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ABSTRAKT 

Disertační práce pojednává o vybraných aspektech personalizační úrovně edukace ve 

výtvarné výchově a je členěna do několika celků. 

Nejprve pojednává o aktuální situaci v oboru a specifikách edukace expresí. Dále 

prezentuje poznatky z oborů psychologie, psychoterapie, arteterapie a neurověd a jejich 

možnosti aplikace do oboru VV z hlediska formování obsahu učebních úloh, tak 

způsobu výuky. Na konkrétních kazuistikách z VV a arteterapie je možné sledovat 

průběh  

a výsledky aplikace těchto poznatků. Další kapitola práce je věnována popisu příkladu 

vzdělávacího modelu učitele/artefiletika VV, která rozvíjí personalizační, socializační  

a enkulturační složku edukace.  

Náhled a interpretace všech daných témat, kterými se zaobírám v disertaci, je veden 

snahou, jak korektně pracovat s personalizační složkou v učebních úlohách tak, aby 

nebyl překročen edukační rámec a nebyla realizována pseudoarteterapie.  

Rozhodující roli v tom, co se v hodině děje, má učební úloha a její realizace  

a intepretace. Ve středu pozornosti jsou poznávací motivy, které jsou úlohou 

akcentovány a rozvíjeny. Slavík, Géringová, Hajdušková  nabízí dělení těchto 

poznávacích motivů na vzdělávací a terapeutické. Na základě své disertační práce  

a jejích výsledků považuji za účelné tento model rozšířit o motivy salutogenetické. 

Výkladu a zdůvodnění tohoto rozšíření pojetí je věnován závěr disertace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

edukace, personalizace, výchova, výtvarná výchova,  artefiletika, arteterapie, exprese, 

expresivní zážitek, poznávací motivy, salutogenetický motiv 

  



   

ABSTRACT  

 

This doctoral thesis deals with selected aspects of personalization level of teaching in Art 

Education and is divided into several units. First I discuss the current domain situation 

and specifics of education through expression. Further I present findings from the fields 

of Psychology, Psychotherapy, Art Therapy and Neuroscience and their potentials for 

its introduction into the field of Art Education in terms of preparing the content of 

teaching tasks and methods. The process of implementation of these findings and its 

outcomes are shown on specific case studies. 

The next chapter focuses on description of an example of a training model of  

a teacher/Art-philetic Art educator, who develops the components of personalization, 

socialization and enculturation in the process of teaching. The point of view and the 

interpretation of all of the issues that I deal with in this thesis, is driven by effort to 

work correctly with the personalization component in teaching tasks in order to not to 

exceed the educational framework and not to perform pseudo – Art-Therapy. The 

teaching task, its putting into practice and its interpretation determine what is happening 

in the classroom. The focus is on cognitive motives that are accentuated and developed. 

Slavik, Géringová and Hajdušková offer distinction of these cognitive motives between 

learning and therapeutic ones. On the basis of results of the thesis I deem appropriate to 

extend this model of salutogenetic motives. The thesis conclusion is dedicated to 

explanation and justification of the extension of the cognitive motives concept. 
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Therapy, expression, experience through expression, cognitive motive, salutogenetic 

motiv  

 



  

Obsah  
1 Úvod ................................................................................................................................... 8 

2 Koncepční východiska disertační práce ........................................................................... 15 

2. 1.Oborový kontext ...................................................................................................... 15 

2.1.1.Aktuální stav oboru 15 

2.1.2.Výchovný paradox jako obecný základní zdroj potíží 20 

2.1.3.Exprese jako obsah a způsob edukace – obsahové pole a komunikační jazyk 23 

2.1.4.Artfiletika jako „dobrá, praktická teorie“ 27 

2. 2.Uplatnění osobní profesní teorie (OPT) v konceptu disertační práce ...................... 31 

3 Metodologická východiska empirické části ..................................................................... 34 

4 Teorie mentalizace ve vztahu k expresi ........................................................................... 38 

4. 1.Vztah mezi teorií mentalizace a artefiletikou .......................................................... 45 

4.2. Význam psychické distance v expresivním zážitku ................................................ 49 

5 Vidět, vědět…, a (po)cítit ................................................................................................. 52 

5. 1.Cítím, slyším, vidím … člověka .............................................................................. 54 

5. 2.Vztah mezi afektivními a kognitivními procesy ...................................................... 60 

5. 3.Závěr ........................................................................................................................ 66 

6 Tvorba významu v expresivním díle ................................................................................ 68 

6. 1.Interpretace významu exprese v arteterapii ............................................................. 68 

6. 2.Přístup k interpretaci významů v edukačním artefiletickém kontextu .................... 82 

6. 3.Závěr ........................................................................................................................ 91 

7 Tvořivost schovaná ve „Slepé tužce“ ............................................................................... 93 

7.1Závěr ........................................................................................................................ 101 

8 Vzdělávání v artefiletice ................................................................................................. 103 

8. 1.Klíčové uzly artefiletického procesu ..................................................................... 103 

8. 2.Příprava na aktuální podmínky artefiletické situace .............................................. 105 

8. 3.Příprava pro oborový kontext realizace artefiletiky .............................................. 106 

8. 4.Znalost obsahu pro artefiletickou činnost .............................................................. 108 

8. 5.Psychosociální kompetence artefiletika ................................................................. 111 

8. 6.Význam sebereflexe a supervize v artefiletické přípravě ...................................... 112 

8. 7.Shrnutí .................................................................................................................... 114 

9 Závěr ............................................................................................................................... 116 

9. 1.Salutogenetický rozměr výchovy ........................................................................... 122 

9. 2.Konkrétní výsledky ................................................................................................ 127 

10 Literatura ........................................................................................................................ 131 

10. 1.Internetové zdroje: ............................................................................................... 137 

11 Seznam obrázků ............................................................................................................. 138 

 

  



8 

 

1 ÚVOD 

Předložená disertační práce byla pro mne možností, jak zformulovat a vyjádřit svůj postoj  

k některým aspektům problematiky a současného stavu našeho oboru - výtvarná výchova. 

Věřím, že práce by mohla přispět k porozumění tomuto stavu v teorii a k jeho zlepšování  

v praxi.  

N. Fulková (2014, str. 377-381) popisuje současný stav výtvarné výchovy následovně: 

„Výtvarná výchova si klade otázky – a to v souvislosti se svými vzdělávacími ambicemi – zda 

se má přidržet tradičních vazeb na samostatnou oblast výtvarného umění, nebo zda má 

obydlet širší území vizuální kultury, kde se může potkávat jak s výtvarným uměním, tak  

s vizuálními a dalšími produkty a projevy současných kreativních průmyslů, nebo má mít na 

starost i ontologické, etické a hodnotové otázky fakt vysoké neaprobovanosti a s ní spojené 

nízké kompetentnosti učitelů (v praxi) v základním poli vědních obsahů předmětu je provázán 

různými reduktivními polohami předmětu, které rezignují na nároky kognitivní dimenze tvůrčí 

činnosti žáků…nebo jsou redukce výtvarné činnosti na intuitivní, vhledové emocionální 

projekce psychických stavů…další na zúžené chápání kultury jako domény „elitního“ umění.“ 

Fulková v uvedeném citátu zmiňuje několik ústředních otázek, které jsou závažné, ale  

v principu nikoliv zcela nové, protože, v závislosti na historickém kontextu v různých 

variantách provázejí výtvarnou výchovu (dříve „kreslení“) již od počátků vzdělávací 

existence.  Ústřední otázka zní: „ Jak máme v této situaci, jako výtvarní pedagogové, 

aktivně tvořit obsah vyučování a jak by měla být strukturována výuka v systému 

provázaných žákovských úloh?“ (Fulková in Chrz, Slavík, Štech, 2014, str. 378, dále srov. 

Dytrtová, 2014, Slavík, 2014, 2012 aj.). Při řešení této základní otázky se univerzitní obor 

musí vyrovnat s klíčovým akademickým požadavkem: zavést teoretické výkladové rámce pro 

svou empirii, resp. pro výzkum, tj. vypracovat systém pojmů, který (a) umožní porozumět 

cílovému poli – výuce, (b) co možno precizně se o něm odborně dorozumět  

a (c) v odpovídajících kontextech zdůvodňovat odborné soudy a úsudky. Pro výchovné  

a vzdělávací obory, k nimž výtvarná výchova bezesporu patří, je tento úkol ztížený nárokem 

na kvalitu výuky. To znamená, že pojmový aparát oboru má nejenom umožnit popis, 

diagnostiku a vysvětlování toho, co se ve výuce děje, ale má též objasňovat hodnocení kvality 

výuky a podpořit uvádění důvodů, proč je určitá výuková situace kvalitní, nebo proč má být 

zlepšena. 
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Z uvedených požadavků vyplývá nutnost rozlišovat, zároveň však propojovat dva různé 

přístupy k pojmům a jejich užívání: jednak okruh pojmů a způsobů jejich užití, říkejme jim 

analytické, který dovoluje co nejpřesněji a nejobecněji popisovat základní rysy, faktory či 

komponenty výuky, a za druhé okruh pojmů a způsobů jejich užití, říkejme jim evaluační, 

který hodnotí anebo objasňuje kvalitu na ose lepší – horší výuka. Každá z těchto dvou oblastí 

náhledu na výuku má svůj zvláštní režim zdůvodňování a kritické argumentace, proto nemají 

být libovolně zaměňovány. Zároveň však se oba přístupy nezbytně doplňují a podporují, 

mnohdy i překrývají, proto je nelze od sebe libovolně odtrhovat anebo je nekontrolovaně 

zaměňovat, aniž ztrácíme cosi důležitého či dokonce nezbytného.  

K tomu je nutné dodat, že při konkrétním užívání terminologie závisí interpretace významů na 

situačním kontextu a způsobu uchopení pojmu, proto je důležité rozdílům i překryvům mezi 

analytickým a evaluačním přístupem věnovat zvláštní pozornost. Příkladem může být jeden 

ze základních popisných a hodnotících rámců, který je v centru zájmu mé disertační práce. 

Mám na mysli rozlišení tří hlavních rovin cílového zaměření výuky prostřednictvím pojmů 

personalizace, socializace, enkulturace (podrobněji viz dále v textu).  

Tyto pojmy lze z jedné strany pojímat převážně analyticky a popisně jako nástroj pro třídění 

nepominutelných stránek výuky – (I) personalizace se týká odpovědí na otázku, co se žák 

naučil, jak rozumí sám sobě, jak dokáže sám sebe vést životem a jaké svoje dispozice obohatil 

či rozvinul prostřednictvím určité učební úlohy, (II) socializace zahrnuje rozmanitá řešení 

otázky, jak dokáže rozpoznávat sociální vztahy a jejich kvalitu a jak se s pomocí výchovy 

dokáže začleňovat do sociálních skupin ve svém společenském prostředí, (III) enkulturace 

obrací pozornost k otázce, jaké složky kulturního obsahu žák zvládl, jak jim rozumí a jak se  

o nich umí dorozumět.  

Tutéž trojici pojmů lze však v jiném kontextu pojímat jako evaluační, a to tehdy, použijeme-li 

je jakožto měřítka či kritéria pro posuzování, zda některá z uvedených stránek ve výuce není 

nadmíru oslabena, není dostatečně propojena se dvěma ostatními, nebo se uplatňuje jen  

s nepostačující kvalitou. Příkladem tohoto evaluačního pojetí může být následující citát:  

„Nový trend personalizačních a individualizačních přístupů ve vzdělávání je sice slibný, ale 

je potřeba kriticky hodnotit, zda v situacích praxe skutečně přináší změnu, nebo zda jde jen  

o další taktiku edukačních diskurzů, směřující k přijetí stávajících hodnot, norem a institucí, 

tentokrát pod hlavičkou personalizace.“ (Fulková, 2014, str. 380) 



10 

 

Z citace lze snadno interpretovat, že pojem „personalizace“ je v ní užitý evaluačně  

a v kritickém duchu. Citovaný text tuto kritiku dále nerozvádí, je nicméně dost dobře možné 

odhadnout, že je zacílena na předpokládanou disproporci mezi personalizací, socializací  

a enkulturací a nejspíš i na slabou provázanost mezi personalizací a zbylými dvěma 

kategoriemi z uvedené trojice. Pro univerzitní obor však tento oprávněný nárok zůstává 

pouhým politickým heslem, není-li teoreticky objasněn a empiricky doložen výzkumem 

praxe. Přitom platí, že empirické ověřování určitých předpokladů se dost dobře nemůže obejít 

bez teoretického objasňování myšlenkových východisek.  

Tvrdíme-li tedy, že personalizace ve (výtvarné) výchově je sice „slibná“, ale hrozí petrifikací 

zastaralých „hodnot, norem a institucí,“ měli bychom nejprve do potřebné hloubky vyložit, co 

se vlastně pod pojmem personalizace myslí a jak tento pojem souvisí s druhými dvěma v dané 

trojici. Přitom bychom měli věnovat zvláštní pozornost klíčovému momentu, kde se 

rozhoduje o kvalitě výchovné a vzdělávací činnosti: procesu učitelova zadávání a žákovského 

řešení učebních úloh ve výuce. Měli bychom tedy na problematické téma pohlížet nejprve 

„zdola“, z pozice učitelského a žákovského pohledu na výuku, protože právě tady je nutné 

činit korekční zásahy, budeme-li chtít něco měnit s cílem zvyšovat kvalitu výuky. Současně  

s tím samozřejmě nelze pomíjet náhled „shora“, tj. s oporou o teoretické abstrakce.  

K tomuto cíli směřuje i moje disertační práce. V ní vycházím z předpokladu, že 

personalizační hledisko je ve výuce výtvarné výchovy jednak nezbytné, protože je nelze  

z uvedené pojmové trojice škrtnout bez ztráty něčeho pro výuku zcela základního  

a nepominutelného, jednak může být pokládáno za výchozí, budeme-li se opírat  

o konstruktivistický předpoklad, že učení a jakákoliv výuka musí vždy nějakým způsobem 

navazovat na to, co žáci již znají a s čím mají osobní zkušenost. Citovaná autorka sama tento 

přístup vystihuje slovy:  

(…) „vystoupit z kultury nelze, ale její projevy lze kriticky studovat. Lze se naučit uvažovat  

o vlastní situovanosti a subjektivitě z perspektivy diference (deridovské différance), jež 

odkazuje k jinakosti, nestejnosti, nepodobnosti, mnohosti. Lze ale najít „návod k použití“ 

odložených významů, na hledání smyslu v nesmyslu, návod na omyly, chyby, absurditu, 

směšnost a naivitu, na činnosti neužitečné a bezcílné, ale osvobozující a opravdové?“ 

(Fulková in Chrz, Slavík, Štech, 2014, str. 397) 

Výchovný a vzdělávací smyl personalizace je zde opřen o základní tezi reflektovat vlastní 

situovanost,  
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tj. porozumět si v kontextu dané společnosti a její kultury. To je v souladu s obecným 

chápáním personalizace jako rozvíjení osobnosti žáka s cílem (a) využívání jeho potencialit 

učit se a (b) rozvinout metakognici (porozumění si) a s ní též autoregulaci (zvládání se). Má-li 

si žák porozumět, musí se učit, a má-li se přimět k učení, musí se zvládat. V tomto zacyklení 

je ústředním požadavkem uvědomit si kulturní významy, které mne vysvětlují v mé 

individualitě a v mé situovanosti ve světě.  Derridovo differance poukazuje na unikavost takto 

chápaného významu, který v aktuálních situacích tvorby a její interpretace se vždy znovu 

vymyká přesnému a jednoznačnému uchopení právě proto, že musí být vždy znovu 

„personalizován“, aby mohl být uchopen a potvrzen ve své existenci. Zároveň je však vždy 

znovu nesen nárokem na dorozumění s ostatními, tj. nárokem na potřebnou míru shody,  

a tedy i pravidelnosti a normativity, která je nezbytným předpokladem jeho sociálního  

a kulturního uplatnění.  

Osobnost žáka a jemu odpovídající personalizační stránka výchovy nebo vzdělávání je  

z těchto zorných úhlů pomyslným „uzlem“ či „úběžníkem“, ke kterému konverguje napětí 

mezi neopakovatelností a opakováním, mezi jedinečností a normou, mezi reprodukcí  

a inovací (Slavík, Chrz, Štech et al., 2013, s. 151 n.).  

Personalizaci tedy nelze odmítnout nebo před ní zavírat oči, protože je to konec konců 

osobnost žáka, o kterou se ve výuce jedná vždy. Nemůžeme však zapomínat, že cílem je 

změna osobnosti: její rozvoj, její obohacení a její kultivace. Problém proto nastává tehdy, 

omezí-li se výše uváděné tři klíčové edukační složky na jednu jedinou. V praxi ovšem taková 

drastická redukce bezezbytku prostě není možná, protože bez sociálního a kulturního kontextu 

by z výuky vymizel obsah – nebylo by „co učit“. Personalizační úroveň tedy není 

představitelná bez socializačních a enkulturačních souvislostí. Ty se však samy bez 

personalizace neobejdou – nebylo by totiž „koho učit“. Nejde tedy tolik o to, že by nějaká z 

oněch tří složek ve výuce úplně chyběla, ale spíš o to, že je nedobře uchopena, zatemněna tím, 

že není provázena nabýváním znalostí či je zkreslena nekvalitním pojetím výuky. 

Výtvarná výchova by si proto měla všechny tři uvedené stránky výuky dobře uvědomovat, 

analyzovat jejich obsah a rozpracovat metody jeho zpracování do učebních úloh i do kritérií 

pro evaluaci kvality výuky. Přitom musí na prvním místě zohlednit fakt, že vzdělávacím 

nástrojem pro edukační proces ve všech třech těchto úrovních jsou symbolické systémy kultury 

a symbolizační procesy, které je uvádějí do pohybu. Symbolizace je hlavním a také jediným 

prostředkem výchovy, který lze racionálně kontrolovat a dorozumět se o něm tak, aby se bylo 

možné do potřebné míry shodovat anebo porozumět vzájemným rozdílům a vědomě je 
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přijmout. Symbolizace je výsledkem interpretování vnějších reálných podob artefaktů, které 

jsou potenciálním nositelem obsahu. Právě vnější podoba umožňuje svou reálností výchozí 

bod, který je vnímán všemi, ale může být vnímán různě, s různě velkým interpretačním 

rozptylem, a tak se může proměňovat jeho obsah rozpoznávaný účastníky. Jejich diskuze nad 

možnými rozdíly v rozpoznávání a výkladu obsahu tak není pouhá abstraktní hypotéza, ale je 

vždy možné se v rozmanitých výkladových kontextech racionálně vracet k reálné podobě 

nosiče. Proto právě symbolizaci je nezbytné věnovat zvláštní pozornost a mít pojmy k její 

analýze a k porozumění jejím výchovným funkcím. 

Pro výtvarnou výchovu je proto zásadně důležité odlišit hlavní typy symbolizace, které v praxi 

samozřejmě nepůsobí odděleně, ale jejich rozlišení je podstatné pro to, abychom analyticky  

s dostatečně velkou mírou generalizace porozuměli tomu, co se učí a jak se to učí. Tento 

problém v práci řeším s oporou v Goodmanově odlišení denotace, exemplifikace a exprese. 

Reaguji tím na dříve kritizovaný stav tzv. spontánně tvořivého pojetí výuky, v němž se pod 

vlivem obecné kategorie tvořivosti vytrácela výtvarná specifičnost výtvarné výchovy jako 

vzdělávacího předmětu i jako didaktického oboru (srov. Uždil, 1978, s. 233 – 234, Slavík, 

1997, s. 157 – 160).  

K znovunalezení této oborové specifičnosti výtvarné výchovy navrhuji upřesnit obecný pojem 

„tvorba“ odpovědí na otázku „jaká tvorba“ a použít k tomu nejprve Goodmanův pojem 

„expresivní tvorba“. Níže v této práci podrobněji objasňuji, proč je právě tento pojem pro 

výtvarnou výchovu důležitý. Na tomto místě pouze předběžně povím, že jeho prostřednictvím 

je možné propojit personální (či subjektivní, ego-centrickou) rovinu tvorby s rovinou sociální 

a kulturní. Jinými slovy, pojem exprese umožňuje z analytické hloubky popsat a vysvětlovat 

souvislosti mezi personalizační, socializační a enkulturační stránkou výtvarné výchovy, a to 

prostřednictvím svého rozhodujícího aspektu: metafory (viz ???? ). Teprve tehdy, získáme-li 

tímto způsobem v analytické fázi odborné práce obecněji přijatelné pojmové nástroje pro 

základní popis, můžeme na to navázat úvahami o kvalitě a následně též hodnocením 

konkrétního průběhu výuky. Jeho základem, jak bylo řečeno, jsou učební úlohy. 

Je tedy podstatné dobře rozumět tomu, jakým způsobem individualita žáka, jeho osobnost  

a nazírání na svět determinují rozpoznávaný obsah pedagogických úloh a zároveň, jak tyto 

pedagogické úlohy jeho osobnost ovlivňují a formují. Jinými slovy, analýza personalizační 

úrovně může být východiskem a oporou pro dorozumění o spojitosti všech částí základního 

„trivia“ požadavků na edukaci. Na tomto podkladě je možné skládat celkovou mozaiku 
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poznání k tomu, jak a co učit ve výtvarné výchově, aby byly naplněny všechny její 

požadované funkce. 

Moje disertační práce se věnuje vybraným aspektům personalizační úrovně edukace – jak  

z pohledu aplikace teorií z psychologie, psychoterapie, arteterapie a neurověd do oboru 

výtvarné výchovy tak, aby umožnily rozšířit poznatky o tom, co má být také obsahem učiva  

a jak toto učivo žákovi/žákům zprostředkovat. Na konkrétních kazuistikách z hodiny výtvarné 

výchovy a arteterapie je možné sledovat průběh a výsledky aplikace těchto poznatků. V další 

kapitole pak popisuji příklad vzdělávacího modelu učitele/artefiletika tak, aby mohl učitel 

disponovat „základní znalostí obsahu“ (subjekt matter content knowledge), a mohl tak 

vstoupit do dialogu s žáky a byl schopen zprostředkovat takové znalosti, zkušenosti  

a dovednosti nejenom žákům ale i kulturní societě obecně, aby byly efektivní. 

Můj náhled a interpretace všech těchto témat, kterými se zaobírám v disertaci, je veden 

snahou, jak dobře pracovat s personalizační složkou. Aby se z ní nestala ani naivní verze – 

personalizace se děje už jenom tím, že žák je přítomen anebo folkovým pojetím osobnostních 

témat, a aby to ani nebyla pseudoterapie, která hrozí, když je v personalizační úrovni 

překročen edukační rámec. 

Vzhledem k tomu, že rozhodující roli v tom, co se v hodině děje, má učební úloha a její 

realizace a intepretace, ve středu pozornosti jsou poznávací motivy, které jsou úlohou 

akcentovány a rozvíjeny. Géringová (2006), Slavík a Hajdušková (2010) nabízí dělení těchto 

poznávacích motivů na vzdělávací a terapeutické. Tím jsou zavedeny pomyslné krajní body 

škály, na jejímž jednom pólu je oblast působnosti arteterapie anebo obecně psycho- či socio-

terapeutických přístupů, na pólu druhém oblast působnosti výchovy a vzdělávání. Proč je tu 

možné mluvit o plynulé škále či spojnici? Protože v celém jejím rozsahu se jedná  

o poznávání, jehož cílem je osobnostní rozvoj a kultivace. Kvalitativním předělem na této 

spojnici je moment, kdy člověk selhává ve své pozici mezi lidmi a toto selhávání již není 

možné zvládnout běžnými výchovnými prostředky.  

Na základě své disertační práce a jejích výsledků považuji za účelné tento původně 

dvoukategoriální model rozšířit o třetí, vmezeřenou, kategorii – o motivy salutogenetické. 

Chci tím zdůraznit, že v pomyslném středu uvedené škály je zvláštní oblast, která plně spadá 

do rámce výchovy, ale její cíle jsou v prvé řadě personalizační a socializační, teprve v druhé 

řadě k nim přistupuje enkulturační rozměr, zejména s ohledem na znalosti. Výkladu  

a zdůvodnění tohoto rozšíření pojetí je věnován závěr disertace.  
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Tímto úvodním slovem jsem se pokusila aspoň v několika hlavních bodech objasnit, že mým 

záměrem v této disertaci bylo analyzovat a pojmově uchopit jednu ze tří základních složek 

„výchovného trivia“ takovým způsobem, aby bylo možné nacházet styčná místa se zbylými 

dvěma složkami a v konečném důsledku i zdůvodňovat posuzování a hodnocení reálné výuky 

v praxi. Mojí hlavní snahou přitom bylo propojovat nejvyšší abstraktní úroveň teoretického 

výkladu s nejzákladnější úrovní výkladu, která přímo ilustruje konkrétní postupy v praxi 

výuky i arteterapie. Tímto srovnáním „děláním téhož ale pro jiné účely“ je možné detailněji 

rozpoznávat specifičnost daných procesů v tom, jak zacházejí s poznávacími motivy. To je 

mé krédo i při výuce studentů – budoucích učitelů výtvarné výchovy – nebo v seminářích 

dalšího učitelského vzdělávání. 
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2 KONCEPČNÍ VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

2. 1. Oborový kontext 

2.1.1.  Aktuální stav oboru 

Základním východiskem stávajícího dění v oboru VV je kombinace vzájemných interakcí 

mezi třemi faktory. Jednak jsou to legislativní požadavky státu na edukaci ve školách, což je 

v ČR stávající závazný dokument - Bílá kniha a Rámcové vzdělávací plány. Druhým 

faktorem je teorie oboru VV v součinnosti s obecnou pedagogikou a didaktikou a dalšími 

společenskovědními obory. Třetím faktorem je stav „přímé edukace“ v konkrétních školách 

realizovaná konkrétními učiteli pro konkrétní žáky. Způsob, jakým dokážou spolu tyto tři 

oblasti vzájemně spolupracovat a komunikovat, významně determinuje, jak dokážou využívat 

vzájemně svých poznání, dispozic a možností a jak se dokážou vzájemně tolerovat ve svých 

nárocích  

i limitech. 

„Po zamyšlení se nad desaterem pedagoga při současném zaměstnání učitelky na plný úvazek 

a jeho srovnáním s desaterem pedagoga před praxí jsem se musela pousmát. Mnohé z věcí se 

sice shodují, ale je zde vidět značný rozdíl v preferencích jednotlivých zásad a jejich složek. 

Jako student máte určité iluze o profesi učitele. Chcete být dokonalý učitel a tušíte, že by to 

tak mohlo být. Budete se tomu snažit přiblížit. Po seznámení se s třídami složené  

z individualit jedinců a se školskými zákony však záhy zjistíte, že například i ta nejlépe 

připravená hodina se mění ve vzájemné interakci - v interakci mezi učitelem, žáky a školou. 

Jsem v situaci, kdy prvním rokem učím VV i dějepis. Na každou hodinu musím vypracovat 

samostatnou přípravu, testy, pracovní listy a podobně. Sháním materiály, knihy, aktuality, 

zajímavosti, ale leckdy i důležité informace a poznatky, které mi chybí. Navíc mám svoji třídu 

a vymýšlím výlety, exkurze, aktivity pro její stmelení, pro zlepšení sociálního klimatu ve třídě. 

Řeším věci spojené s třídnictvím. Není toho málo a svoji práci chci dělat dobře. Chci předávat 

žákům správné informace, vhodnou a moderní formou. Tyto věci mi zaberou mnoho času.  

Z počátku tolik, že jsem denně spala 3 hodiny. Ráno šla do práce, učila jsem, přišla domů, 

dělala jsem přípravy a opět šla spát, abych mohla za tři hodiny vstát a "pracovat".“  

(M. Kokošková, 2014) 

Na úvod této kapitoly jsem vybrala úryvek z textu absolventky naší katedry, která prvním 

rokem vyučuje na základní škole. Autenticky popsala rozdíly mezi teorií, kterou se učila 

během VŠ studií a praxí, kterou momentálně zažívá jako začínající učitelka. 
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Způsob, jakým se edukace v praxi děje, je možné vyjádřit následovně. 

 

Přímá edukace, „edukace v akci“ se děje v osobní  interakci učitele a jeho žáků v situaci „teď 

a tady“. Dynamickými činiteli procesu jsou 1) odborná zkušenost a osobnost pedagoga (srov. 

učitelovo pojetí výuky a jeho vyučovací styl (Mareš et al. 1996, Janík et al. 2010, 2) osobnosti 

žáků s jejich dispozicemi pro edukaci a 3) specifika klimatu konkrétní třídy.  

Edukaci v akci podmiňuje kombinace dalších činitelů a to 1) teorie oboru a toho, jak je 

schopna učitele odborně připravit v pregraduální přípravě, 2) závazný legislativní dokument 

pro vzdělávání – kurikulum, 3) konkrétní škola a její školní vzdělávací program a 4) rodina 

žáka a její hodnotový a praktický postoj ke vzdělávání. 

Odborné texty reflektující současný stav edukace v ČR fokusují hlavní napětí a z nich 

pramenící problémy v následujících oblastech – vztah mezi 1) teorií a praxí a 2) vztah mezi 

teorií, praxí a programovým polem kurikula.  

Problém vztahu mezi teorií oboru a praxí realizované ve školách
1
 ve smyslu dobré 

propustnosti “jsoucích“ informací není specifikem pouze české kotliny. Korthagen  

reflektuje vývoj pedagoga od pregraduální přípravy do praxe následovně:  „Jedinou cestou, 

jak se zbavit pocitu trvalého selhání, je přizpůsobit se rozpoložení mezi učiteli běžnému, totiž 

pokládat učitelské vzdělávání za příliš teoretické a neužitečné.“ (Korthagen et al., 2011,  

s. 21).  Ztrátu teorie v praxi pojmenovává jako vymytí (washing-out) teorie. Důvody pramení 

v 1) neviditelnosti teorie v praxi, 2) osobní kapacitou učitele s teorií zacházet, 3) v množství 

                                                 

1
 Autoři (Slavík, Dytrtová, & Fulková, 2010, s. 225), ji nazývají „chronickou roztržkou praxe a teorie“, 

která byť je pozitivním znakem dynamiky oboru, má však také zřejmé a nežádoucí důsledky. Patří k nim 
zejména snížená kvalita odborné diskuse či přímo mimoběžnost komunikace praktiků a teoretiků. 

 

 

žáci 

Teorie 

učitel 

škola kurikulum rodina teorie 
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různé oborové teorie a teoretických přístupů (často i protichůdných) k řešení jednoho 

problému a v důsledku toho z nich pramenící 4) nejednotnost oborového jazyka a obsahů, 

sdílených jak v praxi, tak v teorii. 

Učitelé se s oborovou  teorií setkávají ve své pregraduální přípravě, která však většinou bývá 

značně odtržena od konkrétních pedagogických situací a není v ní věnována dostatečná 

pozornost nácviku rozpoznání a ukotvení odborné terminologie v přímé edukaci. Provázanost 

mezi teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi je v době, kdy se budoucí učitelé 

teorii učí, značně chabá. Odborné pojmy a teoretické poznatky nemají svou tvář v konkrétních 

školních situacích a tak je v praxi „neviditelná“. (srov. Korthagen, 2011, Valenta, 2014; 

Slavík, Janík, 2009; Šobáňová, 2012). Spolupráce mezi oborovými didaktiky a mentory 

v praxi (praktici, kteří vedou praxe studentů ve školách) je často nedostačující a lze jenom 

pozitivně kvitovat, že další výzvy na projekty podporované EU plánuje MŠMT zaměřit právě 

na rozvoj a podporu pedagogických praxí a spolupráci mezi složkou pregraduálního 

vzdělávání a školní praxí v terénu. 

Druhým aspektem „ztráty“ teorie je profesně osobní potenciál pedagoga teorii přijmout  

a zacházet s ní jako s živým nástrojem (srov. Korthagen, 2011, Janík, Slavík, 2009). 

Problematika „rozpoznávat a uplatňovat“ teorii v praxi vychází z potenciálu jedince, jak je 

schopen uvažovat v abstraktní dimenzi, jak se orientuje v praktické rovině života a jak je 

schopen tyto své dispozice vzájemně integrovat a využívat. V pedagogice se toto promítá do 

vyučovacího stylu pedagoga a jeho explicitních a implicitních pedagogických  

a didaktických znalostí, dovedností a schopností. Základem vyučovacího stylu je jeho 

ne/uvědomovaná subjektivní teorie a script, jak přistupovat k problému a jeho řešení. (srov. 

Korthagen, 2011; Janík, Slavík, 2009, Mareš, 1996). Fakticky se to potom odráží ve výuce, co 

z obsahů potlačuje, čemu věnuje pozornost, atd. 

V situaci, kdy není v edukační praxi kladen důraz na korektní detailní2 zdůvodňování, jak 

souvisí dění v přímé hodině s teoretickým základem, je alibistické očekávat, že pedagog 

vytížený maximální angažovaností ve výuce a v životě školy, půjde za  bleskové intuitivní 

                                                 
2
 Hospitace jako prostor pro možné odborné setkávání nad problémem bývá často 1) formální, kde jsou 

používány základní pojmy již jako klišé, prázdná slova, která však vytváří štít, že se jedná o odbornou reflexi 

akce (např. naše oborové trivium – upl.subj., rozv.smysl.citl.., ověř.kom.úč.) nebo jsou lidsky podpůrná bez 

konstruktivního kritického náhledu. Chybí supervizní model!!! Hospitace na formální úrovni je zdrojem moci 

nad pedagogem na rozdíl od supervize, která je volena supervidovaným , je nezávislá a primárně podpůrná, 

nejsou s ní provázány legislativní a existenciální faktory. Druhou možností jednotícího pohledu na dění v akci 

 a zároveň evaluace pedagogické praxe je naplňování standardů výuky, ale např. pro VV tyto standardy nejsou 

plánovány jako závazné, mají pouze doporučující charakter. (viz. Pastorová, 2015, Plzeň) 
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hodnocení výuky „povedlo se/ nepovedlo“, a bude hledat odpovědi a inspirace k řešení  

a různým alteracím řešení v teorii (srov. Slavík,2003, Valenta,2002, Janík. Slavík, 2009). 

Problematičnost osobního vztahu praktika k naučené teorii a její aplikaci v praxi není 

reflektována pouze v pedagogické oblasti. Starost o zachování „poučené praxe“ 

a porozumění „osobní teorii praktika“ ve vztahu k obecným teoriím, tj. „i z pohledu 

teoretických přístupů jsem si vědom toho, co dělám“ je v centru pozornosti dění i oblasti 

psychoterapie, arteterapie. Tyto obory disponují nástroji, jak udržet „živou teorii“ v praxi. 

Jedná se o model vícestupňové supervize, která probíhá jak v průběhu výcviku terapeuta, tak 

je legislativním požadavkem v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb  

i pro praxi. Více se možnostem supervize i v kontextu školství věnuji v kapitole  

o vzdělávání v artefiletice. 

Problematičnost vztahu mezi teorií a praxí je dána kromě osobní roviny praktika také četností 

teoretických oborových přístupů (srov. Rorty, Průcha, Slavík, Janík, Šobáňová, Dytrtová, 

Fulková aj.) Zde je možné použít metaforu osla s dvěma kupkami sena. Protože se nemohl 

rozhodnout, kterou má sežrat, umřel hlady. Pedagog v praxi neumře hlady, ale vytvoří si 

osobní teorii, kterou upgradeuje informacemi, které se mu do ní hodí, které k ní přiléhají. 

Mnohočetnost teoretických pohledů a přístupů vykazuje na živost a šíři možností, plasticitu 

oboru, kde všude a jak je možné ho zkoumat. Problém nastává tehdy, pokud má obor podat 

jednoznačnou, smysluplnou zprávu směrem ven, mimo akademické prostředí. Tehdy je obor 

zcela závislý na tom, jak je schopen se vzájemně domluvit, sjednotit se v terminologii a v 

nejdůležitějších obsazích, na které je nutné soustředit pozornost a být schopen argumentovat i 

v jiném „jazykovém diskursu“ než je samotný obor. Nejvíce se problém „srozumitelné zprávy 

ven“ a „nalezení společného jazyka“ ukazuje jak ve vztahu k jiným oborům edukace 

(obzvláště je to viditelné mezi přírodovědnými obory a expresivními výchovami), tak k 

zadavateli vzdělávání, tj. státu a státní správě, „programovému poli“. 

Šobáňová (2012) se k danému tématu vyjadřuje následovně: 

„Hovoříme-li o teorii a praxi v pedagogice, je třeba přidat ještě dalšího činitele, totiž 

„programové pole“. Toto pole pomocí specializovaných a institucionalizovaných 

mechanismů produkuje normativní program, dnes nazývaný kurikulem. Ovšemže ho vytvářejí 

teoretici, avšak nejen oni programové pole je především ustanoveno  

a legitimováno politickou mocí a ovlivněno dalšími „lobby“, dnes zejména ekonomickými. 

Politická reprezentace a orgány státní správy fakticky rozhodují o tom, jaké teorie a do jaké 
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míry se smějí na utváření programových dokumentů podílet. Program pak vytváří závazný 

rámec pro realizaci pedagogické praxe a v tomto smyslu disponuje větší mocí ve vztahu k 

praxi než samotné teorie, které mohou trvale zůstat a často zůstávají  

v Bourdieuho scholastických světech bez přímého vlivu na praxi. Přijatý program by měl být 

ovšem opřen o určitý konsensus v teoriích, ty by však na druhou stranu měly vůči němu zůstat 

ve specifické situaci skholè, spojené nejen s ne-praktičností (ve smyslu neutilitárnosti), ale 

také se svobodou, již si ještě stále spojujeme s akademickou půdou.“ (Šobáňová, 2012) 

 

Vliv primární rodiny na stav edukace 

Způsob, jak dokáže akademická obec, ale i každý konkrétní učitel, komunikovat směrem 

mimo obor – ke společnosti, k dospělým jednotlivcům, rodičům svých žáků, velmi silně 

ovlivňuje, jak bude dítě z rodiny na školu připravováno, zda bude ke vzdělávání motivované  

i rodiči a jaký postoj bude mít žák k autoritě učitele a školy. Pokud je učitel schopen 

srozumitelně „praktickým jazykem“ rodičům vyjádřit, co po dítěti chce, k čemu to jejich dítěti 

bude, jak bude dítě hodnotit a dokáže rodičům zprostředkovat autentický pocit, že dítě je ve 

škole v dobrých rukách, rodiče, alespoň převážná většina z nich, nebude zaujímat negativní až 

agresivní postoj k učiteli, který bude doma prezentovat před svým dítětem. Vstřícná 

komunikace s rodiči, respektování rodičů jako kompetentní partnery ve výchově dítěte  

a citlivé vyvážení nároků na spolupráci rodičů může velmi ulehčit celý proces „edukace 

v akci“. 

Rodina, hlavně rodiče, jsou dynamickým činitelem, který nepřímo, ale významně, ovlivňuje 

proces „edukace v akci“. Jaké postoje a hodnoty ke vzdělávání obecně, ale i přímo prakticky, 

k učitelům, ke školním institucím zaujímají rodiče žáka, ovlivňuje, jak bude žák na výuku 

připraven z domova, jak bude motivován ke vzdělávání a jaký vztah bude zaujímat 

k učitelům. (srov. např. Štech, 2004, Helus, 2007, 2010, Jedlička, 2014).  

V psychoterapeutické práci s dětmi a adolescenty je vždy nutné pro získání pozitivní funkční 

změny v chování a prožívání dítěte vždy práce s rodinou, rodinná terapie. Rodinný systém  

a vztahy v něm plně determinují a regulují život dítěte. Dítě se projevuje tak, jak je tomu 

vychováváno a učeno v rodině. Beze změn v rodinném systému není možné dosáhnout změn  

u dítěte (srov. např. Chvála, Trapková, 2009, Helus,2009, Jedlička, 2014).  

Pro edukaci z toho vyplývá, že pokud bude učitel spolupracovat i s rodinou, je schopen 

efektivněji dosáhnout požadovaných edukačních cílů u žáka. 



20 

 

Pokud bychom měli reflektovat stav pregraduální přípravy učitelů, jak je připravuje na 

komunikaci a spolupráci s rodiči, je možné konstatovat, že kromě obecných teorií, jak by to 

mělo být, nejsou povětšinou u studentů systematicky rozvíjeny praktické zkušenosti  

s vedením konstruktivního dialogu s intenzivním emočním obsahem, asertivní chování  

a řešení konfliktů, které jsou nutnou podmínkou pro úspěšně zvládnutý dialog mezi 

pedagogem a rodičem. Z hlediska oborové didaktiky VV lze toto téma „aktivní smysluplné 

spolupráce učitele VV s rodiči žáků“ vnímat i v současné době jako území na starých mapách 

popisované „hic sunt leones“- tady jsou lvi! 

2.1.2. Výchovný paradox jako obecný základní zdroj potíží  

V předchozí kapitole jsem se věnovala popisu těch nejobecnějších činitelů, které určují, co se 

v přímé výuce děje a jak ji ovlivňují. Tato kapitola je věnována ústřednímu obecnému 

problému edukace, který je do něj vložen stávajícími současnými nároky jak z oblasti teorie, 

tak z programového pole, tak přímo ze samotné realizace „edukace v akci“. Jednoduše ho lze 

nazvat jako rozpor mezi dvěma potřebami - a to je potřeba individuace a potřeba normy. Aby 

bylo možné tento rozpor vysvětlit, je nutné se nejprve podívat na stávající nároky na edukaci 

z té nejobecnější roviny. 

„Každá kultura, stará nebo mladá, moderní nebo „primitivní“, usiluje o zajištění své vlastní 

existence  

v čase, a to nikoliv pouze prostřednictvím ekonomiky nebo politiky, ale také na základě 

přenosu kulturních výdobytků na další generace. Školu lze tedy chápat mimo jiné jako 

společenskou instituci provozovanou za účelem, který spočívá v „zajištění přenosu kultury, 

ve stabilizaci kmenového a společenského řádu a ve vyznačení prahu, přes nějž dorůstající 

vstupují do společnosti jako její plnohodnotní členové“ (Fend, 1974, s. 59) 

Jak uvádí Fend (1974 in Janík, Slavík, 2009 s. 11–22), v každé společnosti se od školy 

očekává naplňování dvou hlavních funkcí – rozvoj osobnosti a reprodukce společnosti. 

Funkce školy se tak podle něj rozvíjejí a konkretizují na kontinuu mezi individuálním  

a sociální. Škola je pověřena správou a zprostředkováním kulturního dědictví. Je jedinou 

relativně systematizovanou formou seznamování prakticky všech členů společnosti  

s kulturními obsahy. V daném ohledu naplňuje škola svoji enkulturační funkci. Díky tomu se 

z člověka stává kulturní bytost. V širším enkulturačním rámci se odehrává socializace,  

tj. učení (se) společenským hodnotám a normám, jež jsou specifickou součástí kultury (srov. 

Walterová a kol., 2004; Prokop, 2005; Janíková a kol., 2009). 
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… Rozlišení mezi personalizací, socializací a enkulturací v praxi pro učitele představuje 

konkrétní problém. Ten se projevuje v nutnosti rozhodovat o míře důrazu mezi několika 

cílovými orientacemi vzdělávání. První důraz (personalizační) je reprezentován přístupem, 

který vychází ze zkušeností, postojů a motivací žáka. Pro druhý důraz (socializační) je typický 

ohled na rozvíjení dispozic k začleňování jedince do společnosti. Třetí důraz (enkulturační) je 

reprezentován více méně distancovanou konfrontací s učivem daného oboru.“ (Janík, Slavík, 

2009). 

Napětí mezi jednotlivými složkami edukace (hlavně personalizací a enkulturací) vychází díky 

působení dvou protichůdných sil. 

Na jedné straně je cílem a obsahem edukace žák se svou jedinečnou osobností a životními 

zkušenostmi včetně jejich individuálních specifik. Na druhou stranu je jejím cílem a obsahem 

uchovat a rozvíjet kulturní podstatu společnosti, která je reprezentována normou toho, co je 

od jednotlivých jejích členů požadováno a která vznikla na základě společenského  

a sociálního koncenzu. 

Jedná se tak o nárok na edukaci, že má „ovlivňovat vztahy mezi autonomií subjektu 

…a…heteronomními nároky kulturního systému pravidel, norem, scriptů, do něhož subjekt 

vrůstá a bez něhož se ve své společenské existenci nemůže obejít.“(Slavík, 2014, str. 188) 

Tento rozpor se nazývá „vzdělávací paradox – paradox of education“ nebo „paradox 

výchovy“ (srov. Slavík, Lukavský, Zikmundová, 2009, Nohavová, Slavík, 2012). 

Potíže, které z daného napětí vycházejí, je možné popsat následovně. 1) „Jak obléknout stejný 

kabát na různě veliké žáky, když navíc někteří se velmi brání kabátu a raději by chtěli 

mikinu“. 2) Jak pro samý respekt k žákovské individualitě, motivacím, přáním a potřebám 

neztratit zřetel k potřebám a zájmům společnosti. Nejčastěji bývá toto reprezentováno 

v situacích, kdy máme žáka učit i to, co on nechce. Kdy ho máme učit i v situacích, kdy on 

nechce. A ve fázích hodnocení, kde z personalizačního přístupu máme hodnotit, jak se jeho 

specifická osobnost vyrovnala s normativními nároky, ale pro hodnocení máme normativní 

škálu. Opačným pohledem stejné problematiky je otázka, jak pro potřeby společnosti 

nevychovat zástup unifikovaných žáků. 

Třetí závažný problém aplikace personalizačního přístupu v praxi vyplývá z toho, že edukace 

je zprostředkovávaná jednotlivými obory, které jsou ve škole reprezentovány konkrétními 

vzdělávacími a výchovnými předměty a ty mají svůj specifický obsah a oborový jazyk. 

