a v neposlední řadě také barvu.  

O knize přemýšlí jako o výtvarném objektu, který by měl obsahovat hloubku, prostor 

a strukturu. Často v jejích knihách naleznete různě odrážející se lesklé materiály. Sama 

autorka ráda využívá lesklé materiály, kde se pomocí odrazu stává přímým čtenářem 

knihy150. 

Výstava Květy Pacovské: Maximum Contrast je k vidění v Galerii hlavního města 

Prahy v budově Městské knihovny, ve 2. patře na Mariánském náměstí 1, Praha 1, v termínu 

11. 11. 2015 ‒ 27. 3. 2016. 

3.5.1 1. D ‒ FZŠ prof. Otokara Chlupa  

 Stručný obsah Školního vzdělávacího programu (ŠVP) FZŠ prof. Otokara Chlupa 

se zaměřuje na vybranou oblast výtvarné výchovy, především integraci edukačních 

programů, a také na metody a formy výuky žáků prvního stupně základní školy. 

 Dle příslušného ŠVP podporuje škola integraci témat z oblasti Člověk a jeho svět. 

Pro tento způsob výuky je charakteristická práce v blocích, kdy žáci nahlíží na vybrané téma 

                                                 
149 Juříková et al. 2015, online  

150 Juříková et al. 2015, online 
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z různých úhlů pohledu151. Formou projektů se vyučuje v rámci celoročníkových či 

celostupňových dílen, například vánoční, velikonoční atd. Probíhají 1 ‒ 2krát ročně. 

Vyústěním děl jsou výstavy pro děti, rodiče i veřejnost, kde žáci prezentují svou práci152. 

V rámci průřezových témat je daná problematika zahrnuta v oblasti osobnostní a sociální 

výchovy. V prvním období se žák účastní aktivit pro rozvoj kreativity, ve druhém se zapojí 

do činností vedoucích k rozvoji kreativity. Tyto schopnosti mají být rozvíjené pomocí 

myšlenkových map, konferencí a výstav153. 

 V oblasti vztahu člověka a prostředí se žák seznamuje a přispívá k utváření zdravého 

životního stylu a k percepci estetických hodnot prostředí154. V interdisciplinárních vztazích 

je tato část plněna v rámci oblastí člověk a společnost, výtvarná výchova a občanská 

výchova. 

 Dle učebních plánů pro 1. – 5. ročník je v této škole časová dotace vyučovacího 

předmětu výtvarná výchova v 1. ‒ 3. ročníku dotována dvěma hodinami týdně, 4. a 5. ročník 

jednou hodinou týdně. 

 „Škola aktivního učení ‒ šance pro každého“155 je název vzdělávacího programu školy, 

který má za jeden z cílů vytvořit u žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat je 

k celoživotnímu učení. V předpokladech aktivního učení je zmíněna mimoškolní činnost, a 

také školní aktivity vedoucí k prožitku a zážitku žáků. Škola podporuje i netradiční práci 

mimo školní budovu, a proto se žáci v průběhu roku účastní besed a debat s odborníky, akcí, 

zájezdů, zážitkových kurzů a exkurzí156. 

Edukace ve škole ‒ před návštěvou galerie 

Škola: FZŠ prof. Otokara Chlupa, ročník: 1. D  

                                                 
151 ŠVP  FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009 

152 ŠVP, FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009, s. 12-17 

153 ŠVP, FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009, s. 57 

154 ŠVP, FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009, s. 75 

155 ŠVP, FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009, s. 34 

156 ŠVP, FZŠ prof. Otokara Chlupa 2009, s. 37-38 
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Časová dotace: 45 minut 

Námět: Autorská kniha Květy Pacovské 

Klíčová slova: Květa Pacovská, autorská kniha, ilustrace, podpis, galerie, písmena 

Pomůcky a materiály: literární zdroje ‒ autorské knihy ilustrované Květou 

Pacovskou157/158/159, velké papíry, fixy 

Očekávané výstupy: 

 žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, tvary) 

 žák na základě vlastní haptické a vizuální zkušenosti nalézá a zapojuje 

do komunikace obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vybral. 

Dílčí výstupy: 

 žák si prohlíží a vnímá vazbu a architekturu autorské knihy Květy Pacovské, 

pojmenuje její dominantní barvy a charakteristické znaky písmen 

 žák manipuluje s 3D písmeny a číslicemi, objevuje nový rozměr knihy 

 žák porovnává rozdíl mezi knihami Květy Pacovské a mluví o nich před svými 

spolužáky 

 žák porovnává vlastnosti a obsah autorské knihy se svou vlastní oblíbenou knihou 

 žák na základě prohlížení a listování knihami mluví o barvách, číslicích a 3D 

písmenech, čímž si všímá netypických vlastností knih 

Motivace: Ukázka autorských knih a originálního podpisu Květy Pacovské 

Průběh: V počátku jsem se celé třídě představila, sdělila, kdo jsem, proč tam jsem a jaké jsou 

naše výukové cíle.  

1. Motivační dialog 

 Navázala jsem na předchozí zadání pana učitele, který žákům zadal domácí úkol. 

                                                 
157 Pacovská 2011 

158 Pacovská 2011 

159 Gebhartová 1982 
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 „Zjistěte nějaké informace o Květě Pacovské, autorce výstavy, na kterou půjdeme 

do galerie.“ (Dalibor Neckář, učitel 1. D) 

Reakce žáků: Vyskytovaly se tyto odpovědi: 87 let, cestuje, ilustrátorka, malířka, stará paní, 

psala knihy.  

Komentář: Žáci hledali informace o Květě Pacovské za domácí úkol. Někteří žáci si je 

zapamatovali, jiní přinesli do školy vytištěný text i s fotografií. Všichni domácí úkol 

nesplnili, a tak ve škole sdíleli ve dvojicích, co se o autorce dozvěděli. Poté jsem se ptala 

jednotlivých dvojic, co si konkrétně sdělily.  

2. Rozdělení do skupin 

  Žáci se rozdělili do skupin pomocí barevných papírků, které si vylosovali. Barvy byly 

zvoleny záměrně dle nejvýraznějších barev autorky ‒ červené, černé a bílé.  

3. Zadání   

Úkol: Celá skupina si prohlédne určenou knihu. Poté na papír napíše, čím je kniha zajímavá 

a zda se nějak liší od jejich oblíbené knihy. 

Reakce žáků: Všichni si chtěli ihned sáhnout na knihu, otevřít alespoň jednu stranu, být 

součástí knihy, objevit v ní něco nového a překvapivého. Vnímali barevnost a obsah knih. 

Komentář: Žáci byli velmi fascinováni knihami, které nikdy neviděli. Upoutala je barevnost 

a trojrozměrnost.  Pro některé žáky bylo velmi obtížné pracovat ve velké skupině sedmi 

žáků.  

 Žáci se ve skupině nemohli shodnout, kdo bude prohlížet knihu a zapisovat na papír. 

Nedošlo k rozdělení rolí ve skupině.  

 Pro jednoho žáka prohlížení knihy byl tak emotivní okamžik, že se na místě rozbrečel, 

protože mu ostatní žáci nenechali delší dobu na listování knihou.  

4. Reflexe 

Úkol: Jeden žák ze skupiny popíše, čeho si jejich skupina na knize všimla, co jim přišlo 

zajímavé (viz obr. 2). 

Další ze skupiny viditelně listuje stránkami knihy tak, aby na ně viděl celý třídní kolektiv. 
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Reakce žáků: Často jsem slyšela: „Já nevidím! Ukaž.“ 

Komentář: Všichni žáci měli potřebu vidět další dílo Květy Pacovské a sáhnout si na něj. 

Kruh na koberci se postupně zmenšoval. Kluci a holky se vždy přibližovali k prezentované 

knize. Bylo těžké udržet jejich pozornost. Velmi rádi a se zaujetím představovali svou knihu. 

Ukazovali ostatním její zajímavosti, kde se co otáčí a otevírá. Všimli si ale také toho, že dvě 

knihy nejsou napsané v českém jazyce. 

5. Závěrem  

 Upozornila jsem žáky na podpis autorky, přímo jsem nalistovala stranu a zvedla knihu 

tak, aby ji všichni viděli. Žáci vnímali písmena jako velmi abstraktní tvary: „Já ten podpis 

nevidím.“ Vyzvala jsem tedy jednoho žáka, aby obtáhl prstem první písmeno. 

Dílčí výstup: Po prohlédnutí knih všichni žáci vyjmenovali převládající barvy. V každé 

knize vždy převládá vybraná barevnost, takže žáci snadno identifikovali vybrané barvy. 

Někteří pak měli problém zaměřit se jen na dominantní barvy, a proto vyjmenovali všechny, 

které se tam vyskytly. Žáci si od počátku uvědomovali netypickou sazbu knihy a její 

specifickou 3D formu. S nadšením manipulovali s knihami, otevírali okénka, hleděli 

do zrcadlové fólie či otáčeli různými pohyblivými částmi. Žáci porovnávali obsahy třech 

zadaných knih a snadno v nich rozpoznávali rozdíly. Někteří měli problém s verbálním 

vyjadřováním. Knihy prezentoval pomocí haptické podoby a názorné ukázky, které 

Obr. 2: Představování knihy Květy Pacovské 
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preferovali před slovním vyjádřením. Z časových důvodů nedošlo k porovnání vlastností a 

obsahu autorské knihy se svou vlastní oblíbenou knihou. Pravděpodobně by žáci na základě 

tohoto porovnání objevili další charakteristiky a identifikace odlišností. 

Edukace v galerii 

 Edukace v galerii proběhla ihned po úvodní části ve škole. Zúčastnilo se jí 23 žáků, 

jeden učitel a jeden asistent k žákovi se specifickou poruchou učení. Na celý program 

dohlížela vedoucí edukačního oddělení Mgr. Lucie Haškovcová, se kterou byla 

konzultována příprava programu a pomůcek.  

Časová dotace: 120 minut 

Námět: Výstava Květa Pacovská: Maximum Contrast 

Klíčová slova: Květa Pacovská, galerie, leporelo, kustod, abeceda, kontrast 

Pomůcky a materiály: nůžky, lepidla, tužky, fixy, kartony, čtvrtky, barevné papíry, papírové 

odstřižky, tapety, vytvořené materiály pro názornou ukázku kontrastu 

Očekávané výstupy: 

 žák při tvorbě uplatňuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném 

i prostorovém vyjádření linie, tvary, barvy, objem a kontrast a jejich kombinace 

v ploše a prostoru 

 žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření 

 žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

 žák na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil 

Dílčí výstupy: 

 žák se kultivovaně pohybuje pro něho v novém prostředí galerie, pozoruje prostředí, 

díla, prostor a zaměstnance galerie 

 žák vizuálně pozoruje díla a nesahá na ně 
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 žák na základě svého pozorování barev, knih a výtvarných děl výtvarně tvoří dle 

zadaného úkolu a pokynů – vytvoří jedno písmeno z abecedy, ve kterém bude 

kontrast 

 žák stříhá, lepí, kreslí a tvoří samostatně vlastní písmeno, dle svého uvážení si vybírá 

vlastní písmeno i dostupný materiál 

 žák soustředěně pozoruje vybrané dílo, neruší při tom další spolužáky 

Průběh: 

1. Přivítání v galerii  

 Po příchodu žáků do galerie jsme si společně zopakovali pravidla chování. Celá třída 

absolvovala edukační program v galerii poprvé. Ihned v úvodu jsem se dětí zeptala, kdo 

někdy byl již v galerii. Svou ruku zvedlo pouze pět žáků. 

