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Diplomantka Barbora Smetanová se rozhodla zpracovat téma, v němž navazuje na problematiku 

řešenou na pracovišti od devadesátých let; jde tedy o téma takříkajíc již tradiční. Bylo nutno hledat a 

postupně definovat určitou inovaci, dále najít nové výzkumné přístupy a zároveň využít možností, 

které diplomantce poskytovalo její angažmá ve škole, kde působí jako učitelka na 1. stupni. Zatímco 

toto prostředí skýtalo podmínky pro plánovaný empirický výzkum, určitá odtrženost od 

akademického diskursu způsobila poněkud méně přesné zpracování teoretických úvodních částí 

práce.  

Hlavní devízou inovativního didaktického přístupu pak byly možnosti pohybovat se v prostředí 

současného umění a odvaha zainteresovat umělce v projektech s edukativními prvky. Tak se do hry 

dostalo konceptuální, kritické a akční umění, které má vždy sociální přesahy. Diplomantka původně 

připravila tři projekty založené na spolupráci umělců, pedagoga a žáků a přiměla k participaci 

uměleckou skupinu Rafani, akčního umělce Vladimíra Havlíka a konceptualistu Václava Stratila 

(posledně jmenovaný projekt se nakonec nepodařilo uskutečnit).  

Nicméně dva uskutečněné, charakterem rozdílné projekty poskytly dostatečně ilustrativní materiál 

k dalšímu zpracování ve výzkumné části práce. Analýza témat a médií tvorby jmenovaných umělců 

ukázala možnosti konstrukce didaktického tvaru, v němž hraje roli partnerské spoluautorství všech 

zúčastněných. Mám-li hledat paralely v zahraničí, pak bych tento model nejspíše přirovnala 

k britskému, státem podporovanému projektu spolupráce umělců a učitelů, galerií a škol Creative 

Partnership, jehož odnož pracuje i u nás. O to více cením, že Barbora Smetanová rozvinula svébytné 

přístupy sama se svými žáky a s vybranými umělci, a že součástí jejího projektu byly „cesty za 

uměním“, několikeré putování ze Vraného nad Vltavou do pražské galerie Fotograf (včetně „před-

akce“, jíž byla reflektovaná návštěva výstavy Kryštofa Kintery v Rudolfinu) a vedení žákovských 

„cestovních deníků“ jako samostatných artefaktů.  

Veškeré akce, které autorka provedla, sloužily zároveň jako výzkumný materiál a byly také tak 

koncipovány. Výzkumné protokoly obsahují tedy řadu primárních dokumentů: deníky návštěv, 

didaktické rozpracování a přípravy na edukaci, rozhovory s umělci v několika úrovních, kódování do 

úrovní axiálních map, závěrečné interpretace. Podrobná analytická práce Barboru Smetanovu 

neodradila a věnovala se jí s pečlivostí a s určitou zatvrzelostí zrovna tak jako přípravě a tvorbě 

experimentálních galerijních programů a komunikaci se všemi zúčastněnými.  

Lze doufat, že cesty za uměním se po těchto zkušenostech stanou do budoucna přirozenou aktivitou 

žáků Barbory Smetanové a že důvody, proč budovat a kultivovat mnohostranný dialog mezi umělci, 

učiteli, galeriemi a školami, nezůstanou stranou zájmu ani u rodičovské veřejnosti. Případ tvořivé 

„destrukce“ galerijního interiéru i exteriéru žáků pod vedením uměleckého seskupení Rafani rodiče 

přijali podivuhodně klidně a s tolerancí. Snad je tato případová studie příslibem změny v přístupu 

rodičů a školy jak k novým metodám výuky, tak k funkcím umění ve společnosti.  

Práci navrhuji k obhajobě.  

V Praze, 16. 5. 2018                                                                                doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 

 

 