Výchovné předměty, tzv. výchovy, pokud mají vychovávat, tak musí být zaměřeny na 
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individualitu žáka a pracovat s jeho vnitřními specifickými obsahy, jinak se místo „reálné 

výchovy žáka“ žák „učí o výchově“. V okamžiku, kdy poznáme žáka, jeho plastičnost 

osobnosti a individualitu, začneme nahlížet nejenom jeho silné stránky ale též i ty slabé, 

začneme poznávat jeho výhry ale i zranění. A zde je kritický okamžik. Nezaměnit edukační 

proces za pseudo/psychoterapeutickou intervenci! (srov. Jedlička, 2014, Slavík, 2014, 

Géringová,2011, Hajdušková, 2010, Komzáková, 2009, atd.) 

Východiskem pro nezaměnitelnost toho, co v „edukaci v akci“ děláme, je udržet vždy diskurs 

vzdělávacího kontextu. Osobnostní přístup tak musí být vztažen a realizován vždy ve vztahu 

k učivu, cílům výuky, výukovým metodám a strategiím, hodnocení výsledků. Anebo, jinak 

řečeno, musí být uveden ve vztahu ke kurikulu, či didaktickému projektování výukového 

procesu. (Helus, 2010). 

Za nejkritičtější problém však považuji situaci, že “těžko může účinně napomáhat 

osobnostnímu rozvoji žáků ve výuce někdo, kdo sám rozvinutou osobností není; jednoduše 

řečeno, kdo neobrací sám na sebe reflektující pozornost a nedokáže vyvodit závěry, jak on 

jako osobnost může osobnostně na druhého působit. Znamená to, že osobnost samotného 

učitele vstupuje do personalizace výuky jako neopomenutelný faktor. Sporným se zde stává 

běžný pohled na učitelovy kompetence jako něco, čemu je možno učitele naučit, tak aby z toho 

mohl být tak či onak zkoušen. Znalostně dovednostní vybavení je zde překračováno do oblasti 

osobnostních kvalit, jako je například osobnostní kongruence (viz výše, 2. kapitola), jako jsou 

pedagogické ctnosti, jako je osobnostní přesah, či vnitřní přijetí životního poslání apod. (viz 

např. Helus 2009, s. 259-271). Uvažování tímto směrem nabízí téma rozlišení mezi učitelstvím 

jako povoláním a profesí (Spilková a Vašutová 2008, s. 21-23), mezi učením se učitelství  

a personalizační kultivací pro učitelství apod. Podobná dilemata je třeba vzít v úvahu ne 

proto, aby nás uváděla do rozpaků, ale aby ponoukala k odvaze jít nevyšlapanou cestou.“ 

(Helus, 2010) 

V psychoterapii je tento problém řešen tím, že vzdělávání v psychoterapii je uplatňováno 

v sebezkušenostních dlouhodobých výcvicích, kde je obor učen na dvou úrovních – jednak je 

to učení se poznatkům, teorii, a jednak se jedná o časově dlouhodobou sebezkušenost „jak se 

dělá psychoterapie“. V úvodní části je budoucí psychoterapeut v roli kvazi klienta a prožívá 

aplikaci psychoterapie sám na sobě, poznává svou osobnost a své psychosociální obsahy, 

které determinují jeho nazírání a interpretování života a světa.  Teprve v dalších částích 

výcviku je pod odbornou supervizí lektorů výcviku reflektováno, jak danou zkušenost 

aplikovat do psychoterapeutického procesu. Poslední fází výcviku pak je odborná supervize 
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přímé psychoterapeutické praxe frekventanta. Licenci psychoterapeuta získá po absolvování 

zkoušky, která je založena na prezentaci řešení konkrétního problému – jak z pohledu teorie, 

tak přímo aplikace v praxi.  

Na KVK FPE ZČU jsme se pokusili aplikovat tento přístup do edukační oblasti. Pojednává  

o něm kapitola v empirické části textu. 

2.1.3. Exprese jako obsah a způsob edukace – obsahové pole a komunikační jazyk 

V předchozích kapitolách jsem popisovala obecné problémy současné edukace – teorie  

i praxe, které jsou však platné i pro náš obor. Následující text je již věnován přímo 

specifickým problémům př. nástinům jejich řešení našeho oboru - výtvarné výchovy. 

Závazným kurikulárním dokumentem pro vzdělávací obsah výtvarné výchovy je daný RVP, 

který byl vytvořen na základě stávajícího poznání oboru. V „edukaci v praxi“ je realizován 

prostřednictvím ŠVP jednotlivých škol. I náš obor provází problém úspěšného zavádění 

kurikula (zde chápáno jako dokumentovaný program vzdělávání) do běžné praxe. Šobáňová, 

Hazuková uvádějí na základě svých výzkumů, že základním problémem je neporozumění 

jazyku kurikula a nedostatečné porozumění oborové teorii, ze kterých kurikulum vychází, 

učiteli v praxi. 

Rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků 

jakoby stále byly magické pojmy, které převést do konkrétních edukačních akcí nebo je 

v nich rozpoznat, je problém. Byť jako mentor jsem často v situaci, kdy pozoruji, že konkrétní 

pedagog tyto oblasti sleduje a konkrétními činnostmi realizuje, ovšem při reflexi po akci pro 

něj není přirozené kurikulární pojmy propojovat se svou konkrétní činností v hodině. 

Po většinou je výtvarná výchova na školách stále orientována na spontánně tvořivé pojetí 

výtvarné výchovy. Rozvoj tvořivosti bývá jmenován jako hlavní cíl a většinově bývá VV 

pojata jako produkce „zajímavých“ výrobků a pokleslých výtvarných technik“.(Dytrtová, 

Hajdušková, 2011). 

Logické je se ptát, které teoretické oborové poznatky, specifika oboru, si cestu do praxe 

teprve hledají. 

Prvním problémem je rozšíření obsahu VV (základy ovládání výtvarného řemesla  

a výtvarný dějepis) o naučení a rozvoj „vizuální gramotnosti“, která vychází z koncepce 

VCAE (Visual Culture Art Education) – vizuálních studií. Současná vizuální studia cíleně 

překračují oblast umění a zahrnují celou oblast vizuality – i s tím rizikem, že tím vlastně 
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vstupují do teritorií jiných specializovaných oborů humanitních, společenských i přírodních 

věd a narážejí na jejich odborné kompetence (Elkins, 2007).  

Cílem vizuální gramotnosti je nejenom umět „číst obrazy“ a umět základy umělecké tvorby, 

ale zároveň rozumět společenské úloze vizuálního sdělení současné doby, kriticky o něm 

přemýšlet, rozumět jeho významům a umět v něm komunikovat (Hernandéz, 2008, Fulková 

2008, Hajdušková, 2010) 

Konkrétně to znamená s dětmi řešit takové otázky, jako co je a není umění a kdy je a není 

umění, ale také otázky, co je komunikace ve vizuálním modu v reálném životě, kdy a jak 

s člověkem vizuální sdělení manipulují, jak ho ovládají, proč a co je konkrétně užitečné 

z vizuální gramotnosti pro život člověka ve společnosti.  

Znamená to tedy nejenom v hodinách učit technologické základy výtvarného řemesla, ale 

realizovat i významuplné učení (meaninful learning) (srov. Helus, 2010), tj. kdy se žáky 

řešíme konkrétní odpovědi na otázky:“ k čemu je dobré se tohle všechno učit?“ 

Takto realizovaná výuka je ovšem možná pouze při vysoké profesní erudici učitele jak  

v oblasti výtvarné technologie, tak v oblasti dějin umění a aktuálním uměleckém dění, 

v oblastech estetiky, obecné pedagogiky, psychologie, sociologie, atd. Zároveň je důležité, 

aby tato profesní erudice byla neustále „upgradovaná“ aktuálními informacemi a kontexty. 

Jedná se o tak vysoké nároky oborově profesní kompetence pedagoga, že není možné se 

podivovat nad tím, že  při běžné praxi ve škole přijde o své pedagogické ideály a v převážné 

většině se nechá semlít jednoduchým řešením, aby „koza se nažrala a vlk zůstal celý“. Aby se 

„tvořilo“ a moc to učitele nezatížilo. Není tedy divu, že se učitelé stále drží „sněhuláků 

z toaletních papírů v šabloně“. Jak ale píše Dytrtová, Hajdušková (2011), a v jiných situacích 

např. Slavík, Fulková (2010) není problém se sněhuláky jako konkrétním námětem hodiny, 

problém je se sněhuláky z hlediska toho, co jimi pedagog děti učí a jak žáci rozumí tomu, 

proč se to učili. Jak dokážou tuto znalost, zkušenost využít nejenom pro rozvoj vlastní vizuální 

gramotnosti, ale jak jsou schopni tuto znalost smysluplně zařadit do životní zkušenosti a umět 

ji případně i využít v jiných souvislostech než je hodina výtvarné výchovy nebo vizuální 

oblast. 

Příliš velikou změnu dění v praxi nelze očekávat, pokud jednak nebude vytvořen „podpůrný 

polštář“ pro pedagogy v praxi, tj. aby jim bylo umožněno, a na druhou stranu na nich i bylo 

nárokováno, další vzdělávání v oboru v přímé vazbě na oborový obsah RVP a stávající 

oborové teorie i po ukončení pregraduálního vzdělávání, tak jak je běžné v jiných oblastech 
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služeb (zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor v pomáhajících službách). Stejně tak 

důležitým zdrojem pro změnu je požadavek na kvalitativní korektní evaluaci 
3
přímé edukace 

v praxi. Pokud bude pokračovat absence těchto faktorů, lze očekávat změny pouze ve velice 

dlouhém časovém horizontu. (srov. např. Janík, Slavík, 2009, Šobáňová, 2012) 

Druhý odborný problém, který si prostřednictvím kurikula hledá cestu do praxe, je 

otázka toho, jak funguje a jak se realizuje Poznání prostřednictvím Exprese
4
. 

 

Potíže s expresí 

Problematičnost realizace VV podle stávajících nároků však nevychází pouze z proměny 

vzdělávacího obsahu. Veliký podíl na nevyrovnanosti toho, co se děje přímo v hodinách VV 

má samá podstata „učení expresí“. 

RVP je dáno, Co je obsahem vzdělání ve výtvarné výchově a zároveň jsou zde navrženy 

jednotlivé postupy, dílčí obsahy, kterými má být základní obsah naplněn.  Rozvíjení smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků ve své kombinaci 

požadují zdánlivě nemožné. Jak zprostředkovat prostřednictvím umění v konkrétní situaci 

určité konkrétní poznání, „přidanou hodnotu“, když umění je ze své podstaty zdánlivě 

nepolapitelné, nenaučitelné. Imanuel Kant (in Slavík, 2011) popisuje: 

Setkání s uměním, bytí s uměním spouští v člověku naprosto jiné procesy než setkání 

s matematickou rovnicí. Obě dvě setkání s sebou přinesou jako prvotní reakci emoce. 

V případě s rovnicí je možné je očekávat někde na škále mezi : strach – lhostejnost – výzva  

a jsou člověku srozumitelné, neboť plně souvisí s tím, zda člověk zná nebo nezná analytické 

způsoby, jak rovnici vypočítat. 

Při setkání s uměním se emoce odehrávají na škále: líbí - lhostejnost- nelíbí. V okamžiku, kdy 

si je však má člověk zdůvodnit, nejčastější odpověď je: Nevím. Pokud se jedná  

o nepoučeného diváka, nemá analytické nástroje pro využití kritického rozumu, aby si mohl 

zdůvodnit svůj prožitek setkání. Přesto je schopen si uvědomovat, že tento prožitek v něm 

zanechal nějakou stopu, odrazil se v něm. Tím více, čím více je tento prožitek vzdálen od 

bodu lhostejnost na emoční škále. Jedná se tedy o uvědomovanou emoční reakci a povětšinou 

                                                 
3
 Viz předchozí poznámka k tradičnímu pojetí hospitace. 

4
 Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých textech empirické části budu věnovat těmto otázkám podrobně, nechám 

zde problematiku nastíněnou jen v nejzákladnějších tezích. 
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nepříliš jasné rozumové zdůvodnění, proč je taková, jaká je. Tento stav vychází ze základní 

vlastnosti exprese.  

Umění, exprese, zprostředkovává celostní, holistický účinek a není okamžitě plně rozumově 

srozumitelný, neboť význam, obsah toho, co člověk vnímá, je zprostředkován metaforou 

(Doležel, Chrz, Slavík, 2014). 

Druhým důvodem „nejasnosti“ při setkání s uměním je to, že divák (i tvůrce) musí aktivovat 

jiný druh myšlení a z něj plynoucí poznání (aisthéta), než je analytické myšlení kritického 

rozumu (noétha). Aisthéta je myšlení a poznávání vhledem, „viděním“. Je založeno na 

rozpoznávání vzájemných vazeb mezi detaily a celkem a rozpozná(vá)ním struktury, kterou je 

tvar, objekt, situace tvořena. Přechod z emoční roviny a vystoupení z holistického prožitku do 

mentální úrovně, ve které je teprve možné nahlédnout myšlenkami, slovy do situace a být si 

tak schopen uvědomit konkrétní myšlenky, konkrétní poznání, „přidanou hodnotu“ poznání, 

je v lidské psychice zprostředkován mentalizačním aktem prostřednictvím dialogu 

s druhým člověkem. 

Podrobně se tématu poznávání „vhledem“, principu rozhodování a významu emocí v tomto 

procesu setkáním s expresí věnuji v kapitole 3, kde problematiku rozebírám z pohledu 

psychologie a neurověd a poznatky aplikuji do „edukace v praxi“ ve výtvarné výchově. 

„Učení expresí“ – získávání nového poznání prostřednictvím exprese má však své 

nezastupitelné místo v lidské kultuře. Pravěké malby v jeskyni (Jeskyně 100 mamutů, 

Francie), kde je mnoho otisků dětských dlaní v určité úrovni a mezi nimi občas ve vyšší 

úrovni otisky dlaní dospělých rukou, odborníci interpretují jako „pravěkou školu“. 

Prostřednictvím exprese je možné učit a trénovat něco, co v jiném modu, v jiné oblasti lidské 

produkce není tak efektivní.  

Jde o další vlastnost exprese, ve které je jedinečná a nezastupitelná. Exprese zprostředkovává 

vztah mezi sebou a divákem nebo mezi sebou a tvůrcem prostor, který se nachází na švu 

reality a mentálních reprezentací. Exprese, která je reprezentována nejenom svým obsahem, 

ale i svou vnější podobou, formou, svým působením na aktéra, otevírá fikční svět „různých 

možností“. Goodman (1996) tuto vlastnost popisuje jako jeden ze způsobů symbolizace,  

tj. prostředek zprostředkování významů mezi lidmi a světem kolem něj. (srov. Doležel, 2003 

Slavík, Chrz, 2013). Fikční svět (FS), ve kterém je možné modelovat, představovat si (make 

believe), hrát si a následně pak i reálně zkoušet nové významy, nové způsoby, různá řešení 

různě závažných problémů. Bezpečí tréninkového prostoru fikčních světů je dáno jeho 
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symbolickou povahou „jako“, kde výsledky z pobytu v něm mohou, ale nemusí mít přímé 

dopady do reálného světa. Vstupenkou do FS je konkrétní atribut z reálného světa, který se 

díky své symbolické vlastnosti stává propem, (přechodovým objektem, „přenášedlem“). 

Záleží na citlivosti aktéra k tomu, jak je schopen rozpoznat a využít různé podněty kolem sebe 

jako vstupenku do hry (prop) a následně na jeho dovednosti, jak je schopen se v této hře 

pohybovat a získávat z ní zkušenost i pro reálný žitý svět. Jsou to tedy dispozice a schopnosti 

aktéra, které rozhodují o tom, jak může využít zkušenost pohybu mezi světem jako a světem 

reálných možností v úrovni personalizace, socializace i enkulturace. 

Psychologická teorie mentalizace autorů Fonagy, Targetová, (2006) tento jev popisovaný 

z pozice filozofie či estetiky popisuje z pohledu vývoje lidské psychiky. Pro její význam při 

procesu „učení expresí“ je jí věnována samostatná kapitola v této práci, včetně popisu 

konkrétních výstupů pro edukaci expresí. 

Symbolická povaha exprese
5
 , fikční svět, který může zprostředkovávat, a dialog, sdílení 

myslí, o těchto vlastnostech exprese a zážitků s ní (Chrz, Slavík, 2013), jsou základním 

zdrojem poznávání expresí. 

Otázkou oborové didaktiky je, jak toto poznání zprostředkovat tak, aby bylo srozumitelné, 

funkční a realizovatelné v konkrétních podmínkách „edukace v akci“. Je potřebný takový 

přístup, ve kterém jsou zohledněny: 1) samotná tvůrčí činnost, 2) konstruktivní, strukturovaný 

dialog vedený za poznáním, 3) zřetelný teoretický rámec, který je v souladu s aktuálním 

oborovým teoretickým poznáním a zároveň má 4) popsanou a definovanou aplikační metodu, 

jak tento přístup v praxi realizovat, evaluovat a zpětně tak dále rozvíjet teoretickou základnu 

daného přístupu, 5) je schopna oslovit pedagogy v praxi ve své „praktičnosti“ pro praxi. Což 

jsou vlastnosti dobré, praktické teorie (srov. Slavík, 2014, Šobáňová, 2012, Valenta, 2014). 

Artefiletika je považována za dobrou, praktickou teorii, „řeší otázky vyvolané praxí“ a může 

se díky tomu soustavně angažovat i v metodické pomoci učitelům (Šobáňová, 2012, s. 424). 

2.1.4. Artfiletika jako „dobrá, praktická teorie“ 

Artefiletika je jedna z možných koncepcí legitimovaných RVP, jak realizovat výtvarnou 

výchovu ve školách. 

                                                 
5
 Která je tvořena spoluúčinkem toho, že nějak vypadá (exemplifikace), o něčem je (denotace)a něco v divákovi 

tvůrci vyvolává (exprese) 
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Artefiletika vznikla jako odpověď na zkušenost a požadavky 1) „edukace v praxi“ výtvarné 

výchovy, 2) aktuální teorie obecné pedagogiky a samotného oboru VV, 3) arteterapie
6
  

a jiných expresivních terapií. 

Slavík (1997, 2014) vznik artefiletiky popisuje jako reakci na tyto hlavní podněty: 

 Reakce na požadavky na edukaci obecně z hlediska zachování kulturní zkušenosti 

společnosti (princip personalizace socializace – enkulturace) prostřednictvím 

konkrétního oboru – tj. výtvarné výchovy.  

 Reakce na zkušenost z „edukace v praxi“. Ve výtvarné výchově není možné jenom 

pracovat a tvořit v modu „noétha7“, neboť nedochází k transferu „myšlené“ zkušenosti 

do jiných oblastí žité reality než je hodina výtvarné výchovy. Typickými úlohami 

tohoto pojetí je výuka, ve které je potlačen akcent na uplatnění subjektivity žáků  

a sociální aspekty, které vyplývají ze společné komunikace a tvorby v akci. Důraz je 

kladen na enkulturaci. Z žáků se stávají „historici dějin umění a výtvarní řemeslníci“. 

Zároveň není možné v hodinách VV pouze pracovat a tvořit v modu „aisthéta“, neboť 

ani tehdy by nebyla holistická zkušenost z expresivního zážitku kotvena v mentální 

kognitivní úrovni v podobě funkčních a využitelných poznatků v žité realitě mimo 

hodinu VV. Příkladem je spontánně – tvořivý přístup, kde dominance uplatněné 

subjektivity žáka (důraz na personalizaci) bez skupinové reflexe nevede k ukotvení 

zážitku z tvorby v mentální úrovni a ke hledání shod a rozdílů v individuálním  

a společném poznání, které je možné z akce a reflexe vytěžit, když se dějí ve vzájemné 

kombinaci.  

 Reakce na aktuální teoretické poznatky z pedagogiky, estetiky, filozofie, psychologie, 

konkrétně arteterapie a dalšími obory, v jejichž středu zájmu je člověk a společnost, 

kultura (hlavně konstruktivistický přístup v pedagogice, poznatky z arteterapie, 

sémiotiky a analytické estetiky). 

Zajímavé by bylo sledovat vývoj definice pojmu artefiletika od samotného autora od r. 1997, 

až po jeho interprety, kteří sami vymezují osobní definici artefiletiky tak, jak oni ji vnímají. 

To však překračuje koncepční rámec této práce a budu ji tedy definovat poslední verzí 

autora (2014): 

                                                 
6
 Požadavky ze strany arteterapie byly a jsou podmíněny oborovým problémem arteterapie a to, že význam, 

způsob a míra výtvarné dovednosti a znalosti kulturních souvislostí 

7
 Ve smyslu transmise konkrétních znalostí a dovedností (hlavně výtvarných technologií a postupů). 



29 

 

„Jakožto výchovný a vzdělávací obor se artefiletika zaměřuje jednak na podporu 

prosociálního, ekologického a kulturního rozvoje osobnosti, jednak na didaktický výzkum  

a didaktické využívání psychických, sociálních a kulturních determinant tohoto rozvoje. 

Artefiletika nadto může přinášet svůj osobitý vklad k obecnému poznávání lidské subjektivity 

i kultury, protože ty se v mnoha svých aspektech utvářejí prostřednictvím expresivní 

symbolizace, kterou artefiletika (ve shodě s příbuznými obory) může studovat v jejích 

ontogeneticky zárodečných podobách a přímo „v akci“: v procesu expresivní tvorby  

a komunikace o ní.“ 

Artefiletika poskytuje: 

 Jasné teoretické východisko jak v pojetí přístupu k expresi (exprese není možná bez 

reflexe), tak v přístupu k didaktickému obsahu a metodologii (konstruktivistické 

východisko aplikované do oboru tak, aby byla zajištěna transmise mezi personalizací, 

socializací a enkulturací, a koncepce tzv. reflektivní praxe (srov. Schön 1983,  Argyris; 

Schön 1992, Korthagen a kol. 2012). Formuluje Proč a Jak se má něco dělat a že je to 

vždy nutné prověřovat praxí. Díky tomuto pojetí můžeme kritickým rozumem (noethou) 

zvažovat, jak osobní zkušenost z praxe a poznání teorie koreluje s danou koncepcí a na 

základě toho se k ní kriticky vymezovat s oporou o věcné argumenty a ne „dojmologii.“ 

 Návrh společného odborného jazyka, terminologie, jak se napříč oborem a jeho různými 

pojetími můžeme vzájemně domluvit v odborné komunitě. Jinými slovy – můžeme pro 

sdílenou realitu v oboru (kombinaci „noéthy“ a „aisthéty“) použít konkrétní pojem 

z modu kritického rozumu (noéthy) a vůči němu vymezovat své pojetí a stanovisko. 

Můžeme hledat shody a rozdíly v jistotě, že víme, že mluvíme o tomtéž. Samozřejmě 

s přihlédnutím k individuální odchylce pojetí pojmu, tj. „osobní teorii“. 

 Konkretizuje způsob, jak z „noethy“ evaluovat přidanou hodnotu edukace expresí. 

Konkretizuje, že „nenaučitelným“ se dá učit a naučit, a poskytuje nástroje pro ověřování 

a výzkum, jak, proč a co se děje. (konceptovou analýzu). 

 Oblast personalizace je v edukačním procesu nejcitlivější na to, aby se 

neproměnila v terapii (léčbu) místo edukace (vzdělání a výchovu). Ve výchově 

(edukaci) uměním, kde není možné zastoupit zkušenost v „první osobě“ – tj. „dělám 

to“, za zkušenost „třetí osoby“ – tj. “vím, že se to tak dělá“, je velice důležité držet 

osobní a oborovou disciplínu v pojetí přístupu k procesu působení na jedince, 

na jeho ovlivňování. Artefiletika jako jeden ze svých teoretických zdrojů programově 

sděluje, že arteterapie, obecně expresivní terapie, jsou pro ni jednak jedním ze zdrojů 



30 

 

poznání o člověku, jak ho ovlivňovat, tak zároveň jsou pro ni zdrojem metod pro 

působení na jedince tak, aby bylo možné co nejefektivněji dosahovat individuálních 

změn na úrovni personalizace a socializace. (srov. Slavík, 1997 až 2014, Géringová, 

2011, Bažantová, 2010, Nohavová, 2010 Šobáňová, 2012, Ctibůrek, 2000, Jedlička, 

2014) Expresivní terapie a arteterapie jsou obory se svou tradicí – kulturní i kriticko- 

vědeckou (teorie, metodologie a evaluace) zasazené do kulturně společenského 

kontextu a jsou schopny poskytovat poznatky aplikovatelné, jsou „noeticky“ ověřitelné, 

do oblasti edukace.
8
 Jejich podstatou je cílené působení na jedince prostřednictvím 

expresivně sociálních interakcí se záměrem ovlivňování a dosahování konkrétních změn 

v chování a prožívání člověka. Průnik, kde se oblast terapie a edukace setkává, je 

působení, ovlivňování jedince. Jaké jsou aktuální poznatky z oblasti arteterapie, jak je 

možné a s jakou efektivitou na úrovni personalizace a socializace ovlivňovat jedince 

prostřednictvím exprese a co z toho a jak je možné aplikovat v edukaci, tak tomu jsou 

věnovány kapitoly v této práci. 

Vzhledem k osobnímu pojetí kritické mysli v přístupu k „žité realitě“, ve které jsem zaměřena 

na „řešení problému“, využívám artefiletickou koncepci pojetí exprese. Zároveň využívám 

artefiletického jazyka, kterým mohu popisovat „žitou realitu“. Z tohoto pohledu jsou nazírány 

a interpretovány jevy na pomezí edukace a terapie, pedagogiky a aplikované psychologie 

/arteterapie v této disertační práci. Je to možnost, jak mohu integrovat svou zkušenost 

arteterapeuta a pedagoga a mohu tuto zkušenost nabídnout k ověření „společenství myslí“ 

v oboru VV i mimo jeho konkrétní rámec, konkrétně v arteterapii. 

  

                                                 
8
 Z opačného pohledu je podstatný problém sledovaný v oblasti expresivních terapií, včetně arteterapie a to, 

jakou měrou má být zastoupena edukace v expresivní terapii proto, aby bylo možné využít plně využít vztah 

„dělání exprese“ k „léčbě expresí“. 
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2. 2. Uplatnění osobní profesní teorie (OPT) v konceptu disertační práce 

Každý jedinec je determinován svou biologickou výbavou a životními zkušenostmi, které 

byly a jsou utvářeny sociální a společensko-kulturní realitou jeho života. Tyto podmínky 

(kontexty) určují, jaký způsobem člověk poznává a interpretuje svoji životní realitu, jak 

nahlíží na svět a jeho problémy. Pokud neznáme blíže kontext života druhého, tím složitěji 

jsme schopni „dobře“ porozumět jeho komunikaci, jeho „pravdám“, jeho nahlížení  

a interpretaci života kolem nás. Abychom mohli říct: “Rozumím, chápu Tě.“ 

Abych umožnila „dobře“ nahlédnout a porozumět myšlenkám, které zde v této práci budu 

představovat k tématu edukace expresí, je nutné zmínit mé základní východisko vztahování se 

k tématu, moji osobní profesní teorii. 

Jsem učitelka výtvarné výchovy a zároveň jsem psycholožka a arteterapeutka. 

Když jsem končila pedagogickou fakultu, položila mi zkušební komise otázku, zda budu chtít 

učit. Tehdy jsem odpověděla, že učit chci, ale až budu vědět Jak. Nepochybovala jsem  

o obsahu „Co“. Klíčová otázka tehdy pro mne byla: Jak to udělat, aby společné hodiny mne 

jako učitele a žáků byly užitečným časem, který by se jim i mně stal inspirací pro další 

přemýšlení a bytí s tématem.  

Následně jsem 14 let pracovala v psychoterapeutické praxi. Základním cílem mé práce bylo 

odstranit nebo zmírnit psychosociální problémy či případně onemocnění klienta a měla jsem 

k dispozici jako pracovní nástroj mezilidský vztah mezi mnou a klientem, naši komunikaci  

a práci s expresí – výtvarnou tvorbu. Úspěch mé práce byl zcela závislý na tom, jak jsem 

dokázala dobře rozpoznat 1) aktuální biopsychosociální možnosti a limity a možné dispozice 

klienta; jak se nám dobře podařilo 2) definovat jeho potřeby, zájmy a hodnoty v souladu se 

společensko-sociálními normami a jak jsem dokázala 3) najít a realizovat optimální způsob 

metod a technik konkrétní náplně v sezení tak, aby vedly k definovaným cílům. Jinými slovy 

byla to praktická činnostní práce zaměřená na „řešení problému“, kde východiskem a cílem, 

obsahem i předmětem byl druhý člověk, já a expresivní tvorba. Tato zkušenost se mi stala 

první tezí osobní profesní teorie (OPT): Pokud se zaměřím na problém a jeho korektní 

řešení, je má profesní mise účinná. 

Když jsem začala učit a mou prací se stala edukace, když jsem začala své žáky učit 

konkrétním poznatkům a zároveň je výchovně formovat, měla jsem základní zkušenost 

z psychoterapeutické oblasti: 1) „nenadřu se“ tolika a tudíž budu i dobře chráněna před 

syndromem vyhoření, když budu dobře vědět, co chci dělat, zda je to v daných podmínkách 
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dosažitelné, a když budu vědět, jak toho co nejlépe dosáhnout. Jinými slovy – druhá teze 

OPT o účinnosti – řešení problému je účinné tehdy, pokud jsou dobře definovány  

a provázány cíle, obsahy a metody řešení problému. 

Zároveň jsem 2) měla zažitou praktickou zkušenost, že pokud druhá strana nepochopí  

a nepřijme, proč má něco dělat, tak já se proměním v „buldozer“ a budu ji muset neustále 

někam tlačit a často vyčerpaní a frustrovaní ztroskotáme v polovině cesty. Kdežto když 

dokážu dobře definovat záměr a konkrétní dosažitelný cíl a dokážu zprostředkovat jeho 

užitečnost druhé straně, potom ji dokážu získat pro spolupráci a osobní angažovanost 

v procesu. Tj. - třetí teze OPT o významu motivace pro proces.  

Další klíčová zkušenost bylo 3) uvědomění si paradoxu, že byť já jsem jako pracovník „ve 

službě“ klientovi, studentovi, společnosti – tj. mou prací jsou jeho potřeby, tak jsem to ale já, 

konkrétní člověk, kdo zcela jasně spolu determinuje aktuální dění v procesu. Sice daná 

„služba“ má konkrétní cíle a pravidla, ovšem mé schopnosti - odborné a lidské, určují, jak 

tyto cíle a pravidla budou konkrétně realizovány. Proto, když vím, jak a čím ovlivňuji proces 

já jako učitel, potom mohu sebe regulovat natolik, abych mohla ovlivnit a odfiltrovat “svoje 

obsahy“, které nejsou potřebné pro akci nebo ji třeba i přímo likvidují. Jinak řečeno, když vím 

(alespoň rámcově) kdo jsem, jak funguji, na co reaguji, co dělám a jakým způsobem, mohu 

lépe rozumět dynamice procesu a lépe ho tak plánovat a realizovat, protože aspoň jeden zdroj 

dynamiky procesu znám. Sebe. Do hlav svých žáků, klientů, nevidím, tam mohu pouze 

usuzovat a předvídat. Čtvrtá teze OPT o významu subjektivní teorie, supervize  

a sebereflexe. 

Logicky mě tyto zkušenosti vedly k tomu, abych se v pedagogické praxi plně soustředila na 

realizaci, pozorování a zkoumání toho, jak a co učit, aby to mělo smysl a tento smysl byl 

žákům smysluplně zprostředkován, jak je v edukaci možné získat studenty/žáky pro obor tak, 

aby tomu dobře porozuměli. A co pro to mohu udělat já jako učitel a jak mohu využít toho, že 

jsem i psycholog a arteterapeut. 

Proto jsem se na tyto aspekty zaměřila i v  mé disertační práci. Soustřeďuji se na 

personalizační a socializační úroveň ve vztahu k enkulturační úrovni edukačního 

procesu. Jakou roli hrají v hlavním cíli edukace – tj. v obecném poznání na úrovni 

enkulturace, jak je možné je efektivně v běžné pedagogické praxi efektivně naplňovat  

a jaké to klade nároky na pedagoga, pokud s nimi pracuje. A co je možné z oblasti 
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psychologie, psychoterapie a arteterapie využít pro rozšíření poznatků i metod práce 

s žáky.  

Cílovou skupinou arteterapie jsou lidé, jejichž psychosociální problémy již nejsou řešitelné 

pouhým výchovným působením. Kromě postupů, jak rozvíjet (ve smyslu profylaxe) jejich 

psychosociální schopnosti a dispozice, je nutná re-konstrukce jejich psychiky. Teprve 

zvědomění a zvnitřnění jejich nevědomých konfliktů, které jsou zdrojem (ne symptomem) 

jejich psychopatologického chování a prožívání, a vybudování a zažití nových vzorců 

prožívání a chování v určitých situacích, může být zdrojem jejich úzdravy anebo alespoň 

zmírnění jejich potíží. Proces této re-konstrukce je velice náročný a citlivý  

a psychoterapeut (arteterapeut) potřebuje být mistrem na individuální a skupinové cílené 

ovlivňování psychiky prostřednictvím interpersonálního vztahu. Arteterapeut potřebuje umět 

využívat motivaci, strategie řešení konfliktu, psychodynamiku vztahů, verbální i neverbální 

komunikaci, umět pracovat s individuálními odchylkami jedinců, umět využívat skupinové 

dění pro dosažení žádoucího výsledku, umět dobře aplikovat ten který psycho/arte 

terapeutický přístup a konkrétní metodu na řešení konkrétního problému. Jinak se 

psychoterapie nezdaří a klient se jí nebude účastnit, z psychoterapie (arteterapie) odstoupí.  

A právě tato konkrétní témata z pohledu arteterapie, psychoterapie, psychologie a neurověd 

jsou zdrojem poznatků, které mohou přispět jak k bližšímu zkoumání psychodidaktiky našeho 

oboru a jejímu hlubšímu porozumění ve vztahu osobnost a exprese, tak zároveň 

k porozumění, jak ve výuce VV probíhá a může probíhat úroveň personalizace a socializace 

v přímé edukaci expresí. Pátá teze OPT – poznatky z arteterapie, psychoterapie  

a psychologie jsou velice užitečné pro řešení otázky – „jak“ učit VV. 
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3 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA EMPIRICKÉ ČÁSTI
9
  

Empirickovýzkumnou součástí předložené disertační práce jsou dvě (respektive tři) kazuistiky 

z arteterapeutické a artefiletické praxe, jejichž smysl je v praktickém demonstrování vztahu, 

které na typických případech analyzují praxi obou uvedených přístupů a mají objasnit spojení 

mezi žitou praxí a prezentovanou teorií v této práci.  

Cílem této práce je hloubkový popis a porozumění procesům, které se odehrávají v sociální 

interakci se zaměřením na hlavní otázku: jak přispívá exprese k poznání a sebepoznávání. 

Vzhledem k povaze cíle a hlavní otázky jsem zvolila strategii kvalitativního výzkumu. 

Kvalitativní výzkum hledá “porozumění založené na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu  

a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ Creswel, 1998 (in Hendl, str. 49). Tato 

charakteristika odpovídá výzkumnému pojetí uplatněnému v mé disertaci.  

První otázkou, na kterou jsem hledala odpověď, byl výběr respondentů pro kazuistiky. Výběr 

byl v souladu s kvalitativním pojetím zkoumání. Pattonem je označen termínem „účelový 

výběr“ (Patton in Hendl, 2005, s. 154). Dané kazuistiky byly vybrány do výzkumného vzorku 

jako jedna z možností účelového výběru, tzv. typické případy („ilustrují, co je typické“, 

Hendl, str. 154) sledovaných procesů. 

K jednotlivým kazuistikám jsem přistoupila jako k případovým studiím (dále PS), které Yin 

(1994) (in Hendl, str. 108) definuje jako: “strategii pro zkoumání předem určeného jevu 

v přítomnosti v rámci jeho reálného kontextu a to zvláště, když hranice mezi jevem  

a kontextem nejsou zcela jasné.“ Ve všech třech případech se jednalo o situaci, ve které byl 

realizován určitý metodický postup, který se odvíjel z teoretického konceptu přístupu k řešení 

problému. Všechny kazuistiky se odehrávaly v přirozeném prostředí terapeutické nebo 

edukační praxe (tj. z pohledu kvantitativního výzkumu v nestandardizovaném prostředí), tudíž 

byly plně ovlivňovány situačním ko-textem a kontextem, který vnášel mnoho dalších 

proměnných, které výsledný proces ovlivňovaly. 

S ohledem na to, že jednání jak v edukačních, tak arteterapeutických situacích, má 

teleologický charakter, tj. je zaměřeno na cíle aspoň zčásti uvědomované předem, je zapotřebí 

                                                 
9
 Vzhledem k tomu, že empirická část je zaměřená na kvalitativní analýzu, tak popis výzkumné metodologie 

opírám o J.Hendla (2005), Kvalitativní výzkum. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kazuistiky jsou detailně 

popsány v jednotlivých kapitolách práce, zde v této kapitole se zaměřuji pouze na obecné zdůvodnění zvolené 

výzkumné strategie. 
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přizpůsobit tomu metodiku získávání údajů a jejich zpracování. Jako nejlepší pro daný účel se 

mi jeví přístup Yina k případovým studiím, který umožňuje do výzkumného procesu 

vstupovat s určitou předběžně formulovanou teorií, tj. v souladu s přístupem obvyklým 

v edukaci nebo arteterapii, a na jejím základě fokusovat sběr výzkumných dat, aby nedošlo 

k zahlcení informacemi. (srov. Yin in Hendl, 2005, str. 108). 

Podle Hendla, který se opírá o Yina a Stakea (2005, str. 104), jde prostřednictvím kazuistik 

„o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. Případová studie 

v sociálněvědním výzkumu je podobná mikroskopu: její hodnota závisí na tom, jak dobře je 

zaostřená. Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme 

jiným podobným případům. Na konci studie se zkoumaný případ vřazuje do širších 

souvislostí. Může se srovnat s jinými případy.“  

Podle Yina se úspěšnost případové studie prokazuje jejím přínosem pro teorii, kterou by 

případová studie měla buď dokumentovat, tj. být s ní v souladu, anebo falzifikovat,  

tj. prokázat rozpor mezi praxí a teorií. (srov.Yin in Hendl, 2005, str. 115). Jinými slovy, 

případová studie podle Yina má přinášet takový náhled na praxi, který má povahu typizace – 

popisuje ty stránky reality, které platí pro různé situace téhož typu. Tento přístup Yin nazývá 

analytické zobecnění (analytic generalizations, Yin, 2011, s. 98-102). Yin analytické 

zobecnění uvádí jako obvyklý způsob generalizace ve výzkumech, který však nebývá 

explicitně popisován a objevuje se často v podobě skrytých interpretačních předpokladů. 

Analytické zobecnění je dvoufázový proces. 

V prvním kroku jsou navržena tvrzení, která obsahují soubor teoretických konstruktů nebo 

hypotetické úvahy o případu. Tyto úvahy jsou obsahem teoretických částí mé práce a mimo 

objasnění teoretického přístupu směřují i k výběru případů. „Vytváření analytického 

zobecnění předpokládá pečlivě konstruované tvrzení …, které bude odolné vůči logickým 

výzvám“, objasňuje Yin (2011, s. 100). To znamená, že při analytickém zobecňování budou 

co možno jasně a přesně vymezeny pojmy, ze kterých se skládají tvrzení, a podobně přesně  

a jasně budou vymezeny vzájemné věcné a logické vztahy mezi pojmy. O tento přístup jsem 

usilovala při spojování teoretické a empirickovýzkumné části práce.  

V druhém kroku je teorie aplikovaná na podobné případy. „Jinými slovy, cílem je podat 

návrhy a hypotézy na koncepční úrovni vyšší, než jsou konkrétní případy …Závěry studie by 

měly ukázat, zda a jak empirické výsledky podporují nebo zpochybňují teorii“ (Yin, 2011,  

s. 101). Vytvořená tvrzení musí být ve vztahu k odborné literatuře, která přináší zobecněnou 
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zkušenost, ne pouze ve vztahu ke konkrétním a specifickým podmínkám případové studie. 

Podobně jako v jiných kvalitativních přístupech i při analytickém zobecňování se 

předpokládá, že postup je rekurzivní a cyklicky se pohybuje od konkrétních zkušeností 

k jejich zobecňování a nazpět k ověřování zobecněných poznatků v praxi. Případová studie 

v tomto Yinově pojetí umožňuje dostatečně kvalitní zobecňující náhled konkrétní jevy, které 

se dějí v přirozeném prostředí a aktuálních kontextech, do teoretického základu, který PS 

ilustruje – ať už ve smyslu verifikace teorie či jejímu opozitu. 

Arteterapeutická kazuistika byla řešena jako explanatorní studie, která „podává vysvětlení 

tím, že rozvádí jednotlivé příčinné řetězce, které lze u případu identifikovat“, neboť v daném 

procesu bylo stěžejní porozumět, jakým způsobem dochází k porozumění obsahům 

rozpoznaným v díle a jaký vliv má toto poznání na interakci mezi klientem a terapeutem. 

V tomto případě nešlo primárně o hodnocení, jak byl tento proces úspěšný a jaký konkrétní 

vliv měl na následnou „proměnu“ klienta. 

Artefiletické kazuistiky již byly řešeny jako evaluační studie, které „provádí popis, exploraci 

nebo explanaci, ale jde v ní především o hodnocení nějakého programu nebo intervence na 

základě určitých hodnotových kritérií“. V obou artefiletických kazuistikách byl zvolen  

a realizován konkrétní metodický postup, který měl směřovat k působení na jedince již 

v konkrétních oblastech. Cílem těchto studií bylo porozumění, zda je zvolená strategie 

úspěšná. 

Vzhledem k tomu, že v artefiletické studii „Milenců“ a artetapeutickém „Milanovi“, byl 

realizován stejný postup přístupu k interpretaci významu v expresi podle Goodmanovy teorie 

symbolizace a artefiletické teorie zážitkových komponent, je možné na úrovni explanace 

považovat tyto studie jako mnohonásobnou případovou studii, založenou na 

kontrastování (Yin in Hendl, str. 110 -111), jejímž cílem je komparace obou procesů  

a vymezení rozdílů v tomto konkrétním případě mezi arteterapeutickým a artefiletickým 

přístupem k interpretaci expresivního díla.  

Jako realizační výzkumné metody jsem zvolila: 

 Zúčastněné pozorování, neboť jsem ve všech situacích byla buď v roli pedagoga, 

nebo v roli terapeuta a výzkum byl realizován v přímém intervenčním procesu.(Hendl, 

str. 193) 
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 Polostrukturovaný rozhovor
10

 s otevřenými otázkami, fenomenologicky 

zaměřený. Ve všech studiích byl vzhledem k aplikování teoretických přístupů předem 

připravený systém otevřených otázek, které však neměly přesný sled a navíc byly 

doplňovány otázkami, které vyplynuly ze situace. (Hendl, str. 173-175)  

Fenomenologické zaměření otázek vyplynulo z kontextu řešeného problému, protože 

jedním ze základních obsahů zkoumání byly prožité zkušenosti jedince a fenomén 

změny osobnosti ve smyslu auto-sociokonstrukce, není možné bez tohoto fokusování 

zjistit. (srov. Hendl, str. 129) Navíc tento fenomén byl ověřován postupně třikrát 

(v reflexi po akci, písemnou reflexí účastníků
11

 a reflexí před novou akcí při dalším 

setkání jako vstupenka do nové akce, která ji s minulou propojovala). 

 Kvalitativní analýza písemných dokumentů – jednalo se o analýzu písemných 

reflexí účastníků procesu. 

Výsledky jednotlivých zjištění jsou popsány v jednotlivých kapitolách. 

  

                                                 
10

 Hendl tento typ otázek nazývá jako rozhovor pomocí návodu. 

11
 Součástí terapeutické práce s Milanem byla i deníková metoda. 
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4 TEORIE MENTALIZACE VE VZTAHU K EXPRESI 

Výtvarná výchova je výchovně vzdělávací proces založený na edukaci expresí. 

Již v předchozí kapitole byl popsán nejzákladnější princip, jak k pozná(vá)ní prostřednictvím 

exprese dochází. Zopakujme, že exprese (tj. symbolizační proces) a expresivní zážitek  

(tj. osobní zpracování obsahu tohoto procesu) je sám o sobě zvláštním druhem poznávání 

z pozice aisthéta, který je pro člověka jinou cestou neodstupný. Konkrétním prostředkem, 

jímž se exprese uskutečňuje a rozvíjí se expresivní zážitek, jsou především alternativní jazyky 

– vizualita, vokalizace, pohyb, dramatizace. 