„Můžeme fotografovat?“ Otázku položil jeden chlapec. Celkem mě překvapila od žáka 

prvního ročníku. Tato otázka jen potvrzuje pozici dnešních dětí, které vyrůstají v digitálním 

světě. 

2. Procházení mezi díly Květy Pacovské 

Úkol: „Uděláme kruh, aby na mě všichni viděli, a aby všichni mohli být blízko mě. Teď se 

nacházíme v prvních dvou místnostech, udělejte si dvojice a postupně si budete prohlížet 

jednotlivá díla, pokud chcete, můžete se o těch dílech bavit.“ 

Reakce žáků: „To je úžasný, to je bludiště, tady jsem já!“, „Paní učitelko, to je kruh!“ 

Žáci byli nadšení z děl. Velmi je fascinoval pohled do obrovského zrcadla (viz obr. 3). 
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Komentář: Žáci měli z počátku velké problémy s dodržováním dohodnutých pravidel 

chování v galerii. Byli velmi roztržití. Pohyb po první místnosti byl z mé strany špatně 

zorganizován. Ihned v úvodu jsem po žácích chtěla náročnou činnost - vnímat díla. Zároveň 

se do nich měli vžít, koukat na ně, pohybovat se po galerii a ještě k tomu dodržovat nějaká 

domluvená pravidla. Mým záměrem ale bylo, aby si užili jedinečnou atmosféru.  

  „Slyším, že se domlouváte o dílech.“ Dodala jsem. Někteří měli velkou potřebu 

sdělovat druhému z dvojice své dojmy, některé skupiny se bavily mezi sebou vzájemně. 

Objevili se ale i jedinci, kteří chodili po expozici samostatně. 

 Žáky velmi zaujalo obrovské zrcadlo. Někteří chtěli procházet trojúhelníkem. Řešili 

jeho pozici, odraz a proměny v zrcadle.  

Úkol: „Všichni se ztišíte a zkuste se v tichosti jenom porozhlédnout kolem sebe tak, abyste 

se mohli dívat na ta díla, ale zároveň nikoho nerušili.“ (Nechala jsem asi 1,5 min. klidu.) 

Obr. 3: Žáci prochází úvodní místností 
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Otázka: „Jaký byl rozdíl teď, když jste se na díla koukali ještě chvilku v klidu. Všimli jste si 

ještě něčeho dalšího?“ 

Reakce žáků: „Viděla jsem jiný obraz.“, „Mě zaujaly tamty barvy a čísla.“, „Mě se líbilo 

tady všechno.“ 

Komentář: Žáci se ztišili. Všichni se začali rozhlížet kolem sebe a pozorovat. Byli ale 

omezení tím, že seděli, a na některá díla neviděli dobře. Žáci si již všímali velmi konkrétních 

výrazových prostředků. 

Otázka: „Někoho zaujalo úplně všechno, ale my jsme na výstavě v galerii, která se jmenuje: 

Maximum Contrast. Věděl by někdo, co je to kontrast?“ 

Komentář: Žáci se zamýšleli, ale obě slova z názvu výstavy pro ně byla velmi abstraktní. 

Myslím, že se s těmito pojmy do této doby nesetkali. Jedna z odpovědí byla „mluvení“, což 

i vypovídá o neznalosti slovního spojení maximum contrast. 

Otázka: „Zkuste ho objevit na jednom z obrazů, který je po mé pravé ruce, je skoro celý 

zelený a má na sobě červený čtverec“ (viz obr. 4 - 5). 

Komentář: Nechala jsem postupně žáky zaměřit se na jeden konkrétní obraz. Žáci dále 

pojmenovávali a hádali. Říkali různé odpovědi: „Nejsou tam postavy, je tam ten čtverec, 

čtverec je na levé straně, čtverec je červený, může to být červená stěna, jsou tam ještě tečky 

a jedna čára a další čáry. Může to být červená stěna, do které se dávají dopisy, vypadá to 

jako polštář.“ Tyto dvě poslední odpovědi rozvíjely již konkrétní představivost. 

Obr. 5: Vnímá děl v prostorách galerie 

 

Obr. 4: Kontrast 
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Otázka: „Ještě se zkuste všichni zamyslet, co vám obraz připomíná? Na něco jste si třeba 

vzpomněli. Každý z vás řekne, co mu obraz připomíná.“ 

Reakce žáků: „No mě ten čtverec připomíná, že je geometrickej a tamty čárky znamenají 

dva panáčky.“ (Nasťa) 

  „Ten červený čtverec mi připomíná oko, mimozemšťana.“ (Dominik) 

  „Mně to připadá jako zelený koberec s červenýma tečkama a čárkama a ten červený 

čtverec je jako odkládací plocha.“ (Lukáš) 

Komentář: Velmi často říkali žáci odpověď: „Nevím.“ nebo opakovali předešlou myšlenku 

svého kamaráda. Žáci měli problém se soustředěním a posloucháním se navzájem. Nechala 

jsem hodně prostoru na vyvozování.  

Úkol: „Každý z vás si vytvoří z rukou svůj foťáček a vyfotí si dílo, které ho zaujalo, zkuste si 

zapamatovat barvy, které obsahuje daný obra“ (viz obr. 6). 

 „Tady je dlouhá kniha, nejdelší kniha.“ (neznámý žák) 

Otázka: „Co je to tady před námi?“ 

Reakce žáků: „Velká kniha.“, „Harmonika“, „Nemá písmena.“ 

Otázka: „Čím je kniha zajímavá?“ 

Reakce žáků: „Jsou v ní průřezy a někde i něco, co odráží tu druhou stránku.“ (Pavlík), „Má 

hodně stránek.“(neznámý žák), „Je tak dlouhá.“ (neznámý žák) 

Obr. 6: Žáci fotografují díla 
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Otázka: „Zkus si v hlavě říci, jaké barvy používá nejčastěji Květa Pacovská?“ 

Reakce žáků: „Černá, červená, bílá, zelená, modrá, stříbrná, žlutá, růžová.“ 

Komentář: Při postupném pohybu expozicí docházelo u kluk a holek k většímu zaujetí 

obrazů. Žáci se začínali více soustředit na vybrané prvky jako barvy, písmena, číslice, kruh, 

leporelo, knihy atd. Kladla jsem otevřené otázky. Ruční fotoaparát byl velmi oblíbený a žáci 

jej pak samostatně používali i během dalšího procházení výstavou.  

 Žáci neznali název vazby knihy, bylo to pro většinu z nich nové slovo. Neustále měli 

potřebu přibližovat se k vitríně a sahat na ni.  

 Během procházení expozicí jsme se zastavili u videa s Květou Pacovskou, kde 

představovala svou knižní tvorbu. Děti chtěly vědět, jak vypadá reálně autorka výstavy, 

dokonce si někteří myslely, že se s ní setkají. Fascinoval je její věk. Došlo k propojení 

činnosti ve škole se zadaným domácím úkolem. 

Otázka: „Kdo je tento pán? Co je náplní práce tohoto pána?“ 

Reakce žáků: „Aby nepřišel zloděj. Díla jsou cenná a drahá a nechala si na nich záležet.“ 

Komentář: Došlo k přímé interakci zaměstnance galerie ‒ kustoda s žáky. Poprosila jsem 

kustoda, aby dětem představil, co tam dělá. Musím ocenit jeho vstřícnost. Pán byl velmi milý 

a komunikativní. Na děti měl pozitivní vliv. Velmi je zajímalo jeho povídání a s nadšením 

ho poslouchaly. Slovo kustod pro žáky bylo nové, nikdy předtím se s ním nesetkali. 

Úkol: „…teď si udělají skupinku ti, co mají na sobě bílou sukni a černé kalhoty…“ 

Reakce žáků: Napětí. Všichni čekali, jaké barevné kombinace řeknu, zda si budou moci 

stoupnout. 

Komentář: Některé děti měly hodně barevné oblečení, a tak se velmi těžce rozlišovalo, zda 

si mají či nemají stoupnout. Říkala jsem velmi konkrétní zadání. Barevná škála byla velmi 

omezená. Žáci původně vůbec neodhalili, že říkám kontrastní barvy. Poté jsem měla 

připravený doprovodný materiál s kontrastními barvami. Žáci hledali a porovnávali 

kontrastní barvy z vytvořené tabulky přímo s obrazy Květy Pacovské (viz obr. 7). Vnímali 

díla, kontrast, ale i sebe ve vztahu k prostoru galerie. 
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Obr. 7: Přirovnávání barevných kombinací k dílům Květy Pacovské 

3. Výtvarná reakce 

Úkol: „Vytvořte své vlastní originální písmeno, na kterém bude kontrast. Jakou barvou to 

vytvoříte, to nechám na vás. Můžete používat různé druhy papírů, tužek apod. Může to být 

písmeno, které se ti líbí, a máš rád ho z nějakého důvodu.“ 

Reakce žáků: Všichni žáci byli velmi zabraní do práce. Každý zadání uchopil dle svého 

uvážení. Někteří pracovali s celou plochou čtvrtky, jiní vystřihli písmeno ze čtvrtky. Třída 

by se dala rozdělit na tři skupiny ‒ inspirace knihou Alphabet, inspirace volnou tvorbou 

Květy Pacovské v galerii, vlastní pojetí ‒ zaujetí dostupným materiálem, se kterým běžně 

žáci nepracují. 

Komentář: Mezi prvními dotazy bylo, zda žáci můžou pracovat ve dvojicích. Záměrně jsem 

zvolila samostatnou činnost. Vytvořily se různé skupinky dětí dle vzájemných sympatií. 
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Někteří žáci si vybrali i záměrně stejná písmena. Mohli si zvolit jakékoliv písmeno 

z abecedy.  

 V zadání jsem měla více upozornit na kontrast. Myslím, že se tento termín trochu 

vytratil. Proces tvorby trval asi 50 minut. Žáci neměli problém s dodržováním pravidel 

práce. Úskalí tvorby v galerii přímo mezi obrazy bylo zřejmé. Je to také jeden z důvodů, 

proč se přou galerijní edukátoři s PR oddělením dle Lucie Haškovcové160. Každý žák 

pracoval individuálně dle svých potřeb (viz obr. 8). 

Zadání: V rámci individualizace jsem měla nachystané papírové pytle, na kterých si žáci 

vyzkouší svůj autorský podpis.  