Důležité je, abychom byli schopni rozpoznat, že určitá vizuální stopa, určitý zvuk pohyb či 

gesto spojené se slovem zprostředkovává i jiné obsahy, než jsou smyslově dostupné vjemy. Je 

to právě jejich určité nastavení, „přehrávání“, díky kterému rozpoznáme, že daný podnět, 

kromě svého reálného obsahu v sobě nese další skrytý metaforický obsah, něco navíc. Když 

se zůstane pouze u rozpoznání významů, které vznikají z interpretování metafory – např. 

přečteme si recenzi o interpretaci nějakého díla, aniž bychom dílo aktivně prožili, do galerie 

nezajdeme, zůstáváme pasivními příjemci určité znalosti někoho jiného. Když se aktivně 

podílíme na utváření obsahu metafory – jako bychom do ní „vstoupili“ – (tj. rozpoznáme ji  

a přijmeme), staneme se aktivními tvůrci obsahu, protože naše vnímání je celistvé, 

komplexní, na jehož základě si vytváříme v hlavě různé množiny vztahů mezi jednotlivými 

prvky a jejich významů a v nich hledáme pro sebe ty nejpřiléhavější, které pak můžeme 

porovnávat s významy, které objevil, interpretoval někdo jiný.
12

   

Nutné pro poznávání expresí je tedy aktivní angažované přijetí metafor fikčního světa  

a následně o tom uvažovat, tj. vést reflexi. Tento způsob poznávání prostřednictvím exprese je 

rozvíjen filozofy, estetiky, expresivními pedagogy (srov. např.) V takovém případě je ale 

korektní se ptát, jaký postoj k danému tématu zaujímá psychologie, která je oborem, jehož 

centrem hlavního zájmu je pozitivistické pozná(vá)ní, jak fungují neurosomatopsychické 

procesy v člověku. 

Z tohoto pohledu „poznávání expresí“ je velice zajímavá psychologická vývojová teorie 

mentalize autorů Fonagy, Targetové, která navazuje na poznatky teorie attachmentu  

J. Bowblyho a M. Ainsworthové. 

                                                 
12

 O tvorbě významů v expresivním vizuálním díle podrobně v kapitole 6. 
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Ústředním tématem teorie mentalizace je poznání, že základním prostředkem k poznávání 

a rozvoji intrasubjektivity a interpersonálních vztahů člověka od raného dětství je 

regulace jeho afektů prostřednictvím jejich pochopení a integrováním do života jedince. 

Aby mentalizace proběhla, jsou nutné dvě podmínky – 1) jedinec potřebuje zažít zkušenost ve 

světě „jako“, jehož základním rámcem je expresivní projev, jako nejstarší komunikační jazyk, 

který reprezentuje vnitřní stav člověka, 2) následně je nutné tuto zkušenost ve světě „jako“ 

integrovat do jeho reálně žité skutečnosti. To se děje v interpersonálním vztahu a verbálním 

dialogem s poučenou, zralou osobností, která již má prožitou zkušenost ve světě „jako“. Tento 

vztah a dialog umožní jedinci rozpoznat hranice mezi světem „jako“ a světem „doopravdy“. 

Kde jsou jejich průniky a kde se liší. Co tato zkušenost vypovídá o něm a o mezilidských 

vztazích, co se díky této zkušenosti dozvěděl. Jde o přenos holistické zkušenosti v pozici 

aisthéta prostřednictvím slov do pozice noétha, tj. poznávání prostřednictvím kritického 

rozumu. 

Vzhledem k významu této teorie pro porozumění „jak se děje edukace expresí“, se jí budu 

v této kapitole věnovat podrobně. Nejprve budu tuto teorii popisovat z hlediska toho, jak se 

využívá v arteterapii, následně ji popíšu tak, jak lze z jejího pohledu rozumět artefiletickému 

přístupu k „poznání expresí“.  

Autoři Fonagy, Targetová popisují, že lidská psychika je schopna se pohybovat ve třech 

základních modech – stavech, které se postupně vyvíjí podle toho, jak uzrává mozek a lidská 

psychika. V dospělosti pak tyto mody existují všechny paralelně vedle sebe a záleží na 

kontextu situace a aktuálním rozpoložení jedince, které mody jsou aktivované. 

Vývojově nejstarší je modus psychické ekvivalence, kde splývá vnitřní stav jedince se 

stavem okolí. Protože novorozenec nedisponuje žádnými regulačními mechanismy, které mu 

umožní překlenout těžké, diskomfortní situace, je odkázaný na druhé lidi, na své okolí, aby 

mu poskytli útěchu. Anebo mu znásobili radost. Pochovali ho a utěšili anebo si s ním hráli  

a poskytovali potěšení, slast mazlením. Je to stav nerozlišování mezi vnějším a vnitřním 

světem. Když je kojenec spokojený a nejbližší okolí, které je s ním v kontaktu, nevykazuje 

známky neklidu, je schopný spát či si hrát i ve velmi neklidných podmínkách. Ovšem, když 

pociťuje rozlad, nepohodu, neklid, frustraci, stres, teprve díky přímému kontaktu 

(neverbálnímu i verbálnímu) pečující osoby, je schopný se uklidnit. Pečující osoba je schopna 
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na plačící dítě přenést kontejnováním 
13

svůj klid a jeho svět tak emočně proměnit. Bez jejího 

utěšení a klidu by se uplakalo do vyčerpání. Nebyla by nasycena attachmentová potřeba 

bezpečí. (srov. Sullivan str. 213, Bowbly str. 236 – 240 in Fonagy, Target, 2005). Bohužel, 

v tomto věku je však lidský jedinec tak bezbranný, že je také možný opačný proces. Pokud je 

matka či nejbližší objektní figura v psychické dekompenzaci, jsou schopni tento svůj stav na 

dítě přenést a ono začne prožívat jejich stav. V dospělosti tyto stavy známe v situacích 

akutního emočního afektu - máme obrovskou radost a prožíváme, že i okolní svět se s námi 

raduje. Prožíváme-li akutní strach, úzkost, rozlad, nevidíme nic hezkého na okolním světě. 

Známe to i v situacích, kdy jsme schopni v přímé interakci najednou přijmout náladu 

druhého. Najednou se začít smát, byť jsme před tím byli smutní anebo svou šťastnou chvilku 

ztratit pro depresivní pohled druhého. 

Úskalím tohoto stavu psychiky je to, že jsou na nejvyšší míře aktivovány afektivní procesy 

a kognitivní procesy, rozum, jsou upozaděny. Jeho mentální procesy jsou poddistancovány 

vůči emočnímu doprovodu situace. Člověk je zaplaven emocemi a potřebuje druhého, aby mu 

z nich pomohl najít rozumnou cestu, co s tím. Potřebuje korekci s dostatečnou distancí od 

situace, kterou on akutně vnitřně prožívá. Korekci, která je opřena nejenom o slova, rozum, 

ale i o emoční zážitek sdílení jsem s Tebou, vím, jak Ti je.  Potřebná korekce však neznamená 

tyto emoce potlačit, ale naopak je odventilovat tak, aby se mohly odplavit. V oblasti 

psychoterapie se pro tuto abreakci (uvolnění, odventilování) emocí s efektivními výsledky 

používají expresivní terapie. 

Důležitá otázka v této situaci je, proč je vhodné použít expresivní projev a ne třeba „štípání 

dříví“, při kterém člověk také velmi dobře uvolní svou přebytečnou energii plynoucí 

z destabilizujících emocí a stresu. Co expresivní projev přidává navíc? Jednak zcela 

pragmaticky je v současné době přístupnější možnost expresivní tvorby víc než hromada 

špalků. Ale je možné jít běhat či do posilovny. Expresivní tvorba je tedy v něčem výjimečná. 

Její výjimečnost lze spatřit v tom, že se jedná o symbolickou aktivitu a jednu z forem 

komunikace, neboť pracuje se zprostředkovanými obsahy. Expresivní akt je formou sdělení. 

Pokud si člověk sám vybere expresivní projev či je mu nabídnut a on ho přijme, získává tak 

                                                 
13

 Kontejnování je proces, ve kterém objektní figura (nejčastěji matka) nejprve zrcadlí svým chováním  

a mimikou stav dítěte – navazují spolu kontakt (řádově do 5 sec.), vzápětí však svým chováním dává dítěti 

najevo uklidnění. Využívá široký rejstřík expresivního vyjádření, aby na něj jeho stav přejala do sebe, přetvořila 

ho na emočně pozitivní stav a svým chováním ho přenesla na sebe. To, že tento přenos a přeměna je možná, je 

způsobeno biologickým vrozeným programem – attachmentovou vazbou.( Bowlby, str. 237, in Fonagy, Target, 

2005) 
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pro sebe záměrný, ale alternativní, metaforický prostředek komunikace, jehož součástí je  

i „odreagování“ spojené s psychomotorickou složkou vyjádření. 

U emočně zaplaveného člověka se však tvůrčí projev děje ve dvou fázích. 

Nejprve se děje zdánlivě nestrukturovaným chaotickým procesem a dezintegrovanou nebo 

naopak rigidní manipulací s předměty. Postupně, jak se emoční přetlak a fyzická energie 

uvolňují, lze pozorovat, že expresivní projev klienta začne být určitým způsobem 

organizovaný a směřovaný za nějakým určitým cílem, výsledkem. Je možné pozorovat zaujetí 

pro určitý tvar formy anebo obsahu. Toto se může dít v jednom obraze jeho postupným 

vrstvením anebo v tvůrčím procesu několika po sobě jdoucích výtvorů. I v té první 

„chaotické“ fázi je však možné spatřovat jistou organizaci, pokud má klient možnost 

rozhodovat o volbě výrazových prostředků. Tento výběr není náhodný, pokud má klient 

určitou zkušenost s danými prostředky. Lze předpokládat, že v tomto tvůrčím projevu jsou 

postupně aktivovány dva systémy „vztahování se“ k procesu. V první fázi „chaosu“ se jedná  

o implicitní vztahové struktury, které jsou aktivovány implicitní (procedurální) pamětí.  

V situaci, kdy se uvolní emoční přesycení, dochází k aktivaci explicitních vztahových 

struktur, které jsou aktivovány explicitní pamětí a zvědoměným systémem prožívání, což 

následně vede k cílené sebeorganizaci (srov. Stern, 1998, str. 268 – 269, Damassio, 1999,  

str. 263, in Fonagy, Target, 2005). A právě zde je možné spatřovat efektivitu expresivního 

projevu, neboť tato sebeorganizace není uzavřená do systému slov a uvědomovaných 

myšlenek. Což právě zacyklení myšlenek a nedostačivost slov jsou průvodní jevy zaplavení 

emocí. V expresivním projevu je možné, aby se člověk řídil (sebeorganizoval) 

prostřednictvím svého citu- „aisthéty“ pro tvar (gestalt). Což znamená, že má nějaký záměr, 

který postupně přes jednotlivé fáze zrealizuje a na základě tohoto tvůrčího aktu se z pozice 

bezmoci „jsem neschopen“ posune do pozice moci –„ jsem schopen“. 

Z tohoto pohledu je expresivní tvorba ideálním prostředníkem pro terapeuticky 

strukturovanou procesuální práci s emocemi. Nejprve zde dojde k implicitní abreakci hladiny 

intenzity emocí způsobujících chaos. Po překonání chaotické fáze je snesitelná (tj. již 

konstruktivní) intezita emocí využita přechodem do pretend modu sublimačně (tj. kulturně 

přijatelným způsobem) k růstovému explicitnímu tvůrčímu aktu.  

Expresivní tvorba je holistický proces, který umožňuje zapojit psychické i tělesné 

projevy společně. Člověk se může vymalovat, vytančit, vyzpívat se ze svých emocí, což 

mu pak může vytvořit prostor pro strukturované přemýšlení a konstruktivní 
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sebeorganizaci. Tento vnitřní proces je reprezentovaný tvůrčím procesem a jeho 

výrazovou formou, který v sobě obsahuje fázi abreakce a fázi sublimace – tj. fáze 

hledání a fáze vyjádření osobního výrazu, ve kterém jsou již integrována  určitá 

pravidla – výrazová i kulturní, která jsou charakteristická pro expresivní tvorbu. 

Dalším stavem lidské psychiky je pretend modus. Nastává tehdy, když je mozek jedince 

schopen procesu symbolizace (cca 6 měsíců od narození) – srov. Winnicott, Fonagy, Targert, 

Stern, Damassio. Jedná se o proces, kdy je lidský jedinec schopen utvářet si své vlastní vnitřní 

světy „jako“, které jsou plnohodnotné k reálnému vnějšímu světu, co se týká prožívání -  

tj. myšlenek i emocí. Pouze nemají reálnou hmotnou vazbu k realitě. Jsou v našich 

myšlenkách, mentálních reprezentacích. V raném věku lidská psychika vstupuje do pretend 

modu nejprve přechodovými objekty
14

 (srov. Winnicott, propem – teorie fikčních světů), 

avšak s rozvojem abstraktního myšlení si vystačí již pouze s myšlenkami a představami. 

Podstatou procesu symbolizace je projekce a vytvoření si lateralizovaného přenosového 

vztahu. Projekce je zde míněna jako schopnost „promítnout si“ do zástupného/přechodového  

předmětu svou určitou zkušenost z „vnějšího“ světa, která vzniká na základě potřeby, 

frustrace (srov. Winnicott, str. 150 – 153 in  Fonagy, Targetová, 2005) Čím méně je psychika 

zralá či není trénovaná v symbolizačních procesech, tím více je provázaná projekce přes 

vnější podobu tvaru či reálnou vlastnost (srov. Stern, str. 263 – 265 in Fonagy, Targetová, 

2005) – v naší kultuře je toto ilustrovatelné na dudlíku, který kopíruje tvar a určitou 

poddajnost prsní bradavky. V anglické kultuře je dudlík nahrazen plenkou, že dítě svírá  

a žmoulá plenku, která se ale nesmí vyprat, jinak je dítětem odmítáno. Zde je možné vnímat 

podobnost opět přes tvarovou poddajnost a potom také vůni matky. 

Přenos je v tradiční psychoterapeutické souvislosti vnímám jako vztah, který si vytvoří klient 

k terapeutovi
15

. Lateralizovaný přenos lze popsat jako intenzivní živý emoční vztah, který si 

jedinec vytvoří k přechodovému objektu. Jeho podstatou je, že si do něj jedinec nejprve 

promítá (projikuje) reálný vztah, který si takto nahrazuje, když je ve vnějším světě 

nedostupný. (V případě zmíněného dudlíku tedy vztah dítěte k dudlíku nahrazuje v rané fázi 

                                                 
14

 Zajímavé je, že bylo výzkumně potvrzeno, že adolescenti, kteří si vybavují, že měli přechodový objekt, nebo 

ho stále ještě v dané době používají, tak se s větší pravděpodobností zabývají nějakou tvůrčí činností, jako je 

např. tanec, hudba, poezie. (srov. Free, 1988 in Fonagy, Targetová, 2005) 

15
 V klasické psychoanalýze se jedná o projektivní vztah, kde si klient přenáší na terapeuta svou minulou 

zkušenost s pro sebe důležitými osobami (nejčastěji k matce a otci) V současném pojetí je význam přenosu 

interpretován jako reálný vztah k terapeutovi vytvořený terapeutickým vztahem, do kterého se promítají 

implicitní vztahové struktury utvářené ranými objektními vztahy. Objektní vztahy jsou zde pojímány jako vztahy 

kojence batolete k pečujícím osobám. (srov. Fonagy, Targetová, str. 267 – 270, 2005) 
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jeho vztah k matce, když matka není dostupná.) Lateralizovaný přenos není konstantní, vyvíjí 

se, neboť se utváří a realizuje v souvislostech a čase, jak jedinec prožívá pretend modus, svět 

„jako“, ve kterém je aktivovaný tento přechodový/zástupný objekt a vztah k němu. Tato 

možnost kvalitativní proměny vztahu je jedna z nejdůležitějších terapeutických metod. 

Výhoda expresivních terapií je ve zdvojeném účinku působení na proměnu vztahu. 

V expresivních terapiích prožívá klient dva vztahy 1) přenos k terapeutovi – reálný 

mezilidský vztah a 2) lateralizovaný vztah – k přechodovému objektu, ve kterém je možné 

bezpečně testovat různé varianty průběhu vztahu, aniž by to muselo mít přímý dopad do 

živého interpersonálního vztahu. V expresivních terapiích je klientovi poskytován dvojitý 

bezpečný trénink vztahování se k intenzivním emočně prožívaným objektům. 

Psychický proces symbolizace a schopnost pobývat v „živém, emočním vztahu“ ve světě 

„jako“, pretend modu (ekvivalentem z pohledu teorie fikčních světů, je fikční svět) je 

základem expresivní tvorby a „poznání expresí“. 

Pretend modus, svět „jako“, je kromě světa zároveň světem obrovských možností, kde lidský 

jedinec může realizovat svá přání, touhy, potřeby nezávisle na vnějším světě a to nejenom na 

úrovni utváření vztahů, relací. Je to zároveň svět představ jedince, kde si může hrát, zkoušet, 

trénovat, objevovat to, co v konkrétní realitě možné není. Anebo je, ale pokud nemá 

natrénováno řešení, nemusí hned napoprvé uspět a potom může být velmi zklamán. Pretend 

modus, je možné popsat jako trenažér života, kde můžeme simulovat (make-believe) různá 

řešení do té doby, než najdeme to optimální, které je vhodné zrealizovat v reálném životě. 

Pretend modus je velice důležitý pro terapii. Psychoterapeutický vztah mezi klientem  

a terapeutem je na pomezí mezi realitou a nerealitou. (srov. Fonagy, Targetová, 2005, Vavrda, 

2005). Vznikl uměle. Dva lidé jsou spolu, ale nemohou prožívat mezilidský vztah 

v obvyklých intencích lidských vztahů. Například láska nemůže být naplněna, terapeut by 

neměl nenávidět. Na druhou stranu, prostřednictvím těchto vztahů může klient, žák prožít 

autentický mezilidský vztah, díky kterému může pochopit své vztahování ke svému 

sociálnímu okolí a může se učit zdravým reakcím v mezilidských vztazích. Může hledat 

zdravá řešení problémů, může se učit korigovat své emoce, aniž by to mělo okamžitý přímý 

dopad do jeho žité reality mimo terapeutický rámec, atd. (srov. Stern, Fonagy, Targetová, 

2005, Vavrda, 2005). Může zkoušet ledacos a terapeut je v té situaci, kdy má pomoci 

klientovi pochopit (mentalizovat), proč něco je možné, něco ne, něco je správné a něco ne, 

kde je možné hledat alternativy. Expresivní terapie svou podstatou nabízejí možnost, jak tato 

řešení hledat nejenom slovy, přes kognitivní procesy a pak o nich „pouze opět“ hovořit. 
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Expresivní projev umožňuje projevovat a v čase zachytit i nevědomé obsahy a tím, že po sobě 

zanechává svou reálnou stopu
16

, je možné se k němu vracet a nebýt odkázán pouze na paměť 

a pocit „takhle to přece bylo“. Navíc v expresivním projevu, který již je čistě v modu „jako“ 

– je to „jen“ obraz, hudba, tanec, divadlo - je možné skutečně různě experimentovat s různými 

řešeními, neboť nejhorší, co se může stát, je, že se „jenom“ nepovede obraz, tanec či hudba. 

Tento rámec „jako“ umožňuje bezpečný prostor pro hledání svobodného a optimálního řešení. 

Aktivní práce s formou a obsahem díla v průběhu tvůrčího procesu má terapeutickou  

i vzdělávací
17

 účinnost (srov. Kyzour, 2005, Lhotová, 2010, Komzáková, 2009, Slavík, 

2015). S tvůrčím procesem lze pracovat strukturovaně a sledovat konkrétní cíle. V takovém 

případě klienta vedeme direktivně. V tréninkovém prostředí světa „jako“ – ve světě tvorby, 

kde reálný dopad konkrétních činů je vizuální anebo dojde k obsahové změně obrázku, je 

možné klienta učit hledat varianty řešení. Nebát se změny, testovat překonávání stereotypů, 

hledat tvůrčí řešení. Je možné učit ho i trpělivosti a toleranci sám k sobě prostřednictvím toho, 

že ideální řešení není možné objevit hned na poprvé. Zvyšovat tak jeho frustrační toleranci 

k chybě, kde „chyba“ není důvodem k debaklu a rezignaci. Konkrétně v arteterapii je 

rozvíjena metodika akčního akvarelu (Lhotová, 2010), jiné postupy popisuje Šicková-Fabrici 

(2002). 

Reflektivní modus je stav, kdy jedinec pochopí, porozumí prostřednictvím dialogu s druhým, 

co zažil, co se mu přihodilo jak na intersubjektivní, tak interpersonální úrovni. Čím je mladší, 

tím více je odkázaný pro korektní porozumění na to, s kým může situaci nového neznámého 

sdílet. S kým prožije akt mentalizace. Zdánlivě se jedná o nejjednodušší stav lidské psychiky. 

Problematických okamžiků je v nich ovšem hodně. Základním východiskem pro úroveň 

porozumění má mentální kapacita jedince, jaké jsou jeho možnosti pro pochopení. Dále je 

kvalita porozumění závislá na tom, s kým jedinec mluví. Jaká je zkušenost toho druhého 

s danou situací. Jak je druhý tolerantní k jinému prožívání, než bylo jeho. Mluví ten druhý 

potřebným jazykem, aby mu bylo rozuměno? To jsou ty nejzákladnější. Terapeut disponuje 

větší distancí od situace, neboť není svázaný vlastními očekáváními od daného jedince. 

Terapeut může svou (ne)zaujatostí a díky profesnímu vzdělání poskytnout více náhledů, více 

                                                 
16

 Výtvarná exprese má v tomto kontextu jedinečné postavení v expresivních disciplínách, protože jejím 

výsledkem je reálné hmotné vizuální dílo. V jiných expresivních projevech je nutné pořídit audiovizuální 

záznam, aby bylo možné se k expresivnímu prožitku vracet i jinak, než pouze pamětí. 

17
 Proměna autorského stylu klienta úzce souvisí se změnou v jeho psychickém stavu. (podrobně v kapitole XY). 

Aby mohl klient volit svůj autorský styl a měl/znal varianty možnosti vyjádření, potřebuje se zároveň vzdělávat 

ve výtvarných dovednostech a technikách. Toto je možné pouze procesem realizace, procesem tvorby. Proto je 

nutné uvažovat o účinnosti tvůrčího procesu i v intencích vzdělávání. 
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interpretací, více možností i více prostoru pro akceptování (názoru, postoje) druhého. Není 

s klientem provázán v běžném reálném životě. 

Pro děti, pro které se svět teprve otevírá, a které nejsou svázáni životním pragmatismem 

plynoucí ze žité zkušenosti, v podstatě nic není nereálné v jejich fantaziích. To důležité, co 

potřebují, je pochopení, sdílení a možnost o všem mluvit, kde je důležitá možnost porovnávat 

jejich vidění světa se zkušeností člověka, který již „ví“ a nabízí jim svou zkušenost jako 

možnost řešení. A zároveň jim dokáže sdělit i to, co je ještě přijatelné a co je již za hranicí 

toho, co přijatelné není tak, aby to slyšely a pochopily. Z tohoto důvodu je zřejmé, že  

i v expresivních terapiích je nejúčinnější, pokud se vhodným způsobem kombinuje 

expresivní tvorba s následnou interpretací, aby bylo možné z expresivního zážitku 

vytěžit i reálné poučení, pochopení, jak se tento zážitek z umělecké tvorby váže 

k běžnému životu mimo terapeutický rámec. 

Problém tohoto „mezigeneračního dialogu“ je vzájemné porozumění, neboť slova mají pro 

obě strany jiné obsahové významy. Dítě je nezná, teprve se je prostřednictvím dialogu učí. 

Vstupem do reflektivního modu je akt mentalizace. Zcela zásadní pro úspěšný akt mentalizace 

v reálném životě i v terapii je schopnost „zkušenějšího“ 1) vcítit se do aktuálního prožívání 

dítěte, 2) mluvit v jazyce „mladšího“ a zároveň, aby 3) disponoval potřebnou mírou osobní 

distance od tématu (ani pod distancovanost ani předistancovanost), aby byl schopen 

objektivního náhledu. Vzhledem k tomu, že tyto okamžiky mentalizace jsou často velmi 

emočně a obsahově nasycené z pozice dítěte či klienta, je zde nutný odborný psychosociální 

výcvik zaměřený mimo jiné na vedení dialogu s intenzivními emočními obsahy. Jedná se  

o běžnou součást psychoterapeutického výcviku.  

4. 1. Vztah mezi teorií mentalizace a artefiletikou 

Jakýkoliv edukační proces je ve své úspěšnosti kriticky závislý na tom, zda je dobře zvolen 

obsah toho, co se má učit a metoda, jak se to učí ve vztahu k tomu, kdo se má učit. Čím více 

je obsah a forma edukace v souladu s možnostmi a dispozicemi žáků (a učitele), tím více 

proces efektivnější. 

Z pohledu teorie mentalizace je artefiletický přístup edukace velice vhodným přístupem, 

neboť svou formou plně vyhovuje a cíleně využívá toho, jak se lidská psychika formuje  

a utváří své poznání z životních zkušeností. 



46 

 

Artefiletická metoda je postavena na tom, že poznání se děje porozuměním zážitku, který je 

zprostředkován výrazovou hrou a která je následně interpretována v kulturně poznávacím 

kontextu reflektivním dialogem. 

Výrazovou hru (VH) Slavík, Wawrosz (2004, str. 220) definují následovně: „(VH) je 

imaginativní a kreativní symbolická výrazová aktivita, navozená v učební úloze námětem  

a více či méně vymezená pravidly, která účastníkům artefiletického díla umožňuje smyslově 

uchopit a/nebo umělecky vyjadřovat příslušnou verzi fiktivního světa, zažívat ji jako 

působivou součást jejich fyzického bytí a posléze ji i reflektovat jako projev vlastní duševní 

reality v souvislostech lidské kultury….Je zasvěcena symbolickému projevu – je vnímána 

„jako“, tedy jako hra, nikoliv životní realita průměrné každodennosti. V tomto „jako“ se 

skrývá podstata hry, tj. její síla uvádět člověka do světa fikce….Nejzávažnější kulturní  

a výchovnou kvalitou VH je její symboličnost. Ve své symboličnosti je VH vždy společnou  

a společenskou situací. I pro tvůrce samotného zpravidla začínají její symboly promlouvat až 

ve chvíli společných interpretací. Každé gesto, tvůrčí zásah, akce nebo její stopa se mohou 

kdykoliv stát symbolem nabízejícím se pro výklad, mohou otevřít prostor ke hledání významů 

a hodnot, sloužit žákovi jako východisko poznávání, neočekávaného prozření i nového 

pochopení kulturních projevů nebo své osobní situace v kulturním světě.“ 

Výrazová hra v tomto smyslu plně využívá základní vlastnosti pretend modu lidské psychiky, 

jenž je nejpřirozenějším prostorem pro poznávání, učení se a trénování nových zkušeností. 

Avšak aby jedinec byl schopen porozumět vztahu mezi zážitkem v pretend modu a vnější 

realitou (tj. přesunout se do reflektivního modu), musí proběhnout akt mentalizace – dialog se 

starší poučenou psychikou člověka. 

Artefiletika poznání z výrazové hry zprostředkovává reflektivním dialogem. Slavík, (2003) 

definuje reflektivní dialog takto: „Reflektivní dialog by měl rozvíjet tvořivé myšlení a vést  

k hlubšímu poznání výtvarného projevu. V průběhu dialogu mezi žáky jsou “konstruovány” 

nové poznatky prostřednictvím aktivního střetávání různých osobních hledisek (tato 

konfrontace různých individuálních zkušeností a postojů je v teorii pedagogického 

konstruktivismu nazývána socio-kognitivní konflikt)…. Výtvarné projevy obsahují velký 

poznávací potenciál, který je dobré využít a zpracovat tak, aby byl pro žáky přínosem. Dialog, 

který se rozvíjí kolem výrazových projevů a nalézá v nich svou motivaci, přináší řadu 

možností k reflektivnímu poznávání a přemýšlení. Je na učiteli, aby žáky k dialogu vybízel, 



47 

 

podporoval jej, a především aby jej začleňoval do širších kulturních a poznávacích 

souvislostí“. 

Artefiletický reflektivní dialog tedy splňuje „edukační mentalizační akt“. Co je zde velmi 

podstatné a co odlišuje artefiletický reflektivní dialog od obecného mentalizačního aktu, je, že 

v reflektivním dialogu je hlavním cílem enkulturace jedince, která vede přes 

personalizační a socializační složku. V psychologicky pojímaném mentalizačním aktu je 

hlavním cílem personalizace a socializace. Enkulturace může být, ale nemusí, vedlejším 

produktem.  

Úskalím artefiletické metody je požadavek na vysokou kvalifikovanost pedagoga, aby 

dokázal udržet enkulturační úroveň poznání z expresivního zážitku a nesklouzl pouze ke 

složce personalizační a socializační, nebo ještě hůř, k „folkovému pojetí“ artefiletiky – 

„hlavně, aby zážitek byl příjemný a líbil se“. Stejně tak jsou na něj kladeny vysoké nároky 

z hlediska jeho komunikačních dovedností a práce se skupinou, neboť jádrem reflektivního 

dialogu je prezentování a následné pozorování a analýza rozdílných názorů a zážitků. Jedná se 

tedy o potenciálně hodně konfliktní situaci, kterou ale pedagog potřebuje převést do 

konstruktivní diskuze, jejímž cílem budou konkrétní nové kulturní poznatky. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jeden z klíčových momentů realizace artefiletického přístupu, je tématu 

„jak připravit artefiletického pedagoga“, věnována samostatná kapitola v této disertaci. 

Dalším úskalím aktivní práce s expresivním zážitkem je možnost, že dojde u účastníka 

expresivního zážitku k psychické poddistancovanosti nebo předistancovanosti a místo bytí 

v pretend modu se propadne do modu psychické ekvivalence, což znamená emoční zahlcení 

anebo do pretend modu nevstoupí. Pedagog pro tyto situace potřebuje velmi dobře zacházet 

s emočními obsahy jak ve výrazové hře, tak v reflektivním dialogu. 

Tématu emocí v životě člověka a jejich významu v expresivním zážitku je věnována 

následující kapitola poté, co je schematicky vyjádřen vztah mezi expresivní tvorbou a teorií 

mentalizace a následně vysvětlena role psychické distance pro expresi a expresivní zážitek. 
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4.2. Význam psychické distance v expresivním zážitku 

Rozpoznání exprese jako zvláštního způsobu symbolizace a vstup do režimu expresivního 

zážitku je tvůrčí akt, protože jeho podmínkou je vhodně nastavit proporce mezi reprodukcí  

a inovací a zasadit je do spojení mezi působností stylizačních rámců kultury a dispozičními 

předpoklady subjektu (srov. Slavík, Chrz, Štech et al., 2013, s. 131 – 132 aj.). Exprese je sice 

potenciální vlastností estetického objektu a vzniká jako výslednice napětí mezi denotací  

a exemplifikací estetického objektu, ale zůstává implicitní (skrytá) do té doby, než ji člověk 

na podkladě různých situačních vlivů (vnějších i vnitřních) v sobě „nastaví“ a začne „hrát její 

hru“. To se projeví buď v „nepoučeném“ folkovém vyjádření, „jé, to je hezký obraz“ nebo 

poučeně „to je hezký obraz, protože…“. Exprese je v reálné situaci reprezentována tím, že 

jedinec zaujme specifický typ zaměřenosti, tj. intencionálního postoje; je to jeho osobní 

postoj, jehož prostřednictvím naváže vztah s příslušným objektem. Přitom se setkává to, co 

má estetický objekt i jedinec společného, co jedinec ze svého vnitřního rozpozná v tom 

vnějším, druhém.  

Estetický objekt, např. obraz, krajina, mihotání světla, cokoliv…, se může s divákem setkat  

i v neutrálním postoji, ale tehdy nemůžeme mluvit o expresivním zážitku a rozpoznané 

expresi, protože tehdy je obraz (krajina…) pouze rozpoznaný jako obraz jeden z mnoha a ne 

ten výjimečný, který diváka zaujme. Který ho osloví, přitáhne si jeho „zaměřenou pozornost“  

a spustí akt tvorby „rozpoznávání exprese“. 

Když divák zůstane na úrovni “jé, to je hezký obraz“, reaguje tak pouze na jednu vlastnost 

exprese a to jsou její emoční (afektivní) účinky na jedince. Její složitě strukturovaný obsah  

a možné významy zůstávají pro tohoto člověka skryty do té doby, než se mentálně přeladí do 

postoje „to je hezký obraz, protože…“ a začne hledat zdroje své rozpoznané emoce – zdroje 

v sobě i v obraze. To jsou známé rysy estetického objektu a zážitku popisované kupř. Zuskou 

(2001, s. 24 – 76). 

Podmínkou pro rozpoznání exprese a expresivního zážitku je podle Boullougha (1995) zaujetí 

vhodné psychické distance.  Vnímá ji jako distanci od bezprostředního vnímání a prožívání 

reálného světa tak, že člověk, subjekt, je schopen se od něj odpoutat a napojit se na vztah 

s estetickým objektem. Tento vztah, i když může být velmi podobný běžnému vnímání  

a prožívání, má zvláštní interpretativní povahu, odehrává se ve specifickém režimu „jako“ 

v kontextu fikčního světa (viz dále). Přesto se v něm mohou odehrávat intenzivní prožitky  

a rozvíjet se autentické osobní vztahy k objektům. Můžeme to upřesnit terminologicky: 

v expresivním zážitku subjekt prostřednictvím zvláštního psychického nastavení přechází do 

tzv. pretend modu, tj. do výše zmíněné pozice „jako“. Schopnost transferu ze světa 

„doopravdy“ do „světa jako“. 

Druhou – dříve již zmíněnou – podmínkou exprese a expresivního zážitku je zaujetí 

intenciálního postoje, díky kterému: „subjekt vykročí za hranice bezprostřední osobní 
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zkušenosti, protože při reflexi artikuluje svoje jednání a interpretuje z něj určité významy,  

tj. vykládá obsah svého jednání v kontextu odpovídajícího konceptuálního rámce a jeho 

kulturního pole“ (Chrz, Slavík, Štech, 2014, str. 159). V řeči psychologie, přesune se do 

reflektivního modu. 

Zvláštní a pro expresivní vzdělávací obory zvlášť důležitá stránka reflektivního modu je míra 

uplatnění afektivních procesů. Emoce se nemusí výrazněji projevit, mohou být velmi slabé 

téměř pod hladinou vědomé pozornosti, a potom pojímáme příslušný zážitek přes „rozum“, 

obraz zůstává jenom obrazem, aniž by v nás vyvolal expresivní prožívání. Exprese ve své 

plnohodnotné podobě není rozpoznána, protože ji není možné hodnotně uskutečnit bez 

zapojení afektivních procesů, v takovém „ochuzeném“ případě probíhá jen na podkladě 

stereotypů daných konvenčními pravidly (např. jak se „správně“ dívat na obraz nebo jak se 

„správně“ chovat při poslechu hudby).  V takovém případě jde o předistancování (srov. 

Zuska, 2001, s. 53), případně naddistancování (termíny považujeme za synonyma; Slavík, 

Chrz, & Štech et al., 2013, s. 97, 120 aj.). 

Nebo jsou v reflektivním modu afektivní procesy aktivovány, jejich přítomnost pocitově 

doplňuje kognitivní poznání a ozvláštňuje ho afektivním laděním v polaritě pozitivní  

x negativní. Pouhé poznání se proměňuje v poznání provázené emočně zabarveným 

prožitkem“ a je možné „poznávat expresí“. Tím jsou splněny podmínky bytí v pretend modu, 

který může být doplněn či provázen nezbytnou mírou reflexe (reflektivního modu), v němž si 

člověk uvědomuje fikčnost prožívané situace, ale zároveň se ho její obsah autenticky dotýká. 

V poznávacím procesu jsou tedy aktivní i afektivní procesy. V takovém případě můžeme 

mluvit o optimální bezpečné angažovanosti v psychické distanci  -( srov. Slavík, Nohavová , 

Chrz, 2015) 

V modu psychické ekvivalence v podstatě není možná exprese, protože tím, že je „Já“ 

rozplynuto ve vnějším světě, je setřená hranice mezi intersubjektivním a intrasubjektivním, 

není vnímán rozdíl mezi já a Ty, já a ono, není možné smysluplně reflektovat (mentalizovat) 

ani „já“ a „druhý objekt“ ani vztah mezi nimi. V  modu psychické ekvivalence je aktivována 

nejrannější zkušenost komunikace se světem a jeho prožíváním - tj. prožívání světa  

a komunikace s ním prostřednictvím afektivních procesů, jejichž funkcí je saturace potřeby, 

jejíž neuspokojení vyvolalo stav nerovnováhy. Zapojení uvědomělých kognitivních procesů je 

silně poddimenzováno. V tomto smyslu není možné naplnit podmínku intencionality  

a intencionálního postoje, tj. „uvědomované zaměřenosti a rozpoznávání mezi vnitřním 

(intrasubjektivním) a vnějším (intersubjektivním)“, které jsou podmínkou (expresivní) tvorby. 

Jedinec se nachází ve stavu „poddistancovanosti“ 

Pro proces edukace a konstruování expresivních učebních úloh z daného vyplývá zcela 

zásadní podmínka (aby bylo možné splnit jak požadavek „edukace expresí“ tj. dospět do fáze 

uvědomovaného poznání nejenom na personální ale i sociální a enkulturační úrovni), aby byly 
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zapojeny efektivně kognitivní i afektivní procesy. Aby byl prostřednictvím úlohy vytvořen  

a udržen: princip optimální bezpečné angažovanosti v psychické distanci  - ( srov. Slavík, 

Nohavová , Chrz, 2015). Aby nedošlo ani  k propadu 1) do modu psychické ekvivalence, 

protože „v něm nelze očekávat edukačně plnohodnotnou expresi, protože chybí šance 

k vědomému zformování představy, a tím i možnost uvědomovat si, promýšlet a tvořivě rozvíjet 

její obsah prostřednictvím analytické rekonstrukce metafor a k nim vztaženého fikčního světa“ 

(Chrz, Slavík, Nohavová, 2015) anebo se nezůstalo 2) v reflektivním modu bez 

afektivní/emoční komponenty poznávání (opakuji, z podstaty potom není možné rozpoznávat 

expresi a být v expresivním zážitku). V takovém případě: “Také zde nejde o plnohodnotnou 

expresi, protože chybí autentický osobní prožitek expresivní situace, takže ani její poznávací 

kvalita nevyhovuje pro rozvíjení té stránky gramotnosti, která spadá do oblasti ontologie 

první osoby.“ (Chrz, Slavík, Nohavová, 2015) 

Na optimální psychické distanci jsou založeny ty účinné expresivní úlohy, které učí své aktéry 

zvládat výkyvy do poddistancovaného anebo předistancovaného extrému a následně i rozumět 

přechodům mezi poznáváním v ontologii první, druhé i třetí osoby. 
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5 VIDĚT, VĚDĚT…, A (PO)CÍTIT  

„Základní tkání našeho vědomí jsou pocity bolesti, slasti nebo nějaké kvality mezi nimi. Tuto 

prostou skutečnost často nestačíme zaznamenat, neboť naši, již tak přetíženou pozornost, plně 

spotřebovávají mentální obrazy předmětů a událostí, které nás spolu s popisujícími obrazy 

slov a vět obklopují. Přesto však existují…“ A.Damasio, 2003 

Obrazy (z) mozku. 

Lidský jedinec má potřebu za sebou zanechávat vizuální stopu. Výtvarní umělci anebo žáci ve 

škole v hodinách výtvarné výchovy tvoří přímo konkrétní obrazy, sochy, grafiky, fotografie. 

Proč mají umělci potřebu tvořit a co se při tom děje v jejich mozku? K čemu je pro člověka 

dobré z hlediska nejen edukačního, ale i bio-psycho-somatického, aby výtvarně tvořil? 

Enkulturační význam výtvarné výchovy je jednoznačný a je zde nejvíce zřetelné, jak žáka 

učitel ovlivňuje, co ho učí a naučí. V edukaci je však požadavek i na rozvoj úrovně 

personalizace a socializace. Co konkrétního se děje na těchto úrovních, když se jedinec 

vyjadřuje výtvarnou expresí? Neurovědy mohou přispět k porozumění, co se děje 

v lidském mozku, když vizuálně tvoří, proč má potřebu výtvarně tvořit, jaký vliv má 

výtvarná tvorba na prožívání, poznávání a následné chování člověka. 

Neurovědy svými zobrazovacími metodami dokážou sledovat a vyhodnocovat přímo činnost 

mozku. Jak nasvědčují množící se články ve Výtvarné výchově (M. Marková, 2005, 2009;  

M. Novotná, 2009), jejich práce se postupem doby čím dál více stává odbornou inspirací pro 

výtvarnou pedagogiku. Důvod je nasnadě: neurovědecké zobrazovací metody, které 

vizualizují mozkové procesy, poskytují výjimečnou příležitost pro srovnávání dvou přístupů 

k témuž předmětu zájmu – k procesu výtvarné tvorby a její recepce. Co dosud bylo viditelné 

pouze zvenčí, je možné v současné době pozorovat i z vnitřní stránky. 

Konkrétní otázky zní: Jak mozek tvoří a vnímá vizuální obraz? Jak se senzorické vizuální 

podněty skládají v obsah
18

? Jak se obsah (založený v mozku) zhmotňuje do podoby, kterou je 

možné prezentovat ve vnějším světě a tím se nabídne k veřejnému uchopení a ke komunikaci?  

Odborné texty, které o vztahu poznatků z neurověd a expresívní tvorby (ve vztahu k výtvarné 

výchově) vyšly
19

, zdůrazňují hlavně kognitivní stránku vnímání a tvorby. V následujícím 

                                                 
18

 I když mohou lidé ve stejném okamžiku vidět stejné podněty, výsledné obsahy v mozku jsou již individuální. 

Podněty aktivují ty mentální mapy, které jsou v rámci individuální životní zkušenosti „zavěšené“ na daný 

vizuální podnět a s ním spojené asociace. – srov. M. Fulková, 2009. 
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textu se zaměřím na téma z pohledu afektivních procesů. Jak se v expresivní tvorbě 

v „poznávání expresí“ uplatňují emoce a city. Toto téma není v poslední době považováno 

v našem oboru za dost aktuální, hlavní pozornost je věnována kognitivním procesům. 

Současné poznatky z oblasti neurověd o významu afektivních procesů při utváření 

kognitivních procesů, obzvláště pokud se dějí v interpersonálním kontextu, jsou však natolik 

významné, že je potřeba jim věnovat oborovou pozornost. Stávající odborné poznatky 

prokazují, že je kontraproduktivní při posuzování intrapsychických a intepersonálních jevů 

tyto procesy od sebe vzájemně oddělovat, neboť jsou vzájemně podmíněné a probíhají 

společně. 

Opírám se hlavně o práce amerického neurologa A. Damasia (2004) a kol., práce  

F. Koukolíka a L. Motlové (2005, 2006, 2008) a text C. Hoschla a L. Španiela (2008), kteří se 

zabývají významem afektivního systému pro úspěšnou existenci lidského jedince a vlivem 

tohoto systému na kognitivní procesy.  

Následující text se dá rozlišit do dvou částí. První část je zaměřena na sociální význam zraku 

z hlediska fylogeneze člověka jako druhu. Druhá část je zaměřena na význam afektivního 

systému pro lidskou existenci v reálném světě. Poznatky jsou vztahovány k problematice 

výtvarné výchovy. 

  

                                                                                                                                                         

19
 M. Marková v článku „ Umělec je neurovědec“ (Výtvarná výchova, 2005) informuje o neuroestetice , jejích 

základních východiscích a poznatky vztahuje k výtvarné výchově. Cituje neuroestetika Semira Zekiho: „Umění 

také abstrahuje a tím zvnějšňuje vnitřní mechanizmy mozku“. Marková zdůrazňuje, že neurověda zkoumá 

KOGNITIVNÍ PROCESY. Ve spojení s výtvarnou výchovou tedy jde o poznávání skrze výtvarné médium. 

Poznávání je zároveň učením: „Procesy výtvarné tvorby a poznání potřebujeme zkoumat i na úrovni neurověd, 

abychom mohli co nejefektivněji stimulovat žáky k aktivnímu učení v rámci výtvarné výchovy.“ Závěrečná 

úvaha jejího textu je zaměřena na vliv kognitivních procesů, na utváření konceptu obsahu pedagogického díla. 

V článku „Co dělá mozek v galerii?“ (Výtvarná výchova, 2-3 2009) M. Marková navazuje na předchozí článek. 

Na konkrétním díle J. Róny objasňuje, které konkrétní vizuálně senzorické a kognitivní procesy jsou aktivovány 

při stimulaci daným vizuálním podnětem. V závěru článku zdůrazňuje význam poznatků pro VV: porozumění 

tomu, jak “ jak vizuální myšlení a estetické prožívání v mozku probíhá, může sloužit jako vodítko, jak (nejen 

vizuální) mozek cvičit, rozvíjet a jak mu rozumět.“ M. Novotná se ve článku „Neurofyziologie vnímání a vidění“ 

(Výtvarná výchova, dvojčíslo 2-3/2009) podrobně zabývá neurofyziologickými procesy vnímání a vidění. 

Význam poznatků vztahuje k důležitosti a opodstatnění „tréninku zraku ve zrakové hygieně“ ve VV s cílem:  

1) rozvoje „ pozorného, aktivního a kritického vidění, které je schopno odhalovat mechanismy a obsahy skryté 

ve vizuální produkci“ a 2) že tento trénink povede k vizuálnímu zážitku, případně kontemplaci. 
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5. 1. Cítím, slyším, vidím … člověka  

Kognitivní neurovědy poskytují náhled na fungování vztahu mezi vizuálním stimulem, 

zrakovým myšlením, věděním a chováním
20

. Ale je praxí ověřené, že znalost něčeho ještě 

neznamená, že se podle toho jedinec zachová. „To že něco vím, ještě neznamená, že se 

podle toho budu chovat.“ Je tedy zřejmé, že jsou zde ještě další procesy, které utvářejí 

výslednou podobu chování lidí. 

Za výsledné chování člověka je zodpovědná subjektivní zkušenost člověka jakožto 

individuální osobnosti nesené v konkrétním těle.
21

 Tato subjektivní zkušenost je formována 

jednak 1) aktuálními faktory (vnější prostředí a vlastní rozhodování a činy jako reakce na 

něj), 2) minulá zkušenost uložená v paměti a zároveň 3) vrozenými dispozicemi. Jaké vrozené 

dispozice má člověk díky tomu, že je vybaven zrakem?  

Každý živý organismus je závislý na úspěšném vyrovnání podmínek mezi vnějším světem, 

který ho obklopuje, a svým vnitřním prostředím (srov. homedynamická regulace, text níže). 

Mozek je ten, kdo celý složitý systém řídí, a on je bezprostředně závislý na fungování 

smyslových senzorů, které zprostředkovávají kontakt mezi vnitřním a vnějším prostředím. Za 

fylogeneticky nejstarší se považuje čichový mozek (rhinencephalom), ovšem u člověka je 

výrazně redukován.  

Přechod od nočního vidění k dennímu bývá dáván do souvislosti s rozvojem parvocelulárního 

systému (systému sloužící pro rozlišování barev a tvarů - „Co to je?“). Rozvoj zraku tím 

umožnil komunikaci založenou spíše na zrakových podnětech než čichových. Barton  

a Dunbar (1997; Barton, 1998, 2004 in Koukolík, 2006, str. 15) popsali, že:„ Rostoucí objem 

výpočetní mohutnosti zrakového systému umožnil jeho využití pro sociální účely“. Jakým 

způsobem? 

Lidský druh se od ostatních druhů liší velikostí neokortexu. Velikost neokortexu bývá dána do 

souvislosti s velikostí sociálních skupin (srov. Dunbar, 1997, Hoschl, Španiel, 2008, 

Koukolík, 2006). Jinými slovy – stali jsme se lidmi ne proto, že jsme začali chodit po dvou, 

ale protože jsme začali žít ve skupině. Ovšem funkčnost a efektivnost bytí ve skupině je 

                                                 
20

 Jako příklad složitosti reakce na vizuální podnět je možné si představit situaci, kdy přivřeme oči, když nás 

oslní světlo na otevřené mýtině při procházce hlubokým lesem. Jedná se o spontánní reakci na bolestivý stimul, 

která může být doplněná uvědomovanou myšlenkou – jsem oslněná sluncem. Uvědomovaným prožitkovým 

zážitkem se tato situace stane v okamžiku, kdy si uvědomíme pocit – ať už třeba krásy (jak je celý ten okamžik 

nádherný) nebo zlosti (že nic nevidíme) anebo kombinace obou pocitů. 

21
 Srov. Slavík, 2010 :“ nabývat subjektivní zkušenost, to v prvé řadě vyžaduje být ve světě – a podmínkou bytí ve 

světě je tělesnost, protože každý jednotlivý člověk je „vtělený“(embodied) a svým tělem prostřednictvím smyslů 

„vsazený“ (embeded) do světa (srov. Cloves; Torrance,;Chrisley, 2007)“ 
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podmíněna funkční skupinovou kohezí (soudržností). U primátů a hominidů je sociální 

koheze rozvíjena a uchovávaná opečováváním - „groomingem“. (Péče o srst tedy není 

pouhým vybíráním blech, ale ujišťováním se o skupinové soudržnosti). S velikostí skupiny 

klesá možnost pečlivě opečovat všechny členy skupiny bezprostředním fyzickým kontaktem 

mezi sebou navzájem a vyjádřit si tím pozornost, péči a příslušnost ke skupině. Bylo nutné, 

aby se vyvinulo jiné „sociální lepidlo“, (Hoschl, Španiel, 2008) které by fungovalo na dálku 

a nebylo závislé na fyzickém kontaktu.  Hlas a zrak měly největší potenciál kontaktu na 

dálku. Hlas a zrak se staly nástroji, jak vyjadřovat svoji příslušnost ke skupině  

a psychosociální dynamiku jednotlivých členů i celé skupiny. Vznikl tak funkční nekontaktní 

systém komunikace, jehož primárním cílem je 1) schopnost rozlišit vlastní členy skupiny od 

nepřátel a tím 2) zamezit fyzické destrukci členů skupiny, neboť jsou na sobě navzájem 

závislí pro přežití. 

Pokud má zrak tak fundamentální a specifický význam pro sociální chování člověka a na jeho 

funkčnosti je spoluzaložen systém přežití člověka jako sociálního druhu, lze očekávat, že 

lidský organismus bude disponovat již od raného dětství specifickou schopností a biologickou 

výbavou, která umožní zrak využívat pro sociální interakci.  

Současná neurověda již v tomto čase poskytuje dostatek empiricky průkazných výsledků, že 

tato hledaná biologická výbava a specifické schopnosti s ní spojené, existují. 

 

Zrcadlové buňky a FFA 

Úloha zraku v sociální interakci musí začínat u získání nějaké informace „o tom druhém“ 

zrakem, pozorováním. Přestože třeba lidmi stojícími ráno na zastávce tramvaje bývá 

pozorování druhého prožíváno nelibě a doprovázeno pocitem nebo i větou „co zíráš?!“, ono 

„zírání“ je zřejmě východiskem veškerého sociálního chování. Klíčem k úspěšnému 

fungování v sociálním prostředí je schopnost předjímat, vyhodnocovat a reagovat na podněty 

druhého člověka – v dané situaci to znamená, že vyhodnotím, zda mohu v klidu zůstat na 

zastávce v daném společenství lidí a počkat na tramvaj. Schopnost predikovat akce druhých 

lidí a toho, co se odehraje v okolním prostředí, je naprosto nezbytná pro přežití jedince  

i druhu a disponuje jí každý lidský jedinec. (srov. Koukolík, 2006 ,str.87-89; Hoschl, Španiel, 

2008).  

Tato schopnost je prostřednictvím zraku umožněna díky tzv. zrcadlovým buňkám, (mirror 

neurons, Rozzolati a Craighero, 2004), které nejprve byly objeveny a popsány u primátů  
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a posléze i u lidí. U lidí se nachází ve fronto – parietálním systému mozku, konkrétně 

v Brocově oblasti BA 44. Výzkumy prokázaly, že tyto buňky jsou aktivovány jak při nějaké 

motorické činnosti, tak i tehdy, pokud pouze tuto činnost pozorujeme u druhého člověka 

(proto zrcadlové buňky). Tyto buňky jsou aktivovány už jenom v okamžiku, kdy jeden 

jedinec pozoruje činnost druhého jedince. Aktivace těchto buněk je tím masivnější, čím více 

je pozorovatel seznámen s pozorovanou činností, čím více pozorovanou činnost osobně zná. 

Zrcadlové neurony se považují za součást systému, který dává do souvislosti pozorované 

události se stejnými, niterně vytvářenými akcemi, a tvoří vazbu mezi pozorovatelem  

a pozorovaným.
22

 (Koukolík, 2006, Iacoboni a spol. 2005 in Hoschl, Španiel, 2008;)  

Zrcadlové buňky jsou součástí systému, jehož činnost je podkladem schopnosti imitovat akce 

i učení napodobováním. Podílí se na komunikaci gesty – rozpoznávání významu obsahů 

jednotlivých gest, sluchové komunikace a na vývoji řeči ( Rizolatti a Craighero 2004 in 

Koukolík 2008).  

„Systém zrcadlových neuronů je tedy jakýmsi „interface“ mezi percepcí a akcí, který 

znamená automatickou a nevědomou stimulaci neuronálních struktur, jež obrážejí  

(a „chápou“!) akce druhých. Jde tedy o mechanismus nesmírně důležitý k predikci chování 

druhých, což je základní zdatnost nezbytná k přežití a její rozvoj znamená nepochybnou 

selekční výhodu. Hra v obojím smyslu (na slepou bábu i na hudební nástroj) je patrně způsob, 

jakým se tento, pro život naprosto zásadní, systém vypracovává, udržuje a trénuje.“ (Hoschl, 

Španiel, 2008) 

Tvářová oblast gyrus fusiformis ( FFA, fusiform face area) – je zase malý úsek mozkové 

kůry gyrus fusiformis (závitu mozkové kůry). Je to úzký profil („křižovatka“), který 

zpracovávání informace v celém systému miliard nervových buněk a bilionů jejich spojů, 

které jsou „vyladěné“ na poznávání tváří. Je to místo „vyšší“ zrakové korové oblasti, kde se 

jednotlivé „prvky“ zrakové informace složí do vyšší kategorie, do lidské tváře. Současné 

neurovědecké výzkumy zjistily, že při stimulaci tvářovými zrakovými podněty (fotografie 

tváří) je tvářová oblast gyrus fusiformis aktivována dvakrát tolik než při stimulaci 

                                                 
22

 Zrcadlové buňky jsou dávány do souvislostí s attachmentovou vazbou a schopností učit se rozpoznávat vlastní 

a cizí emoce. Už jenom pozorováním akce – v tomto případě mimiky – jsou zrcadlové buňky aktivovány  

a v mozku spouští reakce, které u pozorujícího vnitřně navodí stav, který pozoruje u druhého člověka. Lze 

předpokládat, že tímto způsobem může být funkční modus psychické ekvivalence a toho, že matka je schopná 

svým klidem utišit dítě a v pretend modu udržet potřebnou emoční distanci, když si dítě hraje s dospělým, 

protože na tváři dospělého je stále viditelné, že se nejedná o pravý stav ohrožení, i když se jedná třeba  

o „válečnickou hru“. (srov. Bauer in Ruppert, Ruppert, 2014, Koukolík, 2008) 
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netvářovými podněty – tj. jinými třídami zrakových podnětů. (in Koukolík, 2006, st. 55) To 

znamená, že rozpoznávání tváří je utvářeno jiným způsobem než rozpoznávání „netvářových“ 

vizuálních podnětů.  

Jestliže se tato oblast poškodí, nebo se poškodí systémy, které jí dopravují informace, poškodí 

se poznávání tváří – to je pro nás, lidi od narození nesmírně důležitá funkce. Jejím 

prostřednictvím totiž poznáváme, co se děje v lidech kolem nás. Díky viděnému výrazu 

tváře druhého člověka, kterému umíme přiřadit význam (což nám umožňují zrcadlové 

buňky, neboť nám vnitřně navozují pozorovaný emoční stav), dokážeme rozpoznat, v jakém 

rozpoložení je ten druhý, jak on prožívá danou situaci. Můžeme si tak „přečíst“ jak je pro nás 

ten druhý „bezpečný“ nebo jak je „bezpečná“ situace, kterou společně s ním sdílím. (srov. 

Farroni et al. 2002, Campos et al. 2003 in Koukolík, 2006). 

Existence zrcadlových buněk a FFA jsou důkazem, že vizuální podněty jsou zpracovávány  

a vyhodnocovány jinak ze sociálního světa (živého světa subjektů) a jinak z fyzikálního světa 

(neživého světa objektů). To znamená, že vizuální podněty v sociální interakci aktivují jiné 

mentální (vědomé i nevědomé) obsahy poznání a obsahují v sobě vždy afektivní složku 

než vizuální podněty bez sociální komponenty!!! 

Pro oblast edukace z toho vyplývá poznatek, že afektivní procesy jsou vždy ve výuce 

zapojeny. Jak ovlivňují proces poznávání, je nastíněno v následující části textu. 

Potřebuji Tě, abych věděl, co vidím. 

Zásadní význam vizuálních podnětů se sociální komponentou pro život jedince je potvrzen 

zjištěním, že schopností rozlišovat přímý pohled druhého člověka jako významný a JINÝ než 

fyzikální vizuální podnět jsou vybaveni již novorozenci. Byl proveden opakovaný experiment 

se shodným výsledkem, který potvrdil, že novorozenci už 24-120 hodin po narození reagují 

na tyto podněty časově výrazněji než na nepřímý pohled. (Farroni et al, 2002, 2004 in 

Koukolík, 2006, str. 60) To, že má přímý pohled ve tváři, která vyjadřuje sociální emoci, 

zásadní vliv na chování malého dítěte, bylo zase prokázáno výzkumem Camposem et al, 2003 

(in Koukolík, 2006, str. 61)
23

. Stejně tak je potvrzeno, že děti s těžkým zrakovým handicapem 

                                                 
23

 Pokusným prostředkem byla obdélníková plocha z bezpečnostního skla. Delší strana plochy měřila 2,5m, 

kratší 1,2m. Pod bezpečnostním sklem byl červenobílý šachovnicový vzor umístěný tak, že na jednom okraji 

plochy byl viděn v jejím dlouhém rozměru bezprostředně pod sklem („mělčina“), na opačném konci plochy byl 

v hloubce 30cm („hloubka“). Ta začínala uprostřed vzdálenosti. Kojenci se nejprve naučili přelézt celou 

vzdálenost. Jakmile dorazili na hloubku, vždy pohlédli na matku. Pohledy opakovali. Matky byly naučeny 

vytvořit v obličeji výraz strachu, hněvu, smutku, zájmu a radosti podle standardizovaných obrázků emočních 
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mají významně odlišné sociální chování než děti bez tohoto handicapu. (srov. Le Grand, 2001 

in Koukolík, 2006; Hamadová, 2006; Wagner, 2003; Čálek a kol. 1991) 

Vnímání a rozlišování tváří a pochopení toho, že výraz tváře druhého člověka je 

zobrazením jeho vnitřního stavu, se považuje za zcela zásadní pro vývoj sociálních vztahů 

(Koukolík, 2006, str. 53). 

Princip, jak je utvářeno „vědomé pochopení“ výrazu tváře (vizuálního podnětu se sociální 

komponentou), jako zobrazení vnitřního stavu jeho nositele, umožňuje vysvětlit teorie 

mentalizace a simulation theory (teorie simulace). Díky zrcadlovým buňkám pravděpodobně
24

 

dochází nejprve k implicitnímu prožívání stavu druhého. V nejranějším věku v modu 

psychické ekvivalence a díky raným objektním vztahům prožívá ve své psychice kojenec 

opakované a intenzivní zobrazování a zvnitřňování emočních stavů matky a dalších pečujících 

osob, které si postupně implicitně vizuálně spojuje s určitým typem výrazu ve tváři. 

V okamžiku dozrání mozku pro schopnost symbolizace a simulace „jako“ na základě vnější 

podobnosti
25

, tak se rozvine pretend modus psychiky. Nejranější potřeba náhrady je „ztráta 

matky“, když se vzdálí a není k dispozici. V takovém případě je nejčastější náhrada dudlík či 

plenka (přechodový objekt, prop), ke kterému je schopen připojit svoji zkušenost příjemných 

pocitů s matkou.  Postupně se schopnost symbolizace a simulace rozvíjí k tomu, že dítě je 

schopno prožívat emoční vztahy k předmětům, které již nemají jasnou souvislost k vnějšímu 

světu a je schopen prožívat svůj svět „jako“, pobývat v pretend modu záměrně. (srov. Fonagy; 

Target, 1996, 2005; Leslie et al., 2004, 2005; Friedman a Leslie, 2005 in Kukolík, 2006). 

V okamžiku, kdy dozraje mozek dítěte tak, že je aktivována explicitní paměť, je možné 

aktem mentalizace, aby si začalo vědomě v reflektivním modu spojovat určitý emoční stav se 

slovem, které danou emoci vyjadřuje. Od toho okamžiku je dítě schopno si vědomě 

představovat významy určitých pocitů na základě slov a není tak závislé na smyslové podpoře 

z vnějšího světa. 

                                                                                                                                                         
výrazů. Jakmile kojenci pohlédli na matku, byly matky prostřednictvím sluchátek instruovány, který 

z naučených výrazů mají ve tváři předvést. 

24
 V neuropsychologii je stále tento jev popisován jako vysoce pravděpodobná hypotéza. 

25
 To, že jsme schopni na základě smyslové podobnosti usuzovat různé významy u stejného obsahu, tomu 

vděčíme schopnosti simulace „jako“.(srov. Currie; Ravenscroft 2002, Hurley; Charter 2004 aj in Slavík 

2010).“Umí-li si člověk v představě vybavovat a expresivně simulovat
25

 svoje stavy, dokáže také objevovat svoje 

vlastní obsahy u druhých lidí a naopak, chápat projevy druhých jako své vlastní obsahy. Tzn.; přisuzuje jim 

společný význam a na jeho základě usuzuje jak o stavech a záměrech druhých lidí, tak o sobě.“(Slavík, 2010).  
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Kritickým místem pro schopnost přiřazovat adekvátní význam určitým výrazům je situace, že 

se tak děje v raném dětství, kdy je dítě kriticky závislé na nejbližších objektních vztazích. 

Pokud dítě vyrůstá v maladaptivních podmínkách, deformuje se adekvátnost interpretace 

výrazu sociálního chování. (srov. Fonagy, Target, 2005; Campos et al, 2003; in Koukolík, 

2006, aj.) Sociální kvalita raného dětství formuje schopnost jedince v průběhu celého 

svého života správně rozlišovat a interpretovat výrazy sociálního chování. Naštěstí 

plasticita lidského mozku umožňuje, aby bylo možné změnou prostředí a změnou sociálních 

vztahů aktivovat a opakováním posilovat nové vzorce mentálních map a tak postupně 

redefinovat významy spojené s určitými výrazy.(srov. Damasio, 2003, Fonagy, Target, 2005, 

Koukolík, 2006, aj.). 

Shrnutí: 

Evoluce lidský druh vybavila zrakem, který mu pomáhá přežít v okolním prostředí 

prostřednictvím toho, že zrak informuje o fyzikálních podmínkách prostředí. Lidský druh 

však byl a je kriticky závislý na sociální kooperaci ve skupině. Zrak umožnil, aby mohl lidský 

jedinec získávat o sociálním světě skupiny další informace kromě taktilních, čichových  

a akustických. I v současné postmoderní době zrak primárně zprostředkovává informace  

o fyzikálním a sociálním světě a aktivuje takové bio –psycho- sociální chování jedince, které 

je spuštěno procesy, které proběhnou v mentálních mapách stimulovaných registrovanými 

vizuálními podněty. 

Pro výtvarnou výchovu z toho vyplývá:  

 V okamžiku, kdy se v hodině výtvarné výchově (potažmo v kterékoliv edukační situaci) 

společně setkáme se žáky, je spuštěn sociální systém vnímání a kognitivní i emoční 

interpretace situace. Výklad pedagoga a s ním spojené prožívání, a zároveň i sociální 

podmínky situace výkladu (klima ve třídě), které žáci pozorují ve vnějším chování, však 

spouští paralelní implicitní „on – line překladač“, jak se k obsahu hodiny vztahovat 

v sociálním významu pro život. Jsou to pro mě tak důležité informace, které potřebuji 

k „přežití“, abych si ji zapamatoval? A co konkrétně z výkladu a zážitku si mám 

zapamatovat? Odpovědi na tyto otázky jsou zásadně ovlivněny životní subjektivní 

zkušeností jak učitele, tak žáka, a to nejenom s uměním (v hodinách VV) ale zároveň i s 

interpersonálními vztahy. Lidská citlivost k afektivním procesům potom způsobuje, že 

si rozhodně budeme více pamatovat výklad, který byl okořeněn vášní pedagoga pro 
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danou oblast, než když se jednalo o „suché“ předávání informací, neboť poznání je 

v paměti dvojitě otištěno – přes kognitivní i afektivní procesy. 

 Pokud rozvíjíme a kultivujeme zrakové myšlení stimulované vizuální podněty „s“  

i „bez“ sociální komponenty, zvyšujeme tím vizuální citlivost a vždy ovlivňujeme 

prosociální chování žáků. I kdyby jenom v té nejzákladnější podobě tím, že trénujeme 

„zaměřenou pozornost“ a zcitlivujeme žáka vůči detailům vizuálního výrazu. To mu 

následně umožňuje poučenější vizuální orientaci ve výrazu sociálního světa, jeho 

detailnější rozlišení a tím i přísun nových mentálních obsahů. (srov. Marková, 

Novotná, Damassio 2003, Hoschl, Španiel 2008, Koukolík, 2006) „Umění a hra (díky 

existenci zrcadlových buněk – vlož. autorkou) představují společného jmenovatele 

rozvoje sociální dimenze jazyka, motoriky a emotivity a z vývojového hlediska jsou 

vzhledem k trénování schopnosti predikce nositeli značné selekční výhody.“ (Hoschl, 

Španiel, 2008) 

5. 2. Vztah mezi afektivními a kognitivními procesy  

V tomto okamžiku je podstatné zopakovat větu z úvodu minulé kapitoly. „To, že něco vím, 

ještě neznamená, že se podle toho budu chovat“. Aby ji bylo možné dobře analyzovat, uvedu 

ji na konkrétním příkladu.  

Představme si hodinu výtvarné výchovy, jejímž námětem je portrét usmívající se ženy. Jeden 

žák se dívá na klasický portrét usmívající se ženy a přes všechna tvrzení ostatních spolužáků 

ve třídě a úsměv na tváři portrétované ženy, má intenzivní pocit, že ta žena je smutná. Žena na 

obraze se usmívá, a přesto žákovi z intenzivního pocitu smutku přeběhne mráz po těle.  

Portrét vizuálně stimuluje mentální mapy, které jsou uloženy v explicitní paměti a jedinci 

jsou vědomě přístupné v mentálních reprezentacích (žák ví, že vidí portrét usmívající se ženy). 

Zároveň jsou však spoluaktivovány mentální mapy, které jsou uloženy v implicitní paměti  

a ty jsou přístupny pouze právě v daném pocitu a celkové psychosomatické reakci v aktuální 

situaci (žákovi v sociálním prostředí třídy přeběhl mráz po těle a cítí smutek svůj a ženy 

v obraze – viz. text výše - zrcadlení emocí a zrcadlové neurony). Aby bylo možné integrovat 

zážitek z dané situaci do jeho životní zkušenosti tak, aby mu tato zkušenost byla vědomě 

přístupná a přínosná i příště, je nutné, aby došlo k mentalizaci (zvědomění a porozumění) 

afektu. (Proč mu přeběhl mráz po zádech a jaký to má význam i směrem k budoucí existenci). 

Přiblížení se k objektivnímu výsledku poznání z dané zkušenosti je možné pouze dialogem 

alespoň s jednou osobou. (Žák potřeboval zpětnou vazbu, aby mu vůbec došlo, že jeho reakce 
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je jiná než obvyklá. Pokud by byl sám, mohl by svoji reakci zobecnit na normu – tohle tento 

portrét v lidech vyvolává.) (srov. Damassio, 2003; Koukolík, 2006, Fonagy; Target, 2005)
26

.  

Díky afektivním neurovědám je možné hlouběji analyzovat afektivní psychosomatický 

doprovod (mrazení a pocit smutku) spojeným s kognitivními procesy (vidí a ví, že se dívá na 

portrét usmívající se ženy) a více porozumět, jaký vliv má tento doprovod na výsledné 

jednání našeho hypotetického žáka.  

Afektivní neurovědy 

Afektivní neurověda (dále jen AFN) se konstituuje přibližně od 90. let 20 stol. (Pannksepp, 

1992; Davidson a Sutton, 1995). Začátky je možné ale najít už v závěru 19.stol – a to zejména 

v pracích S. Exnera (1846-1926) a S.Freunda (1856-1939). Oblast jejího výzkumu je 

zaměřena na afektivní procesy – např. jazyková analýza emocí, pohlavní a individuální 

rozdíly při zpracování emočních signálů, emoční intenzita a reaktivita, socioemoční vývoj od 

dětství do stáří, genetické a kulturní determinanty emocí, vztah mezi emocemi a vědomím, 

emocemi a osobností, emocemi a kognitivními funkcemi i transkulturní popis emocí. (přehled 

Caciippo a Gardner, 1999; Davidson 2003 in Koukolík, 2008, str. 18) 

Klíčový princip výzkumných otázek afektivních neurověd zní: „Jestliže je lidský druh 

vybaven afektivní složkou – emocemi a pocity, tak jaký význam mají pro své nositele? Je to 

hříčka přírody, která přináší zpestření života anebo mají nějakou zásadní a výjimečnou 

funkci, která je pro život jedince zcela fundamentální?“  

Základním východiskem afektivních neurověd pro výzkum je princip homeodynamické 

regulace organismu. 

Homeodynamická regulace (homeostáza) (srov. Damasio 2003, Koukolík, 2006, Koukolík, 

Motlová 2008) je základním hybným mechanismem organismu. Cílem tohoto procesu je 

udržení rovnováhy v organismu za účelem uchování a sebereprodukce. Tento proces se 

skládá z celého systému hierarchicky uspořádaných bio – psycho – sociálních regulací, které 

jsou aktivovány při jakékoliv změně, ke které dojde jak v organismu samotném, tak při jeho 

                                                 

26
 Neurovědecké poznatky jsou tímto ve shodě s autory Dytrtová;Lukavský;Slavík (2009), kteří formulují 

subjektivní obsah jako výsledek auto-socio-konstrukce, tzn. že subjektivní obsah se konstruuje a ověřuje na 

podkladě interpretačního rozptylu subjektivních výkladů. K obdobným závěrům dochází M.Fulková, T.Tipton, 

M.Ishikawa  ve studii: Through the eyes of a stray dog:encounters with the Other (in International Journal  

of Education through Art. 2009, Vol. 5, č. 2-3, s. 111-128), kde srovnávají interpretaci jednoho a téhož výrazu 

v obličeji českými a japonskými žáky. 
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interakci s okolím. Organismus je kriticky závislý na rychlosti adaptace na změněné 

podmínky, proto registrování těchto změn a adaptace na ně se děje jak na vědomé (vědomě 

řízené), tak na nevědomé (neuvědomované automatické) úrovni. Základní dynamikou 

regulačních dějů je pohyb na ose: Libost/nelibost; dobrý/špatný. Organizmus vždy reaguje 

směrem ke kladnému pólu a dorovnává svoje reakce na změněné podmínky k „dobrému“. 

Homeodynamický proces Damasio (2003) přirovnává ke stromu, kde 1) kořeny tvoří imunitní 

odpovědi, základní reflexy a řízení látkové výměny. 2) Kmen stromu tvoří chování, které 

odpovídá bolesti a slasti - organismus registruje kritické póly své existence a podle toho 

reguluje svoje následné chování. 3) Základní větve, které tvoří korunu stromu, jsou 

instinktivní potřeby (drives) a motivace (např. hlad, žízeň, hra, sex.potřeba), které primárně 

orientují chování organismu. 4) Systém dílčích větví jsou vlastní emoce – emoční pozadí  

a základní (primary/basic) emoce – štěstí, smutek, hnus, strach a hněv. Součástí skupiny je 

množina různých sociálních emocí. 5) Vrcholem toho stromu – listy – tj. nejvyšší úrovní 

jsou pocity (feelings) – považované za MENTÁLNÍ uvědomované „vyjádření“ všech 

nižších úrovní homeodynamické regulace. (Koukolík, Motlová, 2008) 

V tomto okamžiku je podstatné si uvědomit rozdíl mezi stávajícím a „novým“ chápáním 

afektivních složek (emocí a pocitů). Neuoroafektivní pojetí afektivní složky rozlišuje mezi : 

a) emocemi neboli výsledném chování, které je vyústěním bioregulačních dějů (něco se mi 

děje – v našem případě žáček ztuhl a přeběhl mu mráz po zádech)  

b) a pocity neboli mentálními reprezentacemi (uvědomění), které doprovázejí toto chování (tj. 

emoce) (uvědomuje si, že se mu to děje – v našem případě má žák pocit -uvědomuje si, že 

ta žena je smutná a u sebe nemá pocit pohody). 

c) emoce a pocity jsou dva oddělené systémy, které jsou však ve vzájemné interakci.  

Emoce umožňují organismu odpovídat optimálně, nikoliv však tvořivě na množinu souvislostí 

prospívajících nebo ohrožujících život – životně „dobrých“ nebo „špatných“ stejně jako 

životně „dobrých“ nebo „špatných“ vyústění. Pocity zavádějí ve vztahu k dobrým a špatným 

souvislostem mentální poplašnou reakci a prodlužují dopad emocí tím, že trvale ovlivňují 

pozornost a paměť. Přítomnost pocitů, coby plodné směsi vzpomínek, představivosti  

a uvažování, vede k tomu, že se vynoří předvídání a možnost vytváření nových 

nestereotypních odpovědí. Pocity jsou interaktivní vjemy. (Damasio, 2004)  
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Z toho je možné usuzovat, že „pocit“ je VĚDOMÝ OBSAH, který má subjekt k dispozici 

jako součást své zkušenosti. Tento obsah je zároveň subjektivní i kulturní, protože je už 

„zavěšený“ do nějakého systému subjektivní teorie (tj. soustavy myšlenek). Tato subjektivní 

teorie (obsah/pocit, který je UVĚDOMOVÁN) dovoluje, že člověk může produkovat 

HYPOTÉZY, „co by bylo kdyby“. Umožňuje predikovat možné varianty budoucnosti, hledat 

nejlepší možné řešení. Afektivní složka tohoto uvědomování koriguje přijatelnost/ 

nepřijatelnost řešení z hlediska „co nejlepší možné varianty vzhledem k přežití/sebezáchovy. 

Pocit tedy může být SIMULOVATELNÝ – člověk ho může PŘEDSTÍRAT (make-believe) 

jako „hypotézu nabídnutou k věření“.
27

  

Vraťme se teď k žákovu „mrazení“ a pocitu smutku při pohledu na usmívající se tvář 

z portrétu. Pokud bychom jako pedagogové zůstali pouze u toho, co tento žák vidí a ví, že 

vidí, tak zůstáváme a budeme rozvíjet pouze ty kognitivní mentální mapy, které se mu 

aktivují při spojení – obraz, portrét, úsměv. V okamžiku, kdy si budeme všímat i jeho 

afektivní reakce, rozšiřujeme jeho pole „zkoumání“ o významnou složku subjektivní 

interpretace a reakce – co konkrétně v tomto obraze je to, co způsobuje, že reaguje jinak než 

ostatní a jinak než obvykle při pohledu na jiné obrazy, kde se portrétovaná žena usmívá.  

Žákův emoční stav přitahuje jeho pozornost k formě výrazu uměleckého díla, která se pro něj 

stala emočně významnou tím, že spoluaktivovala mentální mapy zrakového vědomí spojené 

s emocemi. Zároveň jeho prožívané emoce a pocity logicky přitahují pozornost i k jeho 

individuální subjektivní zkušenosti - proč zrovna on má tuto reakci? Pokud umožníme tomuto 

„omrzlému“ žáčkovi porozumění, proč ho mrazí, tak mu umožňujeme nebýt bezmocnou 

loutkou jeho afektivního systému, která logicky správně (homeodynamicky) zareaguje, když 

se bude snažit vyhnout nepříjemné situaci a od tohoto portrétu odejít, protože ho portrét 

nějakým způsobem ohrožuje. Naopak toto porozumění mu umožňuje bezpečný (život 

neohrožující) průzkum jeho intersubjektivních obsahů jak směrem zpět po časové ose tak 

dopředu.
28

  

                                                 
27

 Srovnej teorie simulace (theory of mental simulation), „teorii teorie“ (theory of theory), která navazuje na 

simulační teorii v tom, že tvrdí, že samotná simulace („to be in your shoes“) nestačí, nutné jsou i „teoretizující“ 

hypotézy o chování jiného subjektu. – CURRIE, G.; RAVENSCROFT, I. Recreative Minds. Imagination in 

Philosophy and Psychology. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-823809-6.,s.49-70 

 

28
 Detailní průzkum minulé zkušenosti a jejího vlivu na aktuální existenci, která se projevila právě v určitém 

okamžiku – to je součástí obsahu psychoterapie. Detailní průzkum toho, jak tato zkušenost (v  našem 

příkladě mrazení v zádech tedy spíše negativní zkušenost) ovlivňuje jedince a jeho chování směrem do 
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Emoční stavy mají výsadní vnitřní význam. Doprovázejí je různé kladné a záporné pocity, 

které doprovázejí a významově DOPLŇUJÍ kognitivní procesy (KP), pokud jsou tyto KP 

emočně podnětné. Z evolučního hlediska jde o rané vývojové stadium, předpoklad vzniku 

propozičně- kognitivní podoby vědomí. Afektivní stavy jsou mohutnější u dětí a mladistvých, 

u dospělých lidí převažuje spíše kognitivní aktivita. Základní afekty (emoce) jsou v tomto 

pohledu evoluční daností – ať chceme nebo nechceme, pokud se setkáme pro sebe 

s významným emočním podnětem, tak afektivně zareagujeme; zatímco zpracování 

kognitivních problémů je do značné míry dáno naší zkušeností. (srov. Panksepp, 2003 in 

Koukolík, Motlová, 2008)  

V tomto okamžiku by tedy starost pedagoga měla být –„Jestliže oba systémy (kognitivní  

a afektivní) tímto způsobem koexistují a vzájemně se ovlivňují, kde a co s tím mohu udělat?!“ 

Vztah afektivních procesů k rozhodování  

Emoce a pocity jsou nedílnou součástí zážitku s uměleckým dílem. Ovšem pokud nemá 

pedagog VV zůstat pouze u konstatování a nemožnosti s tímto poznáním dál edukativně 

zacházet, je důležité si uvědomit, kde – v které fázi - jsou objektivně přítomny, a kdy jsou 

tedy operacionalizovatelné a ovlivnitelné.  

To, co je jednoznačně viditelné a s čím může pedagog něco reálně dělat, je chování žáka. 

Obecně můžeme formulovat, že výsledek chování je založen na vědomém nebo 

nevědomém procesu rozhodování mezi různými variantami možného chování. „Volba 

jednoho druhu odpovědi v dané situaci se popisuje jako rozhodování (decision-making, Platt, 

2002;Hastie, 2001). Podobná definice říká, že jde o nereflexivní vazbu mezi senzorickými 

vstupy a chováním zahrnujícím interpretaci a volbu chování (Leon a Shadlen, 1998).  

I transgenerační moudrost s touto definicí souhlasí, když vypráví bajku o oslovi, co umřel 

hlady. Nedokázal se rozhodnout, která kupka sena je lepší. Nic tedy neudělal a umřel hlady. 

Rozhodování je to, co je klíčové pro další chování. Jak vysvětlují proces rozhodování 

afektivní neurovědy? 

Hypotéza somatických markerů (Bechara et al., 1997, 1997, 1998, 1999, 2000; Damasio a kol 

1999, 2000, 2001, 2003; Motlová a Koukolík, 2006 in Koukolík 2006, str. 110-111) je 

nejenom zajímavá tím, že „ v současnosti popisuje lidský proces rozhodování pravděpodobně 

                                                                                                                                                         
budoucna – vztahování se k jiným dílům (a prodlouženě i k jiným lidem, kteří se takto usmívají), to by 

mělo být součástí obsahu výtvarné výchovy. 
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nejhlouběji“ (Koukolík, 2006, str. 110). Zároveň je velice významná z hlediska i našeho 

oboru, neboť popisuje vztahy – mezi senzorickým (tedy i vizuálním) podnětem, způsobem 

jeho interpretace a následným vyjádřením (formou), jak byl tento podnět zpracován 

individuálním jedincem. 

Pro základní porozumění hypotézy somatických markerů je možné poznatky zjednodušit. 

Lidské rozhodování je ovlivňováno signály (markery), které vycházejí 1) z minulých  

a aktuálních kognitivních poznatků, 2) z emocí (tj. somatické externalizace bioregulačních 

dějů v organizmu v daném okamžiku) a 3) z pocitů (mentálními reprezentacemi prožívaných 

emocí).  

Oba dva systémy – kognitivní i afektivní vznikají na základě homeodynamických dějů a jsou 

hierarchicky syceny 1) podněty z okolí, které jsou přijímány smyslovými senzory  

a 2) uvědomovaným i neuvědomovaným vlivem těchto podnětů na člověka jako celek – tělo 

s duší. (srov. Damasio et al. in Koukolík, 2008, str.99-102) 

Vžijme se tedy do našeho žáka, co dramatického se v něm odehrálo, když ho mrazí a on cítí 

smutek z úsměvu. Jaký asi prožívá vnitřní stres z rozhodování, jestli má u obrazu zůstat, dál 

mu věnovat pozornost a tím sám sebe frustrovat anebo jednoduše přerušit kontakt s dílem  

a dál neprohlubovat negativní pocity. 

Obsah hodiny jako reálný způsob, jak rozhodování ovlivňovat 

Pokud vztáhneme poznatky z hypotézy somatických markerů k našemu příkladu žákovy 

reakce na usmívající se portrét, který okamžik je z pohledu výtvarné výchovy klíčový? 

Jestliže je tento portrét prostředníkem ke konceptualizaci námětu v hodině, potřebujeme, aby 

žák byl schopen a ochoten se tímto námětem zabývat a rozvíjet ho.  

Potřebujeme umožnit žákovi porozumět jeho reakci na situaci portrét negativní emoce, jinak 

žák do výrazové hry nevstoupí nebo pouze se zjevnou negativní distancí, a nebude motivován 

s tímto dílem dál mentálně zacházet. Díky tomuto negativnímu obrannému nastavení nebude 

dostatečně schopen a ochoten porozumět, jakým způsobem  jeho intersubjektivní zkušenost 

ovlivňuje vnímání, formování a interpretaci dobrého tvaru. Jak ho determinuje jak v aktuální 

situaci, tak situacích budoucích a to nejenom ve výtvarné výchově.  

Pokud otevřeme prostor emocí a pocitů, tak bude žák dál zůstávat v interakci s dílem a bude 

mít možnost prozkoumat své negativní nastavení a jak toto nastavení souvisí s vnímaným 

dílem. Zároveň se tím nám pedagogům otevírá možnost společně s žákem zkoumat, proč pro 
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něj tento portrét není dobrým tvarem. Umožní nám to ovlivňovat jeho aktuální vnímání 

„dobrého tvaru“ tak, aby byl ochoten prozkoumávat jeho možné alterace a přiřazovat nové 

významy. (Jak by tento portrét měl vypadat nebo co žák v sobě potřebuje ve svém prožívání 

pozměnit, aby se mohl dál aktivně věnovat tomuto portrétu v hodině.)  

Způsob, jak je možné ovlivňovat afektivní doprovod tvorby a interpretace díla, poskytuje 

artefiletický přístup k uměleckému konceptu. Ten umožňuje uvažování a vztahování se 

k uměleckému konceptu ve čtyřech úrovních: konstruktivní, tematické, prožitkové  

a empatické. (Slavík, Wawrosz, 2001) a to jak v jejich jednotlivých specifikách, tak v jejich 

vzájemném prolínání se a ovlivňování. Umožňuje smysluplně se zabývat a pochopit vztahy 

(tak, aby nedošlo ke „zmatení jazyků“ a následného chaosu) jak souvisí afektivní doprovod 

 s reálnou formou a obsahem díla. Zvědomění této souvislosti a nové informace, hledání  

a zkoušení různých alterací téhož, umožňuje žákovi i přes prvotní negativní pocit nereagovat 

impulsivně ve smyslu „nebudu se dílem zabývat, protože se mi nelíbí“. I když se totiž 

rozhodne dílu dál se nevěnovat, rozhodně už bude po projití této cesty poučenější, proč tak 

dělá, proč se mu nelíbí, proč se k němu vztahuje negativně. Tím bude mít zároveň zkušenost, 

jak reagovat v analogických situacích. 

5. 3. Závěr 

V souladu s články autorek M.Markové a M. Novotné (2005, 2009) je možné konstatovat, že 

je nutné rozšířit pozornost teorie VV k poznatkům z neurověd a jejich dopadům na výtvarnou 

výchovu směrem ke vztahu: 1) senzorické podněty a aktivace kognitivních procesů. Stejně 

tak je ovšem důležité zároveň věnovat pozornost vztahům: 2) senzorické podněty a aktivace 

afektivních procesů a 3) integrace kognitivních a afektivních systémů a jejich vzájemné 

ovlivňování se v konceptualizaci námětu v obsahu pedagogického díla. Jinak řečeno, je 

důležité uvažovat, jakým způsobem a v jakém okamžiku budeme ve výuce pracovat 

nejenom s kognitivními poznatky ale i s afektivními procesy, které se dějí v průběhu 

hodiny. Kdy dáme prostor jak „učením se poznatkům a výtvarnému řemeslu“ a kdy 

dáme prostor učení se prostřednictvím emocí a pocitů, které jsou s tvorbou  

a interpretací spojené. Teprve efektivní a bezpečný trénink v obou těchto modech poskytne 

žákům dovednost, jak se svobodně a poučeně autorsky vyjadřovat jak tvorbou, tak interpretací 

tvorby. 

Cílem této části textu bylo prozkoumat, jak mohou poznatky z neurověd obohatit teorii 

výtvarné výchovy. Rozšířením informací o poznatcích z afektivních neurověd se potvrzuje 

legitimnost rozšířit klíčové otázky výtvarné výchovy tak, jak to formuluje F. Hernandéz: 
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doplnit otázku „Co vidíš?“ o otázku „Co o mně vypovídá tento projev?“ (Hernández, 2008,  

s. 5). Protože teprve díky analýze odpovědi na druhou otázku, která svým holistickým pojetím 

v sobě obsahuje jak somatické, tak kognitivní i afektivní procesy, může jak žák, tak pedagog 

úspěšně a efektivně rozvíjet a korigovat personalizační, socializační a enkulturační procesy. 

Otázka „co o mně vypovídá tento projev“ v sobě tématizuje tři dílčí otázky, které jsou 

vzájemně provázané a mohou ve svém výsledku dát odpověď na tu zastřešující. Jsou to 

následující otázky: 1) Co v tématu, obrazu (díle), expresi člověk rozpoznal. Je to otázka po 

obsahu, významu tématu. 2) Jak se jedinec na základě daného poznání zachoval? Je to otázka 

po individuálním prožitku a následné zhmotnění tohoto prožitku do konkrétního chování  

3) Jak dokázalo jeho okolí pochopit tuto jeho reakci ve vztahu k dílu, k expresi? Je to tedy 

otázka schopnosti jedince komunikovat s okolním světem. 

Další kapitola v textu disertace je věnována analýze, jakým způsobem dochází v expresi 

k rozpoznávání obsahů a jaký vliv má toto (roz)poznání na další procesy (tvůrčí, poznávací, 

interpersonální). 

Téma je představeno nejprve na arteterapeutické kazuistice interpretace významu díla, neboť 

je v ní velmi dobře sledovatelné, jakým způsobem se na  konceptualizaci významu podílejí 

vědomé a nevědomé obsahy lidské psychiky a jakým způsobem toto ovlivňuje interpresonální 

vztah, ve kterém se interpretace díla děje. V druhé části je představena analýza tematizace 

obsahu v expresivním díle v artefiletickém procesu. Na srovnání těchto dvou kazuistik je 

dobře sledovatelný šev (hranice) mezi terapeutickým a artefiletickým procesem. Jak se v obou 

procesech zachází s poznávacími motivy, jež jsou obsahem obou procesů, kde ovšem každý 

z nich sleduje jiný cíl. V arteterapii poznání má vést k re-konstrukci psychiky a dosažení 

změn v chování s minimalizací patologických aspektů. V artefiletice je cílem výchovné 

formování stávající psychiky jedince tak, aby byl schopen využít nové poznatky k poučenému 

a úspěšnému začlenění do společnosti. 
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6 TVORBA VÝZNAMU V EXPRESIVNÍM DÍLE 

V arteterapii i v edukaci vycházíme z individuálního prožitku exprese v kontextu 

poznávání. V terapeutickém procesu je cílem kvalitativní změna v životní realitě jedince 

na úrovni personalizace a socializace. V edukačním procesu je cílem enkulturace jedince 

prostřednictvím personalizace a socializace. Jedním z kritických momentů k tomu, aby 

se neproměnil edukační proces za terapeutický, je situace, kdy se tématizuje obsah  

a jeho následná interpretace v práci v „poznávání expresí“. Klíčová otázka zní, jak 

tématizovat obsah, aby se nezaměnil edukační proces za terapeutický. 

Podněty k dalšímu poznávání či studiu, které vyrůstají z expresivní tvorby a dialogu o ní, jsou 

v artefiletice označovány jako poznávací motivy. Je nasnadě, že potenciál k vytvoření  

a působnosti poznávacích motivů musí být založen v expresivních tvořivých úlohách; od nich 

se celý proces odvíjí. Ve škále poznávacích motivů lze odlišovat dva krajní póly: motivy 

vzdělávací od motivů terapeutických. Termínem poznávací motiv je tedy vyjádřeno to, co je 

společné pro expresivní výchovu i expresivní terapii – poznávání, resp. sebepoznávání skrze 

expresivní tvorbu prostřednictvím reflektivního dialogu. Termíny vzdělávací (výchovný) 

motiv, terapeutický motiv naopak vypovídají o rozdílech mezi oběma diskurzy, přičemž 

samozřejmě mezi oběma krajnostmi lze předpokládat a případně pojmenovat další mezistupně 

(podrobněji Hajdušková; Slavík 2010).  

V následujících kazuistikách je možné sledovat, jakým způsobem se utváří terapeutické 

motivy v arteterapeutickém procesu a jak se utváří vzdělávací motivy v artefiletickém 

procesu, včetně specifik interakce mezi klientem a terapeutem a učitelem a žákem (žákovskou 

skupinou) a specifik práce v těchto dvou procesech. 

6. 1. Interpretace významu exprese v arteterapii 

Nástroje psychodiagnostiky v arteterapii 

Psychodiagnostika
29

 expresivního díla klienta je v arteterapii jedním ze základních stavebních 

kamenů procesu práce s klientem. Na její kvalitě záleží, nakolik společná práce terapeuta  

a klienta bude smysluplná a efektivní z hlediska odstranění nebo zmírnění potíží klienta. 

Základním smyslem psychodiagnostiky v arteterapii není pouze určení aktuálního bio-

psycho-sociálního stavu klienta, ale zároveň určení směru další terapeutické spolupráce. 