Otázka: „My jsme si ve škole říkali, že Květa Pacovská některé obrazy podepisovala, ale 

také podepisuje autorské knihy, co je zvláštního na tomto obraze?“ 

Reakce žáků: „Je tam podepsaná. Nahoře! Je to obráceně!“ 

Komentář: Při této příležitosti jsem sdělila žákům něco o instalování obrazů a o autorském 

podpisu. Zabývali jsme se možností instalování obrazu. Papírové pytle tak měly další 

rozměry. Na závěr si žáci dovnitř pytlů schovali svá díla, takže se jim neponičila a neztratila. 

Dalším úkolem pro rychlé žáky měla být instalace papírových obálek v prostorách galerie 

a následné porovnávání s instalací papírových pytlů Květy Pacovské v galerii. Z časových 

důvodů k tomuto úkolu nedošlo. 

                                                 
160 Haškovcová 2016, rozhovor 
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Obr. 8: Žáci při vlastní tvorbě 



58 

 

3. Reflexe 

Úkol: „Každý z vás si promyslí, jak představí vaše písmeno, jakým dílem jste se inspirovali, 

a kde je vidět kontrast.“ 

Reakce žáků: „Já mám písmeno A, kontrast je na těch barvách a mně se to líbilo, protože 

jsou tam ty barvy.“ (Kačka) 

 „Já jsem vyrobila takový, je to takový vlastně jako kartička. Udělala jsem to podle 

toho dle a je to I.“(Isabela) 

 „Já jsem udělala písmeno E, jak jsem začla dělat barevně, vlastně jsem to dělala 

ze všech barev, co jsem dneska viděla.“ (Barča)  

 „Já udělala písmeno S a mě se povedly ty barvy, je tam kontrast červené a černé.“ 

(Šimon) 

 „Já tady mám písmeno E, líbí se mi na něm, že se dá ohýbat.“ Reakce spolužáků: 

„Tomuhle říkáš E, to nechápu.“ (neznámá žákyně) 

 „Já jsem vyrobila písmenko taky C, nejvíc se mi povedly barvy.“ (neznámá žákyně) 

 „Já jsem udělal písmeno C, s metrem C.“ (Honza) 

Komentář: Závěrečná reflexe byla vyústěním celé návštěvy výstavy Květy Pacovské. 

V tvorbě žáků se projevilo vnímání a tvorba přímo v galerii. Každý žák měl možnost 

představit své písmeno. Žáci diskutovali o vzniklých dílech. Převážná většina žáků si vybrala 

první písmeno svého jména (viz obr. 9). 
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Obr. 9: Závěrečný reflektivní kruh žáků 
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Dílčí výstup: Žáci se poprvé seznámili s prostředím galerie. Pohyb po prostorách a 

neobvyklém výukovém prostředí pro ně byl zážitkem. Potýkali se s kázeňskými problémy, 

především s nesaháním na umělecká díla. Domnívám se, že žáci měli haptickou a vizuální 

potřebu poznat strukturu materiálu a originál obrazu, které pro ně byly velice lákavé. Většina 

žáků tvořila 2D obraz pomocí kresby fixami. Někteří měli problém s výběrem jednoho 

písmena či techniky. Z dostupných materiálů mnoho žáků nevyužilo možnosti stříhání 

a lepení tapet. Z některých výpovědí vyplývá, že se jim líbily výrazné barvy fix. Problémem 

mohlo být i samotné stříhání papíru, které vyžaduje jisté motorické zkušenosti, které někteří 

žáci nevykazovali. Výběr písmene byl ovlivněn počátečním písmenem svého jména nebo 

kamarádem. V závěru procházení galerií byli žáci nesoustředění a neklidní. Soustředěně 

pozorovat dílo se podařilo v úvodu edukačního programu. Na základě ŠVP došlo k utváření 

pozitivního vztahu ke vzdělávání v galerii a zážitku z této jedinečné instituce. 

Edukace ve škole ‒ po návštěvě galerie 

Časová dotace: 45 minut 

Námět: Leporelo na motivy Květy Pacovské 

Klíčová slova: Květa Pacovská, myšlenková mapa, leporelo, skupinová práce, 

slovníček galerijních pojmů 

Pomůcky a materiály: lepidla, nůžky, fixy, pastelky, volný výběr technik ‒ kresba, koláž, 

kombinovaná technika 

Očekávané výstupy: 

 žák na základě subjektivity přístupů k vizuálně obrazným vyjádřením uspořádává 

jednotlivosti do celku 

 žák zaujímá osobní postoj v komunikaci v rámci skupiny i celé třídy 

 žák porovnává vizuálně obrazná vyjádření na skupinových leporelech a autorských 

knihách 
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Dílčí výstupy: 

 žák vyjmenuje charakteristické znaky, které si pamatuje o autorce výstavy Květě 

Pacovské 

 žák spolupracuje se skupinou, podílí se na stříhání, lepení a kreslení velkého leporela 

 žák komunikuje se svými spolužáky o tom, kde bude jeho písmeno jako součást celku 

leporela 

Průběh: 

1. Myšlenková mapa 

Otázka: „Co si vybavíte, když se řekne jméno Květa Pacovská?“   

Reakce žáků: Myšlenky žáků jsem zapisovala na tabuli (viz obr. 10). 

Komentář: Žáci ihned bezprostředně reagovali na mou otázku. Hodnocení proběhlo přesně 

týden po navštívení výstavy. Bylo evidentní, že výstava v žácích zanechala velký zážitek. 

Přesně jmenovali informace, které zazněly v průběhu výstavy nebo před výstavou v úvodní 

evokaci.  

2. Charakteristické znaky tvorby 

Otázka: „Jak popíšete dílo Květy Pacovské spolužákům, kteří nebyli na výstavě?“ 

Obr. 10: Myšlenková mapa žáků po návštěvě galerie 
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Reakce žáků: Žáci popisovali knihy a díla. Někteří se vyjadřovali velmi konkrétně - divný 

podpis, točící se kruh v knize, dům v knize, podpis vzhůru nohama, písmena, jiní zase 

abstraktně např. abeceda.  

Komentář: Vyzvala jsem čtyři žáky, kteří na výstavě a před výstavou na programu nebyli, 

aby šli k tabuli. Postupně si vyvolávali z řad svých spolužáků, aby jim popsali dílo Květy 

Pacovské. Žáci se učili formulovat své slovní vyjádření. Pro některé to bylo velmi obtížné. 

Vyvolávající byli v těžké pozici, kdy si museli představit popis bez předchozí vizualizace.  

3. Leporelo  

Zadání: Vytvořte jako skupina leporelo z písmen, které jste vyrobili v galerii. Pracujte se 

všemi stránkami leporela, jenž je oboustranné. Využijte nůžky, lepidla, tužky a fixy. 

Všechna leporela se nakonec spojí v jedno dlouhé (viz obr. 11). 

Reakce žáků: Někteří žáci měli problém s umístěním písmena na plochu leporela. Jeden žák 

sám vymyslel kompromis. Písmeno na celé ploše čtvrtky připevnil jako další stánku leporela. 

Můj komentář: Některé skupiny měly opět velké problémy při spolupráci a komunikaci. Žáci 

přemýšleli o svém písmenu a jeho umístění do celkové koncepce. Inspirovali se dílem Květy 

Pacovské, kdy stříhali, lepili, překrývali a vznikaly velkoformátové koláže. 

4. Hodnocení 

Hodnocení proběhlo na základě reflektivního dialogu, kdy žáci porovnávali, co má 

společného jejich leporelo s leporelem Květy Pacovské. „Moje leporelo má společné 

písmeno C.“ Někteří žáci se v hodnocení zabývali tvarem písmen, jiní zase barevností 

a kontrastem. „Tady jsem chtěl mít vidět ten kontrast černé a bílé barvy.“ Žák použil termín 

v návaznosti na výstavu. 

5. Slovník 

Pro žáky jsem vytvořila slovník galerijních slov. Pro opakování pojmů byl slovník velmi 

vhodný. Problematická slova byla vypsána na velkém papíře. V komunitním kruhu došlo 

ke vzájemnému vyjasňování slov či slovních spojení. 

Slova ze slovníku: Květa Pacovská, leporelo, autorský podpis, kustod, instalace 
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Dílčí výstup: Žáci si pamatovali všechny důležité charakteristické znaky o výstavě i autorce. 

Dokonce si pamatovali i mnoho detailů, které si žáci samostatně dohledali před návštěvou 

galerie s rodiči a zajímavosti z průběhu edukačního programu. Spolupráce ve skupině byla 

pro některé žáky velmi náročným úkolem. Měli problém se začleněním do kolektivu 

a nalezením si svého prostoru v něm. Nedokázali udělat kompromis či se shodnout 

na koncepci leporela.  

  

Obr. 11: Celotřídní leporelo 
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3.5.2 5. C ‒  ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 

 Stručný obsah ŠVP Smysluplná škola: Základní a Mateřská škola Lyčkovo 

náměstí se zaměřuje na vzdělání z pohledu smysluplného obsahu, rozvoje osobnosti, 

činností ve vyučování i mimoškolními aktivitami a vztahy. Škola poskytuje žákům 

všeobecné vzdělání bez specializace na určitou vzdělávací oblast.  

Inklinuje ke komplexnímu rozvoji celé osobnosti, kde upřednostňuje osobnostní, hudební, 

výtvarnou a dramatickou výchovu. „Obsahem vzdělávání rozumíme nejen racionální 

poznatky, ale i citové prožitky a seznamování se s etickými a kulturními hodnotami. 

Vyučování neprobíhá jen ve školní budově, ale i na exkurzích, výletech, kulturních 

akcích,…“161 Konkrétnější vymezení návštěv galerijních a muzejních programů v ŠVP není. 

 Specifickým znakem ŠVP jsou spirály (viz tabulka 2), které propojují klíčové 

kompetence se vzdělávacím obsahem a stanovují hlavní linie v daném oboru.  

 Oblast Člověk a svět práce je zaměřena na rozvoj vizuální gramotnosti, estetického 

cítění, tvořivosti a praktické dovednosti (ruční dovednosti ‒ rozvoj jemné motoriky, práce 

s různými materiály, konstruování). Vizuální gramotnost zde není přímo definována, ale je 

součástí jednotlivých spirál162. 

 V oblasti umění je pro galerijní a muzejní edukaci vymezena spirála Vztah k umění. 