Ovšem možnosti kvality, detailnosti a korektnosti psychodiagnostiky v arteterapii jsou přesně 

                                                 
29

 Tj. rozpoznávání významu a stylu formy expresivního díla klienta ve vztahu k jeho psychickým obsahům.  
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limitovány podmínkami, ve kterých vzniká. Proto je dobré si uvědomit, jaké tyto konkrétní 

podmínky jsou. V arteterapeutickém procesu máme reálně k dispozici: 

1) klienta a jeho výpověď a náhled na svoje potíže, jeho zakázku  

2) naši odbornou znalost o potížích klienta na obecné úrovni a máme svoji terapeutickou 

zkušenost 

3) buď máme k dispozici jedno sezení „teď a tady“ nebo několik setkání. V případě několika 

setkání máme možnost sledovat klienta v jeho vývoji jak na jeho výtvarné úrovni, tak na 

úrovni jeho verbálních obsahů (jak slovně komentuje svá díla a vůbec svou existenci 

v terapeutickém procesu) 

4) máme k dispozici výtvarné dílo klienta, které má reálnou smyslově dostupnou existenci. 

Stejně tak známe podmínky, za kterých dílo vznikalo – zadání (téma), výtvarnou techniku, 

máme znalost o čase a průběhu, jak dílo vznikalo: neboli znalost klientova tvůrčího 

procesu. 

5) máme svoji interpretaci vzniklého díla a toho, jaký vztah má dílo k autorovi, co o něm 

vypovídá 

6) můžeme mít nebo nemusíme (podle typu arteterapie, kterým pracujeme) výpověď klienta  

o svém díle. 

Co rozhodně v současné době nemáme, je standardizovaný soubor detailních kritérií, 

jejichž existence/popř. neexistence v díle má 100% pravdivostní výpovědní hodnotu ve 

smyslu, že odpovídá konkrétním stavům lidské psychiky tak, jako je to možné ve 

standardizovaných projektivních testech
30

 – např. Kresba postavy pána, Baumtest, 

Rorschachův test atd. V základním principu je to dáno tím, že výtvarná podoba díla klienta 

není standardizována jak tématem, tak výtvarnou technikou a formátem. V arteterapii 

pracujeme se širokou škálou témat (ať už konkrétních nebo volným tématem)  

a výtvarných technik, jejichž volba vychází ze specifických podmínek práce s tím kterým 

konkrétním klientem. Na obecné úrovni je tedy možné napsat, že se jedná o spontánní 

výtvarný projev (SVP), který máme pro psychodiagnostiku k dispozici. Z toho vyplývá, že 

není možné říct: „tenhle obrázek vypovídá o klientovi tohle a tohle“ s 100% objektivitou. 

                                                 
30

 I když i v kontextu psychodiagnostické relevantnosti projektivních testů probíhá dynamická diskuze v odborném psychologickém fóru – 

viz. např. text  R.Bahboucha  

http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=validita 

http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=validita


70 

 

Psychodiagnostika spontánního výtvarného projevu má pouze pravděpodobnostní 

charakter. Může vypovídat, ale také nemusí. 

Jestliže tedy v psychodiagnostice SVP neplatí A=B (nebo jako třeba v matematice, že  

1 + 1= 2), je nutné porozumět systému, jak je psychodiagnostika SVP utvářena, abychom 

věděli, co způsobilo, když říkáme: „tenhle obrázek o klientovi vypovídá tohle a tohle“. 

Východiskem a současně také limitem je v arteterapeutickém procesu (tj. procesu, jehož 

výsledkem má být zmírnění nebo odstranění potíží klienta) to, co VIDÍME, SLYŠÍME  

A VÍME a to buď v jednom okamžiku anebo v dlouhodobějším časovém úseku. 

Tyto procesy a vztahy mezi nimi společně utvářejí celek s určitým systémem a pravidly, jehož 

analýzou a následným rozhodováním mezi možnými výsledky dojdeme 

k psychodiagnostickému závěru a zvolíme další postup v arteterapeutickém procesu.  

Základem pro uvažování o psychodiagnostice spontánního výtvarného výrazu klienta 

v arteterapii a vůbec celého arteterapeutického procesu v následujícím textu jsou tato 

východiska: 

1. Podle M. Simonové (1987) duševně nemocní tvoří jinak než zdraví lidé – což nás 

zaměřuje na dílo klienta, abychom rozpoznali, zda se jedná skutečně o dílo duševně 

nemocného člověka - rozhodujeme, zda struktura výtvarného díla klienta v sobě nese 

prvky možné psychopatologie anebo je dílo stále v normě kategorie duševní zdraví – 

určujeme VÝZNAM DÍLA a zaměřujeme se na diferenciální diagnózu. 

2. Výtvarné dílo se mění s průběhem onemocnění – (M. Simonová, 1987) – to nás 

zaměřuje na uvažování o klientově díle jako výsledku procesu a vývoje. Což vede 

k uvažování nevnímat dílo jako osamocený produkt bez širších kontextů, ale zaměřuje 

nás k vnímání a hledání širších souvislostí, za kterých dílo vzniká, pokud chceme 

ROZPOZNAT JEHO VÝZNAM – zaměření na proces a vývojovou diagnózu. 

3. Význam se určuje na základě porovnávání shody a odlišností výrazu podle 

dojednaných či vžitých pravidel nebo pravidelností (Slavík 1999, s. 226 n., Peregrin 

1999, s. 31 – 41, 188 n., Quine 2002 s. 108 – 117, Eco 2004, s. 230 aj., in Slavík, 2006). 

Na jejich základě je potom možné a potřebné zvažovat i prověřovat, zda přiřazení 

významu k dílu je v daném situačním kontextu správné, případně do jaké míry je 

správné (tj. zda by mělo smysl hledat jeho lepší varianty). Což znamená, že 

4. významy se utvářejí uvnitř kultury prostřednictvím přiřazování výrazů v různých 

životních situacích. Přitom se prověřuje význam přiřazení výrazů pro danou situaci. 
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5. určení významu – tj. přiřazení významu je výsledkem ROZHODNUTÍ se mezi 

variantami. 

6. ovlivňováním výtvarného díla klienta můžeme ovlivňovat i jeho psychiku (Lhotová, 

2009, Kyzour, 2005, Simonová in Slavík 2006, Komzáková, 2009) 

Jestliže psychodiagnostika SPV arteterapeutem je rozpoznávání a rozhodování o významu
31

 

výtvarného díla klienta (nebo o významu díla, který klient preferuje), je nutné dobře 

rozumět, jakým způsobem se toto děje. Jinými slovy- je nutné rozumět, jak probíhá  

 vytváření významu díla pro klienta i arteterapeuta  

 rozpoznávací a rozhodovací proces arteterapeuta 

Tím vstupujeme do psychologických a estetických kategorií a arteterapeut potřebuje 

dobře rozumět, jakým způsobem tyto kategorie mezi s sebou splývají, jak se ovlivňují, 

kde se navzájem od sebe limitují a jaký výsledný účinek mají na jeho rozhodovací 

proces v tom, jakým způsobem dále povede klienta v terapii. 

Určení významu díla
32

 

V následující části textu budeme sledovat, jak můžeme popsat na základě stávajícího 

aktuálního (neuro)psychologicko – estetického poznání způsob, jak dochází k utváření 

významu konkrétního díla Tělo (příloha 1, obr. 1), které vytvořil klient v arteterapeutickém 

ateliéru – a to jak ze strany artetetrapeuta, tak klienta. 

„Obrazový prostředek je znakový prostředek jako každý jiný“ (Vančát, 2008). Podle Kulky je 

základní charakteristikou znaku to, že se jedná o bilaterální jednotku, která se sestává 

z nositele znaku a významu znaku.  

V okamžiku, kdy se divák setká s dílem, postupně u něj dojde k vnímání díla ve dvou 

dimenzích. Nejprve vnímá jeho smyslovou vizuální prezentaci – tj. formu - vnímá dílo 

samo o sobě, to jak je utvářeno. V okamžiku, kdy si začne do vnímané prezentace díla 

dosazovat významy, které jsou aktivovány vizuální stránkou díla, přechází do dimenze 

reprezentace díla - tj. dosazování významů (Kulka). Zde již vstupují do aktivní role jak 

dílo, tak divák a jak následně ukážeme, přes dílo i autor díla. Goodman rovinu vizuální 

prezentace nazývá exemplifikací a rovinu reprezentace denotací.  

                                                 
31

 Význam ve smyslu „obsahu díla“. Další velmi důležitou diagnosticky vypovídající hodnotou díla je styl díla, 

ve kterém je utvářeno. Blíže viz. Lhotová, 2009. 

32
 v dané části textu vycházím z textů  N.Goodmana (1996), J.Kulky (2008), text autorů J.Slavík, K.Dytrtová, 

J.Lukavský (2009), A.Damasia (2004) 
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Pro určování významu znaku (výtvarného díla) je základní uvědomění si, že se jedná 

 o výsledek interakce dvou procesů: “vidím“ a „vím, co vidím“. 

Z hlediska psychodiagnostiky je tedy podstatné si uvědomit, jakým způsobem se realizuje 

„dělání významu znaku“, tzn. jaké procesy a zákonitosti existují mezi „nosičem“  

a „významem“ znaku; jakým způsobem „nosič“ znaku ovlivňuje „význam“ znaku a naopak, 

jak probíhá dekódování znaku. 

Na úrovni prezentace (exemplifikace) v Tělu budeme alespoň částečně analyzovat, co 

vidíme: Jedná se o kresbu pastelem na formátu A1 na šířku. Základní pojetí kompozice 

kresby je horizontální. Této kompozici dominuje vertikální objekt kuželovitého prohýbaného 

tvaru, který je ohraničen černou linií a vyplněn oranžovou barvou. Uprostřed této oranžové 

plochy se nachází bílý kvádrovitý útvar vyjádřený v náznaku jako jediný v celé kompozici 

v renesanční perspektivě. Celkově je tento kónický tvar nahoře ukončen kruhovým černým 

tvarem se žlutými skvrnami. Na kruhový tvar jsou napojeny podle osové souměrnosti dva 

organické černé pásy, které jsou sytě černě ohraničeny širokou linií a vybarveny tenkými 

černými liniemi o slabé intenzitě a s rozmazanými okraji. Směrem ven z formátu jsou dané 

pásy v otevřeném tvaru. Přes výše popsanou ústřední figuru kresby je diagonálně nakreslen 

další pás zvlněného tvaru, který je slabě vykreslen modrými liniemi slabé intenzity 

s rozmazanými okraji, atd. 

Na úrovni reprezentace (denotace) je nám klientem k výsledné kresbě sděleno 

následující: 

„To oranžový, to je mý tělo. To nahoře, to je moje hlava, přes tělo - ten pás, to je řeka času  

a krabice dole v břiše, to je to všechno ve mně, co je tam schované a usazené. Zase začínám 

ztrácet víru, že to někdy vyjde ven.“ Milan (záznam kazuistiky z arteterapeutického ateliéru) 

V okamžiku, kdy jako arteterapeuti vstupujeme do dimenze reprezentace (denotace) díla, tak 

na úrovni percepce se dle N. Goodmana (in Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2006) odehrává re-

konstruktivní postup, který patří mezi způsoby světatvorby a je to tedy tvořivý proces, 

přestože se týká „jen“ percepce.  

Tento re–konstruktivní proces v sobě zahrnuje hlavně a) kompozici a dekompozici,  

b) zvýrazňování, c) uspořádání, d) vylučování a doplňování.
33

 Dané procesy se uplatňují ve 

                                                 
33

 Goodman 1996, s. 19 – 28 
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třech komponentách vidění: 1) směr skenování nebo čtení obrazu, 2) propojování celků  

a částí, 3) rozhodnutí o přiřazení celku i částí do nadřazeného celku – kontextu
34

., 

Na úrovni denotace, reprezentace neboli přiřazování významu Tělu se odehrává proces 

porovnávání shod a odlišností jednotlivých prvků výrazu Těla podle dojednaných či vžitých 

pravidel nebo pravidelností
35

 na základě logických kontextů a situačního ko–textu  

(tj. skutečného prostředí výrazu v průběhu aktuálního „teď a tady“ procesu komunikace (Eco 

in Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009, Kulka, 2008).  

Uvažujeme, zda prezentované viděné tvary mohou být lidské tělo, jak řekl Milan. Viděné 

tvary (vizuální percepce) porovnáváme s naší vizuální, kognitivní a emoční zkušeností 

(hledání logických kontextů), aktuální situací (situačním ko-textem) a výpovědí klienta. 

Pohyb na úrovni „vím, co vidím“, neboli jak přicházíme k významu znaku a jakou roli v nich 

hraje vizuální stránka nosiče znaku, je možné rozlišit podle Peirceho (in Kulka, 2008) do tří 

základních typologií - ikony, indexy a symboly. 

 Pro ikony je charakteristická vizuální podobnost mezi nositelem znaku a jeho významem. 

Abychom dekódovali ikon, musí dojít ke srovnávání s etalony, které máme v paměti  

a dochází zde ke znovu – rozpoznávání. Zpracování vizuálního vjemu probíhá tak, že 

podrobně zkoumáme vizuální stránku nosiče. 

  Indexy jsou znaky, u kterých jde o objektivní souvislost, která se zakládá na vztahu 

příčiny a účinku, někdy jen na věcné souvislosti nebo vztahu celku a části. Při dekódování 

indexu je nutné usuzovat a postihnout souvislosti. Zde je vizuální stránka stále důležitá, 

neboť je vyjádřením možného objektivního vztahu mezi nosičem a významem. 

 Symboly jsou znaky, které vznikají na podkladě konvencí, dohody. Jsou dekódovatelné na 

úrovni znalosti dohody. V případě symbolu už může být jeho vizuální stránka jakákoliv  

a my ji podrobně nezkoumáme, protože je pro nás přímou vstupenkou k významu. Tuto 

vlastnost symbolu Kulka (2008, str. 207) nazývá transparentností znaku – „průzračnosti 

průsvitnosti nosičů znaku“. Daná transparentnost je ovšem zcela závislá na situačním  

ko–textu: zda je nosič skutečně transparentní anebo je nutné mu věnovat i vizuální 

pozornost, transparentnost je nutné ověřovat komunikací. (Kulka, 2008). 

                                                 
34

 Z hlediska arteterapeutické diagnostiky je významné toto rozsegmentování procesu kvůli tomu, že je zřejmé, 

v jakých dovednostech při „čtení obrazu“ musí být arteterapeut trénován, kde musí být zvyšována jeho vizuální  

a kognitivní citlivost. 

35
 viz základní teze textu 
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Podstatné je si uvědomit, že „umělecké znaky nejsou v umění významově uzavřené tak, že by 

zastupovaly skutečnost výhradně jedním způsobem“. Pro obrazné znaky jsou 

charakteristické přechodové typy znaků: ikonické symboly a ikonické indexy (Kulka, 

2008). 

V našem případě je Tělo abstraktní kompozicí s figurativním ústředním prvkem. Milan 

vědomě
36

 použil přechodné typy znaků – ikonické symboly, které v celém tvaru díla byly 

ikonickým indexem (symbol těla jako on, krabice – jako to, co v sobě skrývá, pruhy jako 

temné proudy, co ho v dané situaci unášejí). Celkově tyto ikonické symboly znamenaly 

Milana v aktuálním životě a zároveň byly ikonickým indexem pro  průběh jeho současného 

života.    

Arteterapeut ovšem uvažuje na úrovni ikon – index - symbol následovně. 

Jediným zřejmým ikonem v Tělu je krabice. Pokud chceme ovšem uvažovat v intencích ikonu 

dál, musíme si explicitně vybavit naše zkušenosti s vizuálním výtvarným vyjádřením  

(s prezentací) těla a proudů.
37

 A to na úrovni znalostí vizuálního vyjádření lidské figury: 

 v kontextu vizuální kultury,  

  tak na úrovni vyjádření člověka, který není profesionální výtvarník, 

  na úrovni vyjádření figury klienty se stejnou anamnézou.
38

  

Na významotvorné úrovni musíme uvažovat následovně: 

Je možné vidět v Milanově ústřední figuře člověka? V logickém kontextu (ikonickém 

indexu
39

) jde o úvahy: pro lidskou figuru jsou charakteristické – hlava, trup a končetiny. Na 

úrovni exemplifikace má zmíněná figura stylizovaný trup a hlavu, ovšem bez dalších 

signifikantních znaků pro lidské tělo. Je tedy nutné zvážit, zda je možné figuru ztvárnit bez 

jakýchkoliv dalších významovotvorných prvků (např. oči, uši, končetiny…), aby stále bylo 

zřejmé, že se jedná o figuru. Například autoři R.Tamayo (příloha 1, obr.2)  nebo P.Klee 

(příloha 1, obr.3) malovali podobně stylizované figury - trup a tělo bez dalších výrazných 

charakteristických znaků pro lidskou figuru. Dále je nutné zvážit hledisko, že Milan se 

                                                 
36

 Milan navštěvoval ateliér již několikátý měsíc a realistické (byť naivní) nebo stylizované výtvarné vyjadřování 

bylo zcela na jeho volbě. Ani abstrakce ani výrazná stylizace ani naivní realismus nebyly jeho jediným možným 

vyjadřovacím prostředkem. 

37
 Z důvodů omezení textu bude dále analyzovat pouze figuru pro tělo. 

38
 Bohužel nedisponuji ukázkou z vlastního archívu pro tento konkr. Kontex.t 

39
 Vzhledem k tomu, že se jedná o záměrnou stylizaci (Milan přece věděl, že figura má mít obličej a končetiny), 

tak je nutné ke stylizovanému výrazu přistupovat jako k ikonickému indexu. 
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výtvarné tvorbě nevěnoval aktivně a ztvárnit figuru je po obecně známé krizi dětského 

výtvarného projevu pro dospělého člověka obtížné. Je tedy možné předpokládat, že se snažil  

o co největší možnou stylizaci, se kterou mohl mít jako dítě zkušenost. I v dětském výtvarném 

projevu je možné najít takto zjednodušenou stylizovanou figuru – např. I. Tichá, 5 let (příloha 

1, obr. 4).  

Z pohledu ikonického indexu je možné považovat Milanovu exemplifikaci pro význam figury 

za korektní.  

Ovšem – ústřední kónická figura, která díky svému ko-textu vystupuje z pozadí Milanova 

obrazu, svou exemplifikací (kuželovitý prohýbaný tvar s koulí, která ho ze shora uzavírá,  

a kde základní tvar je ohraničen černou linií a vyplněn oranžovou barvou) nás na úrovni naší 

vizuální zkušenosti zároveň odkazuje k uzavřené nádobě (lahvi/karafě) z čirého skla vyplněné 

oranžovou tekutinou (např. vínem, sherry, moštu) - (příloha 1, obr. 5).  

Navíc je to právě ko-text obrazu formát na šířku, centrální kompozice s dynamickými prvky 

(vlnité pruhy, černá výrazná ohraničující linie), který nás na úrovni denotace a ikonického 

indexu odkazuje i na cezannovské zátiší (příloha 1, obr. 6), jehož je láhev nebo karafa běžnou 

součástí, a byť to nevíme přesně, tak můžeme předpokládat, že obsahem v lahvi je víno či jiný 

alkohol. 

Když se tedy vrátíme ke schématu, že tvorba významu vizuálního nosiče vzniká přesunem 

jednotlivých vizuálních prvků v ko-textu mezi jednotlivými logickými kontexty, je možné 

říci, že Milanova ústřední figura může být eideticky reverzibilní jak pro ikonický index 

lidské postavy, tak pro druhý ikonický index - karafy s nápojem (alkoholem).  

V tomto okamžiku nastávají ústřední otázky pro arteterapeuta: 

1) Co způsobilo, že v kontextu tvorby významu na úrovni vizuální prezentace asocioval  

i nádobu na alkohol (karafu)? 

2)  Jak je možné, že Milan nehovoří o karafě? 

3) Co umožní přiklonit se k jednomu nebo druhému významu? 

4) Jak s daným rozhodnutím a přiřazeným významem k dílu následně pracovat? 

 

Začněme první otázkou, jak je možné, že jako arteterapeut asociujeme i zátiší s karafou 

při pohledu na Milanův obraz Tělo. 
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V situaci, kdy na úrovni ikonického indexu uvažujeme o významu, známe ještě jeden logický 

kontext a situační ko-text, který zatím nebyl zmíněn. 

Milan je léčený alkoholik, který se nachází v doléčovací fázi terapie (kontext). V současné 

situaci abstinuje, ovšem již 2x vynechal arteterapeutickou skupinu. Při tvorbě a následné 

vlastní interpretaci díla vykazoval silné známky somatického neklidu a psychické tenze. 

(ko-text). 

Díky profesionální zkušenosti víme, že absence na terapii a známky neklidu při terapeutickém 

sezení bývají při dané anamnéze symptomy crawingu, případně přímo relapsu. 

Neuvažovat o tomto významu by znamenalo popřít vlastní terapeutickou profesionální 

zkušenost. 

Jak je možné, že Milan nevidí možný význam karafy? 

Zde je možné uvažovat, že nemluví o tomto významu, protože buď nechce, anebo skutečně 

tento význam nevidí. V tomto okamžiku je však důležité uvažovat, za jakých podmínek by 

význam karafy skutečně neviděl. 

Vraťme se k Milanově interpretaci obrazu a toho, co se děje s vizuální pozorností vůči nosiči 

významu, pokud je význam vytvářen jako symbol. 

Milanův obraz je na pomezí realistického a abstraktního umění. Milan vědomě použil 

přechodné typy znaků – ikonické symboly, které v celém tvaru díla byly ikonickým indexem. 

Celkově ikonické symboly znamenaly Milana v aktuálním životě. Zároveň byly ikonickým 

indexem pro  průběh jeho současného života. V dané situaci byl pro Milana zásadní 

význam obrazu oproti výrazu jeho nosiče. Z hlediska transparentnosti se v jeho pojetí 

nosiče jednalo o maximální možnou výši.  

Oranžový tvar pro něj byl na vědomé úrovni pouze prostředkem- průhledným nosičem pro 

význam, pro symbol jeho samotného. Vizuální nosič byl přehlušen svým významem. 

Ovšem vědomá úroveň prožívání obsahů mysli je podle psychoanalytické teorie pouze jedna 

ze tří. Dále se jedná o předvědomí a nevědomí, které: “obsahuje myšlenky, strachy, touhy, 

potlačené pudové impulzy a emočně bolestivé vzpomínky, které byly vytlačeny z vědomí, které 

však do určité míry ovlivňují myšlení člověka, jeho prožívání a chování. Pomocí některých 

technik mohou být určité části nevědomí přesunuty do vědomí.“(Hartlová, Hartl, 2010) 

Protože je v současné době plně přijímán a nezpochybňován fakt, že mezi výtvarnou produkcí 

a aktuálním psychickým stavem jedince (kognitivním i afektivním) je zřejmá spojitost, potom 
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je korektní úvaha, že se v obraze spolu zobrazují různé vrstvy vědomí (srov. např. Simonová, 

1992, Lhotová, 2009, Slavík, 2006, atd.). 

Na základě těchto úvah a znalosti kontextu i ko-textu je možné vyslovit hypotézu:  

Milan z nějakého důvodu nechtěl vědomě a otevřeně mluvit o svém akutním problému 

(craving na alkohol). Ovšem díky tomu, že tento problém byl akutní, tak se stal dynamickou 

součástí Milana a následně se mu v díle objevil díky tomu, že Milan nevědomě zvolil 

reversibilní figuru, reversibilní nosič symbolu
40

. Pro Milana na subjektivní vědomé úrovni se 

jednalo o symbol s významem “ Milan – „to jsem já“ s maximální transparentností nosiče. 

Ovšem to, že nosič je objektivně reversibilní figura, mu umožnil na nevědomé úrovni vnést 

do figury další význam (láhev s alkoholem). Tento nevědomý význam byl ovšem pro Milana 

v dané situaci neviditelný. 

Pokud tedy konkrétní situaci zobecníme, tak na základě znalostí o transparentnosti symbolu, 

je možné napsat tezi – pokud je v obraze objektivně použit reversibilní nosič pro různé 

možné významy, ale autor ho používá pouze jako transparentní pouze pro jeden 

význam, potom pro něj další významy tohoto nosiče v dané situaci nemusí být na 

vědomé úrovni přístupné. Mohou být proto neviditelné. V tom okamžiku má slepou skvrnu 

před očima. A je možné, že daný význam skutečně nevidí. Ovšem, stále je platný i význam 

lidské figury.  

Co umožní přiklonit se k jednomu nebo druhému významu díla? 

Abychom mohli dobře pochopit, jak a jaký význam přiřadíme nějakému výrazu (dílu), je 

nejprve nutné porozumět procesu rozhodování. Neboť přiřazení významu jako výsledek volby 

mezi možnostmi, je akt rozhodování (srov. Leon a Shadlen, 1998 in Koukolík, 2006). 

Obecně můžeme tento akt popsat tak, že se jedná o volbu mezi možnostmi, kde pro jednu se 

nakonec rozhodneme a následně se i podle ní chováme. A ve svém rozhodnutí a následném 

chování jsme tím stabilnější, čím více je tento akt provázen pocitem spokojenosti – tak je to 

správně. A právě pocit (ne)spokojenosti jako indikátor našeho dalšího chování je teď v centru 

pozornosti.  

                                                 
40

 V tomhle okamžiku by bylo spekulativní 100% rozhodnout, zda se jednalo o akci Milanova předvědomí, 

protože chtěl a potřeboval tento problém vnést do terapie anebo jestli by se tato figura objevila i tehdy, pokud by 

nebyl pozitivně orientován na úzdravu a tudíž i hledání pomoci v kritickém okamžiku terapie. Kdyby chtěl tento 

problém opravdu skrývat. Proto lze s jistotou konstatovat pouze to, že se jednalo o velmi intenzivní součást 

Milanova akutního psychického stavu tak, že se dané téma objevilo v realitě. Podobně jako sny, když nám 

přinášejí informace z nevědomí. 
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Jak je možné, že o výsledku významu díla, které mu přiřadí arteterapeut, a které je tak 

zásadní pro další směřování v arteterapeutickém procesu, rozhoduje něco tak 

subjektivního, jako je individuální pocit? 

Podle současné neurovědy (Damasio, 2004, Damasio in Koukolík, 2006) je rozhodování 

pojímáno jako proces, jehož výsledek je závislý na interakci somatických markerů (signálů).
41

 

Lidské uvažování a rozhodování je závislé na mnoha úrovních neuronální činnosti. Některé 

z nich jsou nevědomé, jiné jsou vědomé. Vědomé, explicitně-kognitivní činnosti závisí na 

senzorických funkčních mapách založených na činnosti „raných“ senzorických korových 

oblastí, tj. těch, kam přicházejí senzorické informace z čidel do mozku nejdříve. Kognitivní 

operace bez ohledu na jejich obsah závisí na procesech, jako jsou: orientovaná 

pozornost, minulá subjektivní zkušenost, pracovní paměť, emoce, množiny možností 

dané akce a znalosti o vyústění těchto možností. Výsledek interakce těchto procesů je 

uložen v implicitní – nevědomé- podobě v korových oblastech vyššího řádu a některých 

podkorových jádrech.  

Tato naše implicitní znalost možných významů díla – v našem případě Milanova Těla se 

může proměnit na explicitní (vědomou) ve formě: 

1. motorických odpovědí různého druhu a složitosti. Některé kombinace těchto odpovědí 

jsou částí emocí – nějak se cítím. 

2. mentálních obrazů (reprezentací, představ) – uvědomuji si své myšlenky a myšlenky  

o pocitech (uvědomuji si, že se nějak cítím a jaký to má na mě vliv) 

Pokud teorii somatických markerů, která vychází z teorie homeodynamické seberegulace 

organismu
42

 shrneme, potom můžeme napsat:  

Afektivní procesy různých úrovní jsou prvními a zásadními reakcemi na senzorické 

podněty a využívají k ní veškerou naši implicitní i explicitní zkušenost. Jsou spoluautory 

a aktivními účastníky našich uvědomovaných mentálních obrazů, které nám umožní 

simulovat možná řešení našeho rozhodování. A právě uvědomovaný pocit - to je 

dobře/to je špatně je rozhodujícím aspektem, kam se naše rozhodnutí přikloní.
43

  

                                                 
41

 Viz. podrobně předchozí kapitola. 

42
 Viz. Damasio, Koukolík, aj. 

43
 Samozřejmě, že v tomto okamžiku rozhodnutí, zda bude či nebude sebedestruktivní, záleží na tom, jakou má 

jedinec zkušenost s pojetím toho, co je dobré/co zlé, co je konstruktivní/ co je sebedestruktivní. Stejně tak 
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Autoři Slavík, Dytrtová , Lukavský dochází k obdobným závěrům ovšem z pozice estetických 

disciplín na základě návaznosti a rozpracování práce N.Goodmana o tvorbě významu 

uměleckého díla. 

Podle N. Goodmana je exprese jakýmsi druhým stupněm exemplifikace, protože je věcným 

vlastněním vlastnosti živoucího subjektu.
44

 Řekne-li tedy divák, že obraz je smutný, nemluví  

o smutku obrazu-věci, ale o lidském smutku, který mu obraz připomíná. Smutek připisovaný 

obrazu tu významově splývá se smutkem zaznamenaným ve vlastní zkušenosti diváka. Tím se 

divák z  místa neutrálního pozorovatele „ve třetí osobě“ přesouvá do zúčastněné pozice 

„první osoby“ konfrontované s postojem autora interpretovaným z díla.
45

 (in Slavík, 

Dytrtová, Lukavský, 2009) Z tohoto přesunu potom vzniká napětí, které divák registruje na 

úrovni emocí, které v něm dílo probouzí. 

Když se vrátíme k výpovědi Milana o Tělu: 

„To oranžový, to je mý tělo. To nahoře, to je moje hlava, přes tělo - ten pás, to je řeka času  

a krabice dole v břiše, to je to všechno ve mně, co je tam schované a usazené. Zase začínám 

ztrácet víru, že to někdy vyjde ven.“ 

V našem případě výraz Milanova díla exemplifikuje i lidskou figuru i dekorativní láhev 

s nápojem v kompozici, která celkově díky své barevnosti, dynamice a uzavřené krabici 

působí chaoticky, smutně, napjatě a se skrytým tajemstvím. Na úrovni exprese to tedy jsou 

vlastnosti, které Milan připsal této figuře/láhvi. V pozici diváka - arteterapeuta je možné také 

asociovat: člověk – láhev s nápojem- smutek-chaos-napětí – tajemství – pocit viny - v lahvi je 

alkohol – problémy s alkoholem.  

Jako arteterapeut na základě všech svých implicitních i explicitních zkušeností a aktuálního 

vlastního somatopsychického stavu prožívám, že Milanova interpretace díla nemá „dost 

dobrý tvar“. A slyším, že v našich významech díla je interpretační rozptyl. 

Jeho výpověď s asociačním řetězcem diváka je shodný v tom, že se v obraze jedná o člověka, 

tajemství, chaos, napětí, smutek. Milanovi v ní ale chybí vše kolem láhve s alkoholem. 

                                                                                                                                                         
extrémní podmínky rozhodování jsou schopny kvalitativně významně ovlivnit pojetí dobrého/zlého, že člověk 

vědomě popře pocity a jedná pro sebe neprospěšně. 

44
 Goodman 2007, s. 54 – 55.  
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Vysvětlení tohoto významného interpretačního rozptylu
46

 k jednomu a témuž dílu podle 

autorů Slavíka, Dytrtové a Lukavského (2009), poskytuje pojem imprese. “Impresí neboli 

dojmem a s ním spjatým prožitkem z díla je završena expresivita obrazu ve vztahu k jeho 

divákovi. Impresi můžeme schematicky zapsat jako konfrontaci dvou výrazů – určité složky 

výrazové struktury díla (A) a k ní připisovanému výrazu diváka (B): A↔B. Ze schématu 

vyplývá, že imprese je sdělitelná jen v podobě výrazové re-konstrukce uměleckého díla ze 

strany diváka.
47

“ (Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009.)  

Rozdíl v impresi díla a následné interpretaci díla (asociačnímu a interpretačnímu řetězci) je 

tedy dán nejenom tím, jakou osobní zkušenost má divák s daným vizuálním výrazem. Stejnou 

měrou ovšem hrají roli (ne)uvědomované logické kontexty možných významů, které 

vyplývají z viděného  ko-textu, afektivní procesy – opět uvědomované i neuvědomované, 

kterými divák reaguje na dílo. A v neposlední řadě velice záleží i na tom, co je divák schopen 

„vidět“, tj. jakou má vizuální rozlišovací úroveň. (Zde je důležité si uvědomit, že divákem 

díla je i samotný autor díla, pokud už zaujal potřebnou míru distance od procesu tvorby tak, 

že je schopen reflexe a interpretace díla.) 

Pokud bychom hledali zjednodušení definice imprese - potom se jedná o celkový dojem 

z díla, který má základní charakteristiku: vzhledem k tomu, že je tvořen individuální 

jedinečnou zkušeností diváka, nenajdeme nikde dvě absolutně identické imprese 

k jednomu dílu u dvou různých lidí, tak jako nenajdeme dvoje absolutně shodné 

papilární rýhy od dvou různých lidí. 

Dané pojetí je ve shodě i s Kulkou: „Při dekódování znaku směrem od ikonu přes index 

k symbolu se zvyšuje míra subjektivnosti významu“. 

Základním rozdílem mezi Milanem a arteterapeutem/divákem je: různá míra 

somatopsychické distance od díla a tvorby a různé pojetí dekódování významu.  

Arteterapeut není v díle zanořen a je schopen (musí být schopen) různých modů dekódování. 

Dílo čte jak na úrovni čistého ikonu, tak na úrovni ikonického indexu a ikonického symbolu. 

                                                 
46

 „Interpretační rozptyl je míra rozdílnosti (variability) individuálních výkladů díla a postojů k němu 

(rozložených na škále realizovaných možností). Interpretační rozptyl je nulový, pokud se všechny interpretace 

anebo postoje v příslušném populačním vzorku shodují. Maximální interpretační rozptyl nastává tehdy, jestliže 

se mezi interpretacemi nebo postoji nenajde žádná shoda. Se vzrůstající hodnotou interpretačního rozptylu se dá 

očekávat i rostoucí pravděpodobnost sociokognitivních konfliktů, které dílo vyvolá. Je totiž jasné, že čím větší 

rozdíly budou panovat mezi diváckými interpretacemi anebo postoji, tím snáz vzniknou polemiky a dohadování 

o významech nebo hodnotách díla.“   (Slav., Dytr., Luk., 2009) 

47
 Srov. Doležel 2003, s. 200 – 202 aj., Slavík 2001, s. 177 – 205.   



81 

 

Milan – přestože i on používá mód dekódování díla jako ikonický symbol, ukončuje svou 

výpověď o významu díla pouze na úrovni symbolu. Na základě našich znalostí  

o transparentnosti nosiče znaku v případě symbolu však víme, že nemusí být schopen vidět i 

jiné možné významy reversibilní figury. 

Což je nakonec posledním logickým kontextem, díky které arteterapeut volí na úrovni 

imprese – celkového dojmu z díla, sestaveného všemi vlastními individuálními 

implicitními i explicitními zkušenostmi a doprovázeného „dobrým pocitem“, že 

reversibilní figura Těla MŮŽE být i lahví. 

Zbývá k zodpovězení poslední otázka. 

Jak s daným rozhodnutím a přiřazeným významem k dílu následně pracovat? 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že větší či menší interpretační rozptyl u dvou různých diváků 

v impresi a ve výsledném přijatém významu díla, je přirozeným stavem. 

V případě Milanova Těla byl tento rozptyl veliký a terapeuticky závažný. A byl to názor proti 

názoru. Nám jako artetarepeutovi v následném terapeutickém procesu nepomůže samotné 

vědění „daný obraz vypovídá o tomto“. My potřebujeme zjistit, zda je naše interpretace 

významu správná. Stále je zde možnost, že jsme došli k chybnému závěru - naše interpretace 

je přece POUZE MOŽNOST VÝZNAMU, byť díky rozsahu profesionální arteterapeutické 

zkušenosti zvyšujeme její pravděpodobnost. 

Je to pouze Milanova reakce, jakým způsobem přijme či nepřijme interpretační rozdíl ve 

významu, a jak se následně zachová, díky které si můžeme ověřit, jak moc blízko jsme se 

ocitli pravděpodobnému významu a jak moc je toto naše poznání v daném případě pro klienta 

významné. A tudíž významné i pro další směřování v terapeutickém procesu. 

 Milan uslyšel interpretační rozptyl ve skupinové reflexi na konci arteterapeutické sesse. 

Jeden ze skupinových kolegů Milanovi spontánně řekl, že v obraze vidí láhev s rumem. 

Vzhledem k tomu, že kolega byl také léčený alkoholik, bylo možné připustit, že je to pouze 

jeho projekce, a Milan tak také zareagoval. Následná diskuze všech účastníků skupiny nad 

Milanovým dílem se týkala i viditelných argumentů v díle, proč je možné v dané figuře vidět 

jak postavu, tak láhev. Názorně na obraze ukazovali, proč tam vidí láhev, kde je její tvar  

a obsah. 
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6. 2. Přístup k interpretaci významů v edukačním artefiletickém kontextu 

V předchozí části kapitoly bylo analyzováno, jak dochází ve tvorbě významů v expresi 

k prolínání nevědomých a uvědomovaných psychických obsahů a jak se s tím nadále pracuje 

v arteterapeutickém kontextu. Jinými slovy, jak může klient to, že pozná, které jsou jeho 

aktuální dynamické vědomé i nevědomé obsahy, využít ve svém životě. Druhou částí 

terapeutického procesu je poté pomoci klientovi toto poznání a poučení z něj zrealizovat 

v žité realitě. 

V artefiletickém procesu je cílem expresivního zážitku enkulturace jedince 

prostřednictvím personalizace a socializace. Jedním z kritických momentů k tomu, aby 

se neproměnil edukační proces za terapeutický, je situace, kdy se konkretizuje, co bude 

obsahem konkrétního procesu a jeho následná interpretace v práci v „poznávání 

expresí“. Jinými slovy, které poznávací a vzdělávací motivy a jakým způsobem jsou 

úlohou tematizovány a rozvíjeny. Klíčová otázka zní, jak pracovat s obsahem 

expresivního zážitku, aby se nezaměnil edukační proces za terapeutický. 

Protože považuji tento problém za závažný, na konkrétní ukázce tematizování obsahu díla 

budu demonstrovat, jak nevstoupit do terapeutické roviny a zároveň udržet edukační diskurs,  

i když se jedná o dílo, které v sobě svým žánrem „přiznává“ i nevědomé obsahy, takže 

svedení na terapeutickou cestu může být velice lákavé.  

Jedná se o surrealistický obraz Milenci od Reného Magritta, který byl analyzován  

a interpretován na semináři Umění  

a sebepoznávání v katedře KVK FPE ZČU v Plzni. 

Klíčovým prvkem pro poznávání v artefiletice je 

sociokognitivní výzva
48

 , což je odhalený rozpor ve 

znalostech anebo postojích, který motivuje své 

účastníky k poznávání. Jedinec svou expresivní 

(obr. 1). R. Magritte Milenci tvorbou vyjadřuje osobní 

                                                 
48

 V konstruktivistickém pojetí edukace se nazývá sociokognitivní konflikt. Tímto termínem je označována 

situace, v níž se rozdílnost mezi lidmi ve znalostech, zkušenostech či představách promítá do rozporů v míněních 

a přesvědčeních tak, že podněcuje dialog a vede ke snaze dobírat se poznávání, které získá obecný respekt. 

Osobní znalost, resp. zkušenost či představu, nazýváme podle Piageta prekoncept. Jde tedy o rozpor mezi 

prekoncepty, které se vztahují k témuž tématu – konceptu. Sociokognitivní konflikt je objevován a řešen 

prostřednictvím reflektivního dialogu, který je podnětem k novému poznávání a hledání konsensu anebo přijetí 

dialekticky nutné rozpornosti. V artefiletice se nazývá sociokognitivní výzvou, aby bylo již v pojmu 

deklarováno, že se nejedná o mocenský souboj o pravdu, ale naopak o podněty, které mohou vést k bohatosti 

poznání. 
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a osobitý přístup ke světu: je-li jeho projev autentický, vypovídá o jedinečných zkušenostech, 

tužbách, vědění a postojích svého autora. Protože však všechny jedinečné individuální 

přístupy se vztahují k obsahu, který je pro všechny lidi společný – k existenciálním 

konceptům, každý jednotlivý autor se ve své tvorbě i reflexi v mnohých ohledech shoduje 

s přístupy u jiných lidí. Samozřejmě se však také od nich v mnohém odlišuje. Proto při 

společném reflektivním dialogu nad vytvořenými díly vynikají kromě shod též rozdíly, které 

jsou pramenem sociokognitivních konfliktů či výzev a stávají se motivací pro nové poznávání 

anebo pro korekci dosavadní zkušenosti.  

Artefiletický proces v semináři byl zahájen individuální nepoučenou interpretací obrazu, k níž 

byli studenti vybídnuti vstupní fenomenologickou otázkou: co (na obraze) vidíš? Každý 

student vyjádřil písemně svou interpretaci obrazu a následně ji představil ostatním. Ani jedna 

z interpretací nebyla (a nikdy není) zcela shodná s ostatními. Proto obsah následujícího 

reflektivního dialogu se stal zdrojem sociokognitivních výzev a inspirací pro další poznávací 

proces. 

Zopakujme, že podněty k dalšímu poznávání či studiu, které vyrůstají z expresivní tvorby  

a dialogu o ní, jsou v artefiletice označovány jako poznávací motivy. Vzdělávací či výchovný 

motiv se vyznačuje především tím, že by měl otevírat cestu k pochopení širších kulturních 

anebo společenských souvislostí konceptu. Nachází-li člověk v určitém konceptu „sám sebe“  

a zároveň nachází „cestu k druhým a ke kultuře“, je podněcován k vnímavosti pro podstatné 

životní hodnoty, je pobízen k dialogu s druhými lidmi o tom, co je pokládáno za důležité
49

 . 

Zároveň tím, že se učí o kultuře a dochází k edukaci. 

Sledovatelné je to na příkladu artefiletické práce se zmíněným Magrittovým dílem. Ve 

skupině nezůstal nikdo k obrazu lhostejný, Magrittovo zobrazení milenců vzbudilo ve 

studentech silné dojmy a bohaté myšlenky. Při reflektivním dialogu vyplynulo, že 

nejsilnějším výchozím podnětem zde byl dojem ze zahalených hlav mileneckých postav. 

Všichni se shodli, že je to něco „divného, zneklidňujícího“. Rozdíly ale nastaly 

v individuálních prožitcích. Pro někoho se zážitek z tohoto Magrittova díla stal výzvou 

k odhalování tajemství, pro dalšího byl zdrojem vtipu nebo černého humoru, jiní studenti 

mluvili o své úzkosti z obrazu. Následně byly tyto zážitkové rozdíly anebo shody metodicky 

využity: studenti se seskupili do pracovních skupin podle zážitkové shody a řešili úkoly 

                                                 

 



84 

 

zaměřené na různé možnosti výchovného a vzdělávacího zhodnocení interakce s Magrittovým 

obrazem.  

Z hlediska artefiletické koncepce je podstatné, že úkoly zahrnovaly podněty pro vznik 

poznávacích motivů jak v oblasti osobně-sociální, tak kulturní. V následujícím reflektivním 

dialogu studenti mimo jiné mluvili o tom, jak byli pozitivně překvapeni, že si rozumí s lidmi 

v pracovní skupině, od kterých to předtím nečekali. Stejným zdrojem pozitivního překvapení 

v průběhu celého semináře bylo zvětšování tolerance vůči jinému „skupinovému“ vnímání  

a s ním spojeným rozdílným zážitkům z díla. To se zřetelně projevilo snižováním 

konfrontačního stylu komunikace v dialogu a zvyšováním schopnosti naslouchat 

argumentům. Přitom docházelo k podnětným přechodům mezi osobní, sociální a kulturní 

rovinou zdůvodňování.  

Právě tyto přechody mají být pro artefiletiku příznačné. Jedná se o transfery dialogu 

z roviny jazyka osobní roviny dojmů a postojů („to se mi ne/líbí, no prostě to tak je….“) 

směrem k rozvíjení jazyka sociálního dorozumívání („vidím to takhle, jak to vnímáš 

ty?“) a kulturních argumentů („v surrealismu jsou úplně normální nereálné situace  

a Milenci patří k surrealismu, tak ty hlavy jsou…“). Tím se podporuje hledání optimální 

míry psychické distance, která umožňuje vést poznatkově plodný dialog s dostatečným 

nadhledem a náhledem. Tehdy je možné slyšet rozdílné argumenty, postupně překonávat 

příliš jednostranné radikální názory a hlavně při dialogu objevovat poznávací motivy, které 

vyzdvihují určité téma a vedou k dalšímu poznávání.  

V uvedeném případě může kulturní poznávání směřovat třeba k prohloubenému studiu 

surrealismu, k nahlížení shod anebo rozdílností mezi osobně vyznávanými hodnotami  

a kulturně propracovanými způsoby uchopení hodnot v surrealismu v různých obdobích jeho 

historického vývoje. Právě to má být v artefiletice zdrojem k přemýšlení a dialogům  

o postojích, hodnotách, o vztahu k tradici nebo socio-kulturním normám apod. Hledání 

porozumění pro určitý obsah, společně se snahou se o něm dorozumět, je „součástí 

obecnějšího procesu sebeutváření, skrze nějž si jedinci budují vědomí sebe sama i ostatních, 

své vlastní minulosti, jakož i svého postavení ve světě a v sociálních skupinách, do nichž 

patří“ (Thompson 2004, s. 12). 