Jedním z výstupů této spirály jsou návštěvy výstav. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 ŠVP ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 2006, s. 2 

162 ŠVP ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 2006, s. 13-14  
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Název spirály Vysvětlení spirály Kompetence Předmět 

Barvy Rozlišuje a slaďuje barvy Komunikace Výtvarná výchova 

Hodnocení 
Hodnotí formální aspekt uměleckého 

díla, vlastní práce i práce ostatních 

Komunikace 

Soc. a pers. 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Komunikace 

Jak mohu obrazem či hudbou působit, 

jak mlže hudba i obraz působit na ně, 

sdílení informací a pocitů 

Komunikace 

Soc. a pers. 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Orientace 

v dějinách 

umění 

Vývoj umění 

Komunikace 

Občanská 

Učení 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Pozorování 

reality 
Využívání a rozvoj všech smyslů Komunikace Výtvarná výchova 

Sebevyjádření Vlastní výtvarná a hudební tvorba 
Komunikace 

Pracovní 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Tvořivost Rozvoj a podpora vlastní kreativity Tvořivost 
Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Výtvarné 

techniky 

Základy techniky kresby, malby, 

grafiky a ICT 

Komunikace 

Pracovní 

Učení 

Výtvarná výchova 

Vztah k umění Praxe, návštěvy, koncerty, výstavy 

Komunikace 

Občanská 

Soc. a pers. 

Učení 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

 

Tabulka 2: Ukázka spirály umění, ŠVP ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 
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Edukace ve škole ‒ před návštěvou galerie 

Škola: ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, třída: 5. C 

Časová dotace: 20 minut 

Námět: Autorská kniha Květy Pacovské 

Klíčová slova: Květa Pacovská, autorská kniha, kruh 

Pomůcky a materiály: literární zdroje ‒ autorské knihy ilustrované Květou 

Pacovskou163/164/165 

 Příprava na edukační program v galerii proběhla bez mé účasti pouze s paní učitelkou 

ve škole. Po předchozí e-mailové korespondenci kladla žákům mnou zaslané otázky 

v komunitním kruhu. Na základě dialogu pak docházelo k úvodní evokaci o návštěvě galerie. 

1. Na základě prohlédnutí a prolistování knih Květy Pacovské charakterizuj její tvorbu.  

2. Porovnej knihu Květy Pacovské s tvou oblíbenou knihou. V čem se liší? 

3. „Kruh je forma bez začátku a bez konce, je znakem nekonečna.“ Dokázali byste vysvětlit 

toto motto autorky výstavy, ze kterého vychází? Může vám pomoc výtvarné nebo dramatické 

zpracování. 

Očekávané výstupy: 

 žák samostatně nalézá, kombinuje a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 žák porovnává na dvou konkrétních příkladech (knize Alphabet a své oblíbené knize) 

vizuálně obrazná vyjádření  

Dílčí cíle: 

 žák pozoruje a prohlíží autorskou knihu Květy Pacovské, všímá si barev, výtvarného 

zpracování, plošné a prostorové formy, využívá vizuální i haptické zkušenosti 

                                                 
163 Pacovská 2011 

164 Pacovská 2011 

165 Gebhartová 1982 
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 žák na základě své vlastní zkušenosti porovnává autorskou knihu Květy Pacovské 

a svou oblíbenou knihu 

 žák se verbálně vyjadřuje o díle Květy Pacovské, získává první vhled do její tvorby 

Dílčí výstup: Na základně neformálního rozhovoru s paní učitelkou je hodnoceno naplnění 

dílčích cílů. Žáci pátého ročníku byli velmi překvapeni z kompozice knih, které doposud 

nikdy neviděli. Velmi je překvapila obsahová část, kde nebyl text. To je nutilo zaměřit se na 

vizuální podobu knihy. Kniha jim připadala zábavná a hravá. Došlo k porovnání knih 

a určení základních rozdílů. Žáci pojmenovávali a porovnávali vizuálně obrazná vyjádření 

jako tvary, barvy, objemy, podobnosti a řešili, jak se mění kniha z 2D prostoru do 3D. 

Na základě spirál z ŠVP žák rozlišoval a sledoval barvy, rozvíjel smysly (zrak, hmat) 

a vyjadřoval se o nich verbálně. 

Edukace v galerii 

 Žáci 5. C pravidelně navštěvují edukační programy, dle vyplněného dotazníku od paní 

učitelky opakovaně navštívili tyto instituce: Anežský klášter, kostel Nejsvětějšího Salvátora 

a Museum Kampa.  

 Edukace v galerii proběhla po navázání na předchozí evokaci ve škole. Program 

absolvovalo 17 žáků, paní učitelka Mgr. Olga Fišerová a asistentka žáků, kteří mají speciální 

poruchy učení. Dalšími přihlížejícími byly tři lektorky z GHMP, které mi poskytly 

hodnocení a zpětnou vazbu v nestrukturovaném rozhovoru. Z řad dospělých pozorovatelů se 

edukačního programu zúčastnili také tři restaurátoři z Národní knihovny České republiky, 

kteří program hodnotili z výtvarného hlediska a poskytli mi další náměty a nápady k revizi 

programu. 

Časová dotace: 120 minut 

Námět: Výstava „Květa Pacovská: Maximum Contrast“ 

Klíčová slova: Květa Pacovská, galerie, kontrast, leporelo, abeceda, autorská kniha 

Pomůcky a materiály: nůžky, lepidla, tužky, fixy, kartony, čtvrtky, barevné papíry, papírové 

odstřižky, tapety, vytvořené materiály pro názornou ukázku kontrastu, autorské knihy Květy 

Pacovské 
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Očekávané výstupy: 

 žák při vlastní tvůrčí činnosti pojmenovává a porovnává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (barevný kontrast, prostor, podobnost) 

 žák vybírá a kombinuje prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává 

a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných vyjádření 

Dílčí výstupy: 

 žák klade otázky týkající se galerie, výstavy a díla Květy Pacovské 

 žák rozpozná barevný kontrast 

 žák si dle svého uvážení vybere jeden úkol a z dostupného materiálu vytvoří 

abecedu/leporelo/prostorový objekt/kruh v plošné či prostorové podobě 

 žák porovnává své dílo s dílem Květy Pacovské, hledá vztahy mezi nimi 

 žák v komunikaci využívá nové galerijní i již známé galerijní pojmy jako – Květa 

Pacovská, kontrast, leporelo, barevnost, galerie, plátno, autorská kniha, autorský 

podpis 

Průběh: 

1. Přivítání v galerii  

 V úvodu jsem se žákům představila a navázala s nimi osobní kontakt. Sdělila jsem jim 

průběh edukačního programu a jeho cíle. Vyzvala jsem žáky, aby si ještě promysleli, jestli 

jsou pravidla chování v galerii nějakým způsobem specifická, odlišná od pravidel školních. 

Samostatně jmenovali pravidla chování v galerii. V GHMP byli na edukačním programu 

poprvé, a tak se z počátku rozkoukávali po architektuře instituce. Ihned chtěli vstoupit ze 

šatny do výstavních prostor. 

2. Procházení mezi díly Květy Pacovské 

 V první místnosti žáky zaujalo dílo, které je dominantní ihned při vstupu do galerie 

(viz obr. 12). Pozastavovali se nad ním, pozorovali jej, bavili se o něm a někteří si všimli 

konstrukce výtvoru. Já jsem neměla v plánu mluvit o tomto díle, chtěla jsem nejprve mluvit 

o osobnosti Květy Pacovské, avšak potřeba dětí byla jiná, a tak jsme se bavili právě o prvním 
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díle, které autorka výstavy nazvala „sochy“. Překvapilo mě, že ihned z počátku žáky zaujala 

omezená škála barev, která je z výstavy znatelná  

Úkol: „Zamyslete se, jaký je název díla?“ 

Reakce žáků: „je to věšák“, „já si myslím, že je to stojan na něco“, „cikánské umění“ 

Můj komentář: Žáci neviděli název díla, a tak jsem je nechala rozvíjet jejich fantazii. Jeden 

žák řekl, že je to „cikánské umění“. Ptala jsem se ho: „Proč si to myslíš?“ Odpověděl: 

„Protože je to ze železa.“ Tato asociace mu nejspíš naskočila díky tomu, že téma integrace 

Romů je ve třídě velmi aktuální. Rozhodně to ale nemělo rasistický podtext, protože to řekl 

sám romský žák.  

Otázka: „Víte, jak se jmenuje název výstavy?“ 

Reakce žáků: „Květa Pacovská“, „abstraktní umění“ 

Obr. 12: Sochy, Květa Pacovská 
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Komentář: Žáci neznali název výstavy, a tak jsem jim ho po chvíli přemýšlení prozradila. 

Byla to pro ně nová cizí slova. Slovo maximum vysvětlili jako „maximální kontrast, hodně“ 

a kontrast jako „abstraktní umění, opak, komunikace, barva“. Já jim však správnou odpověď 

neprozradila, a tak nás slovo kontrast provázelo celou výstavou a postupně se odkrývalo. 

Nechtěla jsem vysvětlovat slovo kontrast hned ve druhé místnosti, protože žáci doposud 

neviděli mnoho děl na výstavě, a tak jsem jim chtěla dát možnost „nakoukat“ díla Květy 

Pacovské a dle toho to pak vydedukovat význam cizího slova. 

 Na základě úvodní imaginace si děti samostatně všímaly popisků. Byla jsem 

překvapená, že měly zájem o čtení popisků. Paní učitelka mě předem upozornila, že děti 

nerady cokoliv čtou a na základě zkušeností z jiných galerií chtěla, abych se práci s textem 

vyvarovala. Žáci se sami ptali a kladli otázky typu: „Co to znamená?“ nebo „Proč některé 

obrazy nemají popisky?“ 

 Žákyně Kačka si všimla, že na popiscích je napsané slovo plátno, ale neuměla si 

vysvětlit, proč je tam napsané. 

Otázka: Přečtěte si motto, které je napsané na zdi, co to znamená kniha je architektura? 

Reakce žáků: Architekturu si žáci spojovali s architekturou budov. 

Komentář: Pro žáky bylo motto velmi abstraktní a nedokázali si vysvětlit knihu jako 

architekturu, a proto jsem žákům ukázala knihu Alphabet. Opět jsme se vrátili ke čtení motta 

a vztahovali jej ke knize. Je to práce s knihou i s textem a tato forma dětem vůbec nevadila, 

ba naopak, byly nadšené. Při prohlížení jsem mluvila o svém osobním setkání s autorkou, 

a tak jsem upozornila na autorský podpis. Podpis v knize jsem poté převedla na podpis 

na obrazech. Prozradila jsem dětem, že na jednom obraze se nachází podpis vzhůru nohama, 

ale nebyl přímo v dané místnosti. Od té doby si všímaly nejen kontrastu, štítků, podpisu, ale 

i samotných písmen a číslic vepsaných v dílech. 

 Po prohlédnutí knihy jsem řekla několik základních informací o autorce výstavy Květě 

Pacovské.  

Otázka: „Co je to ten kontrast?“ řekl jeden zvídavý žák. 

Otázka: „Jak vzniklo toto dílo?“ 
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Reakce žáků: „Jsou to poskládané jednotlivé papíry.“, „Papíry jsou z lepící papírové 

pásky.“ 

Otázka: „Proč tam jsou zrovna tyto barvy?“ 

Reakce žáků: „No, když malovala ty obrazy, tak na ně nalepila tohle a z toho vznikne tohle. 