Jak lze vyčíst z předcházející ilustrace z praxe, spojnice mezi kulturním poznáváním  

a výchovným vlivem, spočívá v tom, že poznávání je v artefiletice spojováno s osobnostní 

proměnou subjektu: poznávání je sociálně podmíněným procesem subjektivních změn. Tyto 
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změny mají v artefiletice vycházet od autentického osobitého výrazu – tvůrčího vyjádření 

osobně důležitého obsahu. Ten je pak zhodnocen v reflektivním dialogu ve skupině, který je 

veden v  kulturním kontextu. Proces, ve kterém se osobnost člověka proměňuje pod vlivem 

sociálně podmíněného poznávání, je vyjádřen konstruktivistickým termínem auto-socio-

konstrukce (viz Štech 1992, s. 208 n.). Auto-socio-konstrukce je sociálně podmíněný proces 

utváření a rozvoje osobnosti na cestě k poznání.  

Jestliže mluvíme o proměně osobnosti, že má být cílem procesu a nemá se jednat  

o terapii, je zcela zásadní diskurs obsahu komunikace, ve kterém je proces proměny 

realizován a reflektován. Obsah procesu a komunikace se do artefiletického díla vkládá 

prostřednictvím existenciálních konceptů (dále jenom koncepty). 

Koncepty jsou pojaty jako obsahová jádra artefiletického kurikula. Ve výchovné praxi ovšem 

nejsou koncepty dostupné pro žáky přímo, ale pouze prostřednictvím tzv. konceptualizace 

námětu (Slavík & Wawrosz 2004, s. 170 – 180). Tj. postupem, při kterém si žák 

prostřednictvím vlastní expresivní tvorby a její reflexe v dialogu koncepty uvědomuje, 

soustředí na ně pozornost a tímto způsobem tematizuje vzdělávací (výchovné) motivy. Daný 

proces má probíhat v co možno podnětném a bezpečném sociálním klimatu, jehož povaha je 

vyjádřena termínem inspirovaným psychoterapií: kruh bezpečí, který je velice funkční pro 

vedení dialogu.
50

  

Aby artefiletik mohl tematizovat proces žákovské konceptualizace a porozumět mu, potřebuje 

k tomu rozlišovat obecné momenty, společné pro různé lidi a situace, od momentů 

jedinečných, platných hlavně pro konkrétního člověka v konkrétní situaci. K náhledu na 

jedinečné momenty artefiletika využívá analýzu expresivního zážitku anebo konceptu, 

kterou v praxi aplikuje na konkrétní případy. Tato analýza se opírá o kategorizaci 

zážitku či konceptu do čtyř hlavních složek: tematické, konstruktivní, empatické, 

prožitkové (srov. Slavík 2001, s. 252 – 264, Slavík & Wawrosz 2004, s. 155 – 180). 

                                                 
50

 Reflexe je ústředním bodem, ve kterém se zhodnocuje poznání z expresívní akce. Klíčovým okamžikem je 

situace, kdy žáky/studenty potřebujeme aktivizovat pro účast v dialogu. Vzhledem k tomu, že mají hovořit  

o svém individuálním zážitku, vnímají to jako velmi intimní situaci a intrasubjektivně prověřují, jak je pro ně ve 

skupině bezpečné se niterně odhalit. Mluvit o sobě v první osobě a ne ve třetí osobě. Zde je velmi prospěšné, 

pokud mají možnost vizuálně scanovat sociální prostor, aby se ujistili, že se jim nikdo „neposmívá“, nekritizuje, 

že je prostředí bezpečné. Toto je tím více důležité, čím méně se skupina zná a zkušenost s reflektivním dialogem 

je malá. Kruh je ideální tvar pro vizuální přehlednost a je zajímavá zkušenost, že čím více účastníci zažijí 

funkčnost kruhu, tím více o něj sami pečují – nachystají židle, dbají o tvar, pravidelné rozestupy. Čím více se ve 

skupině znají a cítí se bezpečně, tím více jsou posléze patrné různé přesuny na sezení, že účastníci netrvají na 

„své“ židli. Tento jev je stejně sledovatelný i v terapii a zacházení s kruhem je jedním z indikátorů, jak lze 

sledovat vývoj dynamiky vztahů ve skupině. 
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K náhledu na obecné situační momenty artefiletika využívá analýzu expresivní 

symbolizace. Tato analýza se opírá o kategorizaci tří hlavních typů symbolizace podle  

N. Goodmana: denotace, exemplifikace, exprese (Slavík, Chrz, Štech et. al. 2013, s. 162 – 

318).  

Protože prostřednictvím těchto termínů lze analyzovat obsah zážitku při tvorbě a vnímání 

expresivního díla a nacházet porozumění pro to, jak vznikají poznávací motivy a jak je možné 

na jejich základě prohlubovat poznávání i sebepoznávání, budu se jim věnovat podrobněji. 

Podstata expresivní symbolizace
51

 v návaznosti na N.Goodmana.  

Denotace znamená odkazování ve směru od označujícího jevu k označovanému obsahu  

a poskytuje odpověď na otázku, co je příslušným výrazem označeno. Např. obrázek psa 

denotuje všechny objekty, které lze pojmenovat „pes“, sousloví „šedá barva“ denotuje 

všechny objekty šedé barvy apod. Při denotaci nás zajímá pouze to, co je označeno, nikoliv 

to, jak je to označeno. Proto při denotaci nerozlišujeme významy podle způsobu formulace; 

např. denotace psa pomocí fotografie, kresby, slova „pes“, případně „dog“, „canis“ atd. vede 

ke stále stejnému významu. To znamená, že při denotaci jsou různé formy obsahové 

reprezentace téhož objektu úplně zaměnitelné a společně nahraditelné jazykovým označením. 

Pro výchovu z toho plyne, že v rovině denotace se odhlíží od formy vyjádření a soustředí 

se jen na základní (extenzionální) význam či téma. 

Exemplifikace je předvedením určitých vlastností: objekt přímo předvádí vlastnosti, které 

významově zprostředkuje. Poskytuje odpověď na otázku jak je vyjádřena příslušná 

vlastnost. Např. obraz namalovaný převážně šedivými barvami exemplifikuje šedost a sám je 

denotován označením „šedý“. Exemplifikace je tedy na rozdíl od denotace dvojmístný či 

dvojsměrný vztah: to, co je exemplifikací předvedeno, může (i když nemusí) být v opačném 

směru upřesněno pomocí denotace. Exemplifikaci využíváme vždy, když potřebujeme 

zprostředkovat smyslové dojmy. Jejich obsah totiž nelze úplně vystihnout denotujícím 

popisem. Např. při výběru odstínu barvy pro vymalování bytu se využívá vzorníků barev, 

tj. odpovídající barva se předvede – exemplifikuje.Na rozdíl od denotace je pro exemplifikaci 

způsob předvedení (či provedení) zásadně důležitý, protože předvedený vzorek musí sám být 

nositelem příslušné vlastnosti. Slovem „pes“ tedy nelze toto zvíře exemplifikovat, protože 

nepředvádí žádnou jeho vlastnost. Oproti tomu, obrázkem psa nebo např. slovem „haf“ 

                                                 
51

 Přestože jsem se expresivní symbolizaci věnovala v první části této kapitoly, považuji pro přehlednost za 

užitečné poznatky ještě jednou strukturovaně shrnout. 
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exemplifikujeme (v prvním případě tvar obrysu psa, v druhém případě jeho zvukový projev). 

Při exemplifikaci tedy nejde libovolně zaměňovat různé formy obsahové reprezentace  

a nelze je ani plně nahradit jazykovým označením – formě vyjádření musí být věnována 

zvláštní pozornost. Exprese je třetím a relativně nejsložitějším typem symbolizace. Exprese 

má předvádět určité vlastnosti. Je tedy v tomto bodě shodná s exemplifikací v nárocích 

na kvalitu výrazové formy. Obsah exprese ale nemá být interpretován doslovně, ale 

přeneseně – metaforicky. Krátce řečeno: exprese je metaforická exemplifikace (Slavík; 

Chrz; Štech et al. 2013, s. 175 n.). Např. obraz namalovaný šedými barvami doslovně 

exemplifikuje šedost, ale metaforicky vyjadřuje smutek (Goodman 2007, s. 54 n.). Exprese 

tímto způsobem může odpovídat na otázku o působnosti díla na vnímatele a umožňuje 

propojování subjektivních prožitků a představ s obecně sdílenými smyslovými kvalitami 

(zvuky, tvary, barvami…).  

Exprese tedy může být srozumitelná jen tehdy, když její interpret pochopí, že to, co je 

předvedeno, si má vyložit jako metaforu. Kupř. na Magrittově obraze Milenci (obr. 1) jsou 

zobrazeny hadrem obalené hlavy, ale ty nabývají svůj hlubší smysl teprve, jsou-li pochopeny 

jako metafory v korespondenci s obvyklou životní zkušeností. Divák přitom musí umět 

propojit svou vlastní zkušenost milostného vztahu s jeho obvyklými sociálně respektovanými 

projevy u jiných lidí a s kulturně vžitým způsobem jeho uměleckého předvádění (srov. rozdíly 

mezi způsobem vyjádření milostného vztahu v romantismu, realismu, symbolismu, 

surrealismu).
52

 Pro plnohodnotnou expresi je proto nezbytné umět si představit (a) stav  

„v sobě“ (jaké to ve mně je, když miluji), (b) vnější vlastnosti, které jej charakterizují u mne  

i jiných lidí (jak vyhlíží láska mezi dvěma lidmi) i (c) kulturní způsoby reprezentace těchto 

vlastností (jak je zobrazována láska mezi dvěma lidmi v pojetí romantickém, realistickém, 

surrealistickém…).  

Na tomto místě již v artefiletice k výkladu nepostačuje jen samotné Goodmanovo pojetí, 

které programově nebere v úvahu „vnitřní“ osobní perspektivu, tj. vnímání a prožívání 

v první osobě. Artefiletika však jako výchovný tvůrčí obor perspektivu první osoby 

potřebuje
53

 a vystihuje ji pojmem zážitek. Zážitek je výběrový a v posledku sdělitelný obsah 

situace. Zatímco situace je objektivně ohraničena časem a prostorem a je společná pro různé 

                                                 
52

 Z těchto tří požadavků na diváka lze odvodit tři často připomínané základní dimenze výchovného působení 

(podle: Fend 1974, s. 11 – 22): personalizační, socializační, enkulturační. 

53
 Připomeňme, že cílem výchovného a edukativního působení má být kvalitativní proměna subjektu, auto-socio 

konstrukce, proto je nutné pracovat s individuálním zážitkem žáka a mít pro něj nástroj, kterým ho můžeme 

strukturovaně popisovat, rozumět mu a následně ho cíleně ovlivňovat. 
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subjekty, zážitek je individuální – subjektem „filtrovaný“ – situační obsah. Obsah je 

chápán jako vše, co si člověk ze situace může pamatovat, zasadit do kontextu zkušenosti 

a vyjadřovat tak, aby tomu do potřebné míry porozuměl a mohl se o tom dorozumět 

s ostatními lidmi. 

Artefiletika rozlišuje čtyři základní komponenty obsahu zážitku (srov. Slavík, Wawrosz, 

2001, s. 252 – 264), které (s uvážením jinak nastaveného koncepčního rámce) zčásti 

korespondují s Goodmanovým rozlišením základních typů symbolizace. Goodmanově 

denotaci v artefiletice odpovídá tematická komponenta zážitku, s exemplifikací koresponduje 

konstruktivní zážitková komponenta a k expresi patří empatická komponenta. Mimo to 

artefiletika rozlišuje čtvrtou, prožitkovou komponentu zážitku, která se také vztahuje  

k expresi. Z toho je zřejmé, že pro artefiletiku je zásadně důležité nezaměňovat zážitek 

s prožitkem: prožitek je pouze jednou ze čtyř podstatných komponent zážitku. 

Pojem prožitek má postihovat aktuální stav „tady a teď“, který člověk může popsat jen zpětně 

v termínech niterných pocitů, nálad, dojmů, tělesných stavů, emocí (k odlišování prožitku  

a zážitku srov. Jirásek 2004). Tvrzení o prožitku plně vycházejí z perspektivy první osoby, 

takže z vnějšku nejdou průkazně ověřit. U ostatních tří zážitkových komponent jsou tvrzení 

z vnějšku intersubjektivně ověřitelná, protože se týkají faktů, které lze společně pozorovat 

anebo sdílet prostřednictvím smyslů a lze je zdůvodňovat evidencí v logických souvislostech 

(celek – část, příčina – následek, nadřazenost – podřazenost – souřadnost apod.). 

 Zážitkové komponenty v běžné situaci splývají do nerozlišeného obsahového celku – zážitek 

má holistický, celostní charakter. Je však možné na něj zaměřit pozornost a při reflexi 

ho diferencovat v podobě vyčleněných obsahových jednotek – konceptů. Koncepty jsou 

jednotky obsahu, které si člověk dokáže uvědomit, pojmenovat a vykládat. Mají strukturní 

charakter pojmů, ale nejsou omezeny na jazyk. Koncept lze jen zřídka zplna pochopit jen 

z pojmenování nebo jazykového výkladu; je třeba jej reálně zakoušet i z perspektivy první 

osoby. Příkladem může být koncept chuť červeného vína – kdo víno nikdy sám neochutnal, 

z popisu se o jeho chuti nedozví téměř nic. Avšak když nabude s chutí vína osobní zkušenost, 

popis mu pomůže se v ní lépe vyznat. Chápeme-li koncept jako podstatný moment životní 

zkušenosti, nazýváme jej existenciální koncept. Koncepty tedy slouží jako intelektuální 

nástroje, pomocí kterých získáváme informace o zážitkovém obsahu (srov. Bažantová, 

2007, s. 7). Proto je diferencujeme shodně jako zážitek do čtyř oblastí: tematické, 

konstruktivní, empatické a prožitkové (Slavík & Wawrosz, 2004, s. 155 – 169). 
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Na tomto místě jsou pohromadě všechny nezbytné pojmy k prohloubenému artefiletickému 

vysvětlení exprese s ohledem na její výchovný vliv. Podstatné pro artefiletický výklad je, že 

exprese vyžaduje vzájemné propojení dvou ontologických perspektiv: perspektivy první 

osoby (ego-perspektivy, k ní směřuje artefiletická analýza expresivního zážitku) a perspektivy 

třetí osoby (k ní se vztahuje Gooodmanovská typologie expresivní symbolizace). Obě tyto 

perspektivy je zapotřebí při expresi vzájemně odlišovat, ale současně udržovat spojení mezi 

nimi. Toto tvrzení nyní bude stručně vyloženo na  příkladu s Milenci.  

Díky výše uvedené terminologii je možné se ve skupině lidí při reflektivním dialogu 

domlouvat nejméně o následujících věcech (v hranaté závorce je připsáno označení pro typ 

symbolizace a typ konceptu, resp. zážitkového obsahu; reálně se ovšem jednotlivé úrovně 

symbolizace vždy nějak doplňují a prolínají): 

 [Denotace – Tematické koncepty – Tematická složka zážitku] Na Magrittově obraze jsou 

dvě lidské postavy, které mají každá zahalenou hlavu. Jeden člověk je oblečen v ženských 

šatech  

a druhý v pánském saku a košili s kravatou. Vzájemně se dotýkají tělem i tváří, patrně se 

líbají. Mohou to být milenci, protože autor sám obraz nazývá Milenci. 

 [Exemplifikace – Konstruktivní koncepty – Konstruktivní složka zážitku] Magrittův obraz 

předvádí mnoho vizuálních kvalit: vzhled tvaru hlavy a horní části lidského těla, plátna, 

kterým jsou hlavy zabalené, látky šatů atd. Tyto vizuální kvality jsou vystiženy malířskou 

technikou pod názvem olejomalba (na to je pak možné navázat dalšími poznávacími 

souvislostmi, např. historií olejomalby). Způsob provedení olejomalby a zacházení 

s barvou, tvarem a valéry patří do výtvarného stylu surrealismus. 

 [Exprese – Empatické koncepty & Prožitkové koncepty – Empatická & Prožitková složka 

zážitku] Z obrazu lze interpretovat zneklidňující atmosféru, která vyvolává otázky. Proč by 

měl mít člověk při polibku kolem hlavy omotané plátno? Proč by se měli milenci líbat přes 

závoj a nevidět se? Proč jsou tyto podivné zneklidňující skutečnosti skryté pod klidnou 

barevnou, tvarovou i prostorovou kompozicí? Obraz vyjadřuje neuspokojení, zábranu, 

noční můru a ve mně vyvolává prožitek znepokojení – co si o něm myslíš ty? Způsob 

expresivního vyjádření tématu v obrazu patří do výtvarného stylu surrealismus. Jak se 

vztahuji k surrealistickému pojetí světa, čím mě oslovuje, přitahuje nebo odpuzuje? A co si 

o něm myslíš ty? 
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Předcházející tři odstavce vypovídají o tom, že expresivní dílo má prožitkový účinek teprve 

tehdy, je-li z něj interpretován jeho komplexní obsah. Zde je ale ukryta nesnáz: jedná se jen  

o obsah prožitku, který je artefaktem způsoben, nebo jde spíše o obsah, jenž je artefaktem 

vyjadřován a divák ho rozpoznává a reaguje na něj? Mezi vyjadřovaným obsahem  

a způsobeným (evokovaným) prožitkem sice leckdy nastávají shody, to však neopravňuje 

k jejich ztotožnění. Goodman (2007, s. 52) k tomu podotýká, že „[…] vyvolané emoce  

(v někom-dopl.aut.) jsou zřídkakdy ty, které jsou vyjádřeny (někým, něčím – dopl. aut.). 

Zmučený výraz vzbuzuje spíše soucit než bolest a tělo vyjadřující nenávist a hněv vzbuzuje 

častěji odpor či strach.“ Navíc (tamtéž), „[…] vyjádřit lze i něco jiného než pocity nebo 

emoce, […] a portrét vyjadřující odvahu a bystrost stěží vyvolá stejné kvality v divákovi.“ 

Právě proto artefiletika odlišuje prožitkové koncepty evokované dílem v divákovi od konceptů 

tematických, konstruktivních a empatických, které patří samotnému dílu a divák je interpretuje 

z něj. 

V našem případě Magrittova obrazu se jedná o interpretaci duševního stavu, který divák může 

připsat zobrazeným milencům. Vyjádřeno artefiletickou terminologií, nejedná se tu  

o prožitkový, ale o empatický koncept, protože chceme věrohodně vyložit obsah obrazu, 

nikoliv jen obsah subjektivního prožívání. Předpokladem empatie je schopnost zobrazit 

vlastní niterný stav prostřednictvím jeho výrazu tak, aby to umožnilo „někomu jinému“ 

pochopit stav „můj stav“ takovým způsobem, jež by hypoteticky mohlo být společné pro oba. 

Druhou podmínkou je, že je jedinec schopen ve výrazu druhého rozpoznat jeho niterný stav, 

který on sám niterně zná. (srov. Currie; Ravenscroft 2002, s. 60 – 70). To znamená, že chci-li 

pochopit kupř. smutek někoho druhého, musím umět jeho smutek rozpoznat v jeho výrazu  

a zareagovat vlastním výrazem tak, abychom se s druhým člověkem shodli, že oba se v tomto 

výrazu pociťujeme shodně – tj. můžeme ho přisoudit stejnému konceptu, přestože si 

uvědomujeme vzájemné rozdíly.   

Schopnost empatie k člověku je kritická pro sociální vývoj člověka, viz předchozí kapitoly 

disertace. Schopnost empatie však může být rozvíjena ke všem objektům, ke kterým můžeme 

navazovat vztah s emočním sycením. Tedy i k expresivnímu dílu, jehož výraz oslovuje naše 

emoční niterné stavy – viz kapitola o afektivních procesech. 

Empatické napojení na obraz Milenců lze vyjádřit v podobě soudu, který vystihuje obsah 

obrazu a má povahu metafory, v našem případě třeba: láska je noční můra. Ale pozor, láska je 

vždy obsažena v prožitku, tj. v perspektivě první osoby. Nelze ji tedy plně vystihnout jen 

z objektivující perspektivy třetí osoby (stejně jako to nejde u bolesti, radosti, sebevědomí…). 
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Proto každý zobecňující soud o tématech obrazu nese v sobě náboj skryté sociokognitivní 

výzvy k porovnání osobních hledisek (srov. Slavík; Chrz; Štech et al. 2013, s. 492): moje 

láska je noční můra – jaká je tvoje láska? Tato výzva k porovnávání mezi stavy já – ty vede 

k aktivaci komplikované soustavy obsahových a logických operací, příznačných pro 

expresivní aktivity. 

Díky těmto zde jen velmi stručně vyloženým analytickým procesům je možné při reflektivním 

dialogu v artefiletice probírat, jak se vytvářejí a společně řeší sociokognitivní výzvy: kdo 

s kým ve skupině účastníků artefiletického procesu sdílí obdobné či odlišné významy  

a preference, v čem jsou stejné a v čem se liší. Tento proces umožňuje učit se poznávat sám 

sebe (vlastní prožívání a jednání), rozvíjet prosociální chování a rozumění sociálním vztahům 

a to v  kulturním diskursu, kde zároveň se jedinec učí, jak tyto intra- a intersubjektivní 

procesy souvisí s kulturním poznáním. 

Což je ten nejzákladnější rozdíl, ve kterém se rozhoduje o tom, jaký proces se realizuje. Když 

jsme v terapii – základní otázka zní: „Jak souvisí to, co prožívám s mou minulostí, jak mě to 

negativně ovlivňuje v mém životě a jak to mohu změnit, aby se mi žilo lépe?“ Když jsme 

v edukačním procesu, tak základní otázka zní: “Jak souvisí to, co prožívám, s mým 

současným životem a jak to mohu využít pro své další poznávání světa a vlastního chování 

v něm?“ 

V případě Milenců v artefiletickém procesu se tedy budeme ptát a budeme tematizovat: Jak 

souvisí individuální rozpoznané pojetí lásky v daném obraze s aktuálním životem a jak toto 

souvisí s 1) chováním v sociálních vztazích, 2) rozpoznáváním lásky v jiných obrazech  

a vizuálních dílech a jak mohu tuto zkušenost 3) využít v dalším výuce a prodlouženo 

v souvislostech – 4) ve vlastním životě.“ 

6. 3. Závěr 

V rozpoznávání obsahu v expresivním díle je vždy přítomna lidská životní zkušenost se všemi 

explicitními (uvědomovanými) a implicitními (neuvědomovanými) obsahy a podle nich 

v kombinaci se situačním ko-textem, vzniká výsledek, co bude v expresivním díle rozpoznáno 

a jak se k němu následně bude jedinec vztahovat. Podstatné pro edukaci je to, abychom 

nevstoupili do terapeutické re-konstrukce psychiky, ale zůstali jsme v edukačním rámci 

poznávání a výchovy. Základem toho je, že budeme pracovat s dostatečně zřetelnou hranicí 

udržení potřebné psychické distance jak ve výrazové hře, tak v reflexi. Touto hranicí ve 

výtvarné výchově jsou poznávací motivy a koncepty vizuální kultury – vše, co se v procesu 
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děje, je nutné vztahovat k vizuální kultuře. Stavět na nich úlohy – výrazovou hru a zároveň 

zážitky z této hry rámcovat do poznání kultury a lidské společnosti. 

V této kapitole bylo představeno, jak se pracuje s tematizováním rozpoznaného obsahu a jaké 

jsou nástroje, aby se udržel strukturovaný a bezpečný prostor pro interpretaci v artefiletickém 

procesu. V dané úloze to však bylo relativně jednoduché, neboť kulturní kontext byl do úlohy 

vnesen již jejím samotným zadáním – což byla interpretace vizuálního díla. 

V následující kapitole představím úlohu, která je však založena na vizuální hře a zdrojem 

vzdělávacích motivů je individuální prožitek z práce ve dvojicích ve vizuální hře. Cílem 

úlohy je podpora a rozvoj kreativity. Smyslem textu bude prezentovat, jak vnášet kulturní 

obsah i do úlohy, která ho explicitně na první pohled netematizuje tak, aby měla úloha své 

opodstatnění v hodině výtvarné výchovy a nejednalo se pouze o účelové využití vizuálního 

výrazu pro rozvoj obecné lidské vlastnosti tak, jak by se dala úloha využít v hodině 

Osobnostní a sociální výchovy. Zároveň bude úloha analyzována, zda splňuje požadavky na 

rozvoj kreativity nejenom v estetickém či výchovném smyslu ale i z pohledu psychologie. 
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7 TVOŘIVOST SCHOVANÁ VE „SLEPÉ TUŽCE“ 

Text je věnován kvalitativní analýze artefiletické akce ve výtvarné výchově. Cílem je 

identifikování vzdělávacích motivů a konkrétních činností v úloze, které podporují a rozvíjí 

tvořivost žáků. Tvořivé aspekty jsou následně interpretovány v kontextu RVP, vizuální 

kultury a teorie objektních vztahů D. Winnicotta. 

To, že estetické obory jsou bytostně spjaté s kreativitou (tvořivostí) a výtvarná výchova je 

dobrou platformou pro její trénink a rozvíjení, je plně ukotveno v obecném vědomí a tento 

názor není zpochybňován. Přímo v RVP je formulováno: „Vzdělávání v této (estetické) 

oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu 

uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti 

jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.“(RVP 

pro ZV 2007: 64) Jakým způsobem se ovšem tak konkrétně děje, kde, jak a hlavně proč - jaké 

je pro to opodstatnění, to jsou otázky, na které je třeba si odpovídat, aby se z intuitivního, 

folkového „to se děje“, pozornost zaměřila na smysluplné aktivity, které budou tvořivost 

v žácích fakticky cíleně rozvíjet a trénovat. Aktivity, které jsou pro daný cíl efektivní.  

Následující text je zaměřen na analýzu konkrétní úlohy pro žáky ve výtvarné výchově. Jakými 

konkrétními způsoby v žácích úloha tvořivost rozvíjí, a jaký má daný způsob opodstatnění 

v kontextu oborového poznání. Daná stať tak hledá odpověď na otázku „… co se právě děje 

v mé praxi a jak to mohu profesionálně co nejlépe ovlivnit“ (Slavík, 2010, str. 13:) aneb jaký 

vzdělávací obsah a potenciál mají zadávané výtvarné úkoly v souvislosti se vzdělávacími cíli, 

které si učitel sám klade a naplňuje (Uhl Skřivanová, 2011, str. 103-164). 

Text zároveň reaguje na požadavek oboru: „Nejvíce nyní chybí výzkumy reálného edukačního 

procesu ve výtvarné výchově, výtvarně-didaktické rozbory v praxi zadávaných a žáky 

řešených úloh, situační rozbory kazuistik a výzkumy kvality výuky“ (Slavík, 2010, str. 13, 

srov. Slavík – Fulková, 2008). 

Hra na „Slepou tužku“ - popis úlohy  

Pomůcky: tužka, (fixa, propiska apod. - nástroj, který bez problémů zanechává výraznou 

kresebnou stopu), papír A4 (ideálně kreslící čtvrtka), 2 šátky 

Časová dotace: 60 – 95 min 

Věková kategorie: od 2. stupně ZŠ výše 

Jedná se o práci ve dvojicích, do kterých se rozřadí dle vlastních preferencí. 
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Postup:  

Jeden z dvojice má šátkem zavázané oči, druhý vidí. Spolu jsou spojeni zavázanýma rukama 

v zápěstí šátkem. Ten z dvojice, který vidí, má spojenou svoji nedominantní ruku se 

„slepým“. Je to on, kdo vidí psané instrukce, co se bude kreslit. A „kreslit“ může pouze tak, 

že vede ruku „slepého“ uchopením hřbetu dlaně. Tužku drží a kreslí svou dominantní rukou 

pouze „slepý“ podle toho, jak ho vede vidící. Celá aktivita se odehrává neverbálně. Učitel 

zadává postupně dobře viditelné písemné instrukce, co se má kreslit. Každou následující 

instrukci poskytne tehdy, když vidí, že většina dvojic tu stávající nakreslila. Instrukce by měly 

proběhnout cca v 8 minutách. Instrukce jsou tvořeny 6-8 větami, které popisují situaci, která 

není až tak obvyklá, ale přitom se skládá z obecně známých prvků. Jednotlivé instrukce jsou 

za sebou řazeny tak, aby byl narušen logický řád jejich řazení.  

Konkrétní příklad znění instrukcí v dané úloze: 

A varianta 

1) Nakresli štafle.  

2) Na štaflích je zavěšený kýbl. 

3) Vedle štaflí stojí slon. 

4) Na štaflích stojí ošetřovatel a kartáčem drhne slona. 

5) Dívá se na to hodně diváků a moc se jim to líbí. 

6) Z hromady hlíny vykukuje krtek a i jemu se to líbí. 

B varianta 

1) Nakresli stůl. 

2) Na stole stojí puntíkatý hrnek a talíř s krajícem chleba. 

3) Nad stolem visí hodiny s kukačkou. 

4) Na židli u stolu sedí Pepíček. 

5) Oknem se dovnitř dívá jelen. 

6) To všechno se odehrává v hájovně. 

Po ukončení všech instrukcí a kreslení poskytne učitel žákům čas (reflexe v akci) – cca 5 min, 

aby 1) nejprve mohl slepý hádat, co kreslil, 2) poté, co slepý „dohádá“, aby si mohli ve 

dvojici sdělit bezprostřední zážitky z akce. Poté se žáci ve dvojici prostřídají – slepý se stane 

vidícím a naopak a aktivita se opakuje. 
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Poté, co skončí zážitková část, následuje společná reflexe všech zúčastněných (reflexe po 

akci) – cca 30 - 40 min. První část reflexe je zaměřena na sdílení zážitků z akce 

(odventilování emocí, které by mohly překrýt kognitivní stránku zážitku). Druhá část reflexe 

je zaměřena na koncept, který chce pedagog v dané úloze rozvíjet
54

. V našem případě se jedná 

o trénink tvořivosti, proto základní otázky do diskuze od pedagoga zní: Čím konkrétně jste 

v úloze byli překvapeni, čím jste překvapili sami sebe, čím vás překvapil váš partner? Co 

vnímáte jako svůj úspěch, že jste dokázali a proč?
55

 

Příklady obrázků kresby „Slona“ a „Jelena“ (příloha 2, obr. 1 a 2) 

Základní charakteristiky úlohy 

 Podpora kreativity - hlavní cíl úlohy. 

 Nesoutěžní hra - činnost není zaměřena výkonově, ale procesuálně. Není zde 

hodnocení orientované na výsledný výkon. 

 Pozitivní sociální kontext - reflektovaná interaktivní kresba ve dvojicích, které se na 

spolupráci domluvily. 

 Zaměření na „přiznaný“ EXPERIMENT v procesu tvorby – centrum pozornosti je 

orientováno na proces tvorby s prvkem náhody, ne na výslednou kresbu. 

 Handicap jako součást procesu – kresba po slepu („slepý“) – smyslová deprivace, 

kresba autora s distancí od přímého kresebného nástroje („vidící“), informace vedoucí ke 

konstruování obsahu jsou chaotické (instrukce jsou podávány bez prvoplánově zřejmé logické 

struktury podporující smysluplný narativ), omezená časová dotace. 

V tomto okamžiku, kdy je úloha představena, jsou důležité následující otázky: 

1) Jaké je opodstatnění dané úlohy ve výuce výtvarné výchovy (oborová korektnost)?  

2) Jaké mají opodstatnění jednotlivé kroky v úloze? V jakém jsou kontextu s teoretickým 

zázemím?(tzn. Jaký lze očekávat efektivní přínos pro sledovaný cíl?) 

  

                                                 
54

 Vzhledem k potenciálu úlohy je koncept tvořivosti jeden z mnoha. Nabízí se např. téma umění 

handicapovaných, art-brut, kde handicap je součástí tvorby; koncept experimentu v umění; z oblasti 

technologické - možnosti kresby jako média a kresebného procesu; témata z OSV – jako spolupráce, 

neverbální komunikace. 
55

 Poměry časové dotace na výtvarnou akci a její reflexi vyplývá z časových limitů výukové jednotky. Pokud 

by nemělo být dostatek času na verbální reflexi, necháme žáky odpovědi zaznamenat písemně a pak se k nim 

vrátíme v první možné situaci, kdy budeme mít dostatek času. Z toho důvodu, aby mohlo dojít ke zvědomění 

a ukotvení (mentalizaci) hlavního cíle výtvarné akce a výsledků, jak se žákům v úloze a tématu dařilo. 
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Oborová korektnost úlohy 

 „V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – 

tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 

cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí 

výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční  

a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. (RVP 

pro ZV 2007, str. 64). Rámcový vzdělávací plán (dále jen RVP) je základním dokumentem, 

který vymezuje obsah a formu toho, jak se výtvarná výchova vyučuje na školách. Z úvodní 

citace této kapitoly se teď zaměříme na vztah konkrétní úlohy jako hlavního prostředku 

činnosti k (současnému) výtvarnému umění. 

Jak souvisí hra s experimentem a handicapem v interaktivní kresbě (což jsou dominantní 

stavební prvky úlohy „Slepá tužka“) s vizuální kulturou? 

Ve své podstatě experiment a tvůrčí hru
56

 ve smyslu hledání možností (ať už možností médií, 

technologií, nebo autorských či diváckých možností) můžeme řadit mezi základní dynamické 

činitele vývoje umění. Bez těchto procesů není představitelná jakákoliv změna ve formě, 

obsahu a významu umění v celé jeho historii. Vždyť i to, když změna přijde „náhodou“, 

nezávisle na autorovi, on je ten, kdo (ne)přijme danou změnu jako součást či podstatu 

uměleckého konceptu. V podstatě celá moderna 20.stol vzešla z experimentu s možnostmi 

autora, tvůrčího procesu i díla, a experiment je její prapůvodní podstatou. 

Pokud bychom se zaměřili na tvorbu založenou na uměle vyvolaném handicapu – zde 

můžeme sledovat souvislosti s tou uměleckou tvorbou, pro kterou je charakteristická snížená 

kontrola ve vztahu mezi autorem, tvůrčím procesem a výsledným dílem, a která je zdrojem 

„chtěné frustrace“ coby zdrojem vnesení NEZNÁMÉHO náhodného prvku do tvůrčího aktu.  

Jako příklady záměrného snížení kontroly nad psychickým nebo fyzickým stavem autora, 

které byly zdrojem umělecké tvorby, uveďme např. surrealismus nebo psychedelické umění, 

kde autoři experimentují se změněnými stavy vědomí, a body-art , který je zaměřený na 

testování hranic fyzického těla – např. tvorba M. Abramovič, u nás např. P. Štembery,  

J. Mlčocha. 

Handicap jako snížená kontrola nad procesem tvorby je charakteristický pro akční malbu 

(akční umění) J. Pollocka, u nás třeba E. Šinkory . Handicap je zde v omezené kontrole 

                                                 
56

 Kde se primárně jedná o akt tvorby – tvořivý proces – než o vytvoření díla s estetickou hodnotou. 
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výsledné formy a i v obsahu díla, protože autoři nechávají „spolutvořit“ vnější okolnosti -  

např. fyzikální zákonitosti, které ovlivňují chování média (barvy). 

Když se přiblížíme ještě více podobě handicapu ve „Slepé tužce“, kde se jedná hlavně  

o princip experimentu s handicapem snížené kontroly ve smyslu distance autora od tvůrčího 

procesu a výsledného díla, a kde druhý člověk (ne sám autor) je faktickým realizátorem 

výsledné podoby díla, tak tento postup rozvinul Yves Klein, který v 60. letech používal těla 

modelek jako „živé štětce“, které samy sebe otiskovaly na plátno. 

Loňští několikanásobní laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého Jiří Franta a David Böhm jsou 

však pro usazení naší úlohy v kontextu výtvarného umění naprosto ideální.  

Pro jejich tvorbu je charakteristické experimentování s možnostmi kresby. Ať už s možnostmi 

kresby jako média, tak s možnostmi vztahu mezi autorem kresby a samotnou kresbou popř. 

malbou. Autoři sami svoji tvorbu popsali následovně: „Není tu tak důležitý výsledek jako 

proces. Nazýváme to kresbou s handicapem, kdy mezi umění a sebe nebo někoho dalšího 

klademe nějakou překážku." (Böhm in jab. 2012). Navíc při jejich performance Skoro nic 

v Karlin Studios v r. 2010: „Podle předlohy umělců, ale s notnou dávkou autorské licence, 

nakreslil řidič velkého bagru mohutnou postavu, která (určitě bez záměru autorů) připomíná 

legendárního Golema.“ (Lomová, 2010). Při této performance sice kreslíř – bagrista viděl, co 

má kreslit a měl volné ruce, ovšem zakončené neforemným ramenem bagru. A samotní autoři 

šli ještě dál, jejich spojení s kreslířem bylo pouze abstraktní, museli se spolehnout na jeho 

ochotu ke spolupráci (příloha 2, obr. 3). 

Kapitolu oborové korektnosti úlohy však zakončeme otázkou: Co je na experimentu/hře  

a handicapu tak funkčního pro rozvoj tvořivosti? Kde se  bere efektivita dané činnosti 

(experimentování a testování hranic, osobních nebo tvůrčích) pro rozvoj kreativního 

potenciálu člověka, že ho využívají nejenom samotní umělci, ale jsou zároveň ukotveny 

v RVP pro VV, jako jedny z nejdůležitějších činností ve VV? „Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 

účinků) založenými na experimentování, je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 

jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby  

a komunikace.“ (RVP pro ZV, 2007, str. 64) 

Z oborového pohledu je zřejmá odpověď na význam experimentů. Z tvorby umělců 

zmíněných v textu víme, že cíleně pracují se zátěží frustrace, která pochází z tělesného 
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omezení, anebo omezují svůj přímý fyzický kontakt (přímou kontrolu) s výtvarným 

nástrojem, kterým je vytvářena vizuální stopa. 

Existuje vysvětlení pro zacházení s handicapem i z psychologického hlediska, že by určitá 

míra frustrace mohla vést k rozvoji tvořivosti? D. Winicott, britský psychoanalytik, dává do 

souvislosti rozvoj tvořivosti jako důsledek frustrace z raných objektních 
57

vztahů.  

Winnicott
58

 o kreativitě 

 „Prožívání vnitřní kontinuity
59

 bytí […] jedince […] podle Winnicotta závisí na třech 

faktorech, které jsou vzájemně v interakci: a) pocit bezpečí v niterném světě; b) schopnost 

omezit zájem o vnější události, c) vytváření spontánních tvůrčích gest“ (Fonagy - Target 

2005, str. 151). 

Pocit bezpečí v niterném světě je podle autora přímo úměrný schopnosti matky (nebo 

nejbližší pečující osoby o dítě) poskytnout dítěti bezpečný holding neboli „Podpůrné 

prostředí […], které […] skýtá prostor pro integraci agrese a lásky […], který […] umožňuje 

snášet ambivalenci […] a pomáhá […] při citlivém stavu přechodu z neintegrovaného do 

integrovaného stavu […] zaštítit kojence před nesnesitelným duševním prožíváním 

nepředstavitelnou či archaickou úzkostí.“ (Winnicott in Fonagy - Target 2005: 151). Jinými 

slovy, jak je matka schopna dítěti poskytnout reálný funkční pocit bezpečí. 

Schopnost omezit zájem o vnější prostředí je podle Winnicotta zase závislá na tom, jak 

matka (nebo pečující osoba) není dokonalá ve své péči, ale je dost dobrá matka. 

„Winnicott nepředpokládá, že raný kojenecký věk je idylickým obdobím. Matka musí být dosti 

dobrá, ale její selhání je nevyhnutelné a motivuje k růstu.“ (Fonagy - Target 2005, str. 150). 

„Dosti dobré mateřství zajišťuje, že kojencovo ego se osamostatňuje a už nepotřebuje 

podporu matčina ega; k vybudování separovaného self nevyhnutelně patří odpojení od matky“ 

(Winnicott in Fonagy – Target 2005: 150) Díky své nedostupnosti (emoční i faktické fyzické)  

a „bezpečné frustraci
60

“, které z ní vzniká, matka kojenci umožňuje, aby začalo rozvíjet své 

schopnosti, jenž mu umožní zvládnout „samostatné“ bytí bez těžké psychické zátěže. Místo 

                                                 
57

 Rané vztahy od narození mezi kojencem a pečujícími osobami (matka, otec). 
58

 D.Winnicott byl již v této práci zmiňován v kontextu přechodového objektu a procesu symbolizace. Jeho 

práce o potenciálním prostoru je možné považovat za jeden ze zdrojů teorie pretend modu v teorii 

mentalizace. Zde mu věnuji detailnější pozornost z důvodu, že ve své teorii pracuje přímo  

s fenoménem tvořivosti a tvůrčích činností. 
59

 Diskontinuitu bytí Winnicott považoval za jeden ze základních zdrojů psychopatologie člověka. 
60

 Nepřítomnost matky je dočasná a dítě má k dispozici potřebnou náhradní péči od jiných členů rodiny, 

proto je možné mluvit o „bezpečné frustraci“. 
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pláče, jako jediné reakce na nedostupnost matky, začne kojenec rozvíjet pozornost do svého 

nitra. Kde díky psychické schopnosti symbolizace začne být schopno používat přechodový 

objekt jako vstupenku do potenciálního prostoru, který mu umožní saturovat své psychické 

potřeby bezpečí a blízkosti prostřednictvím sebe sama. A naopak právě dokonalost 

(všedostupnost ) matky je to, co omezuje zdravý přirozený vývoj dítěte. (srov. „Dokonalost 

péče neumožní prožít dítěti pocit, že samo je schopno si úspěšně poradit s neznámou 

nepříjemnou situací“. Winnicott, str. 150 in Fonagy, Targetová, 2005) 

 „Přechodové objekty jsou v prostoru (potenciální prostor) mezi self a vnější realitou, v němž 

podle Winnicotta dochází k symbolizaci, kde roste smysluplná, láskyplná, sdílející leč 

nezávislá družnost a láska, kde ve spontánní, tvůrčí činnosti zdravých lidí zůstává zachována 

hra a iluze.“ (Fonagy – Target, 2005, str. 150). 

Čímž jsme se dostali i k podmínce: schopnost vytváření spontánních tvůrčích gest. Jak 

z předchozích řádků vyplývá, schopnost tvůrčích gest je podmíněna:  

A) Nedokonalou, ale dost dobrou matkou (tj. bezpečným, funkčním a zdravým sociálním 

kontaktem), 

B) z ní vzniklé „bezpečné frustrace“, která v dítěti podnítí: 

 prozkoumávání možností potenciálního prostoru
61

 (prostor objevování a testování 

možných řešení)  

 a možnosti jejich využití ve svůj vlastní prospěch pro zvládnutí pocitu frustrace  

a úzkosti z neznámé nebo nedostatečně dobré situace. 

Jestliže je tvořivost jeden ze základních stavebních kamenů zrání a vývoje zdravé lidské 

psychiky, a její možnosti trénujeme a využíváme od kojeneckého věku, tak kde a jak ji 

konkrétně trénujeme ve „Slepé tužce“? A jak moc je tento trénink tvořivosti efektivní 

z pohledu podmínek, které jsou pro rozvoj a posilování kreativity nezbytné? Kde je možné 

najít v konkrétní úloze bezpečný sociální holding poskytovaný „dost dobrou matkou“? 

Co je zdrojem „bezpečné frustrace“ a jak moc je bezpečná? 

Dost dobrá „Slepá tužka“ 

 „Tvorbu uměleckého díla lze pochopit jako řešení problému. […] Je zřejmé, že jde vždy 

nejen o problém nejasně vymezený, nýbrž také o problém s několika nebo více variantami 

                                                 
61

 Autoři Fonagy, Target potenciální prostor nazývají pretend modus (modus předstírání) lidské psychiky 

(srov. Fonagy - Target. 2005: 277). V teorii fikčních světů je právě tato schopnost lidské psychiky základní 

podmínkou, která umožňuje vstoupit a být ve fikčním světě – srov. kapitola o teorii mentalizace. 
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řešení.[…] Při tvorbě tak jde o postupnou konstrukci – řešení krok za krokem –  

o permanentní růst a transformaci materiální a významové struktury budoucího díla.“ 

(Kulka, 2008, str. 383). 

V tomto kontextu tvůrčího aktu, kde pro řešení problému situace neexistuje jedno jediné 

správné řešení
62

, je bezpečný holding „Slepé tužky“ tvořen následujícími postupy:  

 Ve Slepé tužce se jedná o hru a přiznaný experiment, kde není hodnocena estetická 

kvalita výsledné kresby, ale účast v procesu hry a experimentu. 

 Dalším faktorem, který se podílí na bezpečném holdingu, je spolupráce ve dvojicích, 

která byla založena na dobrovolnosti výběru, s kým chce žák spolupracovat. S kým se cítí 

bezpečně a ke komu má primárně důvěru. 

 Třetím faktorem je zde pedagog, který z podstaty zajišťuje „bezpečnost“ celého 

procesu. Ať už na pocitové úrovni, „je to učitel, který tomu rozumí“, tak i faktické účasti 

v procesu, neboť on organizuje plynulost a smysluplnost činnosti včetně dozoru toho, aby 

nikdo nebyl prostřednictvím úlohy „nebezpečně frustrován“ – byť třeba škodolibostí druhého 

z dvojice, že by slepého navedl mimo papír či mu nepodal tužku, když by mu vypadla. 

 „Bezpečná frustrace“ je ve „Slepé tužce“ prezentovaná těmito postupy: 

 Prvotním zdrojem možné frustrace je samotná podstata hry a to, že nemá jedno 

správné řešení, ale že se jedná o množinu možných řešení, u nichž teprve realizace prokáže 

jejich (ne)funkčnost. 

 Druhým zdrojem frustrace je handicap při tvorbě – kreslící nevidí a vidící může pouze 

ovládat nevidoucího svou nedominantní rukou. 

 Třetím zdrojem frustrace je částečná alogičnost poskytovaných instrukcí, podle 

kterých se má kreslit. (Porušením logičnosti vyprávěného narativu tak, jak je představován 

v instrukcích, narušujeme jednu ze základních struktur lidského poznávání světa.
63

 ) 

Je ovšem ve „Slepé tužce“ frustrace bezpečná tak, jak je od ní požadováno? Když právě 

poskytnuté bezpečí je nejfrekventovanější podmínkou dané úlohy, daného experimentu. Co je 

zdrojem bezpečné frustrace v úloze? 

                                                 
62

 Neboť řešení je čistě subjektivní záležitostí autorského aktu – co už je dost dobrý výsledný tvar (výrazová 

struktura, forma) díla pro strukturu významů, které autor chtěl vtisknout do svého díla. 

63
„ Narativní perspektiva zaostřuje pozornost jedince na prožívanou biografickou zkušenost a její významy – 

umožňuje vidět, že souvislost, směřování a celkový tvar prožívaného života jsou tvořeny figurami a zápletkami 

příběhů, které žijeme a které vyprávíme“ (Sarbin 1986 in Čermák 2003; Chrz 2005). 
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Podle Winnicotta je zdrojem destruktivní frustrace situace, když „[…] vědění dítěte 

(postavené proti jeho chtění) je narušeno zvenčí nebo zmateno“. To podle Winnicotta vede 

k dezintegraci, dezorientaci, uzavření do sebe a k pocitu zničení […] k fragmentaci kontinuity 

bytí.“ (Fonagy - Target 2005: 150). 

Taktéž autoři Fonagy a Target (2005: 277-283) popisují jako dezintegrativní životní situaci tu 

zkušenost jedince, která neprošla aktem mentalizace, díky kterému by jedinec měl možnost 

kognitivně zpracovat své afektivní stavy z prožité situace. 

 Zastřešujícím zdrojem bezpečí ve Slepé tužce je tedy z psychologického pohledu 

jednoznačně moderovaná reflexe v akci a po akci. 

 Díky ní je možné úlohu a zážitek z ní interpretovat, vysvětlit, ucelit vzdělávací koncept 

úlohy a usadit do životní zkušenosti jedince. (srov. Slavík – Wawrosz 2004).  

 

7.1 Závěr  

Analýza „Slepé tužky“otevřela možnost popsat a zkoumat vliv bezpečné (záměrné) frustrace 

za podmínky kotvení bezpečným holdingem jako jednu z možností, jak efektivně trénovat 

kreativitu ve výtvarné úloze. Podpora kreativity je v dané aktivitě založena především na 

posilování autorské odvahy v experimentování s hledáním nových autorských způsobů řešení 

ve vztahu mezi direktivně danou formou a obsahem díla. Tato odvaha je hmatatelná (obrázek 

je reálný), s tím, že je možné se k němu kdykoliv vracet, porovnávat, vysvětlovat, obměňovat. 

 Při reflexi už nemusí být hlavní pozornost věnována otázce, jak žáci prožívali akt kresby, 

prožitkovou úroveň expresivního zážitku, neboť toto bylo částečně odventilováno reflexí ve 

dvojicích. Je tedy možné hru a zážitek z ní tematizovat a zobecňovat i na ostatních třech 

úrovních – konstruktivní, tematické i empatické.  

Pedagog může tematizovat stav určité míry frustrace ve vztahu k tvůrčímu aktu na obecné, 

kulturní úrovni (tematizovat vzdělávací motivy) otázkami typu: V jakých výtvarných 

situacích a jakým způsobem obohacuje snížená kontrola nad tvorbou formy výsledné dílo  

a jeho obsah? Jak je možné tohoto principu využít pro autorský tvůrčí záměr, kdy záměrně 

v tvorbě využíváme narušení standardních percepčních vzorců? V jakých situacích se s tímto 

principem setkáváme jako diváci? V jakých směrech vizuální kultury jsou experiment a určitá 

forma tvůrčího handicapu využity jako jeden z principů autorských východisek? Atd. 
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V kapitolách o Slepé tužce a interpretaci Magrittových Milenců, ale také i v kapitole  

o neurovědách tematizaci afektivních procesů byla představena artefiletická práce v procesu. 

Důrazem na prožitkovou složku expresivního zážitku a reflexi v akci a po akci se rozšiřují 

požadavky na artefiletika, aby disponoval nejenom oborovými znalostmi a dovednostmi, ale 

aby byl schopen i základních psychosociálních dovedností, které jsou doposud spíše 

spojovány s vedením psychoterapeutického procesu. Jedná se hlavně o dichotomii práce 

s jedincem a zároveň se skupinou, práce se skupinovou dynamikou, vedení  

a moderování diskuze, řešení konfliktů, individuální a skupinová motivace, udržení hranic 

edukace při práci s intrapsychickými obsahy, atd. 

Výcvik v těchto psychosociálních dovednostech nebývá běžnou součástí vzdělávání 

pedagogů, a přesto jsou v současné čím dál klíčovější pro realizaci edukačního procesu – a to 

nejenom v našem oboru a v artefiletickém přístupu. 

Na katedře KVK, FPE ZČU je realizován a vyvíjen model vzdělávání v artefiletice, který 

v sobě integruje jak vzdělání v oborových znalostech (teoretických i výtvarně praktických), 

tak i vzdělávání a výcvik těchto psychosociálních dovedností. 

V následující kapitole ho představím včetně zdůvodnění jednotlivých prvků a kroků, 

prostřednictvím kterých se děje. 
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8 VZDĚLÁVÁNÍ V ARTEFILETICE 

V kapitolách Tvorba významu v artefiletickém procesu a ve Slepé Tužce byly analyzovány 

jednotlivé kroky v konkrétních artefiletických akcích tak, aby bylo viditelné, z jakých 

subprocesů se artefiletický proces tvoří. Z analýz je zřejmé, že se jedná o soubor dílčích 

kroků, které musí na sebe navazovat tak, aby se v závěru spojily ve srozumitelný celek 

vedoucí k poznání. Korektní odborná realizace artefiletického díla vyžaduje vysokou 

profesní erudici učitele artefiletika. Následující text se zabývá klíčovými momenty, které 

utvářejí výslednou podobu artefiletického díla a požadovanými schopnostmi a znalostmi 

pedagoga na jeho realizaci. Zároveň pojmenovává základní způsoby, jak je model 

artefiletického vzdělávání vyvíjen a realizován na Katedře vizuální kultury na pedagogické 

fakultě ZČU v Plzni, kde je realizován od roku 2005/2006, včetně nástinu perspektiv 

dalšího vývoje. 

8. 1. Klíčové uzly artefiletického procesu 

Artefiletický přístup je prostředek určený k pozitivním osobnostním změnám. Tyto změny 

mají své východisko v poznávacích motivech a mají se uskutečňovat ve třech navzájem úzce 

spjatých úrovních (srov. Fend 1974, s. 11 – 22): v rovině personalizační (osobnostní rozvoj), 

socializační (rozvoj schopnosti být s druhými) a enkulturační (rozvoj kulturních kompetencí). 

Při konkrétních činnostech lze explicitně klást důraz jen na určitou vybranou úroveň. Ačkoliv 

se v praxi žádná nedá zcela oddělit od ostatních, je možné se jedné nebo dvěma z nich 

věnovat po určitou dobu soustředěněji a do jisté míry přitom odhlížet od ostatních. Obecně 

platí, že při společné činnosti je nezbytné věnovat se jen vybrané složce komplexního 

problému, aby si všichni účastníci dobře rozuměli a mohli společně koordinovat svou činnost. 

Jinak hrozí „utopení“ v nepřehledné záplavě různých hledisek. Z tohoto důvodu je velice 

podstatné zvolit konkrétní cíl, který má být procesem naplněn a strukturu činností, které 

vedou k cíli. Aby bylo možné, najít dobrou cestu pro naplnění cíle, je nutné si uvědomovat, co 

vše v artefiletickém procesu má vliv na utváření toho, co se ve výsledku akce fakticky stane. 

Následující řádky jsou věnovány významným „uzlům“, klíčovým momentům, které mají vliv 

na výsledný tvar artefiletického díla. 

V přípravě anebo realizaci artefiletických aktivit se dají rozpoznat momenty, které jsou 

klíčové pro dosahování cílů („uzly“ artefiletického procesu). V těchto „uzlech“ se 

artefiletický proces postupně formuje, nabývá obsah, vede k přetváření obsahu 

prostřednictvím zadaných úloh a konceptualizuje rozhodující témata prostřednictvím 

expresivní tvorby. Na základě těchto témat dynamizuje komunikaci a sociální interakci ve 
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skupině a vede k novému poznání. Klíčovým momentům musí být věnována zvláštní 

pozornost, protože se rozhodujícím způsobem podílejí na tom, jak bude artefiletické dílo 

probíhat. Proto je zde stručně vymezím: 

 Navržení požadované změny vycházející z diagnostiky aktuálního stavu účastníků (jde  

o stanovení cíle s ohledem na změnu mezi vstupním a žádoucím stavem; jedná se 

tedy o zvláštní zřetel k vstupním předpokladům a možnostem žáka či klienta).  

 Navržení expresivní tvořivé úlohy a s ní spojených postupů, tj. metody, jak nejlépe 

dosáhnout změn prostřednictvím artefiletického procesu. 

 Realizace expresivní tvorby – produktivní, receptivní anebo kombinovaný tvůrčí 

proces.  

 Reflexe a interpretování
64

 expresivního díla a jeho socio-kulturního kontextu,  

tj. expresivity.
65

  

 Reflexe a interpretování vztahu účastníků k expresivnímu (produktivnímu  

i receptivnímu) procesu a k autorskému dílu. 

 Reflexe a interpretování vztahu artefiletika k danému dílu (jedná se o přístup reflektivní 

praxe, tj. náhled učitele na vlastní práci spojený se snahou ji průběžně zlepšovat).  

 Reflexe a interpretování vztahů mezi všemi zúčastněnými v artefiletickém procesu. 

 Reflexe a interpretování komunikačního a kulturního pole vztaženého k tvůrčímu procesu 

(symbolický kontext – prostřednictvím jazyka exprese a verbálního jazykového projevu).  

Základem úspěchu artefiletického procesu jsou odborné znalosti artefiletika a jeho 

připravenost výše uvedené „uzly“ rozpoznávat, analyzovat je (být schopen odborně – 

profesionálně – vyhodnotit jejich aktuální stav v edukační realitě) a schopnost umět jejich 

dynamiku využívat a ovlivňovat pro zdárný výsledek artefiletického působení. 

Kromě výše uvedených klíčových momentů je realizace artefiletického procesu (obsah, 

metody a konkrétní cíl působení) určována dvěma výchozími proměnnými: aktuálními 

podmínkami a širším situačním kontextem. Aktuální podmínky jsou určeny 1) momentálním 

stavem účastníků artefiletické situace, 2) prostředím, ve kterém se situace realizují  

a 3) pomůckami pro artefiletické aktivity. Širší situační kontext vyplývá z oborového rámce, 

                                                 
64

  Co bude tématem konkrétní explicitní reflexe a intepretace po akci vždy vychází ze sledovaného cíle úlohy. 

Ovšem všem zde zmíněným oblastem reflexe je nutné věnovat pozornost, byť implicitní s tím, že ji vyhodnocuje 

pouze artefiletik, protože všechny měly vliv na výsledné „poznání expresí“ u účastníků akce. 

65
 Expresivita je kulturní a sociální rámec – kontext, z nějž je interpretována exprese. 
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s nímž jsou spojeny specifické požadavky na profesní roli artefiletika (vyplývají z toho, kde, 

v jakém prostředí je artefiletický proces realizován – zda v kontextu školního vzdělávání, 

volnočasových aktivit, speciálně pedagogických aktivit apod.).  

Širší situační kontext je relativně stabilním činitelem artefiletické práce, je předem dobře 

známý a v přípravě artefiletiků se k němu váže nezbytná vědomostní báze. Aktuální 

podmínky realizace procesu, hlavně momentální stav účastníků akce, jsou relativně nestabilní 

a předem jen málo známou proměnnou. Musíme je přijmout takové, jaké jsou a teprve 

následně v procesu na ně reagovat. Proto se v artefiletické profesní přípravě musí znalostní 

báze doplňovat zkušenostním výcvikem pro řešení aktuálních situací. Přípravou na aktuální 

podmínky a na širší situační kontext se zabývám v následujících dvou podkapitolách. 

8. 2. Příprava na aktuální podmínky artefiletické situace  

Artefiletika je edukační přístup orientovaný na žáka/klienta a vychází z pedagogického 

konstruktivismu, který klade důraz na osobní a sociální angažovanost při poznávání. Proto 

první snahou artefiletiky je přivádět člověka k vyjádření obsahu, který je pro něj důležitý, 

který může být inspirací k poznávacím motivům a má být předmětem dalšího poznávání nebo 

učení. V dalším kroku je pak tento osobní způsob uchopení obsahu prostřednictvím dialogu 

konfrontován se způsoby zacházení s obsahem u dalších řešitelů téže úlohy tak, aby vznikaly 

sociokognitivní výzvy a vedly k poznávacím motivům. Podobně jako když se v umění anebo 

vědě konfrontují a kriticky diskutují přístupy různých autorů anebo tvůrčích stylů k témuž 

tématu. Taková konfrontace osobních přístupů ovšem není možná bez porozumění širším nad-

osobním souvislostem. Z toho plyne, že i odezva na aktuální situační podmínky vyžaduje od 

artefiletika dostatek znalostí o kulturním a společenském (tedy historicky podmíněném, ale 

dlouhodobě platném) kontextu, ve kterém se odehrává tvorba i reflektivní dialog a v němž 

teprve nabývají smysl. Netýká se jen znalostí z oblasti umělecké a kulturologické, ale z řady 

dalších: pedagogické, psychologické, sociologické aj.  

Artefiletický přístup se v běžné praxi vyznačuje tím, že usiluje o zabezpečení potřebné 

motivace pro žádoucí činnosti, stejně jako o vytvoření sociálního klimatu, který je vhodný pro 

bezpečnou a poznatkově plodnou komunikaci. V tomto směru spadá do oblasti  

tzv. humanistických přístupů v profesích zahrnujících jak vzdělávací a výchovnou, tak 

terapeutickou sféru. Smyslem humanistického přístupu je co nejvíce přizpůsobit podmínky 

procesu studentovi, tj. účastníkovi angažovanému v artefiletické akci s cílem odnést si 

poznání a poučení. Cílem je co nejlépe navazovat na vlastní zkušenosti a poznatky a využít 
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jeho potenciál. Tím, že se student pohybuje v sobě známém světě, je možné ho již zpočátku 

více do procesu aktivně angažovat s oporou o jeho prvotní motivovanost a vést ho k přijetí 

osobní spoluzodpovědnosti za průběh artefiletického procesu. Výsledkem toho může být větší 

osobní svoboda žáka jak v průběhu edukace, tak i v prostoru mimo ni. Pokud se učiteli podaří 

zdárně vstoupit do světa studenta a spolupracovat s ním na úrovni jeho možností a zkušenosti, 

je možné proces realizovat rychleji a efektivněji, protože sledovaná (požadovaná) změna – 

přidaná hodnota – navazuje na žákovu zkušenost a integruje se již do známého kontextu. 

Z výše uvedených nároků artefiletiky vyplývají požadavky na artefiletika s ohledem na 

přípravu ke zvládání aktuálních situačních podmínek. Vzhledem k vysoké míře požadované 

tvořivosti a situační improvizace současně s nutností zachovávat postačující zřetel 

k zamýšleným cílům a obsahu, resp. kontextu poznávání, je nutné, aby artefiletici měli určité 

dispoziční předpoklady (z toho vyplývá nárok na talentové přijímací zkoušky), které se 

v profesní přípravě systematicky rozvíjejí. Tyto předpoklady zde shrneme do tří hlavních 

okruhů: 

1) tvůrčí a improvizační dispozice: předpoklady k expresivní tvorbě a schopnost pohybovat se 

i v neznámém a dynamickém prostředí flexibilně a bez nadměrné míry frustrace a stresu se 

snahou dosahovat tvůrčích cílů,  

2) znalostní báze: intelektuální vybavenost oborovými zkušenostmi a znalostmi založenými 

ve všeobecném kulturním a společenském rozhledu, 

3) moudrost: dispozice k uvážlivému psychicky zralému a eticky oprávněnému jednání 

s ohledem na dlouhodobé humánní cíle včetně schopnosti korektní sebe/reflexe tohoto 

jednání. 

Z uvedeného výčtu je znát, že požadavky na připravenost artefiletika pro řešení aktuálních 

výchovných situací se v obecných rysech neliší od požadavků na každého pedagoga anebo 

psychoterapeuta. Její speciální stránka spočívá v zaměření na tvořivou expresi a kulturní 

kontext, tj. na obrazné symbolické aktivity, které vyžadují specifický výklad jako metafory 

lidského bytí, jako „obrazy člověka a souhrn toho, jak se lidský pohled promítá na věci“ 

(srov. Ricoeur, 1967, s. 119). 

 

8. 3. Příprava pro oborový kontext realizace artefiletiky 

Artefiletika přináší do praxe svoje teoretické zázemí a s ním spojenou terminologickou 

výbavu, která, jak bylo zmíněno, je zaměřena na výklad procesů expresivní tvorby a její 
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reflexe v kulturním poznávacím kontextu – na úrovni personalizace, socializace a enkulturace. 

To je přínos artefiletiky pro přípravu profesionálů v různých expresivních disciplínách, 

protože její teoretické výkladové zázemí může být využíváno v rozmanitých rámcích, ať ve 

výchovné oblasti nebo v oblasti terapeutické, resp. v širokém pásmu přechodů mezi nimi. 

V praxi bývá artefiletika  nejčastěji uplatňována v následujících rámcích:  

1) ve školním prostředí jako jedno z pojetí edukace vzdělávacího a výchovného předmětu 

(nejčastěji to bývá výtvarná, hudební anebo dramatická výchova anebo expresivní výchova 

v předškolním vzdělávání),  

2) ve výchovném nebo terapeutickém prostředí – jako „mezičlánek“ mezi (arte)terapií  

a volnočasovou aktivitou s přesahem do oblasti pozitivní prevence (zde může artefiletika 

přinášet nové inspirace právě tím, že přináší nároky na určitý typ porozumění jak 

expresivní tvorbě samotné, tak její tematice a osobnostem jejích autorů; přispívá to 

k povýšení psychoterapeutického procesu do obecnější kulturní, resp. umělecké roviny 

„tvorby a rozpravy v ateliéru“),  

3) v zážitkové pedagogice a volnočasových aktivitách – výtvarná nebo jiná expresivní tvorba 

jako prostředek k novým zážitkům a poznávání.  

Každá z těchto oblastí vyžaduje poněkud jiné oborové znalosti artefiletika. Je to hlavně vnější 

rámec „zakázky“, se kterou student do artefiletického procesu vstupuje a účastní se ho 

s požadavkem na získání vzdělání pro artefiletickou práci v určitém prostředí. 

Pokud se jedná o artefiletiku realizovanou ve školním prostředí, základním rámcem pro 

východisko aktivit a jejich hlavní cíl je edukace s hlavními cíli formulovanými v Rámcovém 

vzdělávacím programu (RVP), což je závazný dokument pro vzdělávání ve školách. 

Artefiletika může uskutečňovat obecné zásady RVP prostřednictvím příslušného programu ve 

škole – školního vzdělávacího programu (ŠVP). Artefiletik/učitel musí tento dokument znát  

a realizované aktivity podřizovat tomu, aby byl ŠVP naplněn. Zde je tedy rámcem pro 

artefiletické vzdělávání: 1) obor výtvarná (příp. hudební anebo dramatická) výchova (teorie  

i praxe), 2) tzv. průřezové téma Osobnostní a sociální výchova
66

, 3) s nimi spojená didaktika 

oborů a 4) specializace na artefiletiku. 

                                                 
66

 Vzhledem k tomu, že zasahujeme do oblasti personalizace a socializace a pracujeme i s individuálním 

prožitkovým konceptem, je toto plně využitelné v OSV. V OSV však není kladen důraz na poznání ve vizuální 

kultuře a artefiletika je zde využívána spíše jako metoda práce se žáky. 
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Dosavadní zkušenosti s artefiletikou v terapeutickém anebo speciálně pedagogickém prostředí 

potvrzují dobré možnosti jejího uplatnění při rozvíjení osobních předpokladů klientů jako 

doplněk léčby anebo jako její pokračování u pacientů v remisi (tj. při vymizení příznaků 

choroby). Například Bažantová (2012) popisuje úspěšné využití artefiletického přístupu  

u psychotických pacientů v remisi, Běhounková (2010) informuje o artefiletické prevenci, 

intervenci a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 

druhém stupni základní školy. Jestliže má být artefiletická metodika využita 

v psychoterapeutických anebo speciálně pedagogických souvislostech, je profesně nezbytná 

jak znalost artefiletiky, tak terapeutického, resp. speciálně pedagogického prostředí  

a psychopatogeneze anebo jiných specifických obtíží klientů, aby se mohl artefiletický přístup 

usměrňovat s ohledem na terapeutické anebo speciálně pedagogické souvislosti a na žádoucí 

změny u účastníka artefiletického procesu. 

V oblasti zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit je artefiletický proces podmíněn 

nabídkou od lektorů/organizace, kterou účastníci přijmou tím, že se dané akce zúčastní. Přesto 

i zde bývá konkrétní obsah procesu uzpůsoben konkrétním možnostem a potřebám účastníků, 

což je předmětem vyjednávání ve vztahu zakázky a nabídky. Nejčastěji se zde hledají 

vyhovující proporce mezi mírou podnětných dostatečně zajímavých i silných prožitků a mírou 

nového poznání, resp. poučení, nabývání znalostí o určitém kulturním tématu. Ovšemže 

přitom zůstává v platnosti základní princip artefiletiky: reflexe zážitku ve 

skupinovém dialogu. Zde je pro artefiletika klíčová znalost didaktiky volnočasových aktivit, 

zážitkové pedagogiky a artefiletiky. 

8. 4. Znalost obsahu pro artefiletickou činnost  

Výše jsme zdůrazňovali obsahovou zakotvenost artefiletických činností. Ta vyplývá ze 

skutečnosti, že žádná expresivní tvorba ani její reflexe nemůže být bezobsažná – nelze tvořit 

„nic“ anebo vést dialog „o ničem“ (i když obrazně to možné je; pak ale jde jen o metaforu 

prázdného žvanění). Náročné v artefiletice, podobně jako v jiných expresivních disciplínách, 

je to, že obsah expresivního díla by neměl být žákovi lhostejný – měl by do potřebné míry mít 

ego-angažovaný charakter. To ovšem znamená, že výuka obsahu má co nejúčinněji navazovat 

na dosavadní zkušenost a motivovanost žáků. Proto však není možné jej v konkrétních 

artefiletických úlohách předávat jako „předem hotový“ k poučení nebo kopírování, ale lze jej 

pouze nabídnout v podobě inspirativního námětu, který si žáci sami mají konceptualizovat 

v souladu se svým osobitým pojetím světa. Jinými slovy to znamená, že žák v artefiletické 

akci má nový obsah nejprve rozeznat ve svých stávajících zkušenostech (na jaké jeho stávající 
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zkušenosti se nový obsah váže) a poté to „obsahově nové“ integrovat do své aktuální životní 

situace. Z toho plyne, že sami žáci do značné míry tvoří výchovný a vzdělávací obsah, který 

pak soustavně poznávají v součinnosti s učitelem na podkladě působnosti vzdělávacích 

motivů.  

Jak podtrhuje Boughton (2004, s. 586n.), právě díky této osobní angažovanosti může učení  

a poznávání v expresivních oborech směřovat k nezávislému divergentnímu myšlení, ke 

kritické komunikaci, k autentickému vyjadřování idejí a hodnot, k originalitě a nakonec  

i k pozitivním změnám v rozvoji osobnosti žáka. Zdrojem pozitivních změn zde je práce 

s expresí v sociálním a kulturním kontextu, která umožňuje tvořivě zacházet s tzv. 

vzdělávacím paradoxem – s napětím mezi jedinečnými vlastnostmi a potřebami vychovávané 

osobnosti zakotvenými v aktuálním místě i čase a obecným nadčasovým charakterem obsahu, 

kterému se mají žáci učit (srov. Nohavová, Slavík, 2012). Při tom se systematicky zachází 

s expresivními médii (výtvarnými, hudebními, dramatickými, pohybovými), jejichž relativně 

„nadčasových“ kulturních možností je zapotřebí co nejlépe výchovně využít, abychom mohli 

mluvit o plnohodnotném artefiletickém přístupu.  Právě důraz na výchovné zohledňování 

kulturního kontextu při tvorbě expresivních úloh a jejich zhodnocení v průběhu tvorby  

a dialogické reflexe vyznačuje artefiletiku jako vzdělávací disciplínu a zjevně ji tak odlišuje 

od expresivních terapií. 

Obsah v artefiletice má tedy dvě hlavní vzájemně neodlučitelné stránky: tematickou (odpověď 

na otázku, co se vyjadřuje a sděluje) a konstruktivní (odpověď na otázku, jak – jakým 

způsobem – se dané téma vyjadřuje, aby bylo sdělné). V základech tematické složky obsahu 

stojí osobní prožitek a bezprostřední zkušenost se světem. Ale tu by nebylo možné sdělit 

někomu jinému, pokud by v základech konstruktivní složky obsahu neměl tvůrce k dispozici 

arzenál rozmanitých možností jak reprezentovat obsah v souladu s obecně respektovanými  

a dlouhodobě platnými kulturními pravidly vyjadřování a komunikace. Z této dvoustrannosti 

artefiletického obsahu vyplývají hlavní požadavky na znalosti obsahu při artefiletické 

přípravě pedagogů. Zde uvedeme jejich stručný přehled.  

a) Znalost kulturní historie expresivity a jejího současného historického stavu v zaměření 

nejen na tradičně (Gombrichovsky)
67

 pojatou kunsthistorii, ale i na její současné aktuální 

podoby či proměny, kupř. ve vizuálních studiích nebo hermeneuticky pojatých přístupech. 

                                                 
67

 Máme tím na mysli, že tradiční pojetí zdůrazňuje historickou faktografii, zatímco ve vizuálních studiích nebo 

v hermeneutice se zřetelněji uplatňuje širší společenský kontext. 
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Tyto znalosti umožňují učiteli zasazovat aktuální konkrétní zážitek z tvorby toho kterého 

účastníka do společensko-kulturních kontextů.
68

 

b) Technologické znalosti, dovednosti a zkušenosti nejlépe v co nejširším spektru 

expresivních médií (klasických i nových) – zaměření na produktivní proces. Tyto znalosti 

umožňují nabídnout účastníkovi co nejpřiléhavější způsob expresivní tvorby k jeho 

aktuálním potřebám a požadavkům.
69

 

c) Interpretační znalosti a dovednosti – zaměření na receptivní proces – z pozice diváka, ale 

poučené o zkušenosti z expresivní tvorby. Tyto dovednosti umožňují vytěžit z reflexe díla 

maximum ve smyslu srozumitelných poznatků i mimo artefiletický proces.
70

 

Vzhledem k holistické (komplexní) povaze expresivního zážitku a jeho reflexe je základním 

problémem umět celý proces zvládat v jeho celistvé podobě (holisticky) a současně jej umět 

analyzovat v jeho dílčích složkách tak, aby bylo možné lépe sledovat a zároveň tak i rozumět 

jednotlivým účinkům, které se skládají ve výsledný komplexní zážitek. Toto porozumění 

jednotlivým dílčím složkám zážitku pak umožňuje opět lépe zadávat, realizovat, hodnotit  

a interpretovat jednotlivé úlohy vzhledem k aktuálním potřebám. Právě s ohledem na potřebu 

chápat zážitek v jeho holistické povaze, ale současně zvládat jeho analýzu se zdůrazněním jen 

některých aspektů, je v artefiletice k dispozici terminologie pro vystižení obecných  

a jedinečných momentů expresivního zážitku anebo expresivního konceptu (viz výše kap. 

Význam obsahu – artefiletická část) 

Artefiletik, který disponuje výše zmiňovanou znalostní bází v souběhu s odpovídajícími 

zkušenostmi, je schopen korektně diagnostikovat (rozpoznávat) účastníkovy potřeby, jeho 

stávající schopnosti, odhadnout jeho potenciály a nastavit korektní výsledný cíl požadované 

změny v kontextu prostředí, ve kterém se proces realizuje. Tím je schopen tematizovat obsah  

a metodickou a technologickou realizaci úlohy, která bude sloužit pro dosažení sledovaného 

konkrétní cíle. 

  

                                                 
68

Příkladem vzdělávacích předmětů pro tuto obsahovou oblast v pojetí Katedry výtvarné kultury Ped F ZČU jsou 

Dějiny umění, Hermeneutika výtvarného projevu, Výtvarné umění a vzdělávání a Galerijní animace. 

69
Příkladem pro tuto obsahovou oblast v pojetí Katedry výtvarné kultury Ped F ZČU jsou předměty věnované 

malbě, kresbě, prostorové tvorbě, fotografii, animaci a programům umožňující postprodukci fotografií a animací.  

70
Příkladem pro tuto obsahovou oblast v pojetí Katedry výtvarné kultury Ped F ZČU jsou předměty – několika 

semestrová Teorie a praxe artefiletiky, Hermeneutika výtvarného projevu, Umění a sebepoznávání a Zážitkové 

aktivity v kontextu výtvarné kultury. 
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8. 5. Psychosociální kompetence artefiletika 

Z definice artefiletiky vyplývá, že reflexe a sociokognitivní výzvy, které se k ní pojí, jsou 

zdrojem nového poznání. Přestože zde rozdílnost poznávacích hledisek, znalostí anebo 

postojů a hodnot vystupují v pozitivní roli – teprve na rozdílu našeho vnímání a interpretace 

identického okamžiku je možné vidět a poznat plasticitu, barevnost světa – je to jeden 

z  výchovně nejobtížnějších okamžiků v artefiletickém procesu. Proto na něj mají být učitelé 

co nejlépe připravováni.  

Expresivní, resp. umělecký zážitek má jak svou kognitivní, tak emoční složku a čím 

intenzivnější je emoční složka, tím citlivěji jedinec reaguje na odchylky oproti vlastním 

představám, hodnotám a postojům a cítí se zranitelnější. Často bývá rozdíl v hodnocení  

a emočním prožívání vnímán jako nepochopení až nepřijetí. Pokud člověk několikrát zažije 

pocit ať již oprávněného anebo i jenom subjektivně prožívaného nepřijetí, zpravidla se snaží 

nevstupovat do situací, ve kterých rozpozná parametry možného psychického zranění. Ve 

studijní skupině se pak vyhýbá přátelsky kritické diskuzi, která nemá zúžený rozměr jenom na 

maladaptivní „přitakávání“, kde neprezentují vlastní názor, ale přizpůsobují se názorům 

druhých. To je ovšem společný problém všech expresivních, resp. uměleckých, studijních 

oborů. Ale neméně též oborů vědeckých – vždyť i zde je kritická diskuse hlavním hybatelem 

poznávání. Proto i ve vědě je zásadně důležité naučit se vést přátelsky kritickou diskusi  

a v ní, jak říkával K. R. Popper, „nechat v klidu umírat své hypotézy místo sebe“ (nikoliv tedy 

„umírat“ sám místo svých hypotéz). Artefiletik tento moment– „rozdíl je to, co nás spojuje, 

protože díky němu vzniká poznání!“- má zřetelně pojmenovat, teoreticky jej vykládat a brát 

jej metodicky v úvahu. Z popsaného problému vyplývá zásadní úloha bezpečného  

a zároveň psychosociálně produktivního prostředí, ve kterém rozpor v postojích, hodnotách  

a prožívání je přijímán jako bezpečná a pozitivně růstová situace (srov. Yallom, 1999). Tento 

přístup není zpravidla samozřejmý, je nutné se mu učit prostřednictvím interakce v sociální 

skupině v podpůrném klimatu. Pokud se účastníci artefiletické aktivity tomuto přístupu ještě 

nikde nestačili naučit, potom artefiletik je ten, kdo jim pomáhá jej formovat, posilovat a učit 

se ve skupině navzájem takto společně pracovat. 

Klíčové psychosociální teoretické i praktické dovednosti a znalosti, kterými potřebuje 

artefiletik disponovat, a které je nutné v průběhu jeho artefiletického vzdělávání teoreticky  

i prakticky podněcovat, rozvíjet a posilovat, jsou následující: 

1) prosociální zaměření a znalost dynamiky práce se skupinou i s jednotlivci 

2) komunikační (verbální a neverbální) a moderátorské schopnosti 
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3) schopnost korektní a poznatkově podnětné zpětné vazby účastníkům 

4) tvořivost a schopnost improvizace 

5) zvládání konfliktu a produktivní práce s chybou 

6) zdravá potřebná míra sebejistoty a sociální extroverze 

7) schopnost empatie a vnímavosti (citlivosti) – vizuální i sociální 

8) schopnost soustavné sebereflexe 

Rozvoj těchto schopností vyžaduje specifický způsob vzdělávání, kde významnými 

programovými prvky jsou sebezkušenost a interaktivita. Pracuje se s kruhem bezpečí, 

individuálním i skupinovým tvůrčím procesem a s moderovanou reflexí. Je to právě tato 

přímá osobní zkušenost, která ve studentech rozvíjí a trénuje schopnost přátelsky kritické 

diskuze, včetně zvládání konfliktu, schopnost konstruktivní kritiky, tematizace vzdělávacího 

obsahu a jeho integrace do osobní zkušenosti studenta.  

Ze vzdělávacího pohledu se ukazuje jako velice efektivní vývojový model studijního 

programu. Vzhledem k vývojovému aspektu mají studenti možnost trénovat své potřebné 

schopnosti a dovednosti také na různých úrovních sociálních pozic ve skupině a v různých 

rolích. Nejprve na úrovni účastníka poznávají účinek artefiletické akce. V další fázi navrhují  

a vedou samostatnou modelovou artefiletickou akci v kolektivu ostatních účastníků semináře, 

která je následně reflektována z hlediska úspěšnosti návrhu a vedení akce. Poslední fází je 

model, ve které se pracuje již na abstraktní rovině „ kritických úvah nad navrženým dílem“, 

opět skupinová reflexe a supervize pedagoga. 

Ve všech těchto fázích je pedagog semináře v roli moderátora a toho, kdo nastavuje a „hlídá“ 

bezpečný prostor k prosociální interakci v kulturním kontextu. Navíc je po celou dobu vzorem 

pro studenty, jak v daném modu navrhovat, realizovat a reflektovat artefiletický proces. 

Přitom tato „vzornost“ nesmí být povýšená či nedotknutelná, má být flexibilní vůči situačním 

požadavkům a otevřená pro dialog. 

8. 6. Význam sebereflexe a supervize v artefiletické přípravě 

Požadavek na profesionální sebereflexi v artefiletice spadá do kontextu tzv. reflektivní praxe. 

Reflektivní praxe má své počátky v osmdesátých letech dvacátého století a je spojována 

především se jménem A. D. Schöna (srov. Schön, 1983; Argyris & Schön, 1992)  

a v současnosti též kupř. D. A. Korthagena (viz Korthagen et al. 2011, Janík et. al 2013). 

Reflektivní praxe se opírá o dva klíčové principy:  

 poučení ze zpětné vazby – reflexe – vůči vlastní profesionální činnosti,  
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 poučení z odborné komunikace o kvalitě reflektované činnosti.  

Tyto dva principy dovolují jednak průběžně zlepšovat kvalitu činnosti, jednak obohacovat 

 a rozvíjet poznání uvnitř profesní komunity. Sebereflexe je v artefiletické praxi, a tedy  

i v přípravě pedagogů, důležitá jako zpětná vazba, díky které může artefiletik vyhodnocovat 

prožitou zkušenost a hledat nová řešení a postupy na základě vyhodnocení již realizovaného. 

Korektní sebereflexi se člověk potřebuje naučit a to nejlépe pod supervizním vedením, které 

umožňuje rozpoznávat podstatné momenty („uzly“) v procesu a jejich potřebnou interpretaci. 

Přitom artefiletika díky své pozici na dotyku s expresivními terapiemi může hledat poučení  

i v širších souvislostech problematiky supervize v pomáhajících profesích (srov. Hawkins  

& Shonet 2004).  

Supervize je v artefiletice ovšem zasazena především do výchovného a vzdělávacího 

kontextu, takže má charakter hospitace, která umožňuje průběžné, systematické a v praxi 

relativně nejefektivnější propojování pedagogické teorie a výzkumu s kurikulem na úrovni 

státu (RVP) a s praxí učitelů. Hospitace v artefiletice pojatá jako součást reflektivní praxe je 

založena na předpokladu, že učitel nemůže být jen úředník, který plní předpisy a metodická 

doporučení, ale samostatně uvažující profesionál, který je zodpovědný za svou práci. Proto 

musí být kompetentní  

 k reflexi, posuzování a zlepšování své profesionální činnosti, 

 k odbornému kritickému dialogu o jejích kvalitách vedenému uvnitř profesního 

společenství i směrem k veřejnosti. 

V artefiletickém přípravném programu pro pedagogy se schopnost sebereflexe s hospitační, 

resp. supervizní podporou může cvičit jednak v podobě reflektivního dialogu jako součást 

artefiletické akce a též prostřednictvím písemných reflexí, které jsou stabilní složkou 

artefiletických seminářů, domácích úloh a absolvovaných pedagogických artefiletických 

výstupů v praxi. Tyto reflexe hodnotí pedagog předmětu a sleduje a usměrňuje jejich 

obsahovou a metodickou korektnost. Zároveň jsou také tyto reflexe možností pro individuální 

kontakt se studentem artefiletické přípravy, takže je možné zpětnou vazbu studentovi 

poskytovat cíleně i mimo přímý edukační proces. 

Artefiletické komplexní vzdělání má zahrnovat i tento vývojový, reflektivní, o supervizi 

opřený model profesního růstu a poznání a to v dostatečném časovém horizontu, který umožní 

profesní a osobnostní zrání artefiletika v takovém rozsahu, ve kterém je schopen si osvojit 

potřebné dovednosti. Samozřejmě, míra časové dotace je plně závislá na stávajícím odborném 
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vzdělání. Míra potřebné časové a obsahové dotace je tím větší, čím menší jsou znalosti  

a zkušenosti adepta v příslušných dílčích oblastech přípravy. 

8. 7. Shrnutí 

Artefiletika je reakcí na hledání nových modelů vzdělávacích postupů a celého pojetí výchovy 

v 90. letech 20. stol. Z dnešního pohledu lze říci, že se směřovalo k nové kultuře výchovy,  

tj. k nové kultuře vyučování a učení (srov. Weinert, 1997), která by co nejlépe zhodnotila 

osobní zkušenost žáků a jejich expresivní tvůrčí činnost, ale zároveň by jim přinesla 

zobecněné kulturní poznání. V expresivních oborech šlo zejména o účinné propojení osobní 

motivace s všeobecnými kulturními znalostmi „o lidských věcech“, tj. o závažných lidských 

tématech – existenciálních konceptech, od nepaměti řešených uměním a celou humánní 

kulturou. Filozofickým, teoretickým a metodologickým zázemím tohoto výchovného pojetí je 

myšlenkové hnutí konstruktivismu. 

Uvedený výchovný program vyžaduje vhodnou připravenost a potřebnou profesionální 

úroveň artefiletiků. Z toho vyplývají požadavky na reflexi a teoretizaci, které jsou v praxi 

opřeny o supervizní, resp. hospitační metody. Expresivní obory u nás (jak ve výchově, tak 

v terapii) se dlouhodobě potýkají s chronickým nedostatkem teoretizace, která by byla svou 

povahou reflektivní natolik, aby dobře podporovala praxi. Jinými slovy, v expresivních 

oborech je u nás doposud velký nedostatek „praktické teorie“
71

 – teorie, která by osvětlovala 

rozhodování v praxi, účinně podložila empirické výzkumy a umožňovala vysvětlovat, 

zdůvodňovat a v přátelsky kritické argumentaci obhajovat odborné soudy o kvalitě profesního 

výkonu.
72

 V návaznosti na to si artefiletika od počátku klade za cíl v přípravě pedagogů co 

nejlépe zužitkovat myšlenkové bohatství, které dlouho vzniká ve filozofii a teoriích 

zabývajících se uměním, estetickými nebo expresivními fenomény na jedné straně  

a psychoterapeutickou tematikou – tj. „lidskými věci“ – na straně druhé (srov. Slavík 1997, 

s. 13 – 14). Přitom zcela přirozeně dochází k integraci obou těchto velkých badatelských  

a komunikačních domén, které se zabývají lidským bytím a vědomím. V nejobecnějším 

smyslu se jedná o výzkum expresivní tvorby jako způsobu poznávání (srov. Slavík, Chrz, 

                                                 
71 Jak rozebírá Višňovský (2006) současná doba je záporně poznamenána rozštěpem (gap) mezi teorií a praxí 

v sociohumanitních vědách. Rozštěp vznikl z nároku uchopit praktické lidské záležitosti podobně jako karteziánsky 

koncipovaná přírodověda: odhalováním nevyhnutelných zákonů jednání. Tento model však selhává, jestliže obrat 

k teoretické abstrakci, kategorizaci a systematizaci způsobuje ztrátu praktičnosti (Višňovský 2006, s. 52). Současné pokusy  

o řešení problému „teorie praxe“ spadají pod zastřešující termín praktický obrat. Praktický obrat je založený na dvou tezích: 

(1) Praxe je východiskem teorie. (2) Teorie má být prakticky založená a orientovaná (Višňovský 2006, s. 53 n.). Znamená to 

teoreticky uchopit praxi a vytvářet teorie pro praxi ve směru tradovaného bonmotu „nejpraktičtější je dobrá teorie“. 

72 Nikterak nemá být řečeno, že „praktická teorie“ je méně hluboká, protože se přimyká k praxi. Právě naopak – má-li 

skutečně sloužit praxi, musí být každá teorie do hloubky promýšlená a zdůvodňovaná. 
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Štech a kol. 2013). Odpovídá to původnímu programovému požadavku, aby artefiletika byla 

„…v zárodku uměním i vědou obnažující pro účastníky pedagogického díla jejich vlastní 

tušení smyslu a vedoucí je k poznávání, které není lhostejné“ (Slavík 1997, s. 13).  

Dvacet let zkušeností a výzkumů uskutečněných pod hlavičkou artefiletického programu 

přináší potřebný náhled, který dovoluje vyhodnocovat potřebnost vzdělávacích obsahů  

i kvalitu způsobů vzdělávání tak, aby bylo možné navrhovat metodické modely a učit 

artefiletiku v celém jejím rozsahu tak, aby její frekventanti mohli svým účastníkům akce 

nabídnout tvůrčí a poznávací potenciál artefiletického poznávání světa. Jedná se o živý 

proces, který se snaží reagovat na aktuální kontexty individuální i kulturně společenských 

situací. Pro zkvalitnění profesní přípravy potřebuje artefiletika zejména posílit výzkum 

výchovné praxe a využívat jeho poznatků jak ke zlepšování kvality výuky artefiletiky, tak 

k vylepšování metodiky a teorií v reflektivní praxi při učitelské přípravě.  

Lze předpokládat, že forma artefiletického vzdělávání bude i nadále procházet změnami tak, 

aby byla schopna neustále reagovat na potřeby jak společnosti, tak účastníků. Podstatné je 

udržovat ve středu pozornosti rozhodující princip: propojení tvůrčí exprese s analytickou 

reflexí v dialogu. Exprese je zdrojem zážitků, a tedy obsahu, a umožňuje experimentaci 

s výrazem pro vyjádření obsahu. Teprve v dialogu při reflexi je však možné hledat přiléhavý 

jazyk pro nabytou zkušenost a s ním získávat i porozumění v širších a hlubších souvislostech 

personálních, sociálních a kulturních.  
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9 ZÁVĚR 

Komparativní analýza vzdělávací a salutogenetické stránky expresivního zážitku ve 

výtvarné výchově. 

Tato disertační práce se zabývá vlivem výtvarné výchovy na žáka ze třech hlavních 

rozvojových hledisek: personalizačního, socializačního a enkulturačního. Spojením těchto tří 

hledisek se tematizuje dialektické napětí mezi dvěma protipóly výchovy – zaměřením na 

osobnost žáka na straně jedné a zaměřením na kulturní kontext na straně druhé. Rozdílnost  

a současně i neoddělitelnost těchto polarit ve výchově vyžaduje opřít se ve výkladu o takové 

zkušenosti a o takové explikační rámce, které co nejlépe (tj. teoreticky zdůvodněně  

a prakticky využitelně – operacionálně), budou ilustrovat složitost jejich spojení. Z toho 

důvodu se v práci opírám o poznatky z arteterapie, psychologie a neurověd.  

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí nejdůležitějších myšlenek, kterými jsem se v textu 

zabývala a výsledků, které přinesl komparativní přístup. 

Hlavním smyslem školní edukace je zachování a rozvoj moudrosti a zkušenosti kultury  

a společnosti. Fend v 70. letech 20. stol. jmenovitě rozlišil tři základní nezbytné složky, které 

v této edukaci nesmí chybět – personalizaci, socializaci a enkulturaci. Různé výchovné  

a vzdělávací přístupy se odlišují v důrazech na reálné uplatnění těchto složek ve výuce, ale 

žádná z nich v ní nemůže úplně chybět aspoň v zárodcích, protože samotná existence výuky 

předpokládá přítomnost žáků, sociálního prostředí i kulturního kontextu. V praxi se tedy jedná 

hlavně o to, jak se bude dařit, aby se personalizační, socializační a enkulturační složka 

vzájemně podporovaly.  