Jak malovala různé obrazy, tak dělá čtverec, dá tam tyhle pásky a vymaluje to.“ Vysvětloval 

žák (viz obr. 13). 

Komentář: Jeden žák byl schopen identifikovat původ díla. Přesně ostatním spolužákům 

vysvětlil, jak dílo vzniklo. Zřejmě měl dobrou představivost a nějaké zkušenosti s tímto 

postupem práce. Při vysvětlování hodně používal gesta. Tímto dílem jsme se přenesli k práci 

s odpadovým materiálem, který je pro autorku výstavy charakteristický. 

 Během procházení expozicí děti upozornily na červený kruh na bílé ploše: „To je jak 

japonský!“ Navázala jsem na tato díla, protože autorka ráda pracuje s japonským papírem, 

který objevila v době, kdy působila v Japonsku. Souvislost mezi japonským papírem 

a samotným dílem je patrná. 

 

 

Obr. 13: Dialog žáků nad díly 
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Otázka: „Co je to za speciální knihu?“ zeptala jsem se. Stáli jsme kolem vitríny, kde bylo 

vystaveno obrovské leporelo. 

Reakce žáků: „leropole“, „leporelo“ 

Otázka: „Čím se liší toto leporelo od leporela, které jste měli v dětství?“ 

Reakce žáků: „Barevností, hravost, prostřihování, tvořivost, chybí text, dlouhé, má divný 

rozměr a tvar.“ 

Můj komentář: Žáci porovnávali svou zkušenost z dětství s objektem, který viděli před 

sebou. Byli velmi ovlivněni knihou Alphabet, na kterou si mohli i sáhnout a prolistovat si jí. 

Na základě dobře formulované otázky tak děti charakterizovaly vlastnosti knihy, které přímo 

vystihují specifickou tvorbu Květy Pacovské. 

 V dlouhé černé chodbě, která vede do druhé části výstavy, jsme se zastavili u děl, kde 

jsem se vrátila ke slovu kontrast. Je zde velmi patrný kontrast mezi černou stěnou a obrazy. 

Bavili jsme se o tom, jak by vypadaly obrazy, kdyby byly vystavené na bílé stěně. Při této 

příležitosti jsme si zopakovali primární a sekundární barvy. Překvapilo mě, že žáci neznali 

toto rozdělení, a proto jsem ho měla nachystané na ukázku. Žáci v chodbě již ztráceli 

pozornost. I dle edukačních pracovníků jsem na kontrast upozornila příliš pozdě, a proto 

možná nedošlo k uvědomění, co je to ten kontrast, u všech žáků. Zvyšovala se i nekázeň 

některých chlapců. 

 Žáky velmi zaujalo interaktivní video, kde se promítají písmena. Písmena se různě 

variují a mohou se i skládat do slov. Každé originální namalované, vyrobené, vystříhané či 

napsané písmeno vycházelo z knihy Alphabet.  

 „Co to je, to taky dělala ona?“ řekl žák 5. ročníku. 

 Upozornil jeden žák na dílo, kde jsou zavěšené papírové pytle ze stropu. Přišlo mu, že 

dílo je jiné než, doposud na výstavě viděl. 

 Během procházení výstavy si žáci zaujatě četli motta, která jsou nalepená na zdech. 

Já jsem na ně již v průběhu procházení expozicí vůbec neupozorňovala. Není jich příliš 

mnoho, ale vychází z tvorby autorky a jejího přístupu k tvorbě.  
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3. Výtvarná reakce 

 Výtvarná reakce proběhla ihned po zhlédnutí výstavy v prostorách galerie mezi díly. 

Proto bylo nutné zopakovat pravidla práce. Všechny děti byly schopné pravidla respektovat. 

 Velkou oporou při zadávání úkolů byly předem připravené a sepsané úkoly. Pro děti 

to mělo výhodu, kdykoliv se na papíry mohly podívat a ihned věděly, co mají dělat. 

 Důkazem dobře zadaných výtvarných úkolů bylo to, že žáci již neměli žádné 

doplňující otázky, ihned si šli pro materiál, našli si svůj pracovní prostor a začali pracovat. 

Pozorovala jsem, v jakých místech žáci tvoří a jaké úkoly si vybrali. Někteří se uskupovali 

do skupinek, kde si každý tvořil samostatně, jiní pracovali naprosto samostatně 

bez průběžného sdílení se svými vrstevníky. 

 Všechny úkoly byly motivovány motty Květy Pacovské, které visely na zdech. 

1. Úkol: 

KRUH 

„KRUH JE FORMA BEZ ZAČÁTKU A BEZ KONCE, JE ZNAKEM NEKONEČNA.“ 

 Vytvoř na papír nebo z papíru objekt, který vystihne motto Květy Pacovské. Můžeš 

použít dostupný materiál. 

 Přemýšlej o instalaci díla. Kam ho umístíš? Kde bude vystaveno? Proč? 

 Vymysli název díla a představ ho spolužákům. 

 Jaké společné znaky má tvé dílo a dílo Květy Pacovské? 

2. Úkol: 

LEPORELO 

„PŘIDÁVÁNÍ, UBÍRÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ, PŘEKRÝVÁNÍ, POSUNOVÁNÍ“ 

Vytvoř papírový objekt ‒ KNIHU nebo LEPORELO pro děti tvého věku. Inspiruj se dílem 

Květy Pacovské. 

Přemýšlej, čím spolužáky tvé dílo zaujme? 

 Vymysli název díla a představ ho spolužákům. 

 Napiš několik vět, čím je kniha nebo leporelo zajímavé. 
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 Co má společného tvé leporelo a leporelo Květy Pacovské? Můžeš pracovat ve dvojicích. 

3. Úkol: 

ABECEDA 

„KNIHA JE ARCHITEKTURA, JE DANÝM PROSTOREM, DO KTERÉHO 

POMALOVANÉ, PROŘEZANÉ A PRÁZDNÉ STRÁNKY KOMPONUJI.“ 

 Prohlédni si knihu Alphabet, jejíž autorkou je Květa Pacovská. 

 Navrhni a vytvoř vlastní abecedu. Vytvoř alespoň 3 písmena z dostupného materiálu zde 

v galerii. 

 Čím je tvá abeceda zajímavá? Inspiroval ses dílem autorky knihy? 

 Přemýšlej o rozdílech mezi knihou Květy Pacovské a tvou oblíbenou knihou. Napiš 

myšlenkovou mapu. Můžeš pracovat ve dvojicích. 

4. Úkol: 

PAPÍROVÝ OBJEKT 

 Vytvoř pomocí stříhání a lepení model papírového objektu. 

 Vymysli mu název. 

 Co má společného tvůj objekt a objekt Květy Pacovské? V čem se liší? 

 Je na tvém objektu kontrast? KDE? 

 Nikdo z žáků nezpracoval třetí úkol. Může to být způsobené tím, že celá výstava je 

zaměřená na volnou tvorbu autorky a ne na její autorské knihy. S písmeny se žáci setkali jen 

při prohlížení knihy Alphabet a na interaktivním videu. 

 Tvorba zaujala naprosto všechny žáky. Všichni nadšeně lepili, stříhali, trhali, kreslili 

a chodili si pro technické rady (viz obr. 15). 

„Já nejsem žádný umělec, kreslit neumím, ale baví mě to tady v galerii. Tvořím prostorový 

objekt, hlavu. Tady jsem to vytrhl a z vytržených částí mám další oči. Uši jsou schválně 

nesouměrný. Pozor. Špatně se to otevírá!“ (Dan), (viz obr. 14). 
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Obr. 15:Výtvarná tvorba v prostorách galerie 

Obr. 14: Žák Dan při tvorbě prostorového objektu 
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4. Reflexe: 

Otázka: „Co má společného tvé dílo a dílo Květy Pacovské?“ 

Reakce žáků: „barvu, papír, kontrast, kruh, knihu, prostřihování, lepení, nic, vůbec nic, 

nevím“, „Všichni máme společnou originalitu!“(Lukáš) 

Komentář: Žáci porovnávali svá díla s dílem Květy Pacovské. Pro některé to nebyl snadný 

úkol. Z reakcí vyplývá, že žáci většinou našli nějaké společné znaky. Negativní stránkou 

reflexe bylo to, že z časových důvodů žáci nemohli představit podrobněji svá díla (viz 

obr. 16). 

  

Dílčí výstup: Všichni žáci kladli v průběhu galerijní edukace otázky lektorce, paní učitelce 

a sobě navzájem. Zamýšleli se nad vznikem, konstrukcí, materiálem, použitou technikou či 

námětem. Na základě mnoha generických modelů a příkladů po absolvování výstavy 

rozpoznali barevný kontrast. Žáci vyjmenovali různé příklady kontrastů jako šedo-bílý 

přechod pro chodce, žlutě vyznačené chodníky, zeleno-bílé šipky jako únikový východ 

a další. Všichni dle zadaných kritérií vytvořili vybraný objekt. Zadání bylo velmi obsáhlé, 

Obr. 16: Konfrontace děl Květy Pacovské s díly žáků 5. ročníku 
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tudíž nikdo nestihl splnit všechny úkoly. V rámci individualizace jsem ale měla připravené 

otázky pro rychlejší žáky. Žáci zdůvodňovali a vybírali kontrast na svých dílech. Z galerie 

si žáci odnesli nejen výtvarná díla, ale i nová slovíčka do slovní zásoby. Tato slovíčka však 

nebyla všemi plně využívána a osvojena. 

Edukace ve škole ‒ po návštěvě galerie 

Časová dotace: 20 minut 

Námět: Slovník galerijních pojmů z výstavy Květy Pacovské 

Klíčová slova: Květa Pacovská, slovník galerijních pojmů, leporelo, skupinová práce 

Pomůcky a materiály: tužky, nůžky 

Očekávané výstupy: 

 žák porovnává různé interpretace galerijních pojmů 

 žák nalézá a ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně napsaných 

galerijních pojmů 

Dílčí výstupy: 

 žák porovnává svou interpretaci slova s předchozími napsanými myšlenkami 

 žák zná význam galerijního slovníku a umí vysvětlit slova v něm 

Průběh: 

 Reflexe programu proběhla týden po absolvování edukačního programu v galerii. 

Pátou vyučovací hodinu byli žáci velmi nesoustředění. Ve třídě byl hluk a neustále někdo 

vykřikoval. Nejprve jsem řekla několik slov na úvod, a pak jsem plynule navázala na diktát, 

který předtím žáci psali.  

Otázka: „Co je to slovník, k čemu slouží a co je v něm napsáno?“ 

Reakce žáků: „česko-anglický“, „cizích slov“, „…jsou tam vysvětlený slova.“ 

Komentář: Žáci evidentně pracovali s různými druhy slovníků, takže tyto otázky pro ně byli 

spíše opakovací. 
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Úkol: Budete spolupracovat ve dvojicích. Každá dvojice dostane jeden papír, kde je napsané 

nějaké heslo. Budete mít asi dvě minuty na to, abyste napsali co nejvíce informací 

k napsanému heslu. Po uplynutí času si vyměníte papíry s jinou dvojicí. Přečtete si nejprve, 

co napsali spolužáci před vámi a doplníte další myšlenky nebo informace. 

Komentář: Žáci z počátku nechápali, co mají dělat. Nejsou zvyklí na tento sdílený typ práce. 

Po čtyřech výměnách vždy každá skupina přečetla slovo a jeho vysvětlení. Čtyři výměny 

byly pouze z časových důvodů. Jednotlivá hesla byla nalepena na jedno velké leporelo, které 

zůstalo třídě 5. C jako slovník z výstavy Květy Pacovské. 

 Někteří žáci si slova jako kontrast či autorská kniha nepamatovali. Nejvíce informací 

bylo napsáno u Květy Pacovské (viz obr. 17). 

 V závěru došlo ke konfrontaci pojmů v komunitním kruhu mezi celou třídou. Žáci 

nejprve přečetli seznam definic či myšlenek, poté případně ještě doplnili špatně definovaná 

slova. Docházelo k výměně názorů mezi žáky, u některých došlo ke špatnému pochopení 

pojmů. 

Dílčí výstup: Žáci si upevňovali a opakovali galerijní slovíčka pomocí vyjasňování. 

Na základě aktivní spolupráce a komunikace ve dvojicích došlo k porovnávání různých 

interpretací a diskusím. Při komunikaci užívali nová, osvojená slovíčka. S vysvětlením slova 

kontrast měli žáci potíže. Dokázali ho charakterizovat a uvést příklady, které byly zmíněné 

v průběhu edukačního programu. 
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Obr. 17: Slovník galerijních pojmů žáků 5. ročníku 
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3.6 Souhrn zjištěných informací 

 V této práci jsou popsány dvě třídy prvního stupně, které byly záměrně vybrány, 

aby absolvovaly edukační program v galerii. Podmínkou pro výběr tříd bylo zkoumání 

reakcí žáků v závislosti na jejich věkový rozptyl, a proto se šetření zúčastnil 1. a 5. ročník 

základní školy. Další podmínky nebyly nijak specifikovány.  

 Jedním z dílčích cílů tohoto výzkumného šetření je prozkoumat a popsat rozdíly 

a shody v návštěvě edukačních programů mezi zmíněnými třídami. Pomocí metod 

otevřeného kódování vznikl souhrn zjištěných informací. 

 Obě třídy jsou velmi rozdílného charakteru vyplývající z různosti škol. Žáci 5. ročníku 

již měli předchozí zkušenosti s absolvováním edukačních programů v jiných muzeích 

a galeriích, žáci 1. ročníku se většinou setkali s institucí galerie úplně poprvé.  

 Interpretace rozdílů mezi žáky bude posuzována na základě natočených videonahrávek 

z průběhu edukace v galerii, čímž se zpřesňují výpovědi a lze se k nim neustále vracet. 

 První fáze práce je věnována prostoru galerie a jeho vnímání. Přechod ze školního 

prostředí do galerie může žákům způsobit jisté rozpaky a nejistotu vyplývající z neznámého 

prostředí. Najednou opouští své lavice, třídy a školy, cestují MHD a jdou objevovat nové 

prostředí – galerii.  

 Ani jedna ze sledovaných tříd doposud tuto galerii nenavštívila. První, s čím se 

v budově Městské knihovny setkají, jsou vstupní dveře, výšlap schodů do druhého patra 

a opět dveře. Druhé dřevěné dveře s pozlacenou klikou odkazují na vstup do Galerie 

hlavního města Prahy.  

 Žáci 5. ročníku se po vstupu do galerie rozhlíží a čtou nápisy kolem sebe. Naopak 

1. ročník stále neví, kde se nachází, protože jen málo žáků má zkušenost s galerií, jsou 

zmatení. 

 Kluci a holky se začínají orientovat dle pokynů lektorky. První ročník chce ihned 

prozkoumat všechny místnosti, nejradši by prošli „jen“ samotné místnosti. Díla jsou pro ně 

v tuto chvíli sekundární. Prostor je dominantnější. Žáci si všímají jeho členění, různě 

umístěných zdí a zrcadel. Všichni obdivují velikost a vzdušnost prostoru, což dokazuje to, 

že měli nutkání po místnosti běhat. Zároveň to odkazuje na důsledné dodržování 
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stanovených pravidel a kázně žáků v těchto specifických prostorách v souladu 

s návštěvním řádem galerie. Žákům pátého ročníku tato galerijní pravidla chování nedělala 

potíže. I zrcadla je zaujala, ale více si všímají koncepce výstavy a instalace děl.  

 Při pohybu galerií u žáků 5. ročníku docházelo v některých místnostech 

k samovolnému sezení, opírání se o zeď či topení. Mohlo to být způsobeno únavou, 

aktuálním nezájmem o vystavovaná díla či chvilkovým vyčleněním se z kolektivu. Žáci 

sdíleli své pocity většinou ve dvojicích či ve větších skupinkách se svými spolužáky. Našli 

se i jedinci, kteří nevyhledávali kontakt s dalšími spolužáky při procházení expozicí 

U žáků 1. ročníku postupně docházelo ke zklidnění a větší pozornosti a koncentraci na díla. 

V menších místnostech žáci neběhali, měli omezený prostor. V jednotlivých místnostech se 

tito žáci pohybovali většinou po dvojicích nebo větších skupinách.  

 Díky velkým zrcadlům vnímali sebe jako součást galerijního prostoru.  

 „To je úžasný, to je bludiště, tady jsem já! “ (žák, 1. ročník) 

 Největší rozdíly mezi žáky 1. a 5. ročníku se objevily ve způsobu komunikace, 

vyjadřování, kladení otázek, argumentace, v ústním jazykovém projevu a 

ve vzájemné komunikaci mezi spolužáky a žáky s lektorkou (viz graf 2). 

 Žáci 1. ročníku se vyjadřovali v krátkých větných celcích, velmi často s jednou slovní 

odpovědí a v některých případech také nepřesně (neodpovídali v kontextu zadané otázky). 

Starší žáci byli schopni argumentovat, vysvětlovat a kriticky přemýšlet nad dílem.  

 Rozdíl byl i ve způsobu a množství kladení otázek. Mladší žáci kladli otázky lektorce 

či panu učiteli k tématu výstavy. V kladení otázek převládaly otázky od lektorky. Starší žáci 

zasazovali otázky do širších kontextů a navazovali tak na předchozí znalosti a zkušenosti 

ze školy a jiných galerií a muzeí. Lektorka jim nekladla takové množství otázek, výklad 

probíhal pomocí dialogu. 

„A můžeme si vybrat jakékoliv písmeno?“ (žák, 1. ročník) 

„Co je to plátno?“(Kačka, 5. ročník) 
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 Žáci obou tříd při jazykovém projevu používali nespisovné výrazy, parazitní slova a 

výraznou gestikulaci rukama. Příčinou parazitních slov a gest může být nedostatečná slovní 

zásoba galerijních pojmů, kterých žáci mnoho neznají. V obou třídách se vyskytovalo velké 

množství dětí cizinců, kteří nemají dostatečnou slovní zásobu ani v českém jazyce. 

 „Mmmm, mně to připadá jako zelený koberec s červenýma tečkama a čárkama a ten 

čtverec jako odkládací plocha.“ (Lukáš, 1. ročník) 

 „No, když malovala ty obrazy, tak na ně nalepila tohle a z toho vznikne tohle. Jak 

malovala různé obrazy, tak dělá čtverec, dá tam tyhle pásky a vymaluje to.“ (Adam, 

5. ročník) 

 Žáci pátého ročníku mnohem více diskutovali mezi sebou k tématu výstavy. 

Debatovali, vedli diskuse a dlouhé rozhovory o vzniku a původu děl, kontrastu, použitém 

materiálu atd. Žáci prvního ročníku měli potřebu spíše uchopit vystavená díla pomocí hmatu, 

takže se chtěli všeho dotýkat. 

 Přímé působení výtvarných objektů na žáky u nich vyvolávalo výrazné emoce. Údiv 

je charakteristický pro obě sledované třídy. Reakce žáků byly kladné a vyvolávaly smích, 

údiv, soustředěnost na vybrané dílo. V pátém ročníku žáci řešili sociální postavení Romů 

na základě asociace, které vyvolalo jedno dílo v úvodu výstavy. Tuto diskusi vyvolal sám 

romský chlapec. 

 „Hale, to je cikánské umění. … je to ze železa.“ (Filip, 5. ročník) 

Graf  2: Vzájemná komunikace 
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 Pro první ročník je charakteristické časté střídání činností, aby žáci udrželi pozornost. 

Do výuky v galerii byly zařazeny prvky dramatické výchovy (fotoaparát vytvořený z rukou, 

kontrast na těle) a další drobné činnosti v průběhu procházení galerií (ukázka kontrastů, 

ukázka autorských knih apod.). 

 Materiál pro samotnou tvorbu měli všichni žáci stejný, avšak starší žáci si mohli vybrat 

námět, který budou zpracovávat. 

 Ve výsledných dílech pracovalo mnoho žáků pátého ročníku s 3D prostorem v podobě 

papírových objektů, leporel, ale i písmen. Jen dva žáci prvního ročníku vytvořili 3D díla, 

ostatní pracovali s plošným zobrazením. Všichni využívali kontrast a inspiraci tvorbou 

Květy Pacovské nebo přímo z děl, které je při tvorbě obklopovaly. Žáci 5. ročníku více 

pracovali s detailem a s využitím barevných papírů a tapet. Méně rozvinutá jemná motorika 

může být příčinou toho, proč žáci 1. ročníku tolik nestříhali a nelepili tapety a papíry. 

3.6.1 … z rozhovoru s vedoucí edukačního oddělení GHMP 

 Výzkumné šetření na základě polostrukturovaného rozhovoru proběhlo 

s dlouholetou vedoucí edukačního oddělení Galerie hlavního města Prahy Mgr. Lucií 

Haškovcovou166. Ta otevřeně odpověděla na kladené otázky, které zároveň objasňují chod 

edukačního oddělení. Kladené otázky se přímo týkaly výzkumu. Celý rozhovor byl nahrán 

na diktafon. 

  Na základě lepší vizuální přehlednosti jsou některé důležité jevy strukturované pomocí 

grafů.  

 Z rozhovoru vyplývá, že Galerie hlavního města Prahy se v současné době zaměřuje 

především na interaktivní prohlídky pro školy, workshopy pro rodiny s dětmi, seniory, 

znevýhodněné osoby a prezentování veřejné plastiky.  