V konstruktivistické pedagogice, která bývá pokládána za vůdčí koncepci v současné  

tzv. „nové kultuře“ vzdělávání a výchovy (srov. Slavík, J., Janík, T., 2012), se osobní 

zkušenosti žáků, jejich prekoncepty, stávají východiskem pro dialog a jeho prostřednictvím  

i k personalizaci, socializaci a enkulturaci. Tento pohled je podpořen i poznatky z psychologie 

o tom, jak dochází k vývoji jedince v oblasti poznávání a orientace ve společnosti (akt 

mentalizace v sociální interakci, při kterém dochází k transferu osobní zkušenosti do 

obecného poznání). 

Způsob edukační intervence s ohledem na požadavek ovlivňování jedince na úrovni 

intrapsychických obsahů, se odehrává rekursivním procesem „tam a zpátky“ v poli mezi 

obecným poznáním o kultuře a společnosti na úrovni enkulturace, poznáním  v/o sociálních 

vztazích a interakcích (úroveň socializace) a poznáním, které má být vztaženo 

k individuálnímu (osobnímu) životu jedince (úroveň personalizace). 
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Čím více směřujeme od obecného k osobnímu, tím více vzrůstá potřeba angažovanosti osobní 

zkušenosti žáka. Nehledě k tomu, že nezbytná návaznost výchovy na osobní zkušenost je 

podmínkou pro motivovanost žáka k poznávání a je východiskem každého porozumění 

„něčemu“. Konkrétně to můžeme popsat jako proces zacházení se zkušeností nového poznání 

v těchto úrovních: učit se např. o Moně Lise - k čemu je mi dobré pro život ve společnosti se 

učit o Moně Lise (enkulturace), k čemu je mi dobré pro život mezi konkrétními lidmi učit se  

o Moně Lise (socializace) k otázce: proč je pro mě osobně užitečné učit se o Moně Lise 

(personalizace). Pokud je edukační proces úspěšný, žák by měl být schopen zodpovědět na 

všechny tyto otázky na úrovni, která je adekvátní jeho věku, intelektu a způsobu edukační 

intervence.  

Chceme-li vyložit výchovný proces operacionálně, tj. tak, abychom mohli v konečném 

důsledku pomáhat učitelům promýšlet jejich konkrétní práci a zlepšovat ji, musíme začít 

přemýšlet od „mikroúrovně“ – od momentu, v němž žák nabývá poznání. Ve výtvarné 

výchově je tímto klíčovým momentem expresivní zážitek, jehož obsah je zasazený do 

kontextu vizuální kultury. Jádrem expresivního zážitku ve výtvarné výchově je výtvarná 

apercepce či recepce a výtvarná tvorba – jejich prostřednictvím žák „vyformuje“ obsah,  

a nakonec učivo v našem oboru. To znamená, že tvořivá exprese a s ní spojené zážitky jsou ve 

výtvarné výchově východiskem veškerého učení a poznávání. 

Expresivní zážitek ve výtvarné výchově je založen na vnímání a utváření vizuálních jevů, 

které často bývají pokládány za srozumitelné „samy sebou“, tj. bez dalšího výkladu. To je 

však omyl, který je pro výtvarnou výchovu velmi důležité analyzovat a vysvětlit. V této práci 

se přitom opírám o pojetí, které objasňuje expresi jako symbolický proces - metaforickou 

exemplifikaci. Pro interpretaci metaforické exemplifikace je nutné porozumět jak formě 

exemplifikace, tak obsahu metafory. To znamená rozklíčovat jejich významy, přitom však 

respektovat skutečnost, že tento pokus vede k „umrtvení“ metafory a nemůže být konečným 

cílem výchovného vlivu, ale pouze jeho důležitým nástrojem. Podmínkou co možno 

nejlepšího výchovného využití exprese je nalezení vhodné míry psychické distance: ta má 

zabezpečit, aby exprese byla emocionálně účinná, ale zároveň noeticky podnětná  

a přístupná pro reflexi a analýzu. Poddistancování vede k degradaci exprese na pouhou 

exemplifikaci, bez metaforického posunu, takže nadmíru oslabuje enkulturační moment 

výchovy, žák je příliš vnořen do osobní úrovně zážitku, což neumožňuje transformaci 

individuálních subjektivních poznatků do obecného poznání, zatímco při naddistancování 

(předistancování) se ztrácí souvztažnost k žákově osobní zkušenosti a prožívání, takže je 
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oslaben moment personalizační – exprese se ho nedotýká, je k ní osobně neangažovaný, 

lhostejný. Při optimální distanci je žák angažován v expresivním zážitku tak, že má příležitost 

k jeho reflektování, ale zároveň si uvědomuje jeho osobní závažnost.  

Poznávání expresí je tedy specifický proces, jehož podstatou potřebuje být kombinace dělání 

exprese (tvůrčí akt) a reflexe tohoto tvůrčího aktu, aby bylo možné dosáhnout poučeného 

poznání. To vyžaduje a) osobní angažovanost žáka v tvůrčím aktu a v sociální interakci 

(nejméně po akci v reflexi tvůrčího zážitku) a b) nárok na zobecnitelné poznání. 

Fakticky to znamená, že pokud zrealizujeme poznání expresí v edukaci, tak jak k němu 

dochází podle teoretického konceptu, potom by v hodinách VV měla výuka probíhat podle 

následujícího scénáře: žák je účasten expresivního zážitku a je veden k přemýšlení nad tímto 

individuálním zážitkem reflektivním dialogem, prostřednictvím kterých získává/poznává 

obecné poznání. Kvalita tohoto poznání ovšem závisí na tom, jak vhodně byla připravena 

učební úloha, která vedla k expresivnímu zážitku – úloha předurčuje edukační kvalitu zážitku 

z tvorby nebo recepce a následně i kvalitu reflexe. Tímto způsobem je žák ve výtvarné 

výchově vždy v úrovni personalizace a socializace i enkulturace.  

V praxi našeho oboru je však pozorovatelný jev, že bývá buď oblast enkulturace opomíjena  

a VV se proměňuje na hodiny „dělání zajímavých výrobků, hlavně, aby to děti bavilo  

a nezlobily“ – tj. je značně folkově potencována pouze složka personalizační a socializační 

(„bavilo a nezlobily“). Pokud je reflexe přítomna, bývá zaměřena pouze na prožitek: 

„líbilo/nelíbilo“. Na platformě pozitivního zážitku „líbilo se mi“ – může být argumentováno, 

že žák byl rozvíjen na úrovni personalizace v těchto komponentách: zaměřenost – žák si 

vytýčil cíl v rámci úlohy, mobilizoval se a byl schopen ho naplnit; sebevztahu – díky 

splněnému cíli a líbivému výsledku byl schopen sám sebe ocenit, že něco dokázal; 

autoregulace - byl schopen regulovat své chování tak, aby vedlo k naplnění konkrétního cíle. 

Na úrovni rozhraní personalizace a socializace potom efekt „nezlobily“ je možné intepretovat 

jako naplnění úrovně začleněnosti – spolupracoval v rámci procesu v požadované normě  

a nenarušoval vztahy a klima společenství/třídy. Ovšem bez reflektování toho, co se dělo 

v procesu „vyrábění výrobků, jak probíhal“, není možné, aby se žáci poučeně rozvíjeli  

i v těchto úrovních – tj. aby byli schopni vědět, k čemu a proč je daný typ chování 

v určité situaci důležitý, přijímaný a efektivní, a jak je možné tuto zkušenost přenášet  

i do jiných životních zkušeností. Děti jsou tedy sice spokojené, výrobek se jim líbil  

a v hodině nezlobily, ovšem poučené poznání, které by mohly poučeně využít i mimo danou 

hodinu, zde bez reflexe přítomno není (srov. Helus, 2008). 
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Anebo naopak se jedná o hodiny zaměřené na předávání a rozvoj výtvarné řemeslně – 

technologické dovednosti a „dějepis“ vizuálního umění. To znamená, že se jedná o edukaci 

plně zaměřenou na akulturaci a personalizační a socializační složka je v ní obsažena 

implicitně. Chybí reflektivní část zaměřená na porozumění, jak souvisí autorská tvorba a role 

„diváka umění“ s osobní individuální zkušeností žáka a životem v sociálních vztazích. 

Jinými slovy můžeme říct, že personalizační a socializační složka není v oboru 

povětšinou dostatečně rozvíjena. Otázkou je Proč?  

Na škále enkulturace – socializace – personalizace vzrůstá nárok na osobní angažovanost žáka 

a tím se v edukaci vstupuje z „volného“ společného prostoru do osobního prostoru a obsahem 

se stávají komplexní intrapsychické procesy žáka, které jsou aktivovány expresivním 

zážitkem. Přitom je nutné zdůraznit, že potřebná míra „angažovanosti v zážitku“ je 

atributem umění, stejně jako výchovy, protože právě na ní závisí vliv na vnímatele či 

žáka. 

Expresivní zážitek (produktivní i receptivní) je výslednicí kognitivních a afektivních 

procesů jedince. (Lowenfeld, 1987, Read, 1967, artefiletický koncept, arteterapie) – za 

výtvarné pedagogy, arteterapie). Podle aktuálních poznatků z oblasti neurověd (Damasio, 

Koukolík, Hoschl, aj.) jsou to afektivní procesy – emoce, city a pocity, které zásadně 

ovlivňují reakce a rozhodování člověka (teorie somatických markerů). Pro náš obor z toho 

vyplývá úkol zaměřit pozornost nejenom na porozumění, jak jsou expresí aktivovány  

a rozvíjeny kognitivní procesy žáka, ale i na jeho afektivní procesy – jak jsou zapojeny do 

procesu poznávání expresí a jak ho ovlivňují. Prakticky to ale znamená, že tímto stoupá nárok 

na věnování pozornosti nejintimnější, nejniternější složce lidské existence – ptát se žáka na 

jeho emoce a pocity v kontextu expresivní tvorby. Umění se obecně věnuje závažným 

tématům lidského života. Je-li to dobré umění, vnímatel se jím cítí v těchto tématech osloven 

a podnícen k přemýšlení nebo dialogu. Totéž by mělo platit pro výchovu – ani ta by neměla 

být „osobně neangažovaná“. Osobní angažovanost v tématu je ovšem nezbytně podmíněna 

tím, že téma je zjevně hodnotové – tzn., že je v nutné míře provázeno emocemi. Chceme-li 

tedy se žáky zacházet s tématy, které mají umělecký smysl, mají to být témata hodnotová,  

a tedy spojená i s emocemi, s hledáním variant, pochybováním, s rozdílnými názory apod. 

Před tím nemůže výchovný obor zavírat oči, naopak, musí se snažit vypracovat takové 

metodické postupy a takovou terminologii, které mu umožní tyto výchovné situace analyzovat  

a optimálně zvládat.  
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V prizmatu stávajícího zaměření společnosti na „vládu rozumu“ nebývá ani v současných 

rodinách příliš obvyklé věnovat otevřenou pozornost emociálním aspektům života, natož 

vnést tento přístup do veřejného prostoru školy. Nejenom ostych před niterním světem 

hodnot, potřeb, přání jedince, ale i všeobecnou lidskou zkušenost se zranitelností emocí a také 

absenci poučené pedagogické (sebe)zkušenosti vést strukturovaný bezpečný rozhovor  

o afektech, lze považovat za oborový zdroj „vyhýbání se“ této složce expresivního zážitku. 

Psychoterapie a arteterapie jsou naopak obory, v jejichž centru pozornosti jsou afektivní 

procesy. Neboť právě nezpracované afekty životních zkušeností jsou považovány za jeden ze 

zdrojů lidské psychopatologie. Jsou to obory, které mají rozpracovaný metodologický  

a metodický přístup jak s emocemi pracovat bezpečně a strukturovaně tak, aby vedly 

k požadovaným změnám v psychickém prožívání jedince. Z hlediska výchovy je možné 

povědět, že tyto obory mají hluboce propracovaný personalizační přístup, a to právě proto, že 

jsou konfrontovány s klienty, kteří v něm nějak selhávají, a současně i v úrovni socializační.  

Pro edukační prostor rozvinula teoretický koncept afektivní složky expresivního zážitku 

a metodologii, jak s ní pracovat, artefiletika. Je nutné zdůraznit, že artefiletika neměla 

ambice přinášet do výtvarné výchovy nové typy úloh, ale jejím cílem bylo vypracovat 

terminologický a metodický aparát pro analýzu a vyhodnocování kvality procesu výuky. Aby 

tento cíl mohla naplňovat, nejprve odčlenila moment reflexe od momentu exprese, a na 

základě toho se musela konfrontovat s obdobným expresivně-reflektivním modelem 

v arteterapii. Artefiletika zároveň přinesla i pro oblast arteterapie a ostatních expresivních 

terapií jednotící jazyk a teoretický koncept, díky kterému je možné strukturovaně a bezpečně 

realizovat a analyzovat průběh a výsledky expresivního zážitku tak, aby bylo redukováno 

nebezpečí zranitelnosti a nechtěné manipulovatelnosti jedince prostřednictvím neadekvátní 

práce (nežádoucí aktivace, intervence a interpretace) s jeho afektivními procesy.  

Arteterapie a psychoterapie obecně jsou pro náš obor VV zajímavé i z jiného důvodu, než je 

pouze strukturovaná, bezpečná práce s afekty. V terapeutickém i edukačním procesu má být 

výsledným cílem poznání, které vede ke změnám v prožívání a chování jednání jedince. 

Akt poznání, „zvědomění“ něčeho, je podstatný pro to, aby následné změny v chování  

a prožívání byly výsledkem zamýšleného, strukturovaného procesu. Aby nebyly výslednicí 

reaktivního chování, ve kterém je jedinec „vláčen okolnostmi“, kdy je bezmocnou loutkou, 

protože nedisponuje nástroji pro svobodná rozhodování. V edukačním procesu jde hlavně  

o výchovu a poznání vedoucímu ke kritickému rozumu a schopnosti poučeně zacházet 
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s kulturními a společenskými jevy. V terapeutickém procesu jde o re-konstrukci
73

 psychiky  

a následně i výchovu a poznání vedoucího jedince ke kritickému rozumu a schopnosti se 

zdravě rozhodovat na úrovni osobního života a sociálních vztahů, které se odehrávají na 

společensko – kulturním pozadí. 

V arteterapii i ve VV je prostředkem i předmětem tohoto ovlivňování vedoucího k poznání 

expresivní zážitek. Ústřední otázkou je, když se „dělá totéž“, jak je možné, že výsledkem 

mohou být dva odlišné procesy a následně i výsledky. Korektní odpověď má pro VV 

zásadní význam, neboť umožňuje nezaměnit edukační proces za terapeutický. 

Přístup, jak je možné problematiku analyzovat, je uvažovat o procesu ovlivňování jedince 

„děláním exprese“ a „poznáváním expresí“ tak, že se jedná o proces, který má dva 

krajní póly: výchovu a terapii. Na této škále je přítomna i umělecká autorská tvorba, ale 

rozdíl oproti edukaci nebo terapii je zásadní v tom, že v autorské svobodné expresivní tvorbě 

nedochází k řízené vnější intervenci – účastní se ho pouze sám autor a proces řídí on podle 

svých potřeb. V terapii i ve výchově je přítomen vnější faktor (učitel nebo terapeut), který 

řídí obsah a průběh procesu a sleduje konkrétní cíl, který je potřebné dosáhnout. 

Díky této škále je možné uvažovat, že ve výchovném i terapeutickém procesu „ovlivňování 

jedince expresívním zážitkem“ existuje prostor X. V tomto prostoru X se uskutečňují 

intervence na jedince, které mají výrazný dopad na „proměnu“, ovlivnění osobnosti 

jedince. Krajními póly tohoto ovlivnění je výchova a psychoterapie. Jak výchova, tak 

psychoterapie se opírají o pohyb mezi dvěma krajnostmi: „absolutní“ reprodukcí  

a „absolutní“ inovací. Reprodukce znamená jen opakování, inovace znamená jen originalitu. 

Obě tyto krajnosti by vedly k nepřekonatelným potížím – proto se lidé musí naučit hledat 

vhodnou míru jejich proporcí. Tam, kde přitom výchova selhává, musí nastoupit terapie, ale 

ve skutečnosti je to opět jen otázka míry, nikoliv ostře vymezené hranice mezi těmito 

oblastmi. 

Pro pochopení, co se v tomto poli děje a jak, je nutné vstoupit do oblasti oborů výchovy, 

psychologie a psychoterapie, kteréž to poznatky budou následně aplikovány do našeho oboru 

VV. 

  

                                                 
73

 Re-konstrukce psychických obsahů je zde nahlížena tak, že se nejedná o změnu minulých životních reálných 

skutečností, to není možné, to je minulost, je ale možné změnit náhled a interpretaci těchto událostí a jejich vliv 

na další prožívání a chování jedince prostřednictvím terapeutického procesu (srov. Fonagy, Targetová,2005). 
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9. 1. Salutogenetický rozměr výchovy 

Obecné pojmy výchova i psychoterapie se vzpírají jednoduchým definicím tak, aby bylo 

možné být s nimi za každých okolností spokojený. R.Jedlička a J.Koťa v monografii Teorie 

výchovy - tradice, současnost, perspektivy (2014, str.9) v úvodu výchovu popisují jako: 

„formativní dění, jež dětem a dospívajícím zprostředkovává normy a společensky schválené 

vzorce jednání, rozvíjí hodnotové orientace a upevňuje charakterové rysy“
74

.  

Existují však bio- psycho-sociální faktory, které ovlivňují nebo ovlivní život jedince a jeho 

zdraví tak, že prosté
75

 výchovné působení není účinné. Tehdy se k ovlivňování jedince 

přistupuje psychoterapeutickým procesem. Vymětal (2004) definuje psychoterapii tak, že je: 

„především léčbou (sekundární prevencí), ale i profylaxí (primární prevencí) a rehabilitací 

(terciární prevencí) poruch zdraví, která se uskutečňuje výhradně psychologickými 

prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy“. 

Srovnáním výchovy a psychoterapie je možné problém zjednodušit: co se nezvládne 

výchovou, tam je třeba psychoterapie.  

Přesto má psychoterapie a výchova jednu důležitou shodu, kterou najdeme v rozšíření  

a překročení pojmu profylaxe (konkrétně se jedná o přístup, který má zabránit rozvoji 

konkrétnímu onemocnění
76

). Pokud ale její význam zobecníme, jedná se o pozitivně - 

preventivní působení, aby nedošlo k rozvoji onemocnění. 

V  psychologii je v současnosti rozvíjen princip orientace na porozumění pozitivním 

vlastnostem osobnosti jedince, nejenom zaměření na psychopatologii, onemocnění  

a dysfunkčnost lidské psychiky – tzv. pozitivní psychologie
77

 (srov. Mareš, 2008)  

                                                 
74

 Což se ale děje implicitně ve formě skrytého kurikula a edukační praxe je zaměřena na vzdělávací programy  

a postupy. (srov. Jedlička, Koťa, 2014, str. 9) Což je pochopitelné, neboť je jednodušší naučit o Moně Lise jako 

kognitivní znalost, než dokázat pracovat s tím, proč je pro jedince žijícího v současné západoevropské kultuře 

v jeho subjektivním světě důležitá znalost Mony Lisy. 

75
 Sousloví „prosté výchovné působení“ vytváří paradox, neboť lidská zkušenost přijetí norem, hodnot, 

společností přijímaných vzorců chování není lineární, fungující na sdělení a pochopení „že to tak má dělat“. 

Naopak teprve zkušenost s jejich popřením, porušením a následná sociální zpětná vazba teprve upevňuje toto 

přijetí pro-sociálního chování a rozvoj morálních hodnot. Počátky testování „co je a není přijatelné“ jsou 

v dětských hrách v pretend – modu, tam dochází k prvotnímu výchovnému ovlivňování jedince v rodině  

a nejbližším sociálním okolím. 

76
 Obecný výklad pojmu - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/profylaxe -  19. 3. 2015 

77
 Pozitivní psychologií se rozumí psychologický obor, který zkoumá podmínky a procesy, jež přispívají  

k rozvoji nebo optimálnímu fungování člověka, skupiny a instituce (Gable; Haidt 2005). Deklaruje se jako věda 

o pozitivních individuálních rysech, pozitivních životních zážitcích a zkušenostech, pozitivně fungujících 

společenstvích a institucích. Při vzniku pozitivní psychologie se předpokládalo, že bude stát na třech pilířích: 

pozitivních emocích, pozitivním charakteru člověka a pozitivních institucích (Seligman 2003). 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/profylaxe%20-%20%2019
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A. Antonovský (1987, in Helus et. kol) přímo pojmenovává koncept salutogeneze jako 

protipól konceptu patogeneze v přístupu k lidské psychice. A. Antonovský (1987). 

“Termínem salutogeneze označuje procesy, kterými osobnost obnovuje a posiluje své zdraví – 

stává se osobností sebeozdravnou. Takovými sebeozdravnými osobnostmi byli lidé, kteří 

překonali utrpení koncentračních táborů a jiných hrůz hrozících zmařit jejich život. Nejen že 

přežili, ale dopracovali se příkladnosti nepodléhajícího člověka. Sebeozdravnou osobností je 

žák, který po sérii neúspěchů reflektuje souvislosti, které to zapříčiňují, a poučen, vybaven 

zkušeností, obnoví svůj optimizmus a zodpovědně se pokusí o nový start.“ (Helus, dodat rok). 

Antonovský zkoumal sebeozdravné osobnosti a vyvodil, že je charakterizují čtyři podstatné 

znaky: 

 Přistupují ke světu a událostem jako k něčemu, čemu je navzdory obtížím možno 

porozumět, co lze vysvětlit. I když jsem třeba momentálně zaskočený a bezradný, trvá ve 

mně posilující přesvědčení, že posléze se lze vysvětlení přece jen dobrat. Tento znak 

označuje Antonovský termínem pochopitelnost – comprehensibility. 

 Pochopitelnost je odrazovým můstkem pro zvladatelnost – manageability. Pochopitelnost 

tedy není jen děním v mysli, ale přetváří se do jednání, kterým mohu skutečnost ovlivnit, 

kterým dokážu své problémy zvládnout. Třeba to není ihned a naráz, může to mít podobu 

„běhu na delší trať“. Jsem ale odhodlán tuto cestu ke zvládnutí podstoupit a také ji 

podstupuji. 

 Třetím znakem je smysluplnost – meaningfulness. To, co mne postihuje a co se snažím 

pochopit a zvládnout, vtiskuje mému životu smysl, o který stojí za to v každé situaci 

usilovat, který mne staví nad věci.  

 Konečně čtvrtým znakem, který tři předchozí završuje, je sounáležení – sense of koherence 

(Antonovský používá zkratku SOC). Jinými slovy, osobnost, která v sobě rozvine výše 

uvedené tři znaky, sounáleží s řádem, který ji přesahuje, který ji za každých okolností 

pozvedá k lidské opravdovosti a důstojnosti. (Helus, 2012), 

A právě čtvrtý bod – SOC můžeme dát do shody s cílem výchovného působení tak, jak je 

definován v pedagogice. 

Závora (2009, str. 27) rozpracoval protektivní faktory, které jsou v centru salutogenetického 

procesu k ovlivňování jedince následovně: 

 smysluplnost v pohledu na svět a vlastní činnost, tedy vidění světa a svého života jako 

smysluplného obrazu,  
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 důvěra a víra v pevnost, stabilitu osobního a okolního světa,  

 srozumitelnost, porozumění – tedy především racionální orientace vycházející z existence 

zákonitostí, jimiž se řídí svět a které lze poznat,  

 zvládnutí a kontrola dění, jehož jsem součástí, tedy osobní kompetence a vliv.  

Protektivní faktory jsou plně obsaženy v edukačním procesu a je tedy možné zobecnit, 

že salutogenetický přístup k jednici je synonymum pro výchovu jedince, realizovanou 

edukací, jejímž cílem je sebeozdravná osobnost.
78

 

Důležitým přínosem pozitivní psychologie je rozpracování taxonomie pozitivních 

charakteristik člověka a v r. 2004 poprvé vyšel manuál o silných stránkách lidského 

charakteru - Manuál o lidských ctnostech a duševním zdraví lidí (Peterson; Seligman 2004  

a in Mareš, 2008)
79

. Jde o kolektivní dílo, které vznikalo přes tři roky a na jehož přípravě se 

podílely desítky badatelů. Zároveň se také postupně rozpracovává odborně validizovaný 

diagnostický aparát na měření úrovně těchto vlastností (srov. in Mareš, 2008).  

Tím se totiž výchovný aspekt edukace přestává skrývat v pojmech, „které všichni znají  

a všichni vědí, co znamenají“, ale které se zobecněním a definicím brání, proto je tak 

obtížné je strukturovaně a cíleně rozvíjet a vnášet do edukačního procesu. Vychovávat se 

nedá jenom poznáním, rozumem. Výchovu je nutné prožít, porozumět tomuto individuálnímu 

prožitku a dokázat jej poté zobecnit. Je tedy zcela zásadní v pozici pedagoga reflektovat, kde 

se v edukačním procesu tyto výchovné aspekty odehrávají a umět je vnášet do zaměřené 

pozornosti edukace. Pokud máme vychovávat, je nutné vystoupit z pozice obecných 

                                                 

78
 Obsah VV je v RVP členěn do tří obsahových domén – uplatňování subjektivity, rozvíjení smyslové citlivosti 

a ověřování komunikačních účinků. Pastorová (2004) hlavní proměnu obsahu VV oproti minulému přístupu před 

RVP komentuje následovně:„Oblast Umění a kultura umožňuje žákům zapojit svůj každodenní osobní život do 

širší kontinuity lidské zkušenosti. Vychází z přístupu k člověku jako k individualitě, jejíž tvořivost a komunikace 

se podílí na procesu poznávání jako součásti sociální integrace … Přináší současné pojetí oblasti, založené na 

znakovém systému umění, specifické poznání a komunikaci a možnost emancipovaně se zapojit do sociální 

interakce…Obsah se tak rozšiřuje o tvořivý přístup k vizuální komunikaci, tedy ke všem podnětům, s nimiž se 

běžně děti setkávají. Aby se však nestávaly pouze jejími (rozumí se vizuální kultura v nejširším slova smyslu) 

pasivními  

a bezbrannými přijímateli, je zapotřebí, aby dokázaly rozpoznat a uplatnit jednotlivé prvky vizuálně obrazných 

vyjádření. Zapotřebí je rovněž znát prostředky, které mohou při jejich tvorbě uplatnit a rozpoznat to, co jsou 

schopny samy ze svých zkušeností do vizuálně obrazného vyjádření vložit. Je pro ně důležité vědět, jaké 

subjektivní zkušenosti do tvorby vnáší, na co a proč ve své tvorbě navazují, uvědomit si osobní důvody výběru či 

preferencí vizuálně obrazných vyjádření.Proces tvorby, který umožňuje rozvíjet žákovi originalitu, tvořivost, 

smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace, 

výrazně přispívá k dosažení gramotnosti emoční, kulturní a vizuální.“ Fakticky se tak jedná o protektivní 

faktory, které jsou aplikované a realizované v konkrétním edukačním oboru –tj. VV. 
79

 Představená taxonomie je součástí přílohy této disertační práce 
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znalostí a jít cíleně do oblasti personalizace a socializace a dokázat je zobecňovat na 

enkulturační úrovni. 

Vraťme se z obecné oblasti prolegomeny, psychologie a psychoterapie do našeho oboru VV  

a specifického prostoru X v expresivním zážitku, kde se děje ovlivňování jedince. 

Ovlivňování jedince v prostoru X se děje proto, že je to 1) cílem zprostředkování tohoto 

zážitku v edukaci (cílem VV je ovlivnění jedince v jeho poznání), 2) tím, že je žák s vhodnou 

mírou distance angažován v zážitku a 3) děje se tak z podstaty expresivního zážitku, který 

není možný, pokud se ho člověk/žák osobně neúčastní. A v okamžiku, kdy se v něm angažuje, 

tím je zážitkem a situačním ko-textem a kontextem, ve kterém je realizován, ovlivňován. 

Žák se expresivního zážitku účastní v 1. osobě a v sociální interakci (žák, učitel, spolužáci) – 

tj. ve 2. osobě a je veden k zobecnění subjektivního zážitku, tudíž je veden k poznání ve  

3. osobě. Což znamená, že žák je ovlivňován
80

 na všech úrovních – personalizace, socializace 

a enkulturace. Jak bylo zmíněno již výše, nejenom v oboru VV jsou složky personalizační  

a socializační většinou realizovány implicitně ve formě skrytého kurikula. Navíc většinou 

není ani reflektována, využita pro efektivní rozvoj poznání, zkušenost žáka z pozice v 1. a 2. 

osobě, maximálně jsou reflektovány na úrovni líbivosti. Možné důvody byly též popsány – 

pozice 1. a 2. osoby vždy vyžaduje reflektovat i afektivní složku expresivního zážitku.
81

 

Ovšem nestrukturovaná nepoučená práce s afekty a jejich reflexí může vést k záměně 

procesu, že se přestane jednat o edukační proces a může se vstoupit do terapie. (Nebo naopak 

neadekvátním zaměřením na emoce v reflexi se může vytratit smysl výuky a to naučení např. 

nějaké výtvarně - řemeslné technologické dovednosti.) 

Podstatné je porozumět dalším vlastnostem prostoru X, které mají vliv na jeho 

procesuální rámec – co dalšího ovlivňuje, zda je prostor X terapeutický nebo edukační. 

Odpovědí můžeme najít způsob, který umožní reflektovat pozici žáka v 1. i 2. osobě  

a bezpečně strukturovat práci s afekty a s výsledným poznáním tak, abychom se ze 

salutogenetického /výchovného/ konstrukčního procesu nedostali do procesu 

                                                 
80

 Implicitně vždy, explicitně tehdy, když je téma konceptualizováno a reflektováno. Míra ovlivnění na 

jednotlivých úrovních je úměrná zaměřené pozornosti v procesu a mírou osobní angažovanosti (zanoření do 

pozice 1. osoby žáky). 

81
 Požadavek na reflexi afektivních procesů neznamená, že je pouze jeden způsob, jak naplnit tento požadavek – 

tj. mluvit přímo o pocitech. Pocity a emoce mohou být vyjádřené různým způsobem, a pokud není konkrétním 

edukačním cílem hodiny právě poznání o nich, potom mohou být vyjádřeny i nepřímo, tj. ve vazbě ke 

konkrétnímu úkolu. Například – když je cílem hodiny linoryt, potom afektivní složka zážitku je vyjádřena v 

ne/spokojenosti s výsledkem a zdůvodněním tohoto stavu ve vazbě ke konkrétním činnostem v procesu dělání 

linorytu. 
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patogenetického/terapeutického/re-konstrukčního. Ať se nám to jako oboru líbí nebo nelíbí, 

prostor X expresívního zážitku a angažovanost žáka v 1. a 2. osobě v  něm způsobuje, že 

se žák účastní procesu, který má psycho-sociálně – terapeutické účinky. V edukaci však 

není možné terapeuticky pracovat na úrovni sekundární prevence (psychoterapie 

orientovaná na práci s nevědomím a re-konstrukcí psychiky), pouze na úrovni primárně 

preventivní - salutogenetické – tj. výchovné! 

Předchozí úvahy jsou vedeny z komparativní analýzy teoretických poznatků. Jakým 

způsobem se děje realita, je nutné vstoupit do praxe, do konkrétních situací, kde se dělo 

„ovlivňování jedince poznáním expresí“. 

Pro porozumění dalším vlastnostem prostoru X je tedy účelné opět vstoupit do modu: „dělání 

téhož pro různé účely“, ale v „mikroskopickém pohledu“ detailní analýzy 

komparativního přístupu. Díky ní je možné analyzovat shody a rozdíly v procesu  

a hlavně klíčové uzly - „křižovatky“, které determinují, jaký proces je realizován. 

V této disertační práci je to nejvíce viditelné ve srovnání kazuistik „Milana“ a „Milenců“, 

které obě byly zaměřeny na interpretaci významu expresivního zážitku.  

Aby bylo možné toto srovnání korektně realizovat, nejprve bylo nutné splnit podmínky 

jednotného teoretického východiska, poté metody přístupu a mít jednotící jazyk pro popis  

a interpretaci jevů. 

Teoretickým východiskem v edukačním i v arteterapeutickém procesu byl koncept 

expresivní symbolizace N. Goodmana a koncept artefiletické analýzy expresivního 

zážitku. 

Jak už bylo výše zmíněno, dané východisko bylo podstatné proto, že exprese má svůj obsah, 

který je možné rozpoznávat, analyzovat a tematizovat. Jinými slovy, má smysl se věnovat 

obsahu exprese, protože je možné ho rozpoznat. Je ale zprostředkovaný metaforou, která se 

uskutečňuje pohybem a spoluúčinkem mezi exemplifikací a denotací exprese.  Jinými slovy 

to znamenalo věnovat pozornost neustále jak formě díla, tak jeho rozpoznávaným významům, 

u nichž je podstatné, že jsou proměnlivé v závislosti na tom, jak je jejich metaforický obsah 

interpretován. Z hlediska práce s žáky nebo s klientem byl zase důležitý koncept analýzy 

expresivního zážitku, neboť umožňoval holistickou, celostní povahu expresivního 

zážitku strukturovat. To umožnilo rozumět a orientovat se v tom, které úrovně zážitku byly 

pro účastníka významné, které pro něj měly vyzývací komponentu a jak k nim přistupoval, 

tematizoval je a interpretoval. 
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Zároveň artefiletický koncept expresivního zážitku poskytl pojmový aparát, kterým bylo 

možné popisovat jevy jak v edukačním, tak arteterapeutickém procesu. Vzhledem 

k tomu, že arteterapie byla pro artefiletiku jedním z teoretických zdrojů při utváření teorie  

a metodologie, má jednotící pojmy i pro jevy, které se týkají intrapsychických procesů 

člověka a sociálních interakcí, které se dějí v „poznávání expresí“. Umožňuje to tak popisovat 

jevy nejenom z obecné oblasti enkulturace, ale i socializace a personalizace. Spojuje v sobě 

nosnou terminologii, kterou je možné popisovat jak edukační, tak terapeutický proces. Je 

odborným jazykem pro popis jak výtvarně oborových, tak obecně edukačních  

i psychosociálních aspektů procesu „poznávání expresí“. 

9. 2. Konkrétní výsledky 

Srovnáním průběhu a výsledků kazuistik „Milana“ - arteterapeutické „poznávání expresí“  

a „Milenců“ - artefiletické edukační „poznávání expresí“, byla nalezena shoda v následujících 

jevech: 

1) Pod strukturovaným vedením expresivního zážitku je možné rozpoznat obsah exprese 

prostřednictvím kombinace procesů „dělání exprese“ a „reflexi exprese“. 

2) Aby tento obsah byl rozpoznán, bylo potřebné:  

 aby účastníci neměli lhostejný vztah k dílu - tzn. museli být angažováni potřebnou 

mírou psychické distance v expresivním zážitku (angažovanost kognitivními  

i afektivními procesy), 

 aby byl veden rekurzivním pohybem mezi exemplifikací a denotací exprese, 

 aby byl obsah rozpoznáván v sociální interakci. 

3) Prostřednictvím rozpoznaného obsahu exprese bylo možné tematizovat individuální, 

sociální i kulturní obsahy. 

4) Složky personalizace, socializace a enkulturace jsou vždy obsaženy v obou procesech, 

ovšem v různé míře otevřenosti a intenzitě účinků – záleží na explicitní přítomnosti reflexe 

těchto složek a poučeném vědomí učitele nebo terapeuta, že na tyto složky působí, i když 

je explicitně v procesu netematizuje. (U Milana byla složka enkulturace přítomna 

implicitně v situaci, kdy se v reflexi po akci ukazovalo a argumentovalo na jeho kresbě, 

proč může být ústřední figura jak ikonickým indexem pro láhev, tak i pro lidskou figuru. 

Byl to však výchozí bod pro reflexi na personalizační a socializační úrovni – co se mu to 

děje a jaký to má vztah k lidem kolem něj. U Milenců byla personalizační složka také 

přítomna na implicitní úrovni, účastníci byli vedeni vyjádřit svůj individuální názor a splnit 

úkol v práci ve skupině, tzn. museli v sobě aktivizovat dílčí personalizační aspekty, ale 
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v reflexi byla tematizovaná úroveň socializační – vyjadřovali se k práci ve skupinách  

a spolupráci skupin a enkulturační – stylizační a hodnotové aspekty konceptu Lásky  

a surrealismu ve vztahu k dané exemplifikaci expresivního díla.) 

Rozdíly ve srovnání obou procesů, jsou následující: 

1) Expresivní zážitek pozitivně ovlivnil účastníky (dosáhlo se požadované změny) na úrovni 

personalizace, socializace a enkulturace. Záleželo na kontextu a ko-textu tematizace, 

analýzy, interpretace a reflexe významů obsahu expresivního zážitku, zda se jednalo  

o salutogenetický proces nebo psychoterapeutický proces. 

2) Zaměřenost a angažovanost na složku personalizace nebo enkulturace určuje, zda se bude 

jednat o terapeutický nebo edukační proces. 

3) Jak v edukačním, tak v arteterapeutickém procesu jsou přítomny tzv. poznávací motivy 

(srov. Slavík, Hajdůšková, 2010, Géringová, 2006) Poznávací motivy jsou ty momenty 

v obsahu činnosti a komunikace ve výuce, které podněcují žáka /resp. klienta/ k dalšímu 

prohloubenému poznávání či studiu. V edukačním procesu tyto motivy vedou ke 

vzdělávání; proto zde mluvíme o vzdělávacích motivech vyvolaných expresivním 

zážitkem. Oproti tomu v arteterapeutickém procesu poznávací motivy vedou k léčbě na 

podkladě expresivního zážitku; proto je nazýváme terapeutické motivy. Tyto dva typy 

motivů se vzájemně liší způsobem dekontextualizace, tj. způsobem zobecňování osobní 

zkušenosti. Zatímco vzdělávací motivy podněcují ke zobecňování v rámci historie kultury 

a společnosti (a osobní historie přitom poskytuje poznatkové zázemí), terapeutické motivy 

podněcují ke zobecňování v rámci osobní historie (a kulturní nebo společenská historie 

přitom poskytuje poznatkové zázemí). 

4) Z výsledku vlastních analýz expresivního zážitku ve vzdělávacím procesu v porovnání 

s procesem arteterapeutickým, navrhuji výše uvedený konstrukt poznávacího motivu 

doplnit o třetí „vmezeřený“ stupeň na pomyslné škále: kromě vzdělávacího  

a terapeutického motivu přidat ještě salutogenetický motiv. Salutogenetický motiv patří jak 

do oblasti výchovy, tak do oblasti terapie, protože podporuje pozitivní rysy osobnosti tím, 

že podněcuje člověka k poznávání subjektivně, sociálně i kulturně prospěšných konceptů. 

Salutogenetický motiv je v první fázi vyvolán osobní emoční angažovaností v tématu, 

která je natolik naléhavá, že podněcuje ke generalizacím v rámci osobní historie. Přesto 

však přitom nedojde k odkrytí nějakého závažnějšího osobního problému, resp. 

internalizovaného konfliktu, takže není nutné se mu terapeuticky věnovat, ale je možné bez 



129 

 

potíží přejít do druhé fáze, v níž generalizace probíhá v rámci historie společnosti  

a kultury.  

Z předchozí analýzy vyplývá, že rozhodující situace, „křižovatka“, která určuje, jaký 

proces bude realizován, je tematizace obsahu procesu, konceptualizace jeho jednotlivých 

významů a jejich reflexe a interpretace. 

Tento závěr potvrzuje i kazuistika „Slepé tužky“, ve které byl podstatou obsahu expresívního 

zážitku čistě individuální subjektivní prožitek, který vyplynul ze sociální interakce, ovšem 

plně byl tematizován v obecném společensko - kulturním kontextu. 

Jestliže kritickým místem, kde se rozhoduje, zda se bude jednat o terapeutický nebo edukační 

rámec je konceptualizace významů obsahu expresivního zážitku, a v terapii i v edukaci se 

jedná o z vnějšku řízený strukturovaný proces tohoto zážitku, potom je to pedagog nebo 

terapeut, kteří mají klíčovou roli v tom, co se bude dále realizovat. Žáci nebo klienti vnášejí 

do expresívního zážitku obsah, ale pedagog nebo terapeut je ten, kdo strukturovaně řídí 

proces a fokusuje pozornost na klíčové významy. A zde je možné najít nejkritičtější místo 

celého procesu. 

Pokud srovnáme aktuální vzdělávací systém výtvarných pedagogů a arteterapeutů, 

potom je možné zobecnit: 

1) Artefiletický model výtvarné výchovy je doposud v ČR jediný propracovaný a již praxí 

ověřený teoretický systém s rozvinutou metodologií, který je zaměřen jak na reflexi praxe, 

tak na její výzkum, a který poskytuje model, jak pracovat s prožitkovou a empatickou 

úrovní expresivního zážitku (tj. je schopna se strukturovaně zaměřit na práci 

s intrapsychickými obsahy žáky včetně afektivní složky a interpersonální vztahy.)  

2) V pregraduálním studiu výtvarných pedagogů je stále nedostačivým způsobem rozvíjena 

sebezkušenost a dovednost pedagogů strukturovaně zacházet s expresivním prožitkem na 

úrovni osobnostní, interpersonální i na obecnější úrovni, kde dochází k tematizaci lidských 

existenciálních konceptů. Chybí sebezkušenostní složka, nácviky vedení akcí zaměřených 

na osobnost a sociální vztahy. Navrhovaný systém artefiletického vzdělávání (který je 

popsán v kap. 7), jenž je realizován na KVK FPE ZČU a je inspirován modelem 

psychoterapeutických výcviků a aplikuje tento systém do pedagogické oblasti, je jedním  

z možných způsobů řešení tohoto problému. 

3) Pro výtvarné pedagogy, ale zde můžeme tvrzení zobecnit na celou oblast edukace, chybí 

supervizní model reflexe praxe, který by byl zaměřen na reflektování edukačního procesu 
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z hlediska práce na úrovni intrapsychických obsahů žáků a interpersonálních vztahů ve 

třídě. Inspiraci pro řešení je taktéž možné hledat v oblasti psychoterapie
82

.  

4) Ve vzdělávání arteterapeutů je zase silně podceněna oborová - výtvarně řemeslná  

a technologická složka, včetně znalosti dějin výtvarného umění. Zde by se měli 

arteterapeuté inspirovat v modelu vzdělávání výtvarných pedagogů. Minimálně na úrovni 

znalosti základních výrazových prostředků a rozdílů v realistickém a abstraktním 

vyjadřování. Podstatnou je potom fáze moderny a současného umění v dějinách umění, 

neboť právě zde je výrazový styl ve škále realismus – abstrakce s velmi různými 

přechodovými styly a lze zde najít mnoho příkladů, kterými se dá podpořit výrazový styl 

klientů pro podporu a rozvoj jejich výtvarného sebevědomí. 

Vzhledem k popsaným závěrům, které vyšly z popisu a ze srovnání těchto tří kazuistik, vzešlo 

mnoho podnětů pro uvažování, jak posunout v našem oboru vzdělávání i praxi, včetně dalšího 

vzdělávání výtvarných pedagogů. Je nutné říci, že kritickým místo této práce je, že jsou 

sestaveny na srovnání třech případových studiích a informací oborových teorií Pro ověření 

výsledků je nutné výzkum zopakovat na mnohapřípadové studii, zaměřenou na 

porovnání procesu „poznávání expresí“ jak v edukaci VV, tak v arteterapii. 

Další místo, které je nutné prozkoumat, je, jaký vliv měla na výsledky moje zkušenost 

výtvarného pedagoga a arteterapeuta v jedné osobě. Jaké jsou vlastně limity v obou 

procesech „poznávání expresí“ – v arteterapii a edukaci, pokud má odborník pouze 

pedagogické nebo arteterapeutické vzdělání. To by umožnilo lépe nastavit vzdělávací 

program – zaměřit ho již na specifické znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro realizaci 

procesů. 

Na druhou stranu právě možnost vzájemné bohaté mezioborové inspirace, existence 

„jednotícího jazyka“ a tolerance naší doby, pro kterou je typická pluralita názorů jako 

cesta pro obohacení poznávání života ve světě, považuji za důležité se i nadále tématu 

věnovat. Obzvláště z hlediska využitelnosti konceptu silných stránek lidského charakteru, 

(Manuál o lidských ctnostech a duševním zdraví lidí – autoři Peterson; Seligman 2004),  

tj poznatků z pozitivní psychologie pro ještě detailnější porozumění, jak je možné rozvíjet 

personalizační a socializační složku“ poznávání expresí.“ 

                                                 
82

 Stávající model hospitací nepovažuji vzhledem k jejich existenciálním dopadům na hospitované pedagogy za 

adekvátní k supervizi. V psychoterapeutické oblasti je supervizor volen supervidovanými, není z pracoviště  

a výsledky supervize nemají přímý vliv na hodnocení pracovníka vedením pracoviště. Supervize je zde 

vzdělávací, podpůrný program s výraznou složkou prevence proti syndromu bun – out. 
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Příloha 1. 

Ilustrativní obrázky ke kapitole 5.1 Interpretace významu exprese v arteterapii 
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Příloha 2. 

Obrázky ke kapitole 6.  Tvořivost schovaná ve „Slepé tužce“ 
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Performance Skoro nic v Karlin Studios v r. 2010: „Podle předlohy umělců, ale s notnou 

dávkou autorské licence, nakreslil řidič velkého bagru mohutnou postavu, která (určitě bez 

záměru autorů) připomíná legendárního Golema.“ (Lomová, 2010).  
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