 Potenciálu žáků z řad škol si v galerii velmi uvědomují. „Nejdůležitější jsou 

interaktivní prohlídky pro školy, protože mají největší smysl a nejvíc to funguje“167.  I jedna 

návštěva v galerii má smysl, pokud je edukační program dobře realizován. „Náš cíl je, aby 

                                                 
166 Haškovcová 2016, rozhovor 

167 Haškovcová 2016, rozhovor 
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se tady děti cítily příjemně, a aby do budoucna věděly, že je to místo, kde je čeká zážitek, 

potěší je a až budou dospělý, tak si tam půjdou odpočinout“168. Galerie jim zprostředkovává 

výstavy hlavně pomocí zážitku. Edukační pracovníci vždy dbají na zhlédnutí celé výstavy 

jako celku, a proto nejdelší dobu při interaktivních prohlídkách stráví s žáky vnímáním děl 

a komunikací nad díly. Prohlídky probíhají interaktivní formou pomocí dialogu, drobných 

her, úkolů, etud a na závěr workshopem. Následná tvorba vzniká na základě inspirace celou 

výstavou, koncepcí výstavy, tvorby autora, nebo jednoho konkrétního díla. Žák ihned 

po zhlédnutí výtvarně reaguje na tvorbu buď v prostorách galerie, nebo v novém edukačním 

centru v Colloredo-Mansfeldském paláci.  

 Pozice edukačního pracovníka v GHMP je značně usnadněná tím, že je zde 

vytvořené samostatné edukační oddělení, které nespadá pod jiné oddělení, jako tomu bývá 

ve většině českých galerií. Zahraničním trendem je právě samostatné edukační oddělení, 

které má desítky, někdy i stovky zaměstnanců. Velkou zásluhu na tom má paní ředitelka, 

která vidí velký potenciál v této práci s lidmi.  

 Velkou podporou pro výkon práce je Komora edukačních pracovníků, která spadá pod 

Radu galerií ČR. Lektoři se vzájemně navštěvují v členských galeriích a vzájemně 

se podporují, sdílejí své poznatky z praxe, podmínky práce, zážitky a zkušenosti. 

 Pozice edukačního pracovníka je těžká, vznikají různé třecí plochy mezi PR 

a marketingovým oddělením a edukačním oddělením. Je to zejména proto, že požadují 

s velkým předstihem podklady pro edukační programy pro veřejnost. Podklady vytváří 

v době, kdy výstava není koncipována ani instalována, a tak musí být velmi neutrální. 

 Dalším problémem jsou někdy externí kurátoři, kteří nedodávají včas podklady 

a materiály pro výstavy. 

 Oddělení objektů zas občas zakáže tvořit přímo v prostorách expozice, aby děti 

nezničily výstavní exponáty, což je komplikace, protože potřebují tvořit s dětmi a roztáhnout 

si tam pracovní pomůcky pro tvorbu (viz graf 3). 

  

                                                 
168 Haškovcová 2016, rozhovor 
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školy  senioři       znevýhodnění veřejná plastika 

 

          konference        komora edukačních pracovníků 

 

          galerijní pracovníci 

            ODDĚLENÍ EDUKAČNÍCH PRACOVNÍKŮ  

         externí pracovníci 

  

  

  ředitelka kurátoři             PR a marketingové oddělení 

Graf  3: Pozice edukačního pracovníka v rámci instituce GHMP 

 

 Práce edukačního pracovníka v GHMP je různorodá, ale náročná. V současné době 

v galerii pracují tři lektorky na plný pracovní úvazek a další externisté, kteří se specializují 

na určitou zájmovou skupinu lidí či ovládají cizí jazyk. 

 Jaká je náplň práce edukačního pracovníka v GHMP? Je rozdělena na „viditelnou“ 

a „neviditelnou“ (viz graf 4). Před svislou čárou je viditelná práce, kde se nachází vlastní 

realizace edukačních programů a úklid po nich. Za svislou čárou se nacházejí činnosti, které 

musí lektor vykonávat, ale většinou je ostatní pracovníci galerie nevidí, a tak si většina lidí 

stále myslí, „že si jen tak hrajeme s dětmi“169. 

  

                                                 
169 Haškovcová 2016, rozhovor 
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                                           sebevzdělávání koncepce programů 

 studium textů k výstavám 

realizace programů 

       praxe studentů  

 NÁPLŇ PRÁCE EDUKAČNÍHO PRACOVNÍKA   

  

                                    organizace práce 

 komunikace se školami 

    komunikace s vedením galerie 

 shánění sponzorů 

Graf  4: Náplň práce edukačního pracovníka 

 

 Edukační oddělení si vytváří databázi kontaktů na školy, ale především na jednotlivé 

učitele, kteří mají zájem galerii navštěvovat. Posílá jim nabídky programů před každým 

pololetím. Spolupracují s mateřskými, základními, středními, vyššími i vysokými školami 

nejen z Prahy. Dle Haškovcové170 mají stále prostor ve vybudování kontaktů se zahraničními 

institucemi. 

 Galerijní pracovníci se přímo domlouvají na koncepci programu s jednotlivými učiteli 

dle potřeb vyučujícího v rámci školního vzdělávacího programu. Program tedy realizují na 

míru dané třídě. 

 Většinou se třídě podaří, aby přišla jednou za pololetí do galerie, záleží totiž na aktivitě 

učitelů a jejich přístupu k vyučování.  

                                                 
170 Haškovcová 2016, rozhovor 
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 Galerie především kvůli časové náročnosti programů neinklinuje ke třífázovému 

programu vzdělávání v galerii. 

3.6.2 … pozice lektora 

 Pozice lektora vyžaduje důkladnou přípravu – nastudování podkladů od kurátora, 

kontext autora a doby, přípravu materiálů a pomůcek atd. Přípravě a promyšlení edukačního 

konceptu bylo věnováno mnoho času, což se prokázalo v návaznosti jednotlivých 

vyučovacích jednotek a splnění dílčích cílů. Na základě polostrukturovaného rozhovoru 

s  Lucií Haškovcovou byly programy vždy pečlivě, podrobně a výborně nachystané. Galerie 

se z důvodu obsáhlosti objektů nemůže věnovat takto zevrubné přípravě. Program byl 

přizpůsoben adekvátně danému věku účastníků. 

 Stěžejní pro tuto práci je milá, srdečná a vstřícná komunikace s návštěvníky a přátelská 

atmosféra. 

 Dalibor Neckář (učitel 5. D) hodnotil kladně individuální přístup lektorky 

k jednotlivým žákům, vhodné začleňování galerijních slov a jejich vyjasňování mezi žáky. 

Podle jeho odpovědí žáci i po návštěvě galerie reagovali na fotoaparáty vytvořené z rukou. 

Na žáky prvního ročníku bylo řečeno příliš mnoho instrukcí v úvodu. Všechny tři části 

programu byly náročné na pozornost žáků. Pro zlepšení programu učitel doporučuje tvorbu 

písmen v úseku galerie, kde jsou vystavená, dále pak neustálé opakování kontrastu 

a  ukazování příkladů171.  

 Olga Fišerová (učitelka 5. C) ocenila příjemné vystupování lektorky, komunikaci 

s dětmi, přirozenou autoritu, vtip a skvělé zvládnutí skupiny integrovaných žáků 

s poruchami učení172. 

 Z praxe vyplývá, že je důležité reagovat na realitu a být flexibilní. Mezi přednosti 

lektorky patří dominantní hlas, oční kontakt, přirozená gesta, komunikace se všemi žáky i 

učiteli. Hodně prostoru bylo necháno dotazům a dialogu. S absolvováním více programů 

jsou nabírány zkušenosti a dochází k progresu lektora. Pohyb po prostoru galerie s žáky je 

velmi specifický v porovnání s prostorem školní třídy. Individualizace programu a nastavení 

                                                 
171 Neckář 2016 

172 Fišerová 2016 
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adekvátní obtížnosti je velmi náročné. Je nutné vybrat vhodné metody a postupy práce. 

Pro  koncipování a realizaci programů bylo důležité vžít se do role účastníka programu. 

 Vyzkoušet si pozici galerijního pedagoga je velkou zkušeností pro začínajícího učitele. 

Pedagog zaměřující se na žáky prvního stupně byl v roli lektora, který zprostředkovává 

výstavu žákům. Do této pozice se mohou běžně dostávat všichni učitelé, kteří chtějí 

zprostředkovat kulturní instituce dětem a v těchto institucích nemají specializované 

galerijní/muzejní pedagogy. 

3.7 Zhodnocení získaných informací 

„Na žácích byla vidět radost z tvoření. Důležité je, zda výstava vyvolá emoce, to se stalo.“ 

            (Olga Fišerová) 

 Na základě třífázového systému vzdělávání dochází v průběhu k celkovému 

kritickému hodnocení dílčích cílů a jejich naplnění. Cíle jsou stanovoné na základě 

konkrétních Školních vzdělávacích programů, požadavků učitelů a věku účastníků. Míra 

naplnění jednotlivých cílů se u každého jedince lišila dle individuálních schopností. 

Hodnocení naplnění cílů vždy vyplynulo ze závěrečné reflektivní fáze, dle získaných 

produktů a na základě rozhovorů s vyučujícími vybraných tříd. 

 Výuka dle třífázového systému se pro galerijního pracovníka jeví jako časově velmi 

náročná. Organizace a promyšlení návaznosti jednotlivých částí je obtížná. Galerijní 

pracovník nezná charakter jedinců třídy a jejich dosavadní zkušenosti. Lze stanovit 

všeobecné úkoly a otázky, které musí každý vyučující uchopit individuálně. I pro školního 

pedagoga je komplexní příprava náročná. Musí si předem nastudovat studijní podklady 

k výstavě, pokud mu je galerie nedá. 

  Účinky a provázání jednotlivých složek vzdělávání před-při-po však dokazují, že žáci 

projevili větší zájem o výstavu, samotnou autorku a její díla. Přípravná fáze žáky motivovala 

ke zjištění informací o výstavě a samotné autorce. Při návštěvě galerie byl nejcennějším 

výstupem samotný zážitek z výstavy jako celku. Po programu ve škole došlo k opakování 

a  upevnění nových informací s časovým odstupem.   

 Po absolvování edukačního programu v GHMP někteří žáci vytvářeli leporela 

v domácím prostředí a dále si ještě dohledávali informace o osobnosti Květy Pacovské. 
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Několik žáků z prvního ročníku po návštěvě galerie projevilo zájem o půjčení si knih autorky 

výstavy nebo jiných autorských knih.  

 Žáci v galerii rozvíjeli také klíčové kompetence především kompetenci k učení, např. 

popisovali, jak pracovali na zadaném výtvarném úkolu, přizpůsobili se novým podmínkám 

a prostředí výuky v galerii, pracovali s informacemi atd. Neopomenutelné nejsou ani 

kompetence komunikativní, např. žáci využívali správné termíny a výrazy, které souvisejí 

s tématem galerie a výstavy, srozumitelně vysvětlili myšlenku, odpovídali na položenou 

otázku, diskutovali, vyjadřovali názory a pocity atd. a kompetenci občanskou, kdy 

si  utvářeli vztah ke kulturní instituci. 

 Obě třídy se zabývaly výstavou v delší časové provázanosti - v blocích, což umožňuje 

nahlížet na tvorbu z různých úhlů pohledů. Interdisciplinární návaznost byla vyučujícími 

dále zahrnuta do českého jazyka, matematiky, přírodních věd a mediální výchovy.  

 Všichni žáci byli ovlivněni tvorbu Květy Pacovské. Zamýšleli se nad vznikem díla, 

výtvarným záměrem, barevností, materiálem ale i institucí galerie. Byli vystaveni přímému 

kontaktu s originálními uměleckými díly, které jsou vizuálně velmi přitažlivé. Především 

autorské knihy mají nejen vizuální, ale také haptický charakter. Došlo k propojení tvorby 

autorky s vlastní výtvarnou reakcí na dílo Květy Pacovské. „Skrz vlastní výtvarnou reakci 

v galerii žáci pátého ročníku získali představu a pozitivní vztah k abstraktnímu umění.“173 

 V závěrečné evaluaci navrhuji několik inovací, které vedou ke zlepšení a k zamyšlení.  

1. Koncepce programu byla zaměřená především na autorské knihy Květy Pacovské, což pro 

žáky prvního stupně bylo jistě uchopitelnější, konkrétnější a bližší. S leporelem se většina 

dětí setkává již v batolecím věku a od prvního ročníku pak čtou knihy. Samotná výstava je 

ale koncipovaná jako přehlídka děl a obrazů, ze kterých vychází autorské knihy, kterých 

na  výstavě mnoho není. Při přípravě dalších edukačních programů by bylo vhodné vycházet 

přímo z vystavované tvorby. 

                                                 
173 Fišerová 2016 
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2. Při procházení galerií dát žákům více prostoru, o kterém díle se chtějí bavit, rozebírat ho. 

Bylo by vhodné v každé výstavní místnosti vybrat jedno stěžejní dílo a na něj dále 

navazovat. 

3. Vhodné by bylo, aby každý žák měl při procházení galerií svou vlastní stírací tabulku 

s fixou či zapisovací blok, kam by si mohl při procházení galerií zaznamenávat své 

poznámky, kresby či asociace. Případně by na tabulky mohli zapisovat odpovědi na některé 

kladené otázky.  

4. Pro udržení pozornosti žáků v galerii zařadit více manipulativních činností a prvků 

dramatické výchovy. 
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4 Výtvarná část 

4.1 Kniha jako výtvarný objekt 

„Kniha je architektura, je daným prostorem, do kterého pomalované, prořezané a prázdné 

stránky komponuji.“ (Květa Pacovská)  

 Výtvarné objekty jsou vytvořeny jako výtvarné reakce na autorské knihy Květy 

Pacovské. Na výstavě Květa Pacovská: Maximum Contrast v Městské knihovně jsou 

na  zdech motta, ze kterých vychází její tvorba. Motta jsou klíčová pro následující práci, 

pomocí nichž dochází k bližšímu pochopení děl autorky výstavy. Vžití se do role žáků či 

návštěvníků je východiskem pro práci edukačního pracovníka v galerii, a tak dochází ke 

konfrontaci návštěvníků a lektora programu. Lektor je zde v jiné pozici, má nastudované 

texty o autorce, zná její díla, celou tvorbu, práci se věnuje více času, ale nevzniká 

v prostorách galerie nebo edukačního centra. Výsledkem výtvarné reakce jsou dvě autorské 

knihy. Východiskem pro práci je geometrická abstrakce v podobě kruhů a minimalismus 

(viz obr. 18 ‒ 21). 

Obr. 18: Malá autorská kniha 
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  Papír je důležitou součástí tvorby Květy Pacovské, a proto je i hlavní doménou 

výtvarné části diplomové práce. Jsou řešeny vlastnosti papíru jeho struktura, lesk, pružnost, 

hmotnost, velikost, barevnost atd. 

 Jako materiál na šití autorské knihy byla zvolena bílá nit, její dlouhé části zůstaly 

nezastřižené a tvoří detail vazby u větší knihy. Opticky zvětšují knihu a jsou hravé. 

 Kontrast je prostoupen celou tvorbou. Lze objevit záměrný kontrast v jednotlivých 

knihách, ale i v obou navzájem. Nejnápadnějšími kontrastními vlastnostmi jsou rozměry 

(vysoký/široký, malý/velký, široký/úzký), světelné podmínky (světlo/stín, tma/denní světlo, 

denní světlo/zářivka), haptické provedení (hladký/hrubý, vystřižený/vytržený), plošné tvary 

(malé/velké kruhy, tečky) či míra geometrické abstrakce. 

  Prostor a jeho vytyčení hraje důležitou roli při koncepci, realizaci a vnímání 

autorských knih. Hloubkou je dosažen trojrozměrný efekt, při němž je nutné využít 

vizuálního smyslu. Strukturou lze vnímat dílo po haptické stránce. Netradičnost knih nutí 

diváka sáhnout si na ně, protože chce objevit něco nového, překvapivého či neviditelného. 

Hravá funkce je charakteristická pro autorské knižní objekty. Vznik jednotlivých stránek byl 

předem důkladně promyšlen, což dokládá i jedna přiložená maketa. 

 Slovem hravé lze charakterizovat vzniklé originální knihy. Objevují se v nich stránky 

prořezané, vytrhané, slepené a zmuchlané. V různých světelných podmínkách lze nahlížet 

na dílo z různých pohledů, stránky mohou prosvítat, prolínat se, odrážet větší stín a vzájemně 

se ovlivňovat. 

 Bílá barva dvou druhů papírů je doplněna bílou nití. Lze si povšimnout, že hmotnost 

a bělost papíru je pro dílo významná. Střídají se různé gramáže listů, které narušují harmonii 

celého díla, dokonce si divák může myslet, že silnější gramáž odděluje kapitoly knihy.  

 Na realizaci a výrobu autorské knihy byly využity nabyté knihařské znalosti, takže díla 

byla realizována dle odborných postupů. Vazba je záměrně nedokončená, chybí jí knižní 

desky. Hřbet knihy tak otevřel jinak skryté krásy, které jsou schované pod deskami. Ruční 

šití knihy je v současné době výjimkou, nakladatelství dávají přednost lepeným vazbám. Lze 

porovnat hřbety obou knih. Výsledkem zjištění je, že malá kniha je šitá na papírový proužek 

z důvodu lepší stability tlustého hřbetu, velká kniha je šitá pouze silnější nití. Šití komplexně 
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doplňuje design knihy a není rušivým elementem. Obě knižní vazby jsou opatřeny 

ochrannými deskami. 

 „Kruh je forma bez začátku a bez konce, je znakem nekonečna.“ (Květa Pacovská) 

 Kruh je hlavním námětem knih a je jejich spojovacím prvkem. Z velmi konkrétních 

tvarů se v některých částech knihy stávají abstraktní kruhy. Různé velikosti a průměry 

se dostávají do kontrastu. Také množství kruhů na jedné straně knihy je limitováno. 

 Pro dětského diváka by tyto dva svazky byly přínosné pro názorné ukázání kontrastu. 

Žák by tak lépe uchopil tuto problematiku vizuálně obrazného vyjádření. 

 Každý si může najít svou stránku, která ho osloví, ale dílo je vnímáno jako harmonický 

celek. Obě autorské knihy jsou originálně vytvořené a vzájemně se ovlivňují (viz obr. 18). 

 

 

 

Obr. 19: Velká autorská kniha  
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Obr. 20: Velká autorská kniha 
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Obr. 21: Kruh 
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5 Závěr 

 Diplomová práce navazuje na aktuální problematiku vyvíjejícího se oboru 

galerijní/muzejní pedagogika. V současné době se řeší především problém s nedefinováním 

pozice galerijního/muzejního pracovníka v galerii/muzeu. Tím není vyjasněná náplň práce, 

vzdělání a platové ohodnocení. Edukační pracovník se díky tomu dostává do problémů 

s dalšími zaměstnanci jako kurátory či konzervátory. 

 Vzájemná Spolupráce mezi galerií a školou se odvíjí z koncepce a strategie vybrané 

galerie. Lektorky si vytváří databázi různých typů škol a elektronicky oslovují učitele 

dvakrát ročně. Realizace programů probíhá dle individuálních potřeb tříd na základě 

předchozí domluvy s učitelem. Učitel s lektorem si stanovují dílčí očekávané výstupy, které 

by měl splnit žák po návštěvě galerie. 

 Diplomová práce ukázala přínos třífázového modelu edukace ve škole před návštěvou 

galerie, v galerii a ve škole po návštěvě galerie u žáků 1. a 5. ročníku. V praxi se daný model 

jeví jako velmi přínosný pro všechny žáky. Žáci byli připraveni na výuku mimo školní 

budovu a její specifičnost. V galerii se navazovalo na předchozí informace ze školy. 

Prostředí kulturní instituce se stalo místem pro výuku, ne zábavu. Zážitek a celkový dojem 

z výstavy hrál nejdůležitější roli. Propojenost jednotlivých částí se u žáků projevila ve větší 

motivovanosti a zájmu o výuku v galerii, výstavu i Květu Pacovskou. Výuka v blocích 

umožnila nahlížet na tvorbu autorky výstavy z různých hledisek, v kontextu a podrobně. 

Došlo k navázání v mezipředmětových vztazích, tím byly propojeny jednotlivé obory 

a předměty. 

 Žáci v galerii rozvíjeli především kompetenci k učení, komunikativní a občanskou, 

v menší míře i další kompetence definované v RVP ZV. Osvojili si prostředí galerie, vnímali 

díla a tvorbu Květy Pacovské. Rozšířili si slovní zásobu o galerijní pojmy. Vlastní výtvarná 

reakce byla důležitou součástí programu, došlo k navázání na tvorbu autorky přímo 

v prostředí výstavy. 

 Na základě otevřeného kódování výpovědí z edukačních programů v galerii byly 

porovnány rozdíly a shody mezi 1. a 5. ročníkem. Odlišnosti byly nalezeny v pohybu 

po prostoru, ve vnímání vystavených děl, ve zkušenosti s návštěvou galerie/muzea, 
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v dodržování stanovených pravidel a kázně žáků, komunikaci žáků a ve způsobu a množství 

kladených otázek. Shodně projevili emoce, používali nespisovné výrazy, parazitní slova 

a výraznou gestikulaci rukama. Žáci pátého ročníku na základě asociace rozlišovali sociální 

postavení Romů. 

 Stěžejní pro práci galerijního pedagoga je milá a vstřícná komunikace s návštěvníky 

a přátelská atmosféra. Je nutné adekvátně přizpůsobit program věku účastníků a 

individuálním potřebám, ukazovat názorné příklady a nepřekombinovat množství činností. 

Vhodné je využívat při programech metod dramatické výchovy i kritického myšlení.  
